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یکػذ سبل تجزثِ تزثیت هؼلن ایزاى، ّوَارُ هحل ًشاع فرزاٍاى ثرَدُ اسرتی ایري هذیرذُ هْرن       

اجتوربػی،  ّورِ ًیزٍّربی   اس ّوبى اثترذا  ٍلی  ؛سادُ ضذ« دًیبی ًَیي»اجتوبػی، اغَال در داهي 

ثٌیبدّربی هتاربٍب ثرَد، سرجت     اّرذا  ٍ  ایي چطن اهیذ کرِ دارای  ًذی اِ چطن اهیذ ثِ آى داضت

 اقذام در درٍى آى ثَدُ استی  گذاری ٍ  سیبستکطوکص در ػزغِ 

ای اس رٍضرٌاکزاى ػْرذ قبجربر ضرکل      دارالوؼلویي ثرِ وَاسرت ػرذُ    7931ٍقتی در سبل 

ثِ ارهغبى آٍرد، ثِ اثرشاری در ورذهت حکَهرت    ى حکَهت آ یثزا گزفت، هیص اس آًکِ ثوزی

گذار تزثیت هؼلرن در   تجذیل ضذی حضَر ثزوی اس هتاکزاى ثٌیبى سبسی جبهؼِ ثزای هذرى هْلَی

دٍرُ هبدضبّی هْلَی، تزثیت هؼلن را در ّوبى هذار اهب ثزای وذهت ثِ حبکوربى جذیرذ حار     

ایزاى، سجت ضرذ ترب    جذد درتثِ ػٌَاى رٍش کزدی ثبٍر حکَهت هْلَی ثزای گستزش آهَسش 

اس گستزش آى ّن در دٍرُ رضبضبُ ٍ ّن در دٍرُ هحوذرضبضبُ، حوبیت ضرَدی ایري حوبیرت    

هی  سیس داًطگبُ ثزای تزثیت هؼلن ٍ ّن گستزش داًطسزاّبی تزثیت هؼلن را درأثَد کِ ّن ت

 داضتی  

جت، ًربم  ٍقَع اًقالة اسالهی ثب ٍلغ ثیطتز ثزای ٍرٍد ثرِ آهرَسش ّورزاُ ثرَدی ثرذیي سر      

در ضروبر ثیطرتزی   ثرب اّرذا  جذیرذ    تغییز کزد ٍ هطی آًْب « هزاکش تزثیت هؼلن»داًطسزاّب ثِ 

داًطگبُ تزثیت هؼلن ثِ کبر وَد اداهرِ  در ایي دٍرُ ًِ تٌْب هزکش در سطح کطَر استوزار یبفتی 

ّرب   طرگبُ داًایي ّب داًطگبُ ثزتز کطَر ثزای تزثیت دثیز استابدُ ضذ ٍ  داد کِ حتی اس ظزفیت دُ

هسئَلیت جذیذ، سبسگبر کزدًذی ایي ضزایط تبسُ، گستزضی قبثل تَجِ  هذیزشًیش وَد را ثزای 

ثحث تزثیت هؼلن گرزم ضرذی    اس اثتذای دِّ ّطتبد، هجذداً لیتب هبیبى دِّ ّاتبد ضوسی یبفت ٍ

آى سالهی ثِ آى ٍرٍد کزد تب سطح تحػیلی هؼلوبى را افشایص دّرذ ٍ دٍلرت   اهجلس ضَرای 

ّربی   گزاى تزثیت هؼلن را ثز سهیي ثگذاردی ایي ضرزایط هٌجرز ثرِ ثحرث     غتی یبفت تب ثبرِرا فز

رًٍر  هزاکرش تزثیرت     ،ٍ الجتِ یک دِّ کبر تزثیت هؼلن را ثب ٍقاِ هَاجِ سربوت  گزدیذهتؼذد 

ّربیی کرِ تزثیرت دثیرز      اس دست رفت ٍ داًطرگبُ ثَدى سیبست دٍلت،  هؼلن ثِ سجت ًبهطخع

 وَد را تغییز دادًذیکزدًذ، هسیز حزکت  هی
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در اثتذای دِّ ًَد ضوسری، تػروین اسرتزات یک کطرَر ثرزای تحرَل ثٌیربدیي آهرَسش ٍ         

سریس ضرَدی   أت« داًطگبُ ٍیر ُ فزٌّگیربى  »زر ضذ ای ثز تزثیت هؼلن افکٌذی هق هزٍرش، ًَر تبسُ

یبدّبی فزسَدُ ٍ هحرذٍد هزاکرش تزثیرت هؼلرن ر کرِ تٌْرب دارایری         ثٌای ّوت کزدًذ ٍ ثز  ػذُ

سریس کٌٌرذ؛ ٍ   أگذاری کطَر ثزای تزثیت هؼلن ثرَد ر داًطرگبّی را ت    قیوبًذُ اس ّوِ سزهبیِثب

تأهیي ٍ تزثیت هؼلوربى، هرذیزاى،   » سیس ضذ تب ثِ کبرأی داًطگبُ فزٌّگیبى ثذیي تزتیت تکزدًذ

ّربی اسرالهی ٍ    هزثیبى، کبرکٌبى ٍ ه ٍّطگزاًی هؤهي ٍ هتؼْذ، هؼتقذ ثِ هجربًی دیٌری ٍ ارسش  

ّبی ٍاالی اًسبًی، کبرآهذ ٍ تَاًوٌذ در طزاس جوْرَری   ، دارای فضبئل اوالقی ٍ ارسشاًقالثی

 ی اسبسٌبهِ داًطگبُ( اقذام کٌذ 9)هبدُ  «اسالهی

سیس داًطگبُ فزٌّگیبى هطزح ضذ، داًطگبُ تزثیت هؼلن ٍ اقوبر آى کرِ ثخطری اس   أٍقتی ت

ٍ    سزهبیِ تزثیت هؼلن کطَر هحسَة هی چٌرذ داًطرگبُ هسرتقل ثرذٍى      ضذ، تغییرز ًربم یبفتٌرذ 

ثِ داًطگبُ فزٌّگیبى  کطَر هَریت تزثیت هؼلوی را ضکل دادًذ! آًچِ اس سزهبیِ تزثیت هؼلنأه

ِ   ،رسیذ ِ ثزوری اس آًْرب    سربوت   تؼذادی ٍاحذ در سزاسز کطَر ثرَد کر حکَهرت هْلرَی    ثر

هؼلرن  ٍ ثزوی ّن هذارسی ثَد کِ ثِ سجت ًیبسّبی فزاٍاى دِّ ضػت، ثِ تزثیرت   گطت ثبسهی

ثرزای تحقر  یرک     ٍ فبقرذ تٌبسرت  فزسَدُ ثسیبر ایي دارایی اًذک ثب آًکِ ثَد!  اوتػبظ یبفتِ

 آغبس کزدی 7937در سبل  سیس ضذ ٍ کبر وَد راأداًطگبُ ت ثب اتکبی ثِ آى، اهبثَد؛ داًطگبُ 

دارای داًطگبُ است ٍ ًیبسهٌذ هؼلن! هرس ثبیرذ اس داًطرگبُ ورَد،     حبل آهَسش ٍ هزٍرش 

هؼلن کٌذی ثز اسبس آهبرّبی هٌبثغ اًسبًی آهرَسش ٍ هرزٍرش، طری دٍرُ سهربًی      طلت تزثیت

ٍسارب آهرَسش ٍ هرزٍرش یؼٌری    حرَسُ آهَسضری   ، تقزیجب دٍ سَم هٌبثغ اًسبًی 7935-7141

حذٍد ّاتػذ ّشار ًاز، ثبیذ جبیگشیي ضًَذ! ایي ثذاى هؼٌبست کِ اگز تزثیرت آًْرب ثرز ػْرذُ     

ًظبم اجزایی را تحَیل آهَوتِ  داًطگبُ فزٌّگیبى ثبضذ، ثبیذ ّز سبل ثیص اس غذّشار ًاز داًص

 ی آیب چٌیي اهزی هوکي است؟دّذ

حذی آضکبر کٌذ کِ چٌریي   یبى ًظز ضَد، ضبیذ تباگز ثِ دٍ ضبوع اسبسی داًطگبُ فزٌّگ

اًتظبری تب چِ هیشاى دٍر اس ٍاقؼیت است4 اٍل ضربوع فضربی آهَسضری ر رفربّیی داًطرگبُ       

سیس وَد، حذٍد یک هیلیَى ٍ هبًػذ ّشار هتز هزثغ فضبی آهَسضری ر   أفزٌّگیبى در اثتذای ت

ی سبسهبى ًَسبسی هذارس ایزاى، ّب استبًذارداوتیبر داضتِ است کِ ثز اسبس  رفبّی ر اداری در 
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ٍ یک سَم دارای استحکبم ثرزای اسرتابدُ    سبسی هقبٍمیک سَم آًْب تخزیجی، یک سَم ًیبسهٌذ 

کٌرَى ثْجرَد ًیبفترِ     ثِ سجت ًذاضتي ثَدجِ ػوزاًی، تب ثَدُ است! ایي ثخص اس دارایی داًطگبُ

 ورَد را ثرب جوؼیتری    کربر فزٌّگیبى دٍم ضبوع هٌبثغ اًسبًیی در ایي ضبوع، داًطگبُ استی 

هزاکش تزثیت هؼلن آغبس کزد کِ ثرِ سرجت هقرزراب سربسهبًی، طری       اس هذرسبى حذٍد ّشار ًاز

 ؛ کرِ فقرط  اًرذ  ثِ افتخبر ثبسًطستگی ًبئل آهرذُ  آًبىّبی ثؼذ تب اکٌَى ثیص اس هٌجبُ درغذ  سبل

ترَاى   هری ی آیب ثرب چٌریي ٍضرؼیتی    7اًذ غذ آًبى اس طزی  قبًًَی جبیگشیي ضذُ حذٍد هبًشدُ در

اًتظبر داضت ّز سبلِ ثیص اس یکػذ ّشار هؼلن دارای هذرک کبرضٌبسی را ایي داًطرگبُ ثرزای   

 کبر ثِ آهَسش ٍ هزٍرش تحَیل دّذ؟

زاس جوَْری اسالهی استی ایي ثذاى هؼٌبسرت کرِ   ًچِ اکٌَى هطزح است، تزثیت هؼلن طآ

کورک آهَسضری ٍ در   داًطگبُ هَظف است در ثْترزیي ضرزایط اس ًظرز اهکبًربب آهَسضری ٍ      

ثبالتزیي کیایت اس ًظز هٌبثغ اًسبًی ٍ الجتِ در ٍضؼیت هتٌبست اس حیرث سهربى ٍ اهکبًربب ثرِ     

ثرزای چٌریي    یای هؼلوی در هتقبضیبى، تحق  یبثرذ  ّبی حزفِ تب ضبیستگی تزثیت هؼلن اقذام کٌذ

ثرِ طرَر    داًطرگبُ  اهکبًبب ٍ هٌربثغ اًسربًی   ، دٍ طزی  هتػَر است4 اٍل آًکِ ٍضؼیتیاقذاه

تَاى چٌیي اًتظبری داضت ٍ دٍم آًکرِ   کِ در ضزایط کًٌَی دٍلت ًوی ؛ثْجَد یبثذآسبیی  هؼجشُ

 ی  9کطَر استابدُ ضَد ّبی ثزتز داًطگبُّبی هَجَد  اس ظزفیت

ّبی وبلی ثرزای تزثیرت هٌربثغ     اکٌَى دارای ظزفیت ، ّنکطَردٍلتی ّبی  داًطگبُثزوی اس 

ّبی اًسبًی قبثل تَجْی ثزوَردارًذ، توبیرل ثرِ    بًبب ٍ سزهبیِاًسبًی ّستٌذی آًْب اس فضب، اهک

کٌٌرذ ٍ دارای سربثقِ    ، ثزوی ّن اکٌَى ثِ تزثیت هؼلن دٍرُ اثترذایی اقرذام هری   ّوکبری دارًذ

کٌذ کِ ظزفیرت ورَد را ثرزای     ٍ الجتِ هسئَلیت اجتوبػی آًْب ًیش اقتضبء هی تزثیت دثیز ّستٌذ

اوتػبظ دٌّذی ثبٍجَدایي، ّوچٌبى ثزوی اس هذیزاى ٍ هؼلن ثِ تزثیت ، اجتوبػی رفغ ایي ًیبس

گذاراى حَسُ تزثیت هؼلن ثز ایي تػَر ّستٌذ کِ گَیی ایي وبکستز تزثیت هؼلن ایزاى  سیبست

ّربی   کرِ در داًطرگبُ   استثزای تزثیت هؼلن طزاس جوَْری اسالهی آسبیی  دارای ًقص هؼجشُ

                                                 
 جوؼیت اػضبی ّیبب ػلوی ٍ هذرسبى داًطرگبُ، ثرز اسربس سربوتبر    ایي هل است کِ ثیص اس ًیوی اس أایي هَضَع قبثل ت ی7

 !ثذیب آًبى تقلیل هی هَظای آهَسضی ّبی هذیزیتی ّن هطغَل وذهت ّستٌذ ٍ ػوالً آى، در سوت کًٌَی

)کرِ هطرَْر ثرِ     «آهَسش هیص اس وذهت استخذام هیوبًیدٍرُ یکسبلِ »ثب طزح  7931الجتِ هیشاًی اس ایي هطبرکت اس سبل  ی9
تز ثزای هطبرکت، هذیزش هطتزک داًطجَ تَسرط داًطرگبُ فزٌّگیربى ٍ سربیز      اهب طزح اسبسیضَدی  است(، دًجبل هی 92هبدُ 

 اجزایی ضَد ٍ ثِ سجت حضَر هذیزاى جذیذ در داًطگبُ، هتَقف ضذُ استی 7931ثَد کِ ثٌب ثَد اس سبل  ّب داًطگبُ
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ضَد، کِ ایوربى ًیرش    فالکت، ًِ تٌْب سزهبیِ تبهیي ًویدر فقز ٍ درحبلیکِ، ! ضَد دیگز یبفت ًوی

هطرزح اسرتی داًطرجَهؼلوبى     «ایوبى ثِ ارسضوٌذی حزفرِ هؼلوری  »رٍد! در ایٌجب،  اس دست هی

ثسیبری اس آًبى ثِ ضرَ    تَاى هبیِ ثبالیی ّستٌذ ٍ اس سَی دیگزاهزٍس داًطگبُ اس سَیی دارای 

ٍ « ًربداری داًطرگبُ  »در هَاجِْ ثب ایري هیرشاى اس   اًذی آًبى  ثِ حزفِ هؼلوی رٍی آٍردُ ،وذهت

ٍ  سرزوَردگی ّبی دیگز اسرت، ثرِ ضرذب دچربر      کِ ثیي ایي داًطگبُ ثب داًطگبُ ّبیی تابٍب

 حبل، در هَارد ثسیبری ضزایط السم ثزای آهَوتي آًبى ًیش هْیب ًیست! درػیي ضًَذی تؼلقی هی ثی

ضربیی هبجرت ثرزای تزثیرت هؼلرن ایجربد       ، فی فزسَدُضَد کِ ایي ثٌبّب چزا ّوچٌبى تػَر هی

 آٍرد! ًیش ثِ ارهغبى ًوییي تػَری وطبست ٍ الجتِ دستبٍرد هَرد ًظز را کٌٌذ؟ ا هی

 هیص دارد4  دٍ راُ درثِ استٌبد اسبسٌبهِ وَد، داًطگبُ فزٌّگیبى رسذ  ثِ ًظز هی

ّربی وربلی    ظزفیتاس ّبی ثزتز کطَر ثزای استابدُ  داًطگبُ فزٌّگیبى ثب داًطگبُ اٍلی هطبرکت

اهَر  ٍ هذیزیت 7تزثیت هؼلنهطبرکت در تزثیت هؼلن اس طزی  ثزًبهِ  در وذهت داًطگبّْبآى 

 اس جوَْری اسرالهی ایرزاى  طزسبسی ثزای تزثیت هؼلن  سهیٌٍِ « هؼلن هیيأت» هسئَلیت ثِ استٌبد

 یّب داًطگبُ سبیز ثب کوک

ٍ ایجربد فزغرت ثرزای     داًطرگبُ ّربی هحرذٍد ٍ فزسرَدُ     زفیتثکبرگیزی ثیص اس حذ ظدٍمی 

رسذ اس طرز    ّبی هتؼذد ٍ حا  ظَاّز ٍ تَجیِ ثزای آًچِ ثِ اًجبم هی ثِ ػلت« ًقع»تَسؼِ 

تَسرؼِ ثریص اس حرذ آهرَسش      غذٍر گرَاّی غرالحیت ثرذٍى اطویٌربى اس آى،     ًبغَاثی هبل

کرزدى طرَل تحػریل ٍ     غیزحضَری، کبّص ثذٍى دلیل ٍاحذّبی درسی ٍ ثرِ تجرغ آى کَتربُ   

سًرذگی  ًکزدى ضزایط سیست هٌبست ثزای  التذریس ٍ فزاّن ثکبرگیزی غیزاغَلی ًیزٍّبی ح 

 داًطجَییی

 ثِ سثبى سؼذی4

 رٍد ػبقجت ویز هیسَی راّی ثِ 

 !یراّی ثِ سَءػبقجت، اکٌَى هخیز

 پور اهلل موسی نعمت

                                                 
ثِ تػَیت ّیبب اهٌبی داًطگبُ فزٌّگیبى رسریذ ٍ   7936در سبل  ّبی دیگز )رٍیکزد هطبرکتی( راّجزد هطبرکت ثب داًطگبُ ی7

گیرزی حرذاکبزی اس    ٍ سیبسرت ثْرزُ   اهب ثؼذ اس آى هتَقف گزدیرذ دًجبل ضذ؛  7935تب هبیبى سبل  ّبی اجزایی آى تقزیجبً فؼبلیت
 !ّبی داًطگبُ فزٌّگیبى در دستَر کبر قزار گزفت ظزفیت


