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سخن آغازین
بهار سـال  ۱۳۹۹شـاید ماندگارترین بهـار دهههای
اخیـر و البتـه سـختترین و یکـی از نفسگیرتریـن
بهارهـای ایـران زمیـن باشـد؛ بهـاری کـه نـه بـرای
مردمانـش بهـار بـود و نـه بـرای اقتصـاد و نـه بـرای
دولـت .تنهـا طبیعـت بـود کـه در ایـن بهـار خـوب
خرامیـد و نفسـی تـازه کرد .شـیوع گسـترده ویروس
کرونا از اسـفند  ۱۳۹۸خیلی زود مراکز تجمع را -از
مراکـز آموزشـی گرفتـه تا مراکـز فرهنگـی و اداری و
سیاسـی و اقتصـادی و غیـره -تعطیـل کـرد و
بدینترتیب خانهنشـینیهای اختیـاری و اجباری در
دسـتور کار مـردم و مدیـران و سیاسـتگذاران قـرار
گرفـت .مراکز دینی تعطیل شـد و هرگونه تجمعی از
جملـه مراسـم عروسـی و عـزا محدود شـد .ترسـی
گسـترده بـر جانهـا نشسـت و انسـانهای نازنیـن
بسـیاری قربانی ایـن ویـروس چینی شـدند .در این
میـان ،بسـیاری از اسـتادان و صاحبنظـران دسـت به
کار شـدند تـا تحلیلی از شـرایط ارائـه دهند؛ تحلیل
وضعیـت فرهنگـی و اجتماعـی شـیوع ایـن پدیده،
تحلیل تحـوالت اقتصـادی و سیاسـی ،تحلیلهای
روانشـناختی و تحلیلهایـی از سـنخ موضوعـات
الهیاتـی و پزشـکی .گویـی جامعـه به شـدت به این
تحلیلهـا نیـاز داشـت تا نخسـت بداند چـه اتفاقی
افتـاده اسـت تـا سـپس بدانـد چـه بایـد بکنـد.
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در همین راسـتا پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی از همـان اسـفند ،کـه بطـور رسـمی
شـیوع ایـن ویـروس اعالم شـد ،تالش داشـت
بهمثابـه مرکزی فرهنگی و اجتماعی در بهدسـت
دادن این فهم مشـارکت داشـته باشـد .بـرای این
کار نخسـت در مجموعـهای به سـویههای کلی
فرهنگـی و اجتماعی ایـن ابربحـران پرداخت و
پژوهشـی را نیز درباره وبگردیهـای ایرانیان با
موضـوع کرونـا تعریـف کـرد و آن را بـه انجـام
رسـاند .سـپس در قدمـی محدودتـر امـا
تخصصیتـر بـه مواجهـه آمـوزش عالی بـا این
بحـران پرداخـت .در کنـار ایـن دو کار -کـه در
ادامـه ذیل پرونده جامعه ایرانـی و بحران کرونا-
توضیـح داده شـده اسـت ،مجموعـهای از
گزارشهـای بینالمللـی تخصصـی دربـاره
مواجهـه مراکـز آمـوزش عالی بـا بحـران کرونا
شناسایی و ترجمه و منتشر شد.
امیـد اسـت ایـران عزیز مـا بتوانـد در برابـر بار
سـنگین ایـن دشـمن بشـریت در زمانـهای کـه
تحریمهـای سـخت بینالمللـی کمـر طبقـه
مسـتضعف را شـکانده و انـواع نابهنجاریهای
اداری و مدیریتـی و فرهنگـی و غیـره ،جامعه را
کمرمقتـر از هـر زمان دیگری سـاخته اسـت،
بـار دیگر بـا صالبـت بر پاهـای خود بایسـتد؛
آرزویـی کـه بنـا بـه تجربه دهههـای اخیـر تنها
میتـوان از علـم و فنـاوری تمنـا کرد .بـرای این
کار بایـد دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـیما را
درسـت و مطابق اسـتانداردهای مقبول اصالح

کنیـم؛ هرچنـد کرونا بـر پیکر نحیف دانشـگاههای
گذشـتهمان ضربـات مهلـک وارد کرده اسـت .الزم
اسـت بـا سـرعت زیرسـاختهای دانشـگاههای
مجـازی و الکترونیکـی را فراهـم آوریـم و فرهنـگ
گـذر از وضعیـت کالسـیک گذشـته بـه وضعیـت
آینده را متناسـب با اقتضائـات جامعه ایرانی تعریف
کنیـم .دانـش و علـم و فنـاوری نیز باید متناسـب با
ایـن تغییـرات کـه خوشـبختانه بـا تحـوالت هوش
مصنوعـی و انقلاب صنعتـی چهـارم همـراه شـده
اسـت ،تغییر کنـد .خالصه اینکه ما بـه تحوالتی در
زیرسـاختها ،فرهنـگ ،مهارت و محتوای دانشـی
و فنـاوری نیـاز داریـم تـا بتوانیم آینـده ایـران خود را
بسـازیم و آن را متناسـب بـا رشـد جهانـی ارتقـاء
دهیم.

رضا ماحوزی
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مجموعهجامعهایرانیوبحرانکرونا
دبیر مجموعه :دکتر حسین میرزائی

با شـیوع ویـروس کووید 19-در سراسـر جهـان و تعطیلی
مراکـز آموزشـی اعـم از آمـوزش عالـی و مـدارس ابتدایـی و
متوسـطه و بـه تبـع آن تعلیـق تمامـی فعالیتهـای حضـوری
و فیزیکـی مراکـز مذکـور ،پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در راسـتای مأموریـت پژوهشـی و سـتادی خـود،
پژوهشهـا ،ترجمههـا و تهیـه گزارشهای سیاسـتی زیـر را در

دسـتور کار خـود قرار داده اسـت .دبیری ایـن مجموعه برعهده
دکتـر حسـین میرزائی اسـت .پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی فعالیتهـای خـود را در ایـن زمینـه در قالـب
جسـتارها ،پژوهشهـا و ترجمههـا ،گزارشهـای بینالمللـی
منتشـر کـرده اسـت .عالق همنـدان میتواننـد ایـن آثـار را در
سـایت پژوهشـکده دریافـت کنند.

جستارها
جسـتارهایی در ابعـاد فرهنگی و اجتماعی با زیـر عنوان بحران ویـروس کرونا در ایران
کتابـی اسـت حاصـل تلاش اعضـای هیئـت علمـی پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی اسـت کـه توسـط انتشـارات ایـن پژوهشـکده در پی شـیوع و گسـترش ویروس
کرونـا در بهـار امسـال به چاپ رسـیده اسـت .این اثـر اولین کتـاب از سـری چهارگانهای
اسـت که پژوهشـکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی است در راسـتای مأموریت پژوهشی
و ستادی خود در دستور کار قرار داده است.
کتـاب حاضـر در  11جسـتار و با مقدمـهای از دبیر ایـن مجموعه ــ آقای دکتر حسـین
میرزائـی  -تنظیـم شـده که با شـرحی بر وضعیت جامعه در شـرایط شـیوع ویـروس کرونا،
مجموعـهای از تأملات صاحبنظران حوزه آمـوزش عالی را در خصوص ابعـاد و پیامدهای
بحران کرونا برای نظام آموزش عالی در اختیار جامعه علمی قرار میدهد.
جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی
بحران ویروس کرونا در ایران
جمعی از نویسندگان
چاپ اول بهار 1399
معرفی کتاب :مینا عظیمی
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«ویـروس کرونـا ،مـا نظارهکننـدگان نگران و توسـعه روابط انسـانی» جسـتار اول این
کتـاب اسـت کـه توسـط خدیجـه کشـاورز عضـو هیئـت علمـی گـروه مطالعـات زنـان
پژوهشـکده نگاشـته شده و نویسـنده در آن با اشـاره به یادداشـت ادگار مورن جامعهشناس
فرانسـوی برای کاهش بحرانهایی که بشـریت امروز با آن مواجه اسـت ،پیشـنهاد میکند
همـه مـا کـره زمیـن را وطن خویـش بنامیـم ،در ایـن صورت اسـت کـه بـرای بحرانهای
موجـود از جملـه بحرانهای محیط زیسـتی ،میتـوان راه حلهایی در سـطح جهان یافت.
بـا را ه حلهـای محلی و بدون داشـتن چشـماندازهای جهانـی ،حل کردن مسـائلی چنین
فراملی ممکن نیسـت .نویسـنده از مداخله اقتصادی برای حمایت از اقشـار فرودسـت در
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شـرایط فعلـی بـه عنـوان یـک ضـرورت و یـک اصـل مهـم یاد
میکنـد .در ادامـه بـه آمـوزش از راه دور و تحکیـم نابرابـری
آموزشـی پرداخته و معتقد اسـت برای گسـترش عدالت آموزشی
در میـان دانشآمـوزان و دانشـجویانی که در این ایـام مجبورند از
راه دور آمـوزش ببیننـد ،فکـری شـود .ایشـان در ایـن جسـتار به
ضـرورت توجه هر چه بیشـتر به همسـایگان و اطرافیـان پرداخته
و مصالحـه میـان کار و زندگی در روزهای کرونایـی را برای عبور
از این بحران ضروری میداند.

میدانـد و از تجهیـز مـدارس و دانشـگاهها بـه تکنولوژیهـای
ارتباطـی بـه عنـوان اتفاق بزرگی کـه در حال روی دادن اسـت یاد
میکنـد کـه در صـورت تکمیـل میتوانـد شـکاف میان ایـران و
ٔ
دهنـده تعدد شـیوههای
کشـورهای پیشـرفته را کـم کنـد و نویـد
آموزشـی د ر آینـده باشـد .در ادامـه نویسـنده بـا بررسـی مفهـوم
ٔ
وظیفـه دولتهـا در این خصوص
مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه
را تأمیـن زیرسـاختهای این فضـای ارتباطی و تضمیـن بقاء آن
در برابر دشمنان احتمالی میداند.

جسـتار دوم بـا عنـوان «مدافعیـن سلامت و نابرابـری
جنسـیتی» را دکتـر لیلا فالحتـی عضـو هیئـت علمـی گـروه
مطالعـات زنان نوشـته و در آن بـه موضوع کادر درمانـی به عنوان
اولیـن و مهمتریـن گـروه در مواجهـه بـا ایـن ویـروس پرداختـه
اسـت .نویسـنده سـعی دارد بـا ارایـه آمـار و ارقـام و گزارشهای
سـازمان بهداشـت جهانـی و نیز مقایسـه حضـور زنـان در نظام
مدیریتـی عرصـه سلامت نشـان دهـد که شـکاف جنسـیتی در
نقشهـای مدیریتی همچـون مدیریـت بیمارسـتانها ،مدیریت
در نظـام سلامت و همچنیـن موقعیتهـای تصمیمسـازی
گسـترده اسـت و بررسـی وضعیـت کشـور نیـز مویـد دو نـوع
نابرابـری جنسـیتی و کمبود شـدید نیروی پرسـتاری در سـاختار
سلامت کشـور اسـت .بعد دوم و مهمی که در این جسـتار به آن
پرداختـه شـده اسـت ،بررسـی نظـام آموزشـی و بویـژه آمـوزش
عالی اسـت .بررسـی نسـبت مـردان و زنـان در کادر پرسـتاری،
نمـودی از نابرابـری جنسـیتی در نظـام آمـوزش عالـی اسـت که
ضرورت دارد مورد بررسی و واکاوی مجدد قرار گیرد.

جسـتار چهـارم کتاب بر پایه یکی از شـعار اصلـی در دوران
کرونـا شـکل گرفتـه اسـت« .نگاهـی بـه هشـتگ "در خانـه
میمانیم"؛ شـکاف میان درک مردم و سـتاد بحران در یک شـعار»
بـه قلم حسـین میرزائـی و جبـار رحمانی اسـت .این جسـتار به
ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه اولویـت مواجهـه با ایـن بیمـاری ،در
رویکردیهـای پزشـکی اسـت .امـا نمیتـوان این مسـئله بزرگ
ً
جامعـه انسـانی را صرفـا بـه امر بهداشـتی تقلیـل داد .بـه همین
خاطر شـناخت داللتهـا و ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی
ایـن بیمـاری و شـیوههای مدیریـت آن نیز امری ضروری اسـت.
نویسـنده بـا اشـاره بـه شـعارهای دوران کرونـا از قبیـل در خانـه
میمانیم"/خانـه از هرجایـی امـن تـر اسـت""/با هـم بخاطـر
شـهرمان ،در خانـه میمانیـم و کرونـا راشکسـت میدهیم"".تـو
خونـه عیدمون را سـر میکنیـم ،دید و بازدید ما ،بعد از شکسـت
کرونـا" بـه بازفهـم موضـوع خانـه و خانواده بـه عنـوان مهمترین
پایـگاه حفـظ سلامت جامعـه میپـردازد .و نشـان میدهـد
شـعارهایی از ایـن قبیـل در عمـل بـرای بسـیاری از مـردم به این
مـورد تبدیـل میشـود کـه مـا در فضاهـای اندرونـی بـا آدمهای
قابلاعتمادمـان نشسـت و برخاسـت میکنیم و قرنطینـه برای ما
ً
صرفـا بـه ایـن مفهـوم اسـت .و یـک بازآرایـی در تفهیـم اینگونه
شـعارها و هشـتگها بـرای آگاهـی بخشـی بـه بخش زیـادی از
اعضای جامعه الزم و ضروری است.

در جسـتار سـوم بـ ا عنـوان «کرونـا ویـروس و دوگانـه
ناسیونالیسـم و انترناسیونالیسـم» کـه دکتر رضا ماحـوزی عضو
ٔ
دربـاره
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات فرهنگـی نگاشـته ،ابتـدا
تأثیـرات کرونـا ویـروس بـر رشـد ناسیونالیسـم در جهـان و
بطورخـاص ایـران و تحـوالت آموزشـی و جهـت و مسـیری که
محتـوای آموزشـی جدیـد را شـکل خواهـد داد مطالب خـود را
ٔ
سـویه مقابل آن ،یعنی انترناسیونالیسـم
ارایـه میدهـد و در ادامه
آموزشـی و ارتباطـی و ظرفیتهایـی که در پی خواهد داشـت را،
برجسـته مینماید .نویسـنده با نگاهی بر شـرایط اجتماعی زمان
آغاز شـیوع ویروس کرونـا ،رهایی و عبور از شـرایط پیش آمده را
های غیرحکومتـی
در مشـارکت و اتحـاد مردمـی و دسـتیاری ِ

«سـفرهای کرونایـی؛ چـرا مـردم بـه سـفر میرونـد؟» در
جسـتار پنجم به نگارش جبـار رحمانی مورد بررسـی قرار گرفته
و بـه گونـهای در ادامـه جسـتار قبلی اسـت و سـفرهای مـردم در
ابتـدای سـال  1399را در موضـوع شـیوع کرونـا مـورد توجه قرار
داده و بـا اشـاره بـه آرا و نظـرات برخی جامعهشناسـان بـه مفهوم
کنش اجتماعی اعضای جامعه و رفتارهای آنها میپردازد.
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«کرونا به مثابه آزمایش نقض کننده؛ جسـتاری در گسسـت
واقعیتهـای اجتماعـی جامعـه ایرانـی» ،به قلم مهدی حسـین
زاده فرمـی عضو هیئت علمی گروه مطالعات اجتماعی نگاشـته
شـده و در آن از وقفههـا و گسسـتهایی کـه در ّفعالیتهـای
معمـول و مبتنـی بر عقل سـلیم افـراد جامعـه رخ داده اسـت ،به
ّ
عنـوان مهمتریـن اتفاقاتی یاد شـده که در روزهـای کرونایی ایران
در جریـان اسـت .پذیـرش رویکردهـا و سلایق مختلـف بدون
وزندهیهـای بیشـتر و کمتـر به هر کـدام از گروههـای مختلف
جامعـه ،بـاال بردن «ضریـب ّ
تحمل» ،عـدم واکنشهای شـدید
بـرای تخریـب و نابـودی آن چیزی را که نمیپسـندیم و همچنین
ّ
وضعیت حـال حاضر جامعه راهحل هایی اسـت که
سـاماندهی
نویسنده در ادامه به آن پرداخته است.
در جسـتار بعـدی کتـاب تحـت عنـوان «شـهی کـه پـاس
رعیـت نـگاه مـیدارد؛ نگاهـی بـه مسـئولیتهای حاکمیـت در
شـرایط کنونـی مواجهـه با ویـروس کوویـد  »19که توسـط آقای
دکتـر فرهـاد بیانـی عضـو هیئت علمـی گـروه مطالعـات علم و
فناوری نوشـته شـده اسـت ،به وظایف حاکمیت در جهت بهبود
شـرایط و کاهـش دردهـا و آالم مـردم در وضعیـت کنونی اشـاره
شـده اسـت .همچنین کوشـش شـده تا به اختصار مواردی برای
برداشـتن گامهای مؤثر و راهگشـا طرح شـود کـه در کوتاه مدت
قابـل اجـرا نیـز باشـد .ضـرورت توجـه بـه معیشـت گروههـای
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آسـیبپذیر ،شـفافیت در اطالع رسـانی ،توجه ویژه به سلامت
کادر درمانـی و تخصصگرایـی راهکارهایی که نویسـنده به آنها
اشاره کرده است.
جسـتار بعدی کتاب «کرونا ،الهیات امروزی و مسـأله آینده
علـم در ایـران» اسـت کـه توسـط آقـای دکتـر جبـار رحمانـی
نگاشـته شـده و درآن ضمـن بررسـی مفاهیـم حـوزه سلامت و
بهداسـت عمومی به عنـوان مفاهیم مهم در زندگی انسـان مدرن
و تقابـل ایـن مفاهیـم در علـم جدیـد و دیـن ،بـا شـرح تفصیلی
تقابـل تاریخـی ایـن مفاهیـم بـه واکاوی بحـران جدیـد جامعـه
انسانی میپردازد.
«کرونـا بهمثابـه تکنولـوژی و اثـرات اجتماعی آن» جسـتار
بعـدی کتاب اسـت کـه ابـاذر اشـتری مهرجـردی عضـو هیئت
علمـی گـروه مطالعات علـم و فناوری آن را نگاشـته اسـت .این
جسـتار بـا این پرسـش آغاز میشـود که چگونه میتـوان تکنیک
زدگـی نهاد بهداشـتی (در باب ویروس کرونـا) را فهم كرد؟ و در
ادامـه نویسـنده تالش کرده مفهوم نهاد بهداشـت را ارایـه داده و با
شـرحی از کرونا بـه ٔ
مثابه تكنولوژی با تکیه بـر آرای متخصصین
اجتماعـی تكنولـوژی ،راه برون رفت از این پدیـده تکنولوژیک را
ارائه دهد.
حامـد طاهریکیا در جسـتار «راهکارهایی برای اسـتفاده از
فضـای مجـازی در مبـارزه با ویـروس کرونا» شـرح میدهد که

در شـرایط رخـداد شـیوع ویـروس کرونـا و بحرانـی شـدن نظام
سلامت جمعـی ،این ضـرورت تام وجـود دارد تا رابطـهای ویژه
بیـن دولت و مردم برقرار شـود .و معتقد اسـت دولـت باید بتواند
در رخدادهـای اجتماعـی نقـش فعالـی را در تولیـد و چرخـش
اطالعـات بـازی کنـد و بـا مشـارکت دادن مـردم در تولیـد و
چرخـش اطالعات بـر رخدادهای دیگری کـه از دل رخداد مادر
بیرون میآید کنترل داشـته باشـد .نویسـنده در این جستار ضمن
ارائـه تصویـری از روابـط کـه در بزنگاههـای تاریخـی در عصـر
دیجیتـال رخ میدهـد ،ورود دولـت در شـبکههای اجتماعـی
دیجیتـال بـرای تولیـد و چرخـش اطالعـات را در شـرایط کنونی
راهبرد اصلی میداند.

مطالعـه کـرده ،ضمن بررسـی سـهم هر یـک از اعضـای جامعه
بـرای برونرفـت از شـرایط کنونـی و شـرحی بر ضـرورت تغییر
سـبک زندگـی و اخلاق مراقبتـی ،راه حـل زندگـی در بحـران و
ضرورت اقناع مردم نسـبت به آن ،به دنبال پاسـخ به این پرسـش
اسـت که در شـرایط بـه وجود آمـده چگونه باید سـهم خویش را
ایفـا کنیـم کـه هـم خودمـان و هـم جامعهمـا ن سلامت بماند.
پاسـخ به این سـوال مسـتلزم درک فـردی از جامعه اسـت ،اینکه
جامعـه چگونه شـکل گرفته اسـت و چگونـه تداوم پیـدا میکند
و مهمتـر از همه پاسـخ به این پرسـش اسـت که حال در شـرایط
بحرانی باید چگونه زندگی کرد؟

در جسـتار آخـر جبـار رحمانی «سـبک زندگـی مراقبتی در
شـرایط بحـران کرونا و سـهم اصحـاب علـوم انسـانی در آن» را
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«جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونـا در ایـران» دومیـن اثـر از سـری
چهارگانـه مجموعـه جامعـه ایرانـی و بحران کرونا اسـت که در پی شـیوع ویـروس کووید
 19پژوهشـکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی در راسـتای مأموریت پژوهشـی و سـتادیخـود در دسـتور کار قـرار داده اسـت .و تالش دارد سـازمان علـم ،آموزش و پژوهـش را در
ایـران مـورد تأمـل قـرار دهـد و از زوایـای متعـدد قـوت و ضعـف آن را در مواجهـه بـا این
بحـران جهانی نشـان دهد.
اثـر حاضـر در قالـب مجموعـه مقـاالت و بـا تلاش بیـش از  40تـن از اسـاتید و
صاحبنظـران حـوزه علـوم اجتماعـی تنظیم شـده و توسـط انتشـارات پژوهشـکده در بهار
 1399بـه چـاپ رسـید.
جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و
بحـران کرونـا در ایـران
به کوشش :دکتر حسین میرزائی
چاپ اول بهار 1399
معرفی کتاب :مینا عظیمی

کتـاب در  4بخـش و مجمـوع  40مقاله ،بـا مقدمهای از وزیر محتـرم علوم ،تحقیقات
و فنـاوری شـروع شـده و سـعی دارد تا مسـئولیت نهـاد علـم در مقابل جامعـه و حاکمیت
را در مواجهـه بـا بحـران اخیـر روشـن سـازد و با بـازکاوی ابعاد آشـکار و پنهـان آن موجب
نوآوری و گشـایش شـود .در ادامه نیز به لزوم بازنگری در برنامههای آموزشـی و پژوهشـی
وزارت علـوم در هماهنگـی بـا نیازها و تحوالت آتی جامعه اشـاره شـده اسـت.
حسـین میرزائـی ،دبیـر مجموعه جامعـه ایرانی و بحـران کرونـا در مقدمهای بـا عنوان
«مـا و كرونـا :تأملی در باب نسـبت آمـوزش عالی ،علم و بحران كرونا» ،سـه پرسـش زیر
را مطـرح میکند -١ :پرسـش از ماهیت وضعیت جامعه در بحـران کرونا -٢ ،راهکارهای
مواجهه با آن و عملکرد متناسـب با موقعیت بحرانی ،و در نهایت -٣ ،پرسـش از راهبردها
و سیاسـت گذاریهـای معطـوف بـه شـرایط پسـاکرونایی و آنهـا را پرسـشهایی جـدی
میدانـد کـه در شـرایط بحرانـی همـه نهادهـای اجتماعـی بـا آن مواجهانـد و در ادامـه در
سـه سـطح مسـئلههایی کـه بحـران کرونـا بـرای نهاد آمـوزش عالـی ایجـاد کرده اسـت را
طبقهبنـدی میکنـد.
 .1نسبت آموزش عالی و جامعه در بستر بحران کرونا؛
 .2مسئلههای درونی نهاد آموزش عالی در شرایط بحرانی
 .3مسئلههای نهاد علم در شرایط بحران کرونا و آینده پساکرونایی
بخـش اول کتـاب بـا نـگارش  15مقالـه «آمـوزش عالـی و تحـوالت آن» را بحـث و
بررسـی کرده اسـت.
«شـیوع ویـروس كرونـا فرصتـی بـرای تأملپذیری در مسـائل آمـوزش عالی كشـور»
جسـتار اول ایـن کتاب اسـت که توسـط دکتر محمد یمنی دوزی سـرخابی نگاشـته شـده
اسـت .نوشـتار حاضـر با نگاهـی به بحران ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونا در دانشـگاهها،
در ضـرورت رویکـرد تأمل پذیرانه ،همـه جانبهنگر و نیز تغییرات سـاختاری -کارکردی در
آمـوزش عالی و دانشـگاهها تأمل شـده اسـت.
جسـتار دوم بـا عنوان «چالشهـا و فاجعههای فراگیر و جایـگاه و نقش آموزش عالی»
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مقالـهای اسـت کـه دکتر علـی پایا بحث و بررسـی کرده اسـت.
در ایـن متـن کوشـش شـده تـا نقـش و وظایف نهـاد آمـوزش به
اعتبـار جایـگاه ویژهاش در شـرایط بحرانی کنونی ،مورد بررسـی
قـرار گرفتـه و تأکیـد دارد که رسـالت نهـاد آموزش عالـی ،یافتن
پاسـخهای مناسـب بـرای چالشهای پیش روسـت.
در جسـتار سـوم بـ ا عنـوان «آمـوزش عالـی و دانشـگاه در
جهانـی کرونـازده ،چه فضیلتهای تـازهای تولیـد میکند؟» که
دکتر مقصود فراسـتخواه نگاشـته ،با اشـاره به مسـئولیت سنگین
آمـوزش عالـی در شـرایط کنونی بـه دنبال پاسـخ به این پرسـش
اسـت که آمـوزش عالی و دانشـگاه چه فضیلت تـازهای میتواند
در ایـن شـرایط ایجـاد کنـد و چـه مـازاد ملـی و جهانـی بـرای
مواجهـۀ اثربخـش با ایـن بلیۀ بـزرگ دارد؟
جسـتار چهارم کتـاب «اگر كرونـا آغازگر یك نوزایی باشـد»
بـه قلـم دکتر خسـرو باقـری اسـت .بازتعریف جهـان  -طبیعت،
انسـان ،معرفـت و اخلاق ،متناسـب بـا نقـاط حملـۀ کرونـا در
سـاختمان فکری و اجتماعی ما ،میتواند در سیاستگذاریهای
آمـوزش عالـی نقش مهمـی بازی کند .نخسـت باید بـه انتقادی
از بنیانهـای فکری کنونی بشـر در عرصههای مذکـور پرداخت و

سـپس دگرگونیهایـی را در این بنیانها فراهـم آورد و تصویرهایی
نویـن از آنهـا را در محتواهـا و روشهـای آموزشـی ارائه کـرد .در
آمـوزش عالـی میتـوان این مباحث را در سـطح انتزاعی بررسـی
کـرد و نتایج آن را به صورت سـاده و قابالجـرا در اختیار آموزش
و پـرورش قـرار داد تا در سـطوح اولیۀ آموزشـی نیز مورد اسـتفاده
قـرار گیـرد و بنـا بـه اقتضـای مباحـث ،تغییراتـی در محتواهـای
کتابهـای درسـی و روشهای آموزشـی داده شـود.
«كرونایـی شـدن آمـوزش عالـی و سـناریوهای آینـده» در
جسـتار پنجـم بـه نـگارش دکتـر غالمرضـا ذاكرصالحـی مورد
بررسـی قرار گرفته و با اشـاره به آرا و نظرات برخی از صاحبنظران
نشـان میدهـد کـه چگونه بـرای یک واقعۀ یکسـان دو برداشـت
متفـاوت و دو سـناریوی متمایز شـکل میگیرد .و در ادامه اشـاره
دارد کـه طبـق نظـر آیندهپژوهـان همـواره بیـن سـناریوی بدبینانه
و خوشبینانـه ،سـناریوی میانـهای نیـز پیشبینـی میشـود.
نویسـنده در ادامـه سـه سـناریوی برای سرنوشـت آمـوزش عالی
طـرح میکنـد.
اسـمعیل خلیلی در مقاله بعدی این فصل «نوشـتن و گفتن،
فهـم تاریـخ حیـن وقـوع؛ آمـوزش و پـرورش ،آمـوزش عالـی و
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میشـود .1.کنشـگران و سیاسـتگذاران آمـوزش عالـی،
ایـن رویـداد را چگونـه تحلیـل میکننـد و چـه حـوز ههایـی از
آمـوزش عالـی از ایـن رویـداد متأثـر خواهـد شـد؟  .2راهبردها
و سیاسـتگذاریهایی کـه بـرای خـروج از این بحران پیشـنهاد
میشـود کداماند؟  .3مسـئولیت اجتماعی نهـاد آموزش عالی و
نهـاد علـم در قبال جامعه -با توجـه به این رویداد -چیسـت؟ و
در ادامـه نویسـنده تلاش کرده هر یـک را به تفصیل شـرح دهد.
شـرایط اضطـراری كنونـی در ایـران» را مطالعـه کـرده اسـت .در
ً
ّ
ضروریـات ُمبـرم آموزش
ایـن ُجسـتار کـه عمدتـا بـا پرسـش از
عالـی ایـران در ایـن شـرایط بحرانی نوشـته شـده ،ابتدا به شـرایط
تداوم آن شـرایط ،همهگیر شـده،
پیشـینی کـه کوویـد  ١٩در
حین ِ
ِ
سـپس بـه ویژگیهای خـود این شـرایط از نظـر فرهنگـی ،روابط
اجتماعـی و روانشناسـی اجتماعـی در مقیاس جهانـی پرداخته
میشـود .سـپس ایران مورد مطالعـه بوده و جهـان اجتماعی ایران
ّ
را در منظـری کلـی میبینیـم .در بخشهـای بعـدی و به تفصیل
بـه بحـث بـه اقتضائـات آیندهنگرانـه آمـوزش و پـرورش بهطـور
عـام ،آمـوزش عالـی بهطـور خـاص و علـوم انسـانی در آمـوزش
عالـی ایران به طـور اخص پرداخته شـده اسـت .در ادامه به نقش
روشـنفکران ،صاحبنظـران ،دانشـمندان و همۀ آحـاد و گروههای
مرجـع اجتماعی در شـرایط خطیـر اخیر اختصـاص دارد.
جسـتار بعـدی تحـت عنـوان «همهگیـری كرونـا و طـرح
برخـی از پرسـشها و حدسهـای اولیه در تغییرات سـاختاری و
مالـی آموزش عالـی ایران» که توسـط دکتر غالمرضـا گرایینژاد
نوشـته شـده اسـت ،بـر آن اسـت کـه با توجـه بـه آنچه تـا کنون
و پـس از گذشـت دو مـاه از بـه رسـمیت شـناختن ورود ویروس
بـه ایـران در آمـوزش عالـی رخ داده اسـت و از خلال کنشها و
واکنشهـای مجموعههـای این نظـام ،تعدادی پرسـش و حدس
اولیـه را دربارۀ برخـی از اثرات سـاختاری و مالی محتمل در این
نظـام مطـرح نمایـد و در ادامه بـه تفصیل در دو موضوع سـاختار
و برنامهریـزی آمـوزش عالی ایـران و مالیۀ آموزش عالـی در ایران
بـا توجه بـه نکات بـاال مواردی مطرح شـده اسـت.
جسـتار بعدی کتـاب «تأثیر كرونـا بر اقتصاد آمـوزش عالی
كشـور» اسـت کـه توسـط آقـای دکتر غالمحسـین خورشـیدی
نگاشـته شـده اسـت .ایـن جسـتار بـا طـرح سـه پرسـش آغـاز
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«تمایز سـازمان دانشـگاه ،فرصتی برای رهبری و ادارۀ آن در
زمـان بحران» جسـتاری اسـت بـه قلم دکتر نسـرین نورشـاهی
کـه در آن ضمـن اشـاره به تمایزهـای موجود در ادبیـات و مبانی
نظـری حـوزۀ مدیریـت به ویـژه سـازمان و مدیریـت در آموزش
عالـی بـا سـازمان دانشـگاه یـا مؤسسـۀ آمـوزش عالـی با سـایر
سـازمان هـا ،نهادهـا و دسـتگاههای اجرایـی و تخصصـی ،و
مـروری مختصـر بـر ایـن تمایزهـا ،بـه این نکتـه اشـاره خواهد
شـد کـه چگونـه ایـن تفاوتهـا در ابعـاد مختلـف میتوانند در
رهبـری و مدیریـت این نوع سـازمانها در زمان بـروز انواع بحرا
نهـا بـه عنـوان یـک فرصـت تلقـی شـوند و مـورد بهرهبـرداری
رهبـران و اداره کنندگانشـان قـرار گیـرد .و در ادامـه کاربـرد این
واقعیـت در مدیریـت دانشـگاهها در دوران بحران کرونـا را مورد
توجـه قرار داده اسـت.
دکتـر رضـا ماحـوزی در جسـتار «مـا در میانـه حسـرت
بازگشـت به گذشـته و تمهید شـرایطی برای آینده آمـوزش و علم
و فنـاوری» بـا شـرحی مبسـوط از شـرایط جامعـه بعد از شـیوع
ویـروس کرونـا و بررسـی وضعیـت آمـوزش اعـم از آمـوزش و
پـرورش و آمـوزش عالی اشـاره میکنـد که به باور برخـی ،کرونا
میخواهـد ایـن رویـه را پایان بخشـد و راه و مسـیری جدید را بر
آدمیـان تحمیـل کنـد .و یادداشـتهای خـود را اینگونـه تکمیل
میکنـد کـه مشـارکتهای کارشناسـانه مـردم بـرای مشـورت
دادن بـه حکمرانـان در فضـای سـایبری و توسـعۀ سـازمانهای
مـردم نهـاد و ارتباطـات اینترنتـی ،زمینـه را بـرای رفتن به سـمت
دموکراسـی و آزادیهای بیشـتر پسـاکرونایی فراهـم خواهد کرد.
در جسـتار بعـدی دکتـر فیـروزه اصغـری «آمـوزش عالـی
ایـران و کرونـا؛ یـک گام به جلـو» را مطالعه کرده اسـت .در این
یادداشـت براسـاس پیشبینیهـای محتمـل دربـارۀ وضعیـت
پیـش رو ،بـه فرصتهـای ایجادشـده از منظـر کمـک بـه نظام

آمـوزش عالی توسـط خـود دانشـگاهیان پرداخته شـده اسـت.
و از محکمسـازی زیرسـاختهای آمـوزش عالـی ایـران در
شـرایط موجـود به عنـوان گامی مهم و اساسـی بـرای رویارویی
بـا بحرانهـای پیـشرو نـام میبـرد.

وضعیـت اسـتثنایی حاصـل از اپیدمـی کروناویـروس را امـری
ضـروری میدانـد و در ادامـه مبسـوط جایـگاه آمـوزش عالی در
تاریـخ معاصـر ایـران و رسـیدن به آمـوزش عالـی اجتمـاع بنیاد
کلگـر را شـرح و توضیـح میدهـد.

دکتـر محمدرضا نیسـتانی در جسـتار «کرونـا و نابهنگامی
یـک رخـداد سـاده» معتقـد اسـت نقـش آمـوزش عالـی در
مواجهـه بـا بحرانهایـی از ایـن دسـت ،تلاش برای بـه حداقل
رسـاندن زمـان تبدیـل رخـداد نابهنـگام بـه یـک اتفـاق سـاده
اسـت .همچنیـن وظیفـۀ آمـوزش عالـی ،بـه حداقـل رسـاندن
دردهـا و آالم بشـر در حدفاصـل بیـن رخـداد نابهنـگام کرونا و
بدل شـدن آن بـه یک اتفاق روزمره اسـت .در چنیـن وضعیتی،
آمـوزش عالـی بیـش از هـر زمانـی میبایـد مسـئولیت پذیـر
باشـد.آموزش عالـی بیـش از هـر زمانی نیـاز دارد کـه در چنین
شـرایطی ،به سـرعت ،مسـیرهای درسـت را بیابـد و افقهایی نو
بـرای مأموریـت خـود بازیابد.

جسـتار بعدی بـا عنوان «شـیوع ویـروس کرونا و دیـده بانی
تغییـرات جهانـی آمـوزش عالـی» به قلـم محمد حسـینیمقدم
کـه در آن تلاش شـده اسـت تحـوالت بخـش آمـوزش عالی به
عنـوان یکـی از بخشهـای اصلـی جامعـه کـه درنتیجـۀ شـیوع
ایـن ویروس دسـتخوش تغییـرات و گرفتـار بحرانهـای متنوعی
شـده است بررسـی و توصیف شـوند .نویسـنده تالش دارد تا در
ایـن جسـتار بـه این پرسـش اصلی پاسـخ دهـد که برهـم کنش
شـیوع کرونـا و نظـام آمـوزش عالـی در سـپهر جهانـی چگونـه
بـوده اسـت؟ بهمنظور پاسـخ به این پرسـش بـا اسـتفاده از روش
مطالعـات اسـنادی و تحلیـل روندهـای انجـام شـده در منابـع
انگلیسـی زبان برهم کنش دو متغیر مذکور بررسـی شـده است.
ٔ
«تجربـه حرفـهای اسـتاد  -پژوهشـگران زن از دوران كرونا»

«از کرونـا بایـد آموخـت :لـزوم گـذر از آمـوزش عالـی بـه
آمـوزش عالـی منطقـه بنیاد و ولت بنیـاد «اجتماع بنیـاد کلگرا»
عنـوان جسـتار بعـدی ایـن بخش اسـت کـه مصطفـی مهرآیین
آن را نگاشـته بازاندیشـی در رابطـۀ جامعـه و آموزش عالـی را در

آخرین جسـتار از بخش اول اسـت که دکتر خدیجه كشـاورز آن
را نگاشـته اسـت .نویسـنده در ایـن جسـتار با توجه بـه یافتههای
پژوهـش انجام شـده در همین زمینه ،برآن اسـت تا به پیامدهای

تدریس آنالین استاد دانشگاه در کالسی خالی در میالن  /گاردین
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بحـران پاندمـی کرونـا بـر تجربه حرفـهای زنـان دانشـگاهی در
روزهـای قرنطینه و پیشـبرد برنامههـای آموزش آنالیـن و وظایف
پژوهشـی آنهـا پرداختـه و از طریـق مصاحبـه تلفنـی بـا برخـی
اسـتاد -پژوهشـگران زن ،تجربـه برخـی از آنها در ایـن روزهای
دشـوار را مـرور نماید .یافتههای به دسـت آمده نشـان از این دارد
کـه بحـران کرونـا و آنالین شـدن آمـوزش ،علاوه بـر نگرانی از
تعمیـق نابرابریهـای آموزشـی در میـان دانشـجویان ،به کیفیت
آموزشهـای ارائـه شـده صدمه خواهـد زد.
بخـش دوم کتاب با نـگارش  7مقاله «مسـئولیت اجتماعی
دانشـگاه» را مورد بحث و بررسـی قرار داده اسـت.
«درس و تكلیـف كرونـا بـرای دانشـگاهیان و مسـئولیت
اجتماعی دانشـگاه برای آینده» اولین جسـتار از بخش دوم اسـت
کـه دکتـر محمـد تـوکل آن را نگاشـته اسـت .متـن حاضـر ابعاد
مختلـف بحـران کرونـا را از دیـد جامعهشناسـی مطالعـه کـرده
اسـت پیشـنهادهایی بـرای آموزش عالـی ارائه میدهد .نویسـنده
در مقالـه حاضـر نخسـت مشـکالت و واقعیـات ایـن بحـران را
بررسـی کـرده و بـا یـک نظریـۀ تحلیلـی جامعهشناسـی پایـان
میدهـد .در بخـش دوم ،درسهایـی کـه از بحـران کرونـا گرفتـه
شـده مطرح شـده ،و در بخـش پایانی پیشـنهاداتی بـرای آموزش
عالـی ،دانشـگاهها و مراکز تحقیقاتی (بیشـتر از نـوع مطالعات و
پژوهشهـا) را ارائـه میدهـد.
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جسـتار بعـدی با عنـوان «نهـاد دانشـگاه و بحـران کرونا» به
قلـم دکتـر غالمرضا غفـاری اسـت .در این نوشـتار تالش شـده
ابتـدا رابطـه دانشـگاهها بـا جامعـه و محیـط پیرامون خـود را به
تفصیـل شـرح داده و در ادامـه در پرتـو مسـئولیت ،کارویژههـا و
مأموریتهـای تعریـف شـده و مـورد انتظـار از نهـاد دانشـگاه،
نسـبت ایـن نهاد با مسـئله و بحـران کرونـا  -که در زمرۀ مسـائل
بدخیـم و پیچیـدۀ امروز جهان اسـت  -وارسـی شـود.
دکتـر سـیدضیاء هاشـمی در جسـتار «بحرانـی فرصتسـاز
(تحلیـل مواجهۀ دانشـگاه با بحـران کرونـا در ایران)» با شـرحی
از وضعیـت کشـور در دوران آغاز کووید –  ،19مهمترین رسـالت
مراکز تخصصی و دانشـگاهی را ،شـناخت افقهای دوردسـت و
چشـمانداز تحوالتـی کـه آینـدۀ دور و نزدیـک زندگی انسـانها و
جوامـع بشـری را تحت تأثیر قـرار خواهند داد میدانـد .و در انتها
بـه فرصتهـا و چالشهایـی مهـم در حـوزه علمـی و پژوهشـی
بـرای دانشـگاهها در پـس بـروز این بحـران اشـاره میکند.
در جسـتار بعـدی دکتـر نعمت الـه عزیزی «تأملی بـر نقش و
مسئولیت مدنی نهاد آموزش عالی و نهادهای علمی کشور در قبال
اپیدمی کرونا» را مطالعه کرده اسـت .در این جسـتار تالش شـده تا
مسـئولیت اجتماعـی و کم و کیـف بازدارندگی نهاد آمـوزش عالی
و مراکـز دانشـگاهی کشـور در گسـترش دامنه و شـعاع شـیوع این
ویروس ازیک طرف و مسـئولیت آکادمیک نظـام آموزش عالی در

آسیبشناسـی و ارائـۀ طریـق بـرای زدودن کامل ایـن همهگیری در
جامعـه از طـرف دیگـر نقد و بررسـی شـود و راهبردهایـی درخور
پیشنهاد گردد.
دکتر مهدی حسـی نزاده ِف ِرمی در جسـتار « همۀ فرصتهای
ذیقیمـت اوضـاع کرونایـی بـرای آمـوزش عالی کشـور نصیب
آمـوزش مجـازی نشـود» بـا شـرحی بـر فرایندهـای متحوالنـۀ
آمـوزش عالـی در ایـران چهـار دهـۀ اخیـر و براسـاس تحـوالت
صـورت گرفتـه در آمـوزش عالـی کشـور نتیجـه میگیـرد کـه
فرصـت و درنـگ کمـی بـرای اندیشـیدن به خـود دانشـگاههای
شـدن
مسـیر
ایرانـی ایجـاد شـد و در بحرانهـای مختلـف در
ِ
ِ
دانشـگاه ایرانـی ازجملـه جنـگ ،رکـود اقتصـادی و ...فـرض
اصلـی بـر مدیریـت بحـران بوده اسـت .البتـه کرونا نـه تنها یک
بحـران نیسـت بلکـه از آن به عنوان یک فرصت یاد شـده اسـت.
فرصتـی کـه میتوانـد در خدمـت بازنگـری و افقگشـایی در
سـاختارها و فرایندهایـی باشـد و دانشـگاه را از ماهیـت اصلـی
خویـش دور کرده اسـت .نگاه دانشـگاه به کرونـا نگاهی تدافعی
و تهاجمی اسـت ،بـرای دفع و نزدیک نشـدن آن به سـاختارهای
خویـش ،امـا نـگاه کرونا بـه دانشـگاه نگاهی اسـت اصالحی و
خیرخواهانـه کـه تلاش دارد ضعفهـای سـاختارهای آن را بـه
سـمت بازاندیشـی سـوق دهد.
«بحـران کرونـا؛ بازگشـت بـه مسـئولیت اجتماعـی مغفول
مانـدۀ دانشـگاهها» جسـتار بعـدی ایـن کتـاب اسـت کـه ابـاذر
اشـتری مهرجردی آن را نگاشته است و در آن ضمن ارائه تعریفی
از مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاهها ،اصلیتریـن و مهمتریـن
کارکـرد وظایـف دانشـگاهها در حـوزۀ مسـئولیت اجتماعـی آنها
خالصـه میشـود و در ادامـه بـه نمودهـا و مؤلفههـای عینـی و
کمتر عینی مسـئولیت اجتماعی دانشـگاهها پرداخته شده است.
«مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه در شـرایط ویـژۀ کرونـا»
عنـوان جسـتار بعـدی ایـن بخـش اسـت کـه دکتـر خدیجـه
سـفیری آن را نگاشـته و در ایـن جسـتار ،شـرایط ویـژۀ کرونایـی
کشـور بـا مأموریتهـای دانشـگاههای موسـوم بـه نسـل چهارم
بررسـی شـده اسـت .در شـرایط فعلـی الزم اسـت دانشـگاهها
ذیـل مأموریـت مسـئولیت اجتماعـی خـود بـا کمک بـه مدیران
و مجریـان جامعـه و بـا ایجـاد شبکهسـازیهای مختلـف ،از
ظرفیتهـای دانشـی و امکاناتـی خـود بـرای غلبه بر ایـن بحران

اسـتفاده کنند.آنها همچنیـن میتوانند به تقویـت هویت جمعی
مبـادرت ورزنـد ،هدایـت علمـی جامعه را بـر عهده گیرنـد و در
تصمیمگیریهـا ،سیاسـتمداران و مدیران جامعه را یاری رسـانند
و بـه باالرفتـن همنوایـی اجتماعـی همـت ورزند.
در بخـش سـوم کتـاب «آمـوزش مجـازی در دانشـگاهها»
به کوشـش  8تـن از صاحبنظـران علوم انسـانی بحث و بررسـی
شـده اسـت« .ظرفیتهای كرونا برای بازمهندسـی اجتماعی و
تقویت نظام یادگیری در فضای مجازی» نوشـته دکتر سـعیدرضا
عاملـی ،اولیـن جسـتار از بخـش سـوم اسـت .ایـن نوشـتار نیم
نگاهی اسـت بـه ارتباطـات در جهـان اول -فیزیکـی /طبیعی و
جهـان دوم -مجـازی /صنعتـی که بین کرونـا به عنـوان پدیدهای
همـه جاگیـر و فضای مجـازی به عنوان بسـتری همـه جاحاضر
تقاطـع ایجاد میکنـد و ضمن تبیین مفهـوم و ماهیت عملکردی
کرونـا  ،پیامدهـای اجتماعـی و امـور مرتبـط بـا کار و زندگـی،
نتایـج شـش گانـۀ آن را در حـوزۀ یادگیـری از راه دور یـا یادگیری
واقعـی -مجـازی شـده مـورد بحـث و تحلیـل قـرار میدهـد .و
در انتهـا بـر این تأکیـد میکند که نظـام یادگیـری الکترونیک در
شـرایط کرونایـی بـه عنـوان یـک مکانیـزم جبـران خأل بـه وجود
آمـدۀ ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونا مطرح میشـود.
دکتـر عباس و کاوه بـازرگان در جسـتار««پند آزادوار کرونا »
بـه آمـوزش عالی بـرای اسـتفاده از فنـاوری دیجیتال» با شـرحی
بـر وضعیت آمـوزش و یادگیری در شـرایط بحران ویـروس کرونا
به سـؤالهای زیـر پاسـخ دادهاند:
 دیـد کلـی دربارۀ تأثیـر آغازین کرونا بـر نظامهای آموزشعالی جهان چیست؟
 آمـوزش و یادگیـری در محیطهای غنی شـده بـا فناوری،بـه ویژه سیسـتمهای یادگیـری الکترونیکـی از چـه ویژگی هایی
برخوردار اسـت؟
 از تجربههـای قابـل توجـه برخـی کشـورها در مقابلـه بـاتعطیلـی دانشـگا ههـا چـه پنـدی میتـوان گرفت؟
 تحـول دیجیتـال در دانشـگاهها ،بـا تأکیـد بـر یادگیـریالکترونیکـی را در «پسـاکرونا» در ایران چگونه میتوان به سـوی
مطلوبیت سـوق داد؟
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آموزش آنالین  /منبع)AP Photo/Gretchen Ertl (:

دکتـر هـادی خانیکـی در جسـتاری با عنـوان ««آمـوزش در
قرنطینـه» و «قرنطینـه آمـوزش»» به شـرح پرسـشهای گوناگون
و سـاحتهای مختلف نظـری و عملی آمـوزش و آموزش عالی
حاصل از شـیوع ویروس کرونا پرداخته و سـعی در شـرح و تبیین
پارادایـم نـو در آموزش و یادگیری در شـرایط کنونـی را دارد.
«مسـئلۀ کرونـا و ضرورت بازنگـری در آموزش دانشـجویان»
عنـوان جسـتار بعدی اسـت که دکتر محمـد فاضلـی آن را مطالعه
کـرده اسـت .ایـن جسـتار در پی طـرح ایدههایـی برای نشـان دادن
سـمت و سـوهای بازنگـری در آمـوزش عالـی اسـت .نوشـتار بـه
ترتیـب بـا تشـریح ماهیـت «ویـروس کرونـا» از دیدگاهـی نظری
آغـاز میشـود .و پـس ازآن ملزومـات مواجهـه با چنین مسـئلهای
و جهتهـای بازنگـری و اصلاح در آمـوزش عالـی از ایـن منظـر
تشـریح میشود.
جسـتار بعدی این کتـاب «كرونا و سـاختنیافتگی آموزش
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الكترونیكـی دانشـگاهی» اسـت که دکتر حسـین ابراهیـم آبادی
در آن بـه مطالعـه نظام آموزش الکترونیکی دانشـگاهی ،پرداخته
اسـت کـه میتواند با اغتنـام از فرصـت دوران تعطیلـی اجباری
ناشـی از شـیوع کرونـا بـه بازسـازی و ایجـاد روشهایـی بـرای
تحـول در خـود بپردازد .در ادامه جسـتار نیز ابعاد نظری ،روشـی
و عملـی آن بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت و در انتهـا ایدههایی
بـرای دوران کرونـا و پـس از کرونـا در آمـوزش الکترونیکـی
دانشـگاهی ارائه شـده اسـت.
دکتـر علـی خورسـندی در «مفهومینگـی آمـوزش عالـی
مجـازی پیشـرفته در عصر پسـاکرونایی» ضمن تبییـن تهدیدها
و فرصتهـای اپیدمـی کرونـا ،مفهومینگـی «آمـوزش عالـی
مجـازی پیشـرفته» در دانشـگاههای ایـران در دورۀ پـس از کرونا
را تبییـن میکنـد .ایـن جسـتار ضمـن تبییـن آثـار و پیامدهـای
پنجگانـه کرونـا در آمـوزش عالی(«آمـوزش»« ،بیـن المللـی

شـدن« ،اقتصـاد دانشـگاه»« ،پژوهـش» و «امـور سـتادی و
اجرایی») و تشـریح هرآینگـی تکنولوژی پیشـرفته آموزش عالی
و ضـرورت گسـترش برابـری در برخـورداری از ظرفیتهـای آن
بـرای تمامـی دانشـگاهیان ،دسـتهای از توصیههـای سیاسـتی را
ارائـه و تشـریح میکنـد.
ای
جسـتار بعدی این کتاب «دانشـگاهها و «شبکههای منطقه ِ
گذاری آموزشهـای مجـازی» اسـت کـه دکتـر علیرضا
سیاسـت ِ
مـرادی آن را نگاشـته اسـت .در ایـن مقالـه بـا یـادآوری نقـش
ی منحصر به فـرد این نظا م آموزشـی
آموزشهـای مجـازی ،توانایـ 
را در زمانهـای بـروز بحـران مـورد تأکیـد قـرار میدهـد .مسـاله
مورد توجه در این نوشـته ،مشـکالتی اسـت که با تعطیلی اجباری
کالسهـای آمـوزش حضـوری بـروز کـرده و فقـدان آمادگیهـای
سـوی دانشـگاهها را برای اسـتقرار و بهرهبرداری گسـترده از
الزم از ِ
آموزشهـای مجـازی نشـان میدهـد.
دکتـر قاسـم سـلیمی در «ظرافتهـا و ظرفیتهـای آموزش
مجـازی در آمـوزش عالی در ٔ
زمانه شـیوع كرونا» بـه این موضوع
اشـاره دارد که نهاد آموزش عالی باید پیشنگرانه بیندیشـد و عمل
کنـد و تأکیـد میکند که زمـان بهرهگیری از ظرفیتهـای آموزش
مجازی در آموزش عالی در زمانۀ شـیوع ویروس کرونا فرارسـیده
اسـت و یادمـان نـرود که اگرچـه تعامالت چهره بـه چهره کاهش
یافته اما زندگی علمی و دانشـگاهی همیشـه جاری اسـت.
در بخـش پایانی کتاب «حـال و آینده علم» بـا  8مقاله مورد
مطالعه قرار گرفته اسـت.
جسـتار اول ایـن فصـل بـا عنـوان «علـم و کرونـا درایـران و
جهـان» به نـگارش دکتر رضـا منصوری بحـث خـود را پیرامون
پرسـشهای زیـر بیـان میکنـد.
 )1کنشگـران و سیاسـتگذاران آموزش عالی ایـن رویداد-
موضـوع کرونـا -را چگونـه تحلیل میکننـد و چـه حوزههایی از
ِ
آمـوزش عالی از ایـن رویداد متأثر خواهد شـد؟
 )2راهبردهـا و سیاسـتگذاریهایی کـه برای خـروج از این
بحران پیشـنهاد میشـود کدام است؟
 )3مسـئولیت اجتماعـی نهـاد آمـوزش عالی و نهـاد علم در
قبـال جامعـه -بـا توجه به ایـن رویداد -چیسـت؟

جسـتار بعـدی کتـاب «علـم انسـانی و اجتماعـی:
هشـداردهندگان اپیدمیهـا و پاندمیهـا» بـه نـگارش دکتـر
نعمتاللـه فاضلـی اسـت کـه در آن سـعی شـده برخـی از
عملکردهـا و اهمیـت علـوم انسـانی و اجتماعـی در موقعیـت
پیـش آمـده امـروزی توضیـح داده شـود و از افزایش بینـش و افق
فکـری انسـان دربارۀ موقعیـت جامعه انسـانی در زمینۀ خطرها و
فجایـع بـه عنـوان مهم ترین نقـش علم انسـانی و اجتماعـی یاد
شـده اسـت.
«فروپاشـی مرزهـا و اعتباریـات» جسـتار بعـدی بخـش
چهـارم کتـاب و به نگارش دکتر عماد افروغ ،با شـرح مبسـوطی
از شـرایط جامعـه بشـری در هنـگام بـروز و ظهور بحران شـیوع
ویـروس کرونـا و تعاملات بوجـود آمـده در شـرایط فعلـی،
تغییـر در طبیعتشناسـی و نحـوۀ ارتبـاط بـا آن ،تغییـر در رابطه
بـا دیگـری و تعریـف آن ذیـل همبسـتگی و نـوع دوسـتی ،تغییر
سـاختارهای اسـارت بخش و معاوضۀ آن با سـاختارهای رهایی
بخـش و برقـراری رابطـۀ یگانـه با خـدا را درسهـا و عبرتهایی
میدانـ د کـه میتـوان از دل ایـن بحـران کسـب نمـود.
«كرونـا و علـم پزشـكی در ایـران» نوشـته دکتـر تقـی آزاد
ارمکـی اسـت کـه در این نوشـتار سـعی شـده تـا در ابتدا سـهم
دانـش پزشـکی در مدیریـت کرونـا در ایـران را مطالعه کـرده و با
ارائـه راههـای بـرون رفـت از وضعیـت بحرانی که نشـان میدهد
بـه لحـاظ علمـی بـرای مدیریـت کرونا چـه بایـد کرد؟
در جسـتار بعـدی «علـم و جهـان پسـاكرونایی» بـه قلـم
دکتـر ناصـر فکوهی تلاش شـده از مفهـوم «جهان پسـاکرونا»
بـر اسـاس آسیبشناسـی ایـن بیمـاری در جنبـۀ رویکردهـای
اقتصادی متأخر در جهان معاصر رمزگشـایی شـود .نویسـنده در
مقایسـۀ بیماری کرونا با بیماری مشـابه آنفلوانزای اسـپانیایی در
سـالهای  ١٩١٨و  ، ١٩١٩تلاش میکنـد موقعیت بحـران زده و
فاجعهبـار کنونـی در جهـان را تحلیل کـرده و راهحلهایـی کوتاه
مـدت و دراز مـدت در برابـر ایـن بیمـاری ارائـه دهد.
دکتـر جبـار رحمانـی در جسـتار «دنیـای پسـاکرونا و لـزوم
بازاندیشـی درباره « جامعه – در – علم» تأملی پیرامون بازاندیشـی
در مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه ایرانی و الگوهای سـواد علمی
در جامعـه را مطالعـه کـرده و در ادامـه ضمن شـرح مبسـوطی از
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سـواد علمی ،دانشـگاه را به عنـوان مهم ترین و اصلـی ترین نهاد
بـرای بحـران سـواد علمی در ایـران معرفـی کرده و معتقد اسـت
نهادهـای تولیـد دانـش و جامعـه پذیری بایـد تعریفـی جدید از
مسـئولیت اجتماعی خودشـان برحسـب توسـعه و ترویج سـواد
علمـی در جامعه ارائـه بدهند.
جسـتار بعـدی ایـن بخش نوشـته دکتر فرهـاد بیانـی باعنوان
«نظـام علـم جهانـی؛ یـک انتخـاب یـا یـک ضـرورت» باتأکید
بـر ماهیـتجهانی بحرانهـا معتقد اسـت بیماری شـیوع یافته و
بحرانـی کـه در پـی آن شـکل گرفتـه به وضـوح رنگ و بـوی یک
«مسـئله جهانـی» و فراملـی را دارد .و بـا طبقهبنـدی راهبردهـا و
راهکارها خروج از بحرانهایی از این دسـت ،در  5سـطح شـرح
میدهـد که ایـن راهبردهـا و راهکارهـا نیازمند نظامـی از دانش،

آگاهـی و علـم اسـت و نمیتـوان از مسـائل و رویدادهـای ملـی
سـخن گفت بلکه باید صفت جهانی و فراملـی را جایگزین کرد.
در جسـتار پایانـی ایـن کتـاب «تنوع بخشـی بـه محیطهای
یادگیری با اسـتفاده از فناوری آموزشـی» توسط دکتر عبدالرسول
عمـادی مطالعـه شـده اسـت .نویسـنده سـعی کـرده تـا ضمـن
تأکیـد بر لزوم آمـوزش مجـازی ،تمایزهای یادگیـری در آموزش
دانشـگاهی و آمـوزش مدارس را بحث و بررسـی کـرده و با طرح
سـواالتی در خصوص ضـرورت آموزش حضـوری و مجازی به
مطالعـه موضوع حاضر بپـردازد.

ترجمه
ایـن کتـاب بـه بررسـی گزارههـای تولیدشـده پیرامـون پاندمیهـا و بهطورخـاص بـه
تحلیل گزارش مردم سـاکن اسـکاتلند و اسـترالیا در سـال  ۲۰۰۹پرداخته و به پاسـخهای
اجتماعـی سـایر بخشهـای جهـان بـه دیگـر بیماریهـای عمومـی ،از جمله ایـدز ،ابوال
و زیـکا ،اشـاره شـده اسـت .تحلیـل و تمرکـز اصلی کتاب بر کشـورهای موسـوم بـه حوزه
شـمال اسـت و بـه کاوش در روایتهـای پاندمیهـا میپـردازد امـا در مـوارد لـزوم،
ارتباطهـای عمومیتـر را هـم نشـان داده اسـت.
 کتـاب بـه گسـترهای از گزارههـای مختلـف فرهنگ پاندمـی و رسـانشهای روایی آن
کار پرداختـه شـده و کیفیتهـای داستانیشـده زندگـی عمومـی پاندمـی را در ارتبـاط بـا
روایتهایـی از تجربـه زیسـته را بررسـی میکنـد ،روایتهایـی از کسـانی کـه کموبیـش
در سـال  ۲۰۰۹دچـار پاندمی شـدند.
پاندمی ،مردم و روایت
نویسـندگان :مـارک دیویـس و َدوینا
لو هم
مترجم :اسماعیل یزدانپور
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 فصـل  ۲بـا جزئیـات بیشـتری بـه اهمیـت روبهرشـد رویکـرد روایـی بـه ارتباطـات
سلامت پیرامـون خطرهـای پاندمـی میپـردازد و مبانـی ایـن چرخـش را از زاویـه نظریـه
روایـت و در گزارشهـای زیستسیاسـت بیماریهـای عفونـی نشـان میدهـد .یکـی
از موضوعـات کلیـدی ،حضـور جریانهـای پنهـان افسـانهای در روایتهـای پاندمـی و
اهمیـت آن بـرای افـرادی اسـت کـه با ایـن پاندمـی درگیـر بودهاند .در ایـن رابطه ،داسـتان
سـارا را معرفـی میکنیـم کـه چطـور بهخاطر مراجعه به داسـتانهای پاندمی منتشـر شـده

| خبرنامه شماره نهم | بهار 1399

در رسـانهها ،بـه ایـن شـناخت رسـید کـه شـاید خـودش در
معرض ویـروس قـرار دارد.
 فصـل  ۳شـعار اصلـی ارتباطـات پاندمـی سـال ۲۰۰۹
را بررسـی میکنـد« :هوشـیار بـاش امـا نتـرس» .یکـی از
چالشهـای اصلـی ارتباطـات پاندمـی سـال  ،۲۰۰۹توصیـه
بـه مـردم سراسـر جهـان بـرای آمادگـی بـرای فاجعـه در حوزه
سلامت بـود ،کاری کـه بایـد بـدون برانگیختـن هـراس و
تضعیـف اثرگـذاری مدیریـت انجـام میشـد .همانطـور کـه
افـراد حاضـر در پژوهـش اشـاره کـرده انـد ،اطمینـان دادن بـه
عمـوم مـردم کـه نبایـد زیـاد بترسـند ،باعـث تضعیـف حـس
اضطـراری و بـه مخاطـره افتـادن زندگـی افـراد «در معـرض
خطـر» میشـد .از ایـن رو ،ایـن فصـل بـه بررسـی شـیوه
پذیـرش پیام توسـط مشـارکتکنندگان و کنـار آمدن بـا معانی
متناقـض آن میپـردازد.
 در فصـل  ،۴شـیوه اجـرای فاصلهگـذاری اجتماعـی
{فیزیکـی} بهمثابـه روشـی بـرای کاهـش خطـر را توسـط
شـرکتکنندگان در پژوهـش بررسـی میکنـد و بـه معانـی
بسـیار قدیمـی شـیوع و ارتبـاط آن بـا فاصلـه پرداختـه و بـه
خصـوص ،ایـن مفهـوم که خطـر همیشـه در جایی دیگـر و از
شـخصی دیگـر برمیخیـزد را مـورد توجـه قـرار میدهـد.
 در فصـل  ۵بـه ایـن پرداختـه شـده کـه چطـور ایمنـی
شـخصی بـه عنـوان راه نجـات از بیمـاری غیرقابـل اجتنـاب
تعریـف شـده و نیز یکـی از داراییهای شـخصی قابل اکتسـاب
و توسـعه بوده اسـت .امری کـه «مصونیت انتخابـی» مینامیم،
در مرحلـه بعـدی خود مانع تالشـهای نظام بهداشـت عمومی
بـرای واکسیناسـیون ،بـه منظور ایجـاد «مصونیـت گلهای» در
انگلسـتان و کانادا شـد.

 در فصل  ۶گزارشـهای افرادی بررسـی شـده اسـت که به
خاطـر آسـیبپذیریهایی کـه در سلامت داشـتند و همزمانی در
بـارداری ،بایـد طوری بـا بیماری برخـورد میکردند کـه بتوانند
از خـود و کـودک بـه دنیا نیامدهشـان محافظت کننـد .یکی از
ویژگیهـای ایـن فصـل ،تمرکـز بـر نامرئـی بـودن اسـت؛ یعنی
موقعیتهایـی از خطـر که بـه چشـم اکثریت «سـالم» نمیآمد.
 فصـل  ۷به بررسـی ایـن یافته اصلـی میپردازد کـه از نظر
افـراد ،رسـانههای خبـری باعـث داغ و جنجالی کـردن پاندمی
سـال  ۲۰۰۹شـده بودنـد .این فصـل چگونگی توصیـف افراد
از درک شـکآلود خـود از رسـانهها را تشـریح میکنـد و ایـن که
چطـور بـا احتیاط هویتهـای در معرض خطـر پاندمی جدیدی
را بـرای خـود انتخـاب کردنـد کـه در چارچـوب روایـت
«ترغیـب» قـرار دادیم.
 فصـل  ۸بـه ایـن میپـردازد کـه افـراد حاضـر در پژوهش
پیرامـون مالیمـت نهایـی پاندمـی سـال  ۲۰۰۹چـه نظـری
داشـتند و چطـور ایـن موقعیـت بـه عنـوان هشـداری دروغین
تفسـیر شـد ،کـه پیامدهای مهمی را بـرای اعتماد مـردم به علم
و سیاسـتهای پیرامـون مسـائل گسـترده جهانـی مثـل پاندمی،
واکسیناسـیون جمعیـت ،ویروسـهای قـوی و امنیت سلامت
در پـی دارد.
 فصـل نهایـی نگاهـی دوبـاره بـه موضوعات کتـاب دارد
و در چشـمانداز «بهداشـت عمومـی روایی» به تأمـل پیرامون
آنهـا میپـردازد .نکتـه کلیـدی ایـن فصـل ،توجـه بـه واکنـش و
بازتـاب انتقـادی مسـتتر در روایتهـای ترغیبی اسـت کـه مردم
میسـازند و بـرای توصیـف نـوع درگیـری خـود بـا ظهـور خطر
پاندمـی در زیستجهانشـان بهـکار میبرنـد».
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گزارشهای بینالمللی
ویـروس کوویـد 19-چالشـی اسـت کـه تاکنـون سـابقه نداشـته اسـت؛ دامنـه ایـن
چالـش هنـوز مشـخص نیسـت .کالجهـا و دانشـگا هها در امریـکا نمیداننـد چـه زمانـی
فعالیتهایشـان بـه روال عـادی بـاز خواهـد گشـت و یا تـا چه حد امـکان از سـر گرفتن
فعالیت همیشـگی آمـوزش وجود خواهد داشـت .گرچه مدیـران آموزش عالی پاسـخ این
پرسـشها را نمیداننـد ،امـا با عنایـت به چشـمانداز اقتصـادی و اپیدمولوژی مبهـم ،باید
سـؤاالتی درخصـوص پیامدهای کوتاهمـدت و بلندمت ایـن پاندمی در آمـوزش ،یادگیری
و تجربه دانشـجویان ،زیرسـاخت ،عملکردها و کارکنان از خود بپرسـند .برای پاسخگویی
بـه این سـؤالها طراحـی یک سـناریوی منظم و برنامهریزیشـده میتواند کارسـاز باشـد.

از مجموعـه گزارشهـای بینالمللـی
آمـوزش عالـی و بحـران کرونـا ()1
ویروس کرونا :آموزش عالی امریکا  
چگونه میتواند برای آیندهای
نامعلوم برنامهریزی کند؟

نویسـندگان :فرانکـی بوینـس ،جیـک
بریانت ،شاراگ کریشـنان ،و جاناتان ال
مترجم :مهسا شیخان
تاریخ اصل اثر :آوریل 2020
تاریخ ترجمه 20 :فروردین 99

در ایـن مقالـه ،سـه سـناریوی گسـترده اپیدمولوژیکی و مبتنـی بر سلامت عمومی را
بررسـی میکنیم (شـکل .)1هر سـناریو بازنمای بخشـی از اختالالت اقتصادی اسـت که
تابهحـال امریـکا آن را تجربه نکرده اسـت.
در سـناریوی اول (کنتـرل ویروس) ،ویـروس کووید 19-طی دو یا سـه ماه آینده کنترل
میشـود؛ در سـناریوی دوم (بازگشـت ویـروس) کـه سـناریوی بدبینانهتـری اسـت ،حفظ
فاصلـه فیزیکی و سـایر اقدامـات محدودکننده در برخـی مناطق و بهمدت چند ماه بیشـتر
ادامـه پیـدا میکنـد .در سـومین و آخریـن سـناریو کـه بدبینانهتر از سـناریوی قبلی اسـت
(گسـترش همهگیـری ویـروس) ،اقدامات درخصوص بهداشـت و سلامت عمومی برای
مـدت طوالنیتـری (احتمـاال تـا دسترسـی گسـترده به واکسـن) جوابگـوی کنترل شـیوع
ویروس نیسـت.
براسـاس این سـه سـناریو ،ابتـدا راههایـی که بحـران کوویـد 19-میتواند بـر آموزش
عالـی امریـکا تاثیـر بگـذارد را بررسـی میکنیم (بخـش اول) .سـپس ،درخصـوص اینکه
چگونـه مؤسسـات و نهادهـا میتواننـد بـه مقابله بـا ایـن بحـران بپردازنـد ،راهکارهایی را
پیشـنهاد میدهیم (بخـش دوم).
بخش  .1عملکرد این سناریوها برای دانشگاهها چگونه خواهد بود؟

تنهـا قطعیـت ،عـدم قطعیـت اسـت .بااینحـال ،بـا توجـه بـه عملکـرد و رسـالتی کـه
دانشـگاهها دارنـد ،بایـد در هر اقدام خود احتماالت و مشـکالت پیشرو را بررسـی کنند.
مسائل پیشروی آموزش و یادگیری
در سـناریوی «کنتـرل ویـروس» ،مـا پیشبینـی میکنیـم کـه اکثـر دانشـجویان نیمسـال
تحصیلـی جـاری را بهصـورت مجـازی بـه پایان میبرنـد ،و دانشـجویان سـال تحصیلی
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شکل .1
بستگی به سناریو ،احتمال دارد نهادهای آموزش عالی امریکا نتواند فعالیتهای عادی خود را تا تابستان  2021از سر بگیرند.
کنترل سریع و کارآمد :کنترل
ویروس
آموزش مجازی در بهار و تابستان  2020ادامه
خواهد یافت :آموزش حضوری در پاییز سال
 2020از سر گرفتهخواهد شد.
برنامههای آموزشی در تابستان لغو شدهاند؛
بسیاری از منابع اصلی کمک مالی به دانشگاه هم
مختل شده است؛ سال تحصیلی  21-2020عادی
پیش میرود ،اما اقدامات جدید کنترل بهداشت
و سالمت همچنان ادامه دارد؛ اختالالتی نیز در
ثبتنام دانشجویان بینالمللی جدید وجود دارد..

پاسخ مؤثر اما تجدید حیات
(منطق های) ویروس :بازگشت ویروس

شکست گسترده مداخالت بهداشت و
سالمت عمومی :گسترش پاندمی

آموزش مجازی در ترم پاییز  2020هم ادامه آموزش در سال  2020مجازی است؛ آموزش
خواهد داشت ،آموزش حضوری در ژانویه سال حضوری تا پاییز  2021به تأخیر میافتد.
 2021از سر گرفته خواهد شد..
حداقل تا نیمسال اول تحصیلی  21-2020آ«وزش
سال تحصیلی  21-2020بهصورت مجازی آغاز به صورت مجازی است؛ و مدارسی و کالجهایی
میشود که منجر به کاهش شدید در درآمدهای که زیرساخت مجازی قویتری دارند با استقبال
مالی کمکی میشود؛ برنامههایی با برندهای بیشتری مواجه هستند؛ ثبتنام دانشجویان بینالمللی
قوی و قابلیتهای مجازی و جذابیتهای باالیی با اختالل همراه است.
دارند تعداد ثبتنامی بیشتری خواهند داشت.

 2020بـه صـورت مجـازی و بـدون برگـزاری مراسـم رسـمی
در دانشـگاه فارغالتحصیـل بشـوند .از آغـاز تابسـتان قوانیـن
درخصـوص سـفرها و رویدادهـا تـا حـدودی تعدیـل و محدود
خواهـد شـد .ممکـن اسـت برنامههـای تحصیـل در خـارج از
کشـور از سـر گرفتـه نشـود و بـه همـان حالـت باقـی بماند.
گرچه مراقبتهای بهداشـتی بیشـتری ضـروری خواهد بود،
امـا دانشـجویان برای تـرم پاییز میتواننـد به کالسهـا بازگردند.
بـا این حـال ،محدودیتها بـرای برخی دانشـجویان بینالمللی
و بسـیاری از دانشـجویان جدیدالـورود کـه در آخریـ ن ماههـای
تحصیـل خـود در مقطع دبیرسـتان بـا اختلال روبـهرو بودهاند،
همچنـان پابرجـا خواهد بود.
ْ
حتی این چشـمانداز نسـبتا خوشـبینانه احتماال چالشهای
مهمـی را بـرای آمـوزش عالـی بهدنبـال خواهـد داشـت.
توسـوی آمـوزش مجـازی هماکنـون
تغییـر ناگهانـی بـه سم 
زیرسـاختهای آموزشـی موجـود را بـا چالـش مواجـ ه سـاخته
اسـت؛ اسـاتیدی کـه در تدریـس مجـازی تجربـه کمـی دارنـد
و یـا اصلا تجربـه آمـوزش در محیـط مجـازی ندارنـد ،ممکن
اسـت دچـار مشـکالتی شـوند .واحدهـای درسـی کـه کارهای
عملـی و دسـتیآنهـا بیشـتر اسـت مثـل فعالیتهـای عملـی
بالینـی ،آزمایشـگاهها ،و هنرهای نمایشـی -دچار اختالل شـده
و احتمـال دارد دانشـجویان ایـن رشـتهها ،فارغالتحصیلـی خود

را بـرای تحقق الزامات این رشـته بـه تاخیر بیاندازنـد .امتحانات
بـه صـورت مجازی برگـزار خواهـد شـد و نمیتـوان آزمونهای
کتـاب بسـته را اجرایـی کرد.
در دو سـناریوی بدبینانهتـر دیگـر ،اکثـر دانشـگاهها طـی
سـال  2020و  2021مجـازی خواهنـد بـود .مسـافرت تا حدی
زیـادی محدود خواهد شـد ،و رویدادهای بزرگ در سـال 2021
برگـزار نخواهـد شـد .برنامههـای تحصیلـی خـارج از کشـور
در سـال  2021لغـو خواهنـد شـد .دانشـجویان جدیدالـورود و
سـالاولی ،تحصیالت خود را بدون آشـنایی با محیط دانشـگاه و
تجربهکـردن آن آغـاز خواهند کرد .اعضـای هیئتعلمی باید در
مطالب درسـی و رویکردهای آموزشـی خود تغییرات بلندمدتی
را ایجاد کنند .بخش بزرگی از دانشـجویان سـال آخری در سـال
 2021فارغالتحصیـل نخواهند شـد.
مسائل مربوطه به ثبتنام ،برابری و تجربه دانشجویان
در سـناریوی کنترل ویـروس ،مهمترین تاثیر بـر روی مقاومت و
اسـتمرار خواهد بود ،چرا که دانشـجویان و اسـاتید در کشـاکش
انطبـاق و سـازگاری بـا واحـد درسـی مجـازی خواهنـد بـود.
نهادهایی که سـابقه چندانـی در ایجاد واحدهای درسـی آنالین
ندارنـد ،در صـورت عـدم رضایـت دانشجویانشـان از کیفیـت
آمـوزش و مطالـب ارائهشـده به صـورت دیجیتال ،دچار آسـیب
خواهنـد شـد .در ایـن صـورت دانشـجویان تصمیـم میگیرنـد
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دانشـگاه فعلـی را تـرک کـرده و بـه دنبـال دانشـگاه جایگزیـن
باشـند .همچنیـن دانشـجویان تا عادی شـدن شـرایط تحصیل،
در بازگشـت بـه دانشـگاه تاخیـر خواهند داشـت.

از کالجهـا و دانشـگاههای امریـکا هیـچ برنامـه رسـمی آموزش
مجـازی در سـال  2018ارائـه نکردهانـد؛ و ممکـن اسـت در
جـذب و حفـظ دانشـجویان خـود بـا مشـکل مواجه شـوند.

بهلحـاظ عدالـت و برابـری ،دانشـجویان کمدرآمـد بیشـتر
متضـرر خواهنـد شـد؛ چـرا کـه ممکـن اسـت بـه منابعـی مثل
کامپیوتـر خانگی و اینترنت پرسـرعت دسترسـی نداشـته باشـند
و همیـن باعـث عـدم موفقیت آنهـا در محیـط آمـوزش مجازی
شـود .همچنین ،آنهـا به دلیل اینکه بسـیاری از صنایـع کارکنان
خـود را تعدیـل کردهاند و مشـاغل محیط دانشـگاهی هـم پایان
گرفتهانـد ،بـا مشـکالت مالـی آنی مواجـه خواهند شـد.

مسائل مربوط به اساتید و پرسنل دانشگاه

از منظـر تجربـه دانشـجویی ،نشسـتن در خانـه و آمـوزش
ً
بـا لپتـاپ ،و گوشـی موبایـل ،دنیایی کاملا دور و متفـاوت از
محیـط دانشـگاهی غنی اسـت کـه در مـاه فوریه وجود داشـت.
در سـناریوهای «بازگشـت ویروس» و «گسـترش پاندمی»،
اگـر دانشـجویان سـال اولـی تصمیـم بگیرنـد کـه یـک سـال
مرخصـی گرفتـه و بهدلیـل چالشهـای مالـی بلندمدتـی که در
انتظـار خانوادهشـان اسـت ،در دانشـگاهی در نزدیکـی خانه (با
هزینـه کمتـر) بـه تحصیل ادامـه دهنـد ،نهادهای آمـوزش عالی
بهنـدرت ایـن امکان را خواهند داشـت که بازده دانشـگاه (درصد
پذیرفتهشـدگانی کـه در کالس شـرکت میکننـد) را پیشبینـی
کننـد .ثبتنـام بینالمللـی بـه دلیل ادامـه محدودیتهای سـفر
و تـرس آسـیب شـدیدی خواهد دیـد .هـر دو گرایش ثبتنـام را
تحـت تأثیر قـرار خواهـد داد.
ً
از سـوی دیگـر ،ثبتنـام در آمـوزش عالـی غالبـا در دوران
رکـود اقتصـادی افزایـش داشـته اسـت .بـرای مثـال ،در زمـان
بحـران اقتصـادی سـال  ،2008-2009ثبتنـام دو مقطـع
کارشناسـی و کارشناسیارشـد در امریـکا بـا افزایـش بهترتیـب
حـدود 5درصـدی و 10درصـدی در سـال مواجـه شـده اسـت.
ایـن میـزان هـر سـال تـا سـال  2011افزایـش یافـت .طوریکـه
شـبک ه سـهملیونی از دانشـجویان متقاضـی ثبت نام ایجاد شـد.
همچنیـن ،تـوازن و تعادل بین دانشـجویان مراکـز مختلف تغییر
خواهـد کـرد .بخصـوص ،مدارسـی کـه وضـع مالـی خوبـی
داشـته و یـا زیرسـاختهای آمـوزش مجـازی قویتـری دارنـد،
ْ
شـاهد افزایـش در میـزان ثبتنامهـا خواهنـد بـود .تقریبـا نیمی
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در تمامـی سـناریوها ،اسـاتید بـرای ایجـاد و ارائـه دورههـای
آنالیـن و مجازی توسـط دانشـگاهها تحت فشـار خواهنـد بود.
فراتـر از آن ،بـا لغـو مهدکودکهـا ،حضـور اسـاتیدی کـه فرزند
دارنـد در دانشـگاهها تحتتأثیـر قـرار خواهـد گرفـت .بـه منابع
روانشناسـی و سلامت روان بیشـتر مراجعـه میشـود .و بـا
بستهشـدن دانشـگاهها ،پرسـنلی که خدماتشـان ضـروری نبوده
ولـی عضـوی از جامعه دانشـگاه بـوده و نیازمند درآمد آن شـغل
هسـتند ب هراحتـی شناسـایی میشـوند.
در سـناریوی «بازگشـت ویـروس یـا شـیوع دوبـاره» ،ادامـه
تحقیقـات علمی و پزشـکی دشـوار خواهـد بود ،و یـک اقتصاد
ناتـوان احتمـاال بهمعنـای گرنتهـای پژوهشـی کمتـر خواهـد
بـود .در نهایـت ،حتـی اگـر در طول تابسـتان بتـوان مانع کاهش
گرنتها شـد ،اما در این سـناریو اجتنابناپذیر اسـت و باالخره
گرنتهـای پژوهشـی کاهش خواهد یافت .بسـیاری از نهادهای
آمـوزش عالی اگر هیچ دانشـجویی در دانشـگاه نداشـته باشـند،
نمیتواننـد حقوحقـوق کامـل پرسـنل خـود را بپردازند.
مسائل زیرساختی
در برخـی مـوارد نـادر کـه دانشـجویان در محیـط دانشـگاه
میماننـد ،بایـد بـه حفـظ سلامتی خـود اهمیـت داده و از
نظـر فیزیکـی از یکدیگـر فاصلـه داشـته باشـند .حتـی وقتی که
تعـداد دانشـجو کـم و یا هیـچ دانشـجویی در دانشـگاه نباشـد،
دانشـگاهها بایـد از اسـاتید و پرسـنل خـود حمایـت کننـد .در
هـر دو صـورت ،نظامهـای سلامت دانشـگاه با اسـترس مواجه
خواهنـد بـود .دانشـگاههایی بـا مراکـز دانشـگاهی پزشـکی در
خـط مقدم مراقبـت از سلامت بـرای اجتماعات خود هسـتند.
در صـورت افزایـش تعداد مـوارد مبتال به کوویـد 19-که نیازمند
مراقبتهای شـدید و دسـتگاههای تنفسـی هسـتند ،این مراکز با
مشـکالت روبـهرو خواهند شـد.
در سـناریوهای «بازگشـت ویرویـس یـا شـیوع دوبـاره»
و «گسـترش پاندمـی» ،خوابگاههـا و دیگـر زیرسـاختهای

دانشـگاهی در طول سـال  2020و بعد از آن هـم خالی خواهند
بـود .در هر دو سـناریو ،این زیرسـاختها ممکن اسـت توسـط
مسـئولین بهداشـت و یا کادر پزشـکی و یا برای قرنطینه اسـتفاده
شـود .در ایـن اثنـا ،و تـا زمانیکـه آمـوزش بـه صـورت مجازی
و آنالیـن پیش مـیرود ،زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات نیازمند
بهروزرسـانی در یکپارچگـی نرمافزارهـا و ابـزار جدیـد آمـوزش
مجـازی بـرای حفـظ اسـتانداردهای آموزش اسـت.
مسائل مالی
بهدالیـل انتشـار این ویـروس و اقدامات توسـعهای در جهت آن،
اکثـر کالجها و دانشـگاهها با کمبـود بودجه مواجه خواهند شـد.
در سـناریوی «کنترل ویـروس» ،و با توجه به اسـترداد هزینههای
تحصیلـی در خارج از کشـور و کاهش دانشـجویان ،درآمدهای

شـهریه سـال جـاری افـت شـدیدی خواهـد داشـت .همچنین،
ً
بـه دلیـل اینکـه معمـوال برنامههـای مجـازی ارزانتـر هسـتند،
دانشـگاهها بایـد بخـش بزرگـی از شـهریهها را بهدانشـجویان
برگردانند .سـال آینده احتماال شـاهد تعداد کمتری از دانشـجوی
بینالمللی خواهیم بـود .درآمدهای جنبی (اتاق ،بـورد ،ورزش،
اجـاره ،گرنـت و دیگر درآمدهای غیرشـهریهای) کاهش خواهند
یافـت چـرا کـه هزینههـای اخذشـده بـرای پارکینـگ ،غـذا،
خوابـگاه و – در صـورت کنسـلی برنامههـای آموزشـی تابسـتان
برگردانـده خواهند شـد.
در سـناریوی «بازگشـت ویروس یا شـیوع دوبـاره ویروس»،
ایـن وضعیت برای درآمدهای شـهریهای و غیرشـهریهای بسـیار
بدتـر خواهد بـود .بـا کاهـش ثبتنـام دانشـجویان بینالمللی،

شکل .2
نهادهـای آمـوزش عالـی بـه دلیل کاهش درآمدهای جانبی سـرمایهگذاری و تغییر دانشـگاه توسـط دانشـجویان با کاهش
بودجـه مواجـه خواهند بود.
شکاف بین درآمدهای پیشبینیشده و
هزینههای واقعی
 10-5درصد

20-10درصد

<20درصد

گسترش پاندمی
(آموزش آنالین تا تابستان و پاییز )2021

سهم نهادهای آموزش عالی که با شکاف 5درصد و بیشتر در
درآمدها و هزینهها در سال  2021-2020مواجه میشوند،
1
٪
کنترل ویروس
بازگشت ویروس یا شیوع دوباره
(آموزش آنالین تا پاییز )2020
(آموزش آنالین تا ژانویه )2021

٪ 100

انتفاعی

عمومی ،خصوصی و عمومی،
≥۲سال غیرانتفاعی ،چهارساله
چهارساله

انتفاعی

عمومی ،خصوصی و عمومی،
≥۲سال غیرانتفاعی ،چهارساله
چهارساله

انتفاعی

عمومی ،خصوصی و عمومی،
≥۲سال غیرانتفاعی ،چهارساله
چهارساله

توضیح :از آنجا که اعداد گرد شده است ،ممکن است جمع آنها رقم کل در نیاید.
 .1عمومی ،چهار سالn =474 ،؛ خصوصی ،غیرانتفاعی ،چهار سال n = 1.606 ،؛ عمومی۲≥ ،سالn=1.179 ،؛
ٔ
یکپارچه تحصیالت تکمیلی؛ تحلیل مککنزی
منبع :مصاحبه با متخصصان؛ سیستم اطالعات

انتفاعیn=2.366،؛
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لغوشـدن برنامههـای تحصیـل خـارج از کشـور ،و بـا افزایـش
روند فرسایشـی ،بخصوص برای دانشـگاههایی کـه قابلیتهای
مجـازی کمـی دارند ،درآمدهای شـهریه بسـیاری از دانشـگاهها
پاییـن خواهد آمـد .درآمدهـای دانشـگاهی از محلهایی به غیر
از شـهریه نیـز همچنـان بـا افـت مواجه خواهنـد شـد؛ از جمله
تمامـی رویدادهـا و کنفرانسهایـی کـه بـه زمانـی دیگـر موکول
شـدند و ورزشهـای پاییـزی که لغو شـدند .جذب سـرمایه هم
در بسـتر افـول اقتصادی گسـترده با چالـش روبـهرو خواهد بود.
اگـر بازارهای سـهام ضعیـف شـوند ،ارزش کمکهـای مالی به
دانشـگاه نیـز کاهش خواهـد یافت.

یکسـان مانـدن هزینههـا ،بیـش از  800نهـاد آمـوزش عالـی
مختلـف کاهـش بودجـه 20درصـدی را نیـز تجربـه خواهنـد
کـرد .برخـی قـادر خواهنـد بود کـه بـا اسـتفاده از سـرمایههایی
کـه وقـف دانشـگاه شـده بـا ایـن کسـری بودجـه کنـار بیاینـد؛
از هـر سـه دانشـگاه غیرانتفاعـی خصوصـی بـا کسـری بودجـه
5درصـدی ،یـک دانشـگاه میتوانـد بـا اسـتفاده 10درصـدی از
محـل داراییهـای خـود به این مشـکالت فائق آید .بـا این حال،
ایـن روش موقتـی خواهـد بود نـه یک اسـتراتژی (نـگاه کنید به:
کوویـد 19-و دانشـگاهها و کالجهـای سیاهپوسـتی).

در سـناریوی «گسـترش پاندمـی» ،بـا طوالنیتـر شـدن
شـرایط آمـوزش آنلان و مجـازی ،تمامی این فشـارها شـدیدتر
خواهد شـد.

بخش.2دانشگاههاوکالجهاچکارمیتوانندبکنند?

بـرای درک بهتـر پاندمـی کوویـد 19-و تاثیـر آن بـر اقتصـاد
آمـوزش عالـی ،مدلی اقتصـادی را طراحی کردیم ،بـر مبنای این
اصـل کـه تا چهمـدت آمـوزش مجـازی و آنالین مـدل عملی و
اصلـی دانشـگاهها باقی خواهـد ماند (شـکل .)2
حتـی در سـناریوهای سـادهتر از سـناریوی «کنتـرل ویروس
ً
کرونـا»25 ،درصـد نهادهای عمومـی چهارسـاله و تقریبا نیمی
از دانشـگاههای خصوصـی غیرانتفاعـی و چهارسـاله بـا کاهش
بیـش از  5درصـدی در بودجه روبهرو خواهند بود .در سـناریوی
«گسـترش پاندمـی» ،بیـش از نیمـی از نهادهـای آمـوزش عالی
امریـکا تجربـه کاهـش بیـش از  5درصـد در بودجـه را خواهنـد
داشـت .بـرای کالجهـای خصوصـی غیرانتفاعـی چهارسـاله،
ایـن میـزان بـه  77درصـد خواهـد رسـید .بهعلاوه ،بـا فـرض

نهادهـای آمـوزش عالـی در امریـکا اولیـن گامهـای قابلتوجـه
خـود را برای محافظـت از افراد و حفظ و زندهنگه داشـتن فضای
یادگیـری برداشـتهاند .برخـی اقدامـات دیگـر کـه میتواننـد در
هفتههـا و ماههـای پیـشرو مـد نظـر قـرار دهند شـامل مـواردی
بدینشـرح اسـت:
اکنـون :راهانـدازی یک سـتاد تصمیمگیری .مدیـران آموزش
عالـی میتواننـد در ایـن سـتاد تصمیمگیـری ،با ایجـاد تیمهایی
در حوزههایـی خـاص از پاسـخگویی و وظایف مشخصشـده،
واکنشهـای خـود را در راسـتای مقابله با کویـد 19-برنامهریزی
و مدیریـت کننـد .ایـن فراینـد  4بخـش دارد :اول ،دیدگاهـی
درسـت و دقیـق از موقعیـت (در محوطـه دانشـگاه ،کالسهای
مجـازی ،و در اجتمـاع بزرگتـر دانشـگاه) را کشـف کنیـد و بـا
اسـتفاده از این دیدگاه مسـائل و مشکالت را شناسایی کنید .دوم،
تصمیـم بگیریـد کـه چـه کاری را بهسـرعت انجام دهیـد -البته

کووید 19-و دانشگاهها و کالجهای تاریخی سیاهپوستان
ویـروس کرونـا میتوانـد چالشـی
خـاص بـرای کالجهـا و دانشـگاههای
تاریخـی سیاهپوسـتان ایجـاد کنـد
کـه نقـش حیاتـی در پیشـبرد اجتمـاع
آفریقایی-آمریکایـی داشـته و بسـیاری
از دانشـجویان کمدرآمـد و نسـل اول
سیاهپوسـتان را در خـود جـای دادهانـد.
از  101دانشـگاه تاریخـی سیاهپوسـتان
در آمریـکا 25 ،مـورد تـا سـال 2018
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آنالینـی را نداشـتهاند.
هیـچ آمـوزش
ً
 61مـورد دیگـر نسـبتا تعداد بسـیار کمی
ً
از دانشـجویان را در محیطهـای ًکاملا
مجـازی آمـوزش دادهاند .احتمـاال تغییر
سـبک آموزش به مجـازی و آنالین برای
این نهادها دشـوار باشـد ،بهخصوص در
سـناریوی «گسـترش پاندمـی» کـه در آن
ً
آمـوزش کال تـا تابسـتان  2021به شـیوهٔ
مجـازی انجـام میشـود .بـا ایـن حـال،
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بسـیاری از ایـن دانشـگاهها ،بـر نقـش
تجربیـات حضـوری دانشـگاه تأکیـد
دارنـد؛ بنابرایـن ،تقویـت ارتباطگیـری با
محیـط دیجیتـال و سـازگاری بـا آن برای
ایـن مراکـز دشـوار خواهـد بـود.

بعـد از آزمـون فرضیههـا و جایگزین آنهـا و اطمینـان از پایبندی
بـه ارزشهـای دانشـگاه و اجتمـاع محلی .سـوم ،براسـاس یک
مـدل عملیاتـی واقعگرایانـه و بهمنظور تشـریح عملیـات و عمل
براسـاس آنهـا ،از فعالیتها یـک پورتفولیو تهیه کنیـد؛ هم برای
کوتاهمـدت و هـم بلندمـدت .در نهایـت ،طرحهـا و پاسـخها را
به شـیوهای منعطـف و کارامـد ارائـه نمایید .سـتاد تصمیمگیری
بایـد بهطورمنظم با هم نشسـت داشـته باشـند (حداقـل یک بار
در روز و یـا بهتـر دو بـار در روز) و بـا پیگیـری این کـه چهکاری
توسـط چهکسـی و در چهزمانـی در حـال انجـام اسـت ،حـس
مسـئولیت را تقویـت کنند.
آینـده نزدیـک (آوریـل تـا می) :بـر دانشـجویان ،تـابآوری
مالـی ،و حمایـت از اسـاتید و کارکنان تمرکز داشـته باشـید .این
کار با حصول اطمینان از اینکه دانشـجویان به تمامی تسـهیالت
کمکـی دسـترس دارنـد آغـاز میشـود ،ایـن تسـهیالت شـامل
خدمات بهداشـت روان و اسـتانداردهای آموزشی است .اساتید
بـرای ادامه دادن تحقیقـات خود باید حمایت شـوند و یادبگیرند
کـه چطـور در محیـط مجازی به شـکلی کارآمد و مؤثـر آموزش
دهند.
درخصـوص کارکنان غیرضـروری ،و در مورد سیاسـتهای
بکارگیـری کارمنـدان و حقـوق ایـام بیمـاری سـریع تصمیـم
بگیریـد .نهادهـا بایـد بدانند کـه از نظـر موقعیت مالـی در کجا
قـرار گرفتهانـد .بـا توجـه بـه عدمقطعیـت ادامـهدار ،آنهـا بایـد
طیف سـناریوها را ارزیابی کنند و حساسیتهایشـان را نسبت به
جریـان مالی خاصشناسـایی کنند .فعالیتهـای خاصی که باید
بررسـی کنیم را در مقالههای بعدی بیشـتر توضیـح خواهیم داد.

ایجـاد شـده در آمـوزش و یادگیـری ،که همه دانشـجویان تجربه
کردهانـد ،بایـد برنامهریـزی داشتهباشـند.
***
بحرانهـا میتواننـد فلجکننـده و هراسانگیـز باشـند.
طراحـی سـناریوی دقیـق بـه رهبـران آمـوزش عالـی کمـک کند
تـا آسـیبهای احتمالـی را ترسـیم کـرده و راهکارهـای مقابله با
آن را پیشـنهاد دهنـد .دانشـگاهها بایـد نـگاه خـود وسـیعتر کرده
و افـق دیـد خـود را بـه دوران پـس از بحـران نیـز گسـترش دهند
بدینمنظـور کـه اسـتراتژیهای بلندتمـدت مؤثـر ایجـاد کنند
کـه هم شـرایط بحرانـی فعلـی را با موفقیـت پشتسـر بگذارند
و هـم از آینـده خـود کـه وضعیـت جدیـد و نرمالی خواهـد بود
محافظـت کنند.
بحرانهـا میتواننـد فلجکننـده و هراسانگیـز
باشـند .طراحی سـناریوی دقیق به رهبـران آموزش عالی
کمـک کند تـا آسـیبهای احتمالی را ترسـیم کـرده و
راهکارهـای مقابلـه بـا آن را پیشـنهاد دهند .دانشـگاهها
بایـد نـگاه خـود وسـیعتر کـرده و افـق دیـد خـود را بـه
دوران پـس از بحران نیز گسـترش دهنـد بدینمنظور که
اسـتراتژیهای بلندتمـدت مؤثـر ایجـاد کننـد کـه هم
شـرایط بحرانی فعلـی را با موفقیت پشتسـر بگذارند و
هـم از آینـده خود کـه وضعیت جدیـد و نرمالی خواهد
بـود محافظـت کنند.

میانمـدت (ژوئـن تـا سـپتامبر) :بـر ثبتنـام ،تـداوم و
فعالیتهـا تمرکـز کنیـد .نهادهـا باید برای سـال تحصیلـی آتی
برنامهریـزی کننـد .مرکـز عملیاتـی و فرماندهی بـرای مدیریت
فعاالنـه ،بویـژه در ارتبـاط بـا دانشـجویانی که بیشـتر در معرض
خطـر هسـتند ،مثـل دانشـجویان بینالمللـی و دانشـجویان
کمدرآمـد ،ایجـاد کنیـد .دانشـگاهها بایـد تمرکـز کنند بـر اینکه
چگونـه میتوانند تحوالت مهمی را در مدلهـای کنونی آموزش
ایجـاد کننـد کـه مقیاسپذیرتـر ،منعطفتـر و کمهزینهتر باشـد
و مهمتـر از همـه بیشـتر دانشـجو را جـذب مباحـث آموزشـی
کنـد .آنهـا همچنین بایـد بهمنظور التیامبخشـیدن بـه اختالالت
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مقدمه
در چنـد مـاه گذشـته چشـمانداز آمـوزش عالی جهانی بـه دلیل گسـترش ویـروس کرونا
(که به  COVID-19نیز مشـهور اسـت) شـدیدا دسـتخوش تغییر شـده اسـت
 QSطـی ایـن بحـران ،پیمایشهـای مداومـی را بـرای تعییـن اهـداف و احساسـات
دانشـجویان بینالمللی آینده و مؤسسـات آموزش عالی در راستای اطالعرسانی و حمایت
از بخـش آمـوزش عالـی برگزار کرده اسـت .پیمایش «دانشـجوی بینالمللی آینـده» از بدو
تاسـیس در اواسـط فوریـه موفق شـده تـا  11000دانشـجو را به خود جـذب کند.
در ایـن گـزارش جامـع به بررسـی یافتههـای ایـن پیمایـش میپردازیم و نحـوه تغییر
ایـن واکنشهـا در طـول زمـان بـا تـداوم ویـروس کرونـا را بررسـی میکنیم یـک پیمایش
ضمیمـه نیـز تدویـن شـده اسـت که مختـص متخصصـان آمـوزش عالـی دانشـگاههای
سراسـر جهان اسـت و شـامل بیش از  400پاسـخدهنده میشـود .در ادامه به بررسـی این
یافتههـا ازجملـه تاثیر آنهـا بر پذیـرش ،ارائه آموزش آنالیـن ،مدیریت پردیس دانشـگاه و
طیفـی از حوزههـای دیگر خواهیـم پرداخت.

از مجموعـه گزارشهـای بینالمللـی آمـوزش
عالـی و بحران کرونـا ()2
تأثیر ویروس کرونا بر آموزش عالی
جهان

پدیدآور :کواکوارلی سیموندز ()QS

مترجم :آریا متین

تاریخ اصل اثر :آوریل 2020
تاریخ ترجمه 24 :فروردین 99

دانشجویان چه واکنشی به بحران ویروس کرونا نشان میدهند؟
دانشـجویان در کلیـه بخشهـای آمـوزش عالـی بـه علت اعمـال محدودیتهای سـفر و
فاصلهگـذاری اجتماعی[فیزیکـی] ،اقدامـات ایزوله سـازی ،اعمال قرنطینه ،بسـته شـدن
پردیسهـای دانشـگاه و بسـته شـدن مرزها بهشـدت تحت تاثیر گسـترش ویـروس کرونا
قـرار گرفتهاند.
 QSدر اواسـط فوریـه پیمایـش مـداوم دانشـجویان بینالمللـی آینده را با هـدف درک
واکنـش دانشـجویان بـه شـرایط کنونـی اضطـراری بهداشـت جهانـی و نحـوه تغییـر این
واکنـش در طـول زمـان آغـاز کرد.
در ادامـه ،دادههـای گرایش مربـوط به تغییـرات تصمیمگیری دانشـجویان بینالمللی
آینـده و معنـا و مفهـوم ایـن واکنش برای مؤسسـه شـما را بهتفصیل تشـریح خواهیم کرد.
ویروس کرونا چه تاثیری بر برنامههای تحصیلی میگذارد؟

مـا در پیمایشـی که درباره دانشـجویان بینالمللی آینـده برگزار کردیم از پاسـخدهندگان
پرسـیدیم که آیا ویروس کرونا بر برنامههایشـان برای تحصیل در خارج تاثیر گذاشـته اسـت؟
در نمـودار زیـر درصدهـای کل بهدسـتآمده در طول دوره پیمایش را مشـاهده میکنید.

نمیدانم
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خیر

بله

ما به بررسی این نکته پرداختیم که پاسخهای دانشجویان در جریان تشدید این بحران به چه نحو تغییر میکنند.
در بخشهـای بعـد خواهیـم دید که پاسـخدهندگان بیشـتری به دلیل ویـروس کرونا بهمـرور زمـان برنامههای تحصیلشـان در خارج
را تغییـر میدهنـد .جالـب اسـت که بیشـترین افـت پاسـخدهندگانی که میگفتنـد برنامه تحصیلیشـان تحت تاثیـر قرار نگرفته اسـت و
بیشـترین افزایـش کسـانی کـه گفته بودند ،برنامهشـان تغییر کـرده اسـت را در هفته مربوط به سـیزدهم تا نوزدهم مارس شـاهد هسـتیم.
ضمنـا شـمار بیشـتری از دانشـجویان بـا ابهام فزاینـده دربـاره برنامههای سفرشـان مواجه شـدهاند و افزایش معنادار کسـانی را شـاهد
هسـتیم کـه میگفتنـد نمیداننـد آیـا این بحـران از منظر شـخصی بـر آنها تاثیـر میگذارد یـا خیر.
ایـن تغییـر معنـادار احتمـاال بـه دلیـل این حقیقـت رخ داده اسـت که سـریعترین نـرخ افزایـش تعـداد موردهـای بیمـاری و مرگ که
نماینـده تشـدید سـریع ویـروس کرونا بـود را در ایـن هفته شـاهد بودیم.
آیا ویروس کرونا بر برنامههای تحصیل در خارج شما تاثیر گذاشته است :سیر تغییر پاسخها بهمرورزمان

26-20ام مارس

19-13ام مارس

 28فوریه 5 -ام مارس

12-16ام مارس
نمیدانم

خیر

20-14ام فوریه

27-21ام فوریه

بله

ضمنـا  QSایـن سـوال را از دانشـجویان بینالمللی آینده پرسـیده اسـت کـه ویروس کرونـا چه تاثیری بـر برنامههای تحصیلشـان در
خارج از کشـور گذاشـته اسـت .پاسـخها شـامل گزینههای زیر میشـدند :تعویق ورود به دانشـگاه در سـال بعد ،تصمیم به تحصیل در
کشـور متفـاوت ،انصـراف از تحصیل در خارج از کشـور ،سـایر علل ،یـا هیچیک از مـوارد فوق

در حال حاضر قصد تحصیل در کشور متفاوتی را دارم
سایر

در حال حاضر قصد دارم ورودم را تا سال بعد به تعویق بیندازم
دیگر نمیخواهم در خارج تحصیل کنم
هیچکدام
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پاسـخهای دانشـجویان تغییـرات معنـادار قابلدرکـی را در طـول زمـان نشـان میدهنـد .در نمـودار زیـر دادههـای گرایـش مربوطه را
مشـاهده میکنید:

 26-20مارس

 19-13مارس

 12-6مارس

در حال حاضر نمیخواهم در خارج از کشور تحصیل کنم
هیچکدام

 28فوریه  5 -مارس

 27-21فوریه

 20-14فوریه

در حال حاضر قصد دارم ورودم به دانشگاه را تا سال آینده به تعویق بیندازم
در حال حاضر قصد دارم در کشور متفاوتی تحصیل کنم

مـا از دانشـجویان بینالمللـی آینده خواسـتیم تـا در قالب جمالتـی به ما بگویند چـرا ویروس کرونا بـر برنامه تحصیلشـان در خارج
از کشـور تاثیر گذاشـته است.
بسـیاری از آنها درباره محدودیتهای سـفر ،بسـته شـدن دانشـگاهها ،لغو پروازها ،مشـکالت گرفتن مصاحبههای بورسیه ،تقاضای
ویـزا یـا آزمونهای زبان ،لغو یـا تعویق امتحان و نگرانیهای بهداشـتی صحبـت میکردند.
در بخش زیر گزیدهای از پاسخهای دانشجویان بینالمللی آینده را مشاهده میکنید:
«بسـیاری از امتحانهایـی کـه الزم بود برای درخواسـت پذیرش در آنها شـرکت کنـم به دلیل  19-COVIDلغو شـده یا
زمانشـان تغییـر کرده اسـت .به همین دلیل فرصت تحصیـل در خارج را از دسـت دادهام».
«یکـی از اعضـای خانـوادهام در قرنطینـه اسـت و به همین دلیـل نمیتوانم روند درخواسـت پذیرش و پرداخـت را بهموقع
انجـام دهـم بنابراین نیـاز دارم تا طول دوره نامه پذیرشـم افزایـش پیدا کند».
«در حـال حاضـر نمیخواهـم پسانـدازم را در سـال تحصیلـی  2020|2021خـرج کنـم زیـرا نگرانـم کـه مبـادا بحران
ویـروس کرونـا خاتمـه پیـدا نکند و همچنـان همه کالسهـا آنالین باشـند .نمیخواهم هـزاران دالر شـهریه را فقط برای
دسترسـی بـه کالسهـای آنالین بپـردازم .ضمنـا نمیتوانـم پروازهایـم را بهطور قطعـی رزرو کنم»
« 19-COVIDدر سراسـر جهـان گسـترش یافتـه و شـرکتهای هواپیمایی ،روند ورود و خروج مسـافر از کلیه کشـورها
را متوقـف کردهانـد .خانـوادهام در حـال حاضر از فرسـتادن من به هرجایی میترسـند چه یک کشـور خارجی باشـد و چه
فقـط رفتـن بـه مغازه خواروبارفروشـی! اکنون بـرای ادامه تحصیالتـم از پلتفرمهـای تحصیل آنالین اسـتفاده میکنم».
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«ایـن روزهـا از خارج رفتن میترسـم .جهـان در حال مواجهه با فروپاشـی اقتصادی اسـت؛ بنابراین دسترسـی به آموزش
میتوانـد پرهزینـه شـود .ایـن وضعیت برای خـودم و خانواده طبقه متوسـطم قابلتحمل نیسـت .تقریبا تمامی کشـورها،
پذیـرش دانشـجویان خارجـی را متوقـف کردهانـد .این اقـدام آنها ،صفـی طوالنی از نامزدهای بورسـیه را ایجـاد خواهد
کـرد .ایـن شـرایط مرا میترسـاند زیرا ریز نمـره یا صالحیت خارقالعـادهای ندارم .تمـام آنچه دارم ذهنیتی سـختکوش
و رویـای انجام کاری مفید اسـت».
«امتحـان  GMATمـن بـه دلیل ویروس کرونا لغو شـد .مطمئن نیسـتم چه وقت و چگونـه میتوانم امتحانـم را به اتمام
برسـانم .نمیدانـم آیـا میتوانـم در دانشـگاههای برتـر بهموقـع ثبتنـام کنم یا خیـر و آیـا میتوانـم بهموقع روادیـد  F1را
بگیرم؟»
«نمیدانم مرزها دوباره چه وقت باز میشوند».
«ویـروس کرونـا با سـرعتی بیشازحد در کشـورهای همسـایه در حال گسـترش اسـت .والدینم از فرسـتادنم بـه خارج از
کشـور میترسند».

ایـن نقلقولهـا ترسهـا و نگرانیهـای دانشـجویان بینالمللـی آینـده را نشـان میدهنـد .دانشـگاهها باید سـریعا تالش کننـد تا این
نگرانیهـا را کاهـش دهنـد و بـه برخی سـواالت مبـرم بهویژه پرسـشهای مربوط بـه انعطـاف در ضرباالجلهای درخواسـت پذیرش و
تامین مالی دانشـجویان پاسـخ دهند.
دانشجویان درباره تغییر نحوه ارائه مواد آموزشی و افزایش آموزش آنالین چه احساسی دارند؟

در شـرایطی کـه بحـران ویـروس کرونـا ادامـه پیدا میکـرد  QSسـوالی را به پیمایـش خود افـزود که از دانشـجویان بینالمللـی آینده
میپرسـید آیـا بـه علت ویـروس کرونا بـه تحصیـل در دوره مـدرک آنالیـن عالقهمند شـدهاند؟
از تاریـخ  26مـارس %58 ،از دانشـجویان بینالمللـی آینـده قـدری عالقـه بـه تحصیـل مـدرک آنالیـن را بـه دلیـل محدودیتهـای
ویـروس کرونـا ابـراز کردنـد درحالیکـه فقـط  %42اعلام کردنـد کـه هیـچ عالقهای بـه تحصیـل آنالیـن ندارند.
بعلاوه  %51از دانشـجویان بینالمللـی آینده در این پیمایش اظهار داشـتند که انتظار دارند دانشـگاهها بخش بیشـتری از تدریسشـان
را بـه حالت آنالیـن منتقل کنند.
 QSاخیـرا بـا دانشـجویانی کـه اکنـون در دانشـگاهی در ایتالیا ثبتنـام کردهانـد ،مصاحبه کرده اسـت تـا از دیدگاههای آنهـا درباره
آمـوزش آنالیـن تحت شـرایط قرنطینه مطلع شـود.
اسـووا دانشـجوی سـال سـوم زبـان دانشـگاه توریـن میگویـد دانشـگاه از نظـر به کاربسـتن اقدامـات سـختگیرانه ازجملـه تعلیق
کالسهـا و بسـتن کتابخانههـا بهسـرعت وارد عمـل شـده اسـت .او میگویـد
«بـه عقیـده مـن [کارکنـان دانشـگاه] بـه بهتریـن نحـوی کـه میتوانسـتند وارد عمـل شـدند .روشهایـی نظیـر ارائـه
پاورپوینتهـا ،خالصههـای درس ،تدریسهـای از پیـش ضبطشـده ،کمـک بسـیار مؤثـری بـه دانشـجویان کردنـد».

«در مـورد خـودم میتوانـم بگویـم که چون در رشـته زبـان تحصیل میکنـم ،ترجمههای متفاوتـی به من داده شـد تا آنها
در خانـه انجـام دهـم و اکنـون بـه جای ارائـه آنهـا در کالس ،آنها را با ایمیل برای مدرسـانم میفرسـتم و آنهـا با ایمیل
بـه من نمره میدهند .این سیسـتم ،بسـیار کارآمد اسـت».
دانشجویان در خالل این بحران توقع دارند چه صدایی را از دانشگاههایشان بشنوند؟

امبرتو ،دانشـجوی پزشـکی سـال پنجم دانشـگاه بولونیا در جریان بحث درباره اینکه دانشـجویان چه نوع پیامرسـانی و ارتباطی را از
دانشـگاهها میخواهنـد ،میگویـد دانشـگاهها میتوانند نقـش مهمـی را در این بحـران ایفا کنند.
«بـه عقیـده من دانشـگاهها باید راههـای ارتباط با دانشـجویان را بـاز نگهدارنـد ودر این دوره دشـوار به دانشجویانشـان،
توصیههـای مناسـبی ارائـه دهنـد و اطمینـان خاطر ببخشـند .ضمنا تصور میکنـم آنهـا موظفاند تـا اطالعات علمی
مهـم را بـا هیئتعلمـی و دانشـجویان بـه اشـتراک بگذارنـد تـا آنها نیـز بهنوبه خـود بـه خانوادههایشـان اطالعرسـانی

خبرنامه شماره نهم | بهار | 1399

27

کننـد .راهحـل واقعـی ایـن ویـروس ،تغییر رفتار اسـت و دانشـکدهها باید تا سـرحد امـکان به افـراد آمـوزش دهند».

اسـووا میگویـد برقراری ارتباط شـفاف ضروری اسـت« :از دانشـگاهم توقعـم دارم تا درباره امتحانهـا و روندهای نمـرده دهی به ما
اطالعرسـانی کنـد .هرچنـد میدانـم کل ایـن وضعیت بـرای همه جدید اسـت و هیچکس واقعـا نمیداند چگونـه باید با آن مواجه شـود.
آنهـا در حـال انجام بهترین کاری هسـتند که از عهدهشـان برمیآید».
در پیمایـش  QSاز دانشـجویان بینالمللـی آینده از پاسـخدهندگان خواسـتیم تـا جمالتی که بیشـترین اطمینان را دربـاره اثر ویروس
کرونـا بـه آنهـا میدهند ،بـه ترتیب رتبهبنـدی کنند.

بهترین شیوه حفاظت از خود در برابر ویروس کرونا شستن منظم دستهاست.
اگر احساس بیماری میکنید و نشانههای کرونا در شما وجود دارد یا از فردی مبتال به این
بیماری مراقبت میکنید ،فقط الزم است که ماسک صورت بزنید.
اکثر مبتالیان به ویروس کرونا بدون نیاز به درمان بهبود پیدا میکنند.
ً
ً
صرفا حدودا یک ششم از کسانی که به ویروس کرونا مبتال میشوند به درمان نیاز دارند.
هیچکدام

دانشـگاه در جریـان ارتبـاط بـا دانشـجویان بایـد ایـن پیامهـا را بـه خاطر داشـته باشـد و بـرای پیامهایـی که بیشـترین اطمینـان را در
دانشـجویان ایجـاد میکننـد ،اولویـت قائل شـود
بعالوه  %52از پاسخدهندگان عقیده داشتند که دانشگاهها باید خط کمکرسانی  24ساعتهای را برای دانشجویان تامین کنند.
در بخـش بعـد بـه بررسـی نحـوهای ارتباط دانشـگاهها با دانشـجویان ،نحـوه تغییـر گـردش کار دانشـگاهها و واکنش آنها بـه تهدید
مـداوم ویـروس کرونـا میپردازیم.
مؤسسات آموزش عالی چه واکنشی به این وضعیت اضطراری بهداشت جهانی نشان میدهند؟
دانشـگاههای سراسـر جهـان بـا آغـاز کرونـا وادار بـه بسـتن پردیسهـای دانشـگاه و حرکـت بـه سـمت آمـوزش آنالیـن و ابزارهـای
دیجیتالـی شـدهاند.
 QSمشـغول انجـام متداوم پیمایش از مؤسسـات آموزش عالی بـا هدف درک بهتر نحوه واکنش این مؤسسـات به موقعیت اضطراری
بهداشـت جهانی کنونی است.
هـدف  QSاز انجـام ایـن کار ،در میـان گذاشـتن بینشهـا و درسهـای آموختهشـده از دانشـگاههای سراسـر جهـان و پشـتیبانی از
مؤسسـات آمـوزش عالـی اسـت کـه در ایـن دوران پرابهـام بـه دردسـر افتادهاند.
بـرای آگاهـی از نحوه بازنگری ارائههای آموزشـی دانشـگاهها در راسـتای خدمترسـانی بهتر به دانشـجویان و سـازگاری با این وضع
جدید بـه بخشهای بعـد مراجعه کنید

مؤسسات آموزش عالی در این بحران با چه چالشهایی مواجه شدهاند؟

دانشگاهها در اثر شیوع ویروس کرونا با چالشهای بیسابقهای مواجه شدهاند.
دانشـگاههای بسـیاری بـرای عبـور از ایـن بحـران برای حفـظ مـداوم ارائـه دروس ،اطمینان از تعـداد جذب دانشـجویان قـوی و ارائه
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ارتبـاط روشـن بـا کارکنان و دانشـجویان در تالش هسـتند .مـا بهعنوان بخشـی از پیمایش مداوم  QSاز نمایندههای دانشـگاه خواسـتیم تا
بزرگتریـن چالشهـای پیـش روی مؤسسهشـان در شـرایط حاضـر را با مـا در میـان بگذارند.
در اینجا صرفا تعدادی از پاسخهایی که دریافت کردهایم را مشاهده میکنید:
«حفظ ایمنی و سلامت دانشـجویان ،هیئتعلمـی و کارکنان کنونیمـان در عین تالش برای عادی نگهداشـتن عملیات
جاریمـان .ما نگران افت ثبتنام در تابسـتان و پاییز هسـتیم».

«بزرگتریـن چالـش مـا ،عدم امکان آ گاهی از اطالعات درسـت و نادرسـت اسـت .بعالوه زندگی در کشـوری همچون
هنـدوراس کـه سیسـتم بهداشـتی قابلاطمینانی نـدارد موجب میشـود تـا اطمینـان از این که مؤسسـهمان آمـاده بحران
اسـت یا نیست ،دشـوار باشد».
«بزرگتریـن چالـش مـا چگونگـی انتقـال از آمـوزش سـنتی بـه آمـوزش آنالیـن و نحـوه غلبـه بـر مشـکل درسهـا و
آموزشهـای عملـی اسـت».
«بزرگترین چالشهایمان عبارتاند از برنامهریزی پیوسته ،ارتباطات و مواجهه با ابهام»
«تاثیـر ایـن بحـران بـر تعـداد دانشـجویان قابلتوجه اسـت و این روند بـه معنای ایجـاد فشـار در جهت جابجایـی منابع
مالـی بـرای رفـع کمبودهایی اسـت کـه پدید میآینـد .ضمنا مسـائلی نیز دربـاره گزینههـای ارتباطـی و تحصیـل راه دور
ایجاد میشـوند که در شـرایطی که باید جزئیات دسترسـی به اطالعات و منابع موردنیاز بررسـی شـوند ،دائما مشـکالتی
را ایجـاد میکنند».
«حفـظ ایمنـی و رفاه دانشـجویان و کارکنـان ما ،جلوگیری از ایجاد هراس ،حفظ پیشـرفت آموزشـی با راهحـل نوآورانهای
آموزشـی نظیر انتقال به روش آنالین ،رسـیدگی به کسـری مالی ناشـی از دانشـجویان کمتر و هزینههای مربوط به الزامات
مرتبـط بـا ویروس کرونا و حفـظ جریان ورودی دانشـجویان بینالمللیمـان ،بزرگترین چالشهای ما هسـتند».
دانشگاهها چه تاکتیکهایی را با آغاز شیوع ویروس کرونا به کار بستهاند؟

دانشگاهها در مواجهه با این چالشها از طیفی از اقدامات برای سازگاری با این شرایط جدید استفاده کردهاند.
دهندگان پیمایش پرسـیده اسـت کـه آیا اقدامات
 QSبـرای آگاهـی از اینکه دانشـگاهها از چه تاکتیکهایی اسـتفاده میکنند از پاسـخ
ِ
زیـر را در مؤسسهشـان انجـام دادهاند یا خیر:
ارائه برخی دروس برنامهریزیشده به شیوه آنالین
به تعویق انداختن تاریخ آغاز برخی از دورههای آموزشی تا ترم بعد
تعویق مهلت درخواست پذیرش برای دوره پذیرش بعدی در دانشگاه
تغییر مهلت قبول درخواست پذیرش برای ترم بعد
تعویق برخی پذیرشهای سال  2020تا سال 2021
آغاز برگزاری امتحانات زبان انگلیسی
گنجاندن دورههای زبان انگلیسی پیشترم فشرده در برنامه مدرک اصلی

در ادامه برخی از این تاکتیکها را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.

دانشگاهها تا چه حد از آموزش آنالین استقبال میکنند؟

درحالیکـه  %50از پاسـخدهندگان پیمایـش ،برخـی دورههای آموزشـی برنامهریزیشدهشـان را بـه آموزش آنالین منتقل کـرده بودند
امـا بـا تداوم بحـران ویروس کرونـا احتماال این رقـم همچنان افزایـش خواهد یافت.
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همانطـور کـه پیشتـر در قالـب همین گـزارش جامع اعلام کردیـم %58 ،از دانشـجویان بینالمللی آینـده به دلیـل محدودیتهای
ویـروس کرونـا قـدری عالقـه بـه تحصیـل در دوره مـدرک آنالین را ابـراز میکردنـد درحالیکـه  %42اظهـار میکردند که هیـچ عالقهای
بـه تحصیل آنالیـن ندارند.
بعلاوه  %51از دانشـجویان بینالمللـی آینـده در ایـن پیمایـش گفتنـد که انتظـار دارند دانشـگاهها بخش بیشـتری از تدریسهـا را به
سـمت تدریـس آنالین سـوق دهند.
شـرکتهای فنـاوری آموزشـی نظیـر  iTeach.world، Raftr، Aulaو  Intergreatدر حـال ارائـه ابزارهـای آمـوزش راه دور و
پلتفرمهـای آنالیـن بهصـورت رایـگان بـرای یاریرسـاندن بـه دانشـگاههای سراسـر جهـان هسـتند.
ژان-پیر گیتارد مدیرعامل و مؤسس  iTeach.worldمیگوید
«بزرگتریـن چالشـی کـه پیش روی دانشـجویان موجـود دارد ،پهنای باند اینترنت اسـت .خب همه آنالین میشـوند اما
در برخی کشـورها و در برخی مناطق ،زیرسـاخت اینترنت برای این شـرایط مناسـب نیسـت .این موضوع بر تجربه برخی
معلمان و دانشـجویان تاثیر منفـی میگذارد».

«بـه عقیـده مـن بایـد مـدارس را مجبـور کـرد تـا تغییراتی کـه الزم اسـت را ایجاد کننـد زیـرا در پسزمینـه این تغییـر بازار
عظیـم ،مـردم دریافتهانـد کـه ما ایـن ابزارهای ارتباطـی را در اختیـار داریـم ...این موضوع مـردم را بیدار میکنـد و باعث
میشـود تا رویکردشـان بـه آمـوزش را مدرنتـر کنند».

این همان احساسی است که رابرت هسیونگ  ،مدیرعامل چینی شرکت آموزشی آنالین  EMERITUSنیز دارد:

«حرکـت انبـوه بـه سـمت آنالین شـدن ،سیسـتم آموزشـی را وادار میکند تا بفهمـد چگونه بایـد مشـارکت در دورههای
آموزشـیاش را به سـطح مناسـبی برسـاند .ایـن باعث خلق پنجـره ویژهای بـرای ما در راسـتای ارتقای تجربـه حمایت از
ایـن مدارس میشـود».
«بـه عقیـده مـن ویروس کرونا مدرسـان و معلمـان را به ایجـاد انقالبی در شـیوه تدریسشـان و حرکت از مدل سـخنران-
شـنونده بهسـوی مـدل تعاملـی و آموختـن از طریق عمـل کـردن وادار خواهد کرد .مـا آمادگی خوبـی برای بهره بـردن از
این مـوج داریم».

دانشگاهها چگونه به مسئله جذب دانشجو رسیدگی میکنند؟

بسـیاری از چالشهایـی کـه در بخشهـای پیـش ذکـر شـدند ،نگرانیهـای مبرمی هسـتند که ذهـن متخصصـان دانشـگاه را درباره
دسـتیابی بـه اهداف جـذب دانشـجو به خـود مشـغول کردهاند.
دانشـجویان بینالمللـی هرسـاله در بسـیاری از دانشـگاهها بیشـترین درآمـد مـورد نیـاز دانشـگاه را تامیـن میکننـد .دانشـگاهها بـه
دلیـل محدودیتهـای سـفر و بسـته شـدن مرزهـا بـا ایـن حقیقت مواجه شـدهاند که شـاید ایـن درآمد در سـال تحصیلـی آینده بـه میزان
قابلتوجهـی کاهـش پیـدا کند.
 %50از پاسـخدهندگان پیمایـش  QSعقیـده داشـتند که ویـروس کرونا اثر مخربی بر تعداد درخواسـتهای پذیرش در مؤسسهشـان
خواهد داشت.
در مقابـل  %26تصور میکردند که تعداد درخواسـتهای دانشـجویان یکسـان باقـی میماند و  %6میگفتند که میزان درخواسـتها
افزایـش پیـدا خواهد کرد و  %18نیز نمیدانسـتند کـه این موضوع چه تاثیری خواهد داشـت.
 %34از پاسـخدهندگان در حال حاضر برای رسـیدگی به مسـئله تغییرات پذیرش دانشـجویان به دنبال متنوع کردن کشـورهای منبعی
بودنـد که بـرای اهداف پذیرش دانشـجویان به آنها تکیـه میکردند.
هرچنـد  %30از پاسـخدهندگان همچنـان در حال بررسـی گزینه تنوعبخشـی بودنـد اما  %20به دنبال تنوعبخشـی نبودنـد و  %16نیز
میگفتند کـه نمیداننـد چهکار خواهنـد کرد.
مؤسسـات آمـوزش عالـی در حال بررسـی طیـف گسـتردهای از بازارها بـرای گسـترش فعالیتهای پذیرش دانشجویشـان هسـتند و
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کشـورهای برزیل ،کلمبیا ،فرانسـه ،هند ،اندونزی ،کنیا ،مالزی ،مکزیک ،پاکسـتان ،فیلیپین ،جمهوری کره ،عربسـتان سـعودی ،آفریقای
جنوبـی ،تایلنـد ،ترکیـه ،امـارات متحده عربـی و ویتنام همگـی بهعنوان قلمروهـای جدید جذب دانشـجو نام برده میشـدند.
هنگامیکه از مؤسسـات آموزش عالی پرسـیده شـد کـدام اقدامات را برای جذب دانشـجو در دوره ویروس کرونـا واجد اهمیت کمتر
یا بیشـتری هسـتند ،آنها اینگونه پاسـخ دادند:
رویدادهای دیجیتال
بازاریابی دیجیتال
جلسات آنالین یکبهیک باکیفیت
تولید سرنخ
جلسات حضوری یکبهیک باکیفیت
رویدادها و نمایشگاههای حضوری
کماهمیتتر

قابل اعمال نیست

مهمتر

مطابـق انتظـار ،در شـرایطی کـه ویروس کرونا دانشـجویان و مؤسسـات بیشـتری را به مالقـات و ارتبـاط از طریق ابزارهـای دیجیتال
مجبـور میکنـد ،روشهـای دیجیتـال و آنالین اهمیت بیشـتری پیـدا میکننـد .در جریان بحث دربـاره الزامـات زبانی برای دانشـجویان
بینالمللـی %39 ،از مؤسسـات گفتنـد کـه دانشـجویانی کـه بـه دلیـل محدودیتهای ویـروس کرونـا در امتحانـات ضروری زبـان قبول
نشـدهاند را پذیـرش نخواهنـد کرد.
برعکس  %17گفتند که این قبیل دانشجویان را میپذیرند و  %27گفتند که همچنان در حال بررسی این تغییر هستند.
گزارشهـای اخیـر میگویند که در حال حاضر بیش از  1000مؤسسـه آمریکایی نتایج امتحانات زبان «تسـت انگلیسـی دوئولینگو»
(یـک برنامـه آموزشـی زبـان) را بهعنـوان مـدرک پشـتیبان در کنـار سـایر مقیاسهـای مهـارت انگلیسـی یا حتـی بهعنوان مدرک مسـتقل
میپذیرند.
لوانتقال دانشجویان و شراکتهای بینالمللی را تغییر میدهند؟
دانشگاهها چگونه نق 

نق لوانتقـال دانشـجویان و کارکنـان بهوضـوح تحـت تاثیر گسـتره ویروس کرونـا قرار گرفته اسـت .دفاتـر بینالمللی در گوشـه و کنار
متفـاوت آینده بهسـرعت در حال تغییر عملیاتشـان هسـتند .طبق تحلیلی
انداز آموزش عالی بسـیار
ِ
جهـان در جریـان سـازگاری با چشـم ِ
کـه انجـام دادیـم %52 ،از پاسـخدهندگان معتقـد بودنـد کـه نق لوانتقال دانشـجویان توجه بیشـتری را به خـود جلب خواهد کـرد و %37
گفتنـد کـه هیـچ تغییری ایجـاد نخواهد شـد و  %11نیـز گفتند که توجـه کمتری بـه این موضوع خواهد شـد.
خوشـبختانه یافتـن و ارتباط با دانشـجویان و کارکنان سـیار برای اکثر مؤسسـات آسـان اسـت و  %28از مؤسسـات گفتند کـه این کار
برایشـان بسـیار سـاده اسـت  %42گزینه نسـبتا سـاده را انتخاب کردند و فقط  %8گفتند که این کار نسـبتا دشـوار اسـت.
هنگامیکـه بـه مبحـث شـراکتهای بینالمللـی رسـیدیم %44 ،از پاسـخدهندگان اظهـار داشـتند کـه بـه موضـوع شـراکتهای
بینالمللـی توجـه بیشـتری میشـود درحالیکـه  %46گفتنـد کـه هیـچ تغییـری ایجـاد نمیشـود و  %11گفتنـد کـه توجـه کمتری بـه این
شـراکتها میشـود .در ماههـای آتـی ،ارتبـاط شـفاف و پیوسـته ،بیـش از هر زمـان دیگری به جزئـی حیاتـی از شـراکتهای بینالمللی
تبدیـل خواهد شـد.
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دانشگاهها چگونه با دانشجویان بینالمللی ارتباط برقرار میکنند؟

بـا توجـه بـه ابهامی که هماینـک نیز بسـیاری از دانشـجویان بینالمللی با آن مواجه هسـتند QS ،از مؤسسـات آموزش عالی پرسـید
کـه تـا چه حـد با دانشـجویان بینالمللی کنونیشـان دربـاره اخبـار و بهروزرسـانیهای مرتبط بـا ویروس کرونـا تماس برقـرار میکنند.
نتایج بهدستآمده در نمودار زیر درجشدهاند:

ما بهشکل خاص با
دانشجویانمان درباره کرونا
تماس نمیگیریم

نمیدانم

دوهفته یکبار یا کمتر

یکبار در هفته

هر روز یا بیشتر

چند بار در هفته

ظاهـرا درحالیکـه اکثر مؤسسـات مکررا با دانشـجویان بینالمللی دربـاره بهروزرسـانیهای مرتبط با ویروس کرونـا تماس میگیرند
اما برخی مؤسسـات فرصتهای کلیدی اطالعرسـانی و اطمینان بخشـیدن به دانشـجویان بینالمللی را از دسـت میدهند.
اکثـر مؤسسـات آمـوزش عالـی از ایمیـل بـرای اعلام بهروزرسـانیهای ویروس کرونـا اسـتفاده میکننـد ( )%87درحالیکـه تقریبا
نیمـی از آنهـا از رسـانههای اجتماعـی ( )%44و برخـی از تلفن ( )%24اسـتفاده میکنند و برخی نیـز از ویچت ( )%17بـرای ارتباط با
دانشـجویان چینی اسـتفاده میکنند.
هنگامیکـه ایـن سـوال مطرح شـد که آیـا رضایت و حفـظ دانشـجویان بینالمللی در بحثهـای برنامهریـزی پس از ویـروس کرونا
بررسـی شـده اسـت یـا خیـر %25 ،از مؤسسـات گفتند که ایـن کار را انجـام دادهانـد %36 ،گفتند که انجـام ندادهانـد و  %39نیز اطالعی
نداشتند.
از میـان مؤسسـاتی کـه رضایـت و حفـظ دانشـجویان بینالمللـی را بررسـی کرده بودنـد عده بسـیاری بر اهمیـت ابزارهـای آموزش
آنالیـن ،تعلیـم افـراد دارای مهـارت محدود انگلیسـی درباره ایـن ابزارها ،اطمینان بخشـی به دانشـجویان بینالمللی و رسـیدگی فوری به
نگرانیهـای آنهـا تأکیـد میکردند.
دانشگاهها چگونه برنامههای مدیریت بحرانشان را موردبازنگری قرار میدهند؟

 QSعلاوه بـر پیمایـش مداومـی که از نمایندگان دانشـگاهها و درباره واکنششـان به ویروس کرونـا برگزار میکند ،پیمایـش دیگری از
بیـش از  300فـرد دانشـگاهی و متخصص دانشـگاه را بـرای درک بهتر رویکرد آنهـا به مدیریت بحران آغاز کرده اسـت.
از میان مؤسسـات شـرکتکننده در پیمایـش %73 ،دارای نوعی برنامـه مدیریت بحران بودند %25 ،چنین برنامهای نداشـتند و  %2نیز
نمیدانسـتند کـه آیا مؤسسهشـان برنامـه مدیریت بحرانـی را تدوین کرده اسـت یا خیر.
هنگامیکـه از پاسـخدهندگان خواسـتیم تـا نظرشـان را دربـاره اثربخشـی برنامـه مدیریت بحـران مؤسسهشـان اعالم کنند ،پاسـخها
متفـاوت بودند:
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ً
اصال مؤثر نیست

کمی مؤثر

ً
نسبتا مؤثر

ً
شدیدا مؤثر

بسیار مؤثر

ایـن نشـان میدهـد کـه اکثـر نهادهـا اهمیت مدیریـت بحـران را درک میکننـد ،برنامه مدیریـت بحـران را اجـرا کردهانـد و آن را مؤثر
میداننـد (البتـه از نظـر برخـی ایـن برنامهها «نسـبتا مؤثـر» بودنـد) .درصورتیکه شـرایط اضطراری بهداشـت جهانـی کنونـی ادامه پیدا
کنـد ،ایـن موضـوع اهمیت بیشـتری نیز خواهـد یافت.
در حال حاضر  %80از مؤسسـات شـرکتکننده در پیمایش ،اسـتراتژیها یا برنامههای مدیریت بحران را برای رسـیدگی به گسـترش
ویـروس کرونا اجـرا میکنند.
هنگامیکـه دربـاره نظـر پاسـخدهندگان دربـاره رویکـرد بخـش آمـوزش عالـی بـه مدیریت بحـران و ویـروس کرونـا سـوال کردیم،
بسـیاری از پاسـخدهندگان بـر اهمیـت مـوارد زیـر تأکیـد کردند:
▪ آموزش آنالین
▪ همکاری و هماهنگی بینالمللی
▪ اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه
▪ رهبری قدرتمند دانشگاه
▪ انعطاف در ضرباالجلهای ارزیابی و امتحانات
▪ اقدامات بهداشتی سختگیرانهتر
▪ برقراری ارتباط روشن از طرف رهبری دانشگاه و مدیران دانشگاهی
یـک اسـتاد مهندسـی در آمریـکا بـه ما گفت« :آمـوزش عالی بایـد از حیث ارائـه رویکـرد آرام و سـنجیده به مدیریت بحران پیشـگام
باشـد و بـدون ایـن کـه ریسـکهای منطقـی را کمتـر از حد جلـوه دهد یـا نادیده بگیـرد ،درعینحـال قاطـع و کارآمد باقـی بماند»
یـک مدیـر و رئیـس دانشـگاه در چیـن بـه مـا اینگونـه گفت« :مؤسسـات آمـوزش عالـی در مواجهه بـا بحرانـی نظیر ویـروس کرونا
کاملا آسـیبپذیر هسـتند زیرا اکثـر دانشـگاهها ،گروههای اجتماعی بزرگی هسـتند کـه زمانی که تحت تاثیـر این بیماری قـرار بگیرند به
گسـترش زیـاد بیمـاری منجر میشـوند .هرچنـد با حمایـت اینترنـت و ّفناوریهای مرتبـط ،دانشـگاهها از بختی برای بررسـی چگونگی
اسـتفاده فعاالنـه از ّفناوری برای توسـعه دروسشـان از طریـق روشهای آنالین برخوردار هسـتند».
درنهایـت یـک متخصص پژوهشـی اسـترالیایی به ما گفت «مؤسسـات آموزش عالی همـواره در کار با سـناریوهای احتمالی ضعیف
هسـتند و بیشـتر تمایـل دارنـد تـا به جـای آنکه از پیـش آماده شـوند ،صرفا بـه بحـران واکنش نشـان دهند .مؤسسـات اسـترالیایی زیادی
هسـتند کـه بـا آنالیـن کردن دروسشـان بـه همهگیـری جهانی ویـروس کرونـا واکنـش نشـان دادهانـد – و این اقـدام ممکن اسـت به خلق
مـواد آموزشـی باکیفیتی منجر شـده باشـد یا نشـده باشـد .معموال انگیزه اصلـی آنها بـه درآمدی مربوط میشـود که اگر دانشـجویان در
دروسشـان ادامـه شـرکت نکنند از دسـت میدهند معمـوال انگیزه اصلـی این قبیـل اقدامات ارتقای رفاه دانشـجویان نیسـت».
در شـرایطی کـه بحـران ویـروس کرونـا ادامـه پیـدا میکند مسـئولیت مؤسسـات آمـوزش عالی آن اسـت تا بررسـی و پیشـبرد مداوم
اسـتراتژیها و اقدامـات مدیریـت بحـران خود را در دسـتور کارشـان قـرار دهند.
بـه خاطـر داشـتن ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه انعطـاف و توانائی سـازگاری سـریع بـا شـرایط در حـال تغییـر بحـران در ماههـای آینده
میتوانـد کمـک زیـادی بـه مؤسسـات آمـوزش عالـی کند.
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نتیجهگیری
درحالیکـه در دوران ابهامآمیزی به سـر میبریم دانشـگاهها
میتواننـد پیوسـته در تلاش بـرای ارائه آمـوزش باکیفیـت باال و
ارتبـاط اسـتوار بـا دانشـجویان باشـند.برای انجـام ایـن کار الزم
اسـت تـا مؤسسـات آمـوزش عالـی بـه نیازهـا و نگرانیهـای
دانشـجویان گـوش دهنـد و خـود را بـا بهروزتریـن ابزارهـای
ّفناورانـه ارتقـا دهند.
پیمایشهـا و پژوهـش مـداوم  QSبـا هـدف پشـتیبانی
از مؤسسـات آمـوزش عالـی در اجـرای ایـن اقدامـات و ارائـه
بهروزتریـن بینشهـا دربـاره ایـن انجام میشـوند که مؤسسـات
آمـوزش عالـی همتـای آنهـا چـه اقداماتـی را انجـام دادهانـد و
دانشـجویان چـه واکنشـی بـه ایـن اقدامـات دارنـد.
در ماههـای آتی ،سـازگار شـدن مـداوم با ایـن حالت طبیعی
جدیـد حیاتـی خواهـد بود و  QSمصمم اسـت تـا در خالل این
بحـران شـریک خوبی برای مؤسسـات آموزش عالی باشـد.
اگـر سـواالت یـا نگرانیهایـی داریـد لطفـا بـا تیـم  QSدر
 https://www.qs.com/contactتمـاس بگیریـد.
بـرای هر نوع درخواسـت رسـانهای لطفا با ایمیـل زیر تماس
بگیریدqspressoffice@qs.com:
درباره QS
 QSیـا کواکوارلـی سـیموندز ارائهدهنده پیشـگام خدمات،
تحلیـل و بینـش به بخـش آمـوزش عالی جهـان اسـت و وظیفه
خـود را توانمندسـازی افـراد پرانگیزه در تمامی نقـاط جهان برای
تحقق ظرفیت هایشـان در زمینه کسـب موفقیت آموزشـی ،نقل
و انتقـال بینالمللـی و توسـعه شـغلی ،میداند.
فهرسـت رتبهبنـدی دانشـگاه جهانـی  QSبـرای اولیـن بـار
در سـال  2004تدویـن شـد و اکنـون بـه محبوبتریـن منبـع
دادههـای مقایسـهای جهـان راجـع بـه عملکـرد دانشـگاه تبدیل
شـده اسـت .وبسـایت پرچمدار این فهرسـت در آدرس www.
 TopUniversities.comقـرار دارد و  149میلیـون بار در سـال
 2019از آن بازدید شـده اسـت و در سال  2019بیش از 94000
کلیـپ رسـانهای متعلـق بـه  QSیا حـاوی ارجاع به  QSتوسـط
خروجیهـای رسـانهای در سراسـر جهان منتشـر شـده اسـت.
 QSفراتـر از انتشـار فهرسـت رتبههـای دانشـگاههای
پیشـگام بـازار جهان بـه تدوین پیمایـش دانشـجویان بینالمللی
– بزرگتریـن پیمایـش جهانـی احساسـات ،انگیزههـا و سلایق
دانشـجویان بینالمللی آینده – نیز میپردازد .سلسـله رویدادهای
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مواجهـه بـا دانشـجوی مـا – The QS World Grad School
 Tour، QS World MBA Tourو QS World University
– Tourفرصـت مالقـات با مدیـران پذیرش دانشـجو در برخی از
دانشـگاههای برتر جهـان را طی  348رویداد در سراسـر جهان به
 225000دانشـجوی آینـده اعطـا میکند.
 QSدر طـول شـیوع  19-COVIDاین قبیـل برنامههایش را
بهصـورت موقت به شـیوه آنالیـن برگـزار میکند و ایـن اطمینان
را ایجـاد کرده اسـت که مؤسسـات سراسـر جهان همچنـان قادر
بـه ارتبـاط با اسـتعدادهای سراسـر جهـان هسـتند .واکنش QS
بـه همهگیـری جهانی ویروس کرونا شـامل تدوین سلسـلهای از
منابـع بازاریابـی دیجیتـال برای مؤسسـات – که با هدف تسـهیل
همـکاری مـداوم باکیفیـت بـا دانشـجویان بالقوه طراحی شـده
اسـت – و افتتـاح سلسـله وبینارهایـی اسـت که بـه هیئتعلمی
و مدیـران دانشـگاه امـکان میدهند تـا بهترین رویههایشـان را با
هم به اشـتراک بگذارنـد و با همدیگر همکاری کـرده و ارائههای
آموزشیشـان را بـه سـمت کالس درس مجازی سـوق دهند.
واحـد جمـعآوری اطالعات  – QSشـعبه خدمـات حرفهای
و پژوهـش – QSتحلیل سفارشـی عملکرد مقایسـهای را بر طبق
مقیاسهـای محـوری بـرای تمامـی ماموریتهـای مؤسسـات
آموزشـی ازجملـه تدریـس ،تاثیـر پژوهشـی ،جایـگاه از نظـر

شـهرت ،اشـتغال پذیـری دانشـجویان و بینالمللیشـدن بـه
دانشـگاههای سراسـر جهـان ارائـه میکنـد.
ضمنـا ایـن واحـد بـر همایشهـای بینالمللـی  QSبـرای
رهبـران آمـوزش عالـی نیـز نظـارت دارد .ایـن همایشهـا
عبارتانـد از:
▪  :Reimagine Educationبرنامـه و همایـش جایـزه
پیشـگام جهانـی بـرای نـوآوری آمـوزش و یادگیـری
▪  :EduData Summitعرصـهای کـه شـاغالن پیشـگام
ی داده و آموزش را بـا هم مرتبط
جهـان در نقطـه تالقـی حوزههـا 
میکنـد.
▪  :QS APPLEبرجسـتهترین همایش آسـیا بـرای رهبران
آموزش عالی
▪ و طیفـی از اجالسهـای موضوعـی کـه همـراه بـا
دانشـگاههای شـریک برگـزار میشـوند.
 QSدر سـال  2019بهعنـوان بخشـی از تعهدش بـه اهداف
پایداری بهعنوان شـرکت  ®CarbonNeutralتایید شـده است.
ایـن تاییدیه ،بازتابـی از اقدامات این شـرکت در راسـتای کاهش
اثـر منفـی بر محیطزیسـت از طریق سلسـلهای از اقدامات مؤثر
و جبـران انتشـار غیرقابلاجتنـاب گازهـای گلخانـهای از طریـق
پـروژه تایید شـده جنگلداری جبـران کربن در برزیل اسـت.
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مقدمه

یکـی از اهـداف جهانشـمول مبـارزه با شـیوع کرونا تأمین امنیت و سلامت شـهروندان
اسـت .فاصلهگذاریهـای فیزیکـی یکـی از اصـول و پروتکلهای جهانی برای دسـتیابی
بـه هـدف مذکور اسـت .در میـان بخشهای مختلـف اجتماعی ،بخش آمـوزش با توجه
به تعداد زیاد ذینفعانی(دانشآموزان ،دانشـجویان ،معلمان ،اسـتادان ،کارکنان پشتیبانی،
اولیـا و سـایر افـراد مرتبـط) کـه در آن حضـور دارنـد جزو اولیـن بخشهایی اسـت که در
سیاسـتهای فاصلهگذاریهـای فیزیکـی مـورد توجه قـرار میگیرد.

از مجموعه گزارشهای بینالمللی
آموزش عالی و بحران کرونا ()3
شیوع کرونا و تجارب جهانی اداره
مؤسسات آموزشی

تهیه و تدوین :محمد حسینیمقدم
عضـو هیئـت علمـی گـروه پژوهشـی
مطالعـات آیندهنگـر
تاریخ انتشار 25 :فروردین 1399

مرکز بررسـیهای اسـتراتژیک ریاسـتجمهوری ایران همزمان با آغاز شـیوع ویروس
کرونـا در کشـور ،در گزارشـی درمـورد بررسـی تأثیـر ایـن ویـروس بـر آمـوزش بهنقـل از
مدیـران یونسـکو بیـان کـرد« :این ویـروس بـر حـدود  ۵۱۶میلیـون دانشـجو و دانشآموز
در سـطح جهـان از دوره پیشدبسـتانی تا آموزش عالی (شـامل  ۸۱میلیون دانشـجو) تأثیر
میگـذارد» .در ایـن گـزارش همچنیـن بیان شـده بـود کـه  56کشـور گرفتار شـیوع کرونا
ّ
تمامی مدارس را در سـطح ملی و  17کشـور مدارس را در سـطح منطقهای تعطیل کردهند.
گسـترش دامنۀ شـیوع این ویروس در جهان مطابق گزارشـی که یونسـکو در تاریخ 13
آوریـل  25( 2020فروردیـن  )1399ارائـه کرده بیش از  188کشـور را ناگزیر کرده اسـت
تا مؤسسـات آموزشـی را تعطیل کنند  .سـرعت فراگیری بیماری به شـکل نگرانکنندهای
در حال پیشـرفت اسـت .بـرای مثال تعداد مبتالیان بـه ویروس در ایران از تعـداد  523نفر
در تاریـخ  1398/12/3بـه تعـداد  71/686نفـر در  1399/1/25افزایـش پیدا کرده اسـت
یعنـی ظـرف  50روز بیـش از  1370برابر افزایش پیدا کرده اسـت.
رفـت و آمـد دانشآموزان و دانشـجویان امکان گسـترش و شـیوع ویروس را به شـدت
افزایـش میدهـد .از آنجـا که عمـوم دانشـجویان دانشـگاهها و سـایر مؤسسـات آموزش
عالـی کشـور از شـهرهای متفـاوت بـرای تحصیـل به شـهر مقصـد میآیند ایـن موضوع
باعـث میشـود در ایـن رفت و آمدهـا پراکندگی جغرافیایی شـهرهای فرسـتنده و پذیرندۀ
دانشـجو نقش تعیینکنندهای در گسـترش شـیوع بیماری در کشـور داشـته باشد .برهمین
اسـاس در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته از قبیـل اسـترالیا ،کانـادا ،انگلسـتان ،امریکا،
فرانسـه و آلمان به شـکلی برنامهریزی شـده اسـت که بـا تعطیلی آموزشهـای حضوری
و فیزیکـی از سـفرهای دانشـجویان داخلـی و بینالمللی جلوگیری شـود.
در ایـن گـزارش تالش شـده اسـت با تکیه بـر تحلیل دادههـای چند نهـاد بینالمللی
تصویری از چگونگی سیاسـتگذاری کشـورها برای ادارۀ مؤسسات آموزشی و تربیتی در
تمامی سـطوح پیشدبسـتانی ،دبسـتان ،متوسـط و آموزش عالی ارائه شـود .براین اسـاس
دیدهبانـی وضعیـت و شـیوۀ پاسـخگویی کشـورها در برابـر بحـران کرونـا ،که با اسـتفاده
از  3پایـگا ه اطالعاتـی صورت گرفته اسـت ،شـامل این موارد اسـت :یونسـکو ،سـازمان
همکاریهـای اقتصادی و توسـعه 3و سـازمان بهداشـت جهانی.4
دادههـای حاصـل از دیدهبانی وضعیت جهانی شـیوع کرونا برحسـب چند شـاخص
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در نظـام آموزشـی تأثیرگـذار بـوده اسـت؛ بـه عبـارت روشـنتر
برخـی از کشـورها پیشدبسـتانها و مـدارس ابتدایـی ،برخـی
دیگـر تمامـی مؤسسـات آموزشـی تـا قبـل از دانشـگاه و برخـی
دیگر از کشـورها تمامی مؤسسـات آموزشـی و تربیتـی در تمامی
سـطوح را تعطیل کردهاند؛ این مؤسسـات شامل شـیرخوارگاهها،
پیشدبسـتانها ،مـدارس ابتدایـی ،مـدارس متوسـطه ،کالجها و
دانشـگاهها میشـود .ایـن مالحظـه ذیـل بررسـی سیاسـتهای
کشـورها لحـاظ و تصریح شـده اسـت .بنابرایـن ،جایی کـه بیان
شـده مؤسسات آموزشـی در تمامی سطوح تعطیل شـدهاند ناظر
بـر تمـام مراکـز آموزشـی و تربیتی گفته شـده اسـت.

در قالـب جدولـی در ادامـه آمـده اسـت .ایـن دادههـا شـامل
جمعیـت پیشدبسـتانی و دانشآمـوزی ،جمعیـت دانشـجویی،
تعـداد مبتالیـان بـه ویـروس کرونـا و سیاسـتهای بکارگرفتـه
شـده در خصوص مؤسسـات آموزشی است .کشـورها برحسب
پراکندگـی جغرافیایـی و دامنـۀ شـیوع انتخـاب شـدهاند .در ایـن
انتخـاب کشـورهایی از مناطـق آسـیا ،اروپـا ،افریقـا و امریـکا
بررسـی شـدهاند.
همچنانکـه از بررسـی تجـارب کشـورها در جـدول زیـر
مشـخص میشـود ،دامنـۀ شـیوع ویـروس در هـر کشـور بـر
تصمیمگیری آن کشـور در خصوص تعیین سطح و دورۀ تعطیلی

جدول  .1بررسی تطبیقی سیاستهای کشورهای منتخب در ادارۀ مؤسسات آموزش در دوران شیوع کرونا
نام کشورها

تعداد فراگیران پیش
دبستان ،دبستان و
متوسطه

تعداد
دانشجویان

تعداد
مبتالیان به
کرونا

آلمان

12,291,001

3,091,694

117,658

تا  27فروردین 1399تمامی پیش دبستانها و دبستانها برای حدود
یک ماه تعطیل شدهاند.

اتریش

1,278,170

430,370

13,560

تمامی مدارس از  28اسفند  1398ماه تا کنون تعطیل هستند.

اردن

2,051,840

320,896

372

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح از  23اسفندماه  1398تعطیل
شدهاند.

اسپانیا

7,696,101

2,010,183

157,022

تمامی مدارس کشور تعطیل شدهاند.

افریقای جنوبی

13,496,529

1,116,017

2,028

مدارس از  27اسفند ماه 1398تا  9اردیبهشت ماه  1399تعطیل شدهاند.

امارات متحده عربی

1,170,565

191,794

3,736

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح از  17اسفندماه  1398برای مدت
یک ماه تعطیل شدهاند.

امریکا

56/600/000

19/900/000

492,881

تمامی مدارس تعطیل شدهاند.

اندونزی

60,228,569

8,037,218

3,842

تمامی مدارس از  25اسفندماه  1398در جاکارتا و بسیاری از
استانهای این کشور تعطیل شدهاند.

ایتالیا

9,039,741

1,837,051

147,577

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تا  25فروردین  1399تعطیل
شدهاند.

ایران

14,561,998

4,073,827

70,029

از تاریخ  4اسفند ماه  1398مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح ابتدا
در چند استان و سپس در سراسر کشور تعطیل شدهاند.

سیاستها
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نام کشورها

تعداد فراگیران پیش
دبستان ،دبستان و
متوسطه

تعداد
دانشجویان

تعداد
مبتالیان به
کرونا

بلژیک

2,457,738

526,720

26,667

مدارس ابتدایی باز هستند اما تمامی کالسهای و برنامههای آموزشی
متوقف شده است و کارکرد مدارس نگهداری از کودکانی است که
پدر و مادر آنها مشاغل حساس دارند.

بلغارستان

974,469

249,937

635

تا تاریخ  24فروردین ماه 1399مراکز آموزشی در تمامی سطوح
تعطیل هستند.

ترکیه

17,702,938

7,198,987

47,029

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تعطیل شدهاند و آموزشها به
صورت برخط و نیز با استفاده از شبکههای تلویزیونی ارائه میشود.

جمهوری چک

1,715,890

352,873

5,732

از تاریخ  22اسفندماه 1398مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تا
اطالع ثانوی تعطیل شدهاند.

چین

233,169,621

42,266,464

83,383

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تعطیل شدهاند اما از 25
اسفندماه 1398در برخی از شهرها فعالیت مؤسسات آموزشی آغاز شده
است.

دانمارک

1,185,564

312,379

5,819

مراکز آموزشی پیشدبستان و دبستان تا تاریخ  25فروردین ماه
1399تعطیل شدهاند و برنامههای آموزشی از راه دور انجام میشود.

ژاپن

16,496,928

2,910,540

6,005

از  8اسفندماه به دستور دولت تمامی مؤسسات آموزشی در سطوح
پیشدبستانی ،دبستان و متوسطه تعطیل شدهاند .تنها شیرخوارگاهها از این
ی شدهاند.
تعطیلی مستثن 

سوئیس

1,289,219

300,618

24,228

تمامی آموزشهای حضوری در مدارس و دانشگاهها تا  30فروردین ماه
 1399ممنوع شده است.

عربستان سعودی

6,789,773

1,620,491

4,033

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح به طور موقت تعطیل شدهاند.

فرانسه

12,929,509

2,532,831

89,683

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تعطیل شدهاند و تنها پیشدبستانها
و مدارس برای نگهداری فرزندان کادر پزشکی و درمانی این کشور باز
هستند.

کرۀ جنوبی

7,044,963

3,136,395

10,480

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تا  19فروردین ماه 1399تعطیل
شدهاند و دروس به صورت برخط ارائه میشود.

مالزی

6,677,157

1,284,876

4,346

مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح از  27اسفندماه  1398تا  11فررودین
ماه  1399تعطیل شدهاند.

مجارستان

1,504,740

287,018

1,310

تمامی مؤسسات آموزشی تعطیل شدهاند به استثنای برخی مراکز
نگهداری کودکانی که اولیای آنها مجبور به کار هستند.

مصر

23,157,420

2,914,473

1,939

از  24اسفندماه  1398مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح تعطیل
شدهاند.

هلند

3,336,544

875,455

23,097

مدارس از  25اسفندماه  1398تا  17فروردین ماه  1399تعطیل شدهاند
تنها مراکز نگهدای از کودکان برای مراقبت از فرزندان کادر بهداشت
و درمان و مشاغل حساس این کشور فعال هستند.
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سیاستها

یافتهها

تمامـی کشـورها صرفنظـر از سـطح توسـعهیافتگی و
جایگاهی که در اقتصاد و مناسـبات جهانی دارند از بدو مشـاهده
نخسـتین آثار شـیوع کرونا رفتارهای مشـابهی را بکار گرفتهاند که
بـه شـرح زیر بیان شـده اسـت:
• اصـل و مبنـای تصمیمگیـری حفـظ و ارتقـای سلامت و
امنیت فراگیـران ،دانشآموزان ،دانشـجویان ،مربیان ،آمـوزگاران و
سـایر کارکنان است.
ی مؤسسـات آموزشی و تربیتی که حضور
• توقف فعالیتها 
فیزیکـی افـراد باعـث شـیوع ویروس میشـود مشـتمل اسـت بر:
شـیرخوارگاهها ،پیشدبسـتانی ،ابتدایی ،متوسـطه و عالی.
• سـطح توقـف و تعطیلـی مؤسسـات آموزشـی و تربیتی و
دورۀ زمانـی آن تابعـی از میـزان شـیوع بیماری اسـت؛ بـه عبارت
روشـنتر چنانچه تعداد مبتالیـان اندک و قلمـرو جغرافیایی ابتال
محلـی و محدود باشـد ایـن موضوع باعث شـده اسـت تعطیلی
مؤسسـات آموزشـی نیـز محـدود و محلـی باشـد .اما بـه میزانی
ّ
کـه شـیوع ویـروس از سـطح محلـی و منطقـهای به سـطح ملی
گسـترش پیـدا کـرده باشـد در ایـن صـورت فعالیتهـای تمامی
مؤسسـات آموزشـی و تربیتـی که مسـتلزم حضور فیزیکـی افراد
اسـت در تمامـی سـطوح تعطیل شـدهاند.
• برنامهریـزی بـرای تـداوم برنامههـا و خدمـات مؤسسـات
آموزشـی و تربیتـی از را ه دور و مبتنـی بـر زیرسـاختهای
الکترونیـک ،مجـازی و چندرسـانهای اسـت.
• تأکیـد بـر لـزوم تـداوم برنامههـای آموزشـی از راه دور و
جلوگیـری از زیانهـای توقـف برنامههـای آموزشـی و یادگیـری.
ذیـل ایـن موضـوع بایـد لحـاظ کـرد کـه چنانچـه دانشآمـوزان
یـا دانشـجویان تجهیـزات الکترونیکـی الزم بـرای اتصـال بـه
شـبکههای آموزشـی از راه دور را ندارنـد به شـکلی ایـن امکان را
بـرای آنهـا ّ
مهیـا کـرد .در این زمینـه میتـوان از کمکهای بخش
غیردولتـی ،اجتماعـات مردمنهـاد و ّ
خیـران میتوان بهـره گرفت.
• چنانچـه امـکان بهرهمنـدی از آمـوزش از راهدور ّ
مهیـا

نمیشـود از ظرفیتهـای صـدا و سـیما مشـتمل بـر برنامههـای
تلویزیونـی و رادیویـی اسـتفاده شـود.

• لـزوم در نظـر گرفتـن شـرایط و موقعیـت دانشآمـوزان و
دانشـجویان کـم بضاعت و آسـیبپذیر در فرایند ارائـۀ آموزشها
در دوران فاصلهگـذاری اجتماعـی.
• تدویـن دسـتورالعملهایی بـرای آمـوزگاران و اسـتادان
کـه تصریـح و تدقیـق کنـد در موقعیـت فاصلهگـذاری اجتماعی
چگونـه بایـد نیازمندیهای آموزشـی و یادگیـری دانشآمـوزان و
دانشـجویان تأمین شـود.
• تعامل مسـتمر میان دانشآموزان ،آموزگاران و اولیا تا میزان
رضایت از آموزشهای از راه دور مشـخص شـود ،سـرفصلهای
تعیینشـده و راهبردهای آموزشـی مشخص شـود تا چنانچه الزم
اسـت فعالیتها و منابع تکمیلی لحاظ شـود.
• افزایـش تعامـل میـان فراگیـران؛ بـه عبـارت روشـنتر در
مقاطع پیشدانشـگاهی و دانشگاهی مناسب اسـت دانشآموزان
یـا دانشـجویان با همکالسـیهای خـود در تعامل باشـند.
• آمادگـی بـرای تـداوم تعطیلـی مدارس و سـایر مؤسسـات
آموزشـی و تربیتی تا سـال تحصیلی آینده .برآوردهای انجامشـده
بیانگـر آن اسـت کـه دسـتکم  18مـاه بـرای تولیـد واکسـن
ایـن ویـروس زمـان نیـاز اسـت و از ایـن رو الزم اسـت از حیـث
ت گیـرد.
برنامهریـزی اقدامـات الزم صـور 
• هماهنگـی نهادهـای آموزشـی بـا توصیههـای سـتادهای
راهبـردی مبـارزه بـا کرونا در کشـورها.
• بازنگـری اولویتهـای آموزشـی بـا هـدف دسـتیابی بـه
یادگیـری حداکثـری بـرای دانشآمـوزان و دانشـجویان.
• لحاظکـردن سیاسـتهای مناسـب بـرای ّ
طـی فراینـد
دانشآموختگـی دانشآمـوزان یـا دانشـجویان.
• بکارگیـری شـیوهها و ابزارهـای مناسـب بـرای ارزیابـی و
سـنجش سـطح یادگیـری دانشآمـوزان و دانشـجویان.
• کاهـشدادن برنامهها و سـرفصلهای آموزشـی غیر ضرور
و تعیین مفاد آموزشـی ضروری.
• سیاسـتگذاری بـه منظـور ارائـۀ آموزشهـای فشـرده در
صورت اتمـام دورۀ فاصلهگذاریهای فیزیکـی و بازنگری دروس
قبل از شـروع سـال تحصیلـی جدید.
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• لحـاظ کـردن آمـوزش از راه دور بـه جـای آمـوزش چهـره
بـه چهره
• در کشـورهای پیشـرفته :بهمنظـور تأمیـن آرامـش خاطـر
اولیایـی کـه جـزو کادر پزشـکی ،بهداشـتی ،درمانـی و مشـاغل
حسـاس هسـتند ،شـیرخوارگاهها ،پیشدبسـتانیها و مراکـز
نگهـداری از کـودکان فعـال هسـتند.
پیشنهادها

باتوجه به بررسـی تجارب کشـورهای متفاوت پیشـنهادهای
قابـل ارائه به شـرح زیر هسـتند:
• بکارگیری رویکرد پیشدسـتانه و کنشـگرایانه .این موضوع
ناظـر بـرآن اسـت کـه بـا نـگاه معطـوف بـه سـاخت آینـده بایـد
تلاش شـود سـناریوها و آیندههای بدیلـی در نظر گرفته شـوند تا
مشـخص کننـد در صورت مهـار یا عدم مهار بحران شـیوع کرونا
چـه بسـتههای اقدامـی قابـل طراحی و اجرا اسـت؟
• بـا توجـه بـه برآوردهـای صـورت گرفتـه مبنـی بـر تولیـد
واکسـن ایـن ویـرس طی  18مـاه آینده ،بدیهی اسـت که در سـال
تحصیلـی آینده نیـز وضعیت شـیوع کرونا تـداوم خواهد داشـت
بنابرایـن ،در چنیـن شـرایطی به جـای تصمیمات منفعالنـه باید
مشـخص شـود تداوم حیات آموزشـی دانشآموزان و دانشجویان
در همزیسـتی بـا ویـروس چگونـه امکانپذیر خواهـد بود؟
• با نگاهی جامعنگر ضمن بررسـی تهدیدها و آسـیبهای
حاصـل از شـیوع بیمـاری ضـروری اسـت فرصتهـای پیش رو
بـه منظـور بهبـود و ارتقـای نظـام آموزشـی و یادگیری کشـور نیز
شناسـایی شوند.
• نظـام آموزشـی کشـور بایـد راهکارهـای مؤثـری بـرای
بازآمـوزی و مهارتافزایـی دوبـارۀ افـرادی کـه بـه دلیـل بحـران
شـیوع بیمـاری از کار بـر کنـار شـدهاند تدبیـر کنـد.
• شـرایط بهوجـود آمـده بـرای دانشـگاهیان کشـور
فرصـت بینظیـری را خلـق کـرده اسـت تـا بتواننـد با تأسـی از
مسـؤولیتپذیری اجتماعی و شـأن علمی پاسـخگویی در برابر
وضعیتهـای بوجـود آمـده و نیـز تغییـرات نوظهـور تبیینهـا و
راهکارهـای تخصصـی و مؤثـری را ارائـه کننـد تـا نقطـۀ عطـف
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تاریخـی در مسـیر تحـوالت علمی کشـور ایجاد شـود و قامت
دانشـگاه در برابـر آهنـگ توسـعه و پیشـرفت کشـور راسـت و
اسـتوار گردد.
• همـکاری ،گفتگـو و اجماع نظر در شـرایط کنونی یکی از
اصول اساسـی بـرون رفـت از بحرانهـای بوجود آمـده و پیشرو
اسـت .از ایـنرو ،الزم اسـت ذینفعـان آمـوزش عالـی کشـور
مسـؤوالنه بـا یکدیگـر گفتگـو کننـد تـا مناسـبترین سـناریوها
و راهبردهـا بـرای دسـتیابی بـه موفقیتهـا و ارزشافزودههـای
حداکثری شناسـایی شـود .براین اسـاس مدیران دانشـگاهی باید
زمینـۀ تعامـل بـا دانشـجویان ،اعضـای هیـأت علمـی ،کارکنان
پشـتیبانی دانشـگاه ،اولیـای دانشـجویان و اجتماعـات محلی را
ایجاد کنند تا از خواسـتهها و مطالبههای آنها بهخوبی آگاه شـوند
و نیـز ایـن افـراد از ظرفیتهـا ،توانمندیهـا و محدودیتهـای
دانشـگاه مطلـع شـوند و در چنین شـرایطی بـا ایجـاد اجماعنظر
میان همـگان راهبردهای ارائۀ بهینۀ خدمات دانشـگاهی از روایی
و پایایـی مطلوبی برخـوردار خواهد شـد.
• لحاظ کردن امنیت و سلامت دانشآموزان ،دانشـجویان،
آمـوزگاران ،اسـتادان و کارکنـان پشـتیبانی بایـد سـرلوحۀ نظـام
تصمیمگیـری و اقـدام قـرار گیرد.
• شناسـایی و تعییـن مناسـبترین ،کمهزیهتریـن و
اثربخشتریـن سـاز وکار ارتباطی برای برقراری تعامـل میان کادر
آموزشـی و آموزشگیرنـدگان و خانوادههـای آنهـا.
• لـزوم تدویـن دسـتور عملهـای صریـح ،دقیـق و مؤثـر
بـرای انجـام :آمـوزش ،پژوهـش ،کار و یادگیـری از راه دور در
دانشـگاهها بـا هـدف تسـهیل مسـیرها و فرایندهـای مـورد نظر
ذینفعان(مدیـران مراکـز آموزشـی ،دانشآموزان ،دانشـجویان،
آمـوزگاران ،اسـتادان و اولیـا).

در پـی رویدادهـای  11سـپتامبر ،بالیای طبیعی ،و خشـونتهای دانشـگاهی ،بسـیاری
از دانشـگاهها در آمریـکا تیمهایـی را تشـکیل دادنـد کـه در شـرایط بحران برای پاسـخگویی
بـه بحرانهـا آماده باشـد .ظهـور پاندمـی کوویـد  19محدودیتهـای این تالشها را نشـان
داد .بـا اینکـه ،دانشـگاهها در خط مقدم و فعال پاسـخگویی به کووید  19بودند -به سـرعت
خوابگاههـا را تخلیـه کردنـد و کالسهـای درس را به شـیوه مجـازی برگزار کردنـد -فرآیندی
بسـیار چالشبرانگیـز کـه هنوز هم بسـیاری دانشـگاهها بـا آن دسـت و پنجه نـرم میکنند.

از مجموعه گزارشهای بینالمللی
آموزش عالی و بحران کرونا ()4
ویروس کرونا و محیط دانشگاهها:
آموزش عالی در آمریکا چگونه
میتواند پاسخ به ویروس کرونا را
ساماندهی کند؟

نویسندگان :پابلو ایلنز ،جاناتان ال؛
آنا مندی ،سوراب سنقوی ،و جیمی
ساراکاتسانیس
مترجم :مهسا شیخان
تاریخ اصل اثر :مارس 2020
تاریخ انتشار 26 :فروردین 99

از آنجـا کـه دانشـگاهها کارکردهـای متنوعـی دارنـد ،مواجـه بـا کوویـد  19بویـژه
بـرای دانشـگاهها بسـیار پیچیـده بـود .پیـش از هـر چیـز ،نهادهـای آموزشـی هسـتند ،که
دانشـجویان کارشناسـی و تحصیالت تکمیلـی درس میخوانند و اسـاتید تدریس میکنند
و پژوهشهـای خـود را پیـش میبرنـد .عالوه بر ایـن ،دانشـگاهها به مثابه شـهری کوچک
هسـتند ،نیـروی پلیـس ،نیـروگاه ،امکانـات ورزشـی ،و دیگـر نهادهـای مدنـی را در خود
جـای دادهانـد .همینطـور ،کارفرمـای محلـی و محرکهـای اقتصـادی محلـی و منطقهای
برخـوردار هسـتند .در نهایت ،بسـیاری از دانشـگاهها بیمارسـتان را میگرداننـد ،و آن را در
خـط مقدم سیسـتم بهداشـت محلـی قـرار دادهاند.
ایـن هویتهـای متعـدد بـدان معنـی اسـت کـه دانشـگاهها سـهامداران مختلفـی
دارنـد .دانشـگاههای آمریـکا هـم از مدلهـای پیچیـده درآمـد تبعیـت میکنند -شـهریه،
گرنتهـای دولتـی ،کمکهـای اهدایـی فارغالتحصیلان ،درآمدهـای وقفـی ،و حتـی
فـروش بلیـط و قراردادهـای تلویزیونـی .همـه اینها در مواجـه با کووید  19هیچگاه سـهل
الوصـول نبودند.
بـا وجـود اینکـه دانشـجویان محوطـه دانشـگاهی را تـرک کردند ،مشـکالت دانشـگاه با
کووید  19تمام نشـده اسـت .پرسـنل دانشـگاه -از اسـاتید تا پرسـنل رفاهی -درباره آینده خود
نگراننـد .پروژههـای تحقیقاتـی در هالـهای از ابهـام قـرار دارند .همینطـور ثبتنام و اسـتخدام
اسـتاد .و دانشـجویان پرسـشهای مهم و اضطراری دارند :واحدهای دانشگاهی چگونه تعیین
میشـوند؟ آیـا پـول اتاقی که اسـتفاده نشـده بازپرداخت میشـود؟ آیا مراسـم آغاز تحصیالت
خواهیـم داشـت؟ این چگونه بـر بورس تحصیلی من تاثیر میگـذارد؟ آیا میتوانـم در صورت
ابطـال ویـزای دانشـجویی در کشـور باقـی بمانم؟ به طـور خالصه ،دانشـگاهها هنـوز هم باید
تصمیمـات مهمـی را اتخاذ کـرده و در مـورد آنها اطالعرسـانی کنند.
ایجـاد سـازوکاری کـه بـرای تصمیمگیری چارچوبـی ارائه دهـد میتوانـد در نوع خود
کمـک بسـیار بزرگـی باشـد -و بهتـر اسـت کـه ایـن کار دیر یـا زود انجـام شـود .در کار با
نهادهـای آمـوزش عالـی و آژانسهـای تجـاری و یـا بخـش عمومـی ،مـا مشـاهده کردیم
کـه وجـود بخش "مرکـز مدیریـت یکپارچه"میتواند بـه این مراکـز در ایجاد مسـیر و دنبال
کـردن آن یاری رسـاند.
در ایـن مقالـه ،مـا توضیـح میدهیم کـه "مرکـز مدیریـت یکپارچه"چیسـت ،و چگونه
میتوانـد کمـک کنـد ،و مهمتریـن پرسـشهایی که دانشـگاههایی آمریـکا بایـد در مواجه
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بـا پاندمـی کووید  19طرح کنند .هدف ایجاد سـازمانی اسـت
کـه میتوانـد امنیـت و اقدامـات کلیـدی مهـم و در عیـن حـال
سیسـتمهای تصمیمگیـری راهبـردی را بـرای آینده شـکل دهد.
ویژگیهای «مرکز مدیریت یکپارچه»
«مرکـز مدیریـت یکپارچـه» نوع خاصی از سـازمان اسـت
کـه زمانـی کـه نهادها بـا بحرانهای مختلکننده ،بسـیار سـریع
و مهـم مواجـه میشـوند ،وارد عمـل میشـوند .ویـروس کرونا
واجـد تمامی این شـرایط اسـت.
هـر بخش مدیریت یکپارچه ،سـازهای سـاده ،انعطافپذیر،
و چندرشـتهای اسـت کـه بـرای انطباق با شـرایط در حـال تغییر
تاسـیس شـده اسـت .به بیان کلـی ،این مرکـز  4نـوع فعالیت را
پیـش میبرد:
 کشـف کنیـد .کشـف از دیـدگاه درسـت موقعیـت ونحـوه تغییـر و تحـول آن ،در حالـی کـه آخریـن اطالعـات
اپیدمویلوژیـک ،اقتصادی و سیاسـی با هم منسـجم میشـوند.
بـه دنبـال دادههایـی از مدیـران ارشـد ،دانشـجویان ،اعضـای
هیئـت علمـی ،پرسـنل ،والدیـن ،فارغالتحصیلان و دیگـر
سـهامداران باشـید.
 تصمیـم بگیریـد .بـه سـرعت تصمیـم بگیریـد کـه چـهاقدامـی را صـورت دهیـد در حالیکـه از آزمـودن فرضیات خود
و پایبنـدی بـه ارزشهـای دانشـگاه و کالـج مطمئن شـدهاید- .
طراحـی .مجموعـه و یا پرتفولیویی از اقدامـات را طراحی کنید،
اقداماتـی راهبـردی و آنـی کـه بـا کاهـش خوشبینی نادرسـت
سـبب افزایش سـرعت اقدامات شـود .بـرای آن مدلـی عملیاتی
عملـی طراحـی کنیـد .بـرای ایجـاد تغییـر در زمانبنـدی و
بودجههـا بـا تغییـر شـرایط آماده باشـید.
 ارائـه مناسـب .راهحلهـا را بـه شـیوهای کارآمـد و منظـمارائـه دهیـد .بـه یـاد داشـته باشـید کـه شکسـتهای کوچـک
میتوانـد بـه شکسـتهای بزرگتـری ختـم شـود ،بنابرایـن،
انعطافپذیـر باشـید.
هـدف کلـی نهادهـا توانمنـدی بـرای حرکـت پیشـاپیش
رویدادهاسـت ،و ارائـه عکسالعمـل راهبـردی و ماهرانـه.
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«مرکـز مدیریـت یکپارچـه» حـول کارهـای تاکتیکـی کـه
حوزههـای خاصـی از مسـئولیت را بـر عهـده میگیرنـد ایجـاد
شـدهاند .تیـم یکپارچـه ،کـه توسـط مدیـر عالیرتبـه هدایـت
میشـود ،بـرای حصـول اطمینـان از اینکـه تیمهـای کاری
بـا هـم مداخلـه ندارنـد و بـه منابـع مـورد نیـاز خـود کاملا
دسترسـی دارنـد؛ فعالیتهـای دیگـران را هماهنـگ میکنـد.
تیـم هماهنگکننـده بایـد کوچـک باشـد ،شـامل اعضایـی که
مدیریت پـروژه ،تصمیمگیری ،برنامهریزی سـناریو ،ارتباطات،
تاندر کار هسـتند.
و فرهنـگ محوطههـای دانشـگاهی دسـ 
اعتمـاد در مدیریـت عالیرتبـه بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت .با
در نظـر گرفتن پاندمی ،مرکـز فرماندهی کوویـد  19باید از ارائه
اطالعـات کامـل متخصصیـن اپیدمیولـوژی بهـره بـرد .از آنجا
کـه هیـچ دو دانشـگاهی کامال شـبیه هم نیسـتند ،هیچکـدام از
«مرکـز مدیریـت یکپارچـه» دانشـگاهها هـم مثـل هـم نخواهد
بـود .تمامـی آنهـا ،بایـد گروههـای کاری داشـته باشـند کـه
بـه مسـائل سلامتی و امنیـت ،تجربـه دانشـجویان ،تدریـس و
پژوهـش اسـاتید و پرسـنل ،امـور اجرایـی محوطه دانشـگاهی،
امـور مالـی و حقوقـی ،و ارتباطـات (شـکل) بپردازنـد« .مرکـز
مدیریـت یکپارچـه» ممکن اسـت تیمهای موقت را شـکل داده
و مـوارد بحرانـی را بـه خاتمـه برسـانند (بـرای مثـال ،مدیریـت
رویـداد و کسـب تجهیـزات حفاظـت فـردی).
در زمـان بحـران ،مدیـران ممکـن اسـت وسوسـه شـوند که
تصمیمگیـری را متمرکـز کـرده و اطالعـات را بـه شـدت کنترل
کننـد .بایـد در ایـن مـورد تجدیـد نظـر کننـد .مدیریـت از باال
حیاتـی اسـت ،امـا کافـی نیسـت[ :بـرای مثال] یـک یـا دو و یا
یـک دوجیـن مدیری کـه به انـدازه کافـی نمیداننـد ،و در اتخاذ
تصمیمـات بـه انـدازه کافـی سـریع نیسـتند .بـه بیـان دیگـر،
گروهـی از زیرتیمهـا بـا مدیریتهـای مشـترک نمیتواننـد بـه
تصمیمگیریهـای سـریع بیانجامنـد .دانشـگاهها ،کـه اغلـب
بـه دنبـال همهپرسـی و اشـتراک تصمیمگیریهـا هسـتند،
احتمـاال ایـن روش را بسـیار دشـوار مییابند« .مراکـز مدیریت
یکپارچـه» ،با ایجـاد محدودهها و مرزهای فعالیتها و تشـدید
مسـئولیتپذیری ،راهـی برای گسـترش و سـرعت بخشـیدن به
تصمیمگیـری بهشـمار میآینـد .در واقـع ،ایـن مراکز بـر مبنای
اطالعاتـی ناقـص اولویتبندیهـا را تعییـن کـرده بـه دیگـران

اختیـار عمـل میبخشـند .ارتبـاط دائمـی بسـیار حیاتـی و
نشسـتهای روزانـه کـه هماهنگـی در میـان تیمهـای کاری را
ایجـاد کننـد ،بسـیار حیاتی اسـت.

جریانهـای کاری اسـت .شـرکتکنندگان در هـر جلسـه را
بـا دقـت انتخـاب کنیـد؛ اگـر قـرار اسـت کـه جلسـات تنهـا با
حضـور حامیـان مالـی و مرکـز فرماندهی برگـزار شـود ،غالبا به
ارائـه گزارش محـض میانجامد تا مباحث سـازنده و روشهای
حـل مسـائل واقعـی .اگـر جلسـات شـامل مدیـران طـراز اول
و خـط مقـدم بـا جریانهـای کاری باشـند ،جلسـات بیشـتر

از لحـاظ تاکتیکـی ،عملیاتـی کـردن «مراکـز مدیریـت
یکپارچـه» بـه معنـای تعییـن حامـی مالـی و مدیـران هـر گروه
کاری ،و ایجـاد ریتـم تعامـل میـان "مرکـز مدیریـت یکپارچه"و
شکل .1

چارچوب مرکز بخشهای پاسخگویی مدیریت یکپارچه درخصوص کوید.19
اقدامات مرکز مدیریت یکپارچه کوید 19

1

دانشجویان
• سالمت و امنیت
• اعتبار و فارغالتحصیلی
• حمایت از خدمات

2

آموزش و پژوهش

• پیامدها ،شامل حفظ ،تکمیل،
و جایگزینی

• آموزش اساتید و درگیر کردن آنها
• طراحی واحدهای مجازی
• سیاستهای پژوهشی
• تاثیرات محلی پژوهش
و همکاری

6

ارتباطات بیرونی
• ارتباطات دولت

کووید19-
مرکز مدیریت یکپارچه
• تصمیمگیری درباره مدیریت پروژه

• روابط بیرونی ،شامل ارتباط با
جامعه محلی

• فارغالتحصیالن

• ایجاد نقشه مسئله و پورتفولیوی
فعالیتها

• به کارگیری فرآیندهای طراحی

3

اساتید و پرسنل

سناریو

• کنشهای معیار در تضاد با همکاران
• ایجاد و ادامه ارتباطات

• سالمت و امنیت

• هنجارهای محل کار
• ارتباطات داخلی

مالی و حقوقی
• آزمون استرس مالی

• طراحی سناریوی چندالیه

• سیاستهای نیروی کار

• دستورالعملهای دورکاری از خانه

5

• حسابداری فیما و گزارش

4

عملیات محوطههای
دانشگاهی

• وقف

• پیشبرد

• مدیریت رویداد

• فناوری (شامل دورکاری از منزل و
ارائه آنالین)

• دسترسی به تجارت و دانشگاه
• عملیات جانبی
• ورزشها
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تاکتیکـی خواهنـد شـد.
ترکیـب درسـت اغلـب مالقـات حامـی مالـی و مدیـر هـر
جریـان اسـت ،بـه همراه «مرکـز مدیریـت یکپارچه» اسـت .در
حالیکـه ریتـم درسـت درمـورد هـر دانشـگاه متفاوت اسـت،
مـا پیشـنهاد میکنیـم که به شـکل معمول جلسـات را به شـکل
منظـم ،با زمـان دقیق (بهخصوص به عنوان اولیـن کار در صبح)
بـرای تمرکـز بر تصمیمـات کلیدی که نیاز اسـت کـه همان روز
اتخـاذ شـوند ،بروندادهـای روز ،و دیگـر اولویتهـای هفته را
برگـزار کنیـد .جلسـه ایـن موضوعـات روزمره به شـکل مجازی
برگـزار شـود ،بایـد مدیر پـروژه بـه تمامـی اولویتها بپـردازد و
همـان میـزان اسـناد و برنامـه را برای ادامـه هماهنگـی ،ارتباط و
همـکاری بـه کار بگیـرد .در پایان هر روز ،مدیـر "مرکز مدیریت
یکپارچه"بایـد گزارش دقیقی را درباره مسـائل مهـم روز و ارتقاء
تصمیمیـات کلیـدی که هنـوز برای مدیـران و تیم مدیران ارشـد
الینحـل باقـی مانده ،ارائـه دهد.
اصـول هدایـت تصمیمگیـری بـرای "مرکـز مدیریـت
یکپارچه"دانشـگاه
اکثر مباحثات تا کنون -به شـکلی گسـترده به سـازمانهای
بخـش خصوصـی مرتبـط بـود ،دولتهـا ،و نهادهـای آموزش
عالـی .دانشـگاهها هر کـدام ویژگیهای خـاص خـود را دارند،
و نیـاز اسـت چهـار اصل دیگـر ارائه شـود تـا چگونگـی اتخاذ
تصمیـم در "مرکـز مدیریت یکپارچه" روشـن شـود:
 افـزودن دیـدگاه برابری بـه هر تصمیم .اکثـر فعالیتهاییکه دانشـگاهها بـرای کاهش سـرعت انتقال ویـروس و حفاظت
از بهداشـت فـردی صـورت میدهنـد تاثیـرات بیتناسـبی را بر
روی جمعیتهـای آسـیبپذیر خواهـد داشـت .بـرای مثـال،
دانشـجویان کمدرآمـد ممکن اسـت بـرای گذرانـدن واحدهای
مجـازی بـه ابـزار و یـا اینترنـت پرسـرعت دسترسـی نداشـته
باشـند .همچنیـن ،احتمـال دارد کـه ایـن دسـته از دانشـجویان
بـرای هزینههـای زندگـی نیازمند مشـاغل مختلفـی در محوطه
دانشـگاهی بودهانـد .برای دانشـجویانی که به لحـاظ آکادمیک
مشـکل دارنـد ،انتقـال به یادگیـری مجـازی بسـیار مختلکننده
خواهنـد بـود ،و موفقیـت آنهـا را در آن ترم تهدیـد خواهد کرد.
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ممکـن اسـت برخـی دانشـجویان بینالمللـی نتواننـد بـه خانه
بازگردنـد ،و در ایـن صورت ،ممکن اسـت به اینترنت دسترسـی
نداشـته باشـند؛ بـا توجـه بـه مسـائل و قوانیـن مرتبـط بـا ویزا و
اعتبار کاری ،برخی دانشـجویان ممکن اسـت نتوانند در کشـور
باقـی بمانند .برخی دانشـجویان ممکن اسـت خانهای نداشـته
باشـند ،که بـه آن بازگردند.
از نظـر پرسـنل ،آندسـته از پرسـنل که سـتونبندی محوطه
دانشـگاهی را تشـکیل میدهنـد -هـر فـرد از اسـتاد تـا دربان و
کارکنـان رسـتورانها چنانچـه در زمـان تعطیلـی محوطههـای
دانشـگاهی دریافتـی نداشـته باشـند ممکـن اسـت بـا مسـائل
مالـی مواجه باشـند .فروشـندههای محلی ممکن اسـت بسـیار
نیازمنـد تجارت دانشـگاه باشـد .دانشـگاهها دغدغههـای مالی
خـود رادارنـد ،امـا تـا حـد ممکـن ،این مسـئله خـود در شـیوه
تصمیمگیـری حـس برابـری را  -بـه نفـع اقشـار آسـیبپذیر-
ایجـاد خواهـد کرد.
 حفـظ رابطـه خیلـی نزدیـک بـا دانشـجویان ،اسـاتید ،وفارغالتحصیلان .بـا گسـترش کویـد  ،19دانشـگاهها بایـد ،بـا
تمرکـز بر سلامت و امنیت سـریعا وارد عمل شـوند .با طوالنی
شـدن پیامدهـا ،دانشـگاهها بایـد دغدغههـای دانشـجویان و
دیگـر سـهامداران را نیـز بداننـد -و به شـکلی مؤثر به آن پاسـخ
بگویند .دغدغههای دانشـگاهی و غیردانشـگاهی مهم هستند؛
بـرای مثـال ،طرحهایـی بـرای آغـاز و حمایـت از دانشـجویان
سـال آخری زمانی کـه وارد بـازار کار نامعلومی میشـوند ،ارائه
شـود .بخشـی از این تالشها باید به سـوی حمایت از سالمت
ذهنـی دانشـجویان و اسـاتیدی کـه جدیـدا خـارج شـدهاند ،و
احتمـاال با مسـائلی چون فقدان ،شـوک ،انـزوا ،و وضعیتهای
دشـوار خانوادگـی ،مواجـه هسـتند ،صـورت گیـرد .درگیـری با
دانشـجویان کنونـی پایـان نمیگیـرد .فارغالتحصیلـی ممکـن
اسـت بـه دلیـل شـیوع اسـترسهای مالـی بـه عقـب برگـردد.
در صـورت رکـود ،فارغالتحصیلان ممکـن اسـت احسـاس
دلتنگـی کننـد ،امـا رویکـرد «سـریع و بـه موقـع» بـه ارتباطات
فارغالتحصیلان ممکـن اسـت در طـول مسـیر چـه بـه لحاظ
مـادی و چـه بـه لحاظ غیـر مادی سـودمند باشـد.
 فراتـر از چارچـوب خود بیاندیشـید .هیچ دانشـگاهی درمواجـه بـا کوویـد  19تنهـا نیسـت .نهادهـای مشـابه بـا همیـن

مسـائل دسـت و پنجـه نـرم میکننـد .دانشـگاهها ایـن فرصـت
بیهمتـا بـرای یادگیـری از یکدیگر را باید در زمـان واقعی به کار
برنـد .یک مثال ،میتواند ایجاد مشـارکتهای آموزشـی باشـد،
مثـال کالجهـای کوچک که بـرای ارائـه یادگیری مجـازی با هم
مشـارکت کننـد ،و یـا از قابلیتهـای نهادهـای بزرگتـر بهـره
ببرنـد .ایـن میتوانـد شـامل راهـی بـرای ایجـاد مشـارکتهای
راهبـردی باشـد -همکاری بـا یکدیگر بـرای حمایـت از برخی
سیاسـتهای خـاص و یـا هماهنگـی ارتباطـات و یـا اقدامات
نیـروی کار .ایـن زمـان بـرای دانشـگاهها بـرای پذیرفتـن ایـده
همـکاری بـودن در یـک ماموریـت آموزشـی مشـترک ،و نه تنها
رقابت برای دانشـجویان و پرسـنل و برای قهرمانی ورزشـی .در
نهایـت ،مهم اسـت نقش دانشـگاه در اجتماع بزرگتـر را بخاطر
بیاوریـم .بـا سـاکت شـدن محوطـه دانشـگاهی ،دانشـگاهها
بـه داراییهـای فیزیکـی خـود کـه نشـان دادهانـد در کمـک بـه
دولتهـای محلـی و فعـاالن سلامت حیاتـی هسـتند اتـکا
میکننـد.
 فعالیـت اضطـراری ،و بـا بهرهبـردن از دیـدگاه کلـی.تمرکـز آنـی متناسـب بـا شـرایط بـر امنیـت و کارکردهـا خواهد
بـود .امـا مهم اسـت که در ایـن مرحلـه متوقف نشـویم .این در
حالیسـت کـه مسـائل آنـی میتواننـد بـه آسـانی گسـترده رابطه
میـان مدیـران ارشـد را به کار گیرنـد ،و این برای موفقیت پاسـخ
در برنامهریـزی بلندمـدت بـرای بازسـازی و احیای پـس از این
پاندمـی مهـم خواهـد بود.

کنـد .بحـران میتوانـد فرصتـی بـرای بازاندیشـی -و ارزیابـی
مجـدد عناصـری از تجربـه دانشـجو ،پذیـرش ،نیازهـای
فارغالتحصیلـی ،آزمـون ،و سـایر مسـائل باشـد.
بـه چهـار المـان دی (کشـف ،تصمیمگیـری ،طراحـی ،و
ارائـه) ،باید یـک کلمه دیگر هـم اضافه رد :شـک  .بدین منظور
فعالیتهـای بالقـوه و دائمـی را در سـایه اطالعـات ارزیابـی
کنیـد و تصمیـم بگیریـد که آیـا برنامههـا نیازمند تغییـر ،انطباق
و یـا حـذف هسـتند .یادگیـری از گذشـته بسـیار مهـم اسـت-
همانطـور کـه دانشـگاهها قطعـا میدانند .امـا تمایل بـه پذیرش
ایـن بینشهـا نیـز بـه همـان انـدازه مهـم اسـت ،حتـی اگـر بـا
دیدگاههـای قبلـی متناقـض باشـند .تشـویق بـه میـزان سـالمی
از شـک ،ایـن عادتهـای ذهنـی را بـه بخـش روتیـن فرآینـد
تصمیمگیـری تبدیـل میکنـد.
"مراکـز مدیریـت یکپارچـه" ،و سـازمانهای آنهـا نیازمنـد
مدیریت قوی و مسـیر مسـتقیم هسـتند .مدیر ارشـد باید حسی
از اهـداف را بـرای یکپارچگـی تیمهـای کاری و اولویتبنـدی
ارائـه دهـد .احتماال مهمتریـن کار نشـاندادن ویژگیهای فردی
اسـت کـه میتواند نهـاد آمـوزش را از ایـن طوفان بـدر برد.
پاسـخ به کوویـد  19نیازمند این اسـت که دانشـگاهها میان
مسـائل بسـیاری تـوازن ایجـاد کننـد :نیازهـای کوتـاه مـدت با
آینـده درازمـدت ،نقـش دانشـگاه و نقـش اجتماع بزرگتـر ،امور
مالـی بـا برابـری ،و نیـاز بـه تصمیمگیـری در حـوزه کالجها.

دو عنصـر مهـم در تفکـر بلندمـدت بـه تصمیمگیـری
بسـیار مهـم هسـتند .اول ،طراحـی سـناریوی عمیق بـرای نهاد
[دانشـگاه] بـر اسـاس آنکه برپایـی کالسهای حضـوری درس
چـه پیامدهای اپیدمیولوژیکی خواهد داشـت -و داللتهای آن
برای تدریس ،ثبتنام ،اسـتاد ،پرسـنل ،عملیات ،و زیرسـاخت
چـه خواهـد بـود“ .مرکـز مدیریـت یکپارچه”میتواننـد بـرای
برنامهریـزی بلندمـدت به عنـوان کاتالیزور عمل کننـد :با ایجاد
تمرینهـای طراحی سـناریوها با کمک مدیران ارشـد و تشـویق
جریـان کاری بـرای یافتـن اینکه نیاز اسـت تـا  ، 60 ،30 ،15و
 90روز آینـده چـه تصمیماتـی اتخاذ شـوند.
دوم ،نیـاز بـه شـیوهای بـرای تفکـر بر اینکـه چگونـه بحران
کوویـد  19میتوانـد کارکـرد دانشـگاهها را در آینـده متحـول
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از آغـاز شـیوع ویـروس کرونـا ،پاندمـی کوویـد  19در فاصلـه کوتاهـی به یـک بحران
جهانی در حوزه سلامت تبدیل شـده؛ و ابعاد و سطوح مختلف زندگی انسان را چه از منظر
اجتماعی ،دانشـگاهی ،فرهنگی و چه در سـطوح اقتصادی و سیاسـی دسـتخوش تحوالت
بسـیاری نمـوده اسـت .در ایـن بیـن ،دانشـگاهها و مراکـز علمی-تخصصی که به شـکلی
بنیادیـن در ترویـج و اشـاعه علم و نیز ارائـه راهکارها و برنامهریزیهـای تحقیقاتی پیشقدم
هسـتند ،فعالیتهای بسـیاری را آغاز کردند .فعالیتها طیف گسـتردهای از اقدامـات را در
بـر میگیـرد؛ از ارائه دسـتورالعملهای بهداشـت فردی ،آمار و ارقام ،مدلسـازی پیشـرفت
و تحـول بیمـاری ،تا ارائـه اطالعات دربـاره ابعاد روانشـناختی بیماری ،گزارشهـای روزانه
و موقعیتـی ،فکتشـیتها و ایجـاد ظرفیتهـای مناسـب بـرای تحقیقات بیشـتر منجمله
کمکهزینههـای تحقیقاتـی بـرای پروپوزالهای تحقیقاتـی متمرکز با ویـروس کرونا.
از مجموعه گزارشهای بینالمللی
آموزش عالی و بحران کرونا ()5
پاندمی کرونا و آموزش عالی
مجازی
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 1آوریل 2020
تاریخ انتشار:
 27فروردین 1399

از طرفـی ،شـیوع کرونـا حداقـل در یـک مـاه اخیـر تمامـی دانشـگاهها در سراسـر دنیا
را تعطیـل نمـوده و باعـث شـده تـا کالسهـای درس بـه درون خانههـا منتقـل و بـه شـکل
مجـازی ادامـه یابد .همینطور ،بسـیاری کشـورها ،کانالهای تلویزیونی خـاص را به پخش
برنامههـای آموزشـی درسـی اختصـاص دادهانـد .بـه نظر میرسـد کـه توانایـی افـراد برای
انطبـاق کار و تحصیـل در خانه در میان دانشآموزان و دانشـجویان بسـیار عالی بوده اسـت
و همـه اینهـا مرهون آمـوزش مجازی اسـت .اسـتفاده از آمـوزش مجـازی هماکنون یکی
از رایجتریـن بازخوردهایـی بـوده کـه نهـاد دانشـگاه بـا بحـران کووید  19داشـته اسـت .به
همیـن ترتیـب ،به دلیل ناشـناختگی ویـروس کرونا ،آینده دانشـگاهها به لحاظ بازگشـایی و
اسـتقرار کالسهـای حضـوری در هالهای از ابهـام قرار گرفته اسـت و گمانهزنیهایی وجود
دارد بر این مبنا که شـیوع و بازشـیوع پاندمی کووید  19ممکن اسـت بازگشـایی کالسهای
تـرم پاییـز را هـم با اختلال مواجه کرده و بازگشـایی حضـوری کالسهـای درس را به پاییز
سـال  2021موکـول کنـد .در صـورت تحقـق ایـن تاخیر در تشـکیل کالسهـای درس ،و
قـوت گرفتـن روشهـا و رویکردهای جدید بـه آموزش بـرای پر کردن خلاء کالس درس و
اجتنـاب از قطـع جریـان علمی در دانشـگاهها به نظر میرسـد کـه پاندمی کوویـد  19آینده
آمـوزش عالـی را به شـدت دسـتخوش تحول خواهـد نمود.
گمانهزنیهـای مرتبـط بـا آمـوزش عالـی عمدتـا از تحلیـل شـرایط موجـود از زوایـای
مختلـف آمـوزش ارائه شـد هاند :این گمانه زنیها نه در وبسـایت دانشـگاهها که بیشـتر در
صفحـات مراجـع آمـوزش عالی مثل ،تاریخچـه آموزش عالـی و یا انجمن اقتصـادی و یا
صفحـات مختلـف روزنامههـای مهم دنیا منتشـر شـدهاند .با ایـن حال واقعیت این اسـت
کـه دنیـای پـس از بحران کرونـا دیگر به روال سـابق خود باز نخواهد گشـت و در همین بین
نظـام آمـوزش و باالخـص آموزش عالی دسـتخوش تغییرهای بنیادین ماهیت خواهد شـد.
لـزوم پیشبینـی آینـده آموزش عالـی و برنامه ریزی برای آن در شـرایط موجود و شـرایط
پسـاکرونایی اجتنابناپذیـر بـه نظـر میرسـد .آمـوزش عالـی بـه دلیـل نقـش تاثیرگذاری
ش و الیههـای مختلـف جامعه و
کـه در جامعـه ایفـا میکنـد ،و ارتبـاط نزدیکـی که بـا بخ 
باالخـص رابطـه مسـتقیم و متقابلـی کـه بـا صنعـت دارد ،نیازمند انطبـاق با شـرایط جدید
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اسـت .ایـن انطبـاق از برخی جهات خـود ممکن اسـت با طرح
پرسـشهای عمیقتـر در خصـوص ماهیـت آمـوزش ،تاثیـر
دانشـجویان و اسـاتید و مهمتـر از آن زیرسـاختهای مالـی و
تجاری دانشـگاهها بحرانهـا و چالشهای بیشـتری را پیش روی
نظـام آمـوزش عالـی قـرار دهد .ایـن تعامل بـه دو شـکل مطرح
اسـت :شـکل اول ،در قالـب ارائـه راهحلهایـی کوتـاه و یـا دراز
مـدت بـرای ارائه بازخورد مناسـب با پاندمی کوویـد  ،19از منظر
زیرسـاختهای دانشـگاهی و پژوهشهـای مرتبـط بـا آن مطرح
اسـت .بنابرایـن ،مسـائل مرتبـط بـا سیاسـتگذاریهای موردی
و درونـی دانشـگاهی مثـل بازپرداخـت شـهریه به دانشـجویان،
انتقـال دانشـجوهای بیـن دانشـگاهی ،امـور مرتبـط بـا آمـوزش
مجـازی و  ...نیـاز بـه بازنگـری دارنـد .در شـکل دوم ،بحـران
کوویـد  19میتوانـد سـرآغاز ایجـاد تحـول بنیادیـن در ماهیت،
مفهـوم و نقـش کالن آمـوزش عالـی باشـد ،از جملـه بازتعریف
آموزش و بازشناسـایی ارتباط آن بـا بخشهای مختلف فرهنگ و
جامعه ،بازنگری در نقش دانشـگاه در پیشـبرد صنعت و فناوری،
نایادگیری و بازتعریف در رابطه اسـتاد و دانشـجو ،مطالب درسی
و روال آموزشـی کـه تجربههای زیسـته هر دو طرف آمـوزش را به
سـطح یـا شـکلی دیگـر از تجربه کـردن انتقـال میدهـد و طرح
دوبـاره این پرسـش که نقش نظام دانشـگاهی و آمـوزش عالی در
دنیـای پسـا کرونـا چه خواهـد بود؟
متفکـران و صاحبنظران بسـیاری بـا ارائه مقـاالت گوناگون،
بـه شـیوهها و در قالـب دسـتهبندیهای بسـیار متفـاوت و گاه
مشـابه تلاش کردهانـد تـا پاسـخی معقـول بـه شـرایط موجـود
بدهنـد .از ایـن رو فهرسـت بلنـدی از مـواردی کـه در کوتـاه مدت
و بلندمـدت متاثـر از ایـن پاندمی قابـل طرح هسـتند ،از جمله در
بررسـی انتقال شـیوههای آموزشـی از حضوری به مجازی ،مسائل
مرتبـط بـا دانشـجو ،شـهریه و اسـکان ،بودجههـای دانشـگاهی،
زیرسـاختهای دانشـگاهی آمـوزش مجـازی و تثبیـت آمـوزش
مجـازی به عنوان رایجترین شـکل آموزش ،بررسـی امـکان یا عدم
امـکان در بکارگیـری آمـوزش مجازی بـرای تمام سـطوح ،تغییر و
تحـول در نقـش معلمان؛ تغییر و تحـول در رابطه آموزش و صنعت
از منظـر تربیـت نیـروی کار ماهـر و متخصـص ،تغییـر در تعیین
اولویـت در اختصـاص بودجههای کالن دانشـگاهی و تحقیقاتی،
نابرابری آموزشـی ،تغییر در شـهریهها و بورسهـای تحصیلی. ...

در ادامـه ،مـن بـه چنـد مـورد کـه بـه نظـر میرسـد مفاهیم
کلیـدی رویکردهای آتـی آموزش عالی خواهند بـود ودر مباحث
فعلـی نیـز مورد توجه بـوده اند ،میپردازم .در این نوشـتار ،سـعی
خواهـم کـرد که در صـورت لـزوم در کنـار ارائه گـزارش نقدهای
ایـن تحـول را نیز یادآور شـوم.
 .1تحـول آمـوزش بـه سـوی ارائـه آموزشهایـی بـرای

تربیـت شـهروندان در دنیایـی درهمتنیـده و تدریـس

مهارتهـای زندگـی  بـرای آینـده منجمله سـواد دیجیتال

کووید  19میتواند موقعیتی باشـد که بتوان بیشـتر به هدف غایی
و نهایـی آمـوزش باالخـص آموزش عالـی فکر کـرد .آیا همچنان
بایـد الکوهـای پیشـین موضوع-محـور آمـوزش را همچنـان در
فضاهـای مجـازی پیگیـری کنیـم ،یـا اینکـه اسـتاید دانشـگاهها
و مدرسـان بـه یـک شـکل به دنبـال یافتـن شـیوههایی باشـند که
مهارتهـای زندگی و شـغلی را بـه دانشـجویان بیاموزند؟ برخی
مهارتهـای مهـم مثل خالقیـت ،برقـراری ارتباط و همـکاری و
رشـد هـوش هیجانـی در افـراد کـه بتواننـد در زمانهـای بحرانی
کنشهـا و بازخوردهـای معقـول و معنـادار (مثـل تصمیمگیـری
معقـول ،و آگاهانه ،تفکر انتقادی و حل-مسـئله به شـیوه خالقانه
را بـرای مسـائل خـود بـه کار بگیرنـد) اهمیـت دارنـد (لوتیـل و
همـکاران  .)2020بـه نظـر میرسـد کـه برای نسـل جدیـدی از
افـراد ،آمـوزش بایـد ماهیتـی متفـاوت به خـود بگیرد تا بـا امکان
برخـورداری افـراد از مهارتهـای مختلـف آنها را بـرای زندگی
بسـیار پرچالـش در دنیـای کنونـی آماده کنـد ،دنیایی کـه بیش از
پیـش بـا رویدادهای دهشـتناک روبهروسـت و در ایـن بین نقش
آمـوزش عالـی باید به تربیـت افـرادی مقـاوم در برابـر رویدادها،
خلاق و متفکـر و انعطافپذیـر تغییر مسـیر دهد
 .2.بازتعریف رابطه دانشگاه و کار

بجران کوویـد  -19که هماکنون موجب تعطیلی دانشـگاهها
شـده اسـت ،شـاید بهتریـن زمـان را بـرای تجدیـد نظـر در رابطه
صنعـت و دانشـگاه را ایجـاد کـرده اسـت .بـدان معنا کـه عموما
تمامـی مشـاغل بسـیار عالـی نیازمنـد کسـب مهارتهایـی در
خـارج از محیط دانشـگاه و ورای اخذ مدرک هسـتند ،و دانشـگاه
خـود آن مهارتهـا را به افـزاد آموزش نمیدهد .همه ما مشـاهده
کردهایـم کـه آموختن و تحصیالت دانشـگاهی افراد را به مشـاغل
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هوش هیجانی

انعطاف و انطباق

مقاومت

خالقیت و تفکر نقادانه

مهارتهای شغلی و کارآفرینی

یادگیری مادامالعمر

خود نمی رسـانند و افراد مجبورند پس از گذراندن دروه و کسـب
مهارتهـای الزم بـازار کار را بیاموزند.
بحـران کووید  19به بیشـترین میـزان ،تالقی آمـوزش عالی و
یادگیـری شـغلی را متذکر میشـود .غالبـا تصور عمومـی بر این
بـود کـه این دو بخش جـدا از هم فعالیـت دارند ،بحـران ویروس
کرونـا نشـان میدهـد کـه ایـن بخشهـا تـا میـزان زیـادی به هم
وابسـته هسـتند .و بـه نظـر میرسـد که فرصـت خوبی اسـت تا
دوبـاره رابطـه ایـن دو بخش بازتعریف شـوند.
بـا توجـه به جمعیت بـاالی دانشـجویانی که در این نیمسـال
تحصیلـی و دسـتکم نیمسـال تحصیلـی آتـی فارغالتحصیـل
میشـوند ،و نیازمند شـغل هسـتند ،بازبینی رابطه آموزش و بازار
کار و تعریـف دوبـاره ایـن دو میتوانـد پاسـخگویی بسـیاری از
مسـائلی باشـد که دانشـجویان همـواره بـا آنها مواجه هسـتند.
 .3آموزش آنالین

آمـوزش آنالین تقریبا در اکثر مقاالت بـه عنوان آینده آموزش
عالـی توصیـف شـدهاند .بـا ایـن حـال ،بسـیاری از امکانـات
موجـود دانشـگاهها را هم بـه چالش خواهد کشـید منجمله عدم
دسترسـی برخی دانشـگاهها به تجهیزات و زیرسـاختهای الزم
بـرای برگـزاری به شـیوه آنالین ،و همچنیـن عدم آمادگی اسـاتید
بـرای چگونگـی تدریس در فضاهـای مجازی.
از منظر سـاختاری ،سـرعت تحـول آموزش عالی در سراسـر
دنیـا بسـیار متمایـل بـه روشهـای تدریسـی اسـت کـه قرنهـا
قدمـت دارنـد ،رویکردهـای تدریس/معلـم محـور ،تعصبـات
نهـادی ،و کالسهای بسـیار قدیمـی و کووید  19موجب شـد تا
در مدت بسـیار کوتاهی تحوالت بسـیار شـگرفتی با شـتاب باال
در حـوزه تعلیـم و تربیـت شـکل بگیرد.
آمـوزش مجـازی توانسـته در مـدت کوتاهـی نیازهـای
دانشآمـوزان و معلمـان بـه ادامـه درسهـا را فراهـم کنـد.
گزارشهـای مختلفـی از تجربـه کشـورهای مختلف بـا آموزش
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مجـازی غالبـا منتشـر میشـوند ،بـرای مثـال لبنـان در گزارشـی
منتشـر کـرده اسـت کـه کالسهای مجـازی حتـی بـرای تربیت
بدنی هم مورد اسـتفاده قـرار گرفتهاند ،به صورتی که دانشـجویان
بـرای واحدهـای تربیـت بدنی خـود کلیپهایـی از فعالیتهای
روزانـه خـود را ضبـط کـرده و از طریق پلتفورمهای مجـازی برای
واحدهـای درسـی خـود ارسـال میکننـد.
آمـوزش مجـازی بـه ایـن ترتیـب شـاید بتوانـد در تقویـت
مهارتهای سـواد دیجیتالی دانشـجویان هم بسـیار مؤثر باشـد.
نوآوریهای آموزشـی دیگر بیشتر به سـوی نوآوریهای فناورانه
میـل میکننـد و دیگـر نوآوریهایی نخواهند بـود که بـا بودجههای
دولتـی تامیـن شـوند .بلکه ایـن نوآوریهـا را بخـش خصوصی هم
میتوانـد در ارائـه راهحلهایی بـرای آمـوزش دنبال کند.
همچنیـن علـی رغم اینکـه بسـیاری از این مقاالت بـه مزایای
آمـوزش آنالیـن در ارائه برابر دسترسـی به آموزش تأکیـد کردهاند،
به نظر میرسـد کـه آمـوزش آنالین خـود پرسـشهای بنیادینی را
در خصـوص ماهیـت رابطـه تدریس/یادگیری؛ مدرس/دانشـجو و
تـا میزان بسـیار کمتـری محتواهـا و مطالب درسـی را ایجـاد کرده
اسـت .برخی متفکـران آمـوزش آنالیـن را نوعی آمـوزش در خانه
جهانی دانسـتهاند که در دراز مدت به شـیوههای مختلف ،از قبیل
یادگیـری ،آمـوزش و سـنجش خانوادهها را نیز درگیـر خواهد نمود.
 نابرابـری آموزشـی :آمـوزش آنالیـن علیرغـم تمامـیمزایایـی کـه میتوانـد بـرای افـراد در سیسـتمهای مختلـف
دانشـگاهی داشـته باشـد ،خـود به همـان میـزان میتوانـد منجر
بـه ایجاد نابرابریاهی بیشـتر میان دانشـجویان دانشـگاهها شـود
(تیـم و همـکاران  .)2020میدانیـم که بسـیاری از دانشـجویان
دانشـگاهها بـا پیشـینههای مالـی متفـاوت بـه دانشـگاه میآینـد
کـه امـکان دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت ،لپتـاپ ،موبایل
هوشـمند و یـا تبلـت را ندارنـد ،در طـول زمـان اگـر قـرار باشـد
کـه آمـوزش تنها به شـیوه مجـازی اتفـاق بیافتد ،جمعیت بسـیار
بزرگـی از دانشـجویان از تحصیـل بـاز میماننـد.

 نابرابـری آموزشـی در یادگیری :شـکلهای آنالین آموزشمخاطـرات خـود را دارنـد .یـک درس ضعیـف و مختصـر بـرای
دانشـجویان جدیدالـورود کـه به قـدر کافی با کار کالسـی کالج
آشـنا نیسـتند ،ممکن اسـت بسـیار مخرب باشد.
 زیرسـاخت آمـوزش آنالیـن :بـا اینکه آمـوزش آنالین ،بهلحـاظ محتـوای آموزشـی و امکانـات دیجیتالـی ،پیشـرفتهای
بسـیار چشـمگیری داشـته اسـت ،دانشـگاههای زیـادی هنـوز با
آمـوزش و یادگیـری دیجیتالی همسـو نشـدهاند .به نظر میرسـد
دانشـگاههایی کـه نتوانند زیرسـاخت الزم بـرای ارائـه واحدهای
جـذاب آن الیـن را ایجـاد کننـد ،در ترمهـای آینـده دانشـجویان
خـود و عملا کارآیی خـود را از دسـت خواهنـد داد.
 بازتعریـف نقـش و جایـگاه مـدرس :بـه نظـر میرسـد کهدر محیـط آموزشـی کـه تمامـی اطالعـات تنهـا بـا یک یـا چند
کلیـک در دسـترس هسـتند ،نقش مـدرس به عنـوان ارائـه دهنده
اطالعـات کمرنگتـر شـده و بیشـتر باید بـه نقش تسـهیلگر در
فرآینـد آموزش میـل پیدا کند .مفهـوم «تسـهیلگری» در آموزش
از جملـه مفاهیمـی اسـت کـه دائمـا در حـوزه مباحث آموزشـی
در حـال تعریـف و بازتعریـف هسـتند ولـی از منظـر عملـی بـا
اقبـال خوبـی مواجـه نبـوده اسـت .شـاید ارائـه مجـازی آموزش
فرصتـی باشـد تا دوباره بـا بازتعریف نقش معلم و توانمندسـازی
دانشـجویان در توانایی حل مسـئله و تفکر انتقادی مشارکت کنند
تـا اینکـه تنهـا دریافتکننده صـرف اطالعات باشـند.
 سـنجش و ارزیابـی در آمـوزش آنالین :بدیهی اسـت که دریـک نظام آموزش مجازی ،شـاید کمتر امکان برگـزاری آزمونهای
پایانترم به صورت کتاب بسـته باشـد .همچنین در مورد واحدهای
درسـی ،کـه نیاز به تجربـه و آموزش عملـی مهارتهـا دارند ،مثل
علـوم آزمایشـگاهی ،فعالیتهـای بالینـی و هنـری احتمـاال باید
برگـزاری واحدهای درسـی خود را به تعویـق بیاندازند.
بـرای مثـال ،در آمریـکا به دلیل نبـود کالسهـای حضوری،
معلمینـی کـه نتوانسـتهاند بـه شـکل عملـی آمـوزش بیننـد و در
آزمـون شـرکت کننـد ،نمیتواننـد به شـکل رسـمی تدریس خود
را آغـاز کننـد و بنابرایـن احتمـال میرود در سـال آینـده آمریکا با
کمبـود مـدرس در دبیرسـتان و دیسـتانهای خـود مواجه باشـد.

 .4بودجهبندی دانشگاهی و مدل تجاری دانشگاه

بـه نظـر میرسـد در صـورت طوالنـی شـدن مـدت زمـان
تعطیلـی دانشـگا هها ،دانشـگاههای بزرگـی کـه بـا مـدل تجاری
فعالیـت میکردنـد ،یعنـی بر پایـه اخـذ شـهریههای کالن ،برای
تامیـن هزینههای خود در درازمدت با مشـکالتی مواجه شـوند و
احتمـاال تا دو سـال آینـده نتوانند بـرای دانشـگاه درآمدزایی کنند.
بـرای مثـال ،غالبـا ایـن روزهـا میشـنویم کـه آمـوزش مجـازی
هیـچ تفاوتـی بـا آموزش حضـوری نـدارد و ایـن میتوانـد اعتبار
هزینههـای کالسهـای حضوری را زیر سـئوال ببرنـد .از طرفی،
گفتـه میشـود کـه آمـوزش آنالیـن جـدای از مشـکالتی کـه
میتوانـد بـرای اقشـار کمبضاعـت ایجاد کنـد ،به دلیل عـدم نیاز
بـه رفت و آمـد بـه دانشـگاه ،میتواند خـود شـیوهای ارزانقیمت
بـرای ارائـه آمـوزش عالـی در دراز مـدت تبدیـل شـود کـه ایـن
مسـئله میتواند بـه راحتـی دانشـگا ه را از منظر تامیـن مالی برای
بودجههـای تحقیقاتـی و  ...بـا مشـکل روبـهرو کند.
نکتهپایانی

علیرغـم همـه آنچه که در مقـاالت متعدد به شـکل مروری
در خصـوص آینـده آمـوزش عالـی گفتـه شـد ،بـه نظر میرسـد
کـه بـا تأکیـد بر آمـوزش مجـازی ،روابط فردی و انسـانی اسـت
کـه در محیطهـای دانشـگاهی دسـتخوش تحـول خواهند شـد.
برگـس و سیوسـتون ( )2020معتقدنـد کـه حضـور فیزیکـی
کـودک در فضـای مدرسـه بـه تنهایـی منجر به رشـد بسـیاری از
مهارتهـای فـردی و بینفـردی وی میشـود ،بطـوری که غیبت
از مدرسـه بـه مـدت طوالنـی ،تاثیـرات جبـران ناپذیری بر رشـد
مهارتـی و ارتباطـی وی وارد خواهـد کـرد .بـه زعـم مـن  ،همین
نکتـه در خصـوص آمـوزش عالـی نیـز صـادق اسـت .بسـیاری
متفکـران آمـوزش مجـازی را آینـده آمـوزش عالـی دانسـتهاند و
معتقدنـد کـه با کمـک فناوریهـای دیجیتالی شـاید بتـوان بدون
نیـاز به حضور فیزیکـی ،در دوان پسـا کرونا آمـوزش را پیش برد.
در مـورد آمـوزش عالـی نیـز همیـن مطلب صـادق اسـت ،بدین
ترتیـب ،رشـد مهارتهای بینفـردی و تعامـل و همـکاری با دیگر
اسـاتید و دانشـجویان در حوزه پژوهـش ،یادگیـری و  ...در میزان
رشـد دانشـگاهی افـراد و ارتقـاء مهارتهـای اجتماعـی ایشـان
بسـیار مؤثر خواهد بود (برای مشـاهده منابع این مقاله به سـایت
پژوهشـکده بـه آدرس  www.iscs.ac.irبـه مراجعـه فرمایید.
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فراخوان اولویتهای پژوهشی پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی در سال 1399
در فراخوان طرحهای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی که دهم اردیبهشـت سـال جاری اطالعرسـانی شـد و
تـا دهـم خرداد مـاه نیز تمدیـد گردیـد ۱۰۹ ،طرحنام ه متناسـب با
حوزههـای دوازدهگانـه اعالمـی بـه رایانامـه ایـن فراخـوان وصـول
شـد ۳۰ .طرحنامـه دیگـر نیز بعـد از اتمام مهلت مذکـور دریافت
شـد کـه بهدلیل اتمـام زمان درنظر گرفته شـده ،کنار گذاشـته شـد.
پـس از دریافـت طرحنامههـای پژوهشـی و کدگـذاری آنهـا و
حـذف اسـامی محققان با هدف رعایـت ضوابط مربوط بـه داوری

50

| خبرنامه شماره نهم | بهار 1399

و اجـرای اصل عدالـت علمی ،طرحنامههای مذکـور در گروههای
علمـی مربوطـه داوری اولیـه شـد و تعـداد  ۳۰طرحنامـه جهـت
داوری مرحلـه دوم ،بـه شـورای پژوهشـکده ارسـال گردیـد که پس
از بررسـیهای الزم و اعمال اصالحات خواسـته شـده از محققان،
ً
نهایتا  ۱۲طرحنامه به تصویب رسـید .این طرحنامهها پس از تأیید
نهایی در شـورای پژوهشـکده جهت انعقاد قرارداد به اداره خدمات
پژوهشـی ارجاع شـدهاند.

فهرست طرحنامهها و محققانی که در این فراخوان انتخاب شده اند در جدول زیر آمده است:
گروه پژوهشی

گروه فرهنگی

گروه مطالعات
اجتماعی
مطالعات آیندهنگر

مطالعات زنان

ارتباطات

علم و فناوری

عنوان طرح

مجری

پدیدارنگاری تجرب ههای زیسته دانشگاهیان (دانشجویان ،اعضای هیات علمی ،و
مدی ران) از دانشگاه عصر كرونا به تفكیك ابعاد آموزشی ،پژوهشی ،فناوری ،فرهنگی و
دانشجویی :مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد

اعظم صنع تجو

تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان از دوران کرونا :یک مطالعه
پدیدارشناسانه (مطالعه موردی :دانشگاههای دولتی غیر پزشکی استان مازندران)

سیدمهدی متولیان

ثبت و تحلیل تجرب ههای زیسته استادان و دانشجویان در کالسهای مجازی در دوره کرونا

فرید عزیزی

برساخت اجتماعی اقدامات اجتماع یـانساندوستانه گروههای دانشجویی در بح ران
کرونا 1399؛ مطالعه کیفی گروههای دانشجویی یزد

احمد کالته ساداتی

«تبیین تجربیات و نقش م راکز آموزش عالی در حمایت از گروههای آسیب پذیر
(ناتوان) جامعه در هم هگیری کرونا (کووید )19-در ای ران

وحید یزدی فی ضآبادی

توسعه آموزشهای عالی مهارتی در دوران پسا کرونا

اب راهیمصالحیعم ران ـ ف رنازعی نخ واه

تجربه زیسته زنان دانشگاهی (اعضای هیات علمی) در برق راری توازن میان نق شهای
دانشگاهی و خانوادگی در آموزش عالی ای ران (با تأکید بر مقول هی فرزندآوری)

سمیه فریدونی

مطالعه تجربه زیسته زنان دانشگاهی از تعارض کار و خانواده با تأکید بر مقوله
فرزندآوری (مطالعه موردی :زنان هیئ تعلمی)»

حمیده دباغی ورنوسفادرانی

مطالعه تطبیقی سیاس تهای بازار کار ب رای جذب زنان دان شآموخته

احمدرضا روشن

آسی بشناسی آموزش مجازی در دوران کرونا با تأکید بر تجربه زیستهی اساتید و
دانشجویان (مورد مطالعه :دانشگاه اصفهان)»

زه را ماهر

تحلیل و ارائه الگوی توسعه کاربردپذیری آموزش مجازی در دوران کرونا و پساکرونا:
یک مطالعه پدیدارنگارانه

حامد کمالی

ارزیابی مقایسهای عملکرد کتابخان ههای دانشگاهی ای ران و جهان در رویارویی با
بح ران کووید 19

رضا رجبعلی بگلو
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فراخوان فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
پیدایـش ویـروس کوویـد ۱۹-در آخریـن مـاه سـال  ۲۰۱۹در
ووهان چین و سـپس انتشـار گسـترده آن در سـطح جهان در کمتر
از دو مـاه ،خیلـی زود ایـن بحران را به مسـالهای جهانی تبدیل کرد.
ملتهـا و دولتهـا بسـیاری پـس از مواجهـه ،اولویت خـود را بر
مقابلـه با آن گذاشـتند؛ اولویتی کـه عالوهبر هدایت بخـش درمان
و تعطیلی مراکز اقتصادی و خدماتی و آموزشـی ،شـکل مناسـبات
اجتماعـی را هـم تغییر داد .اما این همهگیر شـدن چـه معنایی برای
جهـان داشـته و چـه پیامدهایـی را ممکـن اسـت در ابعاد مختلف
ٔ
جامعـه ایرانی بهجای بگـذارد؟ فصلنامه «مطالعات میانرشـتهای
در علـوم انسـانی» طی اعلام فراخوانـی از اصحاب علوم انسـانی
دعـوت کـرد مقالههـای تبیینـی _تحلیلـی _ انتقـادی خـود را بـا
رعایت «رویکرد میانرشـتهای» درخصوص پاندمی کروناویروس
در ایـران و جهـان برای ورود بـه فرایند داوری ارسـال نمایند .برخی
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ابعـاد و سـرفصلهای ایـن کالن مضمـون کـه هریـک ظرفیـت
پوشـش بـه عناوین متعدد پژوهشـی و نگارشـی را دارنـد بدین قرار
در فراخـوان اعالم شـد:
 )۱اشـتغال و بیـکاری؛  )۲فرهنـگ عامـه؛  )۳دینشناسـی
و الهیـات؛  )۴چشـماندازهای اقتصـادی؛  )۵آسـیبهای
اجتماعی؛  )۶معرفت شناسـی؛  )۷سالمت روان؛  )۸رسانههای
جمعـی ؛  )۹اکولـوژی و اقلیم؛  )۱۰حکمرانی و سیاسـت؛ )۱۱
روابـط بینالملـل؛  )۱۲آمـوزش و پـرورش؛  )۱۳آمـوزش عالـی
و دانشـگاه؛  )۱۴مدیریـت بحـران؛  )۱۵مدیریـت خانـواده؛ )۱۶
جامعـه مدنـی (سـمنها ،بخـش خصوصـی)...،؛  )۱۷ادبیـات
(داسـتان ،شـعر ،طنـز)..،؛  )۱۸اوقـات فراغت

نشستهای علمی

نخستین نشست گروه مطالعات علم و فناوری

نخسـتین نشسـت گـروه «مطالعـات علم و فنـاوری» با حضور دکتـر آرش حیدری و دکتر مهدی یوسـفی سـه شـنبه  ۲۷خرداد
بهصـورت حضوری و سـایبری در سـالن اجتماعات پژوهشـکده برگزار شـد.
در ایـن نشسـت آرش حیدری سـخنرانی خـود را با عنـوان «فهم
درون مانـدگار علـم» ارائـه کرد و گفـت امروزه هرکسـی بخواهد
در زمینـه مطالعـات علـم و فنـاوری کار کند ناگزیر اسـت که به
دسـتاوردهای پژوهشـکده اعتنـا کند چون آرشـیو خوبـی در این
زمینـه فراهم کرده اسـت .بـه گفتـه وی :بحث امروزم در نسـبت
بـا ایـن آرشـیو معنـادار میشـود و صورتبنـدی بحثـم دربـاره
نظامهـای رایـج مفهـوم پـردازی علـم و فنـاوری و دانشـگاه بـه
معنـای عـام در ایـران معاصـر اسـت و بنابرایـن مسـئله اصلیام
حـول فهـم تاریخمنـد یـا فرایند شـدن نهـاد علم میگـردد.
وی افزود :اگر مسـئله نظم و چگونگی فرایند تاریخی شـکل
گیـری دانـش موجود باشـد درآن صورت کمی ناامید میشـویم.
چـون نظم دانـش موجود و الگـوی مفهوم پردازی علم و نوشـتن

ٔ
دربـاره نهـاد علـم ،نوشـتن نوعـی تاریـخ فقـدان اسـت .مسـئله
اصلی و جدیترین پرسـش افـرادی که درباره مطالعات انسـانی
علـم در ایـران میپردازنـد این اسـت که مـا چه نیسـتیم .صحنه
علم و میدان رسـمی و غیر رسـمی نهاد علم در ایران یک صحنه
آشـوب زده و ویران شـده و بدون شـکل بندی است .یعنی علم و
شـکل بندی نهـاد علم برای نـگاه رایـج ذیل یک فراینـد آنومیک
فهمیـدن ،شـکل گرفته اسـت .بـه عبارت دیگر پرسـش اساسـی
غالـب جریانهـا« ،مـا چـه نیسـتیم» اسـت .یعنـی یک نسـخه
اصـل در مغـرب زمیـن وجـود دارد که هرآنچـه غیـر از آن اتفاق
میافتد نسـخه بدل اسـت.
حیـدری در ادامـه یـادآور شـد :بـا ایـن نـگاه افالطونـی دو
اتفـاق میافتـد؛ یکـی اینکه هرآنچـه در ایـران معاصر بـه عنوان
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نهـاد علـم اتفـاق افتـاده ارزش هسـتی شناسـانه نـدارد چـون
سـایهای از اصـل یـا همـان مطلـوب اسـت و بـرای رسـیدن بـه
ً
آن مطلـوب نهایتـا مطالعـات تطبیقی ضـرورت خواهـد یافت و
معلـوم اسـت کـه از آن ،یـک نـگاه تاریخمنـد نتیجه نمیشـود.
اگـر بـه پژوهشهایـی کـه دربـاره نهـاد علـم انجـام شـده توجه
ً
کنیـد میبینیـد طـرح مسـئلهها عمدتـا حـول «مـا چه نیسـتیم»
میگـردد .زمانی که پرسـش این باشـد ،پیشـاپیش وضع موجود
مسـئلهمند نخواهد بود .چون هنوز هسـتی نگرفته اسـت و دلیل
آن هـم ایـن اسـت کـه درون مانـدگار به مسـئله نـگاه نمیکنید.
بـه گفتـه عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـم و فرهنـگ،
درواقـع وقتـی درون مانـدگار نبینیـم ،آنـگاه از دارالفنـون تا کنون
را هـم بر اسـاس تکـرار نفهمیدن تفسـیر میکنیم .یعنـی روایتی
غیرتاریخمنـد .کـه در آن با تکرار کژکارکـردی در باب علم روبرو
هسـتیم .پرسـش ایـن اسـت کـه این همـه منطـق روابـط قدرت
موجـود ،ایـن سـازمانی کـه بـر مـا غلبـه کـرده اسـت ،طـی چه
فراینـدی بایـد توضیـح داده شـود؟ ایـن در حالی اسـت که هیچ
عالمـی ،نمیتوانـد موضـوع و ابژه خـود را بـه ناابـژه تبدیل کند.
بلکـه عالـم بر هسـتی موضوع سـوار میشـود .بـه ایـن معنی به
جـرات میتوانـم بگویـم که بخش بزرگـی از تأمالتی کـه درباب
حیـات اجتماعـی و نهـاد علـم در ایـران معاصـر در حال شـکل
بنـدی اسـت انـگار در وضعیت پیشـا علـم قـرار دارند.
وی تأکیـد کـرد :فهـم درون مانـدگار بـه مـا ایـن امـکان را
میدهـد کـه آنچـه اینجـا و اکنـون ممکـن شـده اسـت را بـه ابژه
پژوهـش تبدیـل کنیـم .اما حوالـه دادن آن به یک نیسـتی ،هرچند
میتوانـد صفحـات زیـادی متـن تولیـد کنـد امـا در عمـل هیـچ
چیـزی را توضیـح نمیدهد .اگـر به این صورت نـگاه کنیم ،اولین
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چیـزی کـه بایـد مطرح کنیـم خـود فراینـد تاریخمند کـردن نهاد
علم اسـت .تاریخمند کردن بدین معنی اسـت در ایـران معاصر،
میـدان علـم و نهـاد علـم به مسـئله تبدیل شـود تـا دگرگونیها بر
محورهایـی ماننـد ایده علـم ،تولـد نهادها و… شـکلگیرند.
دکتـر آرش حیـدری افـزود :مـا متونـی کـه بـر پیدایـش یـا
تحلیـل شـرایط پیدایـش متـون متمرکـز باشـند ،حتـی به انـدازه
انگشـتان یـک دسـت هـم نداریم .چـون تحلیـل شـرایط امکان
یعنـی نشـان دادن زمـان -مکانی که یـک نهـاد از درون آن متولد
میشـود ،کاری صعـب و طاقتفرسـا و تجربـی اسـت .بـه این
معنـا ،توضیـح پیدایـش و شـرایط امـکان ،بهمعنـای تحلیلـی
زمانمنـد و مکانمند به شـکلی اسـت که بتواند میـدان نیروهای
موجـود و الگـوی برخورد و تصـادم آنها را بهنحـو درونماندگار
توضیـح دهـد تـا بتوانـد منطق روابـط قـدرت و نهادی کـه از دل
ایـن قـدرت ممکن شـده اسـت را تحلیـل کند.
حیـدری یـادآور شـد :اگر با ایـن منطق به سـراغ تاریخمندی
ً
متـون موجـود برویـم کاملا ناامیـد خواهیـم شـد چون شـرایط
ً
امـکان پدیدایـی نهادهـا عمدتـا ذیـل ایـده تقلیـد و کپیبـرداری
توضیـح داده شـدهاند و معـدود متونـی بـه شـکل پراکنـده بـه مـا
ً
میگویـد کـه مثال طی چه فرایندی دانشـگاه تهـران در فالن زمان
و فلان مکان ممکنشـد .این پرسشـی وبری -دورکیمی اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه پذیـرش هیئـت علمـی ،مقالـه
دانشـجوی دکتـری و تقلـب علمـی یـک امـر مربـوط به نیسـتی
علـم نیسـت بلکـه یک امـر بـه تعبیر فوکـو بـرون -درون اسـت
گفـت :در زیـر زمینهـای خیابـان انقلاب مقـاالت زیـادی
تولیـد میشـود و حتـی شـاید بخشـی از مقـاالت  ISIدر اینجـا
تولیـد میشـوند .ایـن درون -بـرون اسـت و چـرا بایـد ایـن را

ً
بـه آسیبشناسـی و نفهمیـدن علـم حوالـه دهیـم؟ اتفاقـا یـک
ً
عقالنیـت کامال سـاختار یافته و معطوف به هدف و شـکلبندی
شـده در پشـت آن قـرار دارد .بـه تعبیـری یـک شـبکه در هـم
تنیـدهای از روابـط نیروها در اینجا وجود دارد .وقتی این شـبکه را
به شـکل درون مانـدگار نتوانـم مطالعه کنم در تحلیـل نهاد علم
بـه فقدان نهـاد علم و آسیبشناسـی میغلطیم .ایـن یک فاجعه
اسـت که محصول بیعقلی نیسـت بلکه محصول یک سـازمان
در هـم تنیـده اسـت .پرسـش این اسـت که اکنـون آیـا راهی جز
تحلیـل تاریخمنـد پیدایش ایـن پدیدههـا داریم؟ مسـئله اصلی
مسـئلهمند کـردن تاریخ علم اسـت.ا به تعبیری چگونه میشـود
از تاریـخ علم سـخن گفت به شـکلی کـه بتواند لحظـه اکنون را
در پرتـو فراینـد دگرگونی و شـدن نهاد علـم توضیح دهـد .به این
معنی ما همـواره نیازمند نوعی تبارشناسـی لحظه اکنون خواهیم
بـود کـه جـز از درون تبدیـل کردن وضعیت به مسـئله و هسـتی،
تحلیـل ممکـن الوجود نخواهد شـد.
دیگـر سـخنران ایـن نشسـت دکتـر مهـدی یوسـفی بـود که
بحـث خـود را بـا عنـوان «پیدایـش دانشـگاه و نهـاد علـم» آغاز
کـرد و گفت :دانشـگاه جایی اسـت که نیرویـی متخصص عالی
را تربیـت میکنـد؛ نیرویی کـه در ارتبـاط با دنیای مدرن اسـت.

اگـر به دارالفنون برگردیم پرسـش این اسـت که آیـا دارالفنون یک
دانشـگاه اسـت؟ بـا ایـن تعریـف به هیـچ عنـوان نمیتـوان آن را
دانشـگاه دانسـت .چون مسـئله درالفنون این نبود کـه میخواهد
ً
نیـروی متخصصی که قبلا آموزش ابتدایی دیده اسـت را تربیت
کند .مشـخص نیسـت که در آنجـا مخاطبش کودکاننـد یا غیره.
در دوره رضاشـاه تفاوتـی ایجـاد میشـود کـه منجـر بـه
دانشـگاه میشـود .از طرف دیگر مـا از دوره دارالفنون تا تأسـیس
دانشـگاه سـیری داریم و مدارسـی در این دوره تأسیس میشوند.
در همیـن زمـان وزارت معـارف درگیر مـدارس دولتـی و مردمی
اسـت .ایـن بحـث در زمـان رضـا شـاه ادامـه دارد و بحـث ایـن
اسـت کـه آیا وظیفـه دولـت گسـترش مـدارس ابتدایی اسـت یا
تربیـت متخصصین؟
یوسـفی بـا بیـان اینکـه در لحظـه تأسـیس دانشـگاه ،دولت
بایـد متولـی کـدام یـک از ایـن دو وجـه میشـد گفـت :دولـت
بـه سـمت تأسـیس دانشـگاه و تأمین متون درسـی بـرای مدارس
رفـت .در ایـن زمـان مـا بـا فهـم کلمـه دانشـگاه مواجه هسـتیم
کـه در زمـان قاجـار وجـود نداشـت .امـا ایـن لفـظ دانشـگاه و
دانشـکده از کجـا میآیـد؟ در اواخـر قاجار دانشـکده به مجامع
دلبخواهـی علمـای (بـه ویـژه فرهنگـی و ادبـی) اطالق میشـد
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ماننـد دانشـکده اصفهـان .همین افراد هسـتند که کنشـگرانی در
عرصـه مدنی هسـتند که تمایالت سیاسـی معینی داشـتند و این
افـراد هسـتند کـه حامـل ایـن کلمهانـد .بعـد ایـن را در تأسـیس
دانشـگاه میبینیـد .دانشـگاه یک نهاد نیسـت بلکـه مجموعهای
از شـوراهای دانشـمندان و اندیشـمندان اسـت.
نکتـه دیگـر در رابطـه بـا مـدارس اسـت .مـدارس نیازمنـد
معلـم اسـت .لـذا میل بـه توسـعه معلـم و مراکـز تربیـت معلم
ایجاد میشـود .دیگر مسـئله زبـان و ایجاد کلمات جدید اسـت
کـه با تأسـیس دانشـگاه تهـران گره خـورده اسـت که به تأسـیس
فرهنگسـتان مربوط است .اما این لحظه تأسـیس چگونه خوانده
میشـود .یـک روایت مسـخره همان روایـت ارادهگرایانه اسـت.
اما مسـئله این اسـت که مجلس ده سـال درگیر این مسـئله است
کـه آیـا دانشـگاه باید تاسـیس شـود یـا نـه؟ روایت دیگـر روایت
غربزدگـی اسـت .ایـن روایـت شـکل دیگـری هـم دارد و آن این
اسـت که دانشـگاه ایرانی یک دانشـگاه وابسـته اسـت؛ از اشکال
نـازل آن گرفته مثل روایت سـید جواد طباطبایی تا اشـکال خیلی
پیچیـده آن ماننـد روایـت فرزین وجدانـی .طباطبایـی میگوید
داننشـگاه تهران وقتی تأسـیس شـد شـعبهای از دانشـگاه فرانسـه
بـود کـه من متوجه نمیشـوم که ایـن را چگونـه میخواهد اثبات
کنـد و چه سـندی داریم.
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دکتـر یوسـفی ادامـه داد :مجموعـه ایـن روایتهـا بـه چنـد
نکتـه میپردازنـد ابتـدا اینکـه فهم مـا از دانـش یک فهـم ابزاری
بـود .دوم اینکـه مبانی را نفهمیدیم .سـوم اینکه سـاده انگار بودند
چهـارم اینکه ما از همان ابتدا گسسـته بودیم در نتیجه نتوانسـتیم
چیـز درسـت حسـابی را بسـازیم .وقتـی بـه نظـام نامه دانشـگاه
تهـران توجـه میکنیـم بـه ایـن نکته برجسـته میرسـیم کـه علم
آن چیـزی نیسـت که در غرب وجـود دارد علم آن چیزی نیسـت
کـه در جایی وجود دارد و اسـتاد دانشـگاه کسـی نیسـت که علم
را میدانـد و میخواهد آن را منتقل کند .اسـتاد دانشـگاه سـالک
راه علـم اسـت ،علم چیزی اسـت که بایـد به دسـت بیاید .حال
متوجـه میشـویم کـه االن چقـدر بـا آن موقـع فاصلـه داریـم و
حداقـل در آن زمـان چقدر نگاه منطقیتری وجود داشـته اسـت.
ایـن لحظه کـه علم دارد یـه صورت مدنـی نهادی بـرای خودش
میسـازد را لحظـه متأمالنـه یـا تأملگرانـه دانشـگاه در ایـران
مینامـم کـه بـه تدریـج از دسـت مـیرود .دلیـل ایـن امـر را نه
در لحظـه تأسـیس بلکـه باید در دهه چهل جسـتجو کـرد .یعنی
جایـی کـه ایـن نهادهـا به گونـهای متصلب میشـوند که دسـت
زدن بـه آنهـا ناممکن میشـود.
دبیـری این نشسـت را دکتر فرهاد بیانـی ،عضو هیئت علمی
گـروه مطالعات علم و فناوری پژوهشـکده بر عهده داشـتند.

دومین پیش نشست همایش بینالمللی «اخالق ،الهیات و
بالیای فراگیر»

دومیـن پیـش نشسـت همایـش بینالمللی «اخلاق ،الهیـات و بالیـای فراگیر» توسـط خوشـه تحقیقاتی «آسیبشناسـی

دینی و اخالقی» دانشـگاه شـهید بهشتی و با مشـارکت پژوهشـکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چهارشنبه  ۱۰اردیبهشت

 1399بـه صورت مجـازی (وبینار) برگزار شـد.

رضـا ماحـوزی در ایـن نشسـت بحـث خـود را بـا عنـوان
«هنجارهـای اخالقـی فعالیـت علمـی در میانه معرفتشناسـی
علم و جامعهشناسـی علم ،مقدمهای بر فعالیت علمی در فضای
سـایبری» ،در سـه بخـش معرفتشناسـی علم ،جامعهشناسـی
علـم و رئالیسـم انتقـادی بـا نظـر بـه فضای سـایبری مطـرح کرد
و گفـت :بعـد از ایدهآلیسـم آلمانـی قـرن نوزدهـم ،مباحثـی در
معرفتشناسـی علـم بـه راه افتـاد کـه طبـق آن بر خلاف جریان
ً
قبـل کـه معرفـت را اساسـا یـک امـر کلـی میدانسـت و تاریـخ
معرفـت و دانـش را از یونـان تـا دوره کنونـی بـرای تبییـن معرفت
کلـی واحـد و منسـجم بازخوانی میکـرد ،آنگونه که در فیشـته و
ِ
هـگل و برخـی از نوکانتیهـا چنین شـده اسـت ،رویکـرد جدید
معرفـت را امـری جزئی و اتمی و ملکولی میدانسـت؛ رویکردی
کـه بـا پوزیتویسـتها کلید خـورد.

وی در ادامـه افـزود :ایـن رویکـرد علمـی بـر ایـن بـاور بـود
ت کلی و
کـه معرفـت علمـی بـرای علمـی بودننیـازی بـه معرفـ 
یونیورسـال ندارد .مهم در اینجا روش علمی برای دسـت یافتن به
معرفـت صحیح و معتبر اسـت .پوپـر در «حدسهـا و ابطالها»
تلاش میکنـد نشـان دهـد چگونـه بـا رعایـت اسـتانداردهای
روشـی میتوانیـم قدم بـه قدم حدسهـای ناموثق را کنـار بزنیم و
بـه نظریههایی که کاشـف امر واقع هسـتند برسـیم .این برخالف
رویکرد ایدئالیسـتی که معرفت را یک امر برسـاخته کلی در ذهن
ً
(سـوژه) لحاظ میکـرد ،بر رویکـردی کامال رئالیسـتی تکیه دارد
کـه سـعی میکند بـا کمـک روش علمـی گام به گام به شـناخت
صحیـح امـر واقع نزدیک شـود.
ماحـوزی یـادآور شـد :در این میان جامعهشناسـان هـم وارد
شـدند و در وهلـه نخسـت ذیـل ٔ
ایـده «تبییـن نامتقارن» بـه بیان
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موانـع اجتماعی معرفـت علمی صحیح پزداختند تـا بدین طریق
زمینـه برای نیل بـه معرفت حقیقـی غیرزمانمنـد و غیرمکانمند
فراهم شـود .بـا اینحال با نقدهایی کـه کوهن و فایرابنـد بر محتوا
و رویکـرد علمـی وارد کردنـد ،فضایی بـرای ورود عرصه اجتماع
و فرهنـگ در محتـوی دانشهـای علمی باز شـد .تا پیـش از این
جامعهشناسـی خـود را موظـف بـه محافظـت از رویکـرد علمی
و برملا کـردن عوامـل دخیـل در ناراسـتی ایـن سـنخ از معرفت
میدانسـت امـا اینـک ،درصـدد اسـت ذیـل ایـده «بیتفاوتـی»
نشـان دهـد حتـی در محتـوای آنچـه مـا معرفـت دقیـق علمـی
مینامیـم عوامـل اجتماعی و غیرعلمـی حضور دارنـد .کوهن با
طـرح تقـدم کل بر جزء ،ایـن ورود را ذیل ٔ
ایده «پارادایمها» نشـان
داد .بـه ایـن معنا که آنچـه ما معرفت علمی میدانیـم و مینامیم،
همگـی درون پارادایمهایی قامت میکشـند که وجاهت و علمی
بـودن آن گزارههـا را تضمیـن میکنند.
وی در ادامـه بـا توضیـح رویکـرد دوم جامعـه شناسـان یعنی
رویکـرد «بیتفاوتـی» گفـت :در ایـن رویکـرد جامعهشـناس به
جـای اینکه مدافـع یک رویکرد خاص باشـد خود را یـک داوری
بیتفـاوت معرفـی میکنـد تـا نشـان دهـد در عمـل چگونه یک
نظـام معرفتـی سـاخته میشـود .وجـه مشـترک هـر دو رویکـرد
معرفتشناسـی علـم و جامعهشناسـی علـم در برسـاختن
هنجارهـای علمـی و معرفتـی برای رسـیدن بـه گزارههـای دقیق،
رئالیسـتی بـودن آنهـا اسـت ،موضوعـی کـه در مقابـل رویکرد
ایدهآلیسـتی سـوژه محور قرار میگیـرد .با اینحال ،برای رئالیسـم
انتقـادی هر ایـن دو رویکرد یعنی هـم رویکرد ایدئالیسـتی و هم
رویکـرد رئالیتسـی (معرفتشناسـی علم و جامعهشناسـی علم)
دارای شـئونی ایجابـی هسـتند کـه قابل حذف نیسـتند.
ماحـوزی در توضیـح رئالیسـم انتقادی بیـان کـرد :جهان بنا
بـه آمـوزه رئالیسـم انتقـادی الیههـای متعـددی دارد و هـر یک از
ایـن الیههـا میتوانـد بـا یـک یـا چنـد الیـه از الیههـای متعـدد
ذهـن (سـوژه) تعاطی برقـرار کند؛ الگـوی متنوع و پیچیـدهای از
شـناخت و معرفـت که بـه تنوع روشـی و محتوایی شـناختهای
معتبر ما منجر میشـود .بنابراین در معرفـت بظور کلی و معرفت
علمـی به طور خـاص ،الیههای متعددی در کار هسـتند .بنابراین
رئالیسـم انتقـادی هـم سـوژه و هـم ابـژه را بـه تنوعاتی الیـه گونه
بـه رسـمیت میشناسـد و به ضـرب آ ن الیههـا در همدیگـر باور
ٔ
سـوژه مطلقی و هیچ ابـژه مطلقی وجود
دارد بدیـن نحـو که هیچ
نـدارد و اینهـا با همدیگر شـناخت و معرفـت را عرضه میکنند.
بـه گفتـه ماحـوزی ،در کنـار ایـن دو عرصه ،فضای سـایبری
هـم میتوانـد بهعنـوان عرصـهای سـوم پیـش بیایـد چـرا کـه این
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عرصـه بـر هـر دو عرصـه فـوق اثـر جـدی دارد .فضای سـایبری
فضایی اسـت که در سـاختن موضوعـات ،در انتخاب کنشـگران
علمـی ،در اعتبـار بخشـیدن به یافتههـا و جسـتارهای علمی و بر
قضاوتهـای معرفتـی ما به صـورت جدی ایفای نقـش میکند.
ٔ
انـدازه فضـای فیزیکـی و ذهنـی نیازمنـد
بنابرایـن ایـن فضـا ،بـه
تحلیـل وجـودی و معرفتـی و اجتماعی اسـت .عالوهبرایـن ،این
ً
فضـای گسـترده کـه تقریبـا بـا همـه مزارتخانههـا مرتبط اسـت،
نیازمنـد هنجارهـای خاصـی اسـت کـه البتـه نمیتـوان گفـت
خـاص فضای سـایبری هسـتند چرا که ایـن هنجارهـا در تعاطی
بیـن فضـای فیزیکـی ،ذهنـی و تعاملات و روابـط (اعتباریات)
ٔ
مجموعـه ایـن عوامـل بـه ایـن فضـا هویت
سـاخته میشـوند و
میبخشـد و در تعییـن هنجارهـای آن دخالـت میکننـد.
دیگـر سـخنران ایـن نشسـت ،جبـار رحمانـی عضـو هیئت
علمـی پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـود که در
ادامـه سـحنان خـود را با عنـوان «نقش نهـاد علـم در بحرانهای
محیط زیسـتی» بیان داشـت و گفـت :منظور از ایـن بحث نقش
نهـاد علـم در مدیریت بحرانها نیسـت ،بلکه برعکـس نقش این
نهـاد در ایجـاد ایـن بحرانهاسـت .چـرا کـه نهـاد علـم در چنین
شـرایطی متناقـض عمـل میکند یعنـی هـم نقشـی درمانگرایانه
دارد و هـم نقشـی ایجـاد کننـده درد .بـه تعبیری ایـن وضعیتی که
داریم بخشـی از آن ناشـی از نهاد علم اسـت .بهعنوان مثال فرض
اینکـه در بحـران کرونـا ،مداخلـه انسـان در سـاحتهای محیط
زیسـتی موجب این مسـئله شـده اسـت ،فرضی قابل قبول است.
ایـن نشـان میدهد رابطه مـا با جهـان طبیعت یک رابطـه بیمرز
شـده و همـواره حریـم و سـاحت پیرامون خـود را لغـو کردهایم.
وی در ادامـه افـزود :مـا بحرانهـای جهانـی را با کرونا شـروع
کردیم و احتماال بیشـتر تجربه خواهیم کرد .اما پرسـش این اسـت
کـه نهـاد علـم و ایـن بحرانها چه نسـبتی با هـم دارنـد؟ در جهان
مـدرن علـم بهمثابـه یک نـوع ایدئولـوژی محوری عمـل میکند و
بسـیاری از نهادها تحت تأثیر نهاد علم هسـتند .مسئله دیگر اینکه
وقتـی به بحرانهای محیط زیسـتی توجه میکنیم دو دسـته پاسـخ
بـه آنهـا داده میشـود .یـک بخـش پاسـخهای اخالقـی اسـت
کـه سـعی میکننـد پاردایمهای خاصـی را مطـرح کنند تـا بتوانیم
وارد یـک رابطـه مسـالمتآمیزتر بـا طبیعـت شـویم .یـا گفتمـان
آسیبشناسـی از علـم را طـرح میکننـد که علـم به آن آسـیب زده
اسـت .شـاید باید مراکز پژوهشـی مخفیانـه را کنترل کنیـم چرا که
نتایـج آنهـا کژکارکـردی یافتـه و این بحرانهـا را ایجـاد میکند.
رحمانـی بـا اشـاره بـه ایـده هابرمـاس مبنیبر عالیق بشـری
یـادآور شـد :هابرمـاس تقسـیمبندیای را ارائـه میکنـد کـه برای

فهـم وضعیـت رابطـه مـا بـا طبیعـت میتواند بـه ما کمـک کند.
وی سـه عالقه را برای انسـان ترسـیم میکند؛ عالقـه اولی دغدغه
شـناختی که به علوم تجربی منتهی میشـود که خواهان شناخت
طبیعت و در نهایت تسـلط بر آن اسـت که در اوج آن خرد ابزاری
اسـت .عالقـه دوم عالقه شـناختی اسـت که در خدمـت ارتباط و
درک متقابـل اسـت کـه علوم هرمنوتیـک و تاریخـی در آن متبلور
میشـوند کـه این معطوف به جهان انسـانی اسـت .دغدغه سـوم
عالقه رهاییبخشـی اسـت کـه به علـوم انتقادی منتهی میشـود
کـه نتیجه آن رهایی انسـان از خـرد ابزاری و نقـد ایدئولوژیهایی
اسـت کـه جهـان انسـان را میسـازند .اگـر بـه این عالئـق توجه
داشـته باشـیم خواهیم دید عالقههای دوم و سـوم به جهان انسانی
مربـوط شـده و طبیعت فقط بـه عالقه اول واگذار شـده اسـت.
وی در ادامـه افـزود :نکتـه دیگـر این اسـت که همـواره وقتی
از بحـران در طبیعـت صحبـت میشـود فاعـل در آن گـم اسـت
ً
و از افعـال مجهـول اسـتفاده میکنیـم .معمـوال در ایـن وضعیت
مـا بـا طبیعتی مواجه هسـتیم که یک شـیء اسـت که نـه قابلیت
ادراک خـود را دارد و نـه دارای ارزش اسـت؛ یـک شـی خنثـی
ً
کـه بایـد آن را بشناسـیم و کنتـرل و تصاحـب کنیم .اصـوال ما در
مواجهـه بـا طبیت بیشـتر از این پیـش نمیرویم .علـم جدید هم
وقتـی وارد طبیعـت میشـود ،در آن فاجعـه بـه صـورت طبیعـی
ً
حتمـا بحران موردنظـر ٔ
نتیجه
متولـد میشـود و نیازی نیسـت که
کژکارکـردی باشـد .بـه عبارت دیگـر ،فاجعههایی کـه در طبیعت
شاهدشـان هسـتیم ،گویای وضعیت نرمـال نهاد علـم و ر ٔ
ابطه ما
بـا طبیعـت از دریجه علم اسـت .یعنـی این بحرانها بـه صورت
طبیعـی از ایـن نهاد علـم در مواجهـه با طبیعت ایجاد میشـوند.
وی افـزود :بنابراین باید در طبقهبنـدی هابرماس حداقل یک
بازآرایـی صـورت گیرد و تا وقتی سـاحت طبیعت همان سـاحت
ابـزاری و علـوم تجربی اسـت نتیجه همین خواهد شـد .لـذا اگر
بتوانیم از عالئق دوم و سـوم هابرماس در رابطه با طبیعت اسـتفاده
کنیـم ،میتوانیـم امـکان فهـم طبیعـت و مهـار امـور تخریبگر
موجـود را عوض کنیم.
اباذر اشـتری دیگر عضو هیئت علمی پژوهشـکده مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی و سـخنران ایـن نشسـت ،بحث خـود را با
عنـوان «مسـئولیت اخالقـی دانشـگاه در بالیـای طبیعـی» آغـاز
کـرد و گفـت :در طـول تاریـخ تا کنـون هیچ بحـران و مسـئلهای
نداشـتهایم کـه همچـون بحـران کرونا تمـام سـاحتهای زندگی
بشـر را در بـر گیـرد اگرچـه مـرگ و میـر آن از یـک جنگ بسـیار
کمتـر اسـت ،اما اثـرات اجتماعـی و فرهنگـی آن چنان گسـترده
اسـت کـه قابـل تصـور نیسـت .شـاید بتـوان ایـن بحـران را یک

بحـران اخلال نامگـذاری کـرد کـه بـه طور کلـی سـبک زندگی
مـردم را تحـت تأثیر قرار داده اسـت اما پرسـش اصلی این اسـت
کـه مـردم و دولتها چه نهادی بـرای بازسـازی و بازآفرینی دارند.
وی در ادامـه با اشـاره به اینکه پاسـخ و فرض اول ما دانشـگاه
و دانشـگاهیان اسـت گفـت :مسـئولیت اجتماعـی و اخالقـی
دانشـگاه اسـت کـه امـکان شناسـایی آسـیبهای فرهنگـی و
اجتماعـی و بازسـازی آنهـا را داراسـت .در شـرایطی که دانشـگاه
هـر روز تکنیکزدهتـر میشـود واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا بـا
یـک دوگانـه بیـم و امیـد روبـرو هسـتیم .از یـک طرف بیـم آنکه
تکنولوژی برسـاخته از نهاد علم ،خود را مجزا از جامعه دانسـته و
نخواهـد خود را مسـئول امور جهان دانسـته و در ادامه مشـکالت
و بحرانهایـی نظیـر کوویـد  ۱۹را برای بشـریت باقیگـذارد و از
طرفـی ایـن تکنولوژی امـکان برون رفـت و حل بحرانهـا را به ما
داده و مـا را مدیـون خـود خواهد سـاخت.
ً
اشـتری افـزود :عملا دو نوع دید نسـبت بـه دانشـگاه وجود
دارد؛ افـرادی معتقدنـد کـه جـو مناسـب کالـج جـوی اسـت که
ً
کاملا از غوغـای جهـان بیـرون مجـزا اسـت و دانشـگاه را نبایـد
مسـئول امـور جهـان دانسـت .گـروه دیگـری معتقدنـد کـه آینده
تمـدن مـا به آمـوزش بسـتگی دارد .این گـروه معتقد اسـت وقتی
نقشهـای جدیـدی بـه عهـده نهـاد آمـوزش گذاشـته میشـود
مسـئولیتهای آن هـم گسـترش مییابـد.
وی یادآور شـد :مهمتریـن وظیفه دانشـگاه تولید فرهیختگی
اسـت کـه در کنـار آن بنیانهـای مسـئولیت اجتماعی-اخالقـی
دانشـگاهها نیـز بعنـوان نمـود عینـی نظـام آمـوزش عالی کشـور
بازنمایـی میکند .هالسـی معتقد اسـت حل مشـکالت جهانی
به اندیشـه فـراوان بدون سـوگیری و مسـتقل و انتقادی نیـاز دارد و
کالجهـا تنها نهادهایی هسـتند کـه همچنان مراکز تفکر مسـتقل
و انتقادی محسـوب میشـوند.
اشـتری افـزود :اگـر بخواهیـم مسـئولیت اخالقـی دانشـگاه
را برسـاخت کنیـم و نشـان دهیـم کـه چیسـت ،آمـوزش عالی با
محوریـت سـه گانـه آمـوزش ،پژوهـش و ارائـه خدمـات نقـش
مهمـی در کارایـی و کیفیـت سـرمایههای انسـانی و تعامـل بـا
محیـط بیرونـی دارد امـا در کنـار ایـن مـوارد ،بلکه مهمتـر از آن،
تولیـد ،رعایـت و بازتولیـد موضوعـات اخالقـی و اجتماعـی،
فرهنگی اسـت کـه تحت عنوان مسـئولیت اجتماعی دانشـگاهها
عمومیـت یافته اسـت.
وی در ادامـه با بیان تعریفی از مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه
گفـت :در میـان تعاریـف مختلف مسـئولیت اجتماعـی ،به نظر
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میرسـد آنکـه بیـش از همـه قابل قبـول بـوده و بر کالبـد آموزش
عالی و دانشـگاهها در قالب اجتماعی ،اخالقی قابلیت پوشـاندن
دارد ،تعریـف گريفـن و بارنـي اسـت کـه معتقدنـد مسـئوليت
اجتماعـي ،مجموعـه وظايـف و تعهداتـي اسـت كـه سـازمان
بايسـتي در جهت حفـظ و مراقبت و كمك به جامعـهاي كه در آن
فعاليـت میكند ،انجام دهد .بر همین اسـاس چنانچـه اخالق را
شـنیدن صدای دیگـران ،احترام به خود ،دیگری و هسـتی تعریف
کنیـم ،آنگاه مسـئولیت اخالقی دانشـگاه سـه وجه فـردی ،درون
بخشـی -اجتماعـی و محیطی خواهد داشـت.
وی یـادآور شـد :جـو حاکـم بر مسـئولیت اخالقـی در حوزه
محیطـی «سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی» اسـت و ابـزار آن
«تکنولـوژی» و نهـاد آرمانی این حوزه «تکنولوژی سـبز» شـامل:
نخبـه علمی متعهد ،ابـزار کارآمد ،دانش رهایـی بخش و توجه به
نیازهـای جامعه اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکه دانشـگاه محـل تولیـد و بازتولید،
انتقـال و توزیـع و کاربسـت دانـش اسـت گفـت :هـر نهـادی در
سـه مرحله پیـش از بحران ،حیـن بحران و پس از بحـران وظایفی
دارد که نهاد دانشـگاه هم از این مسـتثنی نیسـت .در پایان به نقل
از اسـتاد مطهری گمشـده ایـن روزهای مـا در مقابـل بیماریها،
سـیلها ،اضطرابهـا و احسـاس بیپناهیهـا ،علـ م و ایمـان
اسـت .علـم و ایمـان بـه انسـان امنیت میبخشـد .علـم ،امنیت
بیرونـی میدهـد و ایمـان امنیـت درونـی .علـم در مقابـل هجوم
بیماریها ،سـیلها ،زلزلههـا ،طوفانهـا و در کل بحرانها ایمنی
میدهـد و ایمـان در مقابـل اضطرابهـا ،تنهاییهـا ،احسـاس
بیپناهیهـا ،پوچانگاریهـا ایمنـی میدهـد .علـم ،جهـان را با
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انسـان سـازگار میکنـد و ایمان انسـان را بـا خودش.
ً
وی در پایـان یـادآور شـد :نهایتـا در ایـن شـرایط بـرای مـا
ضروری اسـت که سـعی کنیم واقعیـت را درک کنیم .بایـد امید را
نگـه داریـم ،نیاز بـه فکر کـردن راجع به آینـده و فکر کـردن راجع
بـه بازسـازی داریـم؛ ایـن مسـئولیت واقعـی اجتماعی-اخالقی
دانشگاههاسـت .مادامـی کـه بازیگـران دانشـگاه درون خـود
فعالیـت کـرده و ارتبـاط و نقش و تأثیری بر بیرون نداشـته باشـد،
نمیتـوان آنهـا را بـا محـک اخالق سـنجید.
گفتنـی اسـت در برگـزاری ایـن همایـش ،کـه تابسـتان سـال
جـاری برگـزار میشـود ،پژوهشـکده در قالبهـای متعـددی
همـکاری علمـی و سـازمانی دارد.

پنجمیـن نشسـت ایـن همایـش نیـز بـا حضـو ر دکتـر
محمدرضـا کالهی ،دکتر مهدی اسـدی و اسـمعیل خلیلی
ذیـل خوشـه تحقیقاتـی آسیبشناسـی دینـی و اخالقـی
در تاریـخ  17اردیبهشـت برگـزار شـد  .آقـای دکتـر کالهـی
سـخنرانی خـود را بـا عنـوان «همهگیـری :بلای جـان ،یـا
بلای جسـم؟»،آقای دکتر مهدی اسـدی سـخنرانی خود را
باعنوان «اعتماد سیاسـی و مدیریت کرونـا در ایران» و آقای
خلیلی سـخنرانی خود را با عنـوان «زنانگی اخلاق ایرانیان
در رامکـردن فاجعـه» ارائـه دادند.

اخبار جشنواره بینالمللی فارابی
دکتر عباس شاکری حسینآباد برگزیده
دهمین جشنواره بینالمللی فارابی به
عنوان استاد نمونه سال ۱۳۹۹

دکتـر عباس شـاکری حسـین آباد عضـو هیئت علمـی گروه
اقتصـاد دانشـگاه عالمـه طباطبائـی و برگزیـده رتبـه اول دهمین
جشـنواره بین المللـی فارابی در گـروه علوم اقتصـادی ،مدیریت
و علـوم مالـی بـه عنوان اسـتاد نمونـه سـال  ۱۳۹۹دانشـگاهها و
پژوهشگاههای کشور از سـوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
معرفـی شـد .با توجه به شـیوع ویـروس کووید  ۱۹و عـدم امکان
برگـزاری آیین تجلیل از اسـتادان نمونه کشـوری به سـیاق و روال
سـالهای گذشـته ،دکتر منصـور غالمی ،وزیر علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری در تماسهـای تلفنـی جداگانـهای بـا اسـتادان نمونـه
منتخب دانشـگاهها و پژوهشـگاههای کشـور ،انتخـاب آنها را به
عنـوان اسـتاد نمونـه تبریـک گفتـه و از تالشهـا و فعالیتهـای
علمـی ،پژوهشـی و فناورانـه آنهـا قدردانـی کـرد .گفتنـی اسـت
کتـاب «مقدمهای بر اقتصاد ایـران» اثر برگزیده دکتر شـاکری در
دهمین جشـنواره بیـن المللی فارابی اسـت.
دبیرخانـه دائمـی جشـنواره بینالمللـی فارابـی ضمن عرض
تبریـک به این اسـتاد فرهیختـه ،برای ایشـان آرزوی موفقیتهای
روزافـزون در فعالیتهـای علمـی و پژوهشـی میکند.

تکمیتههایعلمیوشورایعلمی
اتمامفعالی 
ت کمیتههـای
بـا پایـان یافتـن فعالیـ 
علمـی ،مراسـم اختتامیـه یازدهمیـن
جشـنواره بینالمللـی فارابـی ویـژه
تحقیقـات علـوم انسـانی و اسلامی،
دوشـنبه ۲۷مردادمـاه بـا تقدیـر از
برگزیـدگان داخلـی و بینالمللـی در
سـالن شـهدای جهـاد علمـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری برگـزار
میشـود .رسـالت علـوم انسـانی و
اجتماعـی ،ارتقای کیفیـت زندگی در
شـئون مختلف اسـت و بر این اساس
در جشـنواره فارابـی هم همـواره بر هر
دو وجـه نظری و کاربـردی پژوهشها
تأکیـد شـده اسـت .علـوم انسـانی
و اسلامی نقشـی کلیـدی در رفـع
نیازهـای روز در عرصههـای مختلف
دارنـد که تحقق این امر مسـتلزم عبور
از کلیشـهها و بازآرایـی و تولیـد دانش
و پژوهشهـای مرتبـط با مسـائل روز
جامعه اسـت .بر همین مبنا جشـنواره
فارابـی خصوصـا بـا توجـه به گسـتره
بینالمللـی آن میتوانـد بسـتر الزم را
برای نقش آفرینی بیشـتر عالمان علوم
انسـانی و اسلامی فراهـم کنـد.
امیـد اسـت آییـن اختتامیـه بـا
رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی و
پیشـگیری و بـا حضور معـاون علمی
و فنـاوری رئیـس جمهـور ،وزیـر
علوم ،تحقیقـات و فنـاوری و جمعی
از برگزیـدگان جشـنواره بـه صـورت
حضـوری و مجـازی برگـزار شـود.
برگزیـدگان خارجـی بـه صورت
وبینار در مراسـم حضور پیدا میکنند
و جوایـز آنها از طریق سـفارتخانهها
به دستشـان خواهد رسـید.

خبرنامه شماره نهم | بهار | 1399

61

اخبار پژوهشکده
بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و هیئت همراه از پژوهشکده
دکتـر غالمرضـا غفاری در تاریـخ  27خردادماه بـه همراه دکتر
مسـعود فکری ،مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی
و اجتماعـی ،و مهندس عسـکری ،مدیر کل فرهنگـی و اجتماعی
آن معاونـت ،و هیئـت همـراه از پژوهشـکده بازدید کردنـد و درباره

زمینههای همسـویی بیشتر فعالیتهای پژوهشـی اعضای هیئت
علمـی پژوهشـکده و گروههـای پژوهشـی و دیگـر ظرفیتهـای
موجـود با مدیران پژوهشـکده گفتگـو کردند.

چهل و هشتمین فصلنام ه «تحقیقات فرهنگی ایران» منتشر شد
چهل و هشـتمین شـماره فصلنامهی علمی و پژوهشـی «تحقیقات فرهنگی ایران» ویژه
زمسـتان  ۱۳۹۸توسـط این پژوهشکده منتشر شد.فهرسـت مقاالت این شماره به شرح
زیر ّ است:
• علتیابیهای سادهساز در مواجهات انتقادی ،مرتضی مردیها
• خوانش کاربران اینستاگرام ازگفتمان «زن سنتگرا» ،مرضیه خلقتی ،حمیده موالیی
• رسـانهها ،عشـ ق و ازدواج؛ مطالعـه رابطـه رسـانههای اجتماعی و جمعی با عشـق
ّ
سـیال و نگرش به ازدواج ،محمدتقی عباسـی شـوازی ،مریمسـادات دلآور
• معرفـی روشتحقیـق ترکیبـی بـرای تحلیل فرهنگ تصویری شـهر؛ مـورد مطالعه،
نقاشـی دیـواری میدان ونـک تهران ،اعظـم راودراد ،محمدرشـید صوفی
ّ
اجتماعـی کنشگـران
مسـئولیتپذیری و مشـارکت
• جامعهشناسـی نـذر و موانـع
ِ
در نذرهـای مالـی ،نسـرین ِ
عربی ،محسـن نوغانـی دخت بهمنـی ،غالمرضا صدیق
ِ
اورعی
• نقـش سـنتهای فرهنگی در معیشـت پایدار روسـتایی؛ مورد مطالعه ،شهرسـتان
اردبیـل ،وکیل حیـدری سـاربان ،وحید خاجوی
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مراسم معارفه و تکریم معاونان و مدیران گروههای
پژوهشی پژوهشکده برگزار شد
شـنبه هفدهـم خـرداد مـاه  ۱۳۹۹نشسـت عمومـی
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا حضـور دکتر
حسـین میرزائـی و سـایر اعضـای هیئـت علمـی و کارکنـان
پژوهشـکده برگـزار شـد .در ایـن مراسـم ،دکتر رضـا ماحوزی
بهعنـوان معـاون پژوهشـی و آموزشـی و علی میرزائـی بهعنوان
معـاون اداری ،مالـی و مدیریـت منابـع بـرای دو سـال دیگر در
همیـن سـمتها ابقـا شـدند.

همچنین در نشسـت مذکـور دکتر عبـاس وریج کاظمی
بهعنـوان مدیـر گـروه مطالعـات فرهنگـی و خانـم دکتـر
خدیجـه کشـاورز بهعنـوان سرپرسـت گـروه مطالعـات زنان
بـه مـدت دو سـال منصـوب شـدند .از زحمـات خانـم دکتر
لیلا فالحتـی مدیر پیشـین گروه مطالعـات زنـان و دکتر رضا
صمیم سرپرسـت پیشـین گروه مطالعات فرهنگـی نیز در این
مراسـم قدردانی شـد.
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اخبار اعضای هیئت علمی پژوهشکده در بهار 1399
گروه مطالعات زنان
سعیده سعیدی

 .۱مقالـه مهاجـرت بازگشـتی متخصصـان و آمـوزش عالی
ایران :آسیبشناسـی فرایند بازیابی هویت حرفـهای مهاجران در
نهـاد دانشـگاه ،فصلنامه پژوهـش و برنامه ریزی آمـوزش عالی،
سـال  ،25شـماره  .4زمسـتان  ،1398تاریخ انتشـار اردیبهشت
.۱۳۹۹
 .۲سـومین همایـش «گفتگوهـای اندیشـمندان ایـران و
افغانسـتان (گفتگـو در بـاب تجربههـای توسـعه)» ،انسـتیتو
مطالعـات اسـتراتژیک افغانسـتان و دانشـگاه عالمـه طباطبائی،
 6اسـفند  .1398انتشـار کتابچـه مقـاالت تیـر  ،1399موضوع
مقاله :متخصصان بازگشـتی و توسـعه :بررسی مقایسهای الگوی
ایـران و افغانسـتان.
3. Migration and redefining self: negotiating
religious identity among Hazara women in
Germany, Anthropology of the Middle East,
Berghahn, vol. 14, issue. 2, pp. 77-96, March
2020
لیال فالحتی

 .1کرونا وبینار بهشـتی (سلسـله نشسـتهای میانرشـتهای
در قالـب وبینـار) ،موضوع :خانـواده ایرانی در مواجهـه با بحران
کرونـا (نشسـت بیسـتم) ،خوشـه تحقیقاتـی (« )4اجتماعـی،
روانی و تربیتی» معاونت پژوهشـی دانشـگاه شهید بهشتی22 ،
اردیبهشت .1399
 .2مدافعین سلامتی و نابرابری جنسیتی ،در جستارهایی در
ابعـاد فرهنگـی و اجتماعی ویـروس کرونا در ایران ،پژوهشـکده
مطالعات فرهنگـی و اجتماعی.1399 ،
خدیجه کشاورز

.1ویـروس کرونـا و مـا نظـاره کننـدگان نگـران ( فصلـی از
کتـاب جسـتارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعـی بحران ویروس
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کرونـا در ایران ،فروردین  ،۱۳۹۹پژوهشـکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی
 .2تجربه حرفهای استاد پژوهشـگران زن از دوران کرونا،۱۳۹۹،
فصلـی از کتـاب جسـتارهایی در امـوزش عالـی ،علـم و فنـاوری،
پژوهشـکده مطالعات فرهنگـی و اجتماعی ،فروردیـن۱۳۹۹

گروه مطالعات فرهنگی
رضا صمیم

 .1نشسـت مجـازی بحـران کرونـا و سـبک زندگـی ایرانیـان،
سـخنران ،دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشـگاهی 11 ،تیر 1399
 .2گرایشهـای دینـی معاصـر و وضعیت موسـیقی در ایران
پسـا انقالبـی ،مجلـه جامعهشناسـی ایـران ،حسـین سـروی؛
حسـن محدثـی و رضـا صمیـم ،دوره بیسـتم ،شـماره  ،1بهـار
 ،1398چـاب بهـار .1399
 .3عوامـل اجتماعـی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سـالمندان
از خدمـات رفاهـی بازنشسـتگی (موردمطالعـه :بازنشسـتگان
تحت پوشـش سازمان بازنشستگی شـهرداری تهران) ،مطالعات
تحقیقـات اجتماعـی در ایـران ،مصطفـی منتظرالمهـدی؛ رضا
صمیـم؛ آمنـه صدیقیـان و رضـا مهـدی ،دوره  ،8شـماره ،4
زمسـتان  ،1398چـاپ بهـار .1399
عباس کاظمی

 .1مقالـه نـگاه جامعـه شـناختی بـه کرونایی شـدن جامعه،
در کتـاب کرونـا و جامعـه ایران،پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و
ارتباطـات ،بهـار .۱۳۹۹
 .2نـا امیـدی و دیسـتوپیا :تحلیلـی بـر فیلمهـای سـیو
هشـتمین جشـنواره فیلم فجـر ،در مجموعه جسـتارهایی درباره
سـی و هشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر ،بهـار ۱۳۹۹

 .3نگاهـی بـه پدیـده پایـان نامـه نویسی،سیاسـت گـذاری و
زمینههـای امـکان .فصلنامه ژوهـش و برنامه ریزی آمـوزش عالی.
 .4کرونا علیه دموکراسـی ،آسـیبهای کرونا بر سـبک زندگی
و نظـام اجتماعی در ایران ،گفت و گو با روزنامه همشـهری ،سـه
شنبه  ۲۳اردیبهشـت  ،۹۹روزنامه همشهری
نشست زنده مجازی( کنفرانس یا نشست)
 .1پیوندهـای اجتماعـی در عصـر فاصلـه فیزیکـی ،الیـو
اینسـتاگرام انجمـن علمی پژوهـش و رفـاه اجتماعی  ،دانشـگاه
یزد،دوشـنبه  ۱۲خـرداد ۹۹
 .2ابعـاد اجتماعـی اپیدمی کرونا از منظر جامعه شـناختی،
گفـت و گـو با کانـال تلگرامی جامعهشناسـی ایران ،اردیبهشـت
.۱۳۹۹
 .3صـدای قرنطینـه ،روزهای سراسـرمالل ،فایل پادکسـت،
ماهنامه پیوسـت ۱۲،فروردیـن .۱۳۹۹
 .4تجربـه زیسـته یـک پژهشـگر ،الیـو بـا کانـال و صفحـه
اینسـتاگرامی کنـداک شـو ،جمعـه  ۲۲فروردیـن .۱۳۹۹
 .5فهـم برنامـه درسـی بـه عنـوان یـک متـن بیوگرافیـک،
فایـل صوتـی ارائـه کتاب پاینـار و همـکاران ،ارائه شـده در کانال
منبعشناسـی مطالعـات برنامـه درسـی ۱۹ ،فروردیـن .۱۳۹۹
 .6کاالیی شـدن آموزش عالـی در ایران ،کنفرانس مطالعات
فرهنگی امریکا ،شـرکت آنالین ،اردبهشت ۱۳۹۹
 .7قرنطینـه و سلامت اجتماعـی ،گفـت و گـوی عبـاس
کاظمـی بـا دکتـر امیر حسـین جاللی روان درانگر ،سـه شـنبه ۲
اردیبهشـت ،برنامـه زنـده ایتسـاگرامی در سلامت پـاد.
رضا ماحوزی

 .1کرونـا ویروس و دوگانه ناسیونالیسـم و انترناسیونالیسـم،
فروردیـن  ۱۳۹۹در کتـاب جسـتارهایی در ابعـاد فرهنگـی و
اجتماعـی بحران ویـروس کرونا در ایران ،پژوهشـکده مطالعات
فرهنگـی و اجتماعی
 .2ما در میانه حسـرت بازگشـت به گذشته و تمهید شرایطی
بـرای آینـده آموزش و علـم و فناوری ،در جسـتارهایی در آموزش
عالـی ،علم و بحران کرونا در ایران ،به کوشـش حسـین میرزائی،
پژوهشـده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 .3هنجارهـای اخالقـی فعالیـت علمـی در میانـه
معرفتشناسـی علـم و جامعهشناسـی علـم؛ مقدمـهای بـر

فعالیت علمـی در فضای سـایبری ،در پیشهمایـش بینالمللی
اخلاق ،الهیـات و بالیـای فراگیر ،دانشـگاه شـهید بهشـتی۱۰ ،
اردیبهشـت ۱۳۹۹
 .4امر واال و امکان تأسـیس علم اجتماعی ،همایش فلسـفه
و هنر؛ بزرگداشـت روز مالصدرا ۱ ،خرداد ۱۳۹۹
 .5علـم و آمـوزش نولیبـرال در جهـان پسـاکرونا ،در کرونـا
و جامعـه ایـران؛ سـویههای فرهنگـی و اجتماعـی ،پژوهشـگاه
فرهنـگ ،هنـر و ارتباطـات ،خـرداد ۱۳۹۹
علیرضا مرادی

« .1دانشـگاهها و شـبکه منطقـهای آموزشهـای مجـازی»
در کتـاب «جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علم و بحـران کرونا
در ایران» ،پژوهشـکده مطالعات فرهنگـی و اجتماعی ،فروردین
.1399

گروه مطالعات اجتماعی
مهدی اسدی

 .1سـخنرانی در پنجمیـن پیشنشسـت همایـش بینالمللی
اخلاق ،الهیـات و بالیای فراگیـر ،با موضوع :اخالق ،سیاسـت
و بالیـای فراگیـر« ،خوشـه تحقیقاتـی آسیبشناسـی دینـی
و اخالقـی» ،معاونـت پژوهشـی دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا
همـکاری پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت
علـوم و تحقیقـات ،عنوان مقاله اعتماد سیاسـی و مدیریت کرونا
در ایـران 17 ،اردیبهشـت .1399
محمدرضا کالهی

 .1سـخنرانی در پنجمیـن پیشنشسـت همایـش بینالمللی
اخلاق ،الهیـات و بالیـای فراگیـر ،بـا موضـوع :اخلاق،
سیاسـت و بالیـای فراگیـر« ،خوشـه تحقیقاتـی آسیبشناسـی
دینـی و اخالقـی» ،معاونت پژوهشـی دانشـگاه شـهید بهشـتی
بـا همکاری پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی وزارت
علـوم و تحقیقـات ،عنـوان مقالـه «همهگیـری :بلای جـان ،یـا
بلای جسـم؟» 17 ،اردیبهشـت .1399
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آمنه صدیقیان

 .1عوامـل اجتماعـی و فرهنگـی مؤثر بر رضایت سـالمندان
از خدمـات رفاهـی بازنشسـتگی (موردمطالعـه :بازنشسـتگاه
تحت پوشـش سازمان بازنشستگی شـهرداری تهران) ،مطالعات
تحقیقـات اجتماعـی در ایـران ،مصطفـی منتظرالمهـدی؛ رضا
صمیـم؛ آمنـه صدیقیـان و رضـا مهـدی ،دوره  ،8شـماره ،4
زمسـتان  ،1398چـاپ بهـار .1399
مهدی حسین زاده

 .1جسـتاری با عنـوان« کرونا به مثابـه آزمایش نقضکننده»
در مجوعـهای بـا عنـوان «ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی بحـران
ویـروس کرونا در ایران» از طرف پژوهشـکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی وزارت علـوم در فروردین  1399منتشـر شـد.
 .2جسـتاری دربـاره «آموزش مجـازی دانشـگاهها در دوران
کرونایـی» در مجموعـهای بـا عنـوان «آمـوزش عالـی ،علـم و
بحـران کرونـا در ایـران» بـه کوشـش حسـین میرزائـی از طـرف
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم در
فروردیـن  1399منتشـر شـد.
 .3یادداشـتی در روزنامـه ایران با عنوان «سـهم من در بحران
کرونا» در فروردین  1399منتشـر شد.
ّ
 .4یادداشـتی در روزنامـه اطالعـات با عنوان«گسسـتها و
شـکافها در جامعه ایرانی» در اردیبهشـت  1399منتشـر شد.

گروه مطالعات آینده نگر
حسین ابراهیم آبادی

کرونـا و سـاخت نیافتگی آمـوزش الکترونیکی دانشـگاهی،
در جسـتارهایی در آمـوزش عالی ،علـم و بحران کرونـا در ایران،
بـه کوشـش حسـین میرزائـی ،پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی1399 ،
محمد حسینی مقدم
1. Internationalization of higher education and
future of convergence of Islamic countriesThe
Fundamental and Applied Studies of the Islamic
World 2020-05 | journal-article
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2. Higher Education Hubs and Futures of Regional Development in IranRahbord 2020-0407 | journal-article
3. Coronavirus and global experience in administration of education institutionsInstitute
for Social and Cultural Studies of Ministry of
| Science, Research and Technology 2020-04-06
working-paper
4. Coronavirus Outbreak and Scanning
| World Higher Education Changes 2020-04
book-chapter
فیروزه اصغری

« .1آمـوزش عالـی ایـران و کرونـا؛ یـک گام بـه جلـو » در
جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونـا در ایران ،
به کوشـش حسـین میرزائـی ،پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی1399 ،

رضا مهدی

عوامـل اجتماعـی و فرهنگی مؤثـر بر رضایت سـالمندان از
خدمـات رفاهی بازنشسـتگی (موردمطالعه :بازنشسـتگاه تحت
پوشـش سـازمان بازنشسـتگی شـهرداری تهـران) ،مطالعـات
تحقیقـات اجتماعـی در ایـران ،مصطفـی منتظرالمهـدی؛ رضا
صمیـم؛ آمنـه صدیقیـان و رضـا مهـدی ،دوره  ،8شـماره ،4
زمسـتان  ،1398چـاپ بهـار .1399

گروه مطالعات علم و فناوری
فرهاد بیانی

« .1نظـام علـم جهانـی؛ یـک انتخـاب یا یـک ضـرورت؟»:
 ،443-449در جسـتارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا
در ایران ،به کوشـش حسـین میرزائی ،تهران :پژوهشکده مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری.1399 ،
« .2شـهی کـه پـاس رعیـت نـگاه مـیدارد :نگاهـی بـه
مسـئولیتهای حاکمیـت در شـرایط کنونـی مواجهـه بـا شـیوع

ویروس کووید ،»19 -در جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی
ویـروس کرونـا در ایران ،تهران :پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری.1399 ،
« .3مؤسسـی یا معلمی؟ نسبت اسلام و اخالق در آموزش
عالـی» ،همایـش ملـی اسلام و ارزشهـای متعالـی ،دانشـگاه
تربیـت دبیـر شـهید رجائـی .ارائـه مقاله بـه صورت سـخنرانی،
چـاپ مقالـه در کتـاب همایش ،عضویـت در هیئت رئیسـه پنل
آمـوزش و معنـای زندگی همایـش.1399 ،
 .4برگـزاری کارگاه ««در قلمـرو جملـه هـا؛ کارگاه تحلیـل
دادههـای کیفـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ،)1399( »Atlas.ti
بـرای اعضـای هیئت علمـی ،پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری ،بـه صورت وبینار.
اباذر اشتری

 .2بحـران کرونـا؛ بازگشـت به مسـئولیت اجتماعـی مغفول
مانـده دانشـگاه هـا ،در جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و
بحـران کرونا در ایران  ،به کوشـش حسـین میرزائی ،پژوهشـکده
مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی1399 ،
اسمعیلخلیلی

 .1سـخنرانی در پنجمیـن پیشنشسـت همایـش بینالمللی
اخلاق ،الهیـات و بالیای فراگیـر ،با موضوع :اخالق ،سیاسـت
و بالیـای فراگیـر« ،خوشـه تحقیقاتـی آسیبشناسـی دینـی
و اخالقـی» ،معاونـت پژوهشـی دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا
همـکاری پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت
علـوم و تحقیقات ،عنـوان مقاله «زنانگـی اخالق ایرانیـان در رام
کـردن فاجعـه» 17 ،اردیبهشـت .1399

 .1کرونـا بـه مثابـه تکنولـوژی و اثـرات اجتماعـی آن در
جسـتارهایی در ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی ویـروس کرونـا در
ایـران ،پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی1399 ،

کالس درس دانشجویان دکتری جامعهشناسی فرهنگی در بهار 99مجازی
ادامه یافت.
دانشـجویان دکتـری جامعهشناسـی فرهنگی پژوهشـکده ،که گـذران دوره کالس آموزشـی آنهـا در درس جامعهشناسـی فرهنگی 2که به
دلیـل شـیوع بیمـاری کرونا تعطیل شـده بـود از خردادمـاه  1399به صـورت مجازی ادامه پیـدا کرد.

برگزاری جلسه مجازی دفاع از رساله دکتری
جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری آقـای سـردار فتوحی دانشـجوی
دکتری پژوهشمحور رشـته سیاسـتگذاری فرهنگی پژوهشـکده
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی بـا عنوان «تحلیل سیاسـتهای
فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران پیرامـون بومیسـازی علـوم
انسـانی» با رعایت پروتکلهای بهداشـتی در تاریخ 99/01/25
و بهصـورت مجـازی برگزار شـد.

همچنیـن جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری آقـای علیرضـا
پیـروزان دانشـجوی دکتری پژوهشمحور رشـته سیاسـتگذاری
فرهنگـی پژوهشـکده مطالعات فرهنگـی و اجتماعی بـا عنوان
«سـواد دانشـگاهی؛ شـناخت چالشها و راهبردهای توسـعهی
آن در آمـوزش عالـی ایـران» بـا رعایـت پروتکلهای بهداشـتی
در تاریـخ  99/03/17و بهصـورت مجـازی برگـزار شـد.
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