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حقــوق

تمام روابط اجتماعي  که آثار حقوقي از آن ها ایجاد مي شود، موضوع 
عل��م حقوق اس��ت. حال، این روابط مي تواند مرب��وط به روابط دولت و 
مردم باش��د که به حقوق عمومي معروف است یا روابط خصوصي مردم 

که حقوق خصوصي نامیده مي شود.
به عبارت دیگر، حقوق عمومي ش��امل حقوق قواي سه گانه ي کشور، 
حاکمیت و آن چیزهایي مي شود که مربوط به اداره ي کشور است و حقوق 
خصوصي ب��ه روابط بین خود مردم مي پردازد ک��ه مهم ترین آن ها روابط 
تجاري اس��ت و عامل ایجاد رش��ته ي حقوق تجارت بوده است یا مسایل 
مربوط به حقوق مدني اس��ت ک��ه از آن جمله مي توان به اموال، مالکیت، 
قراردادها و مسئولیت هایي اشاره کرد که اشخاص در خطاهایي که مرتکب 
مي ش��وند براي ش��ان به وجود مي آید؛ مثل مسئولیت ناش��ي از حوادث، 
قواعد مربوط به ارث، وصیت، والدت، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد دیگر. 
هم چنین شاخه اي از حقوق، به روابط بین المللي مي پردازد که خود به دو 

بخش حقوق روابط بین الملل عمومي و خصوصي تقسیم مي شود.
حق��وق رواب��ط بین المل��ل عموم��ي، به رواب��ط بی��ن دولت ها و 
س��ازمان هاي بین المللي مي پردازد و حقوق روابط بین الملل خصوصي، 
به روابط اش��خاص در زمینه هاي بین المللي مربوط مي ش��ود؛ یعني هر 
وقت ارتباطي بین دو ش��خص ایجاد ش��ود که عامل بین المللي در آن 

وجود داشته باشد، روابط بین الملل خصوصي بررسي مي شود.
از همین توضیح مختصر مي توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم 
حقوق چنان وسعت یافته است که هیچ کس نمي تواند ادعا کند که بر 
همه ي شاخه هاي این علم احاطه دارد. به قول »ریپر«، حقوق دان فقید 
فرانس��وي: »یک حقوق دان در مدت عمر خویش نمي تواند حتي براي 

یک بار تمام کتاب هاي تخصصي رشته ي خود را بخواند.«

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
هدف ش��ما از ورود به رش��ته ي حقوق چیست؟ آیا مي خواهید در 
یکي از رش��ته هاي مطرح علوم انس��اني پذیرفته ش��وید؟ رشته اي که 
امروزه مش��تاقان و داوطلبان بسیاري دارد؟ یا به این رشته عالقه دارید 

و مي دانید که توانایي کسب موفقیت در این رشته را دارید؟
بدون ش��ک اگر به خاطر نام رش��ته ي حقوق مي خواهید وارد این 
رش��ته ش��وید، احتمال موفقیت شما بسیار کم اس��ت؛ زیرا درس هاي 
رش��ته ي حقوق براي دانشجوي بي عالقه به این رشته، خشک و جدي 
است و در صورتي که دانشجویي، توانایي الزم را نداشته باشد، نمي تواند 

فرصت شغلي مناسب با این رشته را بیابد. ممکن است به دست آوردن 
لیس��انس حقوق، کار دشواري نباشد اما حقوق دان شدن بسیار مشکل 
اس��ت؛ زیرا علم حقوق امروزه با جامعه شناس��ي، روان شناس��ي و علوم 
فلسفي آمیخته شده است و حقوق دان باید از این علوم، اطالعات کافي 

داشته باشد.
هم چنین دانش��جوي حق��وق براي این که در رش��ته ي خود موفق 
ش��ود، الزم اس��ت به زبان و ادبیات فارس��ي مسلط باش��د؛ زیرا منطق 
حقوق ضمن این که ش��باهت هاي زیادي به منطق ریاضي دارد، اقناعي 

و خطابي است.
حقوق دان باید بتواند کس��اني را که مورد خطاب او قرار مي گیرند 
یا دادگاهي را که مأمور رس��یدگي به دعواس��ت، با زبان سلیس و بلیغ 
قانع کند. در ضمن باید اطالعاتي از ریاضیات داش��ته باش��د، زیرا هم 
محاسبه هاي حقوقي گاهي احتیاج به ریاضي دارند و هم منطق ریاضي. 
منطق، ش��رط  اساسي حقوق است و افراد باید بدانند که به چه ترتیب 

از قوانین استنباط کنند.
حقوق زماني اهمیت مي یابد که قانون در مورد مش��کل مورد نظر، 
حکم صریحي نداده اس��ت و حقوق دان باید از مس��ایل موجود، منظور 

قانون گذار را استنباط کند.
نباید تصور کرد که همه چیز در قوانین خالصه مي شود و کسي که 
قوانین را بداند، حقوق دان اس��ت. نقش مهم حقوق دان در کاربرد فنون 
و هنرهاي خاصی است که باید آن ها را بیاموزد و براي به دست آوردن 

قواعدي استفاده کند که در متون قوانین به صراحت نیامده است. 
باالخره یک دانشجوي حقوق باید شیفته و عاشق این رشته باشد. 
اگر هدفش فقط امرار معاش اس��ت، حقوق دان موفقي نخواهد شد، اما 
اگر ش��یفته ي این رش��ته باشد و توانایي اس��تفاده از کتاب هاي فقه را 
داش��ته و نیز از قدرت استنباط باالیي برخوردار باشد، احتمال موفقیت 

او در این رشته بسیار زیاد است.

فرصت هاي شغلي
قضاوت، وکالت دادگس��تري، دفترخانه ي اسناد رسمي، کارشناس 
حقوقي، مش��اور حقوقي بانک ها، وزارت خانه ها و ش��رکت هاي دولتي و 

خصوصي، زمینه ي کاري فارغ التحصیالن این رشته هستند.
مشاغل قضاوت، وکالت، تصدي دفاتر اسناد رسمي و تصدي دفاتر 

ازدواج و طالق، امتحان ورودي و دوره ي کارآموزي دارند. 



35

14
5 

،
13

92
یر 

2  ت
1 ،

علوم سیاسي

آن چه مردم به نام سیاس��ت و مس��ایل سیاس��ي مي شناس��ند، با 
سیاست به مفهومي که در رش��ته ي علوم سیاسي مطرح است، تفاوت 
بس��یار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یک سیاستمدار، بلکه 
یک سیاست ش��ناس خواهند ش��د. علوم سیاسي به عنوان یک رشته ي 
دانشگاهي با علوم سیاسي به عنوان بحث هاي تخصصي در مورد مسایل 

سیاسي تفاوت دارد.
علوم سیاسي به عنوان یک رشته ي دانشگاهي به بررسي اندیشه ها 
و نظریه هاي سیاس��ي و کارکرد آن ها در عرصه ي جامعه مي پردازد. به 
عبارت دیگر، رش��ته ي علوم سیاس��ي یعني ارائه ي یک سري نظریه ها 
ی��ا یک س��ري ابزارها و راهکارهایي که بر اس��اس آن ه��ا، هر جامعه ای 
ش��رایط و مش��کالت حال را بررس��ي می کند و از پیش پا برمي دارد و 
براي حرکت ها و اقدامات بعدي، یعني ترس��یم فضا براي مس��یر آینده، 
برنامه ریزي مي کند و هم چنین از تجربه ها و دس��تاوردهاي بشر که در 
طول تاریخ در عرصه ي اجتماع به دست آورده است، بهره  مي برد. پس 
مي توان گفت که علوم سیاسي در عین این که به حال نگاه کرده و براي 

آینده برنامه ریزي مي کند، ریشه اش در گذشته است.
در رش��ته ي علوم سیاسي، مس��ایل و موضوعات زیربنایِي عرصه ي 
سیاس��ت، به صورت دانشگاهي و علمي بررسي مي شود و در واقع یک 
اندیشمند علوم سیاس��ي، الیه هاي زیرین و عمیق تر مسایل سیاسي را 
مي ش��کافد و به همین دلی��ل، قضایا را از بُعد ت��ازه اي تحلیل مي کند. 
هدف رش��ته ي علوم سیاسي، تربیت سیاست شناساني است که بتوانند 
راهکارهاي مناس��بي ارائ��ه دهند تا منافع متضاد ی��ک جمع را که در 
چارچوب��ي به نام کش��ور زندگي مي کنن��د با یکدیگ��ر تلفیق دهند و 

درنتیجه چرخ مملکت به خوبي به گردش درآید.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
داش��تن شّم سیاسي و عالقه به مسایل سیاسي و برخورداري از یک 
دیِد عمیق و وس��یع، از ویژگي هایي اس��ت که براي یک دانشجوي علوم 
سیاسي الزم است. هم چنین دانشجوي علوم سیاسي باید فردي منطقي 
بوده و نظریاتش مس��تند به دلیل و مدرک باشد. کسي که قدرت ابتکار 
و توانایي فکري وس��یعي داشته باش��د، در این رشته موفق خواهد شد. 
دانش��جوي علوم سیاس��ي باید ظرفیت باالیي داشته باشد تا در بمباران 
مس��ایل روزمره، گیج نش��ود و عمق مسایل اجتماعي را ببیند و به جاي 
توجه به مسایل سطحي، ریشه ها را شناسایي کند؛ به زبان دیگر نباید در 

تالطم و سیل جامعه غرق شود، بلکه اوج بگیرد و مشکالت را از باال ببیند. 
دانش��جویان این رشته در صورتي موفق مي شوند که کتاب هاي تاریخي 
به خصوص تاریخ سیاس��ي را دوست داشته باش��ند و فلسفه را با عالقه 
بخوانند؛ در غیر این صورت با مشکالت مختلفي روبه رو خواهند شد؛ زیرا 
آن ها در کش��وري زندگي مي کنند ک��ه حداقل نیمي از جمعیت آن، در 

مورد مسایل این رشته اظهار نظر می کنند و خود را مطلع مي دانند.
عالوه بر این، یک دانشجو براي مطالعه ي درس هاي دانشگاهي باید 
پشتکار، عالقه و برنامه ریزي دقیق داشته باشد. دانشجوي علوم سیاسي 
نباید خود را به متن هاي درس��ي دانش��گاهي محدود کند؛ زیرا در این 
صورت فقط از دروازه ي لیس��انس عبور کرده و یک مدرک دانش��گاهي 
خواهد گرفت اما دانش��جوي کارآمدي نخواهد ش��د. به یاري رش��ته ي 
علوم سیاسي، یک دانشجوي عالقه مند و توانمند از بودن در خود خارج 
مي شود و با مفاهیم اصلي و کارکردهاي کلماتي مانند جامعه، سیاست، 

حقوق، آزادي و دولت آشنا مي شود.

فرصت هاي شغلي
رشته ي علوم سیاس��ي ریشه در تمدن بشري دارد، اما متأسفانه و 
با وجود قدمت دیرینه و اهمیت این رش��ته در تاریخ بش��ر، جایگاه آن 
در کش��ور ما چندان مش��خص نیس��ت و درنتیجه وضعیت استخدامي 

فارغ التحصیالن این رشته، با دشواري و محدودیت هایي روبه رو است.
س��ازمان ها و وزارت خانه هاي بس��یاري مي توانند فارغ التحصیالن 
رشته ي علوم سیاسي را جذب کنند که در این میان وزارت امور خارجه 
از همه ش��اخص تر است؛ اما در حال حاضر حتي فارغ التحصیالن روابط 

بین الملل نیز به سختي جذب این وزارت خانه مي شوند.
البت��ه در حال حاضر فارغ التحصیالن رش��ته ي علوم سیاس��ي در 
بخش هاي سیاس��ي و حقوقي سازمان ها و وزارت خانه ها و هم چنین در 
صدا و س��یما مش��غول به کار هس��تند اما با وجود این، امروزه بسیاري 
از فارغ التحصیالن علوم سیاس��ي با مشکل اش��تغال روبه رو هستند؛ به 
همین دلیل اگر داوطلبي به امید یک آینده ي شغلي روشن مي خواهد 
وارد رشته ي علوم سیاسي شود، بهتر است از این رشته صرف نظر کند. 
با وجود تمامي این مش��کالت، اگر دانشجویي واقعاً عالقه مند بوده و در 
این رش��ته موفق و متبحر باش��د و هم چنین قلم خوبي داشته باشد، از 
نظر شغلي مشکلي نخواهد داشت و حتي سازمان هاي مختلف به دنبال 

او خواهند بود. 
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زبان و ادبیات فارسي

رش��ته ي زبان و ادبیات فارس��ي بهترین بس��تر براي ورود به 
ش��ناخت فرهن��گ و عرف��ان و حتي مع��ارف دیني ماس��ت؛ زیرا 
س��رفصل ها و درس هایي که در این رش��ته تدریس مي شوند، هر 
کدام مسیري است که ما را به دشت هاي وسیع معرفت مي رساند. 
امروزه دامنه ي ادبیات فارس��ي بسیار گس��ترده است، به گونه اي 
ک��ه امکان ایج��اد ده گرایش براي آموزش ادبیات فارس��ي وجود 
دارد؛ یعني دانش��جو در مدت دو سال، درس هاي عمومي ادبیات 
را مي خواند و در دو سال بعد، در یکي از گرایش هاي علوم بالغي، 
ادبیات داس��تاني، عرفان و اس��اطیر، زبان شناس��ي و گرایش هاي 
دیگري که مي توان در این رشته پیش بیني کرد، مطالعه مي کند. 
ام��ا آن چه امروز در دانش��گاه ها به عنوان ادبیات فارس��ي تدریس 
مي شود، آشنایي کلي با مجموعه اي از متن هاي نظم و نثر فارسي 
اس��ت که براي رسیدن به این ش��ناخت، برخي از درس هاي فني 

مهم آموخته مي شوند. 
در رش��ته ي ادبیات فارس��ي دو ش��اخه ي اصلي زبان فارسي 
و ادبیات فارس��ي مورد بررس��ي و تجزیه و تحلیل قرار مي گیرند. 
در بخش زبان فارس��ي، مس��ایل مربوط به زبان شناس��ي، دستور 
زبان، اصول نگارش و ویرایش بررس��ي مي ش��وند. بخش ادبیات، 
خود دو بخش اس��ت: برخ��ی از درس ها که به طور مس��تقیم به 
مطالعه ي متن ها مي پردازد و قس��متي دیگر ک��ه در واقع علوم و 
فنوني هستند که روي متن هاي ادبي اعمال مي شوند. این درس ها 
شامل سبک شناس��ي، نقد ادبي، انواع ادبي، تاریخ ادبیات، صنایع 

ادبي )بدیع، معاني و بیان، قافیه و عروض( هستند.
ادبیات فارسي بسیار جامع است زیرا در ادبیات، تمام تخیالت، 
آم��ال، آرزوها، جهان بین��ي و باید و نبایدهایي که یک انس��ان با 
آن ها روبه رو است، مطرح مي شود. دانشجوي این رشته در دوره ي 
کارشناس��ي با میراث مکتوب این سرزمین در زمینه ي نظم و نثر 
آشنا مي شود و به واسطه ي این آشنایي براي پاسداري از مرزهاي 
علمي و زبان، توانمند می ش��ود و مي تواند به ویرایش موضوعي و 

علمي متن ها بپردازد.
کلمه ه��ا، معجزه ي حیات بش��ریت اند و کار یک نویس��نده یا 
ش��اعر، آن اس��ت که معجزه ي حیات  بشر را به زیبایي به رشته ي 
تحریر درآورد. به بیان دیگر، زبان و ادبیات هر کشوري، هویت آن 
کش��ور اس��ت و اگر ادبیات و زبان را از کشوری بگیریم، استقالل 

فک��ري و روحي آن را گرفته ای��م و از همین جا مي توان به اهمیت 
رش��ته ي ادبیات فارسي پي برد؛ رش��ته اي که وظیفه اش، پرورش 
جواناني اس��ت که ادبیات کش��ور ما را حفظ کرده و آن را هرچه 

بیش تر شکوهمند کنند.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

بعد از آموزش و پرورش، مطبوعات بهترین بستر براي فعالیت 
فارغ التحصیالن ادبیات فارس��ي است. هم چنین بهترین نیرو براي 
تنظی��م و ارائ��ه ي برنامه هاي ادبي رادی��و و تلویزیون و حوزه هاي 
فرهنگ��ي وزارت خانه هاي مختل��ف کش��ور، فارغ التحصیالن این 
رشته اند. یک کارشناس ادبیات اگر پویا و فعال باشد، مي تواند یک 
نویسنده، شاعر یا منتقد موفق شود و در ارتقای فرهنگ و ادبیات 

کشور، نقشي به سزا داشته باشد.
البته گاهي اوقات فارغ التحصیالن این رشته براي یافتن شغل 
با دش��واري هایي روبه رو مي ش��وند که این مش��کل از یک سو به 
جامع��ه برمي گردد؛ زیرا هن��وز توانایي ه��اي فارغ التحصیالن این 
رش��ته در جامعه ي ما شناخته شده نیست و از سوي دیگر رشته ي 
ادبیات فارس��ي بسیار گسترده اس��ت و آن چه در پنج یا ده رشته 
باید آموخته شود، در یک رشته ي دانشگاهي به نام زبان و ادبیات 
فارس��ي جمع شده اس��ت و دانشجویان، مطالب بس��یار متنوعي 
را در ح��د کل��ي مي آموزند و تخصص ویژه اي کس��ب نمي کنند و 
معلوماتش��ان کم تر جنبه ي کاربردي دارد و درنتیجه موقعیت هاي 

کاري آن ها نیز محدود مي شود.
فرصت هاي شغلي

فارغ التحصی��الن ادبیات فارس��ي مي توانند در صدا و س��یما، 
عالوه بر تهیه ي برنامه هاي ادبي، با کس��ب یک س��ري توانایي هاي 
مورد نیاز، گوینده ي خوبي ش��وند؛ هم چنی��ن مي توانند در مراکز 
چاپ و نش��ر کتاب به عنوان ویراس��تار و ناظر ادبي در سیر چاپ 

کتاب، حضور داشته باشند.
در ضم��ن تع��دادي از فارغ التحصیالن نیز ب��ا توجه به ذوق و 
س��لیقه ي خ��ود، کارهاي ویژه اي انجام مي دهن��د که از آن جمله 
مي توان به شرکت در تألیف فرهنگ هاي مختلف به عنوان پژوهشگر 
ادبي یا »فیش نویس��ي علمي« و »انتخابي« دایره المعارف ها اشاره 
کرد. ضمناً رش��ته ي زبان و ادبیات فارسي در ایران تا مقطع دکترا 

تدریس مي شود. 

معرفي رشته هاي دانشگاهي
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زبان و ادبیات هر س��رزمیني، آیین��ه ي تمام نماي فرهنگ و هویت 
مردم آن سرزمین است و فرهنگ و هویت، مجموعه اي از باورها، آداب، 
س��نت ها و آیین هاي زندگي هر ملت اس��ت. دولت و مردم هر کشوري 
موظف ان��د از زبان خوی��ش نگاهباني کنند و در ب��اروري و اعتالي آن 
بکوشند. زبان فارسي از زیباترین، شیواترین، پرنغمه ترین و شیرین ترین 
زبان هاي جهان به ش��مار مي رود تا جایي که »همه ي طوطیان هند، از 

این قند پارسي که به بنگاله مي رود، شکرشکن مي شوند.«
گویندگان پارسي زبان، ایراني و غیر ایراني، از ادبیات فارسي، منشوري 
زیبا و رنگین س��اخته اند که مي توان در آن، حکمت، اخالق، ادب، دین، 
عرف��ان و بس��یاري مباحث مهم زندگي را در اوج کمال، مش��اهده کرد. 
تحصیل در رشته ي زبان و ادبیات فارسي، ورود به جهاني است که همه ي 
زوایا و خفایاي زندگي انس��اني و معارف الهي را دربرمي گیرد. دانشجویي 
که این رشته را براي تحصیل انتخاب مي کند، در دوره ي کارشناسي دو 
مبحث ادبیات فارسي و زبان فارسي را مي شناسد. در حیطه ي ادبیات با 
متن هاي نظم و نثر، سبک شناس��ي، انواع ادبي، نقد ادبي، تاریخ ادبیات، 
فن��ون و صنای��ع ادبي همچ��ون معاني و بیان و بدیع و ع��روض و قافیه 
آش��نا مي شود و در ش��اخه ي زبان، موضوعات زبان شناسي دستور زبان، 
آیی��ن نگارش و ویرایش را مطالعه مي کند. دانش��جوي رش��ته ي زبان و 
ادب پارسي، در دوره ي کارشناسي به جایگاه ادبیات فارسي پي مي برد و 
قدرت بررسي و تحلیل آثار ادبي را پیدا مي کند و مي تواند از طریق ورود 

به حوزه ي ادبیات تطبیقي، نقدهاي عالمانه اي ارائه دهد. 
از آن جا که این رش��ته ي تحصیلي، گستردگي و عمق بسیار دارد، 
دانش��جویان مي توانند در ش��اخه هاي متفاوت همچون ادبیات معاصر، 
ادبیات داستاني، علوم بالغي، انواع ادبي و ... مطالعه کنند و در دوره ي 
کارشناس��ي ارشد و دکترا، گرایش هایي همچون زبان شناسي و مطالعه 

در زبان هاي باستاني و ... را برگزینند. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

1. آن چه بیش از همه در انتخاب این رش��ته ضروري است، عالقه 
و اشتیاق است.

2. دانش��جوي رشته ي زبان و ادبیات فارسي، باید پُرمطالعه باشد و 

خواندن را یکي از وظایف روزانه ي خود بشمارد.
3. اگر حافظه اي قوي داشته باشد، قطعاً در طي این طریق، موفق تر 
خواهد بود. دادن خوراک فکري به حافظه و کار کشیدن و بهره برداري 

از آن، به یقین در تقویت آن مؤثر است.
4. داشتن مهارت و سواد خواندن از ابزارهاي مهم تحصیل در رشته ي 
ادبیات فارسي است. خوانندگان ارجمند بهتر مي دانند که سواد خواندن، 
فقط توانایي خواندن واژه ها و جمله ها نیست، بلکه درک معنا و مطلب و 

روان خواني و ویژگي هاي دیگر در تعریف سواد خواندن مي گنجد.
5. فارغ التحصی��ل رش��ته ي زب��ان و ادبی��ات فارس��ي، در زمینه ي 
نویسندگي، ویرایش موضوعي و علمي متن ها، شناخت، نقد و تحلیل آثار 

ادبي و بعضاً هنري و اظهار نظر در حوزه هاي فرهنگي توانمند مي شود.
فرصت هاي شغلي

اولین و مؤثرترین حضور یک فارغ التحصیل رشته ي زبان و ادبیات 
فارس��ي، آموزش و پرورش و تدریس است. در صورت دریافت مدارک 
کارشناس��ي ارشد و دکترا، جلوس بر کرسي هاي دانشگاهي نیز ادامه ي 

این مسیر خواهد بود.
افراد صاحب ذوق و اهل قلم و مطالعه، در حوزه ي نویسندگي، شعر، 
نق��د و ویرایش متن ها فعالیت مي کنند و مطبوعات، یکي از بس��ترهاي 
کار آنان خواهد بود. صدا و س��یما، مراکز تحقیقاتي، فرهنگس��تان زبان 
فارس��ي، مراکز چاپ و نش��ر کتاب، کتابخانه ها، مراکز تألیف فرهنگ ها 
و دایره المعارف ها و حوزه هاي فرهنگي، ادبي و پژوهش��ي وزارت خانه ها، 
سازمان ها و ارگان هاي کشور، زمینه ساز کار و فعالیت این عزیزان است.

ش��ایان یادآوري اس��ت از آن جا که معلوم��ات فارغ التحصیالن زبان و 
ادبیات فارسي، به خودي خود، کم تر جنبه ي کاربردي دارد، فارغ التحصیالن 
این رشته باید بتوانند دانسته هاي خویش را در هر یک از حوزه هایي که ذکر 
شد، مورد بهره برداري قرار دهند و از گنجینه اي که در طول سالیان تحصیل 

در ذهن و ضمیر خویش فراهم کرده اند به بهترین نحو استفاده کنند.
شكرشكن شوند همه طوطیان هند

 زین قند پارسي كه به بنگاله مي رود
مریم شمیراني

زین قند پارسي...
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علوم اجتماعي

با افزایش روزافزون جمعیت جهان، تقاضا براي آموزش، بهداشت، 
اش��تغال، مس��کن و به طور خالصه رف��اه اجتماعي بیش تر مي ش��ود؛ 
درنتیج��ه وج��ود متخصصاني که با پژوه��ش، مطالع��ه و برنامه ریزي 
راه هاي رس��یدن به رف��اه اجتماعي و بهبود کیفی��ت زندگي را بیابند، 

بسیار ضروري است.
عل��وم اجتماعي ترکیبي از تئوري و علم اس��ت و دانش��جوي این 
رشته در عین حال که به صورت تئوري با نظریات اکثر جامعه شناسان 
و نظریه پ��ردازان بزرگ جه��ان در زمینه هاي مختلف اجتماعي آش��نا 
مي ش��ود، به صورت عملي به تحقی��ق و پژوهش در زمینه هاي مختلف 
اجتماعي مي پردازد. آشنایي با علوم ریاضي و آمار و آشنایي با کامپیوتر 
و زبان انگلیس��ي باعث مي شود، دانش��جو در این زمینه بیش تر و بهتر 
بدرخش��د. هدف این رشته نیز تربیت متخصصاني است که نیاز جامعه 
را در زمینه هاي ذکرشده برآورده کنند و به بررسي نقاط قوت و ضعف 
ه��ر جامعه اي پرداخته، به چاره جویي و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط 
قوت اقدام کنند. چون علوم اجتماعي داراي مفهومي وسیع و کاربردي 
فراوان اس��ت، این رش��ته به بخش ه��ا و موضوعاتي تخصصي تقس��یم 

مي شود.
1. برنامه ریزي اجتماعي

هدف این گرایش، برنامه ریزي براي مس��ایل و مشکالت اجتماعي 
اس��ت. امروزه با رش��د جمعیت، تقاضا براي بهداشت، مسکن، اشتغال 
و رف��اه اجتماعي بیش تر ش��ده و درنتیجه ض��رورت برنامه ریزي براي 
پاس��خ گویي به این نیازها افزایش پیدا کرده اس��ت؛ زیرا برنامه ریزي به 

منزله ي وسیله اي براي بهره گیري از منابع و نهادهاي موجود است.
فارغ التحصی��الن این گرایش مي توانند در مراکز و نهادهایي که به 
کار برنامه ریزي در مس��ایل اجتماعي مش��غول اند، مانند وزارت کشور، 
ش��هرداري ها، کمیته ي امداد و سایر مؤسس��ه هاي دولتي و خصوصي 

مشغول به کار شوند.
2. پژوهش گري علوم اجتماعي )جامعه شناسي(

هدف پژوهش گري علوم اجتماعي )جامعه شناسي(، تحلیل و بررسي 
موضوعات مربوط به جوامع و گروه هاي انس��اني اس��ت. این گرایش به 
مطالعه و تحقیق در زمینه ي مس��ایل گوناگ��ون اجتماعي مي پردازد و 
تالش مي کند براي حل مس��ایل و مش��کالت اجتماعي جوامع انساني، 
راه هایي بیابد تا به کم��ک آن ها جوامع بتوانند از بحران هاي اجتماعي 

با موفقیت بیرون آیند. 

فارغ التحصی��الن این گرای��ش مي توانند ب��ه کار تحقیق و مطالعه 
درباره ي جامعه شناس��ي در مراکز علمي و پژوهشي دولتي و خصوصي 
همانند صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
مراکز و مؤسس��ه هاي نظرسنجي و س��نجش افکار و ... مشغول به کار 

شوند.
3. تعاون و رفاه اجتماعي

ای��ن گرایش ب��ا داش��تن درس های��ي از اقتصاد، جامعه شناس��ي، 
مردم شناسي، حس��ابداري، مدیریت و تعاون، سعي در توزیع عادالنه ی 
ث��روت و ق��درت در جامعه دارد. یک��ي از موضوعات مهم این رش��ته، 
تعاوني ها و مس��ایل مربوط به آن هاس��ت. فارغ التحصیالن این گرایش 
مي توانند در بخش هاي مختلف وزارت تعاون و تعاوني هاي ش��رکت ها 
و وزارت خانه هاي مختلف اعم از تعاوني هاي تولید، مصرف و مس��کن به 

عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به کار شوند.
4. خدمات اجتماعي

ه��دف این گرایش کم��ک به افراد نیازمند ب��ه خدمات اجتماعي 
اس��ت تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس آن را حل 

کنند.
فارغ التحصی��الن ای��ن گرای��ش در مراکز مختلفي که ب��ه نوعي با 
انس��ان ها در ارتباط اند، مانند مراکز درماني، مراکز آموزش��ي و تربیتي، 
زندان ها، مراکز مشاوره، کارخانه ها، دادگستري و ... با استفاده از روش ها 
و تکنیک هایي که آموزش دیده اند، به مطالعه و بررس��ي مشکالتي که 
اف��راد با آن ها دس��ت به گریبان ان��د، مي پردازند و به انس��ان ها کمک 
مي کنند تا بتوانند این مش��کالت و مس��ایل را حل کنند. این گرایش 

شباهت زیادي با رشته ي مددکاري اجتماعي دارد.
5. مردم شناسي

ای��ن گرای��ش به مطالع��ه و بررس��ي فرهنگ جوام��ع مختلف در 
زمینه هایي مثل آداب و رسوم، غذا، پوشاک و ... در زمان ها و مکان هاي 
گوناگون مي پ��ردازد. علم مردم شناس��ي با مطالعه ي دقیق ش��رایط و 
ظرفیت فرهنگي جامعه، راهکارهایي ارائه مي دهد تا این ناهنجاري ها و 

مشکالت، سامان  یابد یا از شدت آن ها کاسته شود. 
فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در مراکز و سازمان هایي که 
ب��ه امر تحقی��ق و مطالعه در زمینه ي مردم شناس��ي مي پردازند، مانند 
وزارت جهاد کشاورزي، آموزش و پرورش، وزارت کشور و مراکز دولتي 

و خصوصي دیگر، مشغول به کار شوند.
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حسـابداري

حسابداري، سیستمی است که در آن، فرایند جمع آوري، طبقه بندي، 
ثب��ت، خالصه کردن اطالعات و تهی��ه ي گزارش هاي مالي و صورت هاي 
حس��ابداري در ش��کل ها و مدل هاي خاص انجام مي شود تا افراد ذي نفع 
درون س��ازماني مث��ل مدیران س��ازمان یا برون س��ازماني مث��ل بانک ها، 
مجمع عمومي س��ازمان م��ورد نظر یا مقام��ات مالیاتي بتوانن��د از این 
اطالعات اس��تفاده کنند. به همین دلیل فردي که تحصیالت دانشگاهي 
ندارد، بیش تر دفتردار اس��ت تا حس��ابدار؛ زیرا گزارش هاي این دسته از 
افراد، مطابق اس��تاندارد نیس��ت و پردازش کافي نمي شود و بیش تر، تراز 
حساب هاست. براي مثال یک حس��ابدار تجربي نمي تواند به راحتي بین 
دارای��ي کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت قائل ش��ود یا نمي داند که چگونه 
باید معامله هاي ارزي را در دفاتر ثبت کرد. از س��وي دیگر یک حس��ابدار 
متخصص، در آینده مي تواند مدیر مالي یک سازمان یا شرکت شود؛ یعني 
مي تواند به مدیریت یک شرکت، ایده بدهد که منابع موجودش را در چه 
راه هایي سرمایه گذاري کند تا استفاده ي بهینه داشته باشد یا اگر شرکت 
به منابع مالي جدید نیاز داشت، یک مدیر مالي بر اساس دانش آکادمیک 
خود مي توان��د بگوید که از چه راهي باید تأمین مالي کرد و مجموع این 

فعالیت ها خارج از توانایي یک حسابدار تجربي است. 
حسابداري کمک مي کند تا سرمایه گذارها، اعتباردهندگان، مدیران 
و دولت بهتر بتوانند نسبت به مسایل اقتصادي تصمیم بگیرند. براي مثال 
اگر ش��خصي بخواهد در یک شرکت، سرمایه گذاري کند، تمایل دارد که 
وضعیت مالي آن شرکت یا نتایج عملیات آن شرکت را در طول سال هاي 
قبل بداند؛ موضوعاتي که به صورت گزارش هاي مالي توس��ط حسابداران 

تهیه مي شود.
هم چنین دانش حس��ابداري در بخش مالیات، کاربرد وسیعي دارد؛ 
زیرا محاسبه ي سود به کمک حسابداري امکان پذیر است و تعیین مقدار 
س��ود نیز مبناي محاسبه ي مالیات ش��رکت ها اعم از دولتي و خصوصي 

است. 
آموزش حسابداران و شرکت مؤثر آن ها در جمع آوری اطالعات مالي 
دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطالعات براي توسعه ي پایدار، 
در کشور در حال توس��عه اي مانند ایران، اهمیت فراواني دارد؛ زیرا وجود 
اطالعات دقیق، اعتماد برانگیز، به موقع و مربوط به فعالیت هاي اقتصادي، 
الزم و بلکه حیاتي است. عالوه بر این، اطالعات مالي حاصل از فعالیت هاي 
اقتصادي که به وسیله ي نظام هاي حسابداري گزارش مي شود، مي تواند از 
انحراف مسیر پیش بیني شده، اتالف منابع اقتصادي و اخالل در برنامه هاي 

توس��عه ي اقتصادي جلوگی��ري کند. انجام س��رمایه گذاري، یکي از موارد 
ضروري و اساس��ي در فرایند رش��د و توس��عه ي اقتصادي کش��ور است و 
س��رمایه گذاران نیز از بُعد عرضه ي سرمایه، تا حد امکان سعي دارند منابع 
مالي خود را به س��ویي سوق دهند که کم ترین ریسک و بیش ترین بازده 
را داشته باشد؛ یعني به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاري ها خواهند بود. 
این در حالي اس��ت که یکي از مباني اساسي براي محاسبه ي ریسک بازار 
شرکت ها، استفاده از اطالعات تولیدشده توسط سیستم حسابداري است.

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم
رش��ته ي حس��ابداري از جمله رشته هایي اس��ت که از داوطلبان هر 
س��ه گروه آزمایش��ي ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو 
مي پذیرد و در آزمون هر س��ه گروه آزمایشي نام برده نیز درس ریاضي به 
عنوان مهم ترین درس این رش��ته، ضریب باالیي دارد. داشتن شّم ریاضي 
در رش��ته ي حسابداري از اهمیت بس��یار برخوردار است؛ به همین دلیل 
دانش آموزان رشته ي ریاضي در این رشته موفق ترند. البته این به آن معنا 
نیس��ت که دانش آموزان رشته ي علوم انساني قادر به ادامه ي تحصیل در 
رشته ي حسابداري نیستند بلکه باید تالش کنند تا از دانش ریاضي خوب 

یا حداقل متوسطي برخوردار باشند.
هم چنین یک حس��ابدار باید بتواند به خوبي گ��زارش کارهاي خود 
را ارائه دهد؛ بنابراین باید بر ادبیات فارس��ي مسلط بوده و نگارش خوبي 
داش��ته باشد. این ویژگي به خصوص در س��طوح باالتر این رشته، یعني 
حسابرس��ي و مدیریت مالي، اهمیت بس��یاري دارد. درنهایت دانشجوي 
این رشته نباید به کارشناس��ي قانع باشد؛ زیرا فارغ التحصیالن دوره هاي 
تحصیالت تکمیلي این رشته، آمادگي و پختگي بیش تري براي حضور در 

بازار کار دارند.
یک حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول، 

باید خالق، مبتکر، صبور و منضبط باشد. 
دانش��جوي این رشته باید تحمل س��اعت ها کار در پشت یک میز و 
صندلي و س��روکار داشتن با اعداد و رقم ها را داشته باشد. هم چنین باید 
دقیق و منظم باشد تا در جمع بندي عددها و رقم ها دچار مشکل نشود. 

فرصت هاي شغلي
فرصت هاي ش��غلي یک حس��ابدار، بس��یار گسترده اس��ت و تعداد 
فارغ التحصیالن بي کار این رشته از برخي رشته ها کم تر است؛ زیرا از یک 
مؤسس��ه ي کوچک گرفته تا بزرگ ترین کارخانه هاي کشور، حداقل براي 

تهیه ي اظهارنامه ي مالیاتي به حسابدار نیازمند هستند.
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علوم اقتصادي

علم اقتصاد، عل��م ارائه ي بهترین راه ها براي بهره برداري 
از مناب��ع محدود مادي و درنتیجه باال رفتن س��طح زندگي 
مردم اس��ت. در واقع ارائه ي بهترین شکل استفاده از منابع 
و امکان��ات، بر عهده ي علم اقتصاد اس��ت؛ بنابراین مي توان 
ب��ه طور خالصه گفت که انس��ان تالش مي کن��د از امکانات 
طبیع��ي، بهترین بهره برداري را کند و علم اقتصاد نیز تالش 
مي کند که بهترین روش را براي استفاده از امکانات به انسان 

نشان دهد.
علم اقتصاد در سال 1776 میالدي با انتشار کتاب »ثروت 
ملل« توسط »آدام اسمیت«، اقتصاددان مشهور اسکاتلندي، 
به وجود آمد. آدام اسمیت، اندیشه هاي ماقبل خود را که به 
صورت پراکنده و غیر منسجم بود، به شکل مرتب و منسجم 
در ی��ک کتاب جم��ع آوري کرد و به این اف��کار، نظم داد. از 
زماني که آدام اسمیت، بنیان گذار علم اقتصاد، کتاب خود را 
منتش��ر کرد، تقریباً دو قرن مي گذرد؛ بنابراین در مقایسه با 
علوم دیگر، علم اقتصاد، علم جوان و نوپایي اس��ت و بالطبع 
در کش��ور ما نیز این علم جزو علوم جوان به حساب مي آید؛ 
به همین دلیل، زمینه هاي مطالعاتي فراوانی در این رشته به 
خصوص در کشور ما که یک کشور در حال توسعه به حساب 

مي آید، وجود دارد.
اقتصاد، یک علم اجتماعي است که به انسان و نظام هاي 
اجتماعي که به وس��یله ي آن نظام ها، بشر فعالیت هاي خود 
را براي رفع نیازهاي مادي )خوراک، پوش��اک، مسکن و ...( 
و نیازه��اي غیر م��ادي )آموزش، دانش، خش��نودي معنوي 
و ...( س��ازمان مي ده��د، مي پردازد. از ای��ن رو اقتصاددانان، 
دانش��مندان علوم اجتماعي هس��تند که ب��ا دقت و تالش و 
کوش��ش در راس��تاي ش��ناخت مش��کالت جامعه و ارائه ي 
راهکاره��اي مناس��ب براي حل این مس��ایل، نقش بس��یار 
تعیین کننده اي در بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعي جامعه 

خواهند داشت.

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم
فارغ التحصیالن دوره ي کارشناس��ي عل��وم اقتصادي، از 
س��طحي از مهارت ها و توانمندي ها برخوردار مي ش��وند که 
قادر ب��ه تجزیه و تحلیل مس��ایل اقتص��ادي در زمینه هاي 
صنعتي، کشاورزي، بازرگاني و خدمات در سطح کارشناسي 
ش��وند. هم چنین آمادگي مش��ارکت و هم��کاري در ارائه ي 
خدم��ات برنامه ری��زي، ارزیاب��ي و پیش بیني و مش��اوره در 
زمینه ه��اي مختلف اقتصادي را دارا ب��وده، صالحیت احراز 
مش��اغل کارشناسي در مؤسس��ه هاي دولتي و غیر دولتي را 

نیز خواهند داشت.

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
ای��ن رش��ته در حال حاض��ر در مقاطع کارشناس��ي 
پیوس��ته، کارشناسي ارشد ناپیوس��ته و دکترا در کشور 
ارائه مي ش��ود. در مقطع کارشناس��ي، داراي گرایش هاي 
اقتصاد نظ��ري، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد صنعتي، اقتصاد 
حمل و نقل، اقتصاد پول و بانکداري و اقتصاد کش��اورزي 

است. گرایش اقتصاد بازرگاني، گرایش بیمه نیز دارد. 
طول دوره ي کارشناس��ي عل��وم اقتصادي در همه ي 
گرایش ها، 4 س��ال است و همه ي درس ها در 8 نیم سال 
تحصیلي ارائه مي شوند و طول هر نیم سال تحصیلي، 17 

هفته است. 
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کاردانی مدیریت گمرکي

کاردان��ي امور گمرکي، یک��ي از دوره هاي آموزش عالي 
اس��ت که هدف آن، آموزش و تربیت افرادي اس��ت که پس 
از طي آموزش دوس��اله، ضمن تأمین نیازهاي فعلي گمرک 
جمهوري اس��المي ایران، بتوانند قس��متي از نیروي انساني 
مورد نیاز بخ��ش دولتي را به ویژه در رابطه با اجراي قانون 
ام��ور گمرکي و آیین نامه ي اجرای��ي آن، مقررات صادرات و 
واردات و قوانی��ن و مقررات دیگ��ر مرتبط به گمرک تأمین 

کنند.
نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات 
داخل��ي و اجراي مطلوب سیاس��ت هاي تجارت خارجي ایجاب 
مي کند که نیروي انس��اني س��ازمان گمرک جمهوري اسالمي 

ای��ران با گذراندن دوره ه��اي آموزش عالي، دان��ش و تجربه ي 
م��ورد نیاز گمرک را براي توانایي انجام وظایف محوله و کارایي 

مطلوب کسب کنند. 
دوره ي کاردان��ي ام��ور گمرکي با برنامه اي که پاس��خ گوي 
نیازهاي روز جامعه ي گمرکي جمهوري اس��المي ایران اس��ت، 
مي توان��د کادر کارآمد و ورزیده ي گمرکي را در بخش دولتي و 
خصوصي تربیت کند. در واق��ع هدف این دوره، تربیت افرادي 
است که بتوانند قسمتي از نیروي انسانی مورد نیاز بخش دولتي 
را ب��ه ویژه در ارتباط با اجراي قانون امور گمرکي و آیین نامه ي 
اجرایي آن، مقررات صادرات و واردات و قوانین و مقررات دیگر 

مرتبط با گمرک تأمین کنند. 

هدف از این دوره، آموزش و تربیت افرادي است 
که پس از یک آموزش دوس��اله  ي علمي، قس��متي 
از نیازه��اي وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارایي را در 
زمینه هاي مالیاتي تأمی��ن کنند و بتوانند به عنوان 
کمک ممّیز، ممّیز، َس��رممّیز، ممّی��ز کل و رئیس یا 
مع��اون جزئي واحده��اي مالیاتي، مال��ي، اداري و 

قسمت وصول، فعالیت کنند.
البته طبیعت رش��ته و درس ه��اي پیش نیاز به 
نحوي تنظیم شده اس��ت که جدا از حوزه ي وزارت 
امور اقتصادي و دارای��ي، فارغ التحصیالن این دوره 
مي توانن��د در مش��اغل مورد نظر ب��راي فوق دیپلم 

حسابداري نیز نقش داشته باشند. 

امور مالیاتي
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زبان و ادبیات عربی

دانش��جوي زبان و ادبیات عرب ب��ا تاریخ ادبیات عرب، 
متن ه��اي مختلف نظم و نثر دوره هاي مختلف، فن ترجمه 
از عربي به فارسي و بالعکس، علوم بالغي و عروض و قافیه 
در زبان و ادبیات عرب آش��نا مي ش��ود؛ ب��ه همین دلیل، 
رشته ي زبان و ادبیات عرب در دانشگاه ها با کتاب عربي که 
در آموزش و پرورش تدریس مي ش��ود تا حدودي متفاوت 
اس��ت. در مدرس��ه ها، عربي بیش ت��ر درس قواعد و صرف 
و نحو اس��ت و تا ح��دودي نیز دانش آموزان علوم انس��اني 
بالغ��ت زبان عربي را مطالعه مي کنند، اما در دانش��گاه، به 
زب��ان و ادبیات عرب به عنوان یک رش��ته ي تخصصي نگاه 
مي شود و دانشجویان با درس هاي متفاوتي از جمله: تاریخ 
ادبیات عرب در دوره هاي مختلف اعم از تاریخ ادبیات عصر 
جاهلي، عصر اموي، عصر عباسي، دوره ي انحطاط و دوره ي 
معاص��ر، متن هاي نظم و نثر در دوره هاي مختلف تاریخي، 
ادبیات تطبیقي، نامه نگاري و خالصه نویس��ي، مکالمه، انشا 
و فن ترجمه آش��نا مي ش��وند که تمام این متن ها به خط 

عربي است.

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم
عالق��ه و انگیزه در رش��ته ي زبان و ادبیات عرب مثل س��ایر 
رش��ته ها حرف اول را مي زند. هم چنین دانشجوي زبان و ادبیات 
عرب باید به ادبیات فارسي و زبان عربي تسلط نسبي داشته باشد 
و در کنار این توانمندي ها اگر به زبان عربي به عنوان زبان وحي 
نگاه کند، با عش��ق و عالقه ي بیش تري رشته ي تحصیلي خود را 

ادامه مي دهد. 
زب��ان و ادبی��ات عرب تنها رش��ته ي زبان هاي خارجه 
اس��ت که فقط از داوطلبان گروه علوم انس��اني دانش��جو 

مي پذیرد.

موقعیت شغلي
عالوه بر تدریس در آموزش و پرورش و مؤسسه هاي 
خصوص��ي، یک فارغ التحصی��ل توانمند رش��ته ي عربي 
مي توان��د به پژوهش و تحقیق در زمینه ي زبان و ادبیات 

عرب بپردازد.
یک��ي از مهم تری��ن و اساس��ي ترین مراک��ز ج��ذب 
فارغ التحصی��الن این رش��ته، وزارت آم��وزش و پرورش 
اس��ت. هم چنین فارغ التحصیالني که زبان عربي را خوب 
فراگرفته ان��د، مي توانند در آزمون هاي اداره ي فني قوه ي 
قضائیه ش��رکت کنن��د و در صورت موفقی��ت، به عنوان 
مترجم رس��مي دادگستري، مجوز تأس��یس دارالترجمه 

بگیرند.
افرادي نیز که مي خواهند جذب مش��اغل آزاد شوند، 
مي توانند به ترجمه ي متن هاي کتاب هاي عربي بپردازند؛ 
زی��را بازار کتاب م��ا نیاز مبرمي ب��ه مترجماني دارد که 
به زبان عربي و کار ترجمه مس��لط باش��ند. یکي دیگر از 
مراک��زي ک��ه فارغ التحصیالن مي توانند به کار مش��غول 

شوند، شبکه هاي عربي صدا و سیماست.
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فلســفه

فلسفه را رویکرد به حقیقت با عبور از واقعیت ها تعریف 
کرده اند. منظور از واقعیت ها، اموري هس��تند که در فضاي 
ادراکي انس��ان وق��وع یافته اند. علوم مختل��ف به واقعیت ها 
مي پردازند. علم فیزیک، جس��مانیت اش��یاء را مورد بررسي 
ق��رار مي ده��د و نس��بت هاي جس��ماني آن ه��ا را مطالعه 
مي کن��د، علم ریاضي ب��ا در نظر گرفتن میزان��ي به عنوان 
ع��دد، به س��نجش و اندازه گیري امور واقعي و نس��بت هاي 
مقداري آن ها و علم ادبیات نیز به بررس��ي شیوه ها و اسلوب 
گفت وگوي انس��ان ها مي پ��ردازد؛ اما فلس��فه در پي یافتن 
حقیقت هر امري اس��ت؛ یعني آن چنان که في نفسه هست؛ 
مث��اًل از حقیقت جس��مانیت، از حقیقت ع��دد و از حقیقت 
زبان پرس��ش مي کند. در رش��ته ي فلسفه با دو بحث عمده 
روبه رو هس��تیم: وجودشناس��ي و شناخت شناس��ي. اشیاء 
همگ��ي موجوداتي هس��تند معین و محدود ب��ه حدود و از 
ای��ن رو داراي ویژگي ها و خصوصیات خاص خود هس��تند؛ 
اما همان طور که گفته ش��د این مس��ایل در فضاي ادراکي 
انسان رخ مي دهند و معلوم نیست که اگر ما موجود دیگري 
با خصوصیات و ویژگي هاي متفاوت بودیم، باز هم اش��یاء را 
با همین ویژگي ها و خصوصیات مشاهده مي کردیم یا نه. از 
این رو ذهن حقیقت جوي انس��ان به این س��مت مي رود که 
اش��یاء را آن چنان که في نفسه هس��تند بشناسد. این بخش 
از فلس��فه را که به بحث وجودشناسي مي پردازد، فلسفه ي 

اولي، حکمت الهي یا مابعد الطبیعه مي نامند. 
هنگامي که سؤال هایي مانند اصوالً توانایي انسان در شناخت 
مس��ایل تا چه حد است؟ انس��ان چگونه به یقین مي رسد؟ و ...، 
مطرح مي ش��وند، ما وارد مبحث شناخت شناسي مي شویم. بحث 
منطق، که همانا ابزار س��نجش شناخت انسان به حساب مي آید، 

در این قسمت از فلسفه جاي مي گیرد.
بعد از این دو محور اساس��ي و مهم، به شاخه هاي فرعي 
متعددي مي رسیم که فلسفه هاي مضاف خوانده مي شوند و 
مهم ترین آن ها عبارت اند از: فلسفه ي اخالق، فلسفه ي هنر، 

فلسفه ي دین، فلس��فه ي تاریخ، فلسفه ي سیاست، فلسفه ي 
علم و ...

در این ش��اخه ها که ش��اید بتوان گفت شامل همه ي معارف 
بشري می ش��ود، حقیقت موضوع و ماهیت حقیقي عملکرد عالم 
در رشته اي خاص از معارف بشري مورد بررسي قرار مي گیرد. به 
عنوان مثال در علم اخالق از چگونگي و شیوه ي متخلق شدن به 
اخالق حسنه صحبت مي ش��ود، در حالي که در فلسفه ي اخالق 
از مطلق یا نس��بي بودن اخالق حسنه، اختیار و توانایي انسان در 
تغیی��ر خلق و خو، منش��أ و مالک ارزش ه��اي اخالقي و ... بحث 

مي شود. 
در تفاوت این رشته با یکي از گرایش هاي رشته ي الهیات 
و معارف اس��المي به نام فلسفه و حکمت اسالمي باید گفت 
که در رش��ته ي فلس��فه بیش تر روي فلس��فه ي غرب تأکید 
مي ش��ود، اما در گرایش فلس��فه و حکمت اس��المي، هدف، 
شناخت فلس��فه ي اسالمي اس��ت و کم تر به فلسفه ي غرب 

پرداخته مي شود.

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
طول متوس��ط دوره ي کارشناسي فلسفه، 4 سال و شامل 8 
نیم س��ال 17 هفته اي است که ممکن اس��ت تا حداکثر مجاز در 
آیین نامه )6 س��ال( طول بکشد. این رشته، در مقاطع کارشناسي 
پیوسته، کارشناسي ارشد ناپیوسته و دکترا در کشور ارائه مي شود. 
در دوره ي کارشناس��ي، گرایش��ی ندارد و به صورت عمومي ارائه 

مي شود. 

توانایي ها و ویژگي هاي الزم
فارغ التحصیالن رشته ي فلسفه ضمن آشنایي با تفکر اسالمي 
و غرب و مکتب ها و مذهب هاي مختلف فلس��في، توانایي تحقیق 
و تدریس در مسایل فلسفي را پیدا مي کنند و عالوه بر آن، آماده 
مي ش��وند که تحصیالت خود را تا مراحل باالتر ادامه بدهند و به 

درجات باالي علمي و استادي فلسفه نایل آیند. 
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مدیریت بازرگاني
ش��امل طیف مدیریت بیش تر س��ازمان هاي تجاري، صنعتي و 
خدماتي اس��ت. این گرایش به بررسي اصول، روش ها و مهارت هایي 
مي پ��ردازد ک��ه اداره کنندگان س��ازمان هاي اقتص��ادي، خدماتي و 
بازرگاني باید از آن ها اطالع داشته باشند، مانند نحوه ي تصمیم گیري 
در م��ورد روش هاي تولید، فروش، س��رمایه گذاري، بازاریابي، جذب 

نیرو و ...

مدیریت صنعتي
اگر بتوانیم براي صنعت، سه بُعد اصلي فني- تکنیکي، رفتاري- 
اجتماعي و مالي در نظر بگیریم، مدیریت صنعتي بیش تر به مدیریت 

نیروي انساني و مالي مي پردازد.
فارغ التحصیالن این رش��ته عالوه بر آش��نایي با مس��ایل 
نظ��ري دان��ش مدیریت صنعت��ي، با کاربردهاي این رش��ته و 
هم چنین به کارگیري نرم افزارهاي مرتبط و مؤثر مدیریت آشنا 

مي شوند.

مدیریت دولتي
ش��امل افرادي می شود که در آینده، اداره ي سازمان هاي دولتي 
را بر عهده مي گیرند؛ زیرا اداره ي سازمان هاي دولتي با سازمان هاي 
بازرگان��ي و صنعتي و بخش خصوصي متفاوت اس��ت. وظایف مدیر 
دولتي عب��ارت اس��ت از برنامه ریزي و اجراي آن، س��ازمان دهي یا 
تقس��یم وظایف بین کارکنان، عملیات امور استخدامي )کارگزیني(، 
هدای��ت و راهبري، نظارت و کنترل براي س��نجش عملیات با توجه 

به شاخص هاي کنترل.

مدیریت گمركي
مدیراني هس��تند که ضمن احاطه بر دانش مدیریت بازرگاني و 
تجارت بین الملل، در زمینه ي امور گمرکي نیز مس��لط اند  و موازین، 

مقررات داخلي، خارجي و تکنیک هاي گمرکي را می دانند.

مدیریت جهانگردي
علمي اس��ت که داراي گرایش هاي مردم شناسي، جامعه شناسي 
و حق��وق جهانگردي اس��ت. در ای��ن گرایش فعالیت ه��اي اجرایي 
برنامه هاي جهانگردي شامل جذب جهانگردان، نوع جذب و چگونگي 
ج��ذب و چگونگي بازارها و ایجاد ابزارهاي جدید براي جذب هرچه 
بیش تر جهانگردان و چگونگي هدایت و رهبري گروه هاي جهانگرد، 

مورد بررسي و آموزش قرار مي گیرد.

مدیریت بیمه ی اكو
اقتص��اد، امروز در حال جهانی ش��دن اس��ت و در دنی��ای اقتصاد، 
تجارت نقش بس��یار مهمی ایفا می کند. با جهانی ش��دن اقتصاد، نیاز به 
متخصصان بیمه، بیش تر از هر زمان دیگری احس��اس می  شود. در ایران 
یک دانشکده ی تخصصی در این زمینه ایجاد شده است که دانشجویانش 

را از بین عالقه مندان کشورهای عضو پیمان اکو انتخاب می کند.
در کش��ورهاي پیشرفته به عنوان صنعت مطرح است که شامل 
انواع گرایش ه��اي بیمه هاي زندگي و بیمه هاي غیر زندگي اس��ت. 
دانش��جوي بیمه، نحوه ي اداره ي سازمان هاي بیمه و چگونگي رفتار 
با بیمه گ��ذار را فرامي گیرد. در بیمه ي اک��و، موضوع هاي مدیریتي، 
اقتصادي، حقوقي، حسابداري و تجاري آموزش داده مي شود، با این 

تفاوت که تمامي درس هاي بیمه ي اکو به زبان انگلیسي است.

مدیریت ها

افزایش بهره وري، كارایي و اثربخش�ي علم، از نحوه ي اداره و مدیریت س�ازمان حاصل مي ش�ود. علوم متعددي مانند 
ریاضیات، جامعه شناسي و روان شناسي در علم مدیریت حضور دارند. گرایش هاي این رشته عبارت اند از: 

مدیریت بازرگاني، دولتي، صنعتي، بیمه، گمركي، بیمارستاني، بانكی، جهانگردي و ...



45

14
5 

،
13

92
یر 

2  ت
1 ،

مدیریت ها

مدیریت هتل داري
دانش��جویان مدیریت هتل داري با مشخصات انواع مؤسسه هاي 
پذیرای��ي، اصول و معیارهاي انتخاب، ش��ناخت و خرید وس��ایل و 
تجهیزات الزم براي مؤسس��ه هاي پذیرایي، تقسیم کار در این  گونه 
مؤسس��ه ها، رزرواس��یون، منوشناسي و منونویسي، ش��ناخت مواد 
غذایي و انرژي غذایي آن ها، چگونگي نگهداري مواد غذایي، تهیه ي 
انواع غذاها، پیش غذاها و شیریني ها، بهداشت مواد غذایي، بهداشت 
کار و ایمني در محیط آش��پزخانه ي مؤسسه هاي پذیرایي و در کل 
ه��ر آن چه براي اداره و مدیریت صحیح و مناس��ب یک هتل، متل، 

رستوران و موارد مشابه ضروري است، آشنا مي شوند. 

مدیریت و بازرگاني دریایي
هدف این رش��ته، تربیت کارش��ناس بازرگان��ي دریایي براي 
خدم��ت در ارگان ه��اي دریایي، حمل و نق��ل، تجارت خارجي و 
برنامه ریزي کالن جمهوري اس��المي و ش��رکت ها و مؤسسه هاي 
خصوص��ي و دولتي دیگر مرتبط با امور مدیریت بازرگاني دریایي 
کش��ور است. این رشته داراي سه گرایش مناطق ویژه، گمرکي و 
بندر و کشتي راني است که هر گرایش، تنها 18 واحد اختصاصی 
دارد. گفتن��ي اس��ت که این رش��ته از بین داوطلب��ان گروه هاي 
آزمایش��ي ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انس��اني دانش��جو 

مي پذیرد.

مدیریت بانكی 
اداره ی اقتص��اد ی��ک کش��ور از طریق کنترل مال��ی و پولی 
آن امکان پذی��ر اس��ت و باید طب��ق برنامه ریزی های مش��خص و 
ه��دف دار جلو رود و با کنترل و نظارت بس��یار دقیق خاتمه یابد. 
برنامه ریزی های مالی و پولی باعث می شود منابع مختلف و نیروی 
انس��انی موجود به طور هماهنگ و به شیوه ی سالم در جامعه به 
کار افتند و ضمن ارائه ی حداکثر کارایی، نتایج از پیش تعیین شده 
نیز حاصل ش��ود. بانکداری در هر کش��ور یک��ی از ابزارهای مهم 
در اجرای سیاس��ت های پولی اس��ت و در عین حال بهترین منبع 
آمار و اطالعات جهت سیاس��ت گذاری های مذکور است. تجزیه و 
تحلیل دقیق عملکرد بانک ها، چگونگی اجرای سیاست های پولی 
را نش��ان می دهد و علل عدم کاربرد بعضی از خط مش��ی ها را به 
خوبی کش��ف می کند و در اختیار قرار می دهد. رشته ی مدیریت 
امور بانکی برحسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیالن آن 
در بانک ها عهده دار می شوند، به حوزه های وسیع بانکداری داخلی 
)سازمان دهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطالعات، سرمایه گذاری، 
رواب��ط عمومی، خدم��ات و ...( و بانک��داری بین المللی )واردات، 
صادرات، اعتبار، اس��ناد و ...( تقس��یم می شود که برای هر یک از 

این حوزه ها اطالعات و معلومات مش��ترک و اختصاصی مورد نیاز 
اس��ت. عالقه به مس��ائل مدیریتی و اقتصادی و هم چنین داشتن 
پایه ی قوی در ریاضیات و آمار می تواند از عوامل موفقیت در این 

رشته باشد.
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صنعتي برداش��ته ش��د که در اواخر دهه ی 60 شمس��ي اقدام به 
راه ان��دازي دوره ی مدیریت اجرای��ي Executive MBA کرد. 
سرانجام در اول دهه ی 80 شمسي دانشگاه صنعتي شریف اقدام 
به راه اندازي این رش��ته با توجه به نیاز ش��دید کش��ور کرد. اگر 
مي خواهی��د خود را قان��ع کنید که چرا بای��د MBA را انتخاب 
کنید، کار دش��واري نخواهید داش��ت. جایگاه MBA در دنیاي 
امروز، ام��کان ادامه ی تحصیل در برترین دانش��گاه هاي داخل و 

خارج را در اختیار شما قرار خواهد داد. 

فرصت های شغلی
در صورتي که زمینه ی ش��غلي مد نظر شما باشد، با 
توجه به این که این رش��ته بسیار نوپاس��ت و با استقبال 
ش��دید س��ازمان ها نیز مواجه شده اس��ت مي توان بازار 
کار بکر و دس��ت نخورده در نظر داش��ت. آمارهاي فعلي 
 MBA .در ایران نش��ان از تضمین ش��غل در آینده دارد
قابلیت هاي شما را وراي تخصصي که اکنون دارید توسعه 
خواهد داد و ش��ما را به ش��خصي مبدل خواهد کرد که 
هیچ سازماني قادر نخواهد بود به راحتي از روي تخصص 
ش��ما عبور کند. این نکته که قادر هس��تید MBA را به 
عنوان رش��ته ی دوم همراه با رشته ی اصلي خود امتحان 
دهید نیز قابل توجه اس��ت. هرچند MBA ارزشي وراي 

رشته هاي تخصصي و فني در دنیاي امروز دارد.

مدیریت اطالعات و ارتباطات

توس��عه ی کشور و ارتقای اس��تاندارد زندگي در آن، مستلزم 
بهب��ود و ارتقای کیفی��ت مدیریت در س��ازمان هاي اقتصادي و 
اجتماعي اس��ت. با بهبود مدیریت اس��ت که مي توان بهره وري را 
افزای��ش داد و از ظرفیت ه��ا و امکانات موج��ود، کاال و خدمات 
بیش ت��ري تولید ک��رد و ظرفیت هاي زیادت��ري را به وجود آورد. 
بهبود مدیریت نیز مس��تلزم آگاهي و تس��لط ب��ر دانش مدیریت 
است. امروزه مدیریت به عنوان یکي از شاخه هاي معرفت بشري، 
پیش��رفت زیادي کرده اس��ت و آموزش و تحقیق در زمینه ی آن 

گسترش فراواني یافته است.
 MBA اهداف

 MBA متأس��فانه امروزه بس��یاري بدون توجه ب��ه محتواي
آن را با نام مدیریت س��ازمان مي شناس��ند و تنها به بخش بسیار 
کوچکي از اهدافي که در این دوره بررس��ي مي ش��ود مي پردازند. 
اگ��ر بخواهیم تعریفي دقیق تر از اهداف MBA داش��ته باش��یم 
باید توجه داش��ت که هدف این دوره، پذی��رش فارغ التحصیالن 
دوره هاي کارشناسي رشته هاي مختلف و به ویژه رشته هاي فني 
و مهندس��ي و پرورش افرادي است که قادر باشند در زمینه هاي 

زیر انجام وظیفه کنند:
1- اداره و راهب��ري مؤث��ر و کارآم��د س��ازمان یا یک بخش 
تخصص��ي از آن؛ نظیر بخش ه��اي تولی��دي، بازاریابي و فروش، 

اطالعات و مالي
2- ایجاد تحول در یک بخش تخصصي سازمان

3- طراح��ي، هدایت و رهبري تحول در کل س��ازمان پس از 
کسب تجارب عملي در مدیریت

4- کارآفریني با ایجاد فعالیت هاي جدید در درون سازمان هاي 
جدید

5- ارائه ی خدمات مشاوره اي و مطالعاتي در زمینه هاي مزبور 
به مدیران سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي

رش��ته ی MBA در خارج از کش��ور قدمتي حدوداً 80 ساله 
دارد. گس��ترش س��ریع این رشته در س��ال هاي دهه ی 60 و 70 
میالدي منجر به این ش��د که در ایران نیز در دهه ی 70 میالدي 
مرک��زي تح��ت عنوان ICMS و ب��ا همکاري دانش��گاه هاروارد 
راه اندازي شود. دومین گام در این راستا توسط سازمان مدیریت 
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انس��ان قرن بیست و یکم با بش��ر اولیه، تفاوت هاي بسیاري 
دارد و باید براي برقراري ارتباط با او، به خصوص ارتباطي بانفوذ 
و پایدار که با حرف ها و تجربه  هاي تازه و ناگفته همراه باش��د، به 
هنر و دانش پیچیده ي علوم و ارتباطات اجتماعي مجهز بود. این 
علم امروزه در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالی سراسر دنیا 
تدریس مي ش��ود و در کش��ور ما نیز با دو گرایش روزنامه نگاري 
و روابط عمومي، یکي از رش��ته هاي گروه آزمایش��ي علوم انساني 

است.

1. روزنامه نگاري
روزنامه ن��گاري ق��رن بیس��ت و یکم با آن چه در گذش��ته 
وجود داش��ته اس��ت، تفاوت بس��یاري دارد. روزنامه نگاري در 
قرن گذش��ته به وس��یله ي نویس��ندگان و صاحبان ذوق ادبي 
ب��ه وجود آمد و هنوز هم در برخي از کش��ورهاي عقب مانده، 
روزنامه نگاران همان نویس��ندگان ادبي هس��تند، در حالي که 
ذوق و قریحه به تنهایي کافي نیس��ت و کساني که بخواهند در 
امور مطبوعاتي خدمت کنند، مانند داوطلبان سایر حرفه هاي 
اجتماعي و حتي بی��ش از آن ها، احتیاج به آموزش و پرورش 

تخصصي دارند.
آموزش��ي که در کش��ور ما در رش��ته ي عل��وم و ارتباطات، 
)گرای��ش روزنامه ن��گاري( داده مي ش��ود، برنامه هاي آموزش��ي 
را ط��وري تنظی��م مي کن��د که بی��ش از 50 درص��د درس هاي 
دانش��جویان، در زمینه ه��اي دیگر متمرکز ش��ود. مث��اًل توصیه 
مي شود دانش��جوي روزنامه نگاري، علوم سیاسي بخواند، مقداري 
روان شناسي، جامعه شناسي و هنر بخواند و با سایر زمینه هایي که 
در حرفه ي خود با آن ها سروکار دارد، آشنا شود. مثاًل درس هایي 
مثل فیزیک، ش��یمي یا زیست شناس��ي جزو درس هایي هستند 
که دانش��جوي روزنامه نگاري در آمریکا باید حتماً بگذراند؛ چون 
روزنامه نگاري که مي خواهد مثاًل با یک پزشک مصاحبه کند باید 

زمینه هاي پزشکي را بشناسد. 
در واقع مسئله فقط این نیست که شما بتوانید خوب مصاحبه 

کنی��د، خوب گ��زارش تهیه کنید و خوب خبر بنویس��ید یا تیتر 
بزنید، بلکه بحث محتوا خیلي مهم است. خبرگزاري ها همه گونه 
خبر و مطلب مخابره مي کنند و روزنامه نگار باید بتواند حداقل آن 
خبر را بفهمد. برخي از بررس��ي ها نشان مي دهد که مقدار زیادي 
از تلکس هایي که توسط خبرنگاران دور ریخته مي شود، به خاطر 
آن است که اساساً موضوع، توسط خبرنگار درک نمي شود. طبعاً 
چنین خبرنگاري آن دس��ته از اخبار را درک مي کند که خودش 
مي فهمد یا دوس��ت دارد که بفهمد. از همین رو روزنامه نگاري را 
مي توان علمي دانست که باید به همه ي علوم دیگر اشراف داشته 

باشد.
دانش��جوي این رشته، درس هاي تئوري و نظري مانند مباني 
جمعیت شناس��ي، روان شناسي، فلس��فه، علم اقتصاد، نظریه هاي 
ارتباطات اجتماعي و اندیش��ه هاي سیاسي قرن بیستم را مطالعه 
مي کن��د. هم چنین درس های��ي را که هم جنب��ه ي عملي و هم 
جنب��ه ي تئوري دارن��د، مثل اصول و تکنیک ه��اي تهیه ي خبر، 
مصاحبه، گزارش، روش تحقیق، عکاس��ي خبري، صفحه آرایي و 

ویراستاري را آموزش مي بیند. 

2. روابط عمومي
از ی��ک قرن پیش، مدیریت س��ازمان ها، روابط عمومي را 
بخش بااهمیتي از عناصر مدیریت خود مي شناس��د که براي 
جلب پش��تیباني گروه هاي خارجي و داخلي سازمان، ناگزیر 
ب��ه بهره گیري از تکنیک هاي آن اس��ت و مي پن��دارد که در 
ش��رایط پیچیده ي اجتماع��ي، اقتصادي و سیاس��ي کنوني، 
ادامه و اس��تمرار فعالیت هاي س��ازمان بدون یاري گرفتن از 
آن، مقدور نیس��ت. در واق��ع روابط عمومي به معناي امروزي 
آن، بخش��ي مهم و حیاتي از هر سازماني است و کارکنان آن 
باید به مهارت و دانش هاي بس��یاري مجهز باش��ند. از همین 
رو رواب��ط عمومي به عنوان یکي از دو گرایش رش��ته ي علوم 
ارتباطات در دانش��گاه ها و مؤسس��ه هاي آموزش عالي کشور 

تدریس مي شود. 
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روابط عمومي به معني کنوني آن، ش��اخه اي از مدیریت نوین 
و بازوي ارتباطي مدیریت اس��ت و آن را بخش��ي از اجزاء و عناصر 
مدیری��ت ام��روزي مي دانند که ب��ر نظریه هاي علمي، ش��یوه هاي 
کاربردي و تکنیک هاي معیني اس��توار است و نوشته ها و متن هاي 
حرفه اي خاص خود را دارد و فعالیت ها و اقدامات آن، با معیارها و 
ضوابط خاصي سنجیده مي شود و مقررات اخالقي پذیرفته شده اي 
نیز براي تش��خیص سره از ناسره، رفتارها و کارهاي روابط عمومي 

وضع شده است که  باید به آن عمل شود.
در یک جمع بندي کلي، وظیفه ي روابط عمومي در مؤسسه ها 

را به ترتیب زیر طبقه بندي مي کنند:
1. اقدامات ارتباطي کارشناس��انه، طرح ریزي ش��ده و مس��تمر 
براي انتقال پیام مدیریت مؤسسه به گروه ها و افرادي که به نحوي 

براي مؤسسه اهمیت دارند.
2. مراقبت، نظارت، بررسي و شناخت عقاید، نظرات، خواسته ها 
و گرایش هاي افراد و گروه ها در مورد مس��ایل مربوط به سازمان و 

ارائه ي پیشنهادهاي کارشناسانه به مدیریت در این زمینه ها.
3. بررس��ي و کشف اثرات اجراي اقدامات مؤسسه بر گروه ها و 
تجزیه و تحلیل و پیش بیني واکنش مردم هنگام اجراي سیاست ها 

و اقدامات مؤسسه و آماده سازي بیش تر اقدامات سازمان.
4. پیشنهاد براي تصحیح آن بخش از خط مشي ها، سیاست ها 
و روش های��ي که در تضاد و تقابل ب��ا منافع گروه ها یا عموم مردم 

قرار دارد.
5. کش��ف و ش��ناخت آن دس��ته از اقدامات مؤسسه که براي 
منافع همگان اس��ت و تبلیغ این اقدامات و محور قرار دادن آن ها 

در متن ها و پیام هاي ارتباطي تبلیغي.
6. پیش��نهاد برنامه ه��ا و روش هاي تازه که ه��م براي منافع و 

عالقه هاي همگان و هم در راستاي منافع مؤسسه اند.
7. ایجاد تغییرات مورد نظر در دانش، عقاید، گرایش ها و رفتار 

گروه هاي داخل و خارج سازماني.
کارشناس خوب روابط عمومي برخالف ذهنیت عامه ي مردم، 
سعي در پنهان کردن اخبار بد ندارد. هم چنین وظیفه اش در بسط 
اطالعاتي که مس��تقیماً از س��طوح باالتر سازمان مي گیرد، خالصه 
نمي ش��ود، بلکه کارش��ناس روابط عمومي، یک مش��اور است که 

جریان دوطرفه ي ارتباطي را بین ش��رکت و مخاطبان آن، میس��ر 
مي کند و بر این اعتقاد اس��ت که رم��ز موفقیت یک برنامه ي مؤثر 
رواب��ط عمومي، قابلیت انتق��ال پیام صحیح از راه صحیح، در زمان 

مطلوب و به فرد صحیح است.
در واقع کارش��ناس روابط عمومي، از یک س��و وظیفه ي آگاه 
کردن، خبر دادن و مطلع کردن مردم از مقاصد مدیریت س��ازمان 
را بر دوش دارد و از س��وي دیگر مس��ئولیت ارائه ي مش��ورت هاي 
کارشناسانه با مدیریت مؤسسه در مورد طرز تفکر مردم و گروه هاي 
م��ورد توجه آن ح��وزه و تجزیه و تحلیل افکار عمومي و بررس��ي 
جامعه شناختي گرایش ها و طرز تفکر هاي مردم بر عهده ي اوست.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
خدمت در وس��ایل ارتباط��ي و انجام وظای��ف خبري، چه در 
روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و چه در س��ازمان هاي ارتباطي دیگر 
مانن��د روابط عمومي، یک مأموریت و رس��الت ب��زرگ و اجتماعي 
اس��ت و در انجام این مأموریت، آمادگي قبل��ي، تربیت حرفه اي و 
مس��ئولیت اجتماعي، ضرورت کامل دارد. براي همین دانش��جوي 
ای��ن رش��ته نباید به ط��ور اتفاقي در رش��ته ي عل��وم و ارتباطات 
پذیرفته ش��ود، بلکه باید با ش��ناخت کامل از این رشته و با اطالع 
از توانمندي ها و ویژگي هاي الزم براي موفقیت در آن، این رش��ته 

را انتخاب کند.
دانش��جوي روزنامه ن��گاري بای��د داراي دوازده خصوصیت زیر 

باشد:
1.داشتن ذوق و استعداد نویسندگي
2. کنجکاوي، تیزبیني و نکته سنجي

3. داشتن ضریب هوشي باالتر از متوسط جامعه
4. توانایي جوشش با طبقه هاي مختلف مردم

5. صبر و حوصله ي زیاد
6. داش��تن توانای��ي جس��مي و روان��ي ب��راي دوندگي ه��اي 

اضطراري
7. قدرت تفکر سریع

8. عشق به کار خبري
9. مؤمن به رعایت اصول اخالقي و داشتن تقوا

10. نداش��تن خودبیني، غرور و تکبر، انزواجویي، ساده لوحي، 
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تعصب فکري، فضل فروشي، گزافه گویي و تندخویي
11. داشتن توانایي هاي ارتباطي

12. داش��تن حافظه اي بیش از حافظه ي متوسط جامعه )براي 
مصاحبه(

البته به ندرت ممکن است فردي بتواند از تمامي این خصوصیات 
برخوردار باشد و هدف از تجسم فردي با ویژگي هاي دوازده گانه ي 
باال صرفاً ترس��یم تصویري ایده آل از آن خصوصیت هاست که باید 

کوشش کرد در حد امکان به آن ها دست یافت. 
دانشجوي روزنامه نگاري باید براي زمان طوالني کار، ساعت هاي 
شب، روزهاي تعطیل، فعالیت در محیط اجتماعي نامناسب و حتي 
در جریان جنگ ها، جبهه ها، شورش هاي اجتماعي یا خطرناک ترین 

صحنه ها و حساس ترین لحظه ها، آمادگي برخورد داشته باشد. 
به نظر مي رس��د که در این آزمون، مصاحبه ی جداگانه و حتي 
آزمایش هاي رواني هم مورد نیاز باش��د. روزنامه نگاري س��ِر پُردرد 
مي خواهد و دلي به وسعت دریا؛ جست وجوگري که از پاي نایستد، 
بینش گس��ترده بیابد، با یافتن پاسخ س��ؤالي در پي یافتن جواب 
پرسش دیگر باشد، خود را به سالح »آگاهي« مجهز کند و بداند و 

بداند و بداند و براي این دانستن، بخواند و بخواند.
یکي از اس��تادان روابط عمومي نیز معتقد است که دانشجوي 
رواب��ط عمومي عالوه بر ویژگي هاي الزم براي یک روزنامه نگار باید 
از توان تجزیه و تحلیل باال، قدرت ریس��ک، توان کارهاي اجرایي و 

قدرت سخنوري برخوردار باشد. 

هدف جامعه شناس��ي مطالعه و ش��ناخت علمي زندگي 
اجتماع��ي و فهم رفتارها و پیوندهاي گروه انسان هاس��ت و 
در چند دهه ي گذش��ته از وس��عت زمینه و اقب��ال فراواني 
برخ��وردار ب��وده اس��ت، ب��ه گونه اي ک��ه اکنون ع��الوه بر 
دانش��جویان رش��ته هاي خاص عل��وم اجتماع��ي )از جمله 
جامعه شناس��ي(، دانش پژوهان رشته هاي دیگر 
علوم انس��اني مانند حقوق، مدیری��ت، اقتصاد، 
تاریخ و ... و حتي شعبه هاي گوناگون رشته هاي 
فن��ي و پزش��کي و نیز پژوهن��دگان دیگري که 
بیرون از محیط هاي دانش��گاهي به فهم عمیق 
و علمي مس��ایل اجتماعي عالق��ه دارند، به این 

دانش روي آورده اند.
ش��اخه هاي  از  یک��ي  اجتماع��ي  عل��وم 
جامعه شناس��ي اس��ت که هم در دانش��گاه هاي 
سراس��ري کش��ور و هم در دانش��گاه آزاد، یکي 
از رش��ته هاي مورد عالقه ي دانشجویان است و 
در مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا 
دانشجو مي پذیرد و گرایش هاي گوناگوني دارد، 
از جمله پژوهش گري، برنامه ریزي و مددکاري. 

جامعه شناسي
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تاریـــخ

کتاب هاي تاریخ آموزش و پرورش فقط به بازخواني گذشته و هیاهوي 
قدرتمن��دان و پادش��اهان مي پرداخ��ت و بر همین اس��اس حتي بهترین 

دانش آموزان نیز تاریخ را مجموعه اي از حادثه ها مي دانستند.
اما آیا چنین دیدگاهي صحیح اس��ت؟ آیا علم تاریخ مثل یک داستان 
یا رمان، مجموعه اي از حادثه هاي تلخ و ش��یرین را به حالت روایي و نقلي 

محض منتقل مي کند و هدف آن، افزایش معلومات دایره المعارفي است؟
دایره المعارف بریتانیکا در معرفي علم تاریخ مي گوید: »تاریخ، قواعدي 
اس��ت که ثبت وقایع مؤثر بر مردم یک ملت را با حفظ تسلس��ل تاریخي و 
زمان��ي آن مطالعه مي کند و مبني بر تحقیق منتقدانه ي منابع اطالعاتي و 

توضیح دالیل آن هاست.«
ای��ن دایره المع��ارف، درباره ي هدف تاریخ دانان نی��ز مي گوید: »هدف 
تاریخ دانان این اس��ت که فعالیت هاي ثبت ش��ده ي انس��ان را مدل س��ازي 
کنند تا درک عمیق تري از آن  داش��ته باش��ند. این درک از اعمال انسان، 
موضوعي کاماًل جدید اس��ت و به پیش��رفت هاي علم تاریخ در اواخر قرن 
18 و 19 برمي گردد که توس��ط تاریخ دانان حرفه اي ایجاد شد.« شادروان، 
دکتر عبدالحس��ین زرین کوب، نیز در کتاب »تاری��خ در ترازو« در معرفي 
عل��م تاریخ مي گوید: »تاریخ، تنها گردآوري روایت ها و مقایس��ه ي آن ها و 
ش��ناخت »واقعیت« حوادث گذشته نیس��ت. وراي این کار، نظر به توجیه 
و تفس��یر این واقعیت هاست که بین جزئیات، رابطه برقرار مي کند و آن ها 
را به یکدیگر پیوند مي دهد. این کار در واقع عبارت اس��ت از تجدید بناي 
گذشته به کمک مصالح و موادي که این جا و آن جا از بقایاي آوار حادثه ها 

باقي مانده است.«
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دانش��جوي تاریخ باید ویژگي ها و مهارت هاي بس��یار داش��ته باشد تا 
بتواند درنهایت مورخي موفق شود.

دانش��جوي تاریخ ی��ا به عبارتي یک مورخ باید نظ��م و دقت فراوان و 
توان به تصویر و نقد کش��یدن وقایع تاریخي را داش��ته باشد. ضمناً چون 
تاریخ، علمي بسیار وسیع و گسترده است، مورخ یا باید اطالعات وسیعي از 
رشته هاي دانشگاهي و علمي دیگر داشته باشد یا از نتایج تحقیق محققان 

اجتماعي دیگر استفاده کند.
فردي مي تواند در رش��ته ي تاریخ موفق ش��ود که از پوس��ته ي رویي 
رویداده��ا عبور کرده  و مس��ایل عمیق تري را درب��اره ي آن ها بفهمد و از 
ارتباط بین دو رویداد، به رویداد س��وم پي ببرد و با دیدن یک رویداد، به 
علت هاي پنهان و آشکار آن اشاره کند. هم چنین دانشجوي این رشته باید 
با ادبیات فارس��ي و آمار و ریاضي آش��نایي داشته باش��د تا بتواند به یاري 

ادبیات فارسي، هم از منابع گذشته که رنگ ادبي دارند، استفاده کند و هم 
مفاهی��م تاریخي را به خوب��ي بیان کند و به یاري آمار و ریاضي نیز هرچه 
بیش تر زبان دس��تاوردهاي علم تاریخ را کّمي و داده هاي تاریخ را در قالب 

اعداد بیان کند. 
فرصت هاي شغلي

تلقي س��نتي از رشته ي تاریخ این است که فارغ التحصیالن این رشته 
ضرورت��اً باید دبیر ش��وند، در حالي که زمینه ي اش��تغال فارغ التحصیالن 
رشته ي تاریخ در کشور ما بسیار زیاد است. امروزه سازمان هاي اسناد بسیار 
متنوعي داریم و هر کدام از این سازمان ها، انبوهي از اسناد فهرست نشده و 
شناسایي نشده دارند؛ کاري که در حیطه ي دانش یک فارغ التحصیل تاریخ 
است. عالوه بر آن، مراکز پژوهشي ما مي توانند در سطوح مختلف )از نوشتن 
مقاله گرفته تا شرکت در سطح هاي کالن ملي پژوهشي( از فارغ التحصیل 
تاریخ اس��تفاده کنند. بر اساس آخرین برنامه ي تدوین شده ي وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آوري قرار است از فارغ التحصیالن دوره ي کارشناسي تاریخ 
در وزارت آم��وزش و پرورش، وزارت ام��ور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوري، وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، سازمان موزه ها، مراکز اسناد 
ملي و صدا و س��یما براي بررسي مس��ایل تحقیقي تاریخ در حد تحقیقات 

بین المللي استفاده شود.
حضور فارغ التحصیل این رشته در وزارت امور خارجه نیز به این دلیل، 
مهم است که براي برقراري ارتباط با کشورها باید پیشینه ي آن ها در قالب 
قراردادها و پیمان ها اعم از سیاسي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار 

گیرد؛ کاري که در حیطه ي اطالعات یک فارغ التحصیل تاریخ است.
هم چنین بررسي تاریخ، از موضوعات اصلي مطبوعات و نشریات براي 
باال بردن فهم و درک جامعه اس��ت؛ زیرا جامعه اي که از حیات گذشته در 
ابعاد مختلف بیگانه باش��د، هرگز فهم درستی از حال و برنامه ي منسجمي 
براي آینده نخواهد داشت. پس از انقالب بسیاري از مؤسسه ها و سازمان ها 
مثل س��ازمان اس��ناد انقالب اسالمي، اداره ي کل آرش��یو و اسناد ریاست 
جمهوري، پژوهش��گاه تاریخ معاصر وابسته به بنیاد مستضعفان و سازمان 
اس��ناد ملي با تأسیس پژوهش��گاه یا اداره و واحد تاریخ، به تدوین، تألیف 
و نگهداري اس��ناد تاریخي مش��غول هس��تند و درنتیجه به فارغ التحصیل 
رش��ته ي تاریخ نیاز دارند. البته استادان و کارشناسان این رشته معتقدند، 
فارغ التحصیالن تاریخ در یک جامعه ي توسعه یافته مي توانند جایگاه واقعي 
خویش را بیابند؛ زیرا رش��ته ي تاریخ از لوازم توسعه ي سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگ��ي و اجتماعي اس��ت و فارغ التحصی��ل تواناي تاری��خ مي تواند در 

برنامه ریزي هاي کالن، نقش بسیار مهم و مؤثري داشته باشد.
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بیش از یک صد س��ال پیش، سیس��تم نوین ایجاد نظم و امنیت 
داخلي، یعني س��ازمان پلیس، در ایران به وجود آمد. بر اس��اس این 
سیس��تم، پلیس ایران به دو قسمت مهم پلیس شهري و ژاندارمري 
تقس��یم شد. پس از انقالب اسالمي، کمیته ي انقالب اسالمي نیز به 
عن��وان یک��ي از ارکان مهم حفظ و نظم و امنی��ت داخلي و دفاع از 
ارزش هاي انقالب در داخل کش��ور، به این مجموعه افزوده ش��د. در 
س��ال 1370، با تصمیم مجلس ش��وراي اس��المي، این سه نیرو در 

یکدیگر ادغام شدند و سیستم پلیس واحد به وجود آمد.
به دنب��ال طرح ادغام ش��هرباني، ژاندارم��ري، کمیته ي انقالب 
اس��المي و پلی��س قضایي، دانش��گاه پلیس نیز به »دانش��گاه علوم 
انتظامي« با س��ازمان و س��اختاري جدید تغییر یافت. این دانشگاه، 
یکي از مهم ترین واحدهاي نیروي انتظامي جمهوري اس��المي ایران 
ب��راي جذب و به کارگیري جوانان شایس��ته و تربیت و آموزش آنان 

است.
این دانش��گاه در مقطع کارشناس��ي داراي شاخه هاي انتظامي، 
کش��ف جرایم، اطالعات، راهنمایي و رانندگي و خدمات و پشتیباني 
است و دانش��جویان از ترم چهار، ش��اخه  یا گرایش خود را انتخاب 
مي کنن��د. مقط��ع کارداني عل��وم انتظامي نی��ز داراي گرایش هاي 

راهنمایي و رانندگي و انتظامي است.

شاخه ي انتظامي
بخ��ش انتظامي، بخش مأموریتي نیروي انتظامي در پاس��گاه ها 
و کالنتري هاي موجود در س��طح شهرها و روستاهاست و دانشجوي 
انتظامي، دانش و مهارت الزم را براي فعالیت  در این بخش به دست 

مي آورد.
شاخه ي كشف جرایم

بدون شک، وظیفه ي نیروي انتظامي در هر جامعه، پیش گیري 
از جرم اس��ت؛ اما هرچه روي پیش گیري کار شود، باز در جامعه، 
جرم هایي اتفاق مي افتد و در مواردي نیز مجرم، مش��خص نیست 
و دستگیر نمي شود. در این میان، وظیفه ي مأمور نیروي انتظامي 
شاخه ي کش��ف جرایم، این اس��ت که جرم پنهان مانده را کشف 
و مج��رم را دس��تگیر کند؛ یعني کارش��ناس کش��ف جرایم باید 
صحنه ي جرم را ببیند، ش��واهد صحنه را جمع آوري و بر اس��اس 
ش��واهد، تئوري سازي کند و سپس تئوري هاي مختلف را در کنار 

علـوم انتظامـي

ه��م بگذارد و یک یک آن ها را بررس��ي کند تا ب��ه تئوري نهایي 
برس��د و بر اس��اس آن، فرد مته��م را پیدا و دس��تگیر کرده و از 
او بازجویي کن��د. در واقع فارغ التحصیالن کش��ف جرایم، همان 

کارآگاهان هستند.
شاخه ي اطالعات

همان طور که از عنوان این شاخه پیداست، واحد اطالعات نیروي 
انتظام��ي، به فعالیت هاي اطالعاتي مي پ��ردازد؛ یعني در این واحد، 
اطالعات تمام رفتارهاي اجتماعي کسب شده و آمار و رقم هاي الزم، 

جمع آوري مي شود.
شاخه ي راهنمایي و رانندگي

ش��اخه ي راهنمایي و رانندگي داراي س��ه گرایش خدمات فني 
راهور، عملیات انتظامي راهور و مهندسي ترافیک است.

گرایش خدمات فني راهور
کارشناس خدمات فني راهور، تخصص الزم را براي شماره گذاري 
خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاري آزمون رانندگي از متقاضیان 

گواهي نامه ي رانندگي به دست مي آورد.
گرایش عملیات انتظامي راهور

در ای��ن گرایش، دانش��جویان، اطالعات الزم را به عنوان افس��ر 
پلیس خیابان ها و جاده ها به دس��ت مي آورند؛ یعني کارشناس این 
رشته با بازس��ازي صحنه ي تصادف وسایل نقلیه، مقصر یا مقصران 
تصادف را شناسایي و خسارت وارد شده را تعیین مي کند. هم چنین 
مي توان��د عملیات امداد و کمک هاي اولیه را در تصادفات و س��وانح 

انجام دهد.
گرایش مهندسي ترافیك

در این گرایش، طراحي سیس��تم ترافیک ش��هري آموزش داده 
مي شود و کارش��ناس این رشته هنگام طراحي خیابان ها و جاده ها، 
مس��ئولیت تعیین تقاطع ها، میدان ه��ا، دوربرگردان ها و خیابان هاي 
یک طرف��ه و دوطرفه را بر عهده دارد. هم چنین تعیین این که در چه 
ساعت هایي از روز باید در برخي از خیابان ها طرح ترافیک اجرا شود، 

بر عهده ي کارشناس مهندسي ترافیک است.
شاخه ي خدمات و پشتیباني

کارشناس��ان این شاخه در بخش اداري نیروي انتظامي فعالیت 
مي کنند. این شاخه داراي دو گرایش ارتباطات انتظامي و مخابرات 

و نرم افزار کامپیوتر است.
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موضوع جغرافیا، »مکان« است و این علم، مکان را تا جایي که به زندگي 
انس��ان مربوط مي شود، مطالعه مي کند و در این مطالعه سعي دارد سطح 
زمین را از نظر تمام ویژگي هاي آن مانند س��ردي و گرمي، حاصل خیزي، 
سختي و سستي، شوري و شیریني، جنگلي و علفزاري، خشکي و رطوبت 
و هزاران ویژگي دیگر بشناسد. به همین دلیل، مشاهده ي مستقیم زمین، 
روش اصلي مطالعه ي جغرافیاست. موضوع بحث جغرافیا، انسان و طبیعت 
و چش��م انداز حاصل از کنش متقابل این دو بر یکدیگر اس��ت. شناسایي 
پراکندگي عوامل طبیعي و انساني در جهان و تحلیل عوامل ایجاد، تشدید 

و تضعیف این پدیده ها در گستره ي گیتي به علم جغرافیا بازمي گردد.
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جهان امروز، جهانی اس��ت که دچار تحوالت و دگرگونی های اساسی 
شده است؛ از جمله با رشد و گسترش شهرها و افزایش مهاجرت به آن ها، 
اکثریت جمعیت یک کش��ور، در سکونت گاه های شهری زندگی می کنند 
و ای��ن روند، روزبه روز در حال افزایش اس��ت. هر جامع��ه ای که خواهان 
رفاه ش��هروندان خود است، چاره ای ندارد جز این که خود را با این جریان 

نیرومند، سازگار کرده و برای تحقق اهداف خود، برنامه ریزی کند.
 برنامه ریزی شهری، برای ارتقای سیاست های توسعه ی پایدار شهری، 
به سیس��تم اطالعات جغرافیایی نیازمند اس��ت و ای��ن امر بدون توجه به 
برنامه ریزی به معنای اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع 
و رویداد ها، ممکن نیس��ت. چنین سیستمی معموالً در برنامه ریزی جامع، 

منطقه بندی، مکان یابی تأسیسات خدمات شهری و ... به کار می  رود.
گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تالش می کند تا با توجه به عوامل 
انس��انی و طبیعی موجود در هر ش��هر، برای مسائل جمعیتی، اقتصادی و 
زیست محیطی آن، برنامه ای طراحی کند تا مطابق با آن، مهندس معمار، 
عمران، سازه و تأسیسات، بخش های مختلف شهر را طراحی و مشکالت را 
حل کنند. اگرچه ایجاد شهرها، نشانه ی پیشرفت انسان هاست، با اعتنا به 
این نکته که به دلیل بی توجهی انس��ان ها به محیط اطرافشان، شهرها، در 
معرض شدیدترین خطرات طبیعی هستند، مهم ترین وظیفه ی متخصص 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری، یافتن راه حل های مناسب برای حل مشکالت 

فعلی و آینده ی شهر است.
فرصت هاي شغلي

فارغ التحصی��الن  جغرافیای  انس��انی  می توانند ب��ه  عنوان  محقق  در 
س��ازمان  برنامه  و بودجه ، بنیاد مسکن  انقالب  اسالمی ، بنیاد مستضعفان  
و جانبازان ، س��ازمان  جغرافیایی  نیروهای  مسلح ، سازمان  محیط  زیست ، 

ش��هرداری ها و وزارتخانه های  آموزش  و پرورش ، مس��کن  و شهرسازی ، 
کش��ور، جهاد کش��اورزی ، معادن  و فلزات ، دفاع  و نفت  مش��غول  به  کار 
ش��وند و در بخش  بازاریابی  کارخانجات  کش��ور فعالیت  کنند. با توجه به 
این که بیش تر درس های جغرافیای ش��هری در زمینه ی توریس��م است، 
فارغ التحصی��الن این رش��ته می توانند در این بخش نی��ز فعالیت کنند. 
استانداری ها و شهرداری ها نیز از دیگر مراکز اصلی  فعالیت  فارغ التحصیل  

جغرافیای  شهری  است.

جغرافیای سیاسی- نظامی
آن بخ��ش از علم جغرافیا که اثرات طبیعت را بر سیاس��ت گذاری ها 
و برنامه ه��ای نظامی و عملیاتی یک کش��ور، مورد مطالع��ه قرار می دهد، 
جغرافیای سیاسی- نظامی است. در شرایط دفاع و حمله، وقتی یک فرمانده 
نظامی می خواهد نیرو هایش را تعلیم دهد، با توجه به مکان جغرافیایی که 
قرار است در آن، از نیروها استفاده شود، نوع آموزش نیز تغییر خواهد کرد 
و نیز در تهیه ی نوع س��الح، ویژگی های محیط��ی و جغرافیایی، ضروری 
خواهد بود. علمی که می تواند به کشف روابط بین عملیات نظامی و محیط 
جغرافیایی بپردازد، جغرافیای نظامی اس��ت. برای انجام چنین امری، الزم 
اس��ت که جغرافی دان سیاس��ی، تحوالت و بحران های جهانی و منطقه ای 
را تجزی��ه و تحلیل کرده و رابطه ی بین رفتارهای سیاس��ی دولت ها را از 
آن حیث که دارای منش��أ جغرافیایی اس��ت، بررس��ی کند. وقتی صحبت 
از تأثیر جغرافیا بر امور سیاس��ی و نظامی می ش��ود، توجه فقط بر کوه ها 
و ش��کل طبیعی یک کشور نیس��ت، بلکه جغرافیا، در جغرافیای سیاسی 
و نظامی، ژرف تر و وس��یع تر است و شامل مسائلی همچون منابع معدنی، 
دریاها، رودخانه های مرزی، دسترس��ی به آب های آزاد، وسعت یک کشور 
و ... می ش��ود. در بخ��ش نظامی، آگاهی از جغرافی��ای نظامی برای انجام 
مأموریت های نظامی، امری مس��لم است و در بخش سیاسی، هر کشوری 
برای تجزیه و تحلیل جغرافیایی مسائل ملی و منطقه ای و جهانی، نیازمند 

متخصصان جغرافیای سیاسی است. 
فرصت هاي شغلي

 با توجه به کاربردی بودن رش��ته ی جغرافیای سیاس��ی- نظامی، در 
مقطع کارشناسی، فارغ التحصیالن   می توانند به راحتی  جذب  سازمان های  
نظامی ، انتظامی  و سیاس��ی  شوند  و در مراکزی  مانند ستادهای  تخصصی  
و عموم��ی  و مراکز مطالعات  جغرافیایی  نیروهای  مس��لح  و دفتر مطالعات  

منطقه ای  وزارت  امور خارجه  فعالیت  کنند.

جغرافـیا
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جغرافیای طبیعی
این شاخه از علم جغرافیا، به مطالعه ی انسان و محیط طبیعی اطرافش 
می پردازد و اثراتی را که محیط طبیعی بر انس��ان و فعالیت های او می گذارد، 

بررسی می کند. 
گرایش ه��ای ای��ن ش��اخه عبارت ان��د از: 1- آب و هواشناس��ی، 2- 

ژئومورفولوژی، 3- کارتوگرافی
آب و هواشناسی

این گرایش به اقلیم نیز معروف اس��ت. اقلیم به ش��رایط آب و هوایی یک 
منطق��ه ی جغرافیای��ی، نظیر دما، رطوبت، باد و بارش و س��ایر مش��خصه   های 
هواشناس��ی که در یک مدت زمان نسبتاً طوالنی اتفاق می افتد، اطالق می شود. 
یکی از اساس��ی ترین عوامل در س��اختار زمین، اقلیم است که بر روی انسان و 
طبیعت، تأثیرات فراوانی دارد. اقلیم باعث ایجاد تنوع در طبیعت می شود و این 
شرایط متفاوت محیطی، عامل بسیار مهمی در تقسیم جغرافیای زیستی به شمار 
می رود. انس��ان اولیه، برای به دس��ت آوردن آب و غذا، هر جا که اقلیم مناسبی 
یافته، اجتماعات اولیه ی خود را پایه ریزی کرده است. هدف علم آب و هواشناسی 
این است که رفتارهای طبیعی اتمسفر را کشف کرده، استعداد اقلیم های مختلف 
را برای زندگی او شناس��ایی کند و نتایج به دست آمده را در جهت منافع انسان، 
به کار گیرد. بعضی از افراد، بین هواشناس��ی و آب و هواشناس��ی، تفاوتی قائل 
نمی ش��وند، در حالی که هواشناس��ی، ش��رایط آب و هوا را در حال حاضر و در 
کوتاه مدت پیش بینی می کند، ولی آب و هواشناسی، به مشخصات درازمدت آب 
و هوا توجه کرده و تأثیرات آن را در زندگی انسان ها پیش بینی می کند؛ بنابراین 
ابزار آب و هواشناسی، عالوه بر اصول علم هواشناسی، اصول و مفاهیم جغرافیایی 
اس��ت. یک آب و هواشناس به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که چگونه 
طبیعت هر منطقه  ای با منطقه ی دیگر، متفاوت است و این تفاوت ها چه تأثیری 

بر جنبه های مختلف زندگی انسان می گذارد.
ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی، کلمه ای با ریشه ی یونانی و به معنای شناخت زمین است. 
این علم، ناهمواری هایی را که در س��طح زمی��ن وجود دارد، مطالعه می کند، 
چگونگی به وجود آمدن آن ها را مورد بررس��ی قرار داده و به این سؤال پاسخ 
می دهد که اَش��کال هندسی سطح زمین، از گذشته تا به امروز، چه تغییراتی 
کرده ان��د و در آینده دچار چه تغییراتی خواهند ش��د. در یک جمله می توان 
گفت که ژئومورفولوژی، علم شناس��ایی اَش��کال ناهمواری های زمین اس��ت. 
بعضی معتقدند این علم، ریشه در زمین شناسی و جغرافیا دارد؛ اما این علم، 
از علوم دیگری نظیر شیمی، فیزیک و زیست شناسی استفاده می کند تا بتواند 

یک تصویر منطقی از روند ش��کل گیری ناهمواری های زمین ارائه دهد. شاید 
به همین دلیل باش��د که بسیاری از ژئومورفولوژیست های بزرگ، شیمی دان 
یا زمین ش��ناس بوده اند. اهمیت این رشته زمانی روشن می شود که بخواهیم 
درباره ی آینده ی زمین قضاوت کنیم. این جاست که این علم می تواند تصویری 
روشن از آینده ی زمین جلوی چشمان ما قرار دهد تا بتوانیم با یک برنامه ریزی 

صحیح به بهترین شکل از منابع آن استفاده کنیم.
فرصت هاي شغلي

دانش��جویان  گرایش  ژئومورفول��وژی  می توانند در وزارت  جهاد کش��اورزی  
مشغول  به  کار شوند. مؤسسه ی  تحقیقات  آبخیزداری  جهاد کشاورزی  که  الیه های  
سطحی  زمین  را برای  کنترل  فرسایش  مطالعه  می کند، مرکز مناسبی  برای  جذب  
فارغ التحصیالن  این  رشته  است . در نهایت  باید به  سازمان  زمین شناسی  به  عنوان  

یکی  دیگر از مراکز اشتغال  فارغ التحصیالن  این  رشته  اشاره  کرد.
كارتوگرافی

حس کنجکاوی نس��بت به پدیده های اطراف، از آغاز زندگی انسان روی 
این جهاِن سراسر پدیده با او بوده است. ارضای چنین امری نیازمند شناسایی 
محیط پیرامون بود؛ اما بعضی از پدیده ها آن قدر بزرگ اند که نمی توان آن ها را 
به راحتی شناخت و برای مطالعه، شناسایی و نمایش، آن ها را باید به طریقی 
کوچک کرد. کارتو گرافی تکنیکی است که می تواند ابعاد اجسام بزرگ، مانند 
زمین یا قسمتی از کره ی زمین و کرات دیگر را به نحوی کوچک کند که قابل 
مشاهده و بررسی باشند. کارتو گرافی، تهیه ی نقشه از یک منطقه است و نقشه 
در تمام گرایش های جغرافیا مورد اس��تفاده قرار می گیرد؛ چون علم جغرافیا، 
علم مطالعه ی پراکندگی ها و موقعیت هاس��ت و نقش��ه وس��یله ای برای بیان 
اطالعات به دست آمده است. برای تهیه ی آن، ابتدا مهندسان نقشه برداری، به 
جمع آوری اطالعات می پردازند و آن ها را در اختیار کارتوگراف قرار می دهند؛ 
سپس کارتوگراف اطالعات خام را تبدیل به نقشه هایی گویا می کند که برای 
همه قابل اس��تفاده باش��د. قبل از این که کامپیوتر وارد عرصه ی کارتوگرافی 
شود، نقشه ها به صورت سنتی و با مداد و کاغذ ترسیم می شدند؛ ولی پس از 
گسترش اس��تفاده از کامپیوتر، کارتوگرافی دچار تحول عظیمی شد و اینک 
می توان ادعا کرد که کارتوگرافی، هنر، علم و تکنولوژی ساختن نقشه از زمین 

و سایر کرات آسمانی است.
فرصت هاي شغلي

فارغ التحصیالن  کارتوگرافی  می توانند در مراکز متعددی  مانند سازمان  
نقشه برداری  کشور، سازمان  جغرافیای  نیروهای  مسلح  و وزارتخانه های  نیرو 

و معادن  مشغول  به  کار شوند.

جغرافـیا



14
5 

،
13

92
یر 

2  ت
1 ،

54

روان شناسي

روان شناس��ي در تاریخچه ي کوتاه خود ب��ه گونه هاي متفاوتي 
تعریف شده است. نخستین دسته از روان شناسان، حوزه ي کار خود 
را »مطالعه ي فعالیت ذهني« مي دانستند. با توسعه ي رفتارگرایي در 
آغاز قرن حاض��ر و تأکید آن بر مطالعه ي انحصاري پدیده هاي قابل 
اندازه گیري عیني، روان شناس��ي به عنوان »بررس��ي رفتار« تعریف 
ش��د. این تعریف معموالً، هم ش��امل مطالعه ي رفتار حیوانات بود و 
هم رفتار انس��ان ها، با این فرض که اطالع��ات حاصل از آزمایش با 

حیوانات، قابل تعمیم به انسان هاست.
اما با توس��عه ي روان شناسي »پدیدارش��ناختي« و روان شناسي 
»ش��ناختي«، بار دیگر ب��ه تعریف قبلي رس��یدیم و در حال حاضر 
در تعریف هاي روان شناس��ي، هم به رفتار اش��اره مي ش��ود و هم به 
فراینده��اي ذهني. از نظر ما روان شناس��ي، مطالعه ي علمي رفتار و 
فراینده��اي رواني اس��ت؛ زیرا در این تعریف، روان شناس��ي، هم به 
مطالعه  ي عینی رفتار قابل مش��اهده مي پردازد و هم به فهم و درک 
فرایندهاي ذهني که مس��تقیماً قابل مش��اهده نیس��ت و بر اساس 
داده هاي رفتاري و عصب زیست شناختي قابل استنباط است، توجه 

دارد.
روان شناسي، هم عکس العمل هاي آشکار مکانیکي و فیزیولوژي 
ب��دن مثل ضربان قلب و فش��ار خون را بررس��ي مي کن��د و هم به 
مطالعه ی رویدادهاي مغزي که قابل مشاهده نیستند و فقط به طور 

غیر مستقیم مي توان به آن ها پي برد، می پردازد. 

گرایش ها
رش��ته ي روان شناس��ي در مقطع کارشناس��ي داراي 4 گرایش 
بالیني، آموزش کودکان اس��تثنایي، صنعتي و س��ازماني و عمومي 

است.
اگر بخواهیم هر یک از حوزه هاي باال را معرفي کنیم، باید بگوییم 
که روان شناسي بالیني، خدمات تشخیص و درمان )روان درماني( را 
به افرادي که دچار رفتارهاي نا به هنجاري مثل افسردگي، اضطراب، 
وس��واس و ... هستند، ارائه مي دهد که این خدمات در سه زمینه ي 
تشخیص، درمان و پیشنهاد روش هایي براي پیش گیري از معضالت 

و ناهنجاري هاي رفتاري ارائه مي شود.
روان شناس�ي عمومي نیز به مطالعه ي کلیات روان شناس��ي 
مي پ��ردازد. البت��ه بای��د توج��ه داش��ت که عن��وان گرای��ش براي 

روان شناس��ي عمومي بي معناست؛ زیرا تخصصي به نام روان شناسي 
عمومي نداریم.

روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي، کاربرد یافته هاي 
روان شناس��ي در رابطه با کودکان اس��تثنایي )تیزهوشان و معلوالن 
جسماني( است؛ یعني یک روان ش��ناس آموزش کودکان استثنایي 
بررس��ي مي کند که چگون��ه یادگیري یا حافظ��ه، کار خود را بهتر 
انجام مي دهد؟ یا کارکرد حافظه درباره ي کودکان استثنایي چگونه 

است؟
بررس��ي این که کودکان اس��تثنایي )کندذهن یا باهوش( چه 
مطالبي را بای��د بیاموزند، به علوم تربیت��ي بازمي گردد، اما این که 
ذه��ن ای��ن گروه از ک��ودکان چ��ه توانایي های��ي دارد و حافظه و 
یادگیري آن ها در چه حد است، به روان شناسي و آموزش کودکان 
اس��تثنایي ارتباط دارد. در کل بین این دو رش��ته، نقاط اش��تراک 

فراواني وجود دارد.
روان شناس�ي بالیني را امروزه علم بهزیس��تي مي نامند؛ 
زیرا این حوزه از روان شناس��ي به انسان یاد مي دهد که چگونه 
فرض ه��اي غل��ط و ناکارآم��د را در ذهن خ��ود تصحیح کند و 
درنهای��ت زندگ��ي خوب و مناس��بي داش��ته باش��د. به همین 
دلی��ل برخالف تصور عامه، این رش��ته با روان پزش��کي تفاوت 
بس��یاري دارد؛ زیرا روان پزشکي به ش��یمي درماني مي پردازد و 
یک روان پزش��ک، اجازه ي تجویز دارو دارد، اما یک روان شناس 
بالیني، دارو تجویز نمي کند، بلکه به ریشه یابي علت بیماري هاي 
رواني مي پردازد و با روش رفتاردرماني، بیمار را معالجه مي کند 
مگ��ر در مراحل حاد بیماري که در این ص��ورت، بیمار باید به 

روان پزشک مراجعه کند.
روان شناس��ي بالیني اصول روان ش��ناختي را در امر تش��خیص 
و درمان مش��کالت عاطف��ي و رفتاري به کار مي برد. روان شناس��ي 
صنعتي و س��ازماني نیز به گزینش افراد متناس��بي براي یک شغل 
و پ��رورش برنامه هاي آموزش ش��غلي مي پردازد و در آن دس��ته از 
تصمیم گیري ه��اي مدیریت که با روحی��ه ي کاري کارکنان ارتباط 

دارد، شرکت مي کند.

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم
متأسفانه اکثر درس هاي اختصاصي آزمون علوم انساني براي 
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رشته ي روان شناسي، هیچ ارتباطي با درس هاي دانشگاهي این 
رش��ته ندارد و نمي توان گفت که اگ��ر داوطلبي در این آزمون 
رتبه ي خوبي به دس��ت آورد، در دانشگاه نیز دانشجوي موفقي 
خواهد شد. در چند سال اخیر داوطلبان علوم تجربي نیز مجاز 
به انتخاب گرایش روان شناسي بالیني هستند و این، باعث باال 
رفتن کیفیت کالس هاي دانشگاهي رشته ي روان شناسي شده 
است؛ زیرا زیست شناسي و شیمي در این رشته اهمیت بسیاري 
دارد و باید پایه ي علوم زیستي دانشجوي این رشته، قوي باشد. 
از س��وي دیگر، آمار و ریاضي در این رشته کاربرد وسیعي دارد 
و متأس��فانه پایه ي ریاضي دانش آموزان رشته ي علوم انساني، 
ضعیف است و در دانشگاه نمي توانند کارهاي آماري این رشته 
را به خوبي انجام دهند و باالخره در آزمون این رشته باید زبان 
انگلیس��ي ضریب باالیي داشته باشد زیرا ما کتاب روان شناسي 
به زبان فارسي نداریم و الزم است دانشجو به کتاب هاي مرجع 
این رش��ته مراجعه کند که به زبان اصلي هس��تند تا بتواند به 

مطالب جدید این علم دسترسي داشته باشد. 
دانش آموزان نباید بر اساس عالقه یا عدم عالقه ي خود به کتاب 
روان شناس��ي گروه علوم انساني، رش��ته ي روان شناسي را انتخاب 
کنند. دانشجویي که بخواهد در رشته ي روان شناسي پیشرفت کند، 
باید در درجه ي اول، پایه ي ریاضي خوبي داش��ته و به خصوص در 
آمار قوي باش��د؛ زیرا آمار یکي از سنگ بناهاي روان شناسي است. 
هم چنین دانشجوي این رشته باید نسبت به اطراف خود و جامعه ي 
خود دیِد عمیقي داش��ته باشد تا بتواند ظرافت هاي رفتاري افراد را 

درک کند و درنهایت به ویژگي هاي رواني افراد پي ببرد.
عالوه بر عالقه که ش��رط الزم براي موفقیت در هر رشته اي 
اس��ت، دانش��جویان باید از تحلیل قوي برخ��وردار بوده و داراي 
ه��وش خوبي باش��ند. از نظر رواني در س��المت کامل باش��ند و 
از روحی��ه ي تحقی��ق و جس��ت و جوگري و اعتمادبه نفس خوبي 
برخوردار باش��ند. صبر و حوصله ي کافي براي برخورد با بیماران 
رواني داشته و عالقه مند به فیزیولوژي نیز باشند. فارغ التحصیالن 
این رش��ته در درجه ي اول، جذب آموزش و پرورش مي شوند یا 
در ش��رکت ها و سازمان ها به عنوان روان شناس فعالیت مي کنند 
و عده اي نیز به عنوان دس��ت یار متخصص روان شناس بالیني یا 
روان پزشک مش��غول به کار مي شوند. دانش آموختگان هم چنین 

مي توانند در بیمارستان هاي عمومي و کلینیک هایي که خدمات 
روان شناسي و مشاوره اي ارائه مي کنند، مراکز نگهداري بیماران 
و معلوالن جس��مي- رواني، دانش��گاه ها و مراک��ز آموزش عالي، 
هم چنی��ن زندان ها، مراکز بازپروري و کانون هاي اصالح و تربیت 

مشغول به کار شوند. 

فرصت هاي شغلي
- مراحل رشد و تحول ذهني و حرکتي کودکان چگونه است؟
- چگونه مي توان از پیدایش بیماري هاي رواني پیش گیري کرد؟

- کدام ش��رایط خانوادگي و اجتماعي مش��وق پرخاش��گري، از 
خودبیگانگي و بزه کاري است؟

- بهترین شیوه ي درمان سیگار کشیدن یا چاقي کدام است؟
- چه ش��رایط و ابزاري براي مأموران برج مراقبت فرودگاه باید 

فراهم کرد تا خطاي آنان به حداقل برسد؟
- ش��کل و الگوي معماري منازل، اداره ها و کارخانه ها چه اثري 

بر بهداشت رواني افراد دارد؟
- چگونه مي توان بازده و کارایي کارگران و کارمندان را افزایش 

داد؟
ه��ر ی��ک از س��ؤال هاي ذکرش��ده به یک��ي از ش��اخه هاي علم 
روان شناس��ي بازمي گ��ردد. در واقع ام��روزه روان شناس��ي، با همه ي 
جنبه هاي زندگي ما ارتباط دارد و هر اندازه که جامعه پیچیده تر شود، 
روان شناسي نیز نقش مهم تري در حل مسایل آدمي بر عهده مي گیرد 
ت��ا جایي که امروزه با حوزه هاي تخصصي جدیدي مثل روان شناس��ي 
مهندس��ي، روان شناسي محیطي، روان شناس��ي قانوني و روان شناسي 
کامپیوتر روبه رو هس��تیم و این به معناي فرصت هاي ش��غلي متنوع و 
گسترده براي فارغ التحصیالن رشته ي روان شناسي است؛ به خصوص 
فارغ التحصیالن کارشناسي ارشد و دکترا که مي توانند به طور تخصصي 

در یکي از شاخه هاي این علم فعالیت کنند. 
البته در کش��ور ما بسیاري از حوزه هاي تخصصي روان شناسي، 
ناش��ناخته باقي مانده اند و حتي حوزه هاي معروف و شناخته شده ي 
روان شناس��ي مث��ل روان شناس��ي بالین��ي، روان شناس��ي تربیتي، 
روان شناس��ي و آموزش کودکان استثنایي نیز جایگاه واقعي خود را 
در جامعه ي ما ندارند؛ زیرا مؤسس��ه هاي دولتي و خصوصي از نقش 

متخصصان روان شناسي در پیش برد کارها اطالعي ندارند. 

روان شناسي



14
5 

،
13

92
یر 

2  ت
1 ،

56

روان شناس��ي یکي از رش��ته هاي دانش��گاهي اس��ت که ام��روزه تعداد 
عالقه مندان به این رش��ته در حال افزایش اس��ت و به طور کلي علمي اس��ت 
که در مراحل مختلف زندگي بش��ر س��ودمند و قابل استفاده است. مطالعه ي 
مردم، طرز تفکر آن ها و چگونگي اعمال متقابل افراد نسبت به یکدیگر )عمل 
و عکس العمل(، توجه و دقت نس��بت به افکار و احساسات و حرکات انسان ها، 
تأثیر محیط و اجتماع بر زندگي شخصي و اجتماعي انسان ها در روان شناسي 
مورد بررس��ي قرار مي گیرد. مطالعه ي مردم و بررس��ي و تجزیه ي رفتار انسان 
در تجربه هاي روزانه، یک داستان قدیمي است. در مقابل، روان شناسي مدرن، 
مطالعه ي رفتارهاي انسان و تجربه هاي اوست. تحصیل در رشته ي روان شناسي، 
امکان یادگیري رو ش هاي علمي در مواجهه با مش��کالت و سنجش و آزمایش 
فرضیه ها و کس��ب نتایج منطقي مرتبط با روان شناس��ي و استفاده از آمار در 

تحقیقات را به دانشجو مي دهد.
البته روان شناس��ان، رفتارهاي مردم را به سادگي تفسیر نمي کنند، بلکه 
از تجربه ها و آموخته هاي خود در کمک کردن به مردم براي حل مشکالت و 

ایجاد تغییرات بهتر در زندگي انسان ها استفاده مي کنند.
بعضي از مش��کالت رایجي که روان شناسان در حل آن ها به مردم کمک 

مي کنند در زیر آمده است:
تأثیرات طالق والدین روي فرزندان و مشکالت ناشي از آن.  .1

عدم توانایي در کنترل و غلبه بر استرس ها و هیجان هاي زیان بار یا   .2
تر س هاي رایج و وحشت هاي بي مورد.

کنترل و مقابله با خشم و قهر بچه ها توسط والدین.  .3
کمک به معلوالن جسمي و روحي و مطابقت آن ها با اجتماع.  .4

روان شناس��ان، سهم باارزش و مفیدي در ساخت مراحل مختلف زندگي 
انس��ان ها دارند. فارغ التحصیالن این رش��ته قادر به اشتغال در مراکز سالمتي 

)پزشکي( و تحصیلي، توان بخشي و ... هستند.
روان شناسان بالیني )Clinical psychologists(، در بیمارستان ها 
و کلینیک هاي درماني گوناگون مش��غول به فعالیت هستند. روان شناسان در 
این مراکز به مردمي که داراي مش��کالت روحي و س��المتي )مثل نقص عضو 
مادرزادي یا بر اثر حوادث( هس��تند، کمک مي کنند. سالمتي ذهن انسان ها، 
تکنیک هاي گوناگوني که در مقابله با مش��کالت و کنترل نگراني ها و ترس ها 
به انس��ان ها آموزش داده مي ش��ود، کمک به بچه ها در حل مشکالت مربوط 
به یادگیري و تحصیلي، کمک به کس��اني ک��ه داراي اختالل در غذا خوردن 
هس��تند، کمک به کساني که در اثر حوادث به سر آن ها ضربه خورده است و 
باعث آسیب رسیدن به مغز آن ها شده است، کمک به اشخاصي که در سنین 
مختلف قادر به معاش��رت و ارتباط با دیگران نیستند، در روان شناسي بالیني 

مورد توجه قرار گرفته است.
 ،)Counselling psychologists( مش�اوره اي  روان شناس�ان 
به مردم در بهبود احساس��ات آن ها، س��بک کردن و آرام ش��دن در مواجهه با 

مشکالت خانوادگي، غلبه بر احساسات ناخوشایند )مثل عذاب وجدان، اندوه، 
پش��یماني و ...( و افزایش توانایي آن ها در حل مش��کالت و تصمیم گیري هاي 

درست کمک مي کنند. 
 Educational( آموزش�ي  ی�ا  تربیت�ي  روان شناس�ان 
psychologists(، در رابط��ه با تحصیل به جوانان کمک مي کنند. بیش تر 
جوانان، مشکالتي در رابطه با یادگیري یا مشکالت اجتماعي و احساسي دارند. 
این روان شناسان به طور نزدیک با معلمان و به طور کلي بیش تر در مدرسه ها 

و بعضي از آموزشگاه ها مشغول به کار هستند.
روان شناسان قانوني یا قضایي )Forensic psychologists(، در 
زندان ه��ا و دادگاه ها و مراکز اجتماعي مرتبط و به طور کلي در سیس��تم هاي 

قضایي کار مي کنند.
روان شناسان درماني )Health psychologists(، در بیمارستان ها، 
واحدهاي تحقیقاتي مرتبط با دانشگاه هاي پزشکي- درماني و اداره هاي سالمتي 
و مراکزي که داوطلبانه )هالل احمر و صلیب س��رخ( به افرادي که در حوادث 
طبیعي یا رانندگي و ... دچار مش��کل شده اند، کمک مي کنند و در بخش هاي 

دانشگاهي مشغول به فعالیت هستند.
 Occupational( حرف�ه اي  ی�ا  ش�غلي  روان شناس�ان 
psychologists(، در ش��رکت ها و کارخانه ه��اي دولت��ي و خصوصي کار 
مي کنن��د و به موضوعاتي مثل آموزش کارکن��ان و کارمندان و کارگران یک 
کارخانه، اداره ي شرکت هاي بزرگ، آسیب هاي روحي احتمالي وارد بر کارگران، 
انتخابات در محیط کار، تأثیر محیط کار ناس��الم بر روح کارگران، تس��ت هاي 
روان شناس��ي )چه در زمان اس��تخدام و چه در زمان همکاري(، مدیریت هاي 
مؤثر و مدیریت هاي ش��خصي یا مرتبط با محیط کار و ارتباطات س��الم بین 

کارفرما و کارگران توجه ویژه  دارند.
در   ،)Research psychologists( تحقیق�ي  روان شناس�ان 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي مشغول به فعالیت هستند.
ب��ا توجه به مطالب ذکرش��ده، چش��م انداز خوبي ب��راي فارغ التحصیالن 
روان شناسي در زمینه هاي مختلف وجود دارد )البته با توجه به نیاز هر کشور 
در استخدام نیروهاي فارغ التحصیل(. فارغ التحصیالن روان شناسي که عالقه مند 
به تحقیق در زمینه هاي مرتبط با رش��ته ي روان شناسي هستند مي توانند در 
کارهاي اجتماعي مختلف )کارهایي که با افراد گوناگون در ارتباط است( مانند 
پرستاري، تبلیغات، مدیریت هاي شخصي و راهنمایي هاي شغلي فعالیت کنند. 

در مدرسه ها نیز زمینه ي فعالیت براي این فارغ التحصیالن وجود دارد.
دوره ي تحصیلي در این رش��ته، 4 سال است و امکان ادامه ي تحصیل تا 

مقطع دکترا وجود دارد.
ترجمه: مژده بابایي
Author: British psychological society
)انجمن روان شناسان انگلستان(    
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باستان شناسي

علم باستان شناسي، شناخت حقایق فرهنگ هاي گذشته است 
که در تاریخ، نامي از آنان و ش��یوه ي زندگي شان برده نشده یا به 
ندرت برده ش��ده اس��ت. مطالعات باستان شناسي، ما را به دنیاي 
زندگي گذشتگان مي برد و سخن کساني را که امروز خاموش اند، 

باز مي شنویم.
در کاوش هاي باستان شناسي، عالوه بر آشنایي با فرهنگ هاي 
مادي مانند دس��ت ابزارها، ابزار تولید و معیش��ت و کسب و کار، 
فرهنگ معنوي آن ها مانند مذهب، آداب و رس��وم، زبان، ادبیات، 
س��نت ها و رفتارهاي فرهنگ��ي نیز مورد بررس��ي و مطالعه قرار 
مي گیرد. باستان شناسان براي شناخت حقایق فرهنگي انسان، او 

را از طریق آثار و بقایایش مورد مطالعه قرار مي دهند.
تع��دد و تنوع آث��ار و محوطه ها، تپه ها و بناه��اي تاریخي و 
باستاني در سطح کشور و ضرورت انجام مطالعات و پژوهش هاي 
باستان شناس��ي روي آن ه��ا توس��ط کارشناس��ان و نیروه��اي 
آموزش دی��ده ي ایراني به جاي نیروهاي خارجي از س��وي دیگر، 
ضرورت و اهمیت تربیت افراد متعهد و کارش��ناس را در س��طوح 

گوناگون علمي و دانشگاهي گوشزد مي کند.
حضور کارش��ناس باستان شناس��ي در هیئت هاي پژوهش  و 
کاوش، حلق��ه ي کاري این هیئت ها را از کارگران، َس��رکارگران 
فني و کاردان هاي باستان شناس و معماران، کامل کرده و در باال 

بردن سطح کّمي و کیفي کار، تأثیر مطلوبي خواهد داشت. 
دوره ي کارشناسي باستان شناسي، یکي از دوره هاي آموزش 

عالي است که هدف آن، تربیت افراد متعهد و خبره براي مشارکت 
در انج��ام مطالعات و پژوهش ها و کاوش هاي باستان شناس��ي به 
صورت عضو هیئت ها و کارش��ناس اس��ت. این رشته، شباهت و 
نزدیک��ي زیادي به رش��ته ي کارداني باستان شناس��ي گروه هنر 
دارد؛ اما برخالف باستان شناسي گروه هنر، که بیش تر به جنبه ي 
هنري باستان شناسي مي پردازد، این رشته بیش تر به بُعد تاریخي 

باستان شناسي مي پردازد.
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

این رش��ته در حال حاضر در مقاطع کارشناس��ي پیوس��ته، 
کارشناس��ي ارش��د ناپیوس��ته و دکترا در کش��ور ارائه مي شود و 
در مقط��ع کارشناس��ي، گرایش ندارد. طول دوره ي کارشناس��ي 

باستان شناسي 4 سال و شامل 8 نیم سال 17 هفته اي است.
فرصت هاي شغلي

فارغ التحصیالن این رش��ته با آموزش ه��اي نظري و عملي و 
مهارت های��ي که در م��دت کارآموزي هاي خود کس��ب مي کنند 
مي توانن��د در انجام مطالعات و پژوهش هاي باستان شناس��ي )از 
شناسایي و بررسي تا گمانه زني و کاوش باستان شناسي( مشارکت 
داشته باشند و به صورت عضو هیئت هاي پژوهشي و کارشناسي 
همکاري کنند. هم چنین این فارغ التحصیالن مي توانند در اداره ي 
بخش ه��ا و واحدهاي اداري مربوطه در ش��هرداري ها، س��ازمان 
ایرانگردي و جهانگردي، س��ازمان می��راث فرهنگي یا موزه هاي 

باستان شناسي نیز انجام وظیفه کنند.

 ایران دارای تمدنی کهن و از اولین مکان هایی است که بشر، زندگی 
دس��ته جمعی را در آن جا آغاز کرد و ش��هرها و بناهای باش��کوهی را به 
وجود آورد. وقتی به س��راغ شناخت ایران و تمدنش می رویم و فرهنگ 
و تاری��خ آن را از زمان باس��تان تا کنون، مورد مطالع��ه قرار می دهیم، 
با ش��اخه ی منظمی از دانش روبه رو می ش��ویم که به آن ایران شناسی 
می گویند. ایران شناسی شامل ایران شناسی کهن و ایران شناسی نو است. 
ایرانی که در این رش��ته مورد مطالعه و شناس��ایی قرار می گیرد، شامل 
محدوده ی جغرافیایی کش��ورهای امروزی ایران، افغانستان، ازبکستان و 

تاجیکستان است.
در این رشته، تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ ایران کهن و ایران نو، 
هنر معماری، صنعت و شیوه ی زندگی فردی و اجتماعی و چگونگی 
تفکر، اخالق، آداب و رس��وم و کیش  های ای��ران مورد بحث و تأمل 
قرار می گیرد. با توجه به این که فارغ التحصیالن این رشته می توانند 
فرهنگ و تمدن کهن ایرانی را به جهانیان معرفی کنند، این رش��ته 
برای ایرانیان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اس��ت. این رش��ته به 
فردی نیاز دارد که به فرهنگ و تمدن کش��ور خود عالقه مند باش��د 
و در ش��ناخت ایران و فرهنگ و تمدن آن، ممارست و کنجکاوی به 

خرج دهد.

ایران شناسی
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فارغ التحصیالن این رشته، کارشناساني آگاه، باتجربه و 
تحصیل کرده هستند که توانایي ارزیابي نیازهاي کتابخانه ي 
واح��د مطبوع خود را دارند و در جریان انتش��ار کتاب هاي 
جدید و خرید کتاب هاي مناس��ب قرار مي گیرند. این افراد 
باید قادر به س��ازمان دهي منابع باشند و با فهرست نویسي 
مناسب، امکان دست یابي مراجعه کننده به کتاب هاي مورد 
نظر را فراهم کنن��د تا افراد خاص مانند معلوالن، نابینایان 
و س��المندان نیز بتوانند از امکان��ات موجود در کتابخانه به 
خوبي اس��تفاده کنند و درنهایت باید وضعیتي فراهم شود 
که احس��اس نیاز براي مراجعه ي افراد ب��ه کتابخانه ایجاد 

شود.
هدف رشته  ي کتابداري و اطالع رساني که در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالي کش��ور ارائه مي ش��ود، تربیت همین 

دسته از متخصصان است.
کتابخان��ه ب��ه منزله ي نهادي اجتماع��ي در نظر گرفته 

مي شود که از پنج قسمت تشکیل شده است:
1. بخ��ش انتخ��اب و تهی��ه ي مناب��ع که باید ب��ا نیاز 

مراجعه کننده و امکانات منطقه اي هماهنگ باشد.
2. بخ��ش فهرست نویس��ي ب��راي اس��تفاده ي بهینه ی 

مراجعه کننده از منابع موجود در کتابخانه
3. بخ��ش امانت    4. بخش مرجع     5. بخش حفظ و 

نگهداري منابع
در این میان کتابداري، مجموعه فعالیت هایي اس��ت 
که فردي به عنوان کتابدار و شبکه اي به عنوان کتابداري 
انج��ام مي دهد تا دس��ت مایه اش، یعني کتاب، نش��ریه، 
مجله، فیلم، صفحه ي موسیقي و دیسک هاي کامپیوتري 
به دست مراجعه کننده برسد. به عبارت دیگر، کتابداري، 
حلقه ي واسط بین بازار مصرف اطالعات و تولید اطالعات 
اس��ت. کتابداري دو معني دارد؛ یک��ي معناي محدود و 
ب��ا دامنه ي بس��ته ک��ه هم��ان ورق هاي نوشته ش��ده ي 
به هم پیوس��ته و جلدشده است و اصطالحاً به آن، صورت 

کتابداري و اطالع رساني

گوتنبرگي کتاب مي گویند و دیگري معناي گس��ترده ي 
آن اس��ت و به هر اثري که به گونه اي ثبت و ضبط ش��ده 
باش��د، گفته مي ش��ود. از این دیدگاه، ن��وار، صفحه، لوح 
فش��رده و حتي آن چه در اینترنت قابل دسترس��ي است، 

»کتاب« تلقي مي شود. 
پس��وند »داري« در کتابداري نیز به معناي اداره کردن 
و مدیری��ت کردن کت��اب در همان معناي گس��ترده ي آن 
اس��ت؛ بنابراین کتابداري به سامان دادن کتاب مي پردازد. 
کتابداري داراي دو عنصر اساسي »کتاب« )با همان معناي 
وس��یع( و دیگري »انسان« )به عنوان موجودي خواننده یا 
داننده ي کار( است و رشته ي کتابداري هموار کردن مسیر 
ارتباط میان دو عنصر کتاب و استفاده کننده از کتاب است. 
براي آن که بتوانیم این ارتب��اط را امکان پذیر کنیم، نه تنها 
باید هر یک از این دو عنصر را به درس��تي بشناس��یم، بلکه 

چگونگي پیوند میان این دو را نیز باید بیاموزیم.
تمام درس ه��اي پایه و اختصاصي رش��ته ي کتابداري 
)خصوصاً دوره ي کارشناس��ي( بر اساس همین سه وظیفه 
تدوین شده است؛ یعني دانشجوي این رشته، منابع و متن ها 
را مي شناسد، از ویژگي هاي مواد انتشار یافته آگاه مي شود، 
محتواي آن ها و چگونگي تبدیل اندیش��ه هاي موجود را در 
ذهن نویس��نده به پدیده اي عیني و قابل شناس��ایي درک 
مي کن��د و قابلیت ها و توانایي هاي رس��انه هاي گوناگون از 
قبیل کتاب )به معناي مح��دود(، مجله، روزنامه، نوار، لوح 

فشرده، اینترنت و مانند آن ها را درمي یابد.
از سوي دیگر درس هایي نیز در برنامه ي این رشته وجود 
دارد که براي ش��ناخت انسان، چگونگي شکل گیري دانش و 
معرفت افراد در ذهن آنان، تأثیر محیط، فرهنگ و جامعه بر 
داش��ته ها و باورهاي مردم مفید است؛ زیرا اگر بخواهیم مواد 
و منابع، براي مراجعان قابل استفاده باشد، باید آن مراجعان 
را به درستي بشناسیم، با محیط فرهنگي آن ها آشنا باشیم و 

نیازهاي اطالعاتي آن ها را تشخیص دهیم.
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گفتني است که رشته ي کتابداري در مقطع کارشناسي 
داراي دو گرایش »علوم انساني و اجتماعي« و »علوم پایه« 
اس��ت که دانش��جویان گرایش علوم انساني، درس هایي در 
زمینه ي مباني علم حقایق، جغرافیا، اقتصاد، تاریخ ادیان و 
مدیریت را مطالعه مي کنند و دانشجویان گرایش علوم پایه، 
در زمینه ي ریاضیات، فیزیک، شیمي، آمار، زمین شناسي و 

فیزیولوژي، اطالعات پایه را به دست مي آورند. 

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
رشته ي کتابداري با دانش اندوزي سروکار دارد؛ بنابراین 
هر ف��ردي که دامن��ه ي مطالعات و تتبعات او گس��ترده تر 
باش��د، قابلیت پیشرفت بیش تري در این رشته دارد؛ فردي 
ک��ه از همه کس همه چیز بیام��وزد و آموخته ها را در کار 
خود به کار برد؛ زیرا قناعت به دانس��ته هاي موجود و خود 
را بي نی��از از ارتقا و بهبود دانش و معرفت دانس��تن، آفتي 
خطرزا براي رش��ته ي کتابداري اس��ت. فراگیري آهسته و 
پیوس��ته و ش��کیبایي و بردباري در برخورد ب��ا اطرافیان و 
پرسش کنندگان نیز دو ویژگي عمده اي است که دانشجویان 
این رش��ته باید در خود بپرورانند و بتوانند با مردم ارتباط 
برق��رار کنند. هم چنی��ن اصرار بر تحمیل نظ��رات خود به 
دیگران و خودداري از ش��نیدن و تحلیل کردن آراي آنان، 
کتاب��دار را ب��ه تدریج در چارچوب بس��ته و بدون روزنه اي 
محبوس مي کند و سبب مي ش��ود که نه دیگران تحمل او 
را داشته باشند و نه او بتواند دیگران را تحمل کند. سعه ي 
صدر، عطش دانستن و فهمیدن و تالش براي ارتباط سازنده 
با دیگران از جمله ویژگي هاي کسي است که مایل است به 
عرصه ي کتابداري راه یابد و در مس��ئولیت هاي شغلي خود 

نیز کامیاب باشد.
این رشته از بین داوطلبان سه گروه آزمایشي ریاضي و 

فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذیرد.

کتابداري و اطالع رساني

فرصت هاي شغلي
با توجه به پیش��رفت س��ریع جوامع انس��اني و 
افزای��ش میزان انتش��ارات در زمینه ه��اي مختلف 
دانش بش��ري، ایجاد و گس��ترش کتابخانه ها امري 
الزامي اس��ت. از این رو کتابداري یکي از رشته هایي 
اس��ت که چشم انداز فرصت هاي ش��غلي آن، بسیار 
روش��ن اس��ت. کتابخانه ه��اي عمومي در سراس��ر 
کش��ور و کتابخانه هاي مدرسه ها در مقاطع مختلف 
هنوز چش��م به راه کتابداراني هس��تند که دوره هاي 

دانشگاهي را طي کرده باشند. 
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راهنمایي و مشاوره

راهنمایي و مشاوره، یکي از رشته هاي گروه علوم انساني است 
ک��ه جنبه ي کاربردي دارد و درس ه��اي آن، بیش تر در زمینه ي 
رش��د ابعاد مختلف ش��خصیت آدمي و پیش گیري از مشکالت و 
اختالالت، به خصوص مش��کالت دانش آموزان و نوجوانان اس��ت. 
امروزه بش��ر با مشکالت فراواني دست به گریبان است؛ مشکالتي 
که مي تواند زندگي انسان را از روند طبیعي خود خارج کند و به 

همین دلیل باید بر این مشکالت غلبه کرد.
ام��ا گاهي انس��ان نمي تواند به تنهایي بر بعضي از مش��کالت 
خوی��ش غلبه کند و براي حل آن ها نی��از به کمک دیگران دارد. 
این جاس��ت که ضرورت حضور یک کارش��ناس مشاور، احساس 
مي شود؛ فردي که مهارت و تخصص الزم براي راهنمایي دیگران 

را کسب کرده است.
فرصت هاي شغلي

امروزه شغل مشاوره یکي از شغل هاي تعریف شده در آموزش 
و پرورش است و هر مدرسه در مقطع متوسطه یا پیش دانشگاهي، 
حداقل، نیاز به یک مش��اور دارد. در ضمن یک مشاور مي تواند به 
جز آموزش و پرورش، در بهزیستي، کمیته ي امداد، فرهنگ سراها، 
مراک��ز بازپروري و زندان ها به کار مش��اوره بپ��ردازد و در مقطع 
کارشناسي ارش��د و دکترا در کلینیک هاي دولتي و خصوصي به 

مراجعه کنندگان، خدمات الزم را ارائه دهد.
از توانمندي هاي دانشجوي این رشته، آشنایي با روان شناسي 
تعلیم و تربیت، آگاه بودن از مسایل اقتصادي، سیاسي، اجتماعي 
و مذهبي اس��ت تا بتوان��د مراجعه کنندگان خود را که از اقش��ار 
مختل��ف جامعه  و داراي مش��کالت متنوعي هس��تند، به خوبي 
راهنمای��ي کند. هم چنین باید در درس هاي ریاضي خصوصاً آمار 
و زبان انگلیس��ي، قوي باش��د. خوب گوش دادن و خوب س��خن 
گفتن، دو ویژگي مهم و ضروري براي دانشجوي رشته ي مشاوره 
اس��ت؛ زیرا یک مش��اور باید بتواند با صبر و بردب��اري و آرامش 
دروني خود، فضاي مناس��بي براي مراجعه کننده ایجاد کند و به 
او اج��ازه دهد که خود را تخلی��ه و دغدغه هاي ذهني خویش را 
بیان کند، س��پس ب��ا کالمي گویا و فصی��ح، او را راهنمایي کند. 

دو رش��ته ي علوم تربیتي و روان شناسي، از رشته هاي نزدیک به 
این رشته هستند. دانش��جوي مشاوره از یک سو باید شخصیتي 
متعادل داشته باشد تا بتواند بر دیگران تأثیر بگذارد و به درستي 
آن ها را راهنمایي کند و از س��وي دیگ��ر، اهل تحقیق و پژوهش 
باش��د تا علت هاي مش��کالت و بحران هاي موج��ود در جامعه را 

ریشه یابي کند.
مشاوره در اصل یعني پیش گیري و پیش گیري یعني این که به 
افراد آموزش داده ش��ود که چه کار کنند تا دچار بحران هاي روحي 

نشوند و راه پیشرفت و تکامل را راحت تر و سریع تر طي کنند.
کارش��ناس مشاوره عمدتاً به یاري خود فرد، مشکل او را حل 
مي کن��د. به عبارت دیگر به مراجعه کننده کمک مي کند تا تفکر، 
احساسات، اندیشه یا تصمیم گیري خود را تغییر دهد و درنهایت 
بتوان��د نوع رابطه ي خود را با دنیاي اطرافش تغییر دهد؛ اما یک 
م��ددکار با تأثیر ب��ر دنیاي بیرون فرد، مش��کل مراجعه کننده را 
ح��ل مي کند. براي مثال به یاري خانواده، محیط کار یا نهادهاي 
مختلف موجود در کشور، مشکالت خانوادگي، اقتصادي یا کاري 

مراجعه کننده را حل مي کند.
چند سال پیش، رشته ي مشاوره و راهنمایي، داراي دو گرایش 
مش��اوره و امور تربیتي بود اما در حال حاضر دانش��گاه ها و مراکز 

آموزش عالي، در گرایش امور تربیتي، دانشجو نمي پذیرند.
در بحث تغییر نظام آموزش��ي، طرح حضور مشاور در مقطع 
راهنمایي و دبستان نیز مطرح است و این به معناي ایجاد بازار کار 
بیش تر براي فارغ التحصیالن رشته ي مشاوره است. روان شناسي، 
یک علم تحقیقاتي اس��ت؛ اما مش��اوره، بیش تر جنبه ي کاربردي 
دارد که از تحقیقات و داده هاي روان شناس��ي براي حل مشکالت 
مردم یاري مي گیرد. هم چنین موضوع روان شناسي )روان شناسي 
بالین��ي(، افرادي هس��تند که دچ��ار اختالالت روح��ي و رواني 
ش��ده اند؛ یعني در این علم، بیماران روحي و رواني مورد مطالعه 
قرار مي گیرند؛ اما در مش��اوره، س��خن از مردم عادي اس��ت که 
با بحران هاي روحي روبه رو هس��تند. ام��کان ادامه ي تحصیل در 

مقطع کارشناسي ارشد در داخل کشور وجود دارد.
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علوم تربیتي

از آن جا که انس��ان موجودي اجتماعي است و عالوه بر تعلق 
ب��ه خانواده ي خود، با انس��ان هاي دیگر نیز معاش��رت دارد، الزم 
اس��ت با ایجاد یک سیس��تم آموزش و پرورش مطابق با ش��رایط 
وي و جامع��ه ای ک��ه در آن زندگي مي کن��د، او را براي ورود به 
جامع��ه آماده ک��رد و مطالب مورد نیاز را ب��ه وي آموزش داد تا 
بتواند زندگي بهتري داش��ته باش��د و از موقعیت ها و امکاناتي که 

در اختیار دارد بهتر استفاده کند.
با توجه به پیش��رفت علوم و فن آوري، باید روش هاي آموزش 
و تعلیم و تربیت نیز همراه با این تحوالت توسعه یابد. نیاز انسان 
نی��ز به تعلیم و تربیت، مختص زمان و مقطع خاصي از زندگي او 
نیست و او همواره نیازمند ارتقاي دانش و معلومات خود است. 

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
این رش��ته در حال حاضر در مقاطع کارشناس��ي پیوس��ته، 
کارشناس��ي ارشد ناپیوس��ته و دکترا در کشور ارائه مي شود. این 
رشته در مقطع کارشناسي، داراي چهار گرایش آموزش و پرورش 
پیش دبستاني و دبستاني، مدیریت و برنامه ریزي آموزشي، آموزش 

و پرورش کودکان استثنایي و تکنولوژي آموزشي است. 
مدیریت و برنامه ریزي آموزشي

گرای��ش مدیری��ت و برنامه ری��زي آموزش��ي، یک رش��ته ي 
میان رشته اي و تلفیقي از رشته هاي روان شناسي، جامعه شناسي، 
فلس��فه، مدیریت، آمار، زبان خارجي و مش��اوره است. هدف این 
گرای��ش، از یک س��و فراهم ک��ردن هرچه بیش ت��ر فرصت هاي 
یادگی��ري براي گروه هاي واجب التعلی��م و عالقه مند به یادگیري 
و از س��وي دیگر تربیت نیروي انس��اني ماهر مورد نیاز توسعه ي 
اقتصادي کشورهاس��ت. در کل، مدیریت و برنامه ریزي آموزشي، 
مدیری��ت بر فعالیت هاي یاددهي و یادگیري براي ایجاد تغییرات 
مطلوب در رفت��ار یادگیرنده و ارزیابي میزان تحقق این تغییرات 
اس��ت. فارغ التحصیل ای��ن گرایش به راحت��ي مي تواند عالوه بر 
پیش بیني هاي آموزش��ي یک کشور، مراحل برنامه ریزي آموزشي 
و مدیری��ت بر اجراي آن را نیز ترس��یم کن��د و با روش هاي بهتر 

آموزشي، راهنما و مشاور خوبي براي یادگیرندگان باشد. 

رشته اي جذاب و شیرین
علوم تربیتي، رشته اي جذاب و شیرین 
و حاوي درس هاي مش��اوره، روان شناسي، 
روش  تدریس، مدیریت و مدیریت آموزشي، 
مباح��ث جامعه ش��ناختي و روان شناس��ي 
)همه ي دوره هاي زندگي( است. دانشجویان 
این رش��ته با گذراندن واحدهاي نظري )در 
بعض��ي درس ه��ا( و واحده��اي عمل��ي به 
تحصیل مي پردازند. رش��ته ي علوم تربیتي 
به دو شاخه ي مدیریت آموزشي و شاخه ي 
دبستاني و پیش دبس��تاني تقسیم مي شود 
ک��ه فارغ التحصی��الن مدیری��ت آموزش��ي 
مي توانند در اداره ه��اي آموزش و پرورش، 
تدریس درس مش��اوره و روان شناس��ي در 
دبیرستان و مش��اوره به طور خصوصي کار 
کنند و فارغ التحصیالن رش��ته ي دبستاني 
و پیش دبس��تاني مي توانن��د در آم��وزش و 
پ��رورش به عن��وان معلم و مرب��ي کودکان 
پیش دبس��تاني و دبستاني مش��غول به کار 
شوند. در س��طح کارشناسي ارشد نیز علوم 
تربیتي ب��ه رش��ته هاي مش��اوره، کودکان 
تکنولوژي  آموزش��ي،  اس��تثنایي، مدیریت 
آموزشي، روان شناس��ي بالیني و ... تقسیم 

مي شود. 
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علوم قرآن و حدیث

قرآن، کتاب آسماني و سرچشمه ي علوم گوناگون اسالمي مانند علوم 
ادبي و نیز علوم قرآني، تاریخ قرآن و تفسیر است. هم چنین سنت در قالب 
حدیث، مانند قرآن، منبع بسیاري از علوم ادبي و نیز علوم خاص حدیث 
و علم رجال و تراجم اس��ت. هم چنان که قرآن و س��نت، دو رکن وحدت 
امت اسالمي و مایه ي علم فقه و کالم و عرفان اند، مایه ي اولین علم تاریخ 

اسالم نیز هستند. 
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

این رشته در حال حاضر در مقاطع کارشناسي پیوسته، کارشناسي 
ارشد ناپیوسته و دکترا در کشور ارائه مي شود. طول دوره ي کارشناسي 
علوم قرآن و حدیث، 4 س��ال اس��ت و همه ي درس ها در 8 نیم س��ال 
ارائه مي ش��وند. طول هر نیم س��ال، 17 هفته است. این رشته در مقطع 
کارشناس��ي داراي 4 گرایش علوم قرآن، علوم حدیث، رجال و تراجم و 

تاریخ اسالم است.
ویژگي ها و توانمندي هاي الزم

 دانش��جویان این رشته پس از پایان تحصیالت خود مي توانند در 
این موارد منشأ خدمات و مشاغل باشند:

- توانایي تدریس و تحقیق در مدرس��ه ها و مؤسسه هاي آموزشي، 
دانشگاه ها، مراکز دیني، فرهنگي و تحقیقاتي.

- کارشناس��ي در امور مذهبي، تبلیغ��ي و فرهنگي داخل و خارج از 
کشور.

- کارشناسي امور تبلیغي و فرهنگي براي سفارت خانه ها، خانه هاي 
فرهنگي و رایزني هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران براي نشر تفکر 

تقریب مذاهب اسالمي و گسترش فرهنگ معارف اسالمي.
- پ��رورش نس��لي که در عی��ن آگاهي از مذهب خ��ود، از مباني 
مذاهب اس��المي دیگر مطلع ش��ود و با تالش هاي علمي و تحقیقي و 

تبلیغي خود به وحدت اسالمي کمک کرده و از اسالم دفاع کند.
- تحقیق و پژوهش در رش��ته هاي علوم ق��رآن، حدیث، رجال و 

تراجم و تاریخ اسالم.
- تبلی��غ دیني در داخل و خارج از کش��ور در س��طح مذاهب مختلف 

اسالمي 
رشته هاي دانشكده ي علوم قرآن

توجه به قرآن و علوم قرآني بر هر مس��لماني واجب اس��ت و باید 
عده اي نیز به صورت تخصصي به تبیین، تدوین و تعلیم علوم قرآن و 

تفسیر این کتاب ارزشمند بپردازند.

دانشکده هاي علوم قرآني وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه در 
س��ال 1368 به همین منظور تأسیس شدند. این دانشکده ها در حال 
حاضر داراي 4 رش��ته ي علوم قرآني، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت، 

تالوت و کتابت قرآن مجید و تربیت معلم قرآن مجید هستند. 
علوم قرآني

رشته ي علوم قرآني از رشته هاي تولیدکننده ي اندیشه است؛ زیرا 
به مطالعه و بررس��ي دانش هایي مي پردازد که ذیل مباحث قرآن قرار 
مي گیرند. مباحثي مانند تاریخ قرآن، اس��باب نزول قرآن، زبان قرآن، 
تفس��یر موضوعي و تفسیر آیات، معربات در قرآن و جدل و استدالل 
در قرآن که هر یک عامل آشنایي بیش تر دانشجویان با مفاهیم علوم 

قرآني مي شود.
تفسیر قرآن مجید

در رشته ي تفسیر قرآن مجید، تفسیر مقدماتي، تفسیر موضوعي، 
مباني و روش هاي تفس��یر، مفردات قرآن )یعني هر کلمه در قرآن به 
چه معناس��ت و مفهوم یک کلمه در آیه ه��اي مختلف چه تفاوتي با 
یکدیگر دارد(، اعراب قرآن و ادبیات قرآن آموزش داده مي شود. براي 
مثال دانش��جوي این رشته در درس تفس��یر، با قصه هاي قرآن آشنا 
مي ش��ود و پس از 4 س��ال مي تواند قصه هاي قرآن را تحلیل کرده و 

هدف از آوردن این قصه ها را بیان کند. 
فنون قرائت، تالوت و كتابت قرآن مجید

در رش��ته ي فنون قرائ��ت، تالوت و کتابت ق��رآن مجید، اصول، 
مباني و فنون تالوت و کتابت قرآن مجید مطالعه و بررس��ي مي شود؛ 
یعني دانش��جویان با تاریخ نسخه نویسي قرآن در جهان اسالم و انواع 
رس��م الخط قرآن اعم از کوفي و سبک هاي متنوع آن نسخه ها و انواع 
متعدد آن و نستعلیق آشنا مي شوند و در قرائت نیز علم تجوید، علم 
 الحان، تاریخ قرائت ها، قاریان مشهور و قرائت هاي آن ها و احتجاج در 
قرائت ه��ا )چرا قاري، آی��ه اي را به یک نحو و آیه ي دیگر را به صورت 

دیگر مي خواند( را مطالعه مي کنند.
تربیت معلم قرآن مجید

تعلی��م و آموزش ق��رآن در جهان ام��روز از اهمیت بیش تري 
برخوردار اس��ت؛ زیرا بزرگ ترین خط��ري که هر اعتقاد و مکتبي را 
تهدید مي کند، دور شدن و فراموش کردن پایه ها و اصول زیربنایي 

... ادامه در صفحه ي بعد
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الهیات و معارف اسالمي

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
این رشته در حال حاضر در مقاطع کارشناسي پیوسته، کارشناسي 
ارش��د ناپیوس��ته و دکترا در کشور ارائه مي ش��ود. این رشته در مقطع 
کارشناسي داراي گرایش هاي علوم قرآن و حدیث، فقه و مباني حقوق 
اس��المي، فلس��فه و حکمت اسالمي، فلسفه و کالم اس��المی، ادیان و 
عرفان، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اس��المي، فقه ش��افعي است. طول 
دوره ي کارشناس��ي این رشته، 4 سال و شامل 8 نیم سال 17 هفته اي 

است.
فارغ التحصیالن این رشته مي توانند منشأ خدمات زیر باشند:

- تبلیغ معارف اسالمي در سطح عمومي.
- تدریس در مراکز آموزشي و فرهنگي.

- گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسالمي در کشورهاي مختلف 
جهان، به عن��وان مثال در قالب رایزني هاي فرهنگي و وزارت خانه هاي 

ارشاد و امور خارجه.
- انجام امور تحقیقاتي و پژوهش��ي در زمینه ي مسایل فرهنگ و 

معارف اسالمي.
- کارشناسي فقه و مباني حقوق اسالمي در دستگاه قضایي

گرایش  فقه  و مباني  حقوق  اسالمي
گرایش  فقه  و مباني  حقوق  اس��المي ، وظایف  و حقوق  انس��ان  را از 
دیدگاه  ش��رع  الهي  بیان  مي کند؛ حقوقي  که  از روي  حکمت  و بر روي  
محور مصالح  خردمندانه  است  و در زمینه ی  رابطه ی  میان  انسان  و خدا، 
رابطه ی  انس��ان ها با یکدیگر یا وظایف  انسان  نسبت  به  خود و طبیعت  
اس��ت. از همین جا مي توان متوجه تفاوت میان رش��ته ی فقه و مباني 

حقوق اسالمي و رشته ی حقوق در مفهوم عام آن شد. رشته ی حقوق، 
اصولي را بیان مي کند که از نظر عقل و عرف بش��ري، رعایت آن ها در 
زندگي براي ایجاد نظم و امنیت الزم است؛ اما فقه بیانگر مصالحي است 
که در تکامل انس��ان تأثیر دارد؛ بنابراین از نظر حقوق اسالمي، اصول 
و قوانین نباید تنها عامل نظم و امنیت باشد، بلکه باید انسان را نیز به 
کمال برس��اند. از این بابت احکام فقهي ممکن است که اعتبار جاودانه 

داشته باشند.
گرایش  ادیان  و عرفان

دانش��جویان  در گرایش  ادیان  و عرفان  با تاریخ  ظهور و گس��ترش  
ادیان  زنده  )ادیاني  که  هنوز پیروان  بس��یاري  دارند( آش��نا مي شوند و 
سه  بخش  اساسي  احکام  و آداب ، عقاید و اخالق  را در هر دیني  مطالعه  
مي کنند. البته  در این  مطالعه  شخص  پژوهشگر درصدد اثبات  حقانیت  
یا بطالن  دین  خاصي  نیس��ت  بلکه  درصدد شناس��ایي  و درک  مواضع  
مشترک  آن هاس��ت. ادیان  زنده اي  که  دانشجویان  مطالعه  مي کنند، بر 

اساس  خاستگاه  آن ها به  سه  گروه  تقسیم  مي شود:
الف ( ادیان  خاورمیانه  که  ش��امل  ادیان  سامي  )یهودیت ، مسیحیت  
و اس��الم(  مي شود که  پیامبران  آن ها نسلش��ان  به  حضرت  ابراهیم )ع(  

مي رسد و دین  زرتشت  که  خاستگاه  آن  ایران  است .
ب ( ادیان  خاور دور که  ادیان  کشورهاي  چین  و ژاپن  است  و شامل  

»کنفوسیوس«، »تائو« و »شین تو« است.
ج ( ادیان  شبه  جزیره  ی هند که  عبارت اند از: هندو، بودا و جین.

دانشجویان  این  گرایش،  عرفان  را به  عنوان  یکي  از مباحث  مقایسه اي  
در ادیان  مطالعه  مي کنند و با ادبیات  عرفاني  اسالم  آشنا مي شوند.

... ادامه از صفحه ي قبل
آن اعتقاد یا ایدئولوژیک است و تنها راه مبارزه با این خطر نیز 
به گفته ي پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص(، بازگشت به قرآن و اتصال 

به این بزرگ ترین و گران بهاترین گوهر هستي است.
بي شک براي رسیدن به این مرحله باید عده اي مسئولیت خطیر 
آموزش و تعلیم قرآن مجید را به صورت اصولي بر عهده بگیرند. بخشي 
از این مسئولیت را دانشکده هاي علوم قرآني پذیرفته اند و به تربیت و 
آموزش دانشجویاني مي پردازند که بتوانند پس از فارغ التحصیلي، اقشار 
مختلف جامعه را با تجوید، روخواني، روان خواني و مفاهیم قرآن در دو 
مقطع مقدماتي و عالي آشنا کنند. این دانشجویان عالوه بر مطالعه ي 
روش تدریس، قرائت و مفاهیم قرآن، درس هاي رشته هاي دبیري از 

قبیل اصول فلسفه ي آموزش و پرورش، روان شناسي تربیتي، سنجش 
و اندازه گیري و روش ها و فنون تدریس را نیز مطالعه مي کنند. 

موقعیت شغلي
تا سال 76، تمامي فارغ التحصیالن این دانشکده جذب آموزش 
و پرورش مي شدند اما در حال حاضر فارغ التحصیل این رشته در 
صورت داشتن توانایي و مهارت الزم مي تواند در مراکز تحقیقاتي 
کش��ور مثل دایره المعارف اس��المي، دایره المعارف شیعه و مراکز 
دیگ��ر فعالیت کند. به همین منظ��ور 3 واحد پروژه ي تحقیقاتي 
به واحدهاي تخصصي دانشجویان این دانشکده اضافه شده است 
که چیزي شبیه به پایان نامه ي دانشجوي دوره ي کارشناسي ارشد 

است. 
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رشد و پرورش کودکان پیش دبستاني

مراکز پیش دبستاني مي توانند با ایجاد امکانات آموزشي، 
پرورش��ي، اجتماع��ي و رفاهي، ش��رایط الزم را براي رش��د 
همه جانبه ي ک��ودکان فراهم کنند. این مراکز، اولین محیط 
اجتماعي و در واقع پلي بین خانه و اجتماع بزرگي هس��تند 
ک��ه کودک ب��ه آن تعل��ق دارد. در این مراک��ز، آگاهي هاي 
اجتماعي کودک رش��د یافته و با اس��تفاده از روش هاي غیر 
مستقیم آموزش��ي، فرصتي براي یادگیري وسیع تر، غني تر 
و همه جانبه ت��ر پی��دا مي کند. این نوع آم��وزش با روحیه ي 
جس��ت وجوگر، فعال و کنجکاو کودک، س��ازگارتر اس��ت و 
او را به یادگیري و اکتش��اف برمي انگی��زد؛ بنابراین در کنار 
خانواده ه��ا و هم پاي تربیت آن ها، الزم اس��ت مراکز آموزش 
پی��ش از دبس��تان در زمینه ي تکام��ل همه جانبه ي کودک 

نقش داشته باشند.
اهمیت این مراکز، زماني آش��کارتر مي شود که بدانیم در 
بس��یاري از مواقع، خان��واده، وظیفه ي خود را به دلیل آش��نا 
نبودن با مسایل تربیتي، فقر فرهنگي، کم سوادي یا بي سوادي، 
مش��کالت اقتصادي، دور بودن والدین از محیط خانه به علت 
کار و تأمی��ن زندگ��ي، از هم گس��یختگي خانوادگي و موارد 
بي ش��مار دیگر، به خوبي ایفا نمي کند. این جاس��ت که مراکز 
پیش دبس��تاني باید کمبودهاي آموزش��ي، تربیتي، جسمي و 

عاطفي کودکان را جبران کنند.
رشته ي رش��د و پرورش کودکان پیش دبس��تاني با توجه 
به همین ضرورت و نیاز به داش��تن مربیاني مجرب و توانمند، 
در دانش��گاه علوم بهزیستي و توان بخشي دایر شده است. این 
رش��ته در مقطع کارشناس��ي، دو گرایش »کودکان عادي« و 

»کودکان با نیازهاي ویژه« دارد. 

1. كودكان عادي
چگونه باید براي کودکان، داس��تان گفت، به آن ها ش��عر 
آموخ��ت و با آن ها بازي کرد؟ زبان آم��وزي و آموزش مفاهیم 
ریاضي چگونه باید باش��د؟ اصول اجتماعي، مذهبي و اخالقي 

را چگون��ه بای��د به آن ه��ا یاد داد ت��ا کودک، رش��د کامل و 
همه جانبه اي داشته باشد؟

وجود این پرس��ش ها و پرسش هایي مانند این، همه مؤید 
این نکته اس��ت که بازي، س��رگرمي و آم��وزش در این مراکز 
مي تواند نقش مؤثري بر جس��م و روان کودک داش��ته باشد. 
این گرایش، نقاط اش��تراکي با رش��ته ي علوم تربیتي، گرایش 
آموزش کودکان دبس��تاني و پیش دبستاني دارد؛ با این تفاوت 
که رش��ته ي علوم تربیتي در دو حیطه ي کودکان دبستاني و 
پیش دبس��تاني فعالیت می کند و مربی��ان مورد نیاز آموزش و 
پرورش را در این دو حیطه تربیت مي کند، اما رش��ته ي رشد 
و پرورش کودکان پیش دبس��تاني )گرایش ک��ودکان عادي(، 
زیر نظر سازمان بهزیس��تي کشور است و تنها مربیان دوره ي 

پیش دبستاني را تربیت مي کند. 

2. كودكان با نیازهاي ویژه
اطالع از ناتواني ه��ا، توانایي ها و قابلیت هاي کودکان در 
سنین پیش از دبستان، به طور چشم گیري در موفقیت هاي 
بع��دی آن ها و پیش گیري از اختالل، مؤثر اس��ت. از همین 
رو، در ای��ن دوران، یک��ي از مهم تری��ن خدمات��ي که مربي 
مي تواند انجام دهد، ش��ناخت ک��ودکان تحت مراقبت خود 
از نظر رفتارهاي فیزیکي و ذهني اس��ت؛ زیرا یک مربي در 
زماني طوالني و در موقعیت هاي بس��یار طبیعي، کودکان را 
مش��اهده مي کند و اگر تفاوتي جدي و زیربنایي در کودک 
وجود داش��ته باش��د، مي تواند این اختالالت را در بسیاري 
از زمینه ها، پیش از این که جدي تر ش��وند، تش��خیص دهد 
و زمین��ه را براي کمک ه��اي الزم متخصصان به نحو معتبر 

فراهم کند.
هدف گرایش رش��د و پرورش کودکان ب��ا نیازهاي ویژه، 
تربیت متخصصاني اس��ت که بتوانند در این زمینه، فعالیت و 

نیازهاي جامعه ي ما را برطرف کنند.
... ادامه در صفحه ي بعد
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مطالعات خانواده

خانواده از دیدگاه اس��الم، بنیادي تری��ن واحد اجتماعي و 
منب��ع اصلي انتقال ارزش ها و س��نت هاي اجتماعي و مذهبي 
اس��ت. از همین رو مطالعه ي همه جانبه ي این واحد اجتماعي 
در ابع��اد مذهبي، روان��ي، تربیتي، اجتماع��ي و حقوقي، یک 
ض��رورت اجتناب ناپذیر اس��ت؛ مطالعه اي که ب��ر مبناي تفکر 
اس��المي و به ش��کل منظم و سیس��تماتیک انجام شده باشد 

و س��اخت و کارکرد خانواده را در ابعاد وسیع فرهنگ اسالمي 
بررسي کند.

رش��ته ي مطالعات خانواده، بر پایه ي همی��ن نیاز تدوین 
ش��ده است. در واقع فارغ التحصیالن این رشته تالش مي کنند 
با بررس��ي هاي دقیق، جواب گوي نیازها و مشکالت جامعه در 

خصوص خانواده باشند. 

... ادامه از صفحه ي قبل
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

مربي کودکان پیش دبس��تاني بودن، از س��خت ترین 
کارهاست؛ زیرا رفتار، طرز صحبت و بیان، نگاه، پوشش، 
راه رفتن و در کل، همه ي کارهاي مربي، در کودک نقش 
جاودانه مي بندد و کوچک ترین لغزش مربي، بر گروهي از 
کودکان اثر منفي مي گذارد. از سوي دیگر، مربي کودکان 
بودن، از بهترین کارهاس��ت؛ زیرا وي با شخصیت و روح 
انسان هایي پُراحساس و پُر از شور معصومانه سروکار دارد 

و پایه ي جامعه را مي سازد.
دانشجوي  دلیل،  به همین 
این رش��ته باید ف��ردي پاک، 
ص��ادق، س��الم و پران��رژي و 
عاش��ق ک��ودکان و آش��نا ب��ا 
روان شناس��ي ک��ودک باش��د. 
هم چنی��ن الزم اس��ت که وي 
فردي خالق و س��ازنده باش��د 
تا بتواند ش��یطنت و کنجکاوي 
کودکان را به بهترین راه سوق 
دهد و از ش��جاعت و جسارت 
کودک براي یادگیري، کش��ف 
دنیاي پیرامون و پرورش هوش 

و استعداد او بهره گیرد. 

فرصت هاي شغلي
فرصت هاي ش��غلي بس��یاري ب��راي فارغ التحصیل این 
رش��ته وجود دارد؛ زیرا بي ش��ک هر مرکز پیش دبس��تاني 
مایل اس��ت از مربیان مجرب و متخصص برخوردار باش��د؛ 
کارشناساني که مي توانند سطح کیفي مرکز را در حد قابل 

توجهي افزایش دهند.
در ضم��ن فارغ التحصیل این رش��ته مي تواند به عنوان 
کارش��ناس آموزش و برنامه ریزي در س��ازمان بهزیس��تي 
کش��ور، کانون پرورش فکري ک��ودکان و نوجوانان و مراکز 

کودکان استثنایي فعالیت کند.
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چیزي که در مفهوم جدید زبان شناسي مطرح است، برخورد 
علمي با زبان است؛ یعني زبان شناسي نیز مانند سایر علوم جدید، 
پدیده یا مسئله ي مورد مطالعه اش را همان طور که هست، بررسي 
و مطالعه مي کند و تالش مي کند از آن پدیده، یک مدل ساخته و 

یک تصور کلي و منسجم ارائه دهد. 
ب��ه عبارت دیگر، علم زبان شناس��ي س��عي مي کن��د زبان را 
همان طور که در میان مردم رایج اس��ت، بشناس��د و مدلي از آن 
ارائه دهد؛ مدلي که اول و آخر داشته و قوانین آن با هم کمابیش 

رابطه ا ي دوجانبه داشته باشند.
البته از آن جا که موضوع مورد مطالعه ي این علم، زبان است 
براي ارائه ي مدل با دو مش��کل روبه روس��ت؛ یکي این که زبان را 
مثل سایر پدیده ها نمي توان دید و از آن، مدل ساخت و به همین 
دلیل مدل س��ازي آن جنبه ي انتزاعي پیدا مي کند و مشکل دیگر 
این ک��ه زبان علي رغم تصور مردم که آن را بس��یار س��اده تصور 
مي کنند، از پیچیده ترین پدیده هاي جهان است و نظامي پیچیده 
دارد؛ زیرا نظام زبان باید گنجایش همه ي هستي آدمي را داشته 
باش��د و همه ي علوم دیگر باید در زبان گنجانده ش��وند و این به 
معناي آن اس��ت که دس��ت یابي به همه ي جنبه ه��اي زبان، کار 

آساني نیست.
از همین رو زبان شناس��ان، زبان را در مراحل مختلف آوایي، 
صرف��ي، نحوي و معنایي مطالعه ک��رده و از هر یک از نظام هاي 
یادشده، مدلي ارائه مي دهند و سپس تمامي این مدل هاي کوچک 
را ترکیب می کنند و یک مدل کلي از نظام زبان ارائه مي دهند. 

یکي از دشواري هاي عملي آموزش زبان خارجه، آن است که 
زبان هاي خارجه نسبت به زبان مادري افراد متفاوت اند؛ در نتیجه 
یادگیري این زبان ها بس��یار دش��وار است، طوري که کم تر کسي 
مي توان��د به غیر از زبان مادري خود چهار زبان دیگر یاد بگیرد و 
از آن ها اس��تفاده ی کتبي و ش��فاهي کند. حال علم زبان شناسي 
با توجه به مش��ترکات موجود میان نظام های همه ي زبان ها، امر 

زبان آموزي را تا حد زیادي آسان تر یا حداقل روشن تر مي کند.
از سوي دیگر، زبان شناس��ي به دلیل سرشت موضوعش، که 

زبان اس��ت، با همه ي عل��وم در ارتباط اس��ت؛ بنابراین مي تواند 
مش��کالت متعدد عل��وم مختلف به ویژه علوم انس��اني را از میان 

بردارد.
براي مثال، زبان شناس��ي نشان داده است که در حل مسایل 
فلسفي موفق است؛ زیرا بسیاري از مسایل فلسفي بیش  از آن که 
جنبه ي فلس��في داشته باشند، جنبه ي زباني دارند. همین امر در 
مورد مطالعات ادبي نیز صادق اس��ت؛ یعني بس��یاري از مطالب 
پیچی��ده و مبهم مط��رح در ادبیات، به کمک زبان شناس��ي حل 

شده است. 
ب��راي مثال، زبان شناس��ي بررس��ي مي کند که چ��ه تغییر و 
تحولي در س��اخت نحوي، آوایي و س��ایر موارد اتفاق مي افتد تا 

زبان معمولي به پاره اي ادبي تبدیل شود. 
زبان شناسي در حوزه ي مطالعات رایانه اي نیز وارد شده است 
و در همه ي سطوح علوم ارتباطات و مخابرات، از ارتباطات تلفني 
و رادیویي گرفته تا اطالع رس��اني هاي فضایي را مطالعه و بررسي 
مي کند. براي مثال، این که چه وس��یله ي ارتباطي ساخته شود تا 
با کم ترین هزینه، پیچیدگي و اشتباه، بتوان بین افرادي که روي 
زمین هس��تند، با افرادي که در فضاپیماه��ا حضور دارند ارتباط 
برقرار کرد، نیاز به تحقیقات زبان شناسي دارد؛ زیرا زبان شناسان 
تحقیق مي کنند که روي انتق��ال چه ویژگي هایي از صداي زبان 
بای��د تأکید ش��ود و به چه ویژگي هایي باید توجه ش��ود تا بتوان 
 B ب��ه نقطه ي A اطالع��ات را ب��ا حداق��ل پیچیدگي، از نقطه ي

رساند.
هم چنین اگر در مدرسه هاي ما از منظر زبان شناسي به چهار 
مهارت خواندن، نوشتن، ش��نیدن و گفتن توجه شود، جوانان ما 
پس از دیپلم یا در دانش��گاه مي توانند یک گزارش درس��ت، یک 
مقاله ي صحیح و به آیین بنویس��ند یا در خالصه نویسي، دقیق و 

صحیح عمل کنند.
بي شک همه ي اطالعات درباره ي یک علم در اختیار دانشجویان 
گذاش��ته نمي شود، بلکه دانشگاه تالش مي کند روش را یاد دهد و 

دانشجو باید خود با تحقیق و بررسي به نتیجه برسد.
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در رشته ي زبان شناس��ي نیز به دانشجو آموخته مي شود که 
زبان چیس��ت، چگونه مطالعه مي شود، ابعاد آن چیست و در هر 
س��طحي چگونه مدل زبان را مي س��ازند؛ سپس خود دانشجو در 
ط��ول زندگي با مطالعه و تحقیق رفت��ه رفته به تجربه و پختگي 

مي رسد.
اگر نظ��ام ارتباطي حیوانات را با زبان بش��ر مقایس��ه کنید، 
تفاوت ه��اي آش��کاري بین این دو نظ��ام مي بینید. ب��راي مثال 
خالقیتي که در نظام ارتباطي زبان انسان است، در نظام ارتباطي 
سایر موجودات نیس��ت. هم چنین تجزیه ي زنجیره ي گفتار زبان 
بشر به واحدهاي کوچک تر واج ها و تک واژه ها را در زبان حیوانات 
نداریم. با توجه به این تفاوت ها، زبان انس��ان، جایگاه خاصي دارد 
که کاماًل از نظام ارتباطي حیوانات متمایز مي ش��ود. این تمایز تا 
آن جاس��ت که برخي از زبان شناس��ان، زب��ان را در مفهوم »زبان 
بش��ر«، ممیز انس��ان از س��ایر حیوانات مي دانند و اگر نظامي به 
این درجه از اهمیت برسد که فصل ممیز انسان از سایر حیوانات 

شود، به خودي خود ارزش مطالعه و بررسي دارد.
از سوي دیگر اگر زبان را یک نظام ذهني بدانیم، چنان چه با 
مطالعه ي زبان هاي مختلف به مشترکاتي در میان آن ها پي ببریم 
)مش��ترکاتي که با عنوان جهاني هاي زبان از آن ها یاد مي شود(، 
آن وقت به قول »چامس��کي« مطالعه ي زبان مي تواند دریچه اي 
به س��وي مطالعه ي ذهن انسان باش��د و در واقع مطالعه ي زبان، 

مطالعه ي ذهن انسان و زبان، آیینه ي ذهن انسان است.
هم چنین تکنولوژي اطالعاتي، به ش��دت نی��از به تحلیل زبان 
دارد. براي مثال، اگر بخواهیم در زمینه ي ترجمه ي ماشیني )ارائه ي 
یک جمله به کامپیوتر و ترجمه ي آن توسط کامپیوتر(، استفاده از 
شبکه هاي اینترنت به زبان مادري یا برنامه هاي کامپیوتري تحقیق 
و مطالع��ه کنیم، ب��دون تردید به طرح زبان ش��ناختي نیاز داریم و 
درنهایت باید گفت که علم روان شناسي در شاخه هاي زبان پریشي، 
فراگی��ري زبان اول و یادگیري زب��ان دوم، علم گفتاردرماني و علم 
جامعه شناسي براي مطالعه ي زبان در بافت اجتماعي مثل گویش هاي 

اجتماعي، منطقه اي و ...، نیازمند علم زبان شناسي است.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
همه مي دانیم که تس��لط بر زبان انگلیسي براي دانشجوي 
هر رشته اي یک ضرورت انکارناپذیر است؛ زیرا کتاب ها و منابع 
درس��ي همه ي علوم به ویژه علوم جدید، به زبان انگلیس��ي اند. 
این توانایي در مقطع کارشناسي ارشد، اهمیتي دوچندان دارد؛ 
زی��را در این مقطع، دانش��جویان بیش تر ب��ه مطالعه و تحقیق 
مي پردازن��د و ب��راي مطالعه و تحقیق نیز بای��د با مراکز علمي 
جهان ارتباط داش��ته باش��ند و این کار، نیاز به تس��لط بر زبان 

انگلیسي دارد.
به گفته ي اس��تادان زبان شناسي، دانش��جویان این رشته نیز 
باید به زبان انگلیسي مسلط باشند؛ زیرا زبان شناسي، علم جدیدي 
است و بسیاري از کتاب ها و منابع آن، به زبان فارسي ترجمه نشده 
است. دانشجوي زبان شناس��ي باید با مباني زبان شناسي عمومي 
و نظرات دستورنویس هاي سنتي درباره ي ساختار دستور سنتي 
زبان فارس��ي آشنا باش��د و اگر دانشجویي ذهن استداللي داشته 
باش��د و در انتزاع مس��ایل و مفاهیم، از توانای��ي خوبي برخوردار 
باش��د، در این دوره موفق تر است. دانشجوي این رشته باید یا به 
زبان عالقه مند باش��د یا به علمي که زبان شناسي بتواند مشکل یا 

مشکالت آن علم را حل کند.

فرصت هاي شغلي
فارغ التحصیالن زبان شناسي مي توانند در فرهنگستان ها، 
پژوهش��گاه ها یا مؤسس��ه هاي انتش��اراتي ب��ه کار تحقیق، 
ترجمه یا تألیف بپردازند یا به عنوان مش��اور زبان شناس��ي 
در مؤسس��ه هاي مختلف مانند اداره ي ثب��ت احوال فعالیت 

کنند.
تعدادي از فارغ التحصیالن این رشته نیز در پروژه هاي بزرگ 
برنامه نویسي کامپیوتر فعالیت دارند. هم چنین ویراستاري کتاب ها 
و نش��ریه ها یکي از فرصت هاي شغلي اصلي فارغ التحصیالن این 
رشته اس��ت تا آن جا که برخي از ویراس��تاران توانمند کشور ما، 

متخصص زبان شناسي هستند.
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م��ددکاري اجتماعي یکي از رش��ته هاي کاربردي اس��ت که 
فارغ التحصی��ل آن باید بتواند در مراکز مختلف��ي که به نوعي با 
انس��ان ها در ارتباط اند )با اس��تفاده از روش ها و تکنیک هایي که 
آموزش دیده است(، وارد زندگي انسان هایي شود که به هر دلیل 
اجتماع��ي، اقتصادي، فرهنگي و خانوادگي دچار مش��کل بوده و 
نمي توانند مش��کل خود را به تنهایي حل کنند یا منش��أ مشکل 
خویش را تشخیص دهند تا این انسان ها بتوانند به یاري مددکار، 

مشکل خویش را شناخته و حل کنند.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، م��ددکاري اجتماع��ي عبارت اس��ت از 
مجموعه اي متش��کل از تدابیر مشاوره و فعالیت هاي حرفه اي که 
در قالب نهادها، س��ازمان ها و مؤسس��ه هاي رفاهي، توان بخشي، 
اجتماع��ي، فرهنگي و تربیتي عرضه مي ش��ود تا ب��ا ایجاد تغییر 
و دگرگوني مناس��ب در ش��رایط م��ادي و معنوي افراد و اقش��ار 
جامعه، زمینه ي بهزیس��تي و رش��د و تعالي آن ها را فراهم کند. 
هدف رشته ي مددکاري این است که به افراد نیازمند به خدمات 
اجتماعي کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند 

و سپس راه  حل آن را پیدا کنند.
انس��ان، همیش��ه نیازمند یاري هم نوعان خویش است؛ زیرا 
به تنهای��ي نمي تواند نیازه��اي خویش را برطرف کند. رش��ته ي 
مددکاري به یاري افراد نیازمند مي آید و ش��رایط مادي و معنوي 
را براي آن ها فراهم مي کند تا آن ها به این وس��یله بتوانند مشکل 
خویش را بشناس��ند و براي حل آن، اق��دام کنند. هدف از ایجاد 
این رش��ته، تربیت افراد متعهد و مس��ئولي اس��ت که بتوانند با 
فنون و اصول علمي و حرفه اي، پاس��خ گوي نیازهاي افراد جامعه 

و خدمات مددکاري باشند.

تفاوت مددكاري با مشاوره و راهنمایي
رشته ي مشاوره معموالً در آموزش و پرورش استفاده مي شود و 
مشاوران، بیش تر در مقوله ي افت تحصیلي، یعني مسایل مربوط به 
دانش آموز و مدرسه، فعالیت مي کنند؛ اما رشته ي مددکاري، فرایند 

گس��ترده اي دارد که بخش��ي از آن، مشاوره است؛ زیرا یک مددکار 
مي تواند نقش هاي بس��یار متفاوتي داش��ته باشد و این، بستگي به 
آن دارد که در چه س��ازماني فعالیت داش��ته باش��د و چه امکاناتي 
در اختیار او بگذارند. براي مثال در مدرس��ه، یک مددکار مي تواند 
خیلي گس��ترده کار کند و عالوه بر رسیدگي به مشکالت آموزشي 
دانش آموزان، به بررس��ي مش��کالت تربیتي دانش آموزاني بپردازد 
ک��ه با خانواده ي خویش مش��کل دارند یا مش��کل آن ها از خانواده 
نشئت مي گیرد. این دو رشته به یکدیگر بسیار شبیه هستند با این 
تفاوت که کار یک مددکار، عمیق تر است؛ زیرا مددکار، تنها مشاوره 
نمی دهد بلکه وارد خانواده ي مددجو مي ش��ود و تالش مي کند که 
مشکل او را نیز حل کند یا وقتي مسئله ي بزه کاري یا اعتیاد مطرح 
مي ش��ود، یک مددکار تا ح��دود درمان نیز پیش م��ي رود اما یک 
مشاور، تنها وظیفه ي راهنمایي فرد مشورت کننده را بر عهده دارد.

مشاوره، یکي از وظایف مددکار است. در بسیاري از کشورهاي 
دنیا، مشاوره، زیرمجموعه ي مددکاري است. در کشور ما، مشاوره 
بیش ت��ر بُع��د تحصیلي دارد؛ در حالي که م��ددکار در تمام ابعاد 

زندگي انسان ها وارد مي شود و به یاري آن ها مي پردازد. 

ویژگي هاي جسمي و روحي دانشجوي مددكاري
پی��ش از انقالب فرهنگي، دانش��جویان رش��ته ي مددکاري از 
طریق آزمون نیمه متمرکز انتخاب مي شدند و سپس از میان افراد 
گزینش شده، به یاري مصاحبه، افراد مستعد و مناسب براي رشته ي 
مددکاري انتخاب مي شدند. بیش تر استادان این رشته معتقدند که 
روش گفته شده، روش مناسبي براي گزینش دانشجویان رشته ي 
مددکاري بود؛ زیرا دانشجویان این رشته باید از سالمت جسماني 

برخوردار بوده و خصوصیات روحي خاصي داشته باشند.
یک مددکار باید از س��المت جس��ماني برخوردار باشد. براي 
مث��ال یک فرد نابینا امکان دارد ک��ه در بُعد خاصي از مددکاري 
توفیق یابد اما در کل نمي تواند فرد موفقي در حرفه ي مددکاري 
باشد؛ زیرا یک مددکار اجتماعي از طریق بینایي، یعني مشاهده، 

مددکاري اجتماعي
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اطالعات بس��یاري را کس��ب مي کند که از راه شنوایي یا مطالعه، 
به دس��ت نخواهد آورد. از س��وي دیگر، یک م��ددکار باید داراي 
توانمندي ه��اي روحي خاصي باش��د؛ یعني بای��د روحیه اي قوي 
داش��ته باش��د تا بتواند مش��کالت و معضالتي را ک��ه در زندگي 
انسان ها مي بیند، تحمل کند؛ پس باید پذیرفت که افراد زودرنج 

و بسیار حساس و عاطفي به درد این رشته نمي خورند.
بدون ش��ک یک مددکار نباید در گفت وگ��و و ارتباط برقرار 
کردن با دیگران دچار مش��کل ش��ود. هم چنی��ن باید روحیه اش 
ش��کننده نباش��د؛ زیرا در غی��ر این صورت، نه تنه��ا یاور مددجو 

نخواهد بود، بلکه روحیه ي خودش نیز از بین خواهد رفت.
مددکاري تلفیقي از عش��ق و منطق است؛ زیرا وقتي با انسان 
نیازمندي کار مي کني و براي حل مشکلش تا آخرین نقطه همراه 
مي ش��وي، اگر عاشق انسان ها نباشي نمي تواني در این کار موفق 

شوي.
عالوه بر این، یک مددکار باید خود را به خوبي بشناسد؛ زیرا 
اگر خود را نشناس��د، نمي تواند به دیگري ش��ناخت بدهد و به او 

کمک کند.

ویژگي ها و مشكالت مددكاري
رش��ته ي مددکاري از رشته هایي اس��ت که داوطلبان هر سه 
گروه آزمایش��ي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انس��اني 
مي توانند آن را انتخاب کنند. هم چنین دانشجویان این رشته باید 
در دوران تحصیل، 24 واح��د کارورزي و پس از فارغ التحصیلي، 
دو س��ال طرح بگذرانن��د که این دو ویژگي، رش��ته ي مددکاري 
را در می��ان رش��ته هاي علوم انس��اني متمایز کرده اس��ت؛ زیرا 
فارغ التحصیالن این رش��ته به دلیل تجربه ي ناش��ي از 24 واحد 
کارورزي در 6 واحد مس��تقل و دو س��ال طرح در س��ازمان ها و 
مؤسسه هاي دولتي، از موقعیت شغلي مناسبي برخوردار هستند. 
متوس��ط تحصیل در این رش��ته، 4 س��ال و درس هاي آن در 8 

نیم سال تحصیلي به صورت زیر برنامه ریزي شده است:
- درس هاي عمومي

- درس هاي پایه و اصلي
- درس هاي تخصصي

- درس هاي کارآموزي در عرصه
دانش��جویان این رشته در هر واحد درس��ي کارآموزي، باید 
آموزش ببینند تا در آینده بتوانند در انجام وظایف س��نگین این 

رشته موفق باشند.
الزم اس��ت ب��ه تأثی��رات مثبت این رش��ته بر دانش��جویان 
نیز اش��اره کرد. دانش��جویان این رش��ته حس انسان دوس��تي و 
نوع دوس��تي بیش تري دارند، جامعه و مش��کالت آن را به خوبي 
مي شناسند و مي توانند در زندگي شخصي خود به یاري اطالعات 

و دانش��ي که کسب کرده اند، مشکالت خویش را شناخته، تجزیه 
و تحلیل کنند و در رفع آن ها بکوش��ند. دانش آموختگان رشته ي 
مددکاري اجتماعي در مددکاري، فردي توانا مي ش��وند. آن ها با 
ارائه ي خدم��ات حرفه اي به خانواده ها کم��ک می کنند تا روابط 
اجتماعي س��الم تر و مؤثرتري داشته باشند و بتوانند با بهره گیري 
از استعدادها، توانمندي ها، امکانات دروني و بیروني خود و جامعه 

به حداکثر رشد مادي و معنوي برسند.
توسعه و تعمیم خدمات مددکاري اجتماعي در جوامع مختلف 
براي تأمین نیازهاي اجتماعي، فرهنگي و رفاهي، از طریق بسیج 
نیروها و جلب مشارکت هاي عمومي و بهره گیري از استعدادها و 

نیروهاي موجود در جامعه است. 
حرفه ي مددکاري یک بُعد خاص دارد که این بُعد به گروه هاي 
خاص اجتماعي مثل معلوالن، معتادان، خانواده هاي بي سرپرست، 
آس��یب دیدگان حوادث طبیعي و غیر طبیع��ي بازمي گردد؛ ولي 
بُعد عام این حرفه به همه ي انس��ان ها مربوط مي شود؛ زیرا تمام 
انسان ها ممکن است در مسیر زندگي خویش با مشکالتي مواجه 
ش��وند و نیازمند مددکار باش��ند؛ به همین دلیل، هر جا اداره ي 
رفاه��ي یا امور اجتماعي هس��ت، مددکار اجتماع��ي مي تواند در 

آن جا حضور داشته باشد و مسئولیتي را بر عهده بگیرد. 

فرصت هاي شغلي
دامنه ي عمل مددکاري اجتماعي، بس��یار وسیع است و ابعاد 
مختلف��ي دارد و به همین دلیل، موقعیت ش��غلي این رش��ته نیز 

مطلوب است.
مددکاران خود مي توانند به س��ازمان هاي خدماتي موجود در 
ش��هرها و اس��تان ها مراجعه کنند و پس از گرفت��ن اعالم نیاز از 
مؤسس��ه ي ذکرشده، ش��روع به کار کنند. در هر صورت، این دو 
س��ال کار مي تواند فرصت خوبي براي کس��ب تجربه باش��د و به 
احتمال زیاد اگر در این مدت، کارکردش��ان خوب باش��د، همان 
مراکز آن ه��ا را جذب خواهند کرد. م��ددکاران در کارخانه ها به 
عنوان بازوي مش��ورتي مدیر کارخانه براي بررس��ي مرخصي ها، 
بیماري ها و گرفتاري هاي خانوادگي کارگران، در بخش کارگزیني 
بانک ها، بررسي افت کاري و غیبت هاي بیش از اندازه ي کارمندان، 
در مدرس��ه ها به عنوان بازوي مش��ورتي مدیر و معلم ها در مورد 
مس��ایل دانش آم��وزان، در بنیاد ش��هید، بیمارس��تان ها، مراکز 

بهزیستي و زندان ها فعالیت مي کنند. 

مددكاري گروهي
ارائ��ه ي خدم��ات م��ددکاري گروهي ب��ه افراد براي رش��د 
اس��تعدادها، ظرفیت ها و قابلیت ها ب��ا بهره گیري از روابط و فعل 

و انفعاالت گروهي است.


