
روابط استاد و دانشجو
 پرويز مصلى نژاد*  

با نگاهى گذرا به گذشته اى نه چندان 
دور مثالً حدود يك نسل قبل، تفاوت 
فاحش رابطه يك دانشجوى دانشگاه و 
استادانش را متوجه خواهيم شد. شايد 
كســى را نتوان در ايــن رابطه مقصر 
شمرد كه زشــتى هاى روابط امروزى 
را به گردنش بيندازيم، اما در صورتى 
كه جامعــه كوچك ولــى پراهميت 
خانواده را مســؤول تمامى تغييرات 
بدانيــم، باز هم هدف اين ســرزنش 
همان نقطه مى شــود. نسل امروز، نه 
مرد ســاالر است و نه زن ساالر، بلكه 
هرم واژگونى اســت كه عنوان فرزند 
ســاالرى را يدك مى كشــد. در يك 
خانواده امروزى محل و شيوه زندگى، 
ارتباطات متداول، الگوى تغذيه،  همه 
و همه به تصميم فرزندان بســتگى 
دارد. اگر چه نقــش فناورى و فضاى 
مجازى در اين ارتباط را نبايد ناديده 
گرفت، زيرا اين عوامل بر سرعت اين 
تغييرات افزوده است، همچنان خانواده 
از اين سرزنش برى نيست. البته برخى 
معتقدند كه دنيا در حال تغيير است 
و مــا هم بايد آن را تغيير كنيم و اين 
گونه تحوالت اجتناب ناپذير است. از 
سوى ديگر بعضى، روش هاى تدريس 
ارتباطــى جديد را مقصــر مى دانند. 
در روش هاى پســا مدرن بــر رابطه 
نزديك تر، دوستانه تر و صميمى تر بين 
استاد و دانشــجو تأكيد دارد، زيرا به 
نظر اينان عوامل عاطفى، پر نفوذترين 

نقش را در انتقال مفاهيم ايفا مى كند و 
انگيزه قوى ترى را براى يادگيرى ايجاد 
مى نمايد.اگرچه همواره تالش بر حفظ 
حرمت ها بوده اســت، متأســفانه در 
فضاى آموزشى ما در مقايسه با ساير 
نقاط دنيا ظرفيت ها كمتر بوده است 
و همين موضوع موجب بى اعتبارى و 
ناكارايى برخى از عوامل تأثيرگذار بر 
يادگيرى شــده است. شايد اضطراب 
تسهيل كننده تالش براى علم آموزى 
را تقويت كند، امروزه اين نوع تنش يا 
ديگروجود ندارد، يا به گونه اى مخرب 
شده اســت كه براى فرايند يادگيرى 

مانعى نيز محسوب مى شود.
در نهايــت  بــه دليل اينكه بيشــتر 
دانشجويان امروزى تالش در راستاى 
برقرارى ارتباط نزديك تر و متأسفانه 
ســوء استفاده بيشــتر دارند، توصيه 
اينجانب با بيش از چهار دهه تدريس، 
اين اســت كــه اســتادان بايد نقش 
كنترل كننده در اين ارتباط به دست 
بگيرند، نه دانشجويان. البته استادان 
امروزى هم براى اينكه به دانشجويان 
خود نشان دهند كه به روز يا امروزينه 
هســتند، متأســفانه خود در گرداب 
رقابتى كاذب قــرار گرفته اند كه به 
نظر مى رسد برون رفت از آن به آسانى 
صورت نگيرد، بنابراين حل اين مشكل 

همواره مراقبت بيشترى را مى طلبد.
* استاد دانشگاه آزاد اسالمى

يادداشت

 جامعــه حرفــه اى/ اعظم 
طيرانى 

كتــاب «آموزش نــرم افــزار واژه پرداز 
word » ويژه دانشجويان، دانش آموزان 
و كاربران عالقه مند بــه رايانه در قالب 
هفت بخش طى سال 93 منتشر شده 

است.  
اين كتــاب به همت مهنــدس ايمان 
اشــكاوند راد، مدرس دانشــگاه ومدير 
فناورى انتشــارات به نشر تأليف شده 
است. وى كه تاكنون كتاب هايى با عنوان 
 wordآمــوزش نرم افــزار واژه پرداز »
2010 »، «آمــوزش نرم افــزار صفحه 
گســترده اكســل»و« آموزش نرم افزار 
پاورپوينت Powerpoint» تأليف كرده 
است در گفت وگو با ما مى گويد: افزايش 
كاربرد و گسترش رايانه در تمام زمينه ها 
موجب تبديل بسيارى از كارهاى سنتى 
به شكل ديجيتال شده است. نوشتن و 
ويرايش متون نيز از جمله اين كارهاست 
كه در اصطــالح به نرم افزارهاى مرتبط 
بــا آن، «واژه پــرداز» مى گويند. يكى از 
معروف ترين و پركاربردترين نرم افزارهاى 
 Word واژه پرداز، نرم  افزار مايكروسافت
اســت. در اين كتاب به آموزش نرم افزار 

Word 2010 پرداخته شده است.
مهنــدس اشــكاوند راد ادامه مى دهد: 
 Word همچنين امكانات جديد نسخه
2013 در  پايــان كتاب معرفى شــده 
اســت. از نرم افــزار Word براى تايپ 
مقاله ها، كتاب و... استفاده مى شود. اين 
نرم افزار داراى قابليت هاى صفحه آرايى، 
درج و ويرايــش تصويرهــا، نمــودار، 
تصويرهاى هوشمند و... است. همچنين  
اين كتاب نرم افزار ويراست يار را، كه به 
 Word عنوان يك افزونه بــه نرم افزار
اضافــه مى شــود و داراى قابليت هاى 
ويراســتارى گوناگونــى نظير غلط ياب 
فارســى قدرتمنــد، استانداردســازى 
كاراكترهاى فارســى سند، مبدل تاريخ 
و ... اســت، معرفــى كرده اســت. وى 
مى افزايد: متأسفانه دانشجويان و بسيارى 
از افراد جامعه به رغم رشــد فناورى و 
تأثير آن در حوزه هاى مختلف، آگاهى 
 «IT» الزم نسبت به نرم افزار ها و حوزه
ندارند .با توجه به اينكه بيشتر كتاب هايى 
كه قبل از تأليف كتاب «آموزش نرم افزار 

واژه پرداز word » در اين حوزه منتشر 
شــده بود، حجم زيادى داشــت و به 
صورت تخصصى آموزش داده شده بود، 
براى برخى از كاربران عادى سخت بود 
به همين دليل تالش شد در اين كتاب 
مطالب پر كاربرد براى كاربران عادى و 
نيمه حرفه اى به همراه تصاوير با زبان 
ساده بيان شود تا دانشجويان، كاربران 
و كارآموزان بتوانند گام به گام با كتاب 

پيش روند .
وى ادامه مى دهد: بيشــتر افراد تصور 
مى كنند بخوبــى بر word مســلط 
هستند، اما در  اين فضا اطالعات بسيار 
گسترده اســت و  مى توان با استفاده از 
گزينه هاى خاص، كار را بســيار راحت 
پيش برد كــه موارد پركاربــرد و ريزه 
كارى هاى مهم در اين كتاب به اختصار 

توضيح داده شده است.
مهندس اشكاوند راد با بيان اينكه پايه 
آموزش كتاب  «آمــوزش نرم افزار واژه 
پرداز word » نرم افزار 2010 اســت 
و در پايان كتــاب آخرين امكاناتى كه 
در word 2013  مورد اســتفاده قرار 
مى گيــرد، توضيح داده شــده اســت، 
مى گويد: اين كتاب شــامل فصل هايى 
با عنوان هاى «آشــنايى بــا محيط نرم 
افــزارى واژه پــرداز word»، «درج و 
ويرايش متن و جست و جو و جايگزينى 
در سند»، «فرمت دهى وصفحه آرايى»، 
«كار با تصاوير، شــكل هاى گرافيكى و 
جدول»، « غلط يابى اماليى، دستورى و 
آشنايى با افزونه ويراست يار(متعلق به 
دبيرخانه شوراى عالى) »،« آماده سازى 
و چاپ ســند و معرفى چنــد راهكار» 
و « بررســى امكانات جديد و نرم افزار
 word 2013 » مى شــود كه در160 
صفحه با قيمت 57 هزار ريال از ســوى 
انتشارات آستان قدس رضوى (شركت 
به نشر) منتشر شده است. وى همچنين 
از تأليف بسته آموزشى «IT» خانواده در 
آينده خبر مى دهــد و مى افزايد: دراين 
بســته آموزشــى عالوه بر كتاب هاى
 ،  Powerpoint و   excel،word  
كتاب هاى آموزش كار با ويندوز، اينترنت 
و فتوشاپ نيز ارايه خواهد شد تا نيازهاى 
روزمره كاربران از طريق آموزش هايى كه 

ارايه خواهد شد، تأمين شود .

كتابخانه تخصصى

روزى كه محمد رفت

 جامعه حرفه اى/سعيد حيدرى    معلمى، تجربه 
خاطرات تلخ و شيرين است. خاطراتى كه تا مدت ها 
در يادهــا مى ماند و هيــچ گاه از خاطرت نمى رود. 
گاهى برايشــان اشك مى ريزى و گاهى با يادآورى و مرورشان، 

لبخندى بر لبانت نقش مى بندد.
به خاطر دارم روزى داشــتم از گله دار بر مى گشــتم كه 
پســر عمويم را ديدم. با دستپاچگى تمام پرسيد: شنيدى 
توى كلينيك پســر بچه دانش آمــوزى را آورده اند كه از 
دانش آموزان مدرســه اى اســت كه تو در آنجا تدريس 
مى كنى. مى گن لب جاده بوده كه يهو مى افته . گفتم، شايد از 
دانش آموزان راهنمايى بوده كه داشته بر مى گشته خونه و 

شايد خدايى نكرده تصادف كرده .
برگشتم و به طرف كلينيك حركت كردم. دم در، يكى از 
اهالى روســتا را ديدم كه ناراحت بود و اشك مى ريخت و 
گريه مى كرد . پرسيدم؛ چه اتفاقى افتاده؟ گفت: آقاى معلم! 
پســر خواهرم از دستم رفت . گفتم؛ كى؟ كى بوده؟ گفت: 

محمد ابهرى.
شوكه شدم . محمد، يكى از دانش آموزان خوب كالسم بود . 
جلوتر رفتم، يكى ديگر از اهالى روستا را ديدم. پرسيدم: چه 
اتفاقى افتاده ، محمد چى شده؟ گفت: محمد امروز داشته 
مى رفته به سمت جاده. همون جا ايست قلبى كرده و االن 
هم خبر آورده اند كه فوت كرده . دكترا مى گن، ديگه هيچ 

راهى براى برگشتش وجود نداره .
با نابــاورى رفتم داخل . باور نكردنى بود . جســم بى جان 
محمد روى تخت افتاده بود . انگار زنده بود . باورم نمى شد كه 
دانش آموز من ديگه نفس نمى كشه . بغض گلويم را گرفت . 
نتونستم تحمل كنم . پدر و مادر محمد دم در ايستاده بودند 
و مدام اشك مى ريختند.نمى توانستم با ديدن آن ها حرفى 
بزنــم، بنابر اين ناراحت و ناباور از اتفاقى كه افتاده، از آنجا 

رفتم، اما طاقت نياوردم و بعد از چند دقيقه برگشتم . دوباره 
رفتم ســراغ جنازه بى جان محمد. اين بار چند دقيقه اى 
كنارش نشستم و اشك ريختم و بعد به طرف مدرسه  رفتم. 
صبح روز بعد مدرسه ساكت تر از هميشه بود . به در كالس 
كه نزديك شدم، دانش آموزان كالسم همه گريه مى كردند . 
تــوى كالس نرفتم . بعد از نيم ســاعت تصميم گرفتم به 
كالس بروم. بچه ها روى نيمكت محمد دسته گلى گذاشته 
بودند. آن روز امتحان قرآن داشتيم. به بچه ها گفتم، امروز 
مى خواهيم با هم قرآن بخوانيم و ثوابش را به محمد هديه 
كنيم. بچه ها ساكت تر از هميشــه گوش كردند و من در 
حالى كه ديگر نمى توانســتم حرفى بزنم، از كالس بيرون 

رفتم.

 جامعــه حرفه اى/ فاطمه زارعى  همه ما 
وقتى دانش آموز بوديم، ترس از بعضى درس ها را 
در وجودمان تجربه كرديم، مثل رياضى، فيزيك، 
شــيمى و يا حتى امال! گاهى خود و خانواده به 
هر درى مى زديم تا بتوانيم اين درس هاى سخت 
را در طول يك ســال تحصيلى از سر بگذرانيم! 
حاال به هر نحوى كه شده، مثل معلم خصوصى 
گرفتن يا تمرين حل كردن با زرنگ هاى كالس. 
اما سوپاپ اطمينان پاس كردن درس ها برايمان، 
معلم خصوصــى بود كه به خانــه بعضى از ما 
مى آمدند و يكى دو ساعتى درس داده و خانواده 
هم خوشحال از اينكه ما نمره الزم را با كمك اين 
معلم مى گيريم؛ اما هميشه تا اينجاى داستان را 
مى بينيم. اين بار سراغ يك معلم خصوصى رفتيم 

و با او همراه شديم و از خاطراتش شنيديم. 
زهــرا على اســمعيلى، از آن معلم هاى قديمى 
خصوصى اســت كه از سال 79 تاكنون تدريس 
خصوصى رياضى مى كند.ليسانس رياضى محض 
دارد و مى گويد، روى همه شــاگردهايى كه به 

خانه هايشان مى رود، تعصب و غيرت دارد! 

اين  برايمان بگوييد چطور شد وارد  ابتدا 
حرفه شديد؟

از سال 79 تاكنون رياضى را درس مى دهم. ابتدا 
زمانى كه دانشجو بودم اين كار را شروع كردم، 
اما از ســال 80 توسط انجمن رياضى يك معلم 
خصوصى شــدم و اين حرفه را در پيش گرفتم. 
حــاال در روز حتى پنج كالس خصوصى دارم و 
معموالً تمام پنجشنبه ها و جمعه هاى من درگير 

اين كالس هاست.

خانواده ها و اطرافيانتان از معلم خصوصى 
چه تصورى دارند؟

مهم ترين نكته اى كه مى توانم بگويم اين است كه 
خيلى ها تصور مى كنند چون من معلم خصوصى 
هستم، پس بايد خيلى از نظر مالى بى نياز باشم، 
در حالى كه برخى معلم هاى خصوصى براى يك 
ساعت و بيست دقيقه كالس خصوصى در منزل 
شاگرد، 500 هزار تومان مى گيرند. حتى معلمى 
را ســراغ دارم كه كالس هــاى خصوصى اش به 
صورت بســته هاى آموزشى با قيمت سه و نيم 
ميليون تومان اســت! در حالى كــه من خودم 
چنين معلمى نيستم و سعى مى كنم با قيمت 
خيلى مناسب كارم را انجام دهم. البته هميشه 
پس از برگزارى جلســه اول به خانواده شاگردم 
مى گويم كه روش تدريس من را از فرزندنشان 
بپرسند، اگر راضى بودند، من باز مى آيم.تاكنون 
هم موقعيتى پيش نيامده كه از شــيوه تدريس 

من، دانش آموزى ناراضى باشد.

براى شروع و ادامه كارتان قانون و قاعده 
خاصى هم داريد؟

هميشــه چند نكتــه را به دانــش آموزانم در 
كالس هاى خصوصى تذكر مى دهم. اول اينكه 
اجــازه ندارند تلفن همراه داخــل اتاق بياورند. 
همه دانش آموزانى كه در منزلشان با من درس 
مى خوانند، موظف هستند دو دفتر داشته باشند، 
چون براى اينكه وقت تلف نشــود، در يك دفتر 
تمريــن حل مى كنــم و تا دانش آمــوز در آن 

دفتر تمرين حل مى كند، مــن در دفتر ديگر، 
تمرين بعدى را مى نويسم. جالب اينجاست كه 
دو شــاگرد دوقلو دارم و اين دو بايد چهار دفتر 
داشته باشند! تصورش را بكنيد كه چقدر درهم و 
جالب مى شود! براى تسلط بيشتر دانش آموزانم 
به آن ها گفتم، سمت راست من بنشينند تا روى 
نوشته هايم و البته يادداشت هايى كه آن ها از روى 

توضيحات من مى نويسند، تسلط داشته باشند.

شما هم باالى شــهر تدريس مى كنيد هم 
پايين شهر. در اين چند سال چه تفاوت هايى 
ميان اين خانواده هــا در رفتار با يك معلم 

خصوصى ديده ايد؟
گاهى سخاوتمندى در خانواده هاى طبقه متوسط 
ديده ام كــه در خانواده هاى طبقه باال نديده ام. 
يــك مثال مى زنــم. يك روز به يــك منزل در 
ســعادت آباد رفتم. به قول امروزى ها اين خانه 
نه سر داشت نه ته.اما وقتى به فرزنداشان درس 
دادم، بــا اينكــه از قبل قيمتى مناســبى براى 
حق الزحمه گفته بودم، مــادر دانش آموز يك 
ســاعتى با مــن چانه زد! آخــرش هم چندين 
اسكناس هزار تومانى مچاله در دستم گذاشت به 
عنوان حق الزحمه. اما خانواده اى را هم ديده ام 
كه با وجود شرايط مالى متوسط يا حتى خيلى 
پايين تر، با سخاوت تمام مبلغى بيشتر از آنچه 
من مطرح كرده بودم، داخل پاكت گذاشته بودند. 
حتى به يك خانه رفتم كه شايد باورتان نشود اگر 
بگويم شبيه لوله بخارى بود! خانه اى كه معلوم 
بود ساكنانش در سطح پايينى از شرايط اقتصادى 

قرار دارند، اما چنان به درس و تحصيل فرزندشان 
اهميت مى دادند كه اصالً پول برايشان مهم نبود. 
مادرى را مى شناســم كه از ارث پدرى اش خرج 
تحصيل دو فرزندش را تأمين مى كرد و همسرش 
اصالً هزينه تحصيل اين بچه ها را پرداخت نمى 
كرد.از اين دست خانواده ها زياد ديده ام، اما نكته 
مهم اين اســت كه فرزندانشان موقع امتحان با 
فرزند خودم فرقى ندارند و پا به پايشان استرس 

دارم و حرص مى خورم.

شاگردها چطور به شما معرفى مى شوند؟
من چندسال است با برخى شاگردهايم ارتباط 
دارم و به خانه هايشان مى روم. بعضى از شاگردها، 
من را به فاميل هايشــان براى تدريس معرفى 
مى كنند. سعى مى كنم تا حد امكان اصالً معلم 
خصوصى شاگردهاى مدرسه ام نباشم، چون آن 

موقع توقع نمره شان زياد مى شود.
در برخى موارد، شــاگردهايم را تا دانشــگاه در 
درس رياضــى همراهى مى كنــم و هنوز هم با 
شمارى از آن ها كه دانشجو شده اند، ارتباط دارم.

سطح علمى شاگردانتان چطور است؟ آيا 
شــاگردهايى داشته ايد كه نمره هاى تك 

رقمى مى گرفتند؟ 
بيشتر شاگردها در درس رياضى ضعيف هستند 
و نمره تك رقمــى مى گيرند. اما مهراد، يكى از 
شاگردهايم در امتحان رياضى نمره 19 گرفت. 
هميشه به من مى گفت، آرزويش اين است كه 
ســرانجام يك روز بتواند نمره دو رقمى بگيرد. 

البته مــن براى مهراد بايد يــك جايزه بگيرم، 
چون اين سعى و تالشش واقعاً جاى تقدير دارد. 
دانش آموزان پســر معمــوالً هيچ وقت جزوه و 
كتاب هاى كمك درســى ندارند و براى امتحان 
تنها به معلم خصوصى تكيه مى كنند، حتى بعد 
از تمام شدن كالس هم درس نمى خوانند، اما 
ســر امتحان نمرات به نسبت خوبى مى گيرند. 
برعكس، شاگردهاى دختر خيلى مرتب و منظم 
هستند، جزوه دارند و بعد از پايان كالس بشدت 
مى خوانند كه البته نمره هايشان جاى تقدير دارد.

فهم درس رياضى معموالً خيلى ســخت 
است، چطور ســعى مى كنيد اين درس را 

راحت تر توضيح دهيد؟
ابتدا با شــاگردانم گرم مى گيرم، مثالً مى پرسم 
استقاللى هستند يا پرسپوليسى. اگر قرار باشد 
در خصوص اعــداد صحيح برايشــان توضيح 
دهم، از اصطالح تفاضل گل در فوتبال استفاده 
مى كنم. چون بيشتر شاگردهايم فوتبالى هستند 
و تفاضل گل را مى دانند چيست، بنابراين براحتى 
اعداد صحيح را ياد مى گيرند و نيازى به توضيح 
دوباره ندارند. هميشــه سعى مى كنم از راه هاى 

مختلف يك مبحث را برايشان ساده كنم.

خاطرات تلخ و شيرين هم بايد زياد داشته 
باشيد، يكى دو موردش را بگوييد.

شاگردى در فرمانيه تهران داشتم كه يك برادر 
كوچولوى چهار ســاله داشــت. مادر شاگردم 
مى گفت، اين پسر كوچولو عاشق اين است كه 

يــك معلم را از نزديك ببيند! و ديدن من براى 
اين كوچولو خيلى هيجان داشــت. يك روز در 
طبقه باالى منزلشــان گــرم درس دادن بودم 
كه ناگهان در كمد ديوارى باز شــد و اين پسر 
كوچولو به همراه وسيله هاى كمد سقوط كرد! 
او داخل كمد پنهان شده بود كه غيرحضورى در 
كالس ما شركت كند! از ديدن اين صحنه خيلى 
خنديدم، اما پســر كوچولو از شــدت خجالت، 
سريع از اتاق ما بيرون رفت. خدا را شكر خاطره 
تلخ ندارم، اما گاهى به خانه هايى مى روم كه پدر 

و مادرها از هم جدا شده اند.

باز هم كارتان را ادامه مى دهيد؟
من به كارم عشــق مى ورزم. روى شــاگردهايم 
تعصب دارم. لحظه به لحظه در روزهاى امتحان 
با آن ها استرس دارم و حرص مى خورم. به محض 
اينكه نمره شــان را مى شــنوم، عين خودشان 
خوشــحالى مى كنم. مهم ترين دليل ادامه كارم 
اين اســت كه برنامه زندگى ام در اختيار خودم 
هســت و هر زمان بخواهم با شاگردانم كالس 
برگزار مى كنم. هرجا الزم باشد برايشان جايزه 
مى خرم و البته خانواده هايشــان هم مرا دوست 
دارند. جالب اســت بدانيد دانش آموزانى كه در 
رياضى ضعيف هســتند، حتــى در درس هاى 
عمومى هم ضعف دارند، امــا وقتى در رياضى 
بهتر عمل مى كنند، نه تنها اعتماد به نفسشان 
باال مى رود، بلكه در درس هاى ديگر هم قوى تر 
مى شوند؛ پس من هم انگيزه بيشترى دارم كه 

بتوانم كمكشان كنم.

گفت وگوى « قدس» با يك معلم خصوصى

برگزارى كالس هاى خصوصى با بسته هاى   سه و نيم ميليون تومانى!
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خاطرات حرفه اى

اعتبار علمى رشته هاى علوم انسانى در خطر است

 جامعه حرفه اى/مليحه معدنى    
علوم انســانى طيف گســترده اى از رشته هاى 
دانشــگاهى را به خود اختصاص داده است و تا 
چند سال گذشته بيشترين تعداد دانش آموختگان در اين 
حوزه قرار داشتند. از اين رو استادان و اعضاى هيأت علمى 
دانشــگاه ها نيز دغدغه هايى در ارتباط با اين مهم دارند . 
دكتر مصطفى جوان؛ عضو هيأت علمى دانشگاه وپژوهشگر 
تاريخ معاصر در اين خصوص مى گويد: هر انسانى با توجه 
به عالقه اى كه دارد رشــته اى را بــراى ادامه تحصيل در 
دانشگاه انتخاب مى كند. هم اكنون رشته هاى علوم انسانى 
نظير تاريخ، جغرافى و ادبيات بازار كار خوبى ندارند كه اين 
معضل نشــأت گرفته از ساختار آموزشى و بازار كار كشور 
است. جوانان ما ســال ها در اين رشته ها درس مى خوانند 
و اميد دارند در موقعيت شغلى مرتبط با رشته و تخصص 
خود مشــغول كار شوند تا به جايگاه اجتماعى و اقتصادى 
مورد نظر خود دســت يابند، اما به رغم اينكه بســيارى از 
دانش آموختگان اين رشته ها مستعد و عالقه مند هستند و 
بايد در مراكز پژوهشى مشغول كار باشند، جذب بازار كار 
نشده و بيكار مى مانند، در حالى اگر به جاى  سال هايى كه 
صرف تحصيل كرده اند، در هر حرفه اى مشغول مى شدند، 

اكنون به لحاظ اقتصادى شرايط قابل قبولى داشتند.
به اعتقاد وى، آســيب شناســى اين مهم متوجه ساختار 
آموزشى كشور مى شود و اين پرسش مطرح است كه اگر 
نيازى به اين تعداد دانش آموخته نيست، چرا دانشگاه ها در 
اين رشته ها پذيرش مى كنند و اگر نياز هست، چرا اين افراد 

را جذب نمى كنند؟ 
دكتر جــوان مى گويد: برخــى از جوانــان عالقه مند به 
رشته هاى علوم انســانى به دليل نبود بازار كار وارد ساير 
رشــته ها مى شوند كه ممكن است عالقه اى به آن نداشته 

باشــند. طى سال هاى اخير دانشــگاه ها با استقبال كمتر 
دانشجو در مقطع ليسانس مواجه شده و به پذيرش دانشجو 
در مقاطــع تحصيالت تكميلى رو آورده اند و اين مســأله 
موجب شده كيفيت آموزشى در مقطع تحصيالت تكميلى 

كاهش يابد و اعتبار علمى كشور را به خطر اندازد.   
وى ادامه مى دهد: امروزه در بيشــتر رشته هاى دانشگاهى 
بويژه رشته هاى علوم انســانى، دانشجويان در زمينه هاى 
تحقيق و پژوهش با ضعف هاى متعددى مواجه هســتند، 
به طورى كه اكنون بســيارى از مقاله هاى دانشــجويى، 
اينترنتى و كپى شده است .حتى در مواردى پايان نامه هاى 
دانشجويان توسط ساير افراد نوشته مى شود و يا دانشجويان 
پايان نامــه اى را با تغيير اندكى در محتــوا و عنوان ارايه 
مى دهند كه اين سطح علمى دانشگاه ها را پايين مى آورد 
و موجب مى شــود دانشــجويان پس از دانش آموختگى، 
علم و آگاهى كافى در رشــته مربوطه را نداشته باشند. در 
حالى كه شايسته است دانشگاه ها به جاى افزايش پذيرش 
دانشجو، به اعتبار علمى خود بينديشند و شوراهاى نظارتى 
دانشگاه ها نظارت جدى ترى بر اين موارد داشته باشند تا در 
آينده اعتبار علمى رشته هاى دانشگاهى خدشه دار نشود .

دغدغه حرفه اى 

سامانه پيامكى:   3000737274 

 جامعه حرفه اى/ اعظم طيرانى   اينجا قرار است شما از 
خودتان و دغدغه  ها، تلخى  ها و شيرينى هاى كار حرفه اى تان برايمان 
بنويسيد. مى خواهيم پلى باشيم بين خودمان، شما و آن هايى كه 
قرار است گوش شنوايى باشــند يا گرهى از كار ديگرى باز كنند. 
پيام هايتان را به سامانه 3000737274 ارسال كنيد. براى اينكه 
خودتان و يا ديگران پيامتان را در همين صفحه بخوانند، در ابتداى 

پيام عبارت «جامعه حرفه اى»  را ذكر كنيد.
دكتر سعيد زينالى هريس، عضو هيأت علمى دانشگاه مى گويد: 
يكى از موضوع هايى كه در بيشــتر دانشگاه  ها وجود دارد، اين 
است كه حقوق اعضاى هيأت علمى تحت نظارت وزارت علوم 

بــا اعضاى هيأت علمى تحت نظارت وزارت بهداشــت به رغم 
شــباهت برخى رشته  ها، نظير مهندسى شــيمى و داروسازى 
شيمى اختالف سه برابرى دارد و اين پرسش مطرح مى شود كه 
چرا دو وزارتخانه متفاوت براى شرايطى يكسان، حقوقى با اين 

اختالف پرداخت مى كنند؟
همچنين وى موضوع پژوهش را يكى ديگر از دغدغه هاى خود 
عنوان مى كند و مى افزايد: در دانشگاه  ها بايد هزينه هايى براى 
پژوهش اختصاص پيدا كند كه متأســفانه اين هزينه  ها بسيار 
اندك و هزينه كرد آن  ها دشــوار است. به دليل اينكه برخى از 

پژوهش  ها مورد استفاده صنعت قرار نمى گيرد و بخش صنعت 
نيز تمايلــى به واگذارى كارهاى خود به دانشــگاه  ها ندارد. در 
دانشگاه هاى ما هزينه هاى پژوهشى از طريق هزينه هاى آموزشى 
انجام مى شود، به همين دليل اين مهم در بيشتر دانشگاه  ها مورد 

بى توجهى ويا كم توجهى قرار مى گيرد.
دكتر زينالى با اشاره به دغدغه اساسى فرار مغزها مى گويد: در 
بيشتر رشته  ها، دانشجويان كارشناسى با انگيزه درس مى خوانند 
و تالش مى كند، اما هنگامى كه به مقطع كارشناســى ارشد و 
دكترى نگاه مى كنيم، دانشجويان ضعيف تر مى شوند، به طورى 
كه دانشجويان خوب شهرستان  ها به تهران مى روند و دانشجويان 
خوب تهران به ساير كشورها مهاجرت مى كنند، به همين دليل 
در مقاطع تحصيالت تكميلى، افت كيفيت در دانشگاه  ها بويژه 

دانشگاه هاى شهرستان  ها مشهود است. 
وى ادامه مى دهد: اعضاى هيأت علمى دانشگاه  ها در شهرهاى 
مختلف ( كالنشهرها وشــهرهاى كوچك تر و شهرستان  ها ) با 
شرايطى يكسان بسيار متفاوت هستند.به عنوان نمونه من زمانى 
كه دانشگاه فردوسى تدريس مى كردم، فكر مى كردم مشكالت 
پژوهشى نظير كمبود بودجه و فضاى پژوهش بسيار زياد است 
اما هنگامى كه به دانشگاه تبريز آمدم، متوجه شدم اين مشكالت 
در دانشگاه تبريز نسبت به دانشگاه فردوسى بيشتر است و در 
واقع هر چقدر از مركز بيشــتر فاصله مى گيريم، محدوديت  ها 
بيشتر مى شود، ضمن آنكه ارتباط با مراكز نيز دشوارتر مى شود .
دكتر شــراره سادات سرسرابى، دكترى تخصصى زبان شناسى 

و اســتاديار دانشــگاه فرهنگيان نيز مى گويد: با توجه به اينكه 
سرفصل هاى دانشگاه فرهنگيان با وزارت علوم تطبيق شده است، 
انتظار مى رود به لحاظ پرداخت  ها نيز استادان اين دانشگاه مانند 
اســتادان ساير دانشگاه ها دريافت كنند، چون ما حلقه مفقوده 
وزارت آموزش عالى و همچنين وزارت آموزش و پرورش هستيم 
و هر يك از اين وزارتخانه ها ما را جزو دغدغه هاى وزارتخانه ديگر 
مى دانــد، در حالى كه  ما براى آمــوزش و پرورش نيرو تربيت 
مى كنيم و آموزش عالى هم بايد به چشــم يك دانشگاه به ما 

نگاه كند .
وى مى افزايد: اســتادان دانشگاه هايى كه تحت نظارت آموزش 
عالى هستند، امكانات و مزايايى دارند كه استادان دانشگاه هاى 
فرهنگى از آن محروم هســتند، ضمن آنكه دانشــجويان اين 
دانشگاه نيز به دليل اينكه استخدام آموزش وپرورش مى شوند، 
آن گونه كه دانشــجويان ســاير دانشــگاه هاى دولتى از مزايا 
برخوردارند، بهره مند نمى شوند و شايسته است اين تعامل بين 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالى برقرار شــود تا 

كاستى  ها بر طرف شود. 
وى ادامه مى دهد: تعلق خاطرى كه اســتادان دانشــگاه هاى 
فرهنگيان به اين دانشــگاه دارند، موجب شــده در اين محيط 
بمانند، درحالى كه امكان تدريس در ساير دانشگاه  ها هم وجود 
داشــته اســت، بنابراين انتظار مى رود تغييرات مورد انتظار در 
زمينه همسان ســازى اين دانشگاه با دانشگاه هاى وزارت علوم 

ايجاد شود.

اختالف 3 برابرى 
حقوق استادان وزارت علوم   

با وزارت بهداشت

حرف ها و حرفه ها

جامـعـه
  معلمان و استادان

آموزش نرم افزار
word واژه پرداز 

گــروه جامعه حرفه اى با تأكيد بر تعامل 
ميان قشرها و گروه هاى مختلف شغلى 
و حرفه اى ســعى دارد با انعكاس مسايل 
و مشكالت فراروى آن ها و با ارتباط ميان 
شــاغالن و مديران، راهى براى از ميان 
برداشتن آن ها بيابد. عالوه بر اين، گروه 
جامعه حرفه اى ضمن ارتباط با مشاوران 
و متخصصــان هر حوزه، مى كوشــد به 
موضوع هاى گوناگون هر حرفه از منظر 
حرفه اى آن بنگرد، اما در عين حال خود 
را بى نياز از ديدگاه هاى ساير مخاطبان 
نمى داند، بنابراين شــما خوانندگان و 
مخاطبان ارجمند مى توانيد با ارســال 
ســوژه هــا، ديدگاه هــا، مشــكالت و 

دغدغه هاى شــغلى تان، به ما در ادامه 
اين راه كمك كنيد.كافى است پيام هاى 
خود را به شماره 3000737274 ارسال 

كنيد.
ضمناً بــراى اطالع از عنــوان صفحات 
جامعه حرفه اى، زمان ارايه اين صفحات 
در هر هفته را تقديم حضورتان مى كنيم:

شنبه ها: جامعه مهندسى
يكشنبه ها: جامعه كارگرى
دوشنبه ها: جامعه پزشكى

سه شــنبه ها: جامعه معلمان و اعضاى 
هيأت علمى دانشگاه ها

چهارشنبه ها: جامعه دانشجويى
پنجشنبه ها: ساير مشاغل

دعوتنامه

خوانندگان ارجمند صفحه جامعه حرفه اى


