
چندی اســت که اخبار متنوعی از ســاماندهی مقاطع تحصیالت تکمیلی به ویژه در 
حوزه دکتری به گوش می رسد و دانشجویان نگران هستند که این امر چرا و چگونه قرار 

است اتفاق بیفتد.
موضوع از جایی شــروع شد که بیشتر دختران و پسران ایرانی تصمیم گرفتند دکتر 
شوند، فرقی نمی کند که دکترای چه رشته و گرایشی را داشته باشند، مهم آن است که 
خانم دکتر یا آقای دکتر خطاب شوند، در حقیقت فقط داشتن یک مدرک دکتری کفایت 
می کند؛ آغاز ماجرا دقیقاً از همین جا کلید خورد. تب مدرک گرایی باال رفت و جوی در 
بین دانشجویان به راه افتاد که هرچه مدرک تحصیلی باالتری داشته باشند، ارج و ارزش 

بیشتری را می توانند در بین دوستان، آشنایان و اطرافیان کسب کنند.
به فراخور این استقبال و نیازی که دانشجویان برای تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی 
از خود نشــان دادند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور ظرفیت های پذیرش 
خود را افزایش دادند و حتی در مواردی رشته گرایش های متنوعی را به جریان انداختند.

اما این رشد سطح تحصیالتی دانشجویان علیرغم تمام مزایایی که می تواند برای کشور 
داشته باشد، پیامد هایی را نیز به دنبال دارد که در گام نخست، باال رفتن سطح توقعات 
جوانان و نبود شــغل متناسب با رشته و مقطع تحصیلی را به ارمغان می آورد. خیلی کم 
پیش می آید هنگام سوال از داوطلبان آزمون دکتری درباره انگیزه آن ها برای شرکت در 
کنکور، با پاسخ های تعجب آور روبه رو نشویم چرا که هرکدام به نوعی انگیزه ای جز رشد 
سطح سواد و ارتقای شغلی متناسب با رشته خودشان را مطرح می کنند و معموال به خاطر 
به چشم آمدن، پر کردن اوقات فراغت، اجبار اداره ها و نهاد های مرتبط با کار آن ها برای 

ارتقای مدرک تحصیلی دل به دنیای سخت و پیچیده آزمون دکتری می زنند.
دنیای پیچیده و پررمز و راز مقطع تحصیلی دکتری کار را به جایی رساند که پیامد های 
آن از مزایایش پیشــی گرفت و مســئوالن به فکر راه حلی برای آن افتادند، هرچند که 
هنوز تصمیم های قطعی برای ساماندهی این مقطع تحصیلی گرفته نشده، اما هر از گاهی 

مسئوالن مختلف خبر های متنوعی از سازماندهی و بررسی آن می دهند.
 ساماندهی تحصیالت تکمیلی به ویژه مقطع دکتری در دو نوع دسته بندی می شود، 
ابتدا تجمیع رشــته گرایش های تحصیلی این مقطع و ســپس میزان پذیرش واحد های 

آموزشی که معموال اخبار ضد و نقیضی برای هرکدام شنیده می شود.

معاون آموزشــی دانشگاه تهران درباره ساماندهی و تجمیع رشته گرایش های مقطع 
دکتری بیان می دارد: در دوره ای که آموزش عالی با رویکرد توسعه ای مواجه بود عناوین 
دوره های دکتری بسیار ریز و جزئی شده بودند برای مثال رشته ادبیات فارسی در دانشگاه 
تهران با عناوینی مانند گرایش حماسی، ثنائی و عرفانی تدریس می شد که با پیگیری های 
صورت گرفته اکنون در این دانشگاه پذیرش دوره دکتری ادبیات فارسی تنها با یک عنوان 

دنبال می شود.
وی ادامه داد: برنامه تجمیع گرایش های دوره دکتری تحت یک عنوان تنها مربوط به 
دانشــگاه تهران نیست بلکه این موضوع به عنوان یک سیاست برای کل کشور در وزارت 

علوم درحال بررسی است، اما هنوز در این زمینه جمع بندی صورت نگرفته است.
حسینی در پاسخ به این سوال که چه زمانی جمع بندی نهایی برای این موضوع انجام 
می گیرد، اظهار داشت: در صورتی که برای برنامه تجمیع گرایش های دوره دکتری تحت 
یک عنوان در شــورای گســترش تصمیم گیری صورت گیرد این برنامه از سال ۹۹ قابل 

اجرا خواهد بود.
این درحالی است که پیش از این معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
تشریح جزئیات »طرح جامع دوره دکتری« اظهار داشت: این طرح در مرحله تدوین قرار 
دارد. از آنجایی که برنامه وزارت علوم بود که این طرح تا پایان مهرماه جاری ابالغ شود، 
اما هنوز شورای گسترش معاونت آموزشی این وزارتخانه درخصوص آن تصمیم گیری نهایی 

را انجام نداده است، چون ایرادات تدوین این طرح باید در شورا اصالح شود.
  وی با اشاره به اهدافی که در قالب طرح ساماندهی دوره های دکتری دنبال می شود، 
بیان کرد: در قالب تدوین طرح فوق تالش داریم رشد بی رویه و کمی دانشجویان دکتری 
کاهش یابد و ما بتوانیم دوره های دکتری را هدفمند و توسعه دوره های دکتری را با نیاز 
بازار منطبق کنیم، ضمن اینکه ســطح نقش آفرینی این دوره ها در رفع مشکالت کشور 

را ارتقا دهیم.
به گفته وی، طرح ساماندهی دوره دکتری یکی از طرح هایی است که در قالب برنامه 
ساماندهی آموزش عالی تدوین می شود و هدف این نیست که ظرفیت پذیرش دانشجویان 
دکتری در برخی از دانشگاه های زیر نظام های آموزشی کاهش پیدا کند و هیچ دانشگاهی 

در قالب این طرح هدف گذاری نشده است.
از طرف دیگر وزیر علوم اعالم کرد که هنوز برنامه مصوبی برای حذف مدل های فعلی 

کنکور دکتری و کارشناسی ارشد ندارند.
به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ از گفته های مسئوالن وزارت علوم به خوبی روشن است 
که فعال برنامه ای برای حذف کنکور دکتری یا کاهش ظرفیت های پذیرش در دانشگاه ها 
وجود ندارد و مراحل سخت و پیچیده پذیرفته شدن در آزمون دکتری همچنان به قوت 
خود باقی است و تنها باید منتظر باشیم تا تعدادی از رشته گرایش های این مقطع تحصیلی 
سرنوشت ساز دچار تحول شود، تحولی که می تواند خود نوعی حذف گرایش های اضافی 

و به تناسب آن ظرفیت پذیرش مربوط به آن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باشد.
حال باید نشست و منتظر زمزمه های تازه مسئوالن بود تا گویی در سال آینده خبر های 

جدیدی از تحوالت مقاطع تحصیالت تکمیلی به گوش رسد.
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دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir

* تصاویری از کاروان راهیان نور دانشجویان خارجی در مناطق عملیاتی جنوب. بر 
این اساس، ۱۵۰ نفر از دانشجویان خارجی در قالب کاروان راهیان نور در سفری ۴ روزه به 
مناطق عملیاتی جنوب کشور، از یادمان های فتح المبین، پادگان دوکوهه، طالئیه، شلمچه، 

علقمه و موزه خرمشهر بازدید کردند.
قاب دانشگاه

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه  تشکل های دانشجویی، دانشجویان
 و طالب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط 
با مقوالت دانشجویی استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را 
به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33۱۱۱۱2۰-۰2۱ ارسال نمایند. بدیهی 

است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

چالش های  بیست و یکم،  قرن  با  همزمان 
جدیدی پیش روی جوانان قرار می گیرد که 
نیاز به درک و انطباق با آن مهم است. یکی 
از مشکالتی که این روزها نمایان شده است، 
تقاضای روز افزون دانشجویان فارغ التحصیل 
برای یافتن شــغلی مناســب است. در این 
برهه، مهارت بیش از پیش مهم و کارآمد به 

نظر می رسد.
این روزهــا بحث معضالت اقتصادی بســیار 
داغ اســت؛ مبحثی که معضل بیــکاری را در دل 
خود جای داده و جوانان به خصوص دانشــجویان 
و فارغ التحصیالن دانشــگاهی را به شــدت دچار 

نگرانی می کند.
بیکاری قشــر فارغ التحصیل، اثــرات مخربی 
بــر خود شــخص و جامعه ای کــه در آن زندگی 
می کند می گذارد؛ تا جایی که اعتیاد، فقر، طالق و 
گوشه نشینی در جاهایی که بیکاری بیشتری دارند، 
باالتر است. مسئله بیکاری تا جایی مهم و پراهمیت 
است که بسیاری از دولت ها آن را به عنوان اولویت 

خود در تبلیغات انتخاباتی مطرح می کنند.

انتشــار مقاله در نشــریات، معمول ترین روش ارتباط علمی با دیگر افراد جامعه علمی است. 
پژوهشــگران به طور معمول نتایج یافته های خود را در قالب مقاله با دیگر متخصصان در حوزه 
علمی خود به اشتراک می گذارند. از طرفی سنجش رشد علمی هر کشور بستگی به کمیت و کیفیت 
مقاالت علمی تولید شده در آن کشور دارد. همین امر، موجب شده است تا دولت ها سیاست هایی 

را تبیین کنند تا موجبات انتشار هر چه بیشتر مقاالت علمی را فراهم آورند.
نشریات جعلی به دامی برای برخی از پژوهشگران تبدیل شده است، اینگونه نشریات فراخوان 
مقاله به آدرس ایمیل دانشگاهیان می فرستند و با وعده چاپ سریع مقاله آنها را می فریبند. ناشران 
جعلی، به خصوص، نویســندگان تازه کار و بی تجربه را که تجربه محدودی در انتشار علمی دارند 

مورد هدف قرار می دهند.
برخی از نویسندگان فکر می کنند همین که در نشریه ای مقاله منتشر کنند امتیازی برای آنها 
و محل کارشان است اما اینطور نیست. البته نویسندگان با تجربه نیز ممکن است به دلیل بی دقتی 
و عدم آگاهی از این نشریات و ناآشنایی با معیارهای انتخاب نشریه در دام نشریات جعلی بیفتند 
و مقاالت با کیفیت خود را برای این نشریات ارسال کنند. وقتی نویسندگان پی می برند که نشریه 
تقلبی است دیگر دیر شده است و نمی توانند مقاله خود را خارج کنند و متاسفانه به دلیل انتشار 
در این مجالت به آن مقاالت با کیفیت نیز با بدبینی نگریسته می شود و حتی حضور آن مقاالت 

در کارنامه علمی افراد امتیاز منفی برای آنها به شمار می رود.
در این بین ویژگی های نشریات جعلی را می توان در موارد زیر جست وجو کرد:

1- نشریات جعلی هیئت تحریریه فعال ندارند: آنها پژوهشگران واقعی را بدون اطالع آنها به 
عنوان عضو هیئت تحریریه معرفی می کنند. برخی از این پژوهشــگران وقتی به این موضوع پی 

می برند، از نشریه درخواست می کنند که نامشان برداشته شود اما پاسخی دریافت نمی کنند.
2- نشریات جعلی داوری علمی ندارند: داوری قلب علم است چراکه براساس داوری آنان است 

که پژوهانه اختصاص داده می شود.
3- نشــریات جعلی»هزینه انتشار مقاله« از نویســنده دریافت می کنند: یکی از ویژگی های 
اصلی نشــریات جعلی، اخذ هزینه انتشار مقاله از نویسنده است. اما این مبلغ را به صورت روشن 
در نشــریه خود ذکر نمی کنند بلکه بعد از پذیرش مقاله هزینه را به نویسنده اعالم می کنند. این 
مبلغ البته نسبت به نشریات معتبر پایین بوده و بین 80 تا 300 دالر است، چون واقعا کاری برای 

مقاله انجام نمی دهند.
4- نشریات جعلی قدمت چندانی ندارند: نشریات جعلی پدیده ایجاد شده در چند سال اخیر 

هستند و بنابراین عمری کمتر از 10 سال دارند.
5- نداشــتن آدرس پستی و شماره تماس: نشــریات جعلی به طور معمول، اطالعات تماس 
خودشان را نمی دهند و فقط به آدرس ایمیل غیردانشگاهی یاهو یا جی میل بدون ذکر نام شخص 

به خصوصی اکتفا می کنند.
6- نشریات جعلی در هیچ کدام از نمایه نامه های معتبر نمایه نمی شوند: مقاالت نشریات جعلی 
به دلیل نمایه شــدن در نمایه نامه های معتبر از طریق جست وجو بازیابی نشده و به همین دلیل 
خوانده و استفاده نمی شوند. البته برخی از آنها به دروغ اعالم می کنند که در نمایه نامه های معتبر 

حضور دارند.

»لیس لالنسان اال ما سعی | نجم/3۹« آیه ای 
آشنا از قرآن کریم است که ارزش دنیوی انسان 
را تنها به تالش و کوشــش و مجاهدت هایش 
می داند و از این روست که معصوم )ع( نیز پیرو 
همین مطلب می فرماید: »الدنیا مزرعه االخرهًْ«. 
بر این اساس بر آدمی تکلیف است که عزم خود 
را بر خدمت رسانی و جهاد بیش از پیش در راه 
کسب رزق حالل و خدمت به مردم – که همان 
عبادت در راه خدا باشــد - جزم نموده و عمر 
خویش را به بطالت و یکجانشینی سپری نکند. 
امروزه اما رده بندی کشــورها براساس ساعات 
کاری کارمندان و جمعیت فعال شــان تعیین 
می گردد؛ بر همین مبنا تالش های شبانه روزی 
مردمان هر کشوری بر ارتقای رتبه شان در میان 

سایرین، استوار است.
این تالش های مداوم اما تنها به کارمندان 
رسمی دولت ها و کارکنان ادارات و موسسات 
محدود و محصور نشده و تمام جمعیت فعال 
اجتماع را در بر می گیرد. اگر بخواهیم مثالی 
بومی را در این زمینه یادآور شــویم، اکثریت 
میانساالن امروزی در خاطر دارند که عالوه بر 
پدر خانواده که یا به شغل کشاورزی مشغول 
بود یا دامپروری می کرد و یا شاید در مناطق 
شهری بعنوان کارمند اداره یا شرکتی شناخته 
می شد، مادر عموماً خانه دار خانواده نیز همپای 
پدر و چه بسا بیش از او، و همزمان با مدیریت 
امور خانه و فرزندان، با قالیبافی، تولید صنایع 
دستی، تولید بسیاری از محصوالت غذایی و 
لبنیات و...؛ بار بزرگی از تأمین معیشت خانوار 
را بر گردن داشت. زحمت توامان اداره منزل 
و تامین بخشی از مخارج زندگی در حالی بر 
عهــده زن بود که بانوی خانه، عالوه بر حفظ 
آرامــش و امنیت خود به جهت کار در منزل 
و محفــوظ بودن از در ارتباط بودن بی جهت 
با سایرین - باالخص جنس مذکر - تجربیات 
فراوانی را از این فعالیت های درآمدزا کســب 

می نمود و می توانست با انتقال این تجربیات 
عمدتاً یَدی به فرزندان خود، نســلی کاربلد، 
توانمند، متکی به نفس و مســتقل را تحویل 

جامعه دهد.
مقصــود از یادآوری مثــال فوق این بود 
کــه بدانیم، اســتفاده از وقت و صرف آن در 
جهت بــاال بردن هرچه بیشــتر بهره وری و 
راندمــان کاری، که بازگــردان دقیق مفهوم 
دینی »جهاد« است، اگرچه امروزه تاحدودی 
کمرنگ شده اما در گذشته کاماًل رواج داشته 
و از اصول اساسی سبک زندگی ایرانی/اسالمی 
به شمار می رفته اســت. یکی از مسائلی که 
اکنون کشــورمان با آن درگیر است، موضوع 
تحریم های ظالمانه ای اســت که از ســوی 
قدرت های اســتکباری به سرکردگی ایاالت 
متحده علیه ایران اســالمی در حال اعمال 
است. از این رو، از عمده مواردی که اهمیت 
آن در دوران کنونی مضاعف است، مجاهدت 
دوچندان آحاد ملت در راستای یاری رساندن 
به اقتصاد ملی و افزایش ثروت عمومی است 
که تمامی این موارد را می توان چکیده ای از 
فرامین موکد رهبری فرزانه انقالب در توصیه 

و توجه به اصل »اقتصاد مقاومتی« دانست.
اقتصاد مقاومتی اگرچه مفهومی بســیط 
بوده و ارکان و اجزای بسیار دارد اما مهم ترین 
بخــش آن را می تــوان در مجاهدت مردمی 
برای مســاعدت و یاری رســاندن به تولید 
ملی جســت وجو نمود. در همیــن زمینه، 
توسعه و گســترش کسب و کارهای خانگی 
و در دستور کار قرار دادن آموزش شیوه های 
درآمدزایــی با ســرمایه های ُخرد و اندک به 
اقشاری همچون بانوان خانه دار، نوجوانان و...، 
می تواند زمینه ساز آغاز جهادی عظیم در میان 
ایرانیان باشد تا به این طریق، نه تنها به خود 
و خانواده شان سود برسانند بلکه کشور را در 
برابر زیاده خواهی ها و فشارهای خارجی نیز 

ساماندهی تحصیالت تکمیلی
 چرا و چگونه؟

حلقه مفقوده فارغ التحصیالن!
»مهارت آموزی«

جامعه امروزی با سیل متقاضیان فارغ التحصیل 
جویای کار مواجه است، درحالی که هیچ مدیریتی 
برای کنترل آن وجود ندارد. دو علت عمده می تواند 
این مشکل را به وجود آورد؛ عدم  تناسب نیاز بازار 

با رشته های دانشگاهی و عدم  مهارت.
مهارت موضوعی است که شاید این روزها کمتر 
دانشجویی به طور جدی در دانشگاه آموخته باشد. 
در واقع باید جدای از بحث های تئوری، چیزی به 
عنوان تجربه عملی نیز به دانشــجو آموزش داده 
شــود تا به این ترتیب کارفرمایان هنگام مواجهه 
با یک فارغ التحصیل در واقع با نیروی کار کارآمد 

مهارتی و حرفه ای روبرو باشند.
بحث های مهارتی بسیار مهم به نظر می رسند 
و زمانی که فردی با مهارت باال وارد بازار کار شود 
هم راحت تر جذب خواهد شــد و هم به پیشرفت 

جامعه خود کمک شایانی خواهد کرد.
با توجه به مشــکالت پس  پــرده بیکاری و 
اهمیتی که در زمینه مهارت آموزی حس می شود 
گروه علم و فناوری ایســکانیوز، ســعی بر بررسی 
مدارس مهارتی و نظرات کارشناسان در این زمینه 

و روشن کردن اهمیت وجود این موضوع دارد.
در این بیــن مدارس مهارتی  وجود دارند که 
برای ایجاد این قابلیت به دانشجویانی که دارای 
مدرک دانشــگاهی هســتند، با برگزاری آزمون 
ورودی تــالش می کننــد. بحث مهارت شــاید 
موردی کیفی باشد و نتوان با اندازه گیری دقیق، 
میزان مهارت یک شــخص را مشخص کرد؛ اما 
معموال کسی را یک فرد ماهر می خوانند که هم 
آموخته های تئوری و هم تجربه بازار کار و حضور 

در برهه های مختلف را داشته باشد.
همان طــور کــه گزارش ها نشــان می دهند 
بســیاری از فارغ التحصیالن در سراســر جهان 
بالفاصله پس از فارغ التحصیلی کار پیدا نمی کنند، 

حال چگونه فارغ التحصیالن آینده نگر می توانند این 
مشکل را از بین ببرند؟

مهارت های کارآفرینی عمومی بســیار مهم 
هستند؛ زیرا بازار کار به شدت رقابتی است و در 
صورت داشتن خبرگی، کارفرمایان کسانی را که 
قابلیت انعطاف و ابتکار عمل داشته باشند و این 

قابلیت را نیز قوت بخشند، انتخاب می کنند.
از طرفــی دیگر در وضعیتــی که هزینه های 
آموزشــی رو به افزایش است، دانشجویان با دقت 
عمل بیشتری برای بازگشت سرمایه گذاری های 
خود انتخاب و برنامه ریزی می کنند و وجود چنین 
مدارسی می تواند نوعی اطمینان خاطر برای آنها 
بــه وجود آورد. در همین راســتا هم دولت و هم 

دانشجویان از دانشــگاه ها انتظار دارند تا شرایط 
را بســیار بیشتر از گذشته برای آینده کاری آنها 

آماده کنند.
در دانشــگاه های کشــورهای مختلفی چون 
آمریــکا و تعــدادی از کشــورهای اروپایــی در 
زمینه های تخصصی این مدارس مهارتی پایه گذاری 
شده اند و بســیاری از دانشگاه ها دارای این گونه 
نهادها هستند و لزوما یک نهاد جداگانه نیستند. 
 »graduate school« این مدارس با عنــوان
در ایــاالت متحده و ســایر نقاط )به عنوان مثال 
کانادا( مطرح می شــوند و در کشورهای دیگری 
چون اســترالیا، ایرلند، هند، بنگالدش، نیوزیلند، 
 postgraduate« پاکســتان و بریتانیــا از واژه

education« استفاده می شود.
گزارش سال 2017 نشان می دهد که یک فرد 
برای تغییر وضعیت از »تحصیالت تمام وقت« به 
»شغل تمام وقت« حداقل به 4/7 سال زمان نیاز 
دارد. در حالی که موانع یافتن  اشــتغال تمام وقت 
ممکن است بین کشورها متفاوت باشد. این گزارش 
نشــان داد که مواردی مانند کمبود تجربه کاری 
که با آموخته های تئوری همراه باشد؛ عدم وجود 
سیستم های آموزشی که بتواند نیازها را به گونه ای 
مناسب به دانشجو آموزش دهد؛ نبود مدیریت تا 
دانشجو در محیط مهارت ها را به گونه ای حرفه ای 
آموزش ببیند و کمبود اشتغال، مانعی برای یافتن 

کار تمام وقت در استرالیا هستند.

در همین راستا نظرات کارشناسان بر این است 
که هدف از مدارس مهارتی، توســعه مهارت در 
یک موضوع علمی خاص است. مدیران و استادان 
مدرسه مهارتی می گویند از آنجایی که دانشجویان 
مهارتی معموال مدرک کارشناســی دارند، انتظار 
می رود برای آنها اســتاندارد دانشگاهی باالتر از 
کسانی که در کالج تحصیل می کنند، برآورده شود.

در مقایســه با دانشــجویان دوره کارشناسی 
که نیاز به انجام دوره های مختلف در رشــته های 
دانشگاهی دارند، دانشجویان مهارتی می توانند تمام 
وقت برای مطالعه یک موضوع خاص تمرکز کنند.

در واقع افراد در دانشــگاه دانش را به دست 
می آورنــد و همینطور که در ســطح تحصیالت 

عالی پیشــرفت می کنند، به تولیدکننده دانش 
تبدیل می شوند. این احساسی است که همراه با 
وارد کردن تجربه، باعث رشد هوش افراد می شود.

برای رســیدن از بحث های تئــوری به موارد 
عملــی، ایجاد مهارت های ســازمانی در آموزش 
)مهارت های قابل انتقال مانند حل مسئله، ارتباط 
و کار گروهــی(، انتخاب کارمند با تمرکز قوی بر 
آینده و یک ذهن خوش بین می تواند به شــدت 
بــر فرصت هایــی که یک جــوان درک می کند، 

تاثیرگذارد.
به نقل از ایســکانیوز؛ باتوجه به موارد مطرح 
شده و گفته های کارشناســان، مدارس مهارتی 
طراحی شــده اند تا دانشجویان بتوانند نسبت به 

کالج، شیرجه هایی عمیق تر را به یک موضوع علمی 
بزنند و به این ترتیب با کسب دانشی عمیق در کنار 
کار مهارتی، با دســتی پر و به عنوان فردی زبده 
وارد بازار کار شوند. از طرفی دیگر وجود مدارس 
مهارتی و تربیت نیروی کارآفرین و کارآزموده در 
فضای دانشگاه منجر به جذب حداکثری دانشجو 
نیز می  شود. در شــرایطی که متاسفانه بسیاری 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی با تحصیالت عالیه 
امکان ورود به بــازار کار را ندارند، قطعا آموزش 
مهارت    هــای مختلف، نویدی اســت برای تربیت 
نیروهای کارآمد که بعد از فارغ التحصیلی بتوانند 

وارد بازار کار شوند.
با توجــه به واقعیات موجــود، کارفرمایان از 

فارغ التحصیالن انتظــار دارند تا از تخصص های 
خاصی برخوردار باشند که خارج از محدوده رشته 
و زمینه ای اســت که در آن تحصیل کرده اند. در 
واقع می توان گفت که داشــتن تحصیالت عالیه 
بــرای اکثر کارفرمایان از کمترین اهمیت ممکن 
برخوردار است و به جای آن اهمیت واقعی برای 
آنها، در داشــتن مهارت های عمومی است که به 

اقتضای کار به آنها احتیاج دارند.
تربیت فارغ التحصیالنی که قابل اســتخدام 
باشند، بخشی از پروسه تعلیم و تربیت است و این 
روند طیف وسیعی از ارزش ها مانند اعطای دانش، 
دانستن اینکه چگونه ویژگی ها و مهارت های خود 

را گسترش دهند را شامل می شود.

چگونه در دام
 نشریه های علمی جعلی نیفتیم؟

دیدگاه اساتید جهادی که مغفول مانده!
واکسینه کنند.

ایــن مجاهدت از جنس جهــاد با نفس 
اماره ای است که همواره انسان را به عزلت و 
تنبلی دعوت می کند و با حواله دادن وظیفه 
ثروت اندوزی ملی به کارگزاران و دستگاه های 
حکومتی، تمام قصورها و تقصیرات را بر گردن 
نهادهای حاکمیتی می اندازد. بنابراین واجب 
و ضروری اســت که با ترویج و تشویق مردم 
به مشارکت داوطلبانه در این جهاد عمومی، 
نقش خود را به نحو احسن در هم افزایی ملی 
ایفا نموده و خود در حکم رافع مشــکالت و 
راه حل نارسایی ها در حوزه های گوناگون، وارد 

عرصه و صحنه شوند.
* نصیر پورعلی
پژوهشگر فرهنگی و استاد دانشگاه


