عباس کریمی -دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ،سیستم های پیچیده

دانشگاه دبیرستان نیست

تفاوت های دانشگاه و دبیرستان و رموزی برای موفقیت در محیط جدید
معلوم نیســت؟! چرا خب ،همه میگن .حتی آدمایی هم
که هیچ موقع دانشــگاه نیومدن ممکنه بهتون گوشزد
کنن که «ببین پسر ،دانشگاه دیگه مثل مدرسه نیستا!»
و قصعلیهذا! خالصه اینکه انــگار همه میدونن که
دانشگاه دبیرستان نیســت .با این وجود ،در عمل انگار
هیچ کس نمیدونه! شــایدم فراموش میکنه! یه سری
حرفا زیاد زده میشــه ،مثل اینکه ببین توی دانشــگاه
حجم مطالب درسی زیاد میشه ،امتحان و کوییز میگیرن
پشتســرهم ،تا بیای به خود بجنبی شده میانترم و تا
بیای خستگی میانترم رو در کنی میشه پایانترم! خیلی
وقتا که مجبــوری از روی کتابای زبان اصلی بخونی و
هزار قصه دیگه که البد شنیدین که خب همه این چیزا
چاره داره! یادتون باشــه وقتی یه مشکلی یا مشکالتی
خیلی مخاطب داشته باشه ،قاعدتا مردم زیاد به فکر چاره
خواهند بود! راه چاره این دست از مشکالت اینه که وقتی
اومدی دانشگاه از روز اول بفهمی که اون حکایت «قیف

وارونه» که در مورد دانشگاه میگفتن بهت زمان کنکور
کشکه و اتقاقا کنکور قیف وارونه بوده! اگه این حقیقت
رو درک کنی البد دیگه بعدش به پشــتکار و تالش و
این چیزا نیاز داری فقط تا موفق بشی .البته خب ،کالس
زبان و مشورت با سالباالییهای عاقل و بالغ هم بهت
کمک میکنه( .توجه فرمایید که سالباالیی عاقل و بالغ
کم پیدا میشه! به حرف هر کسی گوش نکنید!)
یه سری هم هســتن که میگن دانشگاه با مدرسه فرق
داره ،چون شــما بعــد از  ۱۸ســال ،وارد اولین محیط
رسمی مختلط میشــی و رفتهرفته ایدهای از همزیستی
مســالمتآمیز با جنس مخالف پیدا میکنی و میفهمی
کــه احترام متقابل یعنی چی و غیره .کلی هم ســر این
بحث هســت که خب حاال کــه وارد یه محیط مختلط
شــدی چی میشه و چه فرصتها یا تهدیدهایی میتونه
متعاقبا بهت برســه که خب چون این مسئله هم خیلیا

بهش پرداختن قبال ،دیگه من در موردش حرف نمیزنم.
(آها فقط یه چیزی ،باالغیرتا یکی دو ســال اول عاشق
نشین! همین).
یه چیــز دیگه که احتماال معلماتون یا مثال فکوفامیلی
که قبال دانشــگاه رفته بهتون میگن ،اینه که «ببین تو
دانشــگاه استادا درس نمیدن که! مثل چی یه فصل رو
تموم میکنند و میگن خودتون بخونید و تمرینا رو انجام
بدیــن و خالصه اینکه اونجا همهچــی با مدیرکاروانه»
که خب مدیرکاروان هم خودشمایید .مجددا این هم راه
داره ،به لطف آموزش آنالین 1امروز دیگه این مشــکل
هم حل و فصل شــده و نگرانیهایــی مثل اینکه وای
معلم ریاضی دبیرستانمون خیلی خوب بود جوری درس
میداد کــه همه میفهمیدند ولی این اســتاد ریاضی۱
اصال اینجوری نیســت و … دیگه وجــود نداره .پس
خیالتون راحت باشــه .هر چیزی کــه تاحاال بهتون در
مورد تفاوت مدرسه و دانشگاه گفتن ،چیز خاصی نیست،
راحــت میتونید باهاش کنار بیاین و احتماال اگه پســر
یا دختر خوبی باشــین از تجربه دانشجویی فراوون لذت
خواهید برد و بعدشم برا خودتون یه کسی میشید.
با این وجود« ،چیزهایی هست که نمیدانی!» چیزهایی
که همه نمیگن یا الاقل کمتر شنیده میشه!
هدف من از نوشــتن این مطلب حــرف زدن در موردن
حرفهایی هست که معموال به گوشتون نرسیده تا حاال
یا شــاید هم رسیده ولی جدی نگرفتینش! قبال از اینکه
این متن رو ادامه بدین ،نگاه کنید به مطلب «دانشــگاه
یک کتابخانه بزرگ نیست » از دکتر فیروز آرش .2نگاه
کردین؟! پیشنهاد میکنم اول اون مطلب رو بخونید بعد
این متن رو ادامه بدین!
نکته جالبی وجود داره در مورد سیســتم آموزشــی ما و
اون اینه که مدرسه به شــما چیزهایی یاد میده که ۸۰
درصدشــون به هیچ دردی نمیخورن .یعنی نه دنیاتون
رو آبــاد میکنه و نه فکری به حال آخرتتون میکنه! بعد
شما وارد دانشگاه میشــین و میبینید که دانشگاه هم
همچین تحفهای نیســت .دانشگاه هم  ۷۰درصدش به
دردبخور نیست! جدی! یعنی کال سیستم آموزشی توی
ایران جوری طراحی شــده که از شما به عنوان یک فرد
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خوشــحال با
ا ســتعد ا د ،
موجودی تحویل
جامعــه بــده که هیچ
ســنخیتی با جامعه نداشــته
باشه! سیســتم آموزشی ما مهارت
عجیبــی در هــدر دادن وقــت و انرژی
داره .باورتون نمیشــه؟! چند سال بهتون زبان
انگلیســی یاد دادن توی مدرســه؟! االن میتونین با
یه توریســت  ۵دقیقه همکالم بشــین در حالی که ۹۰
درصد مفاهیم رو از طریق پانتومیم بهش منتقل نکنید؟
یا مثال میتونید یــه  TED TALKرو بدون زیرنویس
متوجه بشین؟ در مورد عربی هم همینطوره؛ االن شما
قرآن بخونید خیلی متوجه میشین که آیات ترجمهشون
چیه؟! این دو رو مثال زدم که بهتون بگم مطمئن باشید
وضعیت آموزش دروس دیگه مثل ریاضی و فیزیک هم
همینطوری بوده و …  .توی دانشــگاه هم وضع تقریبا
همین شــکله .دانشگاه بدون تعارف تالشی نمیکنه که
ن خاطر،
از شــما فردی مفید برای جامعه بسازه! به همی 
خیلی مهمه که خودتون این کارو انجام بدین! دانشگاه،
دبیرستان نیست و شما آزادی عمل بسیار زیادی دارین
و بهخاطر بســپارید که پس از  ۱۸سالگی ،بیشتر از هر
چیزی ،انتخابهای شما هستن که سرنوشتتون رو رقم
میزنن .اینکــه یادبگیرین انتخابهــای زیادی برای
خودتون ایجاد کنید و هوشمندانه از بین انتخابها ،یک
کدوم رو برگزینید تمام رمز و راز موفقیه (البته با چاشنی
کار زیاد و شانس!)
دوست عزیز ،دانشگاه دبیرستان نیست ،از روز اول به فکر
کار باش! یکی از اشــتباهاتی که بچهها مرتکب میشن
اینه که فکر میکنند دانشــگاه مثل دبیرســتان وقتی
دورهش تموم شــد یه دوره راحت بعدش شروع میشه!
ببین ،نخوای بگی که کنکور دادی و شاخ غول شکستی
که اصال ازت نمیپذیرم و بهت در جواب میگم برو بچه،
اون تازه غول مرحله یک بود و برای دستگرمی! زندگی
بعــد از اتمام دوره تحصیل دانشــگاهی ،زندگی زمخت
و بیرحمــی خواهد بود که اگــر از روز اول خودتو مهیا
ش نخواد گذشــت اون
ب به یقین ،بهت خو 
نکنی ،قری 
موقع .برای همین ســعی کنید که کار کنید از روز اول.
چه کاری؟ هر کاری! کار که عیب و عار نیســت .سعی
کنید دیگه اینقدر دنبال پولتو جیبی گرفتن از پدربزرگوار
نباشــید! وضعتون خیلی خوبه؟ خب باشه! بگیر پسانداز
کن .دختری؟! خب باشه ،این چه حرفیه میزنی ،برو کار
مناسب حال و احوالت رو پیدا کن .کار کردن ،حتی خیلی
جزئی و پارهوقت ،در شما روحیه متفاوتی ایجاد میکنه.
جوهره کار هم یک دفعه بهوجود نمیاد! کمکم در وجود
شما شکل میگیره .برای همین به نظر من هفتهای چند

سا عت
کار کردن
نــه تنها لطمهای
به برنامهی درســیتون
نمیزنــه بلکه بســیار پدیده
میمون و مبارکی هســت و در بلند
مدت اثرات نیکویی در زندگیتون میذاره.
اما چنــد نکته! اول اینکه حــاال همینروز اول
دلشــوره کار کردن پیدا نکنیــد  ):یه چیزی ما گفتیم،
آدمم اینقدر جوگیر! مثال اینکه زبان بلد نیســتی و بری
کالس زبان خودش یه کاره! بله! اینکه برنامهنویسی بلد
نیســتی و بری دنبال برنامهنویسی یادگرفتن خودش یه
کاره! بخشــی از کار ،کسب مهارتهای مختلف هست،
چیزی که نه مدرســه به شما اونا رو میده و نه دانشگاه.
یادتون باشه که هرچقدر آپشنها و مهارتهای بیشتری
توی زندگی کســب کنید ،بهتر میتونید زندگی کنید و
این وســط کسی نمیاد به شــما مهارتی چیزی یاد بده!
چهارســال لیســانس مثل برق و باد میگذره ،ســعی
کنید در کنار برنامه رســمی دانشگاه ،کولهبارتون رو از
تجربههای زیادی پر کنید .زبانانگلیسی و برنامهنویسی
امروز از نون شــب برای هر کسی واجبتره ،فراموشش
نکنید.
دانشگاه ،دبیرستان نیست،حرفهای بشین!
بله ،حرفهای شــدن ســخته ،زمانبــره و کار هر کس
نیســت ،گاو نر میخواهد و مرد کهــن« .گاو نر» اینجا
«عالقه» اســت و «مرد کهن» استعاره از تالش زیاده
(به تعبیر من!) .هر رشــتهای که قبول شدین ،اول اینکه
مبارکه! دوم اینکه اگه وسط کار دیدین خوشتون نمیاد،
عالف نکنید خودتون رو ،تغییر رشــته بدین! ســوم هم
اینکه اگر رشــتهتون رو دوست دارین ،سعی کنید که در
اون بهترین بشــین! همیشه برای بهترینها کار هست،
حتی اگه فیزیک بخونید ): 3تفاوت دبیرستان و دانشگاه
در حرفهای شــدن اینه که تقریبا همه در مدرســه یک
برنامه آموزشی خاص رو پیروی میکنند و واقعا نمیشه
فراتر از مطالب آموزشــی و معلم و مدرسه رفت( .الکی
گفتم ،میشه! ولی معموال کسی نمیکنه! چرا؟ چون آقا
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جان ،اون زمان برای بازی
کردن هم هســت ،چــه کاریه
وقتی که آدم باید بازی کنه ،بره درس
بخونه؟! بازی کردن خیلــی مهمه! اما االن
دیگه وقت بازی کردن تموم شده ).در کارتون جدی
باشید! ســعی کنید در کنفرانسها شرکت کنید ،مطالب
فراتر از کتابهای درســیتون بخونید .مدام سرچ کنید و
از گوگل به عنوان نزدیکترین دوســتتون در فهمیدن
دنیا استفاده کنید .با انسانهای خوشفکر تعامل کنید و
از «ندانستن» نترسید
و «جــرات کنیــد» و
به دل کشــف کردن
حقیقــت بزنیــد .کار
ســختیه البته! این که
زمان زیــادی صرف
مطالعــه کنــی ،فکر
کنــی ،مســئله حل
کنی ،با آدمهای جدید
ارتباط برقــرار کنی،
ســخته .اصال اینکه
یادبگیــری با آدمهای
جدید تعامــل کنی و
تشــخیص بدی که با
کی چقــدر و چگونه

باید در ارتباط باشی خودش حکایتی داره .خالصه اینکه،
مثل قدیما صبح نرین دانشگاه و وقتی کالس تموم شد،
نون و پنیر به دســت از کالس بزنید بیرون .دانشــگاه
زنگ آخر نداره که با هورررررررررا گفتن به سمت خونه
رهســپار بشین .دانشگاه بمونید ،درس بخونید ،با محیط
آشــنا بشین و ســعی کنید که مهارتهایی که به رشته
شــما کمک میکنــه رو از روز اول فرابگیرید .خودتون
رو گول نزنید! خیلیها این کار رو میکنند و وقت بسیار
ارزشمندشــون رو توی دانشــگاه به طرق مختلف هدر
میدن! فراموش نکنید که یک ســال از عمرتون در بازه
 ۱۸تا  ۲۵ســالگی برابر نیست با یک سال در بازه  ۳۰تا
 ۴۰ســالگی .بیلگیتس میگه تو  ۲۰تا  ۳۰سالگیم حتی
یه روز تعطیل هم نداشتم .حاال شما نمیخواد بیلگیتس
بازی درآری! ولی حواست باشه که دیگه اومدی دانشگاه
و باید تا جایی که میتونی فعالیت مفید و هوشــمندانه
داشته باشی.
و نکته آخر اینکه ،دانشــگاه ،دبیرســتان نیست ،سرتو
باالبگیر و ببین که چی میگذره تو دنیا! سیاســی باش،

کار فرهنگی کن ،وارد انجمنهای مختلف شــو و … اما
اصراف نکن! جو گیر نشــو! هــر چیزی خوبه ولی حد و
حــدودش رو رعایت کن .به بقیه رشــتهها احترام بذار!
فقط رشته شما خوب نیست ،فقط شماها خفن نیستین،
بقیه هم ژن خــوب دارن! یادبگیر کــه بدون هر گونه
تعصب ،شــفاف فکر کنی .4دانشــگاه زمین بازی خوبیه
بــرای اینکه یادبگیری چه طوری در آینده زندگی کنی.
اگــر یادگرفتی که طی این  ۴ســال چه طوری با مردم
بحــث کنی ،چهطــوری پولدربیــاری و چهطوری در
زندگیت ارزشگزاری کنی ،اون موقع خوشــحال باش
که بعدش هم میتونی .اما اگه دیدی  ۴ســال گذشت و
فقط یه مشــت درس پاس کردی و رفتی ،بدان و آگاه
باش با احتمال باالیی با تمام ژســت خوشگلت و فیگور
روشــنفکرانهت چیزی نیستی جز ســربار جامعه که نه
تنها  ۴سال از عمر خودش رو به فنا داده ،بلکه خیلی از
فرصتهای پیشرو رو هم از دست داده .هدر دادن منابع
ملی هم پیشکشت!

پانوشت ها
 -۱در مورد آموزش آنالین ،این مطلب را بخوانید

انتخاب واحد
 -۲نوشته «دانشگاه یک کتابخانه بزرگ نیست» را در
اینجا بخوانید:

امیدوارم که بدانی که چه میکنی!

 -۳نوشته «چهارســال فیزیک» تجربه لیسانس گرفتن
نویسنده متن را در شماره قبل نشریه بخوانید.
-4کتاب «هنر شــفاف اندیشــیدن» اثر رولف دوبلی و
ترجمه عادل فردوسیپور را حتما بخوانید!
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یکــی از تفاوت های اصلی نظام آموزشــی دانشــگاه و
دبیرستان ،نظم واحد بندی درســی است .در دبیرستان
دانش آموز با مجموعه ای از دروس خاص در هر ســال
تحصیلی مواجه می شود ولی در دانشگاه ،دانشجو در هر
ترم انتخاب می کند که چه واحد های درســی را در طول
تــرم مطالعه خواهد کرد .بــرای فراغت از تحصیل ،باید
یک ســری از واحد های درســی گذارنده شود .حتما در
آغاز دوران تحصیل خود یک بار کل واحد های درســی
رشته خود را نگاه کنید( .سایت بسیج دانشجویی می تواند
کمک خوبی باشد ).البته آزادی عمل دانشجو در انتخاب
واحد ،کامل نیســت و با چند محدودیــت جدی مواجه
هستید ؛
 .1تعداد زیادی از واحد های درســی « پیشنیاز » دارند.
یعنی برای اینکه بتوانید آن واحد ها را اخذ کنید ،باید قبال
واحــد دیگری را اخذ کرده و با نمــره ی قبولی گذرانده
باشید.
 .2آموزش دانشکده برای بسیاری از دروس «محدودیت
ترم ورود» ایجاد می کند .یعنــی امکان اخذ آن واحد را
به دانشــجویان ورودی یک ســال خاص و قبل از آن
اختصاص می دهد.
 .3بعضی از درس ها « هم نیاز » هســتند؛ یعنی در زمان
انتخاب واحد باید هر دو را با هم اخذ کنید و دکمه اعمال
تغییرات را بزنید.
 .4هــر کالس محدودیــت ظرفیتــی دارد و اگــر این
محدودیت به اتمام برســد ،دیگر نمی تــوان آن واحد را
اخذ کرد.
 .5از آنجایی که قرار اســت دانشــجویان در کالس ها
شــرکت کنند ،نمی تــوان دو کالس را که در یک زمان
برگزار می شوند را با هم اخذ کرد.
با در نظر گرفتن این نکات متوجه خواهید شد که آزادی
عملی کــه باال گفتیم در وادی عمل خیلی مصداقی پیدا

نمی کند .خیلی اوقات اگر بخواهید این ها را رعایت کنید
مخصوصا در ترم های اول ،نمی توانید به به اندازه کافی
واحد اخذ کنید .به همیــن خاطر بعضی گفته اند ؛ «هنر
دانشجو درس خواندن نیست ،بلکه انتخاب درست درس
و کالس ،و درس نخواندن اســت ».البتــه این موانع و
مشــکالتی که گفتیم ،درد بی درمان نیســتند و با یک
کلیک از طرف معاونت آموزش دانشکده مرتفع می شوند.
به همین خاطر اســت که شاهد صف های جالبی مقابل
دفتر معاونت آموزشی در روز انتخاب واحد ،و شادی ها و
ناراحتی های در این مسیر خواهید بود.
در زمــان انتخــاب واحد عــاوه بر اینکــه درس های
طول های ترم را انتخاب می کنید ،اســاتید را نیز انتخاب
می کنید .دانشــگاه تا حدود زیادی یک سیستم آموزشی
استاد محور است .به همین خاطر ممکن است دو کالس
با دو استاد متفاوت ،حاوی اطالعات علمی کامال متفاوت
از یکدیگر باشــند .در دانشــگاه ها منتظر این نباشید که
که برای هر درس یک کتــاب را خط به خط بخوانید و
از متن آن کتاب به صورت حفظی ســوال طرح شود .در
خیلی از موارد آنچه اســتاد می گوید (جزوه) منبع اصلی
امتحان اســت و در برخی موارد آنچه اســتاد نمی گوید.
(ولی شــما باید بلد باشید ،آخه دانشجوی دانشگاه شهید
بهشــتی هســتید!!) به طور خالصه هر چه استاد بگوید
همان می شــود .فراموش نکنید که «روز انتخاب واحد از
روز امتحان در تعیین معدل دانشحو موثر تر است!»
در انتخاب واحد های درسی هم خیلی عجله نکنید ،چون
از اونجایی که کار نیســت اگر یکــی دو ترم زودتر هم
مدرک بگیرید ،اتفاق خاصی نمی افتد و باالخره "دانشجو
بودن خیلی با کالس تر از بیکار بودن است".
واحد های درســی هر یک از رشته ها با یکدیگر متفاوت
هســتند ولی چند واحد بین تمامی رشــته های تحصیلی
مشترک است که برخی از آن ها به شرح زیر است؛

13

 .1دو واحــد تربیت بدنی در نظام تحصیلی کارشناســی
وجود دارد؛ تربیت بدنی یک به آمادگی جسمانی و تربیت
بدنــی دو به آموزش تخصصی یک رشــته ورزشــی به
انتخاب دانشــجو اختصاص یافته است( .برای آگاهی از
این واحد ها ،به واحد های درســی دانشکده تربیت بدنی
مراجعه کنید).
 .2هر دانشجو در دوران تحصیل در دوره ی کارشناسی
باید  14واحد از دروس معارف اســامی را بگذارد و این
 14واحد باید به ترتیب زیر اخذ گردد؛ (برایآگاهی از این
واحد ها ،به واحد های درســی دانشــکده الهیات مراجعه
کنید).
 .Aچهار واحد  :دو تا از درس های « اندیشه اسالمی– 1
اندیشه اسالمی – 2انسان در اسالم – حقوق اجتماعی و
سیاسی در اسالم » (گروه مبانی نظری اسالم)
 .Bدو واحد  :یکی از درس های « فلسفه اخالق -اخالق
اســامی – آیین زندگی – عرفان عملی در اســام »
(گروه اخالق اسالمی)
 .Cدو واحــد  :یکی از درس های « انقالب اســامی –
آشنایی با قانون اساسی – اندیشه سیاسی امام  -آشنایی
با دفاع مقدس » (گروه انقالب اسالمی)
 .Dدو واحد  :یکی از درس های « تاریخ فرهنگ و تمدن
اســامی – تاریخ تحلیلی صدر اسالم – تاریخ امامت »
(تاریخ و تمدن اسالمی)
 .Eدو واحــد  :درس قــرآن (قرائت) به همــراه یکی از
درس های « تفســیر موضوعی قرآن – تفسیر موضوعی
نهج البالغه » (گروه آشنایی منابع اسالمی)
 .Fدو واحد درس « دانش خانواده و جمعیت »
از االن هــر یک از این درس ها را هــم در نظر بگیرید.
در هر ترم بیشــتر از دو درس نمی تــوان اخذ کرد .البته
تابستان هم ارائه می شوند.
با آرزوی موفقیت در تمام مراحل تحصیل

