
  
95-96 نهايي  ين تعداد دانشجويان در هلندتخم

  مقدمه
 عالوه بر تغيير در تعداد كل دانشجويان، .هاي هلند تغييرات زيادي كرده است دانشگاه) ورودي(هاي اخير تعداد دانشجويان سال اول  در سال

در . هاي مختلف جايي بين دانشگاه اعي، يا جابهجايي از مطالعات فني به مطالعات اجتم براي مثال، جابه. شود هايي نيز ديده مي جايي جابه
  .هاي خاصي به سر آمده است ضمن، دوران محبوبيت رشته

ها رخ داده  ها و دانشگاه ها بين رشته ها و نيز مسولين هلند مهم است بدانند چرا اين تغييرات در تعداد دانشجويان و يا انتقال براي دانشگاه
  . تغييري را بايد داشتاست و در آينده نزديك انتظار چه 

تر و نيز  هاي با فرزندان كم ها به رشد جمعيت و ساختار جمعيت نظير خانواده اين عامل-هاي جمعيتي  توان انتظار داشت عامل به راحتي مي
بي در انتظار  اين واقعيت كه بر اساس مدرك دبيرستان شغل مناس. زيادي هستند داراي تاثير-پردازند  ميدار شدن مردم افزايش سن بچه

هاي تحصيل،  ها و تعداد سال سازي بورسيه هاي اجرا شده براي بهينه ها و تصميم  همچنين سياست. افراد نيست هم عامل مهمي است
در نهايت، هر نوع توسعه اقتصادي به خصوص اگر به استخدام در . مشكالتي براي ورود به دانشگاه براي شاغلين در ادارات ايجاد كرده است

  .شدن يك تجارت يا يك صنعت، در انتخاب دانشجويان براي آينده تاثير خواهد داشت باط باشد مثل تعطيلارت
  

  اطالعات
شما .  از انتشارات مركز آمار هلند آورده شده است1995ها از كتاب آمار سال  تر آن در بخش ضميمه، اطالعات زيادي وجود دارد كه بيش

ها در كنار ساير اطالعات  گويي به سواالت مفيد هستند و چگونه بايد از آن  اين اطالعات براي پاسخيك از خود بايد تصميم بگيريد كدام
  .استفاده كرد

  
  كار

 سال ديگر 5هاي هلند از تيم شما خواسته است تا گزارشي بنويسيد كه در آن تعداد دانشجويان سال اول را براي  اتحاديه همياري دانشگاه
  . بيني كنيد پيش

  )به هر يك حداقل يك سرفصل اختصاص يابد(بايستي موارد زير را پوشش دهد گزارش 
 تا 1995هاي هلند در فصل پاييز از سال  بر اساس داده، تخميني از تعداد كل دانشجويان مورد انتظار براي ورود به همه دانشگاه -

  . ارائه كنيد1999
هاي مختلف كشاورزي، علوم فيزيك، علوم فني؛ سالمتي، اقتصاد،   سال اخير بين رشته5هايي در  جايي بررسي كنيد كه چه جابه -

ها را توضيح دهيد و تخمين بزنيد دانشجويان  جايي قانون، علوم اجتماعي، زبان و فرهنگ رخ داده است و تالش كنيد علت اين جابه
 .شوند ها توزيع مي  چگونه بين اين رشته1999 تا 1995هاي  ورودي سال

 سال آينده چه تعداد دانشجوي سال اول به هر يك از 5هاي هلند همچنين عالقمند است بداند در  شگاهاتحاديه همياري دان -
همچنين . هاي محدودي در اين زمينه موجود است البته داده. روشي براي تخمين اين تعداد ارائه كنيد. ها خواهد رفت دانشگاه

كاربرد داشته باشد تا بتوان به يك تخمين خوب براي تعداد دانشجويان توانست براي اين منظور  هايي مي تصريح كنيد كه چه داده
 .دست يافت

فراموش نكنيد كه روش كار خود را  . نشان دهيدGroningenهاي موجود در دانشگاه  توانيد روش خود را بر اساس داده شما مي -
ا طريقه استدالل خود را بنويسيد و سعي كنيد در هايي استفاده كرديد، چه فرضياتي داشتيد، روش حل ي نيز بنويسيد، از چه داده

  .ها نظر بدهيد بيني ها و پيش مورد ميزان قابل اعتماد بودن تخمين
  
  


