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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فصل مشترک مشکالت دانشجویان

تلخ و شیرین دوران دانشجویی

اسدی
واژه دانشجو ،وسیع و پردامنه است ،آن قدر وسیع
که هرگاه به هر سوی آن نگاه می کنیم ،مفهومی
تازه می یابیم .دانشجویان چشم های بیدار جامعه
هستند و در مسیرهای سخت می توانند رهرو راه
باشند ،نمونه بارز آن  16آذر سال  1332است.
 ۱۶آذر ،روز دانشجو نــام گ ــذاری شــده اســت.
این روز ،به یاد سه دانشجوی شهید «مصطفی
بــــزرگنــــیــــا»« ،احـــمـــد ق ــن ــدچ ــی» و «مــهــدی
شریعترضوی» که هنگام اعتراض به دیدار رسمی
«ریــچــارد نیکسون» معاون رئیس جمهور وقت
ایاالت متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط
ایــران با بریتانیا،در تاریخ  ۱۶آذر سال ۱۳۳۲
(حدود چهار ماه پس از کودتای  ۲۸مرداد همان
ســال) در دانشگاه تهران شهید شدند ،گرامی
داشته میشود .دوران دانشجویی ،پر از خاطره
است .در این گزارش در گفت و گو با دانشجویان
مسائل و مشکالت آن ها را بررسی کرده ایم.
یکی از دانشجویان مشغول به تحصیل در یکی از
دانشگاه های استان می گوید :نظام دانشگاهی
کشور متاسفانه دارای مشکالتی است؛ به عنوان
مثال مطالب درســی دانشگاه ها تکراری است
و هــر ســال کپی بـــرداری مـیشــود و در اختیار
دانشجویان قرار میگیرد ،به نحوی که یافته های

به روز و جدید علمی در آنها گنجانده نمیشود.
دانشجویان نیز مجبورند که این متنهای تکراری
و کهنه را حفظ کنند.
«قــاســم زاده» بــا بــیــان ایـــن کــه مشکل دیگر
دانشجویان ،سطح پایین علمی برخی استادان
دانشگا ه هاست ،اظهارمی کند :هم اکنون بیشتر
استادان حق التدریس هستند و این موضوع نه
تنها موجب کاهش توانایی تدریس آن ها شده
است بلکه نمیتوان انتظار داشت دانشجویان
توانمندی پرورش یابند.
وی بــه مشکالت دانــشــگــاه هــای خصوصی و
غیردولتی هم اشاره و اعالم می کند :این دانشگاه
ها بیشتر به دنبال درآمدزایی هستند و با این که
باید امکانات آموزشی و تحصیلی بهتری داشته
باشند اما از لحاظ کیفیت و نظارت خوب نیستند.
«محمدی» یکی دیگر از دانشجویان استان است
که در آستانه دانش آموختگی است.
او با بیان این که فرایندهای اداری در دانشگاه
های استان طوالنی است ،می افزاید :به تازگی از
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود دفاع کرده
ام و با این که منتظر دریافت مدرک بودم دانشگاه
مورد نظر اعالم کرد که دانشجویان کارشناسی
ارشد جهت دانش آموختگی و دریافت مدرک باید
ریز نمرات خود را از دانشگاهی که در آن دوره
کارشناسی را گذرانده اند به دانشگاه ارائه کنند.

وی ادامه می دهد :به دانشگاه مقطع کارشناسی
خود مراجعه کردم اما متوجه شدم برای دریافت
ریز نمرات نیازمند تایید دانشگاه مادر در استان یا
همان دانشگاه دولتی هستم و با این که  3هفته
از درخواست من می گذرد اما هنوز دانشگاه مادر
در این خصوص اقدام نکرده است و جواب درستی
نیز نمیدهند.
یکی دیگر از دانشجویان نیز مسائل خوابگاهی و
مشکالت و محدودیت های موجود در این بخش را
که دانشجویان با آن ها مواجه هستند مطرح می
کند و ادامه می دهد :مشکالت مختلفی در دوران
دانشجویی ،همواره گریبانگیر ماست .یکی از این
مشکالت ،زندگی در شرایط خوابگاهی و دور از
زادگاه ،شهر و خانواده است که مشکالتی را ایجاد
کرده است.
وی که تمایلی به ذکــر نــام خــود در ایــن گــزارش
ندارد اضافه می کند :این مشکالت شامل نبود
امکانات ،تغذیه نامناسب ،رفتار ناخوشایند برخی
کارکنان و مسئوالن ،نبود فعالیت های فرهنگی
و تفریحی مناسب ،هم اتاقیهای ناهماهنگ،
هزینههای خوابگاه و بهداشت ضعیف است.
وی با بیان این که در بخشی از سال ما درگیر
مشکالت خوابگاهی هستیم ،اظهارمی کند:
برخی دانشگاه های استان خوابگاه ندارند یا
خوابگاه شان کیفیت مناسبی ندارد و مشکالت

یک دانشجو:
گفته می شود
 20درصد
دانشآموختگان
در خراسان
شمالی بیکار
هستند و ما به
دلیل این که در
دانشگاه ها به
مهارت آموزی
دانشجویان توجه
نمی شود نگران
آینده شغلی
و ازدواج خود
هستیم

زندگی خوابگاهی تأثیر منفی مستقیمی روی
تحصیل ما گذاشته است.
یکی دیگر از دانشجویان نیز بــه دغــدغــه های
اشتغال و ازدواج اشــاره و اعــام می کند :گفته
می شود  20درصد دانش آموختگان در خراسان
شمالی بیکار هستند و ما به دلیل ایــن که در
دانشگاه ها به مهارت آمــوزی دانشجویان توجه
نمی شــود نــگــران آیــنــده شغلی و ازدواج خود
هستیم.
در همین باره رئیس دانشگاه علمی  -کاربردی
خراسان شمالی می گوید :خراسان شمالی از
استان هــای محروم در شاخص توسعه اســت و
از این رو دانشجویان این استان به طور کلی با
مسائل و مشکالتی مواجه هستند.
«پهلوانی» با بیان ایــن که عــدم دسترسی به
خــوابــگــاه و امــکــانــات رفــاهــی مــنــاســب ،نبود
کتابخانه هــای مناسب و شاخص هــای پایین
تعداد اعضای هیئت های علمی دانشگاه های
استان از جمله مشکالت دانشگاه ها در استان
است ،اظهارمی کند :ارائــه مطالب قدیمی در
دانشگاه ها موضوعی کلی است و شامل تمام
دانشگاه های کشور می شود اما در خراسان
شمالی به دلیل استفاده از استادان جوان به
طور معمول از علم روز استفاده می شود با این
حال ارائه متون آموزشی فردی است و بستگی
به نظر استاد دارد.
وی در پاسخ به گالیه دانشجویان در خصوص به
کارگیری استادان حق التدریس نیز می گوید:
این موضوع از سویی به سرانه استاد به دانشجو و
از سوی دیگر به نبود نیروی آموزشی متخصص در
استان باز می گردد.
ایــن مسئول اضافه می کند :در دانشگاه های
فنی و حرفه ای و علمی  -کاربردی از استادان
حق التدریس استفاده می شود و البته باید گفت
این استادان اغلب حق الزحمه کمتری دریافت
می کنند و ایــن امــر در نارضایتی دانشجویان
دخیل است؛ البته این موضوع در دانشگاه های
خصوصی مصداق دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چرایی
عدم مهارت آموزی در دانشگاه های استان می
گوید :این موضوع را از دو جنبه می توان بررسی
کرد؛ یکی این که دانشگاه ها امکانات زیربنایی
متناسب با رشته های خود ندارند زیرا به جای این
که امکانات را فراهم و بعد برای جذب دانشجو
اقدام کنند ،اول دانشجو جذب و بعد به رشته ها و
امکانات توجه می کنند و این امر منجر به کاهش
کیفیت شده است.
وی با بیان این که آموزش عالی به دنبال آمایش
رشته هــای دانشگاهی اســت ،ادامــه می دهد:
آمـــوزش عــالــی روی ایــن قضیه کــار مــی کند و
خواسته به حقی است که از سوی دانشجویان
مطرح می شود زیرا حتی در سر فصل دروسی که
نوشته شده نیز کمتر به مباحث علمی ،عملی و
مهارت آموزی پرداخته شده است.

گزارش

3

گفت و گو

مشق شهادت در دانشگاه
اســــدی -خـــراســـان شــمــالــی دارای 61
شهید دانشجو اســت .شهید «علی سعیدیه»
از شــهــدای دانــشــجــوی خــراســان شمالی و
شــهــرســتــان گــرمــه اســـت ،مـــادر ای ــن شهید
بزرگوار روایتی از زندگی پسرش دارد ،روایتی
عاشقانه؛ او می گوید :سال  ،64علی  15ساله
بود که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شد،
هنوز چند ماهی از ثبت نامش در این دانشگاه
نگذشته بود که برای رفتن به جبهه های حق
علیه باطل عزمش را جزم کرد و در همان سال
نیز در عملیات والفجر  8به شهادت رسید.
این مادر شهید با بیان این که اخالق و روحیه
انقالبی فرزند شهیدم از نکات بارز شخصیت
اش بــود ،ادام ــه مــی دهــد :عضو گــروه تئاتر
مدرسه بود ،همیشه در نقش اسیر بازی می
کــرد ،چفیه بــرای خــود تهیه کــرده بــود و می
گفت باالخره یک روز شهید می شوم.
«بــایــرام دردی مصطفی کریمی» از شهدای
دانــشــجــوی اهــل سنت اســتــان اس ــت .بــرادر
بزرگ این شهید راوی داستان زندگی اوست،
«کــریــمــی» مــی گــویــد :بــــرادرم ســال  64در
دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی
برق قبول شد 6 ،ماه پس از آغاز کالس هایش
پس از شنیدن رشادت سربازان کشور به جبهه
رفت و مدام بین جبهه و دانشگاه رفت و آمد می
کرد تا این که باالخره در عملیات بیت المقدس
در دی مــاه ســال  66به مقام شامخ شهادت
نائل شد.او خاطره ای از شب قبل از شهادت
بــرادرش روایــت می کند :با این که زندگی با

بــرادرم پر از خاطره است اما یکی را بیش از
همه به یاد دارم .برادرم اعتقاد زیادی به ائمه
اطهار(ع) داشت از این رو شب قبل از شهادت از
صبح زمزمه می کرد «ای گلوله ها بر گلوی من
ببارید تا من نزد حضرت فاطمه(س) خجالت
زده نشوم» و همین طور هم شد و با اصابت
ترکشی به گلویش به شهادت رسید.
شهید «حمید رضا دستجردی طــرق» از دیگر
شهدای دانشجوی استان است؛ خواهر کوچک
تر این شهید ،می گوید :حمید سال  63در رشته
مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف قبول شد اما
به دلیل عشق و عالقه رسیدن به خدا به جبهه
رفت و سال  64به شهادت رسید.
وی ادامه می دهد :قبل از شهادتش یک بار به
دیدن مان آمد ،آن زمان به دلیل اصابت ترکش
به پهلویش زخمی شده بود اما به خانواده چیزی
نگفته بود .یک روز که به حمام رفته بود من به
طور اتفاقی باند خونی را در حمام دیدم و بعد
به اصرار مادرم متوجه شدیم که زخمی است،
بنابراین مادرم خواست که این بار به جبهه نرود
اما او نپذیرفت و هنگام رفتن مرا از مدرسه به
خانه آورد و دست و صورتم را بوسید .بــرادرم
بسیار زیبا بود و چهره ای نورانی داشت.
وی اضافه می کند :پس از آن برادرم به مدت 3
ماه گم شد زیرا او از فرماندهان غواص بود .خبر
شهادتش رسید اما پیکرش نه ،برادر بزرگترم
مــاه ها در شهرهای مختلف بیمارستان ها و
سردخانه ها را گشت تا باالخره پیکر او را یافت
و با حضور مردم به خاک سپرده شد.

خبر مرتبط

مراسمی برای دانشجویان
اســدی -مــراســم روز دانشجو در دانشگاه
هــای بجنورد برگزار می شــود .رئیس اداره
دانــشــجــویــی ،فرهنگی دانــشــگــاه پــیــام نور
بجنورد با بیان این که در جهت بزرگداشت
روز دانشجو ،یک شنبه هفته آینده مراسمی
با همین نام در دانشگاه پیام نور برگزار می
شــود ،اف ــزود :به احتمال بسیار زیــاد حجت
االسالم «فرزانه» مسئول دفتر نهاد مقام معظم
رهبری در دانشگاه های پیام نور سخنران
این مراسم خواهد بــود.وی با اشــاره به نقش
دانشجویان در تصمیم های راهبردی و مهم،
اضافه کــرد :دانشجویان دارای ذهــن های

خالقی هستند اما متاسفانه مسائل اشتغال
موجب بی رغبتی آن ها برای حضور در برنامه
ها شده است.مسئول روابط عمومی دانشگاه
دولتی بجنورد نیز با بیان این که روز گذشته
جشن روز دانشجو بــه همین مناسبت در
دانشگاه برگزارشد ،افــزود :فردا در خوابگاه
ها مسابقه آشپزی و هفته آینده جشنواره تئاتر
دانشجویی به مناسبت روز دانشجو برگزار می
شود«.محمود شیخ زاده» ادامه داد :برگزاری
جشنواره رویــش یکی از ایــن برنامه هاست
که این برنامه شامل مسابقه بین کانون های
فرهنگی است و  28آذر برگزار می شود.

