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کاربران ش��بکه های اجتماعی انتقادات گسترده ای را نسبت به 
قطع دسترسي پژوهش��گران و دانشجويان به متون پايان نامه ها 
در ايرانداک اعالم کرده اند. بعد از انتش��ار چنین خبری از سوی 
ايرانداک واکنش های بسیاری در فضای مجازی توسط دانشجويان 
و البته اعضای هیئت علمی منتشر شد؛ واکنش هايی که هرکدام 
به نحوی به موضوع دسترس��ی آزاد به اطالعات اش��اره داشت و 
بسیاری از دانشجويان اين قانون را به ضرر علم و آگاهی خوانده اند. 
امیر ناظمی، معاون وزير ارتباطات نیز نوش��ته اس��ت: »هرکس 
چنین کاری انجام داده، اشتباه بزرگی کرده و تنها می توانم بگويم 
ضدتوس��عه بوده اس��ت. چه وزارت علوم، چه ايرانداک و چه هر 

سیاستگذار ناآگاه ديگری را بهتر است به جامعه معرفی کنید.«
او در توئیت ديگری هم نوشته اس��ت: »واقعاً چرا عقبگرد؟ بنده 
صبر و شکیبايی ندارم و زحمت نکشید و سپاسگزاری هم نکنید. 
واقعاً اس��م گنج برازنده اين سامانه اس��ت. در خاک هم مدفون 

شده است.«
شعبانی يکی از دانش��جويان نیز در اينس��تاگرام خود با عنوان 
»قانون��ی به ضرر اهالی علم و دانش« نوش��ته اس��ت: »محققی 
که اثر پژوهشی خود را به اتمام می رس��اند، خستگی اش وقتی 
رفع می شود که آثار پژوهش��ی  اش منبعی باشد در اختیار ساير 
پژوهش��گران، حتی در خصوص ضريب علمی که از هر چیزی 

برای پژوهشگر بیشتر حائز اهمیت است، ارجاعات به آن مطلب 
اس��ت، يعنی هرچه به مقاالت و پايان نامه ها بیشتر ارجاع داده 
شود، ارزش آن مطلب بیش��تر خواهد شد.« او همچنین نوشته 
است: »متخلفان در زمینه پايان نامه هم باالخره راهی برای خود 
پیدا می کنند و از منابع دانلودش��ده ای که در بايگانی های خود 
دارند، استفاده خواهند کرد و اينجا فقط راه برای جوان دانشجو 
و پژوهشگر واقعی سخت و فرسايشی خواهد شد. انرژی و وقتی 
که می تواند در مسیر پژوهش خود هزينه کند اتالف دسترسی 

به منابع علمی می شود.«
يکی از اعضای هیئت علمی دانش��گاه امام صادق)ع( با انتش��ار 
بخش��ی از مصاحبه  رئیس پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالعات 
ايران )ايرانداک( با يکی از رسانه ها نوش��ته است:» ظاهراً پايان 
دسترسی آزاد و رايگان به تمام متن پايان نامه ها  کاماًل برخالف 
میل ايرانداک و طبق نظر يک دستگاه نظارتی اتفاق افتاده است. 
به نظر شما مديران کدام دستگاه نظارتی از دسترسی آزاد به تمام 

متن پايان نامه ها متضرر شدند؟«
يکی ديگر از کاربران شبکه های اجتماعی هم نوشته است:هنوز 
همه  دانشگاه ها امکان دسترس��ی به متون پايان نامه ها را فراهم 

نکرده اند که بتوانند جايگزينی برای ايرانداک باشند.
کاربر ديگری هم توئیت زده اس��ت که »تو ش��رايط کرونايی، 

دسترسی به کتابخونه های تخصصی واسه ما غیرممکن شده. 
در همین راستا ايرانداک هم دسترسی به پايان نامه ها رو بسته. 
قیمت کتابای تخصصی هم که س��ر به فلک کشیده. بفرمايید 
بگید ش��عب ابیطالب برای دانشجويان ارش��د و دکترا درست 

کردين ديگه؟!«
کاربري به نام صدف صفاپور هم در اينستاگرامش در اين زمینه 
نوشت:» اتفاقاً در بسیاری از مواقع دانش��جويان با دسترسی به 
متن پايان نامه در ايرانداک متوجه می ش��وند موضوعی که برای 
پايان نامه خود انتخاب کرده اند قباًل توسط يک دانشجوی ديگر 
نوشته شده است، بنابراين ترغیب می شود تا موضوع پايان نامه 
خود را تغییر دهد و باز هم جلوی تقلب علمی گرفته می شود. با 
اين اوصاف به نظر می رسد اگر پايان نامه در اختیار ايرانداک قرار 
گرفته و منتشر نشود، ش��رايط برای تقلب علمی مهیا می شود، 
زيرا هر چیزی که پنهان باش��د راه تقلب را هموار می کند. وقتی 
پايان نامه در س��ايت ايرانداک منتشر ش��ود، در دسترس همه 
دانشگاه ها قرار می گیرد، بنابراين دانشجو نمی تواند از پايان نامه 

خاصی استفاده کند.«
موج اعتراضات دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری به اين اقدام 
واکنش نمايندگان مجلس را نیز برانگیخت به طوری که مجتبی 
توانگر، عضو کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس اخیراً از ارس��ال 

نامه ای به وزير علوم در اين باره خبر داد و نوشت:   » در نامه ای به 
وزير علوم نسبت به مسدود شدن دسترسی جامعه علمی کشور 
به پايان نامه ها و رساله های علمی معترض شدم که اين موضوع با 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مغايرت دارد. در صورت 
عدم توجه به اجرای مر قانون از س��وی آن وزارتخانه، موضوع را 
از طريق س��ؤال در مجلس پیگیری می کنم. بعد از گذش��ت دو 
هفته از ارس��ال نامه به وزير علوم، هنوز قدمی در راس��تای رفع 
اين اقدام غیرقانونی انجام نشده اس��ت، در نتیجه سؤال از وزير 

را کلید زدم.«
عالوه بر س��ردرگم شدن دانش��جويان، قطع دسترسی به متون 
پايان نامه ها باع��ث رونق کانال های تلگرامی و وب س��ايت هايی 
شده است که مدعی اند دارای آرش��یوی از پايان نامه ها هستند 
و با دريافت مبلغی آنها را در اختیار دانش��جويان قرار می دهند. 
در اين میان، دور از ذهن نیس��ت اگر کالهبرداری هايی از سوی 

گردانندگان اين وب سايت ها و کانال ها نیز صورت بگیرد.
عالوه بر اين، اگر قطع دسترس��ی محققان به متون پايان نامه ها 
به دلیل فشارهای دانشگاه ها رخ داده است تا دانشجويان مجبور 
شوند از آرشیو دانشگاه اس��تفاده و مبلغی را به حساب آنها واريز 
کنند بايد ديد آيا اين منبع درآمد دانش��گاه ها در اليحه بودجه 

پیش بینی شده است يا اقدامی غیرقانونی است؟

اعتراض پژوهشگران به ايرانداک  در شبكه هاي اجتماعي
واکنــش

ساختار رسانه هاي امريکايي
بسیج دانش��جويی دانشکده علوم 
عالم��ه  دانش��گاه  ارتباط��ات 
طباطبايی)ره(، شماره  ششم نشريه 
دانشجويی »حنیفا« را منتشر کرد. 
در شش��مین ش��ماره از نش��ريه 
»حنیفا« چگونگی حفظ س��اختار 
سیاسی رس��انه های امريکايی در 
بحران انتخابات رياست جمهوری 
بررسی شده است. سواد رس��انه ای که آموزش داده نمی شود و 
رس��انه  ای  آمار زده اس��ت، بخش هاي مهم مطالب اين نشريه 
دانشجويی را ش��امل می شود. در قس��مت پايانی نیز بخشی از 

دغدغه های يک دانشجوی رشته  ارتباطات بیان شده است.
-----------------------------------------------

اشتغال زنان 
بسیج دانش��جويی دانشگاه شهید 
بهش��تی، ش��ماره س��وم نش��ريه 
دانشجويی »ارغوان« را منتشر کرد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويی 
»ارغوان« به مسئله  اشتغال زنان و 
تأثیر آن بر اقتصاد کش��ور پرداخته 
شده است. موضوعاتی چون نقش 
زنان عشاير و روستا در رشد اقتصادی 
کشور، زنان سرپرست خانوار، نگاهی بر اشتغال سیاسی زنان در 
ايران، خانواده و اشتغال زنان در اقتصاد مقاومتی، خشونت علیه 
زنان و اعتراضات علیه زن  کش��ی، در کش��ورهای جهان س��وم، 
تفاوت های زنان و مردان در اشتغال به پست های مديريتی و اسارت 

زنان در بند مشاغل سخت مورد بررسی قرار گرفته است.
-----------------------------------------------

تدبير و اميد در بحران ها
ب��ه هم��ت مجم��ع دانش��جويان 
عدالتخواه دانشگاه تهران، سومین 
شماره نش��ريه دانشجويی »قیام« 
منتشر شد. در اين شماره از نشريه 
دانش��جويی »قیام« دولت تدبیر و 
امید و نظام مديريت��ی آن در امور 
عادی و در بحران ها بررس��ی شده 
اس��ت. از جمله عناوين اين نشريه 
دانشجويی »قاتل زنجیره ای«، »نامه بدون سالم به رهبر انقالب«، 
»چالش راهبردی اس��تیضاح!«، »مجلس در قعر امور اس��ت«، 
»صداوس��یما در جايگاه متهم« و »در خدمت و خیانت شورای 
سران« است. گزارشی نیز به بزرگداشت شهدای کابل نوشته شده 

است که در اين نشريه مطالعه خواهید کرد.
-----------------------------------------------

فساد سيستماتيک!
مجمع دانشجويان حزب اهلل دانشگاه 
عل��م و صنع��ت اي��ران، ويژه نامه 
ورودی های نش��ريه دانش��جويی 
»خیزش« را منتش��ر کرد. در اين 
شماره از نشريه »خیزش« به موضوع 
فساد سیستماتیک در ايران و تأثیر 
دقیق فس�اد بر رشد تولید ناخالص 
داخلی پرداخته شده است و چرايی 
اهمیت انتخابات اين دوره اياالت متحده امريکا بر تمام بازارها و به 
ويژه بازار ايران مورد بررسی ق��رار گرفته است. برخی از اصطالحات 
آموزشی و دانشجويی برای دانشجويان جديدالورود تشريح شده و 
درمورد پولی شدن دانشگاه های دولتی در بستر برنامه پنج ساله 

پنجم توسعه  جمهوری اسالمی ايران تحلیل شده است.
-----------------------------------------------
بازخوانی تراژدی آبان و نمايش انتقام

به همت بسیج دانشجويی دانشکده 
حقوق و علوم سیاس��ی دانش��گاه 
تهران، شماره هفتم نشريه »ايران 
۱۴۰۴« منتشر شد. در اين شماره از 
نشريه »ايران ۱۴۰۴« آبان ماه سال 
۹۸ و تمام اتفاقات قبل و بعد از گرانی 
بنزي��ن، اعتراض��ات مردم��ی و 
اغتشاشات مورد بررسی قرار گرفته 
است و سرمقاله اين نش��ريه را با عنوان »بازخوانی تراژدی آبان و 
نمايش انتق��ام« مطالعه می کنید. يکس��الگی کرونا و ش��هادت 
مرزبان های دالور در نقاط مختلف مرزی و بررس��ی دوباره نظام 
سربازی از ديگر مطالبی است که در اين شماره منتشر شده است.
-----------------------------------------------

همچنان در خيال مذاکره
به همت بسیج دانشجويی دانشکده 
حقوق و علوم سیاس��ی دانش��گاه 
تهران، شماره ششم نشريه »ايران 

۱۴۰۴« منتشر شد.
در اين شماره از نشريه دانشجويی 
»ايران ۱۴۰۴« با توجه به نزديک 
ش��دن انتخابات رياست جمهوری 
س��ال ۱۴۰۰، به عملک��رد دولت 
پرداخته شده است. در حالی که مردم زير بار مشکالت معیشتی 
کمر خم کرده اند، تعدادی از سیاستمداران هنوز امیدوار به حل 
اين مش��کالت با مذاکره طرف ايرانی با امريکا هستند. بررسی 
جهت گیری های امیدوارکننده مجلس يازدهم درباره مس��ائل 
اقتصادی و معیش��تی مانند طرح جهش تولید و تأمین مسکن 
در کنار طرح تأمین کاالهای اساسی، از جمله مطالب اين نشريه 

است که می توانید مطالعه کنید.

گشت نشریات

نزدیك به ی�ك ماه از 

عليرضا سزاوار
دسترس�ی    گزارش يک قط�ع 

و  پژوهش�گران 
دانش�جویان به متون پایان نامه ه�ا در ایران داك 
گذشته و هنوز پاسخ قانع کننده ای برای این اقدام 
اعالم نش�ده اس�ت. هر چند که گفته می شود این 
اقدام در راس�تای مقابله با تخلفات علمی صورت 
گرفته اس�ت اما موج�ب رونق کس�ب وکار برخی 
کانال های تلگرامی و وب سایت های غیررسمی شده 
و شائبه هایی را در خصوص کسب درآمد دانشگاه ها 
از راه انتش�ار متن  پایان نامه ها ایجاد کرده اس�ت. 
اکنون قطع دسترسی پژوهشگران و دانشجویان به 
پایان نامه ه�ا و رس�اله دکت�ری در س�امانه گن�ج 
پژوهش�گاه ایرانداك، مشکالت بس�یاری را برای 
جامع�ه علم�ی کش�ور ب�ه وج�ود آورده اس�ت.

 ضربه به اشتغال فارغ التحصیالن
دسترس��ی نداش��تن به متن کام��ل پايان نامه ها و 
تحقیق��ات علم��ی همچنی��ن موجب می ش��ود تا 
کارفرمايان با میزان توانايی افراد برای انجام پروژه ها 
آشنا نش��وند و همین امر يکی از مشکالتی محسوب 
می شود که اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی را بیش 
از پیش با چالش روبه رو کند. همچنین اين موضوع 
پیامد های منفی ای همچون قطع ارتباط دانشگاه ها با 
پژوهشگاه ها در استفاده از يافته های علمی و به طور 
ويژه عدم دسترس��ی حاکمیت به پروژه های علمی و 

تحقیقاتی کارآمد را به دنبال دارد.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران  معروف به 
ايرانداک بر پايه نخستین سند در اين زمینه، در يکم 
مهر ماه سال ۱۳۴۷ با نام فارسی »مرکز اسناد ايران« 
 Iranian  Documentation« در برابر نام انگلیسی
Center«  پايه گذاری ش��د و پیش از نام کنونی، با 
نام  مرکز مدارک علمی ايران در سال ۱۳۵۰، »مرکز 
اطالعات و م��دارک علمی ايران« در س��ال ۱۳۷۰ و 
»پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران« در سال 

۱۳۸۴ نیز شهرت يافته است.
پژوهشگاه با نام کوتاه »ايرانداک« شناخته می شود. 
 »documentation« در »doc«داک«،کوته نوشت«
و در زبان فارسی به  معنای تکیه گاه است. نام نمادين 
ايران��داک، »گنج دانش« اس��ت و ش��عار آن، »به  از 
گنج دانش به گیتی کجاس��ت.« مأموريت بنیادين 
ايرانداک بر پايه اساس��نامه و برنامه استراتژيک آن؛ 
پژوهش، مديريت اطالعات علم و فناوری، آموزش، 

همکاری های پژوهش��ی و اطالع رسانی و پشتیبانی 
از سیاستگذاری علم و فناوری است که در سازمانی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زير نظر 

هیئت امنا انجام می شود.
پژوهش در ايران��داک را دهها عض��و هیئت علمی و 
پژوهشگر در پژوهش��کده ها و آزمايشگاه های آن به 
انجام می رسانند. دستاورد اين کار، انجام صدها طرح 
پژوهشی اس��ت که به ش��کل گزارش، کتاب، مقاله، 
نشريه، مقاله همايش، س��خنرانی و میزگرد نیز ارائه 
می ش��د و حاال ديگر  بخش��ي از اين تحقیقات ارائه 

نمي شود.
از اوايل آذرماه سال ۱۳۹۵ با پیشنهاد ايرانداک و بر 
پايه فصل سوم »آيین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، 
پايان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی و صیانت 
از حقوق پديدآوران در آنها«، دسترس��ی گسترده به 
تمام متن پايان نامه ها و رس��اله ها در پايگاه اطالعات 

علمی ايران امکانپذير شد.

 این نتیجه نداری است!
دوم دی ماه بود که اعالم شد پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالع��ات ايران)ايرانداک( دسترس��ی به متن ۴۵۰ 
هزار پايان نامه را قطع کرده اس��ت. اين خبر را رسول 
جعفريان، رئیس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر کرد.
ايرانداک دلیل اين تصمیم را ماده ۸ آيین نامه اجرايی 
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 
اعالم کرد؛ ماده ای که اتفاقاً مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی را مکلف کرده است، متن کامل پايان نامه های 
فاقد طبقه بندی را حداکثر پنج سال پس از تاريخ دفاع 

منتشر کنند.
جعفريان در متنی که در فضای مجازی منتشر کرد، 
خبر داد: »برخی از دانشگاه ها، برای اندکی درآمد از 
پايان نامه، ايرانداک را از ارائه متن کامل پايان نامه ها 
بازداشته اند. می بینید، اين نتیجه نداری است. برخی 
فکر می کنند در نداری مطلق می شود پیشرفت کرد. 

حاال دسترسی قطع شده و شما بايد برای يک پايان نامه 
به اين دانشگاه و آن مؤسسه مراجعه کنید.«

اينکه فشارها از سوی دانشگاه ها موجب شده است که 
ايرانداک دسترسی به متن پايان نامه ها را قطع کند يا 
نه، موضوعی است که مسئوالن دانشگاه ها و ايرانداک 
بايد به آن پاسخ دهند اما سرگردانی دانشجويان برای 
دسترسی به پايان نامه ها بعد از اين تصمیم جنجالی 

ايرانداک بر کسی پوشیده نیست.
يکی از دانش��جويان مقطع کارشناسی ارش��د رشته 
برنامه ريزی رفاه اجتماعی در اين باره به ايسنا گفت: 
»برای نوشتن پايان نامه ام نیاز دارم که پايان نامه هايی 
که موضوع مشابهی دارند مطالعه کنم تا بدانم در اين 
زمینه چه فعالیت هايی انجام شده است. پايان نامه ای 
که پیدا کردم فقط در س��ايت ايرانداک موجود بود و 
با قطع دسترس��ی به متن، صرفاً می توانم چکیده و 

فهرست را مطالعه کنم که کاری از پیش نمی برد.«
اگر در گذش��ته س��ری به پايگاه ايرانداک می زديد، 

به راحتی می توانس��تید از اطالعات کتاب شناختی، 
چکیده و ۲۰ برگ نخس��ت هر پارسا بهره مند شويد. 
البته اگر در اين پايگاه عضو بوديد، امکان دسترسی 
رايگان به تمام متن پايان نامه های کارشناسی ارشد 
پس از ۱۸ ماه و رس��اله های دکتری پس از ۳۰ ماه از 

زمان دفاع را داشتید.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران وزارت علوم 
که با عنوان ايرانداک شناخته می شود، يکم دی ماه 
۹۹، با انتش��ار اطالعیه ای از قطع دسترسی به ۴۳۵ 
هزار و ۸۶ فقره از پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله 
دکتری که در س��امانه گنج ايرانداک بارگذاری شده 

بود، خبر داد.
 در بخشی از اين اطالعیه آمده است: »بنا بر گزارش 
يک��ی از دس��تگاه های نظارت��ی، به اس��تناد ماده ۸ 
»آيین نامه اجرايی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب 
در تهیه آثار علمی«، مص��وب ۲۵ آذر ۱۳۹۸ هیئت 
وزيران، ايرانداک نمی تواند تمام متن پارسا را اشاعه 
دهد و مؤسسه مکلف است متن کامل پايان نامه های 
فاقد طبقه بندی را حداکثر پنج سال پس از تاريخ دفاع 

منتشر کند.«
 عالقه محققان به »گنج«

اهمیت در دس��ترس بودن تمام متن پايان نامه ها و 
رس��اله های دکتری را می توان در آمار مراجعه افراد 
به س��امانه ايرانداک مش��اهده کرد. طبق آماری که 
ايرانداک اعالم کرده است، روزانه ۲۸ هزار جست وجو 
در سامانه گنج صورت می گیرد. آماری ديگر نیز نشان 
می دهد که نزديک به ۷هزار و ۵۰۰ کاربر روزانه از گنج 

بازديد می کنند.
همچنین ب��ا توجه به ش��یوع کرون��ا و نیمه تعطیل 
بودن دانشگاه ها، از ابتدای سال جاری تا پايان پايیز، 
۷میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سامانه گنج بازديد کرده اند.
اين میزان بازديد از پايگاه ايرانداک و مراجعه جامعه 
علمی به آن برای اس��تفاده از منابع علمی در جهت 
تحقیق و توس��عه مرز ه��ای دانش ما را ب��ه فکر فرو 
خواهد برد که محققان و پژوهشگران پس از اين، بر 
چه اساسی می خواهند از آخرين نظرات در باب يک 
مسئله با خبر ش��وند و به آن بپردازند؟ و آيا انحصار 
انتشار پايان نامه ها در دانشگاه ها اين مشکل را به وجود 
نخواهد آورد که مؤسس��ات آموزش عالی به فروش 
مطالب يا در اختی��ار قرار دادن آنه��ا تنها به صورت 
حضوری در دانش��گاه بپردازند؟ که در اين صورت با 
توجه به گستردگی دانش��گاه ها در کشور مشکالت 

زيادی  برای پژوهشگران به وجود می آيد.

خودتحريمي به سبك وزارت علوم
لغو دسترسی به متن کامل پایان نامه ها در ایرانداك، افزایش تقلب علمی را به دنبال دارد 

 دکترایوب توکلیان *
دانش��جويان قرار اس��ت بعد از فارغ التحصیلی وارد 
عرصه ه��ای جدی تری ش��وند. ت��ا االن ش��رايط به 
گون��ه ای بود که والدين��ش هزينه ه��ای او را تأمین 
کرده اند، دانش��گاه هم خواب��گاه ، س��رويس ، غذا ، 
اينترنت،امکانات ورزش��ی و ... را فراهم کرده است. 
خبری هم از مس��ئولیت جدی و آنچنانی نیست. اما 
دانشجو بعد از فارغ التحصیلی با واقعیت های جديدی 
مواجه می ش��ود. اول از همه متوجه می ش��ود که به 
عنوان يک تحصیلک��رده و دانش آموخته، خانواده و 
اطرافیان از وی توقع دارند که کم کم مسئولیت های 
جديدی را عهده دار ش��ود  و مس��ئولیت بخش��ی از 
درآمد خود را بايد به دوش بکش��د، دنبال کار برود 
يا در شغل يا کار والدين مس��ئولیت های جدی تر و 
بزرگ تری را ب��ر عهده گیرد، ديگ��ر در خانواده يک 
فرد مصرف کننده و دريافت کننده خدمات نباش��د 
و به ايفای نقش مس��ئولیت برجس��ته ای بپردازد و 
بخشی از بار خانواده را بر دوش گیرد. همه اينها صرفاً 

مس��ئولیت های فردی و خانوادگی اس��ت که عالوه 
بر اينها يک ج��وان دانش آموخته بايد در جامعه هم 
بتواند ايفای نقش مسئولیتی داشته باشد و آمادگی 
اين را پیدا کند که اگر در قالب يک ش��غل دولتی يا 
خصوصی وارد عرصه ای از فعالیت های اجتماعی شد، 
بتواند بار اين مس��ئولیت را به بهترين نحو ممکن به 
دوش بکشد. حال اگر دانشجو در دوران دانشجويی 
بتواند مهارت های الزم و روحیه  مسئولیت پذيری را 
در خود تقويت کند، به بهتري��ن نحو ممکن از پس 
مس��ئولیت های بزرگتر هم بر می آيد و بالعکس. اگر 
دانش��جو نتواند روحیات و توانمندی های الزمه در 
مس��ئولیت پذيری را در خود ايجاد ي��ا تقويت کند، 
قطعاً در محیط های بعدی هم با چالش های زيادی 
مواجه خواهد شد و به سختی ممکن است از پس آن 

مسئولیت ها برآيد.
البته اين به معنی آن نیست که هر کس وارد عرصه 
فعالیت های دانشجويی و تشکیالتی نشد، نمی تواند 
مسئولیت پذير باش��د. بحث سر اين مسئله است که 

فرصتی که در اين مراکز و محیط های س��الم فراهم 
شده، بايد غنیمت شمرده ش��ود تا آزمون و خطا در 
همین دوره دانش��جويی انجام ش��ود و جوان بعد از 
فارغ التحصیلی ديگر دچار آزمون و خطا نشود، زيرا تا 
زمانی که دانشجو، هنوز دانشجوست همه به رفتارها 
و حرکات وی با عینک دانش��جويی نگاه می کنند و 
لذا خطاها يا اش��تباهات رخ داده را هم پای حساب 
دانشجو بودن و کم تجربه بودن می نويسند. اما بعد 
از فارغ التحصیلی اين عینک چشم پوشی ها برداشته 
می شود و گاهی اولین اشتباه، آخرين اشتباه است و 
عالوه بر آسیب زدن به جامعه، باعث از دست رفتن 

فرصت های زيادی هم می شود.
هیچ مکان��ی و محفلی مناس��ب تر از محافل س��الم 
دانشجويی و تش��کل های اس��المی مطمئن، برای 
تمرين مسئولیت پذيری نیست. برگزاری يک مراسم 
سخنرانی ساده يا تهیه يک نش��ريه يا يک اردو و هر 
فعالیت ديگر دانش��جويی که طی آن ب��ه هر يک از 
اعضا يک مس��ئولیت داده می ش��ود و مسئول ارشد 

از س��ايرين پیگیر نحوه انجام دقیق مسئولیتش��ان 
است اگر درست انجام شود، استعداد خفته ای به نام 
»مس��ئولیت پذيری« را در درون دانشجويان بیدار 
می کند. اينکه به فردی گفته می شود مثاًل طی يک 
هفته فالن س��خنران را برای اين همايش هماهنگ 
کن يا فالن مقاله را با اين محور آم��اده کن و ... و در 
ادامه از وی گزارش روند کار درخواس��ت مي ش��ود، 
اين سلسله وقايع به س��ادگی هر چه تمام تر در حال 
تمرين دادن مس��ئولیت پذيری به آن فرد است. فرد 

ياد می گیرد عالوه بر اينک��ه در قبال نیازهای فردی 
خود مسئولیت هايی بر عهده دارد، در قبال ديگران 
و جامعه خود هم مسئولیت هايی بايد بر عهده گیرد. 
مقام معظم رهبری مد ظله العالی فرمودند:جوان های 
عزيز! خودتان را قوی کنید و عزم راس��خ را در درون 
خودتان پرورش دهید؛ شما مسئولیت های سنگینی 

را بر دوش داريد.
 *دبیرکل اسبق اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 
کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه 

تمرين مسئولیت پذيری
ضرورت کار در تشکل های دانشجویی 

   تشکل دانشجويي

جو
ش

 دان
ری

گزا
بر

  خ
ی |

جای
را ر

سا


