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کلید واژهها :دانشججیان نان نا اواکمنا ،امحدودنته یاتحصججا ، ،اآمازشاع ل ،اتح،الامحتاایا
کاف

مقدمه
سررازمان ند،کشررت مدانآ در سررال  1189نا کنتشررار گزکرش مدانآ ن انآ نشرران دکد در سررطح
مدانت ح،کنل  1/1م ارد نفه دچار اسرر و ن انآ نا نان ا هسررت  .،کز کنط صع،کدت دهها م ین نفه
ا س و ن انآ ش،ن ،دکرن( ،گزکرش مدانآِ ن انآ8ت  .)1189ا س و ن انآت نکآ کز کنیکع ن ازهای
ونژه ن شنار مآرود .مع یالن ن ع یکن ا س وپذنهصهنط ن شه مح سیب مآ شین ،و مآصیکن کدعا
هد میضررریع حایق کنسرررانآ کاهکد مع یلت کز نزر صهنط چالشهای میکم کمهوزی کسرررت
(ساعآ شتهنانآت محنیدی و راعتآت  .)8991ن هن ط مدتت یکنس ین حایق مع یالن سازمان
م ل متح1،؛ کدغام امل کاهکد مع یل در میکم رک صهونج مآ ( ،نانک مدانآ9ت .)1189
صحصرر ل مع یالنت ن ونژه در سررطح دکنشررگاهت نکآ کز عیکم آ کسررت مآصیکن ،نا کعطای
اهفرررتهای نهکنهت رون ،مشرررار ت کاهکد مع یل در مامع رک صسرررد ل  ،و ناش صبع ر رک در
زن،گآ انان نهنگ  .،نهکی دکنشیینان مع یلت دکنشگاه نک اهفت و صیهنۀ صیکنن ،سازی
کسررت و وسرر کی نهکی ندبید ف ت زن،گآ انان محسرریب مآشررید (ه ا مارص زت نیرگس و
گینکالیس4ت  .)1181رسرر ،ن ن ه ،شررخصررآت کابا کرزش خیدت نهاورده هدن کنتظارک
خانیکده و هنسرراالنت کازکنش میاا ت در محل ار و ن دسررت اوردن کشررتاال و کم ت مالآ کز
من دالن آ کسرررت دکنشررریینان مع یل رک ن صحصررر ل در امیزش عالآ صهغ و مآ ،
(ایالرصین و دک یص 5ت .)1181
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در کنهکنت نه کسررراس نانک کف عا ندزنسرررتآت  88درفررر ،کز مع یالن صحت پیشرررش کنط
سازمانت در گهوه کخت لهای ن انآ نهکر دکرن 95 .،صا  41در ف ،کاهکد دکرکی کخت لهای ن انآت
دکن شیی ه ست  ،و در ر شت و سطیح مخت ف صح ص ل مآ ( ،نحیی نژکدت  .)8991دکن شیینان
نان ا و رن ات ع آرغر میکن اهکوکنت صحصررر ل هدهصهنط گهوه مع یالن شررریر هسرررت  ،و 41
درف ،کز دکنشیینان مع یل شیر رک صشک ل مآده ( ،مع آت .)8991
ح یر دکن شیینان نان ا و رن ا در دکن شگاههات ن صا ه نگهش م فآ و ناورهای غ ط مهدم
نسررربت ن نان انآ و رن انآ نک مآ  ،و اهفرررتآ نهکی امادهسرررازی ان ها نهکی کنفای
ناشهای ان ،ه خید در مامع کست (اص یالت بانیا و میگاگا8ت  .)1181دست انآ ن صحص
دکنشگاهآ عامل کف آ در کازکنش کشتاال نان انان کست (نل1ت 1181؛ نل و م ی9ت .)1185
ناکنطحالت صحص ر ل دکنشرریینان نان ا و رن ا نا دشرریکریهانآ هنهکه کسررت .در نسرر اری کز
شرریرهات صیم ط وسررانل میرد ن از نهکی سرردیلت در صع ر و صهن ت کاهکد نا اسر و ن انآ دشرریکر
ک ست (کوم4،ت  .)1185پژوهشهای کنیام ش،ه در حیزة صح ص ل دکن شیینان نان ا و رن ا ن شان
دکد نهخآ چالشهای عن،ه هنچ ان پانهماست.

پیشینه پژوهش
در نک میرد مطالعۀ غ همسرررتا رت پژوهشرررگهکن کنهکنآ در نهرسرررآ ن ازهای ونژه کاهکد ناصیکن
مسنآت ن کنط نت ی رس ،ن ،کنط نشه کز کاهکد در میکم نا امیزشت مشک صآ مثل نبید م شآ
ازمینت نام اسررو نیدن سرراختنانت نبید اسررانسرریر و صیم ط میکد امیزشررآ دکرن( ،اههیدنانت
س نانآن ات غهنوت اههادی و فادنآت  .)8991رضانآ پیرت مباری اه و نهزگه نفهونآ ()8991
در نهر سآ دکن شیینان دکرکی ا س و ن انآت ن کنط نت ی ر س ،ن ،کاهکد نا ا س و ن انآ ن
لحاظ دلبستگآت صهس کز کرزنانآ م فآ و سازگاری نا مسائل ن شتهی نسبت ن کاهکد ن ا میکم
هسررت ،ت کز سرریی دنگه در دن ای پ شررهات کمهوزی نکآ کز ع ئر میاا ت اهدت پ شررهات
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صح ص آ کو ستت کز کنط رو صیم ن حنانتهای کمتناعآ دکن شیینان نا ا س و ن انآ در
رکستای پ شهات صحص آ انها کلزکمآ کست.
در نک پژوهش دنگهت محااان کذعان دکشررت  ،دکنشرریینان نان ات ن از ن صیم خافررآ
دکرن ،و ورود کنط کاهکد ن دکنشررگاه و هنهکه شرر،ن نا کاهکد عادیت چالشهانآ در عهفرر
صحص ل نهکی انها کنیاد مآ ،ت صیم ن سبک نادگ هی (کنطباق و هنگهک) مآصیکن ،اهان ،
امیز شآ دکن شیینان نان ا رک ندبید نخ ش( ،نارمحن،نانت چیپان زن،هت زن،انادی نژکد و ح سط
نتاجت .)8999
نبید وسررانل م،رن ص،رنست ضرربط
نک مطالعۀ پ،ن،کرشرر اسرران خارمآ نشرران دکد
مالآ و صحن ل صشهنفا ن شکزح ،مؤسسا در زمان کمتحانا
سخ هکنآ در ست مشک
دکنشیینان نا اس و ن انآ دکنشگاه کست (دِوی و ساگزنا8ت .)1189
و پذنهشت کز من مشک
در پژوه شآت صیارب امیز شآ دکن شیینان نان ا در ع یم امپ یصه نهر سآ ش ،و نتانج حا آ کز
ان نید میکنعآ مثل دستهسآ ن میکد و کنیام صکال ف در صنام نخشهای صحص ل دکنشیینان
نان ا سرران کاک ،ه نید و میمو کازکنش کحسرراس کنزوک و اهش کنگ زه شرر( ،نا هت نِ ِت و الدنِهت
 .)1189در پژوهشآ دنگهت میکن و نان تهای پ ش روی دکنشیینان نا اس و ن انآ در نهنتان ات
در چدار م ررنین کف ر آ نگهش دکنشرریینانت ص،کر مؤسررسررا ت پشررت بانآ خارمآ و نگهش
دنگهکن ن دسررت ام( ،ن شرراو و رن 1،ت  .)1188نتانج پژوهش دنگه نشرران دکد دکنشرریینان
مع یل شامل نان انان و رن انانت اهفتهای مطالعۀ نکسانآ در ماانس نا دکنشیینان غ ه مع یل
در کخت ار ن،کرن ،و میکن مهصبط نا دسررتهس رآپذنهی امیزشررآت انان رک کز رس ر ،ن ن خبهگآ ناز
دکشررت کسررت (نهکنت9ت  .)1188مح طهای ا زنکآ نامسرراع ،پهدنست در نادرسررت کسرراص  ،کز
امیزش اهکگ ه و کمهکی سررر اسرررت امیزش عالآ اهکگ ه کز من ۀ مح،ودنتهای صیهن شررر،ه
مشرررار ت ،گان در صحا ق دنگه نید (نیاالر4ت  .)1181در پژوهشرررآ دنگه کز من میکن
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م شار ت دکن شیینان زن مع یل در دکن شگاه شامل نان انان و رن انان ن ز مآ ش،؛ صبع رت
نآصفاوصآت م ان نادگ هی مح،ود و دستهسآ ا زنکآ ن دست ام( ،کوپ آ8ت .)1181
میشآ و رِی )1189( 1ن کنط نت ی رس ،ن ،نهنام رنزی نهکی میکد امیزشآ در دستهست
دسررتهسررآ ن ا ررای نانل ار هدن و س ر سررترهای پشررت بانآ مان  ،ناددکشررت ،هها و صعامل
نزدنک نا کسررراص  ،کز میکرد صسرررد ل ،ه و نگهش دکنشررریینان دکرکی کخت ل ن انآ نسررربت ن
ت ع،م امیزش ار ان و ع،م اگاهآ مامع دکنشررگاهآ کز مع یل تت کز من میکن
صحص ر
صحصررر ل دکنشررریینان نا کخت ل ن انآ نیدن .،در نکآ کز پژوهشهات عیکمل مح طآت راتارهای
غ هح نانتآ و ز مان در زمهة میکن دکنشررریی نان نا اسررر و ن انآ نید (اهک نکت مک ل ،ن و
دکگ س9ت  .)1111در نک م طال ع ت نگهش م فآ هنک سرررآ های غ ه مع یلت م،رسرررران و
مؤسسا ت نبید اگاهآ ار انت نبید حنانت مالآت نبید م ان نکآ و نبید دستهسآ
ن خ،ما حنانتآ کز من میکن مؤاه در ص،کر اهکگ هکن دکرکی اسررر و ن انآ در امیزش
عالآ نید (صامت مپِکیک و س ریکر 4ت  .)1181مشررار ت ،گان پژوهش (هاناا طت ِش ریل طت ِ آ و
مک نِ 5ت )1111؛ نگهش م فآ کسررراص  ،و دکنشررریینان غ ه نان ای دکنشرررگاه رک نزر صهنط مان
صحص ل دکنست .،
مهور پ ش ۀ پژوهشآ نشان دکد کنبال ع نآت نهکی ادر و صیف ف میکن و صسد ل ،ههای
صحصرر ل دکنشرریینان نان ا و رن ا ن فیر ازکن ،هکی رشرر ،هده کسررت؛ ولآ در شرریر کنهکنت
ف،کی کنط ف ف کز دکنشیینان نته ش ،ه ش،ه کست .لذک مآصیکن مح،ودنتهای صحص آ کنط
ف ف کز دکن شیینان در دکن شگاه رک ن نیعآ خ ء پژوه شآ در نظه گهات و میرد ،و او نهکر
دکد .ضهور پژوهش کز کنط نهکر ک ست در فیر ع،م ش ا سانآ مح،ودنتهای صح ص آ
کنط دکن شیینان و را انت م شار ت انان در کمتناع ررنگ خیکه ،ش،؛ در نت ی کمکان دکرد
مامع اعال ت و ص ش ان ها رک نب  ،و رات رات حایق ان ها رک اهکمیش  .،هنچ ط در
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فیر نادن،ه گهاتط چالشهای صحص آ انانت ن ر ان مآرود کز ع ن و کشت اق انان نسبت
ن صح ص ل در دکن شگاه ا ست شید .شهکنط گفت ش،هت کحتنال صه صح ص ل رک زناد مآ  ،و
در نت ی منکط ک ست دکنشت نگهش و مدار های الزم و ک سا سآ در انان شکل نگ هد؛ ن دنبال
ان شالت کزدوکج و در لت زن،گآ و ومدۀ کمتناعآ انها صحت صیا ه نهکر گ هد.
ارنهد دنگه پژوهش حاضرره کنط کسررت مآصیکن ،ن ع یکن پ شنینس و سرر ،ت در کخت ار
متصرر،نان دکنشررگاهآ و نهنام رنزکن درسررآ نهکر گ هد صا در فهکحآ نهنام درسررآ م اسررو و
ارنهدی ونژه دکنشررریینان نان ا و رن ا کز ان کسرررتفاده  .،هنچ ط ن م،نهکنت ارم ،کن و
کساص  ،و دکنشیینان دکنشگاهها نک مآ  ،صا ادر ندتهی کز شهکنط صحص ل دکنشیینان نان ا و
رن ا دکشررت ناشر ،؛ ن انهکنط ه ،پژوهش حاضرره کنط کسررت دکنشرریینان نان ا و رن ا چ
کدرک آ کز مح،ودنت ها و چالش های صحصررر ل خیدت در زمان نبل کز ورود ن دکنشرررگاهت ح ط
صحص ل در دکنشگاه و نع ،کز اارغکلتحص آ در دکنشگاه دکرن،؟

روش
کنط پژوهش در سال صحص آ  8991-8999نا پارکدکنر صفس هی و رونکهد فآ و نا کستفاده کز
9
روش صح ل محتیکی فآ 8کنیام ش .،کنط رونکهد نا که،ک ص زل دکدهها1ت سازماندهآ دکدهها
و صسد ل ،ه صیسع صئیری 4سهو ار دکرد (کدنو حاج نانهیت پهونزی و ف صالآت .)8991
صح ل محتیکی فرآ رک مرآصیکن روش صحا اآ نهکی صفس ه ذه آ محتیکی دکدههای مت آ کز فهنق
اهکن ،های فبا ن ،ی نظامم ،ت ،ن ،یت صرسازی و نرا فهکحآ کلگیهرای شر اخت شر،ه دکنسرت
(س و شانین5ت  .)1115نه کساس نظه س و شانین ره ااتهای میمید در صح ل محتیک ن س
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دست  -8صح ل محتیکی عهاآ -1 8صح ل محتیکی مدتدکر -9 1صح ل محتیکی ص خ صآ 9صاس ر
مآشین .،هنچ ط مانهن گ 4کنط حالت رک مایلۀ کستاهکنآ نام نداده کست؛ چهک کز فهنق کستاهکت
مایل ها کز دکدهها ظدیر مآنان  .،در حالت ایقت پژوهشگهکن کز نکار گ هی مایال پ ش پ ،کشت
پهه ز مآ  ،و در عیض صهص بآ مآده  ،مایل ها کز دکدهها ناشآ شین .،کمت از نارز کنط نیع
صح لت ن دست اوردن کف عا مستا ر و اشکار کز مطالع ت ن،ون صحن ل هدن مایل نا نظهن -
های کز پ ش صع ط ش،ه کست (کننان و نیشانادیت  .)8991ع وه نه کنطت پژوهشگهکنت کلزکما
مفدیم کپیخ ( 5م،کسازی) رک میرد صی  ،نهکر دکدن .،کنط ن،کن مع است در ل اهکن  ،پژوهشت
پژوهشگهکن صیارنشان رک صا ح،ی منکط کست ار مآگذکرن ،صا نتیکن  ،نگاهآ نی نسبت ن
پ،ن،ة میرد نهرسآ ن دست اورن( ،کننانت  .)8994در حیزة مع یالن صیل  ،دکنش ضع ف کست؛
م ان و راهنسهانآ در کنهکن ومید دکرد نس ار مح،ود کست (عاروکنت  .)8999پژوهشهای
فآ در زم هانآ دکنش میمید امل و ااآ ن ستت م اسو و مط یب هست ( ،کدنو حاج
نانهیت پهونزی و ف صالآت  .)8991نا صیم ن کن ک صحص ل دکنشیینان نان ا و رن ا و
مح،ودنتهای انت ماه ت ناش اخت کی دکرد و میام ع نآ شیر نا نبید کف عا مست  ،و
میاق در کنط زم میکم کستت لذک کستفاده کز پژوهش فآ نهکی صحص ل کف عا در کنط حیزهت
کمت ابناپذنه نید .هنچ ط کنیام مصاحب های کول نشان دکد مصاحب شین،گان در میکنعآ نظه
خید رک کع م مآ هدن،؛ و ن لزوماً صیارب زنست خید رک؛ لذک محااان میاب ش،ن ،در پژوهش
حاضه کز روش صح ل محتیکی عهاآ کستفاده .،
نا م،نظه نهکر دکدن ل مامع دکنشیینان نان ا و رن ات نا مهکمع ن میسسۀ اهه گآ نان انان
نص ه صبهنزت صع،کد  81نفه دکنشییی ف ف نان ا و رن ات مبت آ نه ننین گ هی ه،ان  ،کنتخاب ش،؛
کنط رون ،صا رس ،ن دکدهها ن حالت کشباع کدکم ناات .م س ت مشار ت ،گان شامل مهد و زن
نید در ماط ارش اسآ و ارش اسآ کرش ،رشت های مخت ف مشایل ن صحص ل نیدن .،نهکی
1
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حصیل کف عا کز مصاحب ن ن ساختارم  ،عن ق کستفاده ش .،مصاحب ها ن فیر کنفهکدی و نا
صنه ز ن شته در کصاق خالآ کنیام ش .،ن مدت رعانت م حظا کخ نآت پژوهشگه نبل کز هه
مصاحب ت نا ذ ه که،ک پژوهش و کفن ان نخشآ نسبت ن رعانت کفل محهمان و ناش اس مان،ن
کاهکدت صیکنست رضانت شفاهآ رک کز مشار ت ،گان نگ هد .هنچ ط نهکی ضبط متط مصاحب ها
کز صکصک مشار ت ،گان کمازه گهات ش .،زمان هه مصاحب ن ط  95صا  11دن ا فیل ش .،
فآ م سۀ مصاحب نا هه مشار ت ،هت کنت،ک سؤکال صیف فآ نهکی شهوع نحث مطهح ش،؛
سپس کز فهنق سؤکال ساختاری و متنانز ،ه کدکم ناات .ن ع یکن ننین ت سؤکال زنه مطهح
ش -8 .،وک ش خانیکدهت کفهکا انت کساص  ،و هنک سآها در فیل دورکن صحص ل نسبت ن صحص ل
شنا چگین نید؟  -1چ صیارب میاق و نامیااآ در فیل دورکن صحص ل در دکنشگاه دکشت کن،؟
 -9ن ع یکن دکنشییی نان ا و رن ات نا چ مح،ودنتها و چالشهای صحص آ میکم نیدن،؟ ن
کنت ای مباحث میرد گفتگیت سؤکال پ گ هکن ت ژراکاوصه و دن قصه مطهح مآش.،
صیزن وصح ل دکدهها پس کز کنیام کول ط مصاحب و هرزمان نا من اوری دکدهها و ن ش یة
صح ل محتیکی کرصبافآت 8ن فیر دستآ کنیام ش .،صح ل کرصبافآت کرصباط مفاه ر در متط رک
ش اسانآ و شف مآ  ،و کز کستهکصژیهای زنه مدت ،گذکری متط کستفاده مآ  -8 .،صع ط
سؤکل :سنتوسیی پژوهش رک مشخ و صکن ل صح ل رک اسان مآ  .،هنچ ط صع ط وکح،
صح ل 1در کنط مهح کنیام مآشید .نخشآ کز متط خ ف و ،گذکری ش،ه کست و نا هه
عبار و نۀ نیشت ش،ه در متط نسخ نهدکریش،هت مآصیکن ،ن ع یکن وکح ،صح ل میرد صیم
نهکر گ هد  -1صع ط نیع کرصبافا  :در صح ل رنطآ زنه فباا کستخهکج کحساسآ9ت صح ل
میاورصآ 4و ناش نهدکری ش اختآ 5ومید دکرد؛ پس کز کنتخاب زنه فباا ت کنط محاق کست
صصن ر مآگ هد  ،رک ن ههنک کز نا و عبارک صع ط  -9 .،صا ل و ساده هدن متط ن
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فباا و ،ها  -4ک تشا کرصباط ن ط مفاه ر :پس کز ،گذکری نا ت متط مآصیکن ،نهکی
کرصبافا ن ط مفاه ر انال ز گهدد؛ مفاه ر نه کساس ن،ر کرصباط8ت نشان و کاه کرصباط 1و مدت
کرصباط 9شف مآشین، -5 .،گذکری کرصبافا  -1 .صهس ر نتانج :ننانش مفاه ر و کرصبافا ان
در متط ن شکل گهکا کآ نا ناش کی کنیام مآشید (کدنو حاج نانهیت پهونزی و ف صالآت
.)8991
نهکی کرزنانآ دکدههای فآ حافل ش،هت کز ش یههای مت یعآ کستفاده ش .،نکآ کز رکهبهدهای
کعتبارنخشآ دکدههات کستفاده کز نازنگهی ناظهنط 4نید .کنت،ک نتانج صیزن وصح ل دکدهها در کخت ار
دو صط کز کساص  ،فاحونظه حیزة پژوهشهای فآ نهکر گهات و نظهک صکن آ و کف حآ
انان لحاظ ش .،هنچ ط نا کستفاده کز نازنگهی مشار ت ،گان 5متط پ اده ش،ة مصاحب ها
ن فیر دکدة کول و ن شکل ،گذکری ش،ه در کخت ار مشار ت ،گان نهکر گهات و
نازخیردهای الزم کنیام گهات .میرد دنگه ن حا اآ نیدن دکدهها نک هد کنط نید
زمان ااآ نهکی من اوری دکدهها و درگ هی م،کوم در اهان ،
پژوهشگه ع وه نه صخص
پژوهشت نا کصخاذ رونۀ حسط کرصباطت ا انآ حا آ کز کفن ان و کعتناد کنیاد هد ناعث ش،
مشار ت ،گان کف عا وکنعآ رک کرکئ ده ،؛ ناگفت ننان ،مساع ،و راتار هنکارکن
مسئیالن میسس نص هت در ن ومید ام،ن کنط شهکنط مؤاه نید .ن ع وهت نهکی کازکنش کعتبار دکده-
در من اوریت صیزن وصح ل و
هات کز روش مث ث سازی محاق 1کستفاده ش .،ن کنط فیر
صفس ه دکدهها کز ومید دو پژوهشگه کستفاده ش.،
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یافتهها ا
گامهای صح ل دکدهها نا صیم ن ساختار مشخ ذ ه ش،ه در نخش روش کنیام ش .،ن ع یکن
ننین ت عبار زنه کز متط مصاحبۀ نکآ کز دکنشیینان مشار ت ،ه کستخهکج ش« :،ان،کرچآ
م شآ نید و ننآصیکنست زنان رک نخیکن .،ص فظ کفط حا رک خیب کدک ننآ هد .ارم کنط نید
در  91دن ا کشتباها ص فظآ رک مهصو نازخیرد دهر» سپس پژوهشگه گین هانآ کزکنطدست
رک صحت ع یکن فباۀ اهعآ «چالشهای م شآ کمتحانا » نام گذکری هد .هنچ ط ن ع یکن ننین ت
 11درف ،م ان ما فیصآت  89درف ،اانل ورد و پآدیک و  8درف ،خط نهنل کست .تابهانآ
چاو م،ن ،هست  ،نع ،دو ماه اانل فیصآ ان ن دست مط نان ا مآرس ،و انونت هر نهکی
مطالع دنه کست «در ذنل فبا اهعآ» چالش « تابهای گینا» ما گذکری ش .،سهکنیام هه دو
فباۀ اهعآ «چالشهای م شآ کمتحانا » و «چالش تابهای گینا» در فباۀ کف آ چالشهای
امیزشآ نهکر گهات  .،الزم ن ذ ه کست رون ،ار هر نهکر دکدن و ماانس کشتهک ا فباا
اهعآ صا صشک ل فباا کف آت نارها فآ پ شهات ص،رنیآ پژوهشت میرد نازن آ نهکر گهات.

فبا کف آ :چالشهای کیر
کاهکد نان ا و رن ا نا ومید صنام سررختآهانآ در ن دسررت اوردن م ان مطالعاصآ م اسررو
ان،ن،کی ورود ن
دکرن،ت خیدشرران رک ن دکنشررگاه مآرسرران  .،دکنشرریینان نان ا و رن انآ
دکن شگاه ه ست ،ت هرزمان و در هنان مکان نهگزکری کیرت ن مان  ،دنگه دکوف بان ن مینیع
سرؤکال م ،رج در داتهچ میکب مآده  .،م سرۀ کیر انان نا سرانه متااضر انت چ  ،صفاو
سؤکال رک نخیکن ،و
دکرد -8 :دکشتط داتهچ سؤکال نا خط نهنل  -1ح یر م شآ در م س
متعانباً پا سخها رک در پا سخنام درج  -9 .،کخت صاص نک سیم زمان ک ف آ ازمین ن ع یکن
دکوف بان نان ا و رن ا در سهکسه شیر مزء م طا  9محسیب مآ شین.،
ونت کضااآ -4
صح ل مصرراحب ها نشرران دکد «م زکن سرریکد م شررآ کیر» و «زمان کیر» کز من فبا های
اهعآ ناات ش،ه در کنط نخش ن شنار مآرون.،
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سیکد م شآ کیر
مهور شیکه ،گفتاری نشان دکد ن زعر مشار ت ،گانت نهخآ کز کاهکدی ن ع یکن م شآ
م سۀ کیر کنتخاب مآشین،ت کز دکنش ااآ و الزم نهکی کنیام کنط مسئیل ت نهخیردکر ن ست :،
«کنتظارم کز م شررآ کیر کنط نید ح،کنل سررؤکل رک نهکنر درسررت نخیکن .،مث ً عهنآ ن  ،نبید.
در کدن ا ت عهوض ناا رک ننآصیکنسررت نخیکن .،در ا سررف و نا روکنشرر اسررآ کفررط حا رک
نادرست ص فظ مآ هد».
«کستهس کیر در نان انانت ن خافه م شآ رسیکد چ ،نط نهکنه متااض ان عادی کست».
« اغذی نیدن ازمین کیر ناعث مآشید المهم کز م شآ کستفاده ر و مط مطنئط ن ستر
م شآ پاسخهای مهک رک درست در نهگۀ پاسخنام وکرد مآ  ،نا ن ؟»
«م شررآ دوسررتر عهنآ ن  ،نبید؛ نهکی هن طت سررؤکال مهنیط ن ان درس رک پاسررخ ن،کده نید و
میبیر ش ،سال نع ،دوناره در کیر شه ت ».،
زمان کیر
صح ل دکدهها نشرران دکدت نا صیم ن سررهعت عنل و شررهکنط مسررنانآ کاهکد نان ا و رن ات زمان
کختصاص ناات ن م سۀ کیر نهکی انها ااآ ن ست:
«در ست ک ست نک سیم ن صانر کیر نان انان ک ضاا مآ شید ولآ ناز هر فا ننآ ،؛
چین ما ن،ر ن انآ ن،کرنر و ن هن ط مدت نهکی صیزن وصح ل سرررؤکال ن کنهژی و زمان
ن شتهی ن از دکرنر».
«خط نهنل و م شررآ در کیر در کخت ارم هسررت ولآ ونتآ مآن ر ونت ر کسررت نهنل رک ول
مآ ر و ن م شرررآ مآگینر ص  ،ص  ،سرررؤکال رک نخیکن ،و مط هر میکبها رک مآگینر و کو په
مآ ».،
«سررؤکال ما نان اها در کیر نا کاهکد عادی اهنآ ن،کرد .نا خط نهنل هر کرکئ مآشررید ولآ کنط
نهنل ص ،خیکنآ ن،کرد در نت ی کز نظه زمان نبید دکرنر».
فبا کف آ :نام اسو نیدن ا ای ا زنکآ دکنشگاه
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امیزش نان ،نهکی هن و ن ونژه گهوههای اس وپذنه ن فیر سالر و کننط در مح،ودة دستهسآ
ا زنکآ دکنشررگاه و م،رسر ناشرر .،کزکنطرو الزم کسررت دکنشررگاهها ن ز ن مان  ،سررانه ا رراها نهکی
مع یالن م ا سو سازی شید .م ا سو سازی نع آ اهد صیکنخیکه ن ص دانآ و ن،ون نک دنگهکن
در مکانآ حه ت و زن،گآ  .،گفت های مشرررار ت ،گان نشررران دکد در نهخآ کز
دکنشگاهها کفیل م اسو سازی ا ای ا زنکآ رعانت نش،ه کست ن نینۀ خید مآصیکن ،مخل
حق ک سا سآ دکن شیینان نان ا و رن ا ش،ه و م شار ت امل و نا شهکنط نهکنه رک کز انان س و
در کنط نخش اهکوکن کست.
 .،نالنیلهای فباا اهعآ ذنل نشان مآده ،مشک
مس ه عبیر و مهور نامطنئط
شرریکه ،گفتاری زنه نشرران مآده ،مس ر ه عبیر و صهدد در نهخآ کز دکنشررگاهها م اسررو حال
دکنشیینان نان ا و رن ا ن ست:
«ما نان انان نا نک ع صا رکه مآرونر و کنتظار دکرنر در م س ه چال وچیل نبا ش .،ولآ متی سفان
دکنشگاه ن ص دا م اسو سازی نش،ه کست ن ک میکن ن،ی در دکنشگاه هست غ همنکط کست
دکنشییی نان ا نتیکن ،ن ص دانآ صهدد ».،
«کز مسرر ه خیکنگاه ن فه سرر ف حه ت مآ هدم دکخل چال کاتادم و درحالآ لپصاو
دستر نیدت زم ط خیرد؛ ناکنطحال ه یز ان چال په نش،ه کست».
سطحت نا دکنشگاههای مستاه در کنط م افق مشکل دکرنر.
«در م افق یهستانآ ن خافه کخت
نادم هست م یی س فت کز کرصفاع نک و ن ر متهی کاتادم پان ط».
«چال چیل مس ه دکنشک،ه ما رک کذنت مآ  .،درخیکست تبآ نیشت ر ح ش ».،
«م س ه پ ادهروهای دکن شگاه نام ا سو ک ست .مط نهکی م ا سو سازیت کز ن ست ننهة نک مآدهر.
ح،کنل رئ س نا م سئیل اهض  ،روزی شان ،میبیر شید نا و ضع تآ مثل نان انان نا کاهکد
ا ج در دکنشگاه ص،رنس ».،
نبید میزکئ کهای نهمست
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نهخآ دکنشررریینان نان ا کظدار دکشرررت  ،در نهخآ شررردههات شررردهدکری ها کن،کم ن صعب
میزکن کهای نهمست در محل صهدد عانهنط هدهکن ،و متعانباً کنتظار دکشت  ،دکنشگاهها ن ز در
کنط زم کن،کما الزم رک کنیام ده :،
«چین نشان گذکری و نهمست سازی م اسو در دکنشگاه ومید ن،کرد؛ نک نان ا نان ،نا نک اهد
».،
ن ا ح،کنل ده نار مس ه نآخطهی رک نهود صا عاد
«ن خافه نبید مس هها و ا اهانآ مخصیص نان انانت کذنت ش،م».
«کگه خط مخصیص نهمست در مس ههای دکنشگاه ناش،ت نان ا نا پا ان رک لنس مآ  ،و مطنئط
مآشید نا حه ت در کمت،کد هنان خط ن سآ نهخیرد ننآ  ،و م حه ننآشید».
سانه میکن مح طآ
شناری کز مشار ت ،گان کز پ های م اسوسازی نش،ه نهکی نان انان گ م  ،نیدن:،
«پ ها کگه ا ز دکشت ،؛ نان ا نا زدن پا ن ان مآادن  ،پانش رک یا مآگذکرد؛ ولآ نبید»
«پ در دکنشگاه زناد کست و سآ ن ست شنا رک رکه نانآ ».،
«م،ولهای نت آ زنادت میکن اه آت پ های نا فا و ومید ستینهای زنادت نام ا سو سازی رک
اهناد مآزن»،
«هنان پ ها و سکیهای ن،و ورود دکنشگاه نهکی ما دکنشیینان نان ا مع ل هست».
«درختان ههس نش،ه دکخل ح اط دکنشگاه چ ،نط نار وکرد دهانر ش،ه».
رنیر نیدن و نام ظر نیدن چ ش ف ،لآ سها
هنچ ط گفت های زنه نشان مآده،
نهکی کنط نشه کز دکنشیینان مشکل کنیاد هده کست:
«ف ،لآهای س م ظر ن ست  ،و نان ا گ ه و نهخیرد مآ ».،
«نع آ سها نهکی رن انان صارنک کست».
« سهای صارنک نهکی شو یرها دردسه کنیاد مآ ».،
فبا کف آ :چالشهای کرصبافآ
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کاهکد صیکنخیکه نان ا و رن ا نا ومید دک شتط مح،ودنتهای خاصت کز ح ث شئینا کن سانآ و
ونژگآهای روکنشر اختآ هنان  ،سررانه کاهکد هسررت  ،و هنان صفاو های اهدی در م ان دنگه
کاهکد ومید دکرد درنارة کنط گهوه ن ز ف،ق مآ  .،انان ع ن م  ،ه ست  ،نا دنگهکن کرصباط
م طاآ و معایل دک شت نا ش  .،وک ضح ک ست نهخآ ناورهای نادر ست ن سبت ن صیکنن ،یهای
نان انان ومید دکرد در فیر ک ف ح کنط ناورهات ک فل نهکنهی اه فتها و هنچ ط کرصباط
متاانل مامع و نان انان ن گین کی مؤاه محاق مآ شید .س فبا اهعآ «کندام در ش اخت»ت «نگاه
صهحرام ز» و «نگهش کساص  »،در کنط نخش ن دست ام.،

کندام در ش اخت
نکآ کز مباحثآ در فآ م صاحب ها مطهح ش،ت کندام کول در ش اخت کز چگینگآ و مزئ ا
شرررهکنط دکنشررریینان نان ا و رن ا نید .در کنط کمه نک نان ا چگین روزگار خید رک
مآگذرکن ،و اعال تهای روزمهه خید رک کنیام مآده ،نهکی ن س اری کز کاهکد د شیکر ک ست؛ زنهک
مامع در کنط مسئ دچار نبید کف عا کست و مای خالآ اهه گسازی کحساس مآشید.
اری کز ما ساخت ن ست؛ حتآ نع آ کاهکد
«مامع ما رک دست ر مآگ هد و کنط نگاه هست
کز ن نان ا کسرررتفاده ننآ  ،و نۀ « یر» رک نکار مآنهن ،و مآگین  ،چطیر مآخیکه،
نع آ ارها رک کنیام ده».،
«صهمهای کول و دومت سرررانه دکنشررریینان مهک کرزنانآ مآ هدن ،و کز نزدنک شررر،ن ن مط صهس
دکشت  ،و در کما و کگهِ کرصباط نا مط نیدن».،
«دکنشیینان عادی کز ن ازها و شهکنط مط اگاه نبیدن .،نهکی مثال مآگفت  :،نا کنط شهکنط نان انآت
پ امهای گیشآک رک چ سآ نهکنت مآخیکن،؟»
«نگاه کنط کست نان ا ن،نخت کست ولآ کنطفیر ن ست».
«کوکنل هنک سررآهانر کز مط شرر اخت ن،کشررت  ،و ن دن،ه صهحر ن مط نگاه مآ هدن .،ولآ در
صهمهای نع،ی نگاهشان ن مط صا ه هد و عادی ش».،
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چهک نا کنط وض (نان انآ) نهکی صحص ل ن دکنشگاه

«نهکی نهخآ کز هنک سآهانر عی و نید
ام،هکم».
«کز خ انان رد مآ ش،م خاننآ ام ،صا نکر  ،و نهگشت ن مط گفت :مط دستت رک نگ هم
ن مط سهکنت مآ ،؟ مط هر نا نارکحتآ گفتر ن سهکنت مآ ».،
«صهم کول ن ک ستاد و ن هنک سآها ننآدکن ست  ،نا مط نان ا چطیر راتار ،؛ چین حتآ در
ف،کوس نا هر اهه گسازی نش،ه کست».

نگاه صهحرام ز
گین های زنه نشرران مآده،ت نگاههای صیأم نا صهحر و دلسرریزی میمو ناخهسرر ،یت ازردگآ
خافه و حس ع،م کسرررتا ل دکنشررریینان نان ا و رن ا مآشرررید .کنتظار انان کنط کسرررت در
دکنشگاه و نا در هه مای دنگه نا انها ن مان  ،کاهکد عادی نهخیرد شید ن متفاو .
«نهکی درمان سررهماخیردگآت راتر پ ش پزشررک دکنشررگاه صا مهک دن ،شررهوع هد ن گهن و هآ
مآگفت صی ما،س هستآ و چهک ام،ی؟ مط نانستآ ن سهکغت مآام،م .فیری ش ،نسخ
رک نا گهن مآنیشت .الکنل کز پزشک صحص ل هدهکی مثل کو کنطگین راتار صهحرام ز نع  ،نید».
«کسرررتاد زنانت  1ننهة امل م انصهم رک نهکنر دکده نید؛ ولآ مط کز کنط ننهه دهآ کو خ آ نارکحت
ش،م .چین خیدم مآصیکنستر کنط ننهه رک نگ هم».
« ما سرررختآ رک نبیل هده و خیدمان رک واق دکدهکنر .صهحر الزم ن سرررت .نا ما مثل اهد عادی
نهخیرد شید».
«مط نان ا ه ستر .ونتآ وکرد محیف دکن شگاه ش،م؛ دن،م نک نفه صی م بر چ زی گذک شت .لنس
هدم دن،م س و و ما،کری پیل کست».
«نکآ کز دکنشرریینان هنک سررآ مآگفت چین ا نآ نان ا کسررت ن،نط مدت کسررتاد ندش ننهه
مآده .،م ظیرش مط نیدم».
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نگهش کساص ،
نکآ کز دالنل کف آ کنزوکی مع یالنت نبید ناور و راتار فح ح در م ان سانه کاهکد مامع کست
صبعا ناخیشان  ،دنگهی چین کاسهدگآ و حتآ در نهخآ میکن ت کازکنش درمۀ مع یل ت
رک ن دنبال دکرد .چگینگآ راتار نا نان انان در مامع مآصیکن ،در سهنی شت و حاال روحآ و
روکنآ انها صیا هک زنادی نگذکرد .مهور مصرراحب ها نشرران دکد ع آرغر کن ک کسرراص  ،نهخیرد
محتهمان و صیأم نا هکمت کن سانآ ن سبت ن دکن شیینان نان ا و رن ا دکرن،ت در پارهکی کز کونا ت
راتار و گفتار کساص ،ت ناخیکست ناعث رنیش خافه دکنشیینان نان ا و رن ا ش،ه کست:
«در س رکم ن من یع ت ان،ن،کصیری کنتخانا می س نهکی نان انان نحث مآ هدنر.
کستاد گفت :اهد سالر ننان ،ه ش،هت چکار هده نان ا چکار  .،گفتر کستادت الکنل شنا کنط
حه رک نگین ،؛ کز شررنا نع  ،کسررت .ع آرغر کنط میردت کسررتادی هر دکشررتر روز نان انان نا
گل ن دن،نر ام».،
«م شکل کنحهک ن انآ دک شتر .سه م س ازمین نکداع متیم ش،م ک ستاد نیع نگاه مهک ن
دکنشیینان کشاره مآ هد و انها هر خ ،ن،ن .،خ آ خهد ش،م».
«در دکنشررگاه ن کسررتاد گفتر مآخیکهر کرکئ ص،رنس شررنا رک ضرربط ر و کنشرران گفت  :،نان،
ن ینسآ( .ک ثهکً ناضآ نازنشست و و ل نیدن ،و حه هانآ در س مطهح مآش ،ن خافه
نیع کدن ا رک ضآ ن ضبط ف،ک نبیدن )،گفتر مط نان ا ه ستر .گفت  :،صی ننآصیکنآ ن ین سآ
چهک ام،هکی درس نخیکنآ؟ روح کم خهکب شررر .،کلبت نع،کً معذر خیکهآ هد و گفت مط
ن،ن،هکم مع یلآ نا شهکنط شنا درس نخیکن».،
«نکنار کستاد گفت :کنط صهم خ آ سی و یر هستآ .نع،کً دلیینآ هد .گفتر مط نبیل هدهکم
و نا کنط حه ها نارکحت ننآشیم».
فبا کف آ :چالشهای امیزشآ
میکدت م ان و صید زک امیزشآ نهکی دکنشیینان نان ا و رن ا کهن ت اهکوکنآ دکردت چهک کنط
میکرد ن نیعآ مانگزنط ن انآ انان کسرررت .دکنشررریینان نان ا نا صیم ن صفاوصآ دکرن،ت نهکی
مطالع هه نیع مط بآ کعر کز ع نآ و غ ههت ن ازم  ،اانلهای کلکتهون کآ تابها و می
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ه ست  .،کنط م ان ن کن،کزة ااآ در د ستهس نان انان ن ست نا کن ک صب،نل م ان عادی کف عاصآ
ن اهمتهای نانل دستهست نهکی نان انان هزن گزکاآ رک صحن ل مآ  .،صح ل دکدهها حا آ کز
ان کست شکا مع ادکری در دستهسآ دکنشیینان نان ا و رن ا ن م ان کف عاصآ و دنی تال
ومید دکرد.
چالش تابهای گینا
کسرررتفاده کز تاب ها و م ان ن خط نهنلت مزکنای اهکوکنآ نهکی نان انان دکرد .کنط خط ع وه نه
کنیاد لذ مطالع و سررردیلت کرصباط مخافو نا متطت ناعث کازکنش صنه ز و ن ارگ هی حس
الم س مآ شید .ناکنطحال در سطح دکن شگاه کو ضاع نآ متفاو ک ست .هزن زناد چاو تاب
نهنل و ن صب ان نبید م ان ن خط نهنلت گسررتهدگآ م ان در سررطح دکنشررگاه نا صیم ن ص یع
رشت و س اۀ کساص  ،و هنچ ط ظدیر صک یلیژی کرصبافآ م،ن ،میمو ش،ه کست کنبال کنط
ن شه کز دکن شیینان ن ک ستفاده کز م ان مطالعاصآ گینا ن شته شید .صح ل م صاحب ها ن شان دکد
در حال حاضهت کستفاده کز تابهای فیصآ کول ط کولینت دکنشیینان نان ا و رن ا ن ع یکن م ب
مطالعاصآ دروس دکن شگاهآ ک ست؛ کما انها در ن ارگ هی کنط کمکانت نا مح،ودنتهانآ میکم
هست .،
« تابهای نان انان نان ستآ ضبط شید .نع آ تابها ن ونژه چاو م،ن ،نان ،ضبط شید
هزن ضبط نست ن ف ت گین ،ه ان ساعتآ کز هفت صا ده هزکر صیمان کست .نهخآ دکنشیینان
وکنعاً صیکن پهدکخت  11هزکر صیمان رک نهکی تاب ضرربط شرر،ه ن،کرن .،ندزنسررتآ نک ننآ .،
نع آ مؤسسا کنط ار رک کنیام مآدکدن ،ولآ دنگه من هدهکن».،
« 11درفررر ،م ان ما فررریصآت  89درفررر ،اانل ورد و پآدیک و  8درفررر ،خط نهنل کسرررت.
تابهانآ چاو م،ن ،هسرررت  ،نع ،دو ماه اانل فررریصآ ان ن دسرررت مط نان ا مآرسررر ،و
انونت هر نهکی مطالع دنه کست».
«مط در صهم  1صه صحصرر ل هدم؛ چین نیکرهای فرریصآ تابها رک پ ،ک نکهدم .نهکی ضرربط
تاب فیصآ کز دوستان خیکهش هدم ولآ اان،ه ن،کشت».
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«رشت مط تاب ضبط ش،ه ن،کرد .ولآ حایق و روکن ش اسآ ن وایر دکرد .م ان ضبط ش،ه دنه
ن دست ما مآر س .،کستاد صع ل مآ  .،حتآ حیر تابهانآ صیسط کستاد معهاآ مآ شید
زناد کست صا س تاب نع اً معهاآ مآ  ،نا شهکنط ما مت اسو ن ست».
« تابهای فیصآ دکنشگاه پ ام نیر ن اب کست .کستهنیی ضبط ف،ک دکشت ر کز صدهکن نام
ام ،و منعش هدن».،

چالش کنزکر
«چین رن ا هسررتر در خیکن،ن صخت وکنت نهد کز هنک سررآکم نک مآگ هم و نهکی خیکن،ن
متط هر کز ذرهن ط کستفاده مآ ر ولآ مشکل کنیاد مآ  ،کگه شهکنطآ اهکهر شید مطالو
در اغذ  9Aنا درشتننانآ کرکئ شید ندته کست».
«نع اً مطالبآ صیسط کستاد در صخت نیشت مآ شید نان ،ن فیر گفتاری دوناره نازگی شید
صا مط نان ا نفدر چ چ زی نید».
«دسررتگاه نهمسررت نگار نا مان تیر نهنل هه نیشررت در گیشررآ و لو صاو رک ن خط نهنل صب،نل
مآ  .،د ست دوم و خارمآ کنط د ستگاه  81م ین صیمان ه ست .ندزن ستآ نک ننآ ،
کنط دستگاه ن دست دکنشیینان نان انان نهس».،
کرکئ نش،ن سؤکال در شکل  PDFوWORD
دکن شیینان نان ا رک
ا اوریت صک یلیژی و گ ستهش ان در سهک سه دن ا نخش زنادی کز م شک
نهفه هده ک ست .لپصاو و گی شآ هی شن  ،کز من کنزکرهانآ ه ست  ،ن،ر سازگاری
دکن شیینان نان ا و رن ا رک ناال نهده ک ست .ن هن ط مدتت نکآ کز مطالبا دکن شیینان کنط نید
کسرراص ،ت سررؤکال ازمینها رک در نالو  PDFو  WORDکرکئ  ،و پاسررخ سررؤکال در
هنان م س کمتحان در لپصاو صانپ ش،ه و در ا ش ن کستاد صحینل دکده شید.
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«ندته کست کستاد سؤکال رک در ا ش نهکی ما اماده  ،و ما هر در هنان م س ازمین ن نک
لپصاوت حتآ لپصاو خید دکنشرررگاه ن مدت م یگ هی کز کحتنال صا و و در ح ررریر ناظهنط
کمتحانآت میکبها رک صانپ ر و ن انها در ا ش صحینل ن،ه ر».
«ک ستادها نیل دکده نیدن ،سؤکال رک در ا ش ن مط ن،ه  .،ونتآ کنط ار کنیام ننآ ش،؛ ن کمبار
م سئیل امیزش ن ع یکن م شآ مآام ،و چین م سئیل امیزش سهش ش یغ نید م،کم ف،کنش
مآ هدن .،سانه هنک سآهانر نک و ن ر ساعت زمان دکشت  ،و مط پانزده دن ا ».
«نع آ ک ستادها حال ن،کرن ،و سؤکال رک د ستآ مآنین س  ،و پآ ان رک در روز ازمین صیزن
مآشید».
«کمتحان م اسو شهکنط ما کنط کست ما دکنشیینان نان انان کمازه دکشت ناش ر لپصاو ن اورنر
و سؤکال در ا ش ن ما کرکئ شید و ما هر میکبها رک در هنان م س کمتحان نا س ا خیدمان
صانپ ر و در نالو ورد در ا ش ن کستاد صحینل ده ر».
چالشهای م شآ کمتحانا
هنان  ،کیرت سؤکال در ازمینهای پانانصهم نهکی کستفاده دکنشیینان نان ا و رن ات صیسط
کاهکدی صحت ع یکن م شآ نا انان هنکاری مآ  ،نهکئت مآ شید .دکن شییی نان ا نا گیش
هدن ن متط سرررؤکلت پاسرررخ میرد نظه خید رک کنتخاب و ان رک ن م شرررآ م تال مآ  ،و ن،نط
صهص و میکب پهسرشهای ازمین صیسرط اهد ن ا در پاسرخ ام ابت مآشرید .نکآ کز مایل های
م شآ ازمین نید .نا صیم فحبتهای
مدنآ نارها در فیل م صاحب ها صکهکر ش ،م شک
مشررار ت ،گانت کنتخاب و ن ارگ هی م شررآت سررختآها و کسررتهسهای اهکوکنآ رک ن انان
متحنل مآ  .،هنچ ط مع یم ش ،ه چگین ضانطۀ ع نآ م شخ صآ نهکی کنتخاب انان در
نظه گهات ننآشید.
«دکن شگاه ما م آ هر ه ست م شآ ننآده .،حه مط کنط ک ست مط کز شده ستان مآانر
چطیر نک نفه رک پ ،ک ر نهکنر م شآ نا ش .،دو ستان هر در یرکن کمتحانا خید شان
درس دکرن ،حتآ ن رئ س دکنشررگاه گفتر در کنط دکنشررگاه سررآ ن سررت کز مط مآخیکه  ،نا
خیدم م شآ ن اورم».
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در خیکن،ن سؤکال مشکل

«نا م شآ ننآدکدن ،و زمانآ مآدکدن ،ن هوهای خ،ماصآ نیدن،
ر».
دکشت  ،و ننآصیکنستر سؤکل رک در
«کسرررتاد ننهة کمتحانر رک  88دکده نیدن .،گفتر چهک ر دکدن،؟ گفت  ،چین ورن ک ن ،خط نید.
گفتر کستاد مگه ورن رک مط نیشت کم؟»
«ان،کرچآ م شرررآ نید و ننآصیکنسرررت زنان رک نخیکن .،ص فظ کفرررط حا رک خیب کدک ننآ هد.
ارم کنط نید در  91دن ا کشتباها ص فظآ رک مهصو نازخیرد دهر».
«صهم دو ک فیل اا دک شترت درس رک ن  ،نیدم و مآگفتر ن ینس ولآ کو مآگفت نس ک ست دنگه
مط خست ش،م .ک ثهکً هر کستهس ام،ن نا ن ام،ن م شآ رک دکشتر».
«ن م شآ ازمین مآگینر کنط من رک هر ن میکب کضاا ط صا نیای 11ت 81نگ هم .در میکب
مآگین :،دنگه نس کست چین ننهه امل رک مآگ هی و مط نا کستاد فحبت مآ ر ننهة امل
رک ندت ن،ه .،ن نظه شنا نگینر حتناً ن ینس؟»
«م شررآ نزر صهنط مشررکل ما نید .وسررط کمتحان م شررآ ن نکناره مآگفت نچ کم کالن کز
م،رس خارج ش،ه و مط نان ،نهوم».
«سؤکال ازمینهای دکخل دکنشگاه ن مای صشهنحآت صستآ نهگزکر شید».
«خط م شآ مدر ک ست مط در رکنط نا خط م شآ وکنعاً م سئیل ن ستر .خط ن ،نا ش ،ک ستاد ک ف ً
ورن رک ننآخیکن».،
«نع آ دکنشگاهها حتآ دکنشگاههای سهکسهی م شآ ننآده ،ت کگه هر ن،ه  ،نآ سیکد هست  ،نا
ل فررریر م سرررا
صی  ،مآ  ،خید نان ،م شرررآ ن اوری؛ ولآ نک نفه ناشررر،
کمتحانا صهم رک کم ا  .،اهکهر هدن کنط شهکنط نهکی ما سخت کست».
فبا کف آ :کهنال اری سازمانآ
نیکن ط اهکوکنآ ن م ظیر حنانت کز مع یالن ص صینو ش،ه ک ست؛ کما انچ م س ر ک ست ن س اری کز
سررازمانها و ندادهای مسررئیلت کز کمهکی نیکن ط ن ندان های وکهآ ففهه مآرون .،نکآ کز فباا
اهعآ ن دست ام،ه در کنط نخشت شدهنۀ دکنشگاه نید ن ازم  ،صیم ههچ ن شته سازمانهانآ
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مان  ،ندزنسررتآ کسررت .هنچ طت میضرریع کشررتاال و حق کسررتخ،کم مع یالن نان ،صیسررط مهکم
ذیف ح نا م،نت صنام پ گ هی شید.
شدهن دکنشگاه
نانین مام حنانت کز حایق مع یالن ن ع یکن نانین ناالدستآت سازمان ندزنستآ رک مک ف هده
کسررت شررهکنط رک نهکی صحصرر ل رکنگان دکنشرریینان مع یل اهکهر  .،ولآ ومید نع ررآ
ناهناه گآها و نیرو هکسآهای کدکری میمو ش،ه کست دکنشیینان نان ا و رن ای شدهن
زنادی در ناب م سائل مالآ و شدهن دک شت نا ش  .،شیکه ،گفتاری زنه ن شان
پهدکزت م شک
مآده ،در کغ و میکرد شدهن صخص صآ ن فیر نان پهدکخت مآشید.
«دکنشرریینان دکنشررگاه ازکد نا کرکئ معهاآنام شرردهن ننآده  ،ولآ مط دوره شرربان کم و دو صهم
ک ست شدهن رک خیدم وکرنز هدهکم ولآ اع ً ن مط نازگهدکن،ه ن ش،ه ک ست .کلبت هن کش رک
هر ننآده  51 ،نا  11درف ،رک مآده  .،کدکرههای ندزنستآ س ا کی عنل مآ ».،
«دکنشرررگاه مط ع نآ ارنهدی کسرررت 85 .درفررر ،شررردهن (اانت) رک نان ،خیدمان امل ن،ه ر.
ندزنستآ کز  15درف ،نان نان،ه ن نآ رک مآده .،کلبت صهم نب آ رک ه یز ن،کده کست».
شرردهن کدکم
«دوسررتان مع یلآ دکشررت کم در دکنشررگاه ابتنام هدهکن ،ولآ ن خافه مشررک
صحص ل ننآده ».،
«نهخآ دکنشیینان نان ا ن خافه شدهن ننآصیکن  ،درس نخیکن  .،کگه سالر نید ارگهی مآ هد
و هزن شدهن رک مآدکد».
«ندزنستآ شدهن رک نکصهم مآده،ت  9صهم ننآده .،کز ل  1صهمت شدهن  4صهم رک دکدن ،ان هر
نصف شدهن »
ن کاری نع ،کز صحص ل
ن کاری کز من مع رر صآ کسررت ک ثه میکم نا ان دسررت ن گهنبان  .،کنط چالش در میرد
دکنشیینان نان ا و رن ا ن دل ل شهکنط خاص مسنانآ دکرن،ت ش ،و ح ،ن شتهی دکرد.
نکآ کز گزن های اائق ام،ن نه مشررکل ن کاری نهکی دکنشرریینان نان ا و رن ا کنط کسررت
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صحصرر ل در دکنشررگاه رک کنتخاب  ،صا ن،نطوسرر ن دکنش و صیکنن ،یهای میرد ن از شررا آ
دسرررت نان  .،نهکئط حا آ کز ان کسرررت دکنشررریینان نان ا و رن ا ن شرررتهنط درفررر،
صحصررر ل هده ها در ن ط گهوه های مخت ف کاهکد صیکنخیکه رک ن خید کختصررراص دکدهکن ،کما
ناکنطحال کز نتهنط شانس کشتاال نهخیردکرن.،
«مط سختآهای صح ص ل در دکن شگاه رک ن خافه ن د ست اوردن شال صحنل مآ ر ولآ حق
کستخ،کم و سدن ۀ  9درف ،ما دکنشامیخت های نان ا رعانت ننآشید»
« سازمان ندزنستآ کز فهنق ازمین کستخ،کمآ ن هو مذب هد .خید ندزنستآ سدن  9درف ،ما
مع یالن رک در نظه نگهات».
«ندته کست دکنشامیخت های نان ا در م،کرس نان انان کستخ،کم شین .،هر مشکل ن کاری نان انان
حل مآ شید و هر کن ک مع نان نان ا نا صیم ن کن ک خیدشان شهکنط نان انان رک در مآ ،
و ن خط نهنل هر مسررر ط هسرررت ،؛ ارانآ خینآ دکرن،ت مث ً مع ر نان ای ما در درس عهنآ
وس کی درست هده نید نا خط نهنل نید و ن رکحتآ اعلها رک نا ان فه مآ هدنر».
«در ازمین ک ستخ،کمآ امیزشو پهورش و در ر شتۀ م شاوره شه ت هدم ولآ نع ،کز نبیلآ و
فآ مهح گزن ش عنیمآت در مهح معان ا د ته گفت مشرررکل ن انآ دکری و ننآصیکنر
پهون،ة صی رک صین  ،ر .کنط ظ ر نید در حق مط؛ الکنل در زمان ابت نام مآگفت  ،کاهکد مع یل
گزن ش ننآشین .،ن دنیکن ع،کلت کدکری هر شکانت هدم کما اان،هکی ن،کشت».
«کدکرهها و سررازمانها نک اهد نان ا رک نهکی ار هدن نبیل ننآ  ،و نانین  9درفرر ،سرردن
کستخ،کم مع یالن کعنال ننآشید».
«نان انان صحص ل هدة زنادی ومید دکرن ،ولآ ن کارن».،
نماداراطبقهه یااص ،اوافرع اظهاران فتهاازامحدودنته یاتحصا ،ادانشیان نان نا اواکمنا
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ا
محدودیتهای تحصیلی دانشجویان نابینا و کمبینا

بحث و نتیجهگیری
ه ،پژوهش حاضررهت صیفرر ف مح،ودنتهای صحصرر آ دکنشرریینان صیکنخیکه ف ف نان ا و
رن ا نید .کول ط فباۀ کف ر آ ظدیر ناات کز دکدههات چالشهای کیر نید .ن وضرریح مش رخ
ش ،ن ازهای دکنشیینان نان ا و رن ا در نظه گهات ننآشید و انان در رکنط نا م شآ کیر
و زمان صخص ناات ن کیر دغ،غ خافه دکرن .،هنسی نا نتانج پژوهش حاضهت دکنشیینان
مشرررار ت ،ه در پژوهش (ع آ و حام8،ت )1185؛ کز نبید زمان ازمین شرررکانت دکشرررت ،ت
فیری میبیر مآشرر،ن ،نهگ ازمین رک نان صحینل ده  .،در پژوهشررآ دنگهت دکنشرریینان
نان ا کع م هدن ،نهکی کنیام صکال ف و ازمینها ن زمان کضااآ ن از دکرن( ،لیرنز و شیکرصز1ت

Ali, & Hameed
Lourens, & Swartz

1
2
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،گان

 .)1181هنچ ط م شار ت ،گان پژوهشِ می شآ و ری ( )1189عن کهد ناددک شت
رک مزء دغ،غ های صحص آ خید دکنست .،
دوم ط فبا کفرر آت چالش نام اسررو نیدن ا ررای ا زنکآ دکنشررگاه نید .دو م،ل پارکدکنر
پزشررکآ و کمتناعآ در مع یل ت دن،ه مآشررید .در م،ل پزشررکآت کسررت،الل نه کنط کسررت
مع یل ت ناشررآ کز کخت ل و نا عن کهدی کسررت نهکی اهش صبعا انت ن از ن م،کخ
پزشررکآ کسررت .ولآ م،ل مع یل ت کمتناعآت نه کنط نکت صی  ،مآ  ،کخت لها و نا در
ن،نت ااط در شررهکنطآ صب،نل ن مع یل ت مآشررید مح طهای ا زنکآ و کمتناعآ خاص در
ِلسررسرریر و هنک پاصهنک8ت  .)1181نتانج پژوهش حاضرره در کنط
ان دخالت دکشررت ناشرر ( ،ک ِ
نخشت نا نتانج (اههیدنان و هنکارکنت 8991؛ نیاالرت 1181؛ کوپ آت 1181؛ اهکنکت مک ل ،ن
و دکگ ست  )1111مطانات دکشرررت .دکنشررریینان نان ا در پژوهش لیرنز و شررریکرصز ()1181؛ ن
میکن میمید در مح ط ا زنکآت شرررامل حفهههای پ ادهروهات شررراخ های ر کرصفاع و ارهای
مادهکی کشاره دکشت  ،و مشخ ش ،دکنشگاهها در اهکهر هدن دستهسآ مح ط ا زنکآ ن
دکنشیینان نان ا نامیاق نیدهکن .،هنچ ط پژوهشهای ع آ و حام )1185( ،و کستیدن و هنکارکن
( )1118نام اسرررو نیدن ا رررای ا زنکآ نهکی دکنشررریینان مع یل رک نشررران دکدن .،در پژوهش
میصانگا)1181( 1ت دستهسآ ن مح ط ا زنکآ کز نزر صهنط چالشهای دکنشیینان مع یل ع یکن
شررر .،نا هت نِ ِت و الدنِه ( )1189نشررران دکدن ،رعانت نشررر،ن کفررریل فهکحآ ا رررای معناری
دکنشرریینان مع یل کسررت .در صفسرر ه مطالو کنط نخش نان ،گفت
سرراختنانت کز مشررک
نام اسو نیدن ا ای ا زنکآ دکنشگاهت ع وه ن مخافهه کن،کختط کم ت دکنشیینان مع یل نان ا و
رن ات ح رریر انان رک در نهنام های مانبآ دکنشررگاه و اعال تهای ه هیت اهه گآت ورزشررآ
نهنگ مآ  ،صبعا زنان ناری نهکی انان دکرد .مح ط ا زنکآ مع یل ،ه رک مآصیکن نا
مفدیم نهنام درسررآ پ دان 9صب ط هد .نهنام درسررآ پ دان ان نیع نهنام درسررآ کسررت مزء
نهنام درسآ رسنآ ن ست و کز دن ،متص،نان صع ر و صهن ت ن ز پ دان کست ولآ در اکهت راتار و
1

Ellcessor, & Kirkpatrick
Mutanga
3
Hidden Curriculum
2
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عیکفف دکن شیی کاه مآگذکرد و حتآ در پارهکی کز کونا ت نهنام در سآ ر سنآ رک زکنل مآ ،
(م کآت  .)8994ساختار ا زنکآ مکان امیزشآت ن ع یکن نکآ کز مؤلف های نهنام درسآ پ دانت
مآصیکن ،ص صیرک خا فآ رک ن ذهط اهکگ هکن کلاا  .،مدهکمت سا تآت م سعیدی و مده محن،ی
( )8915در صحا ق خید نشان دکدن،

مکان ا زنکآ ن ع یکن نکآ کز مؤلف های نهنام درسآ پ دان در

اهش هینت ع نآ دکنشرریینان ناش دکرد .مآصیکن چ ط کسررت باط هد دسررتهسپذنه نبیدن
مح ط ا زنکآ دکنشگاه نهکی دکنشیینان نان ا و رن ات نار مع انآ م فآ رک در ذهط انان ن ومید
مآاورد کدکم کنط رون ،مآصیکن ،میمو کنزوکت کز دست راتط کم  ،ن صحص لت سهخیردگآ و
در ندانت م یه ن کز دست راتط کستا ل اهدی کنط نشه کز دکنشیینان شید.
چالشهای کرصبافآ دنگه کز فباۀ کفررر آ ن دسرررت ام،ه نید .در کرصباط نا نتانج کنط نخشت
پژوه شگهکن )نین سین8ت 1181؛ نان،و1ت  ) 1184ن کنط نت ی ر س ،ن ،کگه اهکگ هکن نا ا س و
ن انآ کحسرراس  ،مان  ،اهکگ هکن عادی هسررت ،ت مآصیکن کنتظار دکشررت در اعال تهای
صح ص آ م شار ت پینانآ دک شت نا ش  .،شهکنط روحآ و روکنآ دکن شیینان دکرکی ا س و ن
دل ل مع یل ت خید صیهن مآ ،ت مآصیکن ،نه پ شهات صح ص آت سطح صیم و کنگ زه انها ن
نک درس صیا ه م فآ نگذکرد (می سچاالت ل ،ن و کولبهنچ9ت  .)1181ن کنط دل ل صی ف مآ شید
کساص  ،دکنشگاه کز حاال عاففآ و راتاری دکنشیینان نان ا و رن ا اگاه ناش  ،و م ،نظه دکشت
ناش  ،نان انآ نک صفاو کست و صنامآ صفاو ها مآصیکن  ،خیب و ن ،ناش  .،هن سی نا نتانج
پژوهش حاضهت کوم )1185( ،در پژوهش خیدت نگهش م فآ سانه کساص  ،و دکنشیینانت نسبت ن
4
دکنشیینان نان ا و رن ا رک نشان دکد .درکنطنارهت دکنشیینان پژوهش م ک نان ک و دکول گ
( )1185ن ز خیکهان راتار عادی و ن،ون صهحر نیدن .،میسرررچاالت ل ،ن و کولبهنچ ( )1181نا
د ستنانآ ن م نین کح سا سا محهوم ت و کنزوک ن شان دکدن ،دکن شیینان نا ا س و ن انآ
ن فیر وکضح کز کحساسا دلسیزکن کساص  ،و سانه دکنشیینان مت فه نیدن ،و خیکستار راتار عادی
1

Yonson
Naidu
3
Muschalla, Linden, & Olbrich
4
Milic Babic, & Dowling
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ک ساص  ،نا انها نیدن ،و کنتظار دک شت  ،مان  ،دکن شیینان غ ه مع یلت در مباحث س و کنیام
مسئیل تها و وظانفت مشار ت دکشت ناش  .،نهخآ کاهکد مع یل خید رک متفاو کز غ ه مع یالن
ننآدکن ،؛ دورانط )1181( 8کنط م رررنین رک شرررب عادیسرررازی مآ نام ،چهک کاهکد مع یلت
ننآخیکه  ،نا مع یل ت خید شرر اخت شررین،؛ ن انهکنط ههگین داللتهای ان رک در زن،گآ خید
رد مآ  .،نتانج پژوهش انِهکت مدامهت نِگاشرررا و میالصآ )1111( 1نشررران دکد دکنشررریینان
مع یلت کح ساس صع ق رت روکنط سطح پان ط نا کع ای ه ئت ع نآت هن ساالن و درگ هیهای
راتاری دکرن .،رضرررانآ پیرت مباری اه و نهزگه نفهونآ ( )8991هر ن کنط نت ی رسررر ،ن،
دکنشررریینان نان ا کز کرزنانآ م فآ دنگهکن وکهن دکرن ،و در سرررازگاریت نا چالشهانآ میکم
هست ،؛ کز کنط رو حنانت کمتناعآ انان مدت پ شهات در صحص لت ضهوری کست.
نتانج پژوهش حاضرررهت نانهکمت یرلیت ان،نطت کورصا تپ و االپاال )1185( 9ن کنط
نهخ
نت ی رسررر ،ن ،ن ازهای کمتناعآ دکنش امیزکن رن ا مآصیکن ،کز فهنق امیزش اهکگ ه
نهاورده شیدت کما ن ازهای دکنشگاهآ انان نهاورده نش،ه نیدت نخشآ کز ان ن دل ل نگهش م فآ
مع نان نسبت ن امیزش اهکگ ه ن ونژه نسبت ن ص،رنس دکنش امیزکن رن ا نید .نادگ هن،گان
نان ا و رن ا در پژوهش لیمادی و ماگیوه )1181( 4معتا ،نیدن ،ع ن انان ن میضررریعا
درسآت ن شته ن راتار م،رسان وکنست نید .هنچ ط کحتهکمت کعتنادت مهکنبتت م ننت و گهمآ کز
من ونژگآهای مح ط دلخیکه نادگ هی انان نید .در مشررراندت نا گین های پژوهش حاضرررهت
نکآ کز دکنشرریینان نان ای پژوهش نان،و ( )1184چ ط نال مآ  ،کسرراص  ،حتآ ننآدکن ،
چگین نا ما کرصباط نهنهکر ،ت پس چگین مآصیکن کم ،وکر نیدن ،ن ما ن امیزن .،روزی در
س نشست نیدنر ع ک خید رک زده نیدمت کستاد پهس  ،چهک ع ک زدهکن،؟ در کنط لحظ
ل س ن مط خ ،ن .،هنچ ط  85نفه کز م،رسرران شرره ت ،ه در صحا ق ،کل)1181( 5
1
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Abera, Mohajer, Negassa, & Mulatie
3
Bayram, Corlu, Aydın, Ortaçtepe, & Alapala
4
Lumadi, & Maguvhe
5
Kendall
2

ادیب و آقبالغ | 011

کع م هدن ،نا ضبط ف،ک صی سط دکن شیینان مع یل م شکل دک شت ،ت چهک ننآدکن ست  ،کنط
فرر،کها نع،ها در یاها م تشرره خیکه ،شرر .،کع ررای ه ئت ع نآ کز مسررائل مع یل ت و نحیة
پاسخگینآ م اسو ن ن ازهای دکنشیینان اگاهآ ااآ ن،کرن( ،هیرست8ت .)8999
در نخش چالشهای امیزشررآت نتانج پژوهش حاضرره نشرران مآده ،م ان و تابهای
دکنشررگاهآ کز کف ر آصهنط دغ،غ های دکنشرریینان نان ا و رن اسررت .کنط ن نیعآ محهوم ت کز
م ان کف عاصآ کست .در کنط کرصباط هارپیر و لیدون )1188( 1مسئ رک ن،نط مدت مدر مآدکن ،
دکنشرریینان مع یل ن از دکرن ،ن مین ن تابها و میکد نیشررتاری دسررتهسررآ پ ،ک  ،صا
نتیکن  ،در شهکنط مساوی نا سانه دکنشیینان رنانت  .،درحالآ دستهسآ ن میکد چاپآ در
نالوهای مانگزنطت ن دل ل صحیال ا اوری در سرررالهای کخ ه ن فهز چشرررنگ هی پ شرررهات
هده کسرررتت رون ،وکنعآ صب،نل نک سررر  ،چاو ن اهمآ نتیکن کز ان در نالو م اسرررو
دکنشگاهآ نهکی دکنشیینان مع یل نان ا کستفاده هدت ه یز نک اهکن  ،ونتگ ه کست ( یرنکت
مک ارصآ و مک گی ط9ت  .)1181ن تانج پژوهش ع آ و حا م )1185( ،نشرررران دکد خید
دکنشررریینان نان ا ن دنبال صد میکد مطالعاصآ خید مآرون ،کنط ار کنهژی و ونت انان رک
مآگ هد.
نکت نانلصیم در نتانج صحا ق حا ضه کنط نید ن شته دکن شیینان نان ا ن سنت صح ص ل در
رشررت های ع یم کنسررانآ سرریق پ ،ک مآ ،؛ زنهک تابهات اانلهای فرریصآت کنزکر و کمکانا
پ شهات ر شت های دنگه در د ستهس انان ن ست؛ چ ن سا نکآ کز عیکمل ن کاری نان انانت اهکهر
نبیدن زنهسرراختهای صحص ر ل در سررانه رشررت ها نهکی دکنشرریینان نان ا و رن ا ناشرر .،در کنط
رکنط ت نتانج صحا ق ما )1184( 4نشرران دکد نسرر اری کز رشررت ها در دکنشررگاههای عادیت نهکی
دکنشرریینان مع یلت نانل کنتخاب نبید؛ ک ثه انان میبیر نیدن ،کز ن ط چ  ،رشررتۀ خاصت کنتخاب
خید رک کنیام ده  .،ناگفت ننان ،پژوهشگهکن پژوهش حاضهت در ح ط نهرسآ پ ش درناات ،
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در نع رررآ شررریرهای خارمآت دکنشررریینان نان ا و رن ا در رشرررت های صحصررر آ نظ ه
ا زنیصهکپآ صحص ل مآ .،
م شرآ دکنشریینان نان ات صیا ه مسرتا ر در عن کهد انان دکرد؛ چهک دسرت ارکن ن وکن چشرر
دکنشیینان نان ا هست  .،مدر کست م شآها ن ونژه در مااف دکنشگاهآ امیزش دن،ه ناش .،
نینسررین ( )1181نا ذ ه دالنل مخت ف خافه نشرران مآسررازد م ش رآها نان ،ناسرریکد ناش ر  ،و
نتانج پژوهش حاضررهت نتانج پژوهش پاچکیت
دورههای امیزشررآ رک گذرکن،ه ناشرر  .،نهخ
ست صیسررط م شررآ ناددکشررت
هد سررخ هکنآها و کرکئ
نینگ و ل پس )1111( 8مشررخ
مآ ش ،و در نالو اهمت کلکتهون کآ کز فهنق کنن ل ن دکنشیینان اس و ن انآ اهستاده مآ ش.،
کز سرریی دنگهت در نتانج پژوهش ع آ و حام )1185( ،دکنشررگاهها درنارة صیم ط م شررآ کمتحانا
هنکاری الزم رک ن،ک شت  ،و ن،نط مدت دکن شیینان نان ات نا چالشِ نااتط م شآ میکم نیدن .،در
صحا ق ناسررنآ ( )8991نکآ کز دکنش امیزکن چ ط گفت« :نزر صهنط مشررک ر کنط کسررت
مع ر ماهکا ا م شررآ مط نهکی کمتحان زنان مآشررید و کز درس زنان سرره رشررت کی ن،کرد و خ آ
ونتها سؤکال رک نهکنر ک شتباه مآخیکن ،و مط هر ن صب ان ننآصیکنر پا سخ در ست رک ن سؤکل
میرد نظه ن،هر و ن هن ط رکحتآ ننهة کمتحانر ر مآ شید .معنیالً هه ادری روز کمتحان
در م،رس ن کار کست م شآ دکنش امیزکن کستث انآ مآشید».
دکنشرریینان نان ا رک
پژوهشررگهکنآ مان  ،کو ی آ و کو ینیآ )1189( 1کز من مشررک
کرکئ نشرر،ن میکد مطالعاصآ و کمتحانآ و تابها در نالو شررکل کلکتهون کآ کز سرریی کسرراص  ،و
نا شهکن دکن ست  .،نتانج پژوهش کلهنیز )1184( 9حا آ کز ان نید میکد نادگ هی و کمتحانا
در ک ثه دروس در اهمت نانلنبیل در دسرررتهس ن سرررت  .،صحا ق کوم )1185( ،میکد و صید زک
نهکی صحص ل نان انان رک نا ااآ نشان دکد.
مهور دکده ها نشررران دکد هزن ۀ شررردهن نکآ دنگه کز دغ،غ های دکنشررریینان نان اسرررتت
درحالآ در ک ثه صحا اا خارمآ ذ ه ش،هت نتانیآ نهکی ماانس ناات ن ش ،و چ ط کست باط
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مآشررید صحصرر ل رکنگان صا ح،ی در ک ثه شرریرها ومید دکرد .کنط در حالآ کسررت در
کنهکن و فبق مفاد کس اد ناالدستآت ن ونژه نانین حایق کاهکد دکرکی مع یل تت صحص ل دکنشیینان
مع یل رکنگان کسرررت .لذک مآشرررید نت ی گهات غف ت سرررازمانآ ناعث مآشرررید حایق
دکنشیینان نان ا و رن ا نادن،ه کنگاشت شید.
عالآ دکرن،ت در ماان س نا انهانآ دنپ ر م،ر س کی
م زکن ک شتاال نان انانآ صح ص
دکرن،ت دو نهکنه ن شته ک ست (نل و م یت  .)1185کع م حایق ن شه در ماده  19خیدت ک شاال رک
نکآ کز ن ادیصهنط حایق کاهکد نشررره دکنسرررت کسرررت .ماده  1نانین حایق مع یالنت سررردن 9
در ف،ی رک ن مع یالن کخت صاص دکده ک ست ولآ در عنل کمهک ننآ شید .نه ک ساس ن ( ،و) کنط
نانینت «ح،کنل  11در ف ،کز پ ستهای سازمانآ ص ف چآ (کپهکصیر ص فط د ستگاههات شه تهای
دولتآ و ندادهای عنیمآ» نان ،ن کاهکد نان ا و رن ات مع یالن مسنآ و حه تآ کختصاص نان .،
وزکرصخان هات سررازمانهات مؤسررسررا و
هنچ ط صبصررهه  8ماده هفت کنط نانین مآگین:،
شه تهای دولتآ و ندادهای عنیمآ و کنا نآ میازن ،صا ساف مییزهای ک ستخ،کمآ ساالن
خیدت کاهکد نان ا و نا ش یک و مع یل ط ضانعا نخاعآ وکم ،شهکنط رک ن فیر میردی و ن،ون
نهگزکری ازمین کسررتخ،کمآ ن ار گ هن .،ن کاری در م ان نان انان نسر ار زناد کسرت .در صب ط
نتانج کنط نخش نان ،کذعان هد کنط ن کاری لزوماً ناشررآ کز شررهکنط مسررنآ و ذه آ انها
ن ستت ن ک در ک ثه میکرد کنط فهز ص اآ غ ط مامع و س ا ستگزکر ک ست کنط کاهکد رک کز
فح ار و اعال ت دور نگ مآدکرد .متیسفان ن رغر ومید نیکن ط متع،د نهکی کشتاال نان انانت
ه یز ع،م ارکنآ نیکن ط محهز کسررت .شرران ،نتیکن گفت کز فهاآ نانین مام حنانت کز کاهکد
دکرکی مع یل ت ن کستخ،کم  9درف،ی پااشاری مآ ،ت کز فه دنگه در نیکن ط دنگهی مان ،
م،نهنت خ،ما شیریت نانین کنتخاب ننان ،گان می س شهط دکشتط س مت ن  ،ش،ه ک ست
و کنزکر صحکنآ الزم نهکی مط هدن سازمانها پ شن آ نش،ه کست.
نه ک ساس نتانج ن د ستام،ه در پژوهش حا ضهت نظه ن شته دکن شیینان نان ا و رن ا کنط نید
دکن شگاهها ااط دکن شیینان نان ا و رن ا رک پذنهش مآ  ،و در عنل ن کلزکما صح ص آ
انان صیمدآ ننآشررید .کنط نشرره کز دکنشرریینانت در فیل دورکن صحصرر ل خید در دکنشررگاهت نا
مح،ودنتها و چالشهای ع،ن،هکی میکم هسررت  .،گهچ نا گذشررت زمانت دکنشرریینان نان ا و
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رن ا میبیر ه ست  ،خید رک نا شهکنط «چالشهای کرصبافآ»ت «چالشهای امیز شآ» واق ده .،
ولآ غف ت کز ن ازهای صحص ر آ انان و ع،م صیم ن اس ر وهای میمید در کنط ح ط ت مآصیکن،
میمو شک ست نهنام های در سآ امیزش عالآ شید .کنتظار مآرود م سئیالن متیلآ نا م ،نظه
نهکر دکدن ن ازهای صحص آ کنط نشه کز دکنشیینانت کن،کما عامل و نانلصیمدآ رک کنیام ده .،
در کدکم ت پژوهش حا ضه نا میرد صیم نهکر دکدن صیارب دکن شیینان نان ا و رن ا پ ش دادهای
ارنهدی ذنل رک کرکئ مآننان.،
-8وزکر ع یم در نبال صیم ط م ان و میکد امیزشررآ دکنشرریینان نان ا و رن ا صند ،کصآ نآ
کن،ن ش ،صا تو و مزوک گینات نهنلت درشت ننا و حتآ دست ار پژوهشآ کنط دکنشیینان صیم ط
ونژه فیر پذنهد صا صید زک نکامیز شآ مثل لپصاو
شید -1 .م ساع ،ها و ص سد
مخ صیص و پهن تههای ونژه در کخت ار دکن شیینان نان ا و رن ا نهکر گ هد -9 .ا ای کن تهنتآ
کنیاد شید صا تابهای مخت ف در سآ و غ هدر سآ در اهمتهای نی شتاری و فیصآ در انیا
نانل نارگذکری و دکن ید نا ش -4 .،رو سای دکن شگاهها ن م ا سو سازی و ند سازی مح ط ا زنکآ
دکنشرررگاه کهتنام ونژهکی دکشرررت ناشررر  -5 .،دوره ها و امیزش های الزم در زم ۀ صحه و
مدتنانآ در مح ط ا زنکآ دکنشرررگاهت ن دکنشررریینان نان ا و رن ا کرکئ شرررید -1 .دورههای
صیم دآ نهگزکر شید و صی  ،شید راتار کساص  ،و سانه دکنشیینان نا دکنشیینان نان ا و رن ا
عادی ناشررر ،و کز صهحر و دلسررریزی کمت اب شرررید -1 .در زمان نهگزکری ازمینها کز م شرررآ
متخ ص ک ستفاده شید -1 .سؤکال در سآ صی سط ک ساص  ،فهکحآ مآ شیدت در شکلهای
فرریصآ و در ا ش کرکئ شررید -9 .ار هدن نا رکنان امیزش دکده شررید و کمتحانا و امیزش
رکنان محیر شید؛ چهک صک یلیژیهای کف عاصآ و کرصبافاصآ مآصیکن ،ضعف ن انآ انها رک صا
ح،ودی اهش ده -81 .،ما،ما ورود دکنشرریینان نان ا و رن ا ن سررانه رشررت هات ن غ ه کز
ع یم کنسررانآ اهکهر شررید صا ن،نطوسرر مع ررل ن کاری در کنط نشرره کز دکنشامیختگان مهصف
گهدد -88 .سرررازمان ندزنسرررتآ ن ع یکن متیلآ کمیر مع یالن در صیزن کمکانا مامع و در
کستخ،کمآ مع یالن و نان انان م،نت ن شتهی دکشت ناش.،
چان زنآ نهکی را مشک
کز مح،ود نت های پژوهش کنط نید در مهنان مصررراحب ها کز فهنق ننین گ هی گ یل
نهاآت صع،کدی کز کاهکد ،ی و مط ش اسانآ ش،ن ،مآصیکنست  ،دکدههای پژوهش رک غ آصه
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 ،ولآ نع،ها کنط کاهکد حا ضه ن م صاحب ن ش،ن .،مح،ودنت دنگه کنط نید پژوهش م شان
دکخ آ نهکی ماانس نتانج ن دستام،ه ومید ن،کشت .نا صیم ن نبید مطالع در زم ۀ صحص ل
و امیزش دکنشرریینان نان ا و رن ات پ شرر داد مآشررید نا مب ا نهکر دکدن دسررتاوردهای پژوهش
حا ضهت کنزکرهای س یش و په س ش ام هانآ فهکحآ شید و سپس نا ک ستفاده کز رونکهد نآت
دکنشرریینان نان ا و رن ای ل شرریر در صحا ق مشررار ت دکده شررین .،هنچ ط پژوهشررگهکن
مآصیکن  ،نا کستفاده کز رونکهدهای فآ پ،ن،کرش اسآ و نیمنگاری8ت صحص ل دکنشیینان نان ا
و رن ا رک کز زوکنای گیناگین ن صصرررینه نکشررر  .،در اخه پ شررر داد مآشرررید صا نظهک کاهکد
فاحونظه و متخ ص در حیزة مع یالن و امیزش عالآت رکم ن رکهکارهای م ا سو سازی
م ان و میکد امیزشآ و مح ط ا زنکآ کخذ شید.
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در پژوهش حاضهت صعارض م اا ومید ن،کرد.
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نال هنکاری رک دکشت ،ت سپاسگزکری مآ شید.
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