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گروه علمی و آموزشــی- از 
ورود بــه مــدارس در ســال های 
تحصیلــی تا ورود به دانشــگاه های 
کشــور، مراحل تحصیلی اســت که 
هــر فردی که به دنبال کســب دانش 

است باید آن را طی کند، اما آیا کسب 
دانــش به تنهایی کافی اســت؟ یا در 
کنار دانش، کســب مهارت و کشف 

استعداد نیز باید انجام شود؟
متاســفانه این روزها، سیســتم 

آموزشی کشور به سمت کسب دانش 
رفته و از مهارت آموزی فاصله زیادی 
گرفته اســت، کودکان تنها با ورود به 
مــدارس آموزش های تئوری الزم را 
می بینند تا بتوانند در پایان ســال نمره 

قبولی را کســب کنند؛ اما در این میان 
جــای خالی و کمبود مهارت آموزی 
و حتی کشــف اســتعداد های دانش 
آموزان و در نهایت دانشجویان حس 

می شود.
ایــن در حالی اســت کــه اگر 
دانشجویی اســتعداد خود را قبل از 
ورود به دانشگاه کشف کرده باشد، یا 
مهارتی کسب کرده که می تواند درآن 
موفق باشــد، به راحتی می تواند وارد 
بازار کار شــود. در حال حاضر چند 
میلیون نفر فــارغ التحصیل جویای 
کار در کشور داریم؛ بنابراین راه پیدا 
کردن شــغل مناسب، مهارت افزایی 
اســت و در صورتی که دانشــگاه ها 
بــه مقوله مهارت آمــوزی و مهارت 
افزایی بیش از پیش توجه کنند دانش 
آموختگان دغدغه کمتری برای پیدا 
کردن شغل خود در بازار کار خواهند 

داشت.
طبق گفته کارشناســان، امروز 
جامعه ما با دو مشــکل مدرک گرایی 
و کمبــود مهارت روبه رو اســت در 
حالی که بسیاری از مشکالت اقتصاد 
از جمله بیکاری بــا مهارت آموزی 
برطرف می شــود و اشــتغال پایدار 
در قالــب آموزش های مهارتی رونق 
می گیرد و کشــف استعداد های نخبه 
و مهارتی موجب توســعه صنایع و 
ارتقای فناوری های نوین می شود از 
این رو باید تالش کرد تا با بهره گیری از 
فناوری اطالعات، حوزه آموزش های 

مهارتی گسترش یابد.آن دسته دانش 
آموختگانــی که دوره های مهارتی را 
در کنار دروس تئوری می گذرانند در 
پیدا کردن شغل مناسب خود در بازار 

کار کمتر دچار مشکل می شوند.
فاطمه انصاری فر کارشــناس 
آموزشی درباره این موضوع بیان کرد: 
مدرک گرایی و مهارت گرایی در تقابل 
با هم نیستند بلکه مکمل هم هستند و 
اینطور نیست که بگوییم به مدرک نیاز 
نداریم، بلکه نیازمند مدرک هستیم، 
ولی اینکه مــدرک چقدر کارآمدی 
دارد مــورد بحث اســت و یکی از 
عوامل موثر در افزایش مدرک گرایی، 
ساختار استخدامی است که به مدارک 
تحصیلی باالتر ارزش بیشتر قائل شده 
و این خود تبدیل به فرهنگ شــده تا 
مــدارک تحصیلی در اســتخدام و 
جایــگاه اجتماعی نقش ویژه ای پیدا 
کند و این موضوع حتی در شــاغلین 

هم تاثیر گذاشته است.
او در ادامه بیان کرد: در ســطح 
جهــان احتمال دارد که افراد به علت 
دالیل شخصی، عالقه و افزایش دانش 
اقــدام به ادامه تحصیل و اخذ مدرک 
دانشــگاهی کنند که این موضوع بد 
نیست، اما اگر دریافت آن بدون عالقه 
و تنها بــر مبنای جنبه های مادی غیر 
اصولی باشد به هیچ عنوان قابل قبول 

نخواهد بود.
کاظــم بازافکــن پژوهشــگر 
اجتماعی افــزود: یکی از علل ظهور 

و بــروز پدیده مــدرک گرایی گریز 
متقاضیــان اشــتغال از فعالیت های 
دســتی و گرایش به پشت میزنشینی 
و فقدان سرمایه کافی به منظور پیشه 
نمودن مشــاغل آزاد و کاهش حجم 
ادارات دولتــی و بــه تبع آن توجه به 
متولیــان امر گزینش به مدارک باالتر 

است.
وی افــزود: بخــش دیگری از 
شــیوع چنین پدیده ای برمی گردد به 
مطالبات کارمندان اداری، که با توجه 
بــه حقوق و مزایای بیشــتر مدارک 
باالتر، به سمت اخذ مدرک با سطوح 
باالتر، ســوق پیدا می کنند و عده ای 
از افراد جامعه نیز بمنظور مشــغول 
ســاختن خود به یک امر مشــخص 
و رهایی از بیــکاری به منظور ایجاد 
مشغله برای خود در جهت گذراندن 
روزمره خود اقدام به کســب مدارک 

باالتر می کنند.
بازافکــن گفــت: ایــن پدیده 
در خانــم ها، تا حــدودی مصادیقی 
متفــاوت از آقایان دارد بخشــی از 
این قشــر، به دلیل فرار از فشار های 
خانوادگی و شرایط موجودی که در 
آن به ســر می برند و برای آن ها آزار 
دهنده اســت، راه ورود به دانشگاه را 

انتخاب نی کنند، چــرا که امن ترین 
محیــط را بــرای خــود، در محیط 

دانشگاه رصد می کنند.
این پژوهشــگر تصریح کرد: از 
سوی دیگر مدرک با خود یک شان و 
منزلت اجتماعی به همراه می آورد و 
گروهــی این امر را به عنوان منزله ای 
از کمــال برای خــود تلقی می کنند 
کــه بر وزن و اقتــدار اجتماعی آن ها 
می افزایــد، البته نبایــد این موضوع 
نادیده گرفته شــود که بخشی هم با 
عالقه مندی به علم و دانش و به دلیل 
برخــورداری از ذائقه های فرهنگی 
به ســمت تحصیــالت گرایش پیدا 
می کننــد که در چنیــن حالتی، اخذ 
مدرک تبعات منفی به دنبال نخواهد 
داشــت چرا که نیت و نتیجه حاصل 
از آن، از جنــس دیگری خواهد بود 
و متفاوت با انگیزه های ســطحی و 

ظاهری است.
بازافکن در ادامــه با بیان اینکه 
یکی دیگر از علل ظهور و بروز چنین 
پدیــده ای بحــث الگوبرداری های 
صرف است اظهار کرد: در واقع امر، 
عده ای در پی کســب این مدارک به 
حقوق و مزایای باال و مطلوبی دست 
پیدا نموده اند، از این جهت برخی از 

افراد در جامعه، با امید به دســتیابی به 
موقعیت های آنچنانی و برخورداری 
از یک زندگی مرفه، اقدام به کســب 

مدرک می نمایند. 
وی در واکاوی تبعــات حاصل 
از ناهنجاری مدرک گرایی در جامعه 
عنوان کرد: باال رفتن ســطح توقعات 
یکــی از پیامد های چنیــن عارضه 
اجتماعی اســت، در واقــع ممکن 
اســت فردی با تحصیــالت پایین 
ظرفیت پذیرش بیشتری به اشتغال به 
مشاغل سطوح پایین تر داشته باشد،، 
اما با اخذ مدرک به نوعی دچار خود 
فریبی شــود و به صورت صرف در 
ذهن خود، اشتغال به مشاغل سطوح 
بــاال و مدیریتی را می پروراند که این 
ذهنیــت به نوعی بیکاری پنهان را نیز 
افزایش می دهد چرا که باعث می شود 
در برخی مشــاغل بــا کمبود نیروی 

انسانی مواجه شویم.
درنتیجه انتظار می رود، مسئوالن 
مربــوط به این امــر از جمله وزارت 
علــوم و آموزش و پــرورش به این 
موضوع نگاه جدی تری داشته باشند 
تا شــاید حل این معضــل بتواند به 
اشــتغال جوانان و فارغ التحصیالن 

کمک کنند.

جای خالی کشف استعداد در کشور؛

سیستم آموزشی بر محور مدرک 
گرایی یا مهارت آموزی؟

فضای آموزشی در کشور به سمتی رفته است، که این روز ها افراد تنها به دنبال کسب مدرک هستند.

گــروه علمی و آموزشــی- 
سرپرســت معاونــت پرورشــی و 
فرهنگی درباره اولویت های مشاوره 

های روانشناسی برای دانش آموزان 
در سال تحصیلی جدید توضیح داد.

حســن شــربت دار سرپرست 

معاونــت پرورشــی و فرهنگــی به 
برنامه هــای این معاونــت در حوزه 
راهنمایی، مشاوره و مراقبت در برابر 

آســیب های اجتماعی اشــاره کرد و 
ادامــه داد: یکــی از طرح هایی که در 
اداره کل امــور تربیتی، مشــاوره و 
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
در سال تحصیلی جدید انجام می شود  
طرح همدل و صدای مشــاور است. 
دانش آموزانی کــه  والدین  خود را 
به علت کرونا از دســت داده اند و یا 
دارای ســابقه بیماری کرونا هستند 
در ابتدای ســال تحصیلی جدید در 
اولویــت خدمات مشــاوره ای قرار 

می گیرند
وی ادامــه داد: طرح با تاکید بر 
دانش آموزان دارای والدین از دست 
رفته به علت بیماری کرونا به منظور 
توسعه خدمات راهنمایی و مشاوره 
و ارائــه خدمات مطلــوب به دانش 
آمــوزان نیازمند خدمــات؛ اقدام به 
اجرای طرح همدل و صدای مشاور 

کرده است.  

شــربت دار گفت: در این طرح 
مــدارس دارای مشــاور از طریــق 
تماس بــا والدین و دانش آموزان در 
قالب طرح همدل اقدام به شناســایی 
مشکالت و ارائه راهنمایی های الزم 
از طریــق تماس تلفنــی  می کنند و 
در مدارس فاقد مشــاور نیز اعضای 
تخصصی هســته های مشــاوره از 
طریق تماس تلفنی با مدیر مدرســه 
و کارکنان مشــکالت را شناسایی و 
دانش آموزان نیازمند را با دعوت در 
مرکز مشاوره مورد حمایت مداخله 

ای قرار می دهند.  
سرپرســت معاونت پرورشی و 
فرهنگی خاطر نشان کرد:  در اجرای 
طرح همیار مشاور با شعار " هر کالس 
یک همیــار " دانش آموزان مدارس 
متوسطه اول و دوم زیر نظر مشاوران 
مدارس و اعضای تخصصی هسته ها 
و مراکز مشاوره در ۶ سطح مشخص، 

به ارائه خدمات اولیه روان شناختی و 
راهنمایی مختصر می پردازند.  

وی ادامــه داد: افــراد همیــار 
بایــد روحیــه همدلــی، همکاری، 
اعتمادپذیری، رازداری، شــنوا بودن 
و عاقالنه فکر کردن داشــته باشند در 
حال حاضر ۹۶ هزار همیار در سراسر 

مدارس کشور  فعال هستند.  
شربت دار گفت: خط ملی ۱۵۷۰ 
در سراسر کشــور با هدف شناسایی 
فــوری دانش آمــوزان، فرهنگیان و 
اولیا دانش آمــوزان نیازمند خدمات 
تخصصی مشــاوره ای و حمایتی به 
صورت رایگان و از ســاعت ۸ صبح 
لغایــت ۲۰ هر روز بــه جز روز های 
جمعه راه اندازی شــده است  در این 
طرح ملی درصدد هســتیم تا با بهره 
گیری از متخصصان حوزه مشــاوره 
ضمــن شناســایی فــوری نیاز های 
روان شناختی، زمینه الزم برای ارائه 

خدمات را از طریق تیم فوریت های 
روانی – اجتماعی، مددکاران شاغل 
در آموزش و پرور ش، مراکز مشاوره 
و خدمات روان شناختی فراهم کنند.
وی افــزود: تیــم فوریت های 
روانــی – اجتماعی وزارت آموزش 
و پرورش براســاس قانون حمایت 
از حقــوق کــودک و نوجــوان در 
۷۲۹ منطقــه آمــوزش و پــرورش 
کشــور با بهره گیری از متخصصان 
موضوعــی در حوزه هــای مختلف 
مشاوره، روان شناسی، روان پزشکی 
و مددکاری تشــکیل و در حوزه های 
فوریتی از جمله خودکشــی، اقدام به 
خودکشی، فرار، کودک آزاری، فقر، 
بدسرپرستی، بی سرپرستی، اعتیاد و 
... ورود موثر خواهند داشت در سال 
تحصیلی جدید انتظــار می رود این 
اقدام مهم و اساســی با جدیت بیشتر 

پیگیری شود.  

سرپرســت معاونت پرورشی و 
فرهنگــی به اجرای طــرح ملی نماد 
اشــاره کرد و افزود: برنامه ملی نماد 
با هدف توانمندســازی، شناسایی، 
تشــخیص، درمان و ارجاع به موقع 
دانش آموزان نیازمند خدمات روانی 
– اجتماعی با مشــارکت دستگاه ها و 
عضو ائتالف در مدارس مجری نماد 
)۳۵ منطقه کشــور( برگزار می شود 
این برنامه ملی در حوزه شناســایی، 
درمان و ارجاع و در قالب برنامه نماد 
بصــورت الکترونیکی و یکپارچه به 
حمایت و مراقبــت از دانش آموزان 

می پردازد. 
انتظار می رود این برنامه در سال 
تحصیلی جدید با نرخ پوشش باالتر 
و فراگیری بیشــتر بصورت کمی و 
کیفی به عنوان یک برنامه موثر نقش 
بی بدیلی در ارائه خدمات مشاوره ای 

و مددکاری و حمایتی داشته باشد.

گــروه علمی و آموزشــی-  
پژوهشگران "دانشگاه نورث وسترن" 
در بررسی جدید خود، قابلیت پرواز 
کردن را به میکروتراشه ها بخشیده اند 
تا آنها را برای نظارت بر آلودگی هوا و 
بیماری های ناشی از آن به کار بگیرند.

پژوهشگران موفق شده اند قابلیت 
پــرواز کردن را به میکروتراشــه های 
الکترونیکــی اضافــه کننــد. ایــن 
میکروتراشه جدید پرنده که به اندازه 
یک دانه ماسه است، موتور ندارد. در 
عوض، درست مانند بذر درخت افرا، 

با کمک باد پرواز می کند.
مهندسی  حوزه  پژوهشــگران 
نورث وســترن"  "دانشــگاه 
 )Northwestern University(
آمریکا با بررســی بــذر درختان افرا 
و ســایر بذرهــای پراکنــده در باد، 
میکروتراشه را تنظیم کردند تا مطمئن 
شــوند که هنگام افتادن از ارتفاع زیاد، 
سرعت آن کاهش می یابد و به صورت 
کنترل شده سقوط می کند. این رفتار، 
پرواز میکروتراشــه را تثبیت می کند 

و زمان تعامل بــا آن با هوا را افزایش 
می دهد. این موضــوع ایده آلی برای 
نظارت بر آلودگی هوا و بیماری های 

ناشی از هوا به شمار می رود.
ایــن میکروتراشــه بــه عنوان 
کوچکترین سازه پرنده ساخته دست 
انسان، به همراه همه فناوری های فوق 
مینیاتوری خود از جمله حســگرها، 
منابع قدرت، آنتن های ارتباط بی سیم 
و حافظه تعبیه شده برای ذخیره داده ها، 
قابل بسته بندی است. "جان راجرز" 
)John Rogers(، سرپرســت این 
پژوهش گفت: هــدف ما این بود که 
پرواز با کمک بال را به سیســتم های 
الکترونیکی کوچــک اضافه کنیم. ما 
باور داریم که این قابلیت ها به ما امکان 
می دهند تا دســتگاه های الکترونیکی 
بســیار کاربردی و مینیاتوری را برای 
نظارت بر آلودگی هوا، بررسی جمعیت 
یــا ردیابی بیماری ها مورد اســتفاده 
قرار دهیم. ما توانســتیم با استفاده از 
ایده هایی که از جهان بیولوژیکی الهام 
گرفته شده اند، این کار را انجام دهیم. 

طبیعت طی میلیاردها سال، دانه هایی 
با ویژگی های بســیار پیچیده طراحی 
کرده اســت. ما از این مفاهیم طراحی 
اســتفاده کردیم تا به میکروتراشه ها 
سازگاری ببخشیم و سپس آنها را روی 
سیستم عامل مدارهای الکترونیکی به 
کار گرفتیم. راجرز و گروهش، انواع 
متفاوتی از میکروتراشــه های پرنده 
را طراحی و ابداع کردند و ســپس به 
طراحی شــکل و زوایای قرار گرفتن 
بال ها پرداختند. آنها برای رســیدن به 

ایده آل ترین ساختار، به مدل سازی 
محاســباتی نحوه جریان یافتن 
هــوا در اطراف میکروتراشــه 
پرداختنــد تا چرخــش آن را 
کنتــرل کننــد. "یونگگانگ 
 Yonggang( هوانــگ" 

Huang(، از پژوهشگران این پروژه 
گفت: مدل ســازی محاســباتی به ما 
امکان داد تا ســاختارهای پرواز را به 
ســرعت طراحی کنیم. این کار بدون 
انجام گرفتن آزمون و خطا، غیرممکن 

به نظر می رسد. 
این گروه پژوهشــی با استفاده 
از مدل سازی محاســباتی توانستند 
ســاختارهای مورد نظــر را با کمک 
روش های پیشــرفته در آزمایشــگاه 
بســازند و مورد بررسی قرار 
دهند. ســازه های به دســت 
آمده، قابل ســاخته شــدن 
در شــکل ها و اندازه های 

گوناگون هستند.

گروه علمی و آموزشــی- در 
قسمت انتهایی فلیر فندر جلو و عقب 
یک آبشش کربنی هم قرار گرفته که 
جذابیت های اســپرت این بخش را 

افزایش می دهد.
لیبرتی واک نام کمپانی تولیدکننده 
قطعات اسپرت بدنه و لوازم مرتبط با 
تیونینگ خودرو در آیچی)ژاپن( است 
کــه در حوزه فعالیت خود یکی از نام 
های معتبر و خاص محســوب می 

شود.
این کمپانی در بخش رویدادهای 
خود جزئیاتی از کیت بدنه ویژه تویوتا 
لندکروزر مدل ۲۰۲۲ را به اشــتراک 
گذاشــته تا چهره ای جــذاب تر از 

هموطن مطرح خود نمایش دهد.
لیبرتی واک در رابطه با این کیت 
بدنه بــه اســتفاده از درپوش موتور 
فیبرکربن خام)رنگ نشــده(، تغییر 
بافــت گریل)جلوپنجــره(، حذف 

لوگوی تویوتا در گریل و جایگزینی 
لوگوی تیونر اشاره کرده است.

اگر از طرفداران جدی لندکروزر 
هستید، مطالعه داستان برند مذکور را 

اینجا به شما توصیه می کنیم.
بامپر)ســپر( جلو در واقع یک 
بخش اضافه شــده به قسمت پایین 
نمونه استاندارد اســت که در پایین 
ترین بخــش خود دارای یک ردیف 

مه شــکن ال ایی دیی است. ادامه 
ایــن بخــش از بامپر به 
عضالنی  فلیر)هــالل( 
فندرها)گلگیر(  روی 

می رسد. در قسمت 
انتهایی فلیر فندر جلو 
و عقب یک آبشش 
کربنی هم قرار گرفته 
که جذابیــت های 
اسپرت این بخش را 

افزایش می دهد.

آینــه های جانبی نیز در قابی از 
فیبرکربن قرار گرفته اند. در قسمت 
انتهای خودرو نیز دو اسپویلر که یکی 
روی سقف و دیگری زیر شیشه عقب 
نصب شده، جلب نظر می کنند. کمی 
پایین تر نیز دیفیوزر حرفه ای لیبریتی 
واک را مشاهده می کنیم که به خوبی 
با خروجی های کرومی سیستم اگزوز 
هماهنگ شده است. لیبرتی واک این 

کیت بدنه را در باندل های مختلفی به 
مشتریان پیشنهاد می کند که گرانترین 
آنها شــامل تغییرات دماغه، دیفیوزر 
عقب، خروجی اگزوز، فلیر فندرها، 
تغییــرات گریل و درپــوش کربنی 
موتور مجموعــا ۱4۰۸۰ دالر هزینه 

خواهد داشت. 
در صورت سفارش رینگ های 
تیره رنگی که در تصاویر مشــاهده 
می کنیــد، ۵۵۰۰ دالر دیگر به مبلغ 
افزوده خواهد  ســفارش 

شد.

کوچکترین سازه پرنده ساخته دست بشر که به اندازه یک دانه ماسه است!

لندکروزر جدید تویوتا با تغییراتی توسط یک هموطن به نام »لیبرتی واک«
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انتظــار مــی رود، مســئوالن مربــوط بــه ایــن امــر از جملــه وزارت علــوم و 
آمــوزش و پــرورش بــه ایــن موضــوع نگاه جــدی تری داشــته باشــند تا شــاید 
حــل ایــن معضــل بتوانــد بــه اشــتغال جوانــان و فــارغ التحصیــان کمــک کنند.

کدام دانش آموزان در اولویت دریافت مشاوره روانشناسی هستند؟


