
 بسمه تعالي

 ضرورت شناخت نيازهاي دانشجويان الزمه نظام آموزش عالي كشور

و فرهنگ به شمار آورد و توزيع انديشه و مراكز علمي را مي توان اصلي ترين كانونهاي توليد اما تحقق اين امر به پيش شرطهاي درهم. دانشگاهها

پ  و مديريتي در همه سط تنيده علمي، آموزشي، و نهادهاي اج ژوهشي، فرهنگي يكي از پيش نيازهاي اساسـي. ماعي وابسته استتوح جامعه، دولت

آ آموزهبراي رسيدن به دانشگاه مطلوب كه  و علمي بر و اجرايـي بـراين هاي ديني و ظرفيتهـاي الزم فكـري  تاكيد دارند، فراهم كردن زمينه هـا

و فرهنگي در دانشگاه و مراكز علمي استايجاد محيطي مناسب از نظر رواني، اجتماعي و.ها  از اين رو هـر گونـه حـضور، برنامـه ريـزي، ارتبـاط

و عيني از آن نيازمند است فرهنگي به درك-تعامل با اين مكان آموزشي  مـي شـود چرا كه وقتي فردي، به عنوان دانشجو وارد اين فـضا. صحيح

بنـابراين مـساله اساسـي در حـال حاضـر،. رشد اسـتعدادهاي وي را فـراهم كنـد بايد برنامه ريزيهاي بنيادين در اين فضا به گونه اي باشد كه زمينه

و به حق دانشجويان جهت هرگونه طرح ريزي در نظام آموزش شناخت نيازهاي دانشجويان  و فرهنگي و خواسته هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي

با. است عالي و موجبـات اعـتالي نظـام آمـوزش عـالي نتيجه شناخت صحيح نيازهاي دانشجويان، ارائه خدمات متناسب نيازهاي آنها خواهد بـود

.كشور را فراهم خواهد ساخت

و عضويت گروهـي، پيوسـتگي بـا محـيط و تاثير خانواده، شيوه تربيت، مشكالت اقتصادي، مشاركت اجتماعي افسردگي، از خود بيگانگي، نقش

ان دانشگاه، احساس برابري در محيط  ، آگاهي، روحيه و دانشگاه از .... تقاد پذيري در دانشگاه، بحران هويـت، انحرافـات اجتمـاعي، جامعـه مـدني

نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه كيفيت زندگي حدود نيمـي از دانـشجويان. جمله مسائلي است كه دانشجويان در دانشگاهها با آنها روبرو هستند 

و يا كمي بهتر از ان است  عوامـل تاهـل،. از آنها شرايط نامطلوبتري دارند كه نيازمند توجـه جـدي اسـت%25حدود ليكن. كشور در حد متوسط

و نيز موقعيت اجتماعي  و شغلي والدين نگرش ديني دانشجويان. اقتصادي بر كيفيت زندگي دانشجويان تاثير داشته است-اشتغال، سطوح تحصيلي

و نمرات حاكي از نگرش ديني  نسبت نـاچيزي از توزيـع را تـشكيل داده اسـت كـه ايـن مهـم»ربسيا«و»يار قويبس«نيز در حد متوسط بوده است

به عبـارت ديگـر مـشكالت مختلـف. بوده است«ج«و«ب«از دانشجويان%70معدل حدود. را دو چندان مي سازد ضرورت توجه جدي مسئولين 

ت دانشجويان، ميانگين درآمد خانوادگي خود را در حد متوسط بـه به لحاظ اقتصادي نيز اكثري. نيز شده است باعث كاهش رتبه علمي دانشجويان 

و نيازهاي خود با تشكلهاي موجـود در محـيط. پائين گزارش كرده اند نتايج حاصل از تحقيقات ديگر نشان مي دهد كه هر چه دانشجو بين عالقه

و مسووليت پذير.اهي احساس يكپارچگي بيشتري داشته باشد دانشگ به طور خالصه چند راهكـار عملـي.ي او افزايش مي يابد مشاركت اجتماعي

و مشاركت اجتماعي دانشجويان ارائه مي گردد كه شامل موارد ذيل است :براي ارتقاء كيفيت زندگي

و مراكز پژوهشي در برنامه هاي دولت-1  افزايش اعتبارات دانشگاهها

و آموزه هاي اخالقي در بين دانشجويان-2  احياي ارزشهاي ديني

 سخگو كردن نظام مديريتي دانشگاه در خصوص توجه به مطالبات دانشجوييپا-3

و افزايش اعتماد مدني انها-4 و اجتماعي  آشنا نمودن دانشجويان به حقوق سياسي

و برنامه ريزي عملي براي رفع نياز-5 و خواسته هاي دانشجويان  نانآشناخت نيازها

و ترويج فرهنگ ازدواج آسان-6  دانشگاههادرارائه تسهيالت مالي

 حمايت دفاتر فرهنگي دانشگاهها از توسعه فرهنگ اسالمي در دانشگاهها-7
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