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چرا باید درباره آموزش عالی زیاد گفت و شنید؟
تاریـخ کوتـاه آمـوزش عالـی در ایـران در سـدة اخیـر
بسـیار فـراز و فرودهـا را بـه چشـم دیـده و تجربـه کـرده
اسـت .بـا ایـن همـه ،ایـن نهـاد جدیـد کمتـر بـه خـود
اندیشـیده و در بیشـتر مواقـع در خدمـت نهادهـای قدرت
بیرونـی عمل کرده اسـت .ایـن خدمتگـذاری در دهههای
اخیـر با آشـفتگیهای متعـددی در حوزة کمیـت و کیفیت
و مدیریـت همـراه شـده و چنان قطـار آموزش عالـی را از
ریـل خـارج کـرده اسـت کـه بدیهیتریـن موضوعـات از
قبیـل آزادی آ کادمیـک ،تعاملات علمـی متقابـل بیـن
المللـی ،حیـات فرهنگـی زنـده و پویـا و نقـش جامعه در
مدیریـت آمـوزش عالـی ،بـه بیگانهتریـن مقـوالت تبدیل
شـده و بـه حاشـیه رفته اسـت .گویـی در ایـن وضعیت به
مصـداق نظریـه آنامنسـیس (یـادآوری) افالطـون ،بایـد
مکـرر در مکـرر ایـن بدیهیـات را از ضمیـر خفتـة آموزش
عالـی به سـطح حافظـه روزمـره آن بیاوریم و خاطرنشـان
ً
کنیـم کـه اساسـا بـدون ایـن بدیهیـات ،چیـزی بـه نـام
آمـوزش عالـی وجود نخواهد داشـت؛ هرچند نهـاد تولید
مدرک دانشـگاهی وجود داشـته باشـد .این اتفاق نیکویی
اسـت کـه در سـالیان اخیـر آغـاز شـده امـا تـا رسـیدن به
مطلوب راهی طوالنی در پیش داریم.
مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی بهعنوان یکی
از بخشهـای قوة اندیشـندة نظـام آموزش عالـی به خود،
تلاش دارد در تمامـی فعالیتهایـش خـواه فعالیـت
اعضـای هیئـت علمـیاش و یـا فعالیتهـای پژوهشـی و
آموزشـی و انتشـاراتیاش و یـا در آ گاهیبخشـیهایی کـه
در قالـب سـمینارها و نشسـتها و همایشهـا و
فراخوانهایـش دارد ،در ایـن بـاره زیـاد سـخن بگویـد و
اندیشـمندان و مدرسـان و محققـان دانشـگاهی و مدیران
واحدهـای آمـوزش عالـی را بـه شـنیدن اسـتانداردهای
جهانـی و ضوابـط توسـعه و ترویـج علـم و نقـاط ضعف
جامعـه دانشـگاهی موجـود دعـوت کنـد.

در همیـن راسـتا ایـن مؤسسـه همچـون فصـول قبـل ،در
فصـل پاییـز امسـال نیـز عالوهبـر نشسـتهایی کـه بـا
مشـارکت معاونتهـای متعدد وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری بـرای توسـعه و ترویـج ادبیـات آمـوزش عالـی
الکترونیکـی برگزار کرده اسـت ،برای نخسـتین بار در هفته
پژوهـش ،میزهـای تخصصـی اعضای هیئـت علمی خود
را بـه حـوزه سـتاد و مدیران مراکـز آموزش عالی کشـور برد
تا صـدای تحقیقات آنهـا به گوش مخاطبانـی که دغدغه
ارتقـاء آمـوزش عالـی و بـه تبـع آن ،ارتقـاء کشـور را دارند
برسـانند .همچنیـن گـروه مطالعـات زنـان مؤسسـه نیز در
همـکاری بـا دفتـر مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و
خانـواده مجموعه نشسـتهای ملیای را با هدف شـنیدن
صـدای دانشـگاههای حاشـیهای و دانشـگاههای
اسـتانهای متعـدد آغاز کرده اسـت تـا مدیـران و محققان
بگونـة دقیقتـری موضوعـات و مسـائل زنـان در آمـوزش
عالـی که حـدود نیمـی از جمعیت آمـوزش عالی ایـران را
بـه خـود اختصـاص دادهانـد ،بشـنوند و متناسـب بـا
تحـوالت پیـش آمـده و پیـش رو سیاسـتهای الزم اتخاذ
شود.
ش رو گزارشـی اسـت از سـه مـاه فعالیت
مجموعـه پی 
بخشهـای متعـدد مؤسسـه بـا هـدف فهـم شـرایط مراکز
آمـوزش عالـی ایـران و اعتالی آن .شـئون متعـددی چون
نقـد کتابها ،معرفـی کتابهـا ،فراخوانها ،یادداشـتها
و غیرههمگـی در ایـن راسـتا قابل فهم اسـت .امید اسـت
ایـن زیـاد گفتنهـا و شـنیدنها در ایـن برهـة تاریخـی که
آمـوزش عالی مجـال آن را یافته اسـت تـا در اوج بحران به
خـود بیندیشـد ،بتوانـد سـهمی در بـاز کـردن راه آینـدة ما
داشته باشد.
رضا ماحوزی
معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سلسلهنشستها

سلسلهنشستها

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در مجموعـه نشسـتهای علـم و جامعه ویـژه ایدهپـردازی کـه بـه گـذر
از آمـوزش عالـی کالسیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی نظـر دارد ،درصـدد اسـت عالوه بر معرفـی اقتضائـات
ایـن گـذر ،بـه نقـاط قـوت و ضعـف آمـوزش عالـی ایـران نیـز توجه داشـته باشـد و بر اسـاس تحوالت انقالب
صنعتـی چهارم و هـوش مصنوعـی در افقی دهسـاله مسـیرهای ایـن چنیـن گـذری را بـه بحث بگـذارد .در فصل
پاییز ادامه این نشستها را برگزار کرده و مشروح آن را در این مجلد آوردهایم.
رضا ماحوزی -دبیرنشستها

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

هشتمین نشست:

چالشها ،الزامات و فرصتهای
آموزش عالی بینالمللی مجازی

ت از مجموعـه نشسـتهای «از
در هشـتمین نشسـ 
آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی» چالشهـا ،الزامـات و فرصتهـای
آمـوزش عالـی بینالمللـی مجـازی بـا حضـور دو تن
از صاحبنظـران ایـن حـوزه بررسـی شـد .در ایـن
نشسـت کـه بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد ،دکتـر
محمـد علـی ابراهیمـی ،مدیـرکل دفتـر برنامهریزی و
هماهنگـی مراکز بینالملل دانشـگاه پیام نـور و مریم
پناهـی ،دکتـری مدیریـت آمـوزش عالـی دانشـگاه
عالمـه طباطبائی برای کارشناسـان و مدیران آموزشـی
دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور و
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عالقهمنـدان حـوزه آمـوزش عالی بینالمللـی مجازی
سخنرانی کردند.
پناهـی ،دانـش آموختـه رتبـه اول مدیریـت آموزش
عالـی دانشـگاه عالمه طباطبایـی که رسـاله دکتریاش
را بـه پژوهـش و بررسـی در زمینـه آمـوزش عالـی
بینالمللـی مجـازی اختصاص داده و موفـق به دریافت
بـورس تحقیقاتی اراسـموس پالس از اتحادیـه اروپا در
سـال  ۲۰۱۸در زمینـه موضـوع رسـاله خـود ایجـاد
قطبهـای آمـوزش عالـی بینالمللی شـده اسـت بیان
ً
داشـت :رونـد معمول انتقـال دانش در کشـور عمدتا از
طریـق انتشـار نتایـج فعالیتهـای پژوهشـی ماننـد
رسـالههای دکتـری و طرحهـای پژوهشـی درقالـب
مقـاالت در ژورنالهـای علمـی و یـا چاپ کتـاب بوده
کـه چون تقاضامحـور و مبتنی بـر اعالم نیاز مسـئوالن
آمـوزش عالـی کشـور نبـوده اسـت ،کمتـر در

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

سیاسـتگذاریها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ولـی این
نشسـتها کـه بـه صـورت تقاضامحـور از طریـق وزارت
علـوم انجـام میشـود ،زمینـه انتقـال و کاربسـت دانش در
سیاسـتگذاریها و برنامههـای نظام آموزش عالـی را فراهم
میکند.
وی بـا بیان کـه آمـوزش عالـی از راه دور مفهوم جدیدی
نیسـت و از قـرن نوزدهم میالدی بـا هدف دموکراتیـزه کردن
آمـوزش عالـی در اروپـا و آمریـکا و به تبع آن برخـی دیگر از
کشـورها دنبال میشـود به تبیین برخی اصطالحـات مربوط
بـه آمـوزش از راه دور و مجازی پرداخت و گفـت :آموزش از
راه دور و آمـوزش الکترونیکی(آنالیـن) از اصطالحـات رایج
در این حوزه اسـت .البتـه این دو نوع آمـوزش با وجود برخی
شـباهتها از سـه جنبـه تفـاوت دارنـد؛ یکـی ایـن کـه در
آموزش از راه دور ،برخالف آموزش آنالین ،اسـتاد و دانشـجو
علاوه بر اینکـه هم مکانـی ندارنـد ،همزمانی نیـز ندارند به
ایـن معنـا کـه فعالیتهای کالسـی همـراه بـا تعامـل همزمان
اسـتاد با دانشـجویان و دانشـجویان با سـایر دانشـجویان از
طریـق مشـارکت درفعالیتهایـی کالس در آمـوزش آنالیـن
وجـود دارد در حالیکـه در آمـوزش از راه دور ایـن فعالیتهـا
بصورت تکالیف داخل منزل اسـت نه مشـارکتهای کالسی.
ً
در ثانـی ،گروه هدف آموزش از راه دور معموال دانشـجویانی
بـا شـرایط خاص کـه قادر بـه شـرکت دردورههـای حضوری
نیسـتند ،دانشجویانی که سـن آنها عموما از سن دانشجویان
عـادی بیشـتر اسـت و یـا بزرگسـاالنی هسـتند کـه آمـوزش
ضمـن خدمـت و دورههـای کوتـاه مـدت را میگذراننـد در
حالـی که یادگیرنـدگان آموزش آنالین شـامل همه گروههای
سـنی و همـه مقاطـع تحصیلـی هسـتند .سـوم اینکـه
آموزشهـای از راه دور بـه دلیـل نیـاز به دلیل نیـاز به طراحی
و تهیه منابع درسـی خودخوان و عدم امکان اسـتفاده از منابع
دانشـگاهی معمـول هزینهبرتـر از دورههـای آنالین هسـتند.
آموزشـهای بـاز و برخـط انبـوه (موکهـا) اصطلاح مشـابه
دیگـری اسـت کـه یکـی از جدیدتریـن نسـلهای یادگیـری
الکترونیکـی و برخـط اسـت .مـوک از این نظر «باز» اسـت
کـه شـرکت کننـدگان بـرای گذرانـدن واحدهـای مـوک الزم

نیسـت شـهریه ای پرداخـت کنند.ایـن نـوع از دروس بـرای
«تعـداد بسـیار وسـیعی» از فراگیـران طراحی شـده اسـت به
گونـه ای کـه فراگیران مـی توانند به مـواد آموزشـی ،ابزارهای
بحـث گروهـی و نیـز ارزشـیابی از طریق اینترنت دسترسـی
داشـته باشـند.موکها ابـزار و امکانات زیـادی را بـرای تعامل
همزمان و پویای اسـتاد و دانشـجو و دانشـجویان با یکدیگر
فراهـم آورده انـد .توجه به وجـوه تمایز این مفاهیـم و واژگان
از ایـن نظر حایز اهمیت اسـت که در جایگاه سیاسـتگذاری
آموزشـی بدانیـم دقیقـا در حـال برنامهریزی برای چـه پدیده
ای هستیم و الزامات آن چیست.
پناهـی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه در حال حاضر نسـل
چهـارم آموزشهـای مجـازی را میگذرانیـم ،خاطرنشـان
کـرد :نسـل اول آموزشهای مجـازی به صـورت مکاتبهای
و پسـتی بود ،نسـل دوم در دهه  ۱۹۷۰با ظهور فناوریهای
آموزشـی مبتنی بر رادیـو و تلویزیون  ،نوار کاسـت و فکس
و نسـل سـوم از اواخر دهه  ۱۹۷۰و اوایل دهـه  ۸۰با ظهور
فناوریهایـی مثـل ماهـواره  ،تلفـن و شـبکههای دیجیتـال
کابلـی آغـاز شـد و بالخـره نسـل چهارم کـه از دهـه  ۹۰بر
اسـاس شـبکههای رایانـهای و وب و رسـانههای مبتنـی بـر
رایانه و کنفرانس از راه دور ،شکل گرفته است.
وی بـا بیـان این که مدلهـای مختلفی از دانشـگاههای
مجـازی وجـود دارد ،گفـت :دسـتهای از ایـن دانشـگاهها
ُ
مبتنیبـر مـدل تکحالته هسـتند کـه از «اپن یونیورسـیتی»
انگلسـتان الهـام گرفته اسـت کـه در سـال  ۱۹۶۹تأسـیس
شده است.
پناهـی خاطرنشـان کـرد :دانشـگاههای مجـازی تـک
ً
حالتـه ،اصلا آمـوزش حضـوری ندارنـد و لـذا نیـاز بـه
طراحـی محتـوای درسـی مجـزا دارنـد .بدین نحـو در ابتدا
کشـورهای وسـیعی مثل کانـادا و اسـترالیا که میخواسـتند
امـکان آموزش را در تمام مناطق کشـور فراهـم کنند ،از این
نـوع دانشـگاهها اسـتقبال کردنـد ولـی هزینهبـر بـودن ایـن
سیسـتم به دلیل ضرورت طراحـی محتوا و تضمین کیفیت،
مسـتلزم زمان و هزین ه بیشـتر اسـت .در این نوع دانشـگاه با
افزایـش پذیـرش دانشـجو ،هزینههـای تأسـیس ،جبـران

خبرنامه شماره یازدهم | پاییز | 1399

5

سلسلهنشستها
میشـود؛ لذا ایـن نوع دانشـگاهها در کشـورهای کوچک با
تعـداد پایین دانشـجوی داخلی و خارجی مناسـب نیسـت.
دسـته دیگـر ،دانشـگاههای دو حالتـه و میکـس هسـتند که
بخشـی از آمـوزش بـه صـورت حضـوری و بخشـی بـه
صـورت مجـازی انجـام میشـود.در ایـن مـدل ترکیبـی
برنامـه درسـی در کالسـهای حضـوری بـرای کالسـهای
مجـازی نیـز قابـل اسـتفاده خواهـد بـود .مـدل آخـر
دانشـگاههای مجازی ،دانشـگاههای کنسرسـیومی هسـتند
کـه بـا دانشـگاههای دیگـر ،دورههـای درسـی مشـترک و
تبادل استاد و دانشجو دارند.
وی بـا اشـاره بـه تجـارب زیسـته و مطالعـات خـود در
حـوزه کشـورهای اروپایـی بـه مدلهـای مختلفـی از
دانشـگاههای مجـازی که در کشـورهای مختلـف اروپایی
فعالیـت دارند،پرداخـت و عنـوان کرد:انـواع مدلهـای
دانشـگاههای مجـازی در اروپـا شـامل مدلهـای
بریتانیایی،آلمانی،فرانسـوی و اسـکاندیناوی هسـتند کـه
ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارند.
هریک ِ
دکتـر پناهـی در ادامـه بـه دو راهبـرد اصلـی و کالن
آمـوزش عالـی بین المللـی پرداخـت و گفت :یکـی از این
اسـتراتژیهای اصلـی ،بینالمللیسـازی در خانه(ادغـام
هدفمنـد ابعاد بینالمللی و بین فرهنگی در فضای دانشـگاه
و در محتوای برنامه رسـمی و غیررسمی درسی دانشگاهها)
اسـت و دیگـری بیـن المللـی سـازی در خـارج از خانـه یا
فراسـوی مرزهـا (فعالیتهـای آموزشـی و تحقیقاتـی
فرامـرزی دانشـگاه شـامل فعالیتهایـی از قبیـل جابجایی و
تبـادل دانشـجویان و پژوهشـگران ،جابجایـی برنامههـا یـا
تامیـن کننـدگان آموزشـی ماننـد برگـزاری دورههـای مدرک
مشـترک و تاسـیس شـعب بین المللی دانشـگاهها در سـایر
کشـورها) ،وی در ادامـه گفـت :بـه لحـاظ تاریخی نیز سـه
مـوج در مـورد بیـن المللـی سـازی در خـارج از خانـه یـا
فراسـوی مرزهـا و جـود دارد .مـوج اول شـامل جابجایـی
دانشـجویان و پژوهشـگران می باشـد .مـوج دوم جابجایی
تامیـن کننـده برنامههـای آموزشـهای بیـن المللـی را دربـر
مـی گیرد .موج سـوم ،مـوج کنونی اسـت که از اوایل سـال
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 ۲۰۰۰آغـاز شـده اسـت .برخـی از کشـورها بـه توسـعه
تعـداد زیـادی از تامیـن کننـدگان خارجـی ،برنامههـا و
دانشـجویان خارجـی اقـدام کـرده انـد و بدین ترتیب نسـل
سـوم آمـوزش عالـی فرامرزی بـه نـام «قطبهای آموزشـی»
پدیـد آمـد .بنا بر تعریـف نایـت از قطب آموزشـی میتوان
ایـن پدیـده را ایـن گونـه توصیـف کـرد کـه ایجـاد قطـب
آموزشـی اقدامـی هدفمند بـرای هم افزایی اسـتراتژیک بین
ظرفیتهـای ملـی و بیـن المللـی نقـش آفریـن در حـوزه
آمـوزش ،تولیـد دانـش و نـوآوری اسـت .با ایجـاد قطبهای
بیـن المللی آمـوزش ،در سـالهای اخیر الگـوی جابجایی
دانشـجویان بین المللی تغییر کرده و بخشـی از دانشجویان
بیـن المللی بـه جای انتخاب مقاصد سـنتی که کشـورهای
انگلوساکسـون و اروپایـی اسـت بـه سـوی کشـورهای
خاورمیانـه ماننـد امـارات متحـده عربـی ،ترکیـه ،قطـر،
بحرین ،عربسـتان صعـودی و آسـیای جنوب شـرقی مانند
مالزی ،سـنگاپور ،چیـن و هنگ کنـگ روی آوردهاند .دکتر
اتژی کالن بیـن
پناهـی اظهـار داشـت :علاوه بـر دو اسـتر ِ
المللـی سـازی در خانـه و بین المللی سـازی در خـارج از
خانـه یـا فراسـوی مرزهـا راهبـرد نوظهـوری بـه نـام بیـن
المللـی سـازی از راه دور ( )IaDآمـوزش عالی بینالمللی
مجازی اسـت؛ ایجاد شـده است .بینالمللی سـازی از راه
دور ،تکمیـل کننـد ه مفاهیـم موجـود بینالمللـی سـازی
اسـت .ایـن اصطالح اولین بار توسـط رامانا درسـال ۲۰۱۶
بـکار رفـت ،امـا میتلمیـر و همکارانـش در سـال۲۰۱۹
تعریـف جامعتـری از ایـن مفهـوم ارایـه دادنـد و آن را بـه
تمامـی انـواع آموزش عالـی فراسـوی مرزها ،به طـوری که
دانشـجویان ،اساتید ،کادر آموزشـی و امکانات دانشگاهی
بـا فاصلـهی جغرافیایی از هـم جدا بوده و به وسـیله فناوری
اطالعات و ارتباطات پشـتیبانی میگردند منسـوب کردند.
بنابرایـن ،در ایـن راهبـرد نویـن ،بـه جـای تبـادل فیریکـی
دانشـجویان و پژوهشـگران ایدههـا و دانشهـا و نگرشها،
در فراسوی مرزها در حرکت و تبادل هستند.
وی در پایـان از طراحـی مـدل تبدیـل دانشـگاه پیام نور
بـه هـاب آمـوزش عالـی بینالمللـی مجـازی در قالـب

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

تحقیقـات رسـاله دکتـری خـود خبـر داد .وی خاطرنشـان
کـرد :دانشـگاه پیـام نور به عنوان یک دانشـگاه سـینگل مود
و تـک حالتـه بـه منظـور تحقـق ماموریتـی کـه در برنامـه
ششـم توسـعه بـرای تبدیـل شـدن بـه هـاب بیـن المللـی
آموزشـهای مجـازی برعهده وی گذاشـته شـده اسـت الزم
اسـت در فـاز اول بـه یـک دانشـگاه مجـازی از نـوع
کنسرسـیومی در داخل کشـور تبدیل شـود و ابتـدا از طریق
شـبکه سـازی بـا دانشـگاههای داخـل کشـور بـه اشـتراک
دانـش و تجربـه و امکانات خـود در زمینه آمـوزش مجازی
بـه آنهـا و همچنین بهـره گیـری از ظرفیتهای آنها بپـردازد و
سـپس در فـاز بعـدی بـا اسـتفاده از ظرفیـت افـزوده ایـن
شـبکه دانشـگاهی بـه فعالیـت بیـن المللـی تحـت عنـوان
هـاب یـا قطب بیـن المللی مجـازی که با همکاری شـبکه
ای از دانشـگاههای بیـن المللی میسـر خواهد بـود بپردازد.
الگـوی نهایـی چگونگـی شـکل گیـری ایـن قطـب بیـن
المللـی همراه با تشـریح جزییات بیشـتر در مقاالتی که در
نشـریات داخلـی و خارجـی در دسـت انتشـار میباشـند
قابل مالحظه خواهد بود.
شایسـته ذکـر اسـت ،در سیاسـتی کـه در برنامه ششـم
توسـعه برای دانشـگاه پیام نور نوشـته شـده اسـت به لحاظ
نظـری ،بـه تلفیقـی از دو مفهـوم کاملا نـو کـه کمتـر از دو
دهـه قدمـت دارنـد ،یکـی مفهوم «قطـب شـدن» و دیگری
«بین المللی سـازی مجازی» اشـاره شـده است .همانگونه
که پیشـتر اشـاره شـد ،مفهـوم قطب شـدن اخرین نسـل از
اتژی بیـن المللی سـازی در خـارج از خانه می باشـد
اسـتر ِ
و مفهـوم بیـن المللیسـازی مجـازی ( )IaDجدیدتریـن
اتژی بیـن المللی سـازی در آموزش عالی اسـت .این
اسـتر ِ
درحالـی اسـت که ما هنوز الزامات و زیرسـاختهای نسـلها
و اسـتراتژیهای قبلـی بیـن المللـی سـازی را بـه حـد کافی
فراهـم و اجرایـی ننموده ایم .بنابراین ،دانشـگاه پیـام نور در
پیمـودن ایـن مسـیر دشـوار نیازمنـد همراهـی و حمایتهای
جدی دولتی خواهد بود.
دکتـر ابراهیمـی ،مدیرکل دفتر برنامهریـزی و هماهنگی
مراکـز بینالملـل دانشـگاه پیـام نـور هـم در ادامـه ایـن

نشسـت بیـان داشـت :اولین فایـده برگـزاری دورههـای بین
ً
المللـی مجـازی خصوصـا برگـزاری دورههـای مشـترک،
جلوگیـری از خـروج دانشـجو و امـکان جذب دانشـجو از
جمعیـت ایرانیـان مقیـم خـارج اسـت .بـرای اسـتفاده از
ظرفیـت آموزشهـای الکترونیکـی در آمـوزش عالـی
بینالمللـی رقابـت شـدیدی در عرصـه جهانـی اسـت کـه
الزم اسـت بـا مشـارکت در سـطح ملـی وارد ایـن حـوزه
هسـتیم ولـی متأسـفانه در خیلـی جاهـا یـا آنقـدر رقابـت
شـدید داریـم کـه همـکاری نمیکنیـم یـا آنقـدر همکاری
میکنیم که رقابتی برای توسعه وجود ندارد.
وی خاطرنشـان کـرد :اگـر از آمـوزش الکترونیـک
اسـتفاده کنیـم ،محدودیتهـای مـرزی از بین مـیرود .در
بحـث بینالمللـی شـدن دانشـگاه نمیتواند فقط بـا یک یا
دو دانشـگاه یـا کشـور همـکاری کنـد و بایـد بـدون
محدودیـت ،تعامـل و همـکاری با دانشـگاههای دنیـا را در
دسـتور کار قـرار داد .در حالـی که دانشـگاههای ما اغلب با
جلب همـکاری یکی ،دو دانشـگاه خارجی تصور میکنند
که وارد حوزه آموزش بینالمللی شدهاند.
دکتـر ابراهیمـی تصریح کرد :یکی دیگـر از چالشهای
بینالمللـی شـدن آمـوزش عالـی در کشـور ایـن اسـت که
برخـی مدیران ،بینالمللی شـدن را که ابزاری برای رسـیدن
بـه اهداف دیگر اسـت بـه عنوان هدف غائـی تلقی میکنند
که چنین نگاهی در نظام آموزش عالی دنیا وجود ندارد.
مدیرکل دفتـر برنامهریزی و هماهنگـی مراکز بینالملل
دانشـگاه پیام نـور در ادامه توضیح داد :دانشـگاه پیام نور که
قبـل از انقلاب بهعنوان دانشـگاه آزاد ایران فعالیت داشـت
و بعـد از وقفـهای چنـد سـاله در سـالهای بعـد از انقالب
ً
مجـددا فعالیـت خـود را پـی گرفـت ،در  ۱۴سـال اخیـر
فعالیتهـای خـود را گسـترش داده بـه طـوری کـه در حال
حاضر در  ۴۰کشور فعالیت دارد.
وی بـا بیان این که این دانشـگاه به جای اسـتادمحوری،
منبعمحـوری مبنـای کارها اسـت ،گفـت :بررسـیهای ما
نشـان میدهـد موفقیـت دانشـگاه در توسـعه دورههـای
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آمـوزش مجـازی بینالمللـی در مقاطـع کارشناسـی و
ً
حداکثـر کارشناسـی ارشـد اسـت و ورود بـه دکتـری فعلا
چنـدان ضـرورت نـدارد .از طـرف دیگـر نمیشـود دفتـر
ً
بینالملـل دانشـگاه دائمـا بگویـد بینالمللـی ،بینالمللی
ً
ولی دسـت دیگـر ارکان دانشـگاه مثال برای تخصیص سـه،
چهـار هـزار دالر بودجـه در ایـن زمینـه بلـرزد .آمـوزش
مهارتهـای الزم بـه کارکنـان و جلـب مشـارکت بخـش
خصوصـی واقعـی و داشـتن اعضـای هیئت علمـی در تراز
بیـن المللـی ،کسـب مهارتهای خـاص در تولیـد منابع و
کار بـا سیسـتمهای آمـوزش مجـازی در تـراز جهانـی و
بحـث تسـلط اعضـای هیئت علمـی به زبـان انگلیسـی از
دیگـر عوامـل مؤثر در میـزان موفقیـت ما در حـوزه آموزش
عالی مجازی بینالمللی است.
وی بـا ابراز تأسـف از ضعـف روحیه همـکاری در بین
دانشـگاههای کشـور در حـوزه آمـوزش عالـی الکترونیکی
بینالمللـی کـه از چالشهـای جـدی ایـن حـوزه اسـت،
اظهـار داشـت :بایـد فضـای موجـود شکسـته و همـکاری
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خوبـی شـکل بگیـرد .بحـث بعـدی ،تحریمهـا و تأثیرات
منفـی آن بـر همکاریهـای بینالمللـی اسـت .عامل دیگر
کـه تأثیـر آن کمتـر از تحریم نیسـت ،چالشهای ناشـی از
ً
قوانیـن داخلـی مثلا برخـی محدودیتهـا در ارزشـیابی
مـدارک دانشـگاههای مجـازی خارجـی و تغییـر دائمـی
مدیران و به تبع آن برنامههای وزارتخانه و دانشگاههاست.
دکتـر ابراهیمـی بـا بیـان این کـه براسـاس قانـون برنامه
ششـم توسـعه ،دانشـگاه پیـام نـور ،هـاب آمـوزش عالـی
مجـازی بینالمللـی کشـور اسـت و در ایـن راسـتا بـا
ُ
دانشـگاههای مختلـف دنیا مثـل «اپن یونیورسـیتی» لندن،
ُ
«ایندرا گاندی» هند« ،اپن یونیورسـیتی موناش» اسـترالیا و
… همـکاری دارد ،اظهـار داشـت :از رویکردهـای مـورد
توجـه در بینالمللیسـازی آموزشهـای مجازی دانشـگاه
پیـام نـور ،اسـتفاده از ظرفیت بخـش خصوصـی و ایرانیان
مقیـم خـارج در جذب دانشـجو ،تهیـه منابـع ،فراهم کردن
شـرایط آزمونهـا و … اسـت؛ بهگونـهای کـه بیـش از سـه
هزار دانشجو در خارج کشور داریم.

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

نهمین نشست:

هوش مصنوعی و آینده دانشگاهها

ت از مجموعـه نشسـتهای ایدهپـردازی
در نهمیـن نشسـ 
«علـم و جامعـه» مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
کـه با عنـوان «از آمـوزش عالی کالسـیک به آمـوزش عالی
الکترونیکـی» در حـال برگـزاری اسـت ،دکتـر شـاهین
روحانـی ،اسـتاد دانشـگاه صنعتـی شـریف بـه آینـده
دانشـگاهها با توجه بـه تحوالت هوش مصنوعـی و انقالب
صنعتی  ۴پرداخت.
دکتـر شـاهین روحانـی در این نشسـت که روز دوشـنبه
 ۷مهرمـاه  ۱۳۹۹بـه صـورت آنالین برگزار شـد با اشـاره به
ایـن کـه در قرن بیسـت و یکم شـاهد بروز انقلاب صنعتی
چهـارم خواهیـم بـود ،اظهـار داشـت :بـا توسـعه «هـوش
مصنوعـی» کـه برخالف هـوش طبیعـی ،مبتنی بر ماشـین
اسـت به جـز کارهایـی محـدود ،همه کارهـا را میتـوان به
رایانههـا محـول کـرد .از طرف دیگر شـاهد توسـعه فناوری
نوظهـوری به نام «اینترنت اشـیاء» یا شـبکه اشـیاء فیزیکی
هسـتیم کـه از طریـق حسـگرها ،نرمافزارهـا و سـایر

فناوریهـا ،امـکان اتصـال و تبـادل داده اینترنتـی اشـیاء
مختلـف بـا دسـتگاهها و سیسـتمهای دیگـر را فراهـم
میکنـد .در کنـار ایـن دو ،فنـاوری «کالن داده» را داریم که
امکان تجزیه و تحلیل و اسـتخراج سیسـتماتیک اطالعات
از مجموعـه دادههـای بیش از حد بزرگ یا پیچیـده را فراهم
میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :فناوریهای «هـوش مصنوعی»،
«اینترنت اشـیاء» و «کالن داده» در کنار رباتیک و مهندسی
افزایشـی« ،انقلاب صنعتـی چهـارم» را شـکل دادهانـد.
بدیـن ترتیـب ایـن سـئوال مطـرح میشـود کـه بـروز ایـن
انقلاب صنعتی چـه تغییری در دانشـگاهها ایجـاد میکند
و دانشگاههای قرن بیست و یکم چگونه خواهند بود؟
اسـتاد دانشـکده فیزیـک دانشـگاه صنعتـی شـریف بـا
اشـاره بـه قدمـت طوالنـی دانشـگاهها کـه از سـال ۱۰۸۸
میلادی در اروپـا شـکل گرفتنـد اظهـار داشـت :ابتـدا در
دانشـگاهها دروسـی مثـل فلسـفه ،منطـق ،الهیـات،
ریاضیـات ،نجـوم ،قانـون ،دسـتور زبـان و کالم تدریـس
میشـد یعنـی هـدف آنهـا ،اعتلای فکـری بشـر بـود .با
بـروز انقلاب صنعتی در کنـار اعتالی فکری بشـر ،تربیت
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متخصـص برای صنعت هم در دسـتور کار دانشـگاهها قرار
گرفـت .در پـی انقلاب صنعتـی دوم و سـوم ،مهندسـی،
پزشـکی ،علـوم پایه و برخـی حوزههای هنر مثـل طراحی و
گرافیـک هم وارد دانشـگاه شـد .بدین ترتیب طبیعی اسـت
کـه انتظار داشـته باشـیم ،بـروز انقالب صنعتـی چهارم هم
عامل تغییرات بزرگی در دانشگاهها شود.
دکتـر روحانی تصریـح کرد :از تغییـرات قابل پیشبینی
بـرای دانشـگاههای در خدمـت انقلاب صنعتـی چهـارم،
توسـعه آمـوزش از راه دور و بـر خـط اسـت به طـوری که با
مفهومـی بـا عنـوان Mooc (Massive Open Online
 )Courseمواجـه خواهیـم بود یعنی دورههـای آزاد آنالینی
کـه هـزاران دانشـجو در آنهـا ثبت نـام میکنند  .یکـی دیگر
از تغییـرات قابـل پیشبینـی در دانشـگاههای آینـده ،امکان
طراحی دوره توسـط خود دانشـجو اسـت یعنی هر دانشجو
بـه اختیـار خـود ،درسهایـی را میگذرانـد و درسهایی را
حـذف میکند .ایجـاد دورههای پیشـرفته بـا تخصصهای
خیلـی دقیقتـر از قـرن پیـش از دیگـر تأثیـرات انقلاب
ً
صنعتـی چهـارم بر دانشـگاهها اسـت؛ مثال دانشـگاه بوفالو
ً
اخیـرا دورهای بـا عنـوان Digital manufacturing and
 design technologyراهانـدازی کـرده کـه  ۶۷هـزار
دانشجو در آن ثبت نام کردهاند.
اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف با بیان این که گسترش
فنـاوری هوش مصنوعـی و انقالب چهارم صنعتـی ،نیاز به
کارهـای یـدی را کاهـش داده و تخصصهـای ویـژه ای را
توسـعه میدهـد ،اظهار داشـت :مثالهایی از مشـاغلی که
با توسـعه این صنعـت رفته رفتـه از بین میرونـد ،بازاریابی
تلفنـی ،دفتریـاری ،مدیریـت جبـران خسـارت ،پذیـرش
هتـل ،تصحیـح کننـده ،متخصـص پشـتیبانی رایانـه و
تحلیلگـران تحقیقـات بـازار هسـتند و در مقابل مشـاغلی
مثـل مدیریت منابـع انسـانی ،مدیریت غـروس ،بازاریابی،
روابـط عمومـی ،مدیـران ارشـد ،برنامهریـزی رویـداد،
نویسـندگی و توسـعه نرمافزار ،مصون میماننـد که آموزش
این مشاغل ضروری خواهد بود.
دکتـر روحانـی دربـاره تفـاوت دانشـگاههای آینـده بـا

10

| خبرنامه شماره یازدهم | پاییز 1399

دانشـگاههای امـروز گفـت :دانشـگاههای آینـده دارای
پردیسهـای کوچکتـر ،کالسهـای کمتـر و خوابگاههـای
مختصـر خواهنـد بـود .کتابخانـه در آنهـا وجـود نخواهـد
داشـت یا بسـیار کوچـک خواهد بـود .جامعه دانشـجویی
دانشـگاه ،جهانـی خواهـد بـود؛ البتـه برخـی دانشـگاهها
ً
بـرای پاسـخ بـه نیازهـای جامعـه اطـراف ،صرفـا محلـی
خواهنـد بـود (در قالـب کالـج) و از طـرف دیگـر،
فعالیتهـای کارگاهـی و آزمایشـگاهی ،برونسـپاری
خواهند شد.
وی بـا بیان این کـه هوش مصنوعی با ارائه سیسـتمهای
دسـتیار آمـوزش مجـازی -کـه بـه انـواع سـئواالت قابـل
پیشبینـی جـواب میدهـد -یـا پلتفرمهـای یادگیـری
آنالیـن (آمـوزش فضـای سـوم) عرصه آمـوزش را بـا تحول
جـدی مواجـه میکنـد ،گفـت :هـوش مصنوعـی میتواند
مهارتهایـی را بـه دانشآمـوزان بیاموزد و آمـوزش مفاهیم
ً
دشـوار را هـم تسـهیل کنـد ولـی مطمئنـا معلـم مصنوعـی
نمیتواند جایگزین معلم انسانی شود.
دکتـر روحانـی با اشـاره بـه تأثیرات هـوش مصنوعی در
ً
حـوزه مدیریـت که طبعـا مدیریت دانشـگاهی هـم بیتأثیر
از آن نخواهـد بـود دربـاره آینده پژوهش دانشـگاهی پس از
انقلاب صنعتی چهـارم گفت :دانشـگاهها به عنـوان مراکز
پژوهشـی ،تغییـر کیفیـت خواهنـد داشـت .نیـاز بـه مراکز
پژوهشـی بـزرگ کمتـر خواهـد شـد و سـاختار بـه سـمت
هسته -شـبکه میرود .هسـتههای پژوهشـی هم به چندین
گـروه پژوهشـی با تخصصهـای متفاوت متصل میشـوند
و تعـداد بیشـتری محقـق بـا هزینه کمتـر خواهیم داشـت.
ً
همکاریهـا عمدتـا از طریـق اینترنت و برخـط خواهد بود
و همچنیـن بـاالی  ۹۰درصـد تحقیقات ،محصـول محور
خواهد بود.
اسـتاد فیزیـک دانشـگاه صنعتی شـریف با بیـان این که
انتشـارات دانشـگاهها هم سرنوشـتی جز تعطیلـی نخواهند
داشـت و انتشـارات برخط بـا هزینه کمتر ،سـرعت چاپ و
دسترسـی بیشـتر جایگزین آنها میشـود اظهار داشـت :در
دانشـگاههای آینـده ،کنفرانسهـا و سـمینارها هـم برخـط
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میشـود تـا بـا هزینـه کمتـر ،شـرکتکننده بیشـتر و
سـخنرانهای بهتر برگزار شـوند .با افزایش شـتاب دهندهها
ً
و انکوباتورهـا ،دانشـگاهها مسـتقیما وارد پژوهـش و تولید
محصـول میشـوند .از دیگـر ویژگیهـای دانشـگاههای
نسـل چهارم حرکت به سـمت دانشـگاه سبز اسـت که اتکا
بـه انـرژی تجدیدپذیـر و تبدیـل زبالـه بـه انـرژی اسـت از
ویژگیهای آن است.
دکتـر شـاهین روحانـی در جمعبنـدی صحبتهـای
خود گفت :در دانشـگاههای آینده ،آموزشهای کالسـیک،
گوشـهای از فعالیت دانشـگاه را تشـکیل دهند و دانشجوها،
جامعـه دانشـگاهی بسـیار کوچـک و گذرایـی در دانشـگاه
خواهند بود.
دکتـر روحانـی در پاسـخ بـه این سـئوال کـه آیـا از نظر
امکانـات و زیرسـاختها از جملـه در زمینـه هـوش
مصنوعـی ،شـرایط شـکلگیری دانشـگاههای متناسـب بـا
صنعـت چهـار را در ایـران داریـم یـا نـه ،گفـت :بیـش از
زیرسـاختهای فنـاوری ،سـاختار سـنتی دانشـگاههای
ماسـت کـه در مقابـل تغییر سـاختار آنها میایسـتد ،چون
دانشـگاههای مـا بـرای ایـن تحـول طراحـی نشـده اسـت.
البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه الزمـه تحقـق دانشـگاههای
آینـده ،رخـداد صنعـت  ۴اسـت کـه صنعت کشـور فاصله
بسیار زیادی با آن دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه
دانشـگاههای مـا تـا حد زیـادی بـه نیازهای کشـور پاسـخ
ً
میدهنـد و طبیعتـا کارهایـی کـه میشـود انجـام داد در
ً
دانشـگاهها انجـام میشـود مثلا برگـزار کـردن آنالیـن
دورهها که در شـرایط فعلی در دانشـگاههای سراسـر کشـور
جایگزیـن آموزشهـای حضـوری شـده ولـی در زمینـه
آموزشهـای آزمایشـگاهی و نحـوه برگزاری آزمون مشـکل
داریم.
این اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف در پاسـخ به سؤال
یکـی از شـرکتکنندگان ایـن نشسـت مجـازی دربـاره
وضعیـت ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت گفـت :فکـر میکنم
دانشـگاههای مـا تـا حـد قابـل قبولی بـا صنعـت در ارتباط

هسـتند ولـی واحدهـای صنعتـی مـا کـه موتـور اصلـی
صنعت  ۴در کشور هستند ،لنگ لنگان حرکت میکنند.
دکتـر روحانـی همچنیـن در پاسـخ بـه این سـؤال کـه آیا
تدریس در دانشـگاه هم از مشـاغل در معـرض تهدید در اثر
پیشـرفت هوش مصنوعـی و انقالب صنعتی چهارم اسـت،
گفـت :به اعتقاد من نیـاز به آموزش در آینده حتی بیشـتر هم
خواهد شـد؛ لذا اسـتادی دانشـگاه از مشـاغل ایمـن خواهد
بـود ولـی به هـر حـال آموزشهـای آینـده متفاوت از شـکل
کالسـیک آن خواهـد بـود و به سـمت آموزشهـای آنالین با
دورههـای کوتـاه مـدت و دروس خـاص برحسـب نیـاز فـرد
میرود که به مدارک خیلی خاص هم منتهی میشود.
در ادامـه ،یکـی از حاضران نشسـت با اشـاره بـه این که
بـه نظـر میرسـد ،هنـوز اراده قـویای بـرای توسـعه هوش
ً
مصنوعی در کشـور وجود ندارد و احتماال دیگرانی هسـتند
کـه بـا برنامهریـزی مشـخص در این حـوزه قصـد دارند ،ما
را بهعنـوان کارگـر اطالعاتـی در پروژههـا و تحقیقـات خود
بـه خدمـت بگیرنـد از دکتر روحانی پرسـید در این شـرایط
محققـان ایـن حوزه چه رویکردی باید داشـته باشـند؟ دکتر
روحانـی نیـز در پاسـخ بیـان داشـت :صنعـت  ۴در کل بـه
ً
نفـع کشـورهای جهـان اول اسـت ولـی مطمئنـا نمیتـوان
درهـای کشـور را بـه روی آن بسـت .بـه هـر حـال صـرف
تقلیـد از اتفاقاتـی کـه در کشـورهای جهـان اول میافتـد و
ایـن کـه کارهایـی را فقط بـه این دلیل کـه آن کشـورها به آن
توجـه دارنـد انجـام بدهیـم درسـت نیسـت .خوشـبختانه
خیلیهـا در کشـور نسـبت به ایـن مسـأله آگاه شـدهاند که
بایـد بـه فایـده چیـزی کـه در کشـور پیـاده میشـود توجـه
کنیـم .وی بـا تأکید بر این که پیادهسـازی هـوش مصنوعی
در مجمـوع بـه نفـع کشـور اسـت و میتوانـد بـه توسـعه
شـرکتهای بـزرگ در کشـور کمـک کنـد ،گفـت :اینکـه
همـه تالش خـود را بکنیم کـه با صرف هزینههـای کالن از
بیتالمـال صنعت  ۴را به کشـور بیاوریم ،درسـت نیسـت.
مهـم ایـن اسـت کـه ایـن کشـش در صنعـت کشـور ایجاد
شود و دانشگاه و صنعت با هم به این سمت بروند.
در ابتـدای ایـن نشسـت ،دکتـر رضـا ماحـوزی ،معاون
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سلسلهنشستها
پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و دبیر
این نشسـت با اشـاره به نسـبت دانشـگاهها و مراکز آموزش
عالـی بـا هـوش مصنوعـی و انقلاب صنعتی چهـارم بیان
داشـت دانشـگاههای مبتنیبـر هـوش مصنوعـی ،آینـده
دانشـگاههای جهـان در دو دهه آینده خواهـد بود و ضروری
اسـت دانشـگاهها و آمـوزش عالـی مـا نیـز متناسـب بـا
تحـوالت ایـن عرصـه انتخابـی آگاهانـه و عاقالنـه در ایـن
زمینه داشـته باشـد .بـه گفتـه وی ،فردیت یافتـن آموزشها
در دانشـگاههای آینـده ،ارتبـاط قویتـر میان حـوزه آموزش
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و پژوهـش و باالتـر رفتن اسـتانداردهای پژوهـش و مانیتور
کـردن فعالیت مجتمعهای دانشـگاهی و پاسـخدهی متنوع
و سـریع و دقیق دانشـگاه به مخاطبان و پرسشـگران بیرونی
ً
از زمـره اتفاقاتی اسـت که عمال مرگ دانشـگاههای پیشـین
را محقـق میکنـد و لـذا دانشـگاههای امـروزه ایـران ناچار
اسـت بـا دقـت و حساسـیت تمـام تحـوالت ایـن عرصه را
رصـد کند تا مبـادا ناگاه خـود را در میانه وضعیتـی بیابد که
توان فهم آن را هم نداشته باشد.

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

دهمین نشست:

فعالیتهای آموزشی؛ الزامات
و به – روشها

دکتـر عباس بـازرگان با انتقـاد از اطلاق واژه «مجازی» به
آموزشهـای «الکترونیکـی» کـه میتوانـد ابهامـات و
سوءبرداشـتهایی را در پـی داشـته باشـد ،گفت :اسـتفاده
از واژه مجـازی (غیرحقیقـی) در مـورد آموزشهـای
ً
الکترونیکـی ،خصوصا در شـرایط حاضر که دانشـگاهها به
اجبـار بـه ایـن شـیوه آموزشـی روی آوردهانـد ،ایـن تلقـی
غلـط را در افـراد ایجـاد میکنـد کـه گویـی بـا آموزشـی
دسـت چندمـی مواجـه هسـتیم؛ در حالـی کـه آمـوزش و
ً
یادگیـری اموری کامال حقیقی بـوده و یادگیری الکترونیکی
(یـادا) بـه دلیـل مزایـای فـراوان آن در تمـام دانشـگاههای
بزرگ دنیا در حال گسترش است.
دکتـر عباس بازرگان کـه روز دوشـنبه چهاردهم مهرماه
ی برخـط «از
در دهمیـن جلسـه از مجموعـه نشسـتها 
آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکی»
پیرامـون الزامـات و ب ه-روشهـای فعالیتهـای آموزشـی
سـخن میگفـت ،خاطرنشـان کـرد :در گـذار از آمـوزش

ش حضـوری و چهـره بـه
کالسـیک (مرسـوم) یعنـی آمـوز 
چهـره معمـول بـه آمـوزش و یادگیـری الکترونیکـی« ،باید
چشـمها را شسـت…» و واقعیتهـا و تفاوتهـای ایـن دو
نظـا م آموزشـی را مورد توجـه قرار داد .بـرای این کار مدرس
برخـط بایـد بـا تحـول مفهـوم یادگیـری ،انـواع روشهـای
تعاملـی در فراینـد یاددهی -یادگیری ،تحلیـل بافت کالس
برخـط ،روش مناسـب پداگوژیک -برای نیـل به پیامدهای
یادگیری و روش مناسـب سـنجش آموختهها آشـنا بوده و در
عمل آنها را به کار برد.
وی بـا تأکید بـر این که تفـاوت آمـوزش الکترونیکی با
ً
آمـوزش کالسـیک (آمـوزک) صرفـا بـه محیـط آمـوزش و
یادگیـری ،محـدود نمیشـود و نگرش نسـبت بـه تدریس-
یادگیری ،نیروی محرکه ،سـاختار و سازمان ،تصمیمگیری،
راهبردهـا ،روشهـا و منبع قـدرت در این دو نظام آموزشـی
ً
کاملا متفاوت اسـت ،خاطرنشـان کرد :در نظـام آموزش و
یادگیـری الکترونیکی برخالف نظام کالسـیک ،این محیط
آموزشـی اسـت کـه به طـرف دانشـجو مـیرود و دانشـجو
میتوانـد بـدون رفتـن بـه مدرسـه و یـا دانشـگاه از منـزل یا
هـر مـکان دلخـواه آمـوزش ببیننـد .در نظـام آمـوزش
کالسـیک ،مـدرس و دانشـجویان جـدا از هـم و در نظـام

خبرنامه شماره یازدهم | پاییز | 1399

13

سلسلهنشستها
آمـوزش الکترونیکـی در کنـار هـم هسـتند .در آمـوزش
کالسـیک ،مقـررات و آییـن نامههـای محکمـی در زمینـه
حضـور و غیـاب و … از بـاال دیکتـه میشـود ولـی در
یادگیـری الکترونیکـی معیارهای مورد تأییـد طرفین ،مبنای
عمل است.
سـاختار و سـازمان آموزش کالسیک ،سلسـله مراتبی و
تصمیمگیـری در آن براسـاس نظریههـای موجـود اسـت
ولی در آموزش الکترونیکی ،سـاختار ،شـبکهای گسـترده و
تصمیمگیری مبتنی بر واقعیت حاصل از دادههاست.
دکتـر بـازرگان تصریـح کـرد :منبـع قـدرت در نظـام
آمـوزش کالسـیک ،محافظهکارانـه و سـاروجی اسـت و در
آن از روشهـای ثابـت و متغییـر و راهبردهای بـاال به پایین
اسـتفاده میشـود ولـی منبـع قـدرت در نظـام آمـوزش و
یادگیـری الکترونیکـی ،پیشـرو و انعطاف پذیـر ،راهبردها،
ً
پایین به باال و روشها ،کامال انعطافپذیر است.
ی آموزشـی دانشـگاه تهران
ت و برنامهریز 
اسـتاد مدیریـ 
بـا بیـان ایـن که گـذار مطلوب از تدریس سـنتی بـه برخط،
نیازمنـد حرکـت تدریجی ،ایجـاد آمادگیهـای الزم ،تغییر
نقـش مـدرس و یادگیرنـده اسـت ،اظهـار داشـت :بـروز
پاندمنـی کرونـا باعث شـد کـه دانشـگاههای مـا بهصورت
اضطـراری و به اجبار به آمـوزش الکترونیکی روی بیاورند؛
ً
مثلا یکـی از دانشـگاههای پژوهشـی کشـور کـه تـا قبل از
همهگیـری (دی مـاه  )۱۳۹۸تنهـا  ۲۰۰کالس برخـط
داشـت پـس از شـیوع کرونـا و تعطیلـی کالسهـای
ً
حضـوری ،ناچار شـد سـریعا پنـج هـزار کالس درس را به
صورت الکترونیکی برگزار کند.
دکتـر بـازرگان دربـاره آمادگیهـای الزم بـرای گـذار
مطلـوب به یادگیـری الکترونیکی گفت :عالوهبـر امکانات
فنـاوری اعم از سـخت افـزار ،نرم افـزار ،اتصال به شـبکه و
… ،عوامل انسـانی (توانمندی مدرس ،دانشجو ،دستیاران،
کارشناسـان) ،پداگوژیـک (طراحـی ،آماده سـازی ،تولید و
عرضـه محتـوای درسـی مناسـب) ،عوامـل سـازمانی
(پشـتیبانی ،منابـع مالـی ،فرهنگـی ،خدماتـی ،نظارتی) و
ً
نهایتـا عوامـل حکمرانـی از قبیـل رهبـری و تصمیمگیری،
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فرایندهـای اجرایـی و سـازوکارهای ارتباطـی همـه و همـه
بـرای گـذار مطلـوب از آموزشهـای مرسـوم حضـوری
ضروری هستند.
وی در ادامـه از کتـاب «پداگـوژی :علم و هنـر یاددهی –
یادگیـری از دوران باسـتان تـا بـه امـروز» نوشـته «کلرمـون
گوتیـه» و «موریس تاردیف» و ترجمه «دکتر فریده مشـایخ»
بهعنـوان منبعـی مناسـب بـرای آگاهـی از اهمیـت عوامـل
پداگوژیـک در آمـوزش الکترونیکـی یـاد و مطالعـه آن بـه
فعاالن و عالقمندان حوزه آموزش و یادگیری توصیه کرد.
دکتـر بـازرگان بـا بیـان ایـن که بـرای گـذار مطلـوب به
آمـوزش و یادگیـری الکترونیکـی بایـد در نقـش مـدرس و
یادگیرنـده تغییـر بنیـادی رخ دهـد ،گفـت :در یادگیـری
کالسـیک ،مدرس ،دانایی اسـت بر تاالر و پیشاپیش فرایند
یاددهـی -یادگیـری در حالی کـه در آمـوزش الکترونیکی،
دانشـجو ،محـور و پیشـاپیش ایـن فراینـد قـرار میگیـرد و
مدرس اسـت کـه باید نیازهای آموزشـی دانشـجو را بفهمد
و به آنها پاسخ دهد.
از دیگـر ویژگیهـای آمـوزش الکترونیکی ،اسـتفاده از
فنـاوری ،ضرورت داشـتن طرح درس ،چند رسـانهای بودن
مواد درسـی ،سـازاگرائی ،توانایی دانشـجو در معناسازی از
مفاهیـم در ذهـن خـود ،رویکردهای مشـارکتی ،ارزیابی به
عنـوان یادگیـری و تأکید بر پیامدهای یادگیری (دانسـتهها و
مهارتهایـی کـه انتظـار مـیرود دانشـجو طـی فراینـد
یادگیری کسب کند) است.
وی ،سـه ویژگـی مهـم دیگـر ایـن نـوع آمـوزش را نیـز
ناوابسـته بـودن فراینـد یاددهـی -یادگیـری بـه مـکان ثابت
مدرس و یادگیرنده ،زمان ،سـرعت یادگیری دانشـجو و …،
انعطافپذیـری و تأثیرپذیـر بـودن آمـوزش از ویژگیهـای
دانشـجو و امکان انتخاب اسـلوب یادگیری توسـط دانشجو
و انتخـاب روش تدریـس توسـط مـدرس و توزیع گسـترده
فراینـد یاددهی-یادگیـری در سـطوح جغرافیائـی و اقلیمـی
گوناگون عنوان کرد.
دکتـر بازرگان در ادامـه در تبیین الزامات گـذار از آموزش
کالسـیک (آموزک) به آموزش و یادگیـری الکترونیکی (یادا)
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گفـت :فراهـم بـودن زیرسـاخت مناسـب ،تهیـه و عرضـه
محتـوای درسـی چنـد رسـانهای ،سـازماندهی و مدیریت و
پایـش کیفیـت پیامدهـای یادگیـری ،شناسـائی زمینـه،
واقعیتهـا و محدودیتهـای حاکـم بـر فضـای دیجیتـال،
توسـعه حرفهای مدرسـان« ،عشـق ورزیدن» آنها به تدریس
برخـط و صـرف وقـت الزم بـرای آن ،آمادگـی دانشـجویان
بـرای حضـور در فضـای دیجیتـال و رویکـرد دانشـجو-
محـوری به جـای مدرس -محـوری از جمله الزامـات گذار
بـه آمـوزش الکترونیکـی اسـت .ایجـاد انگیـزه در مدرسـان
بـرای صـرف وقت بیشـتر برای دسـتیابی به کیفیـت یادگیری
در فضـای دیجیتـال ،عرضـه محتـوای درسـی با اسـتفاده از
منابـع آموزشـی بـاز ،بـه کاربـردن راهبردهـای تعاملـی در
تدریس در فضای دیجیتال ،اسـتفاده از دسـتیار آموزشـی در
هـر درس ،بـه کار گرفتـن دادههـای در دسـترس (ازجملـه
آنالتیـک یادگیـری) بـرای بازخـورد دادن بـه دانشـجو ،ایجاد
جماعـت یادگیرنـدگان اکتشـافی (Community of
 )Inquiryو هدایـت دانشـجویان بـه سـوی ژرفاندیشـی
دربـاره آموختههـای خـود در کالس برخـط هـم از دیگـر
ضروریاتـی اسـت کـه بـرای گـذار مطلـوب از آمـوزش
کالسیک به الکترونیکی ضرورت دارد.
ی آموزشـی در
ت و برنامهریز 
این اسـتاد برجسـته مدیری 
ادامـه سـخنان خـود در نشسـت برخـط «گـذر از آمـوزش
عالـی کالسـیک به آمـوزش عالـی الکترونیکی» بـه برخی
مشـکالت و موانـع یادگیـری الکترونیکی در کشـور اشـاره
کـرد و گفـت :ناکافـی بودن دانـش و مهارت مدرسـان برای
طراحـی و اجـرای تدریـس در فضـای دیجیتـال ،نبـود یـا
کمبـود فراینـد پشـتیبانی آموزشـی از دانشـجویان،
مهارتهـای ناکافی بیان نوشـتاری دانشـجویان ،ناآشـنایی
مدرسـان بـا نیازهـای دانشـجویان و عـدم شناسـایی
ویژگیهـای آنـان ،ناکافی بـودن ابزار طراحی و توسـعه مواد
درسـی چندرسـانهای برای تدریـس برخط ،تأکیـد پیش از
انـدازه آییننامههـای ارتقـاء هیئـت علمی بر پژوهـش و در
سـایه قـرار گرفتن کوشـشهای آموزشـی مدرسـان بـه ویژه
در فضـای دیجیتال ،کمبود عوامل انگیزشـی جهت ترغیب

مدرسـان بـه منظور آماده شـدن و صـرف وقت بیشـتر برای
تدریـس در فضـای دیجیتال ،نبـود یا ناکافی بودن سـازوکار
الزم برای به کارگیری دسـتیاران آموزشـی جهـت یاری دادن
بـه یادگیرندگان و پیگیری پیشـرفت آنـان در فضای دیجیتال
و آشـنایی ناکافـی و عـدم آمادگـی اغلب دانشـجویان برای
کار بـا سیسـتمهای یادگیـری الکترونیکی در موقـع ورود به
ایـن سیسـتمها از مهمتریـن موانـع توسـعه یادگیـری
الکترونیکی در ایران است.
وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتفاده از فنـاوری در یادگیـری-
یاددهـی ،طیفـی متنـوع دارد کـه گسـترهای از شـیوههای
مختلـف یادگیری از کالسهای حضـوری و چهره به چهره
ً
تـا کالسهـای کاملا برخـط را شـکل میدهـد اظهـار
داشـت :از لحـاظ میـزان سـهولت و پیچیدگـی ،شـش نوع
مختلـف از یادگیـری الکترونیکـی وجـود دارد کـه در
سـادهترین سـطح (نـوع اول) ،رفتار مدرس ،مشـابه کالس
حضـوری اسـت (مـدرس ،دانایـی اسـت بـر تـاالر) و بـا
اسـتفاده از متـن دیجیتـال شـده (فایـل پـی دی اف) یـا
پاورپوینـت ،همـراه با صـوت تدریس میکنـد و رویکردی
ً
کاملا مدرسمحـور بـا حداقل تعامـل با دانشـجو دارد .در
نـوع دوم یادگیـری الکترونیـک (یـادا) ،عالوهبـر متـون
دیجیتـال از برخـی منابع رسـانهای هم اسـتفاده میشـود و
یادگیرنـدگان میتوانند از خدمات پشـتیبانی بـرای یادگیری
بهرهمند شوند.
دکتـر بـازرگان اضافه کرد :ویژگی سـطح سـوم یادگیری
الکترونیکـی ،اسـتفاده از ابزارهـای فناورانـه و تعامـل
یادگیرنده با مدرس اسـت .در سـطح چهارم هـم مدرس از
«دانایـی در تـاالر» بـه «مشـاوری در کنـار» تغییـر جایگاه
داده و سـعی دارد بهعنـوان راهنمـا بـا دانشـجویان تعامـل
کـرده و آنهـا را بـه تعامـل بـا منابـع و محتـوای درسـی و
همکاری و تعامل با یکدیگر ترغیب کند.
وی خاطرنشـان کـرد :در نوع پنجم یادا ،مـدرس بهعنوان
راهنمـا و پشـتیبان یادگیرنـده عالوهبـر نقـش راهنمایـی از
رویکـرد یاددهـی – یادگیری سـازاگرایی هم اسـتفاده میکند،
منابع آموزشـی بـاز دانشـجویان را به تولید محتـوا و مطالب
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سلسلهنشستها
درسـی قـادر میکنـد و دسـتیار آموزشـی ،دوش بـه دوش
مـدرس بـرای پشـتیبانی دانشـجو حضـور دارد .پیشـرفت
دانشـجو در هـر درس بـه طـور مسـتمر ارزیابی می شـود و
براسـاس نتایـج حاصـل بـرای تحقـق پیادمدهـای یادگیری
راهنماییهای الزم به دانشجو ارائه میشود.
بـه گفته دکتر بـازرگان در نوع ششـم یادا که اکوسیسـتم
ً
یادگیـری الکترونیکـی کاملا محقـق شـده ،مـدرس بـر
قابلیتهای تدریس برخط تسـلط کامل دارد ،دانشـجویان،
مهارتهـای حضـور شـناختی و عاطفـی در سیسـتم
یادگیـری الکترونیکـی را کسـب کردهانـد ،برنامه درسـی با
توجه بـه نیاز یادگیرنـده ،انعطافپذیری و منابـع یادگیری با
ژرفنگـری به صـورت تعاملی در سیسـتم عرضه میشـود
و فراینـد یاددهـی -یادگیـری براسـاس تعامـل دانشـجو یـا
همکالسان و همیاری آنان انجام میشود.
اسـتاد بازنشسـته دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتی
دانشـگاه تهـران با بیـان این کـه یادگیری عمیق کـه باالترین
سـطح از طبقهبنـدی اهـداف یاددهـی – یادگیـری «بلـوم»
اسـت تنهـا در نـوع پنجـم و ششـم یادگیـری الکترونیکـی
محقـق میشـود ،اظهـار داشـت :الزمـه رسـیدن بـه ایـن
سـطح از یادگیری ،دانشـجومحوری اسـت که هسته اصلی
یادگیـری الکترونیکـی را هـم تشـکیل میدهـد.
دانشـجومحوری به معنای آشـنایی کامل مدرس نسـبت به
ویژگیهـای دانشـجویان و نیازهـای آنان ،توجه بـه نیازهای
دانشـجویان در طرح درس و هدفهای یادگیری ،برانگیختن
دانشـجویان بـرای جسـتوجوی اطالعـات علمـی و
سـاختن دانش فردی توسـط خود دانشـجویان ،یـاری دادن
بـه دانشـجویان بـرای انتخـاب مسـیر یادگیـری بـا توجه به
نیـاز آنهـا ،کنتـرل یادگیـری توسـط خـود دانشـجویان و
تأکیـد بـر فراینـد سـئوالمحوری در تدریـس -یادگیـری
اسـت .در آمـوزش الکترونیکـی دانشـجومحور ،تدریـس،
امـری پویـا و انعطافپذیـر و مدرس ،راهنمـا و یاری دهنده
یادگیرندگان در فرایندی مبتنی بر همیاری است.
وی ،مبتنـی بـودن تدریـس بـر طـرح درس ،تأکیـد بـر
مشـارکت دانشـجویان در فراینـد تدریـس -یادگیـری و
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ارزیابـی مسـتمر آموختههـا و بازخـورد نتایـج بـرای تحقق
پیامدهـای یادگیـری را از دیگـر ویژگیهـای یادگیـری
الکترونیکی دانشجومحور عنوان کرد.
دکتـر بـازرگان در ادامـه با تأکیـد بر اهمیـت بهرهمندی
مدرسـان از صالحیتهای فنـاوری ،مدیریتی و پداگوژیک
گفـت :منظـور از صالحیتهای فنـاوری ،توانایـی مدرس
در انجـام عملیات اصلی کامپیوتر ،دسترسـی بـه دروس از
طریـق سیسـتم مدیریت یادگیـری و امکان تعامـل مطلوب
در فضـای دیجیتـال ،ثبـت و مدیریـت نتایـج ارزشـیابی
مسـتمر دانشـجویان ،برقراری ارتباط مناسب با دانشجویان
از طریـق سـازوکارهای مرتبط بـا درس ،مدیریـت فایلها و
پوشـههای درس در موقـع مناسـب و مدیریـت فهرسـت
برخـط شـرکتکنندگان ،تکالیـف درسـی و گـزارش کار
عملی دانشجویان است.
وی خاطرنشـان کـرد :منظـور از صالحیـت مدیریتـی
مـدرس این اسـت کـه بتواند بـه محیـط الکترونیکی درس
وارد شـده و فعاالنـه ،کالس را برگـزار کنـد ،طـرح درس را
تهیـه و در سـامانه قـرار دهـد ،تکالیـف درسـی متناسـب با
مطلـب را تعییـن و پس از دریافـت ،نمرهگـذاری و نتیجه را
اطلاع رسـانی کنـد ،طـرح درس و فراینـد یادگیـری را
براسـاس بازخورد دریافتی از دانشـجویان در صورت لزوم،
تعدیـل کنـد ،تعارضهـای ناشـی از فراینـد یاددهـی-
یادگیـری یـا نتایج سـنجش آموختههـا را میانجیگـری کند،
با آگاهی از سـازمان و ساختار سیستم یادگیری الکترونیکی
دانشـگاه از چگونگـی یـاری خواسـتن دربـاره مـوارد فنـی
آگاهـی داشـته باشـد و در صـورت بـروز مشـکالت فنی از
واحـد یا فرد یـاری بخواهد ،انتظـارات از دانشـجویان را به
ً
اطلاع آنـان رسـانده و متقابال از انتظـارات آنـان از مدرس
مطلـع شـود ،دربـاره سیاسـتهای اخالقـی دانشـگاه در
فرآینـد یاددهـی -یادگیـری آگاهی داشـته و دانشـجویان را
هـم مطلع و نسـبت بـه رعایت ایـن سیاسـتها پایش کند
و باالخـره ،ایـن کـه نمـرات پایانـی سـنجش آموختههـای
دانشـجویان را طبـق زمانبنـدی اعلام شـده از طـرف
دانشگاه در سامانه ثبت و ضبط کند.
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دکتـر بـازرگان تصریـح کـرد :منظـور از صالحیـت
پداگوژیـک ،بهرهمنـدی از نظریههـای یاددهـی -یادگیـری
(علـم ) و خالقیـت (هنـر) در طراحـی فعالیتهـای
یاددهـی -یادگیری بـرای یـاری دادن به یادگیرنـده بهمنظور
یادگیـری عمیـق دارد .مدرسـی کـه صالحیـت پداگوژیک
آمـوزش الکترونیکـی را داشـته باشـد میتوانـد چالشهای
تدریـس برخـط را شناسـایی و رفـع کنـد ،تجربههـای
یادگیری را متناسـب با نیازهای متفاوت دانشـجویان سـنتی
و دانشـجویان نسـل اینترنـت طراحـی و اجـرا کنـد ،بـر
محتوای موضوعی درس ،سـاختار و سـازماندهی آن تسلط
داشـته باشـد ،بـه پرسـشهای دانشـجویان در فضـای
دیجیتـال پاسـخ دهد ،تکالیف درسـی ،گـزارش کار عملی
و سـنجشنامههای مسـتمر را نمرهگـذاری و از طریـق
بازخـورد مثبت به دانشـجویان اطالع دهد ،با دانشـجویان
دربـاره میـزان پیشـرفت آنهـا در درس و نیـاز احتمالـی بـه
تعدیـل فراینـد یاددهـی -یادگیـری تبـادل نظـر کنـد،
دانشـجویان را بـه رعایت احترام متقابل ترغیـب و اهداف و
پیامدهـای یادگیـری درس را بـه آنها اطالع دهـد ،حضور
دانشـجویان در فراینـد را بـه طـور مرتب و با عرضه شـواهد
بـه اطلاع آنهـا برسـاند و نسـبت بـه تفاوتهـای فـردی
دانشـجویان از نظـر شـناختی ،عاطفـی و … و ضـرورت
توجه به آنها در فرایند تدریس آگاهی داشته باشد.
اسـتاد دانشـگاه تهـران در ادامـه بـه تبییـن پنـج رویکـرد
پداگوژیک پرداخت که در بحث ارتقای کیفیت فعالیتهای
یاددهـی -یادگیـری بایـد مـورد توجـه جدی قـرار گیرنـد .به
گفتـه وی در نیـم قـرن اخیـر بـا تحـول دانـش مـا نسـبت به
فراینـد یادگیـری ،رویکردهـای یادگیـری -یاددهـی هـم
دسـتخوش تحـول شـده و از رفتارگرایـی و شـناختگرایی
مدرسمحـور که طـیسـالهای ۱۹۵۰تـا ۱۹۶۰و  ۱۹۶۰تا
 ۱۹۷۰رواج داشـتهاند بـه سـه رویکـرد دانشـجومحور
سـازاگرایی فـردی ( ،)۱۹۸۰ – ۱۹۷۰سـازاگرایی اجتماعـی
( ۱۹۸۰بـه بعـد) و پیوندگرایی ( ۲۰۱۰به بعد) رسـیدهایم که
رویکردهای مناسب تدریس برخط هستند.
دکتـر بـازرگان در پایان بـه تبیین « ۱۰بـه-روش» (best

 )practiceتدریـس برخـط پرداخـت که توسـط دانشـگاه
اسـتنفورد توصیـه شـدهاند .بـه-روش اول ،شـامل حضـور
دیجیتـال در درس برخـط ،حضـور به موقـع در زمان اعالم
شـده در کالس مجـازی و نیـز حضور سـهگانه (شـناختی،
اجتماعـی و آموزشـی) از طریـق ارسـال پیامهایـی بـه اتاق
بحـث ،درگیـر کردن دانشـجویان بـرای برقـراری ارتبـاط با
یکدیگـر ،طـرح پرسـشهای مرتبط بـا درس و درخواسـت
پاسخ دادن مرتب به آنها است.
وی در تبیین سـه مفهـوم حضور شـناختی ،اجتماعی و
آموزشـی گفـت :هرچـه حضـور شـناختی دانشـجویان در
تدریـس برخـط بیشـتر باشـد ،توانایـی بیشـتری خواهنـد
داشـت کـه معنـی مطالب عرضـه شـده در کالس برخط را
درک کـرده و دانـش خـود را دربـاره مفاهیـم و موضو عهای
مطـرح شـده بسـازند .ایـن امـر مسـتلزم ژرف اندیشـی و
گفتمان (نسـبت بـه مفاهیم و موضوعهای درسـی) اسـت.
منظـور از حضـور اجتماعی در تدریس برخـط هم برقراری
ارتبـاط بـا دانشـجویان در کالس برخـط و تعامـل بـا آنها
ً
بهنحـوی اسـت که احسـاس کننـد در فضایی نسـبتا واقعی
که ارزشهای انسانی پاس داشته میشود ،قرار دارند.
دکتـر بـازرگان خاطرنشـان کـرد :منظـور از حضـور
آموزشـی در تدریـس برخـط ایـن اسـت کـه تجربههـای
یادگیـری دانشـجویان به نحوی طراحی و تسـهیل شـود که
با هدایت فرایند آموزشـی و اجتماعی در کالس ،پیامدهای
یادگیـری معنـیدار و ارزشـمند آموزشـی تحقـق یابـد .این
حضـور مسـتلزم برنامهریـزی و پیش سـازماندهی محتوا و
عرضـه مطالـب درسـی بهویژه در زمانی اسـت کـه مدرس
با دانشـجویان تعامل دارد.این امر شـامل طراحی ،تسـهیل
گفتمان و هدایت تجربههای یادگیری دانشجویان است.
دکتر بـازرگان در ادامـه در تبیین بهروش دوم پیشـنهادی
دانشـگاه اسـتنفورد گفـت :ایـن بـه-روش ،اجـرای فراینـد
یاددهـی -یادگیـری بـه نحـوی اسـت کـه دانشـجویان
احساس کنند یک جمع به هم پیوستهاند.
بـه-روش سـوم ،آشـکار کـردن انتظـارات مـدرس از
دانشـجویان و دانشـجویان از مـدرس اسـت .بـه-روش
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بعـدی ،هدایـت تجربـه یادگیـری دانشـجویان بـه طـرف
تعامـل از طریـق تشـکیل گروههـای چندنفـره و تقویـت
یادگیـری آنـان بـا ترغیب کردنشـان بـه سـوی فعالیتهای
انفرادی است.
وی افـزود :به-روش پنجم این اسـت کـه طراحی درس
چنان انجام شـود که بـا اجرای آن بهطـور همزمان (برخط)
و غیرهمزمـان ،فعالیتهـای درسـی دانشـجویان به سـوی
تحقق پیامدهای یادگیری سوق پیدا کند.
به-روش ششـم ،گرفتن بازخورد دانشـجویان نسبت به
توگو و
درس با ارسـال پرسـشهای مشـخص به تـاالر گف 
تعدیـل فراینـد تدریـس بر اسـاس ایـن بازخوردها اسـت و
بـه-روش هفتـم پـرورش تفکر خلاق و انتقـادی و تقویت
دانـش درسـی دانشـجویان بـا طـرح پرسـشهای مرتبط با
درس است.
دکتـر بازرگان خاطرنشـان کرد :به-روش هشـتم ،مطلع
کـردن دانشـجویان از منابـع و محتـوای مربـوط بـه درس
اسـت کـه به صـورت دیجیتـال در دسـترس میباشـد .به-
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روش نهـم ،اطمینـان از تسـلط دانشـجویان بـر مفاهیم در
راسـتای یادگیـری انفـرادی و بـه هـم تنیبـده بـا پیامدهـای
یادگیـری پس از آگاه کردن دانشـجویان نسـبت بـه مفاهیم
اساسـی درس اسـت .به-روش دهم این اسـت که در پایان
درس ،خالصـه آن توسـط مـدرس بیـان و فعالیتهایـی به
دانشجویان یادآوری شود.
این اسـتاد برجسـته مدیریت و برنامهریزی آموزشـی در
پایان در جمعبندی مباحث مطرح شده گفت:
گـذار مطلـوب بـه یادگیـری الکترونیکـی مسـتلزم
دانشـجومحوری و کسـب آمادگیهـای الزم در پنـج حوزه
فناوری ،عوامل انسـانی ،پداگوژیک ،سـازمانی و حکمرانی
اسـت کـه امـکان رعایـت الزامـات ،انجـام فعالیتهـای
آموزشی مناسب و اجرای بهروشها را فراهم میکنند.

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

یازدهمین نشست:

فعالیتهای آموزشی؛ نوآوریها و
چشماندازها
اسـتاد برنامهریزی درسـی دانشـگاه تربیت مدرس با اشـاره
بـه اهمیـت آموزش پژوهـی در ارتقـای نظام آمـوزش عالی
کشـور ،ایجـاد یـک خـط تحقیقاتـی در حـوزه آمـوزش
پژوهـی مبتنیبـر فضـای مجـازی در شـرایط فعلـی را
ضروری خواند.
دکتـر محمود مهرمحمـدی که بعد از ظهر دوشـنبه ۲۱
مهرمـاه در یازدهمیـن نشسـت از مجموعـه نشسـتهای
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا عنـوان «از
آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکی»
سـخنگفت با اشـاره به تفاوتهای عمده بیـن یادگیرندگان
بزرگسـال و خردسـال گفـت :در آمـوزش افـراد بزرگسـال
نمیتوانیـم از شـیوه یاددهی به خردسـاالن اسـتفاده کنیم و
بایـد اسـتراتژی و روش متفاوتـی را پیـش بگیریـم .شـیوه
مناسـب بـرای آمـوزش بزرگسـاالن ،اسـتفاده از فراینـد
یاددهی -یادگیری «خودراهبر» است.

وی خاطرنشـان کرد :در یاددهی -یادگیـری خودراهبر،
اسـتاد از جایـگاه «دانایی بر تـاالر» به «مشـاوری در کنار»
تغییـر نقـش میدهـد و یادگیرنـده بزرگسـال و تجاربـش به
رسـمیت شـناخته میشـود و حضـور اسـتاد نـه تنهـا در
تعـارض بـا حضـور دانشـجو نیسـت بلکـه بـه حضـور
شناختی ،اجتماعی و عاطفی دانشجو منجر میشود.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تربیـت مـدرس تصریح
کـرد :اگـر دانشـجویان چنیـن حضـور تأثیرگـذاری را در
کالس تجربـه نمیکننـد ،میتوانیم فرض را بـر این بگیریم
کـه حضـور اسـتاد در کالس درس حضـوری نااسـتادانه
اسـت؛ البته عوامل مختلـف روانی ،اجتماعـی و اقتصادی
هـم میتوانـد مانـع حضور تمـام عیـار دانشـجو در کالس
شـود ولـی اگر اسـتاد قائل و ملتـزم به «معجزهگـری روش»
باشـد ،میتوانـد بر عوامـل مختلف کـه مانع حضـور تمام
عیار دانشجو در کالس میشود ،غلبه کند.
ً
وی خاطرنشـان کـرد :اسـتادان مـا عموما چنـان فرایند
یاددهـی را بـه تسـخیر خـود در میآورنـد کـه دانشـجو،
احسـاس حضـوری بانشـاط در کالس درس را نـدارد و
ً
اساسـا زیر سـایه سـنگین اسـتاد در کالس دیده نمیشـود.
کلیـد رفـع این مشـکل ،میـدان دادن به یادگیـری خودراهبر
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و واگـذاری مالکیـت صحنـه یاددهـی -یادگیـری از سـوی
استاد به دانشجویان است.
رئیـس شـورای علمی دانشـنامۀ ایرانـی برنامه درسـی در
عیـن حـال تأکید کرد که منظـور از واگـذاری مالیکت فرایند
یاددهـی -یادگیـری به دانشـجویان بایـد واگذاری فعـال و از
ً
سـر احساس مسئولیت باشـد و طبعا واگذاریهای برخاسته
از انفعـال و بیحوصلگـی کـه اغلـب بـا هـدف کـم کـردن
زحمـت اسـتاد صـورت میگیرد ،مدنظـر نیسـت .واگذاری
فعـال صحنـه بـه دانشـجویان بـه معنـی حـذف یا کـم رنگ
شـدن نقـش اسـتاد نیسـت؛ بلکـه اسـتاد از جایـگاه بازیگر
نقـش اول صحنـه که در تضـاد با حضور دانشـجو و یادگیری
خودراهبـر اسـت بـه جایـگاه کارگـردان تغییـر نقـش دهد و
حضوری همافزا در عرصه یاددهی – یادگیری دارد.
ایـن اسـتاد برنامهریـزی درسـی بـا بیـان ایـن کـه ایـن
تغییـر نقـش فعـال و امکانپذیـر کـردن یاددهـی -یادگیری
خودراهبـر مسـتلزم بهرهگیـری از دریـای دانـش مـدون
آمـوزش اسـت ،اظهـار داشـت :دانـش مـدون در زمینـه
ً
آموزش بسـیار گسـترده اسـت و دائما هم بر گسـتره و عمق
آن افـزوده میشـود؛ لـذا اسـتفاده مناسـب از ایـن منابـع،
نیازمنـد پشـتیبانی نظام آمـوزش عالی و مدیران دانشـگاهها
و تسـهیل دسترسـی بـه دانـش روز ایـن حـوزه بـا برگـزاری
ژورنال کالبها و … است.
دکتـر مهرمحمـدی تأکیـد کـرد :آموزشـگری ،بـدون
توجـه بـه دسـتاوردهای تحقیقاتـی در حوزه آموزش میسـر
نیسـت و بیتوجهـی به این امر توسـط یک اسـتاد دانشـگاه
که رسالت آموزشگری دارد در حکم کم فروشی است.
وی دربـاره روشهـا و اسـترات ژیهایی کـه در متـون
آموزشـی در زمینـه یاددهـی -یادگیری خودراهبر ارائه شـده
گفـت :آمـوزش معکـوس ،آمـوزش مبتنـی بـر ایـده پـازل
جورچیـن ،آموزش مبتنـی بر سـازوکارهای بـازی ،آموزش
مبتنـی بر بازیهای جدی ،آموزش مسـئله محـور ،آموزش
پـروژه محور ،آمـوزش مبتنی بـر ژورنال کالبهـا و کاربرد
واقعیـت مجـازی و واقعیـت افـزوده در فراینـد آمـوزش از
جملـه روشهـای معمـول در فراینـد آمـوزش خودراهبـر

20

| خبرنامه شماره یازدهم | پاییز 1399

اسـت .البتـه آموزشـگری خودراهبـر و حضـور کارگردانانه
ً
اسـتاد در عرضـه آمـوزش صرفا مبتنـی بر این متون نیسـت
و اگـر تجربـه دانشـگاههای کشـورهای مختلـف را نـگاه
کنیـم ،عالوهبـر مراجعه به متون آموزشـی ،تعهـد و تکلیف
دیگـری در الیـه عمیقتـر وجـود دارد کـه درگیـر شـدن در
فرایند «آموزش پژوهی» است.
ً
وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتاد نبایـد صرفـا مصرفکننـده
متـون آموزشـی باشـد؛ بلکـه بایـد ضمـن اسـتفاده مولـد،
رویکـردی پژوهشـگرانه نیـز نسـبت بـه منابـع و یافتههـای
تحقیقاتی موجود داشـته باشـد ،اظهار داشـت :معلم ،فقط
پروفسـور نیسـت کـه دانـش خـود را بـه دیگـران ارائـه
( )professکنـد .بلکـه باید با ایدههای مختلف آموزشـی،
درگیـری هوشـمندانه و پژوهشـگرانه داشـته باشـد و بـرای
مواجهـه بـا مسـائل پداگوژیـک کالس درس آمـاده باشـد.
اسـتاد در کنـار یاددهـی بایـد وجـه دانشـجویی هم داشـته
باشـد کـه بـه معنـای مواجهـه بسـیار ژرفنگرانـه بـا
پیچیدگیهای کالس درس است.
ایـن اسـتاد برنامهریـزی درسـی خاطرنشـان کـرد :تولید
نوعـی دانش لوکال در زمینه آموزش دروس مربوطه ،بخشـی
از زیسـت حرفهای هر اسـتاد آموزش پژوه را تشکیل میدهد
ً
و طبعـا میـزان موفقیـت هـر اسـتاد در ایـن زمینه ،وابسـته به
ُ
درجـه آشـنایی او بـا یافتههـای فرمـال یـا مـدون در آن حوزه
اسـت .اگـر از منظـر اخالقـی بـه آمـوزش نـگاه کنیـم،
آموزشپژوهـی و حضـور کارگرادانـه و فعال اسـتاد در فرایند
آموزش ،توجیه خیلی جدیتری هم پیدا میکند.
ً
وی در ادامـه بـا طرح این پرسـش که اساسـا اتخاذ چنین
راهبـرد یا سـبک زندگـی آموزشـی (آموزش پژوهـی) عملی
اسـت یـا سـنگی بـزرگ بـرای نزدن اسـت ،گفـت :ایـن ایده
اگرچـه بـا نظـام آمـوزش عالـی کشـور مـا غریبـه اسـت اما
بهعنـوان ایـده اصلـی تحـول در آمـوزش عالـی دنیـا مطـرح
اسـت و تجربه جهانـی ،این نوع ظرفیت و بالندگی آموزشـی
را در اسـتادان قابـل تحقـق میدانـد .راه دور نرویـم! تجربـه
نظـام آمـوزش پزشـکی خـود مـا در این حـوزه هـم میتواند
مـورد توجـه وزارت عتـف قرار گیرد .اسـتادان علوم پزشـکی

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

مـا بایـد طبـق دسـتورالعملی مشـخص یـک دوره دوسـاله
آموزشپژوهـی را بگذراننـد .ایـن دورههـا دسـتورالعمل
مشـخصی دارد و در آییننامـه ارتقـای اعضـای هیئت علمی
آموزش پزشـکی هـم امتیاز باالیـی برای مقـاالت حاصل از
آموزشپژوهی استادان در نظر گرفته شده است.
دکتـر مهرمحمـدی در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه
آموزشپژوهـی در شـرایط فعلـی کـه بـا تعطیلـی اجبـاری
کالسهـای حضـوری دانشـگاهها مواجهیـم ،چـه معنایی
دارد ،گفـت :آموزشپژوهـی ،مسـیر رسـیدن بـه آمـوزش
خودراهبـر را کـه در شـرایط فعلـی بـه آن نیاز داریـم هموار
میکنـد .از طـرف دیگـر ،پداگوژیهـای دیجیتـال و
وبپایـهای کـه در دوران کرونـا کار بـا آنهـا را تجربـه
میکنیـم میتوانـد در راسـتای ایجـاد تحـول در آمـوزش
عالـی کشـور و حضـور کارگردانانـه اسـتاد در کالسهـای
درس اسـتفاده شـود .شـرایط فعلـی ،ایجـاد یـک خـط
مطالعاتـی جدیـد را نیـز ایجـاب میکنـد کـه انتظـار دارم
مؤسسه در این زمینه پیشگام باشد.
اسـتاد برنامهریـزی درسـی دانشـگاه تربیـت مـدرس
خاطرنشـان کـرد :ایـن خـط پژوهشـی پیشـنهادی،
«آموزشپژوهـی در فضـای مجازی» اسـت که بایـد به این
سـئواالت جـواب دهد کـه برای تحقـق یاددهـی خودراهبر
در فضـای مجـازی چـه روشـی را پیـش بگیریـم و بـرای
عملیاتی شـدن این الگوها چه بازنگـریای باید در ظرفیت
سیسـتمهای نرمافـزاری مـا صـورت گیـرد .ممکـن اسـت
بسـیاری از نرمافزارهـای مـا کـه طراحانشـان بـا چنیـن
ایدههـای آموزشـی آشـنا نبودهانـد ظرفیـت الزم را نداشـته
باشـند .سـئوال بعدی این اسـت کـه انجام پژوهـش از نوع
آموزشپژوهـی در فضـای مجـازی چـه چالشهایـی دارد،
چـه دادههایـی را نداریـم و بـه چـه دادههـای جایگزیـن
میتـوان رجـوع کـرد .در ایـن راسـتا انجـام یـک برنامـه
مطالعاتـی در حـوزه آمـوزش پژوهشـی مبتنـی بـر آموزش
مجازی در کشور ضروری است.
در ادامـه یکـی از اعضای هیئت علمی شـرکتکننده در
این نشسـت مجـازی گفت :یکـی از موانع اسـتفاده از فرایند

یاددهـی -یادگیـری خودراهبر توسـط اسـتادان این اسـت که
دانشـجویان امکان پذیـرش چنین روشـی را ندارند و ترجیح
میدهنـد که اسـتاد جزوه بدهد و اسـتادی کـه از این روشها
استفاده میکند نمره ارزشیابیاش پایین میآید.
دکترمهرمحمـدی با تایید این مسـأله گفت :این سـوال
کاملا منطقی اسـت که مـا کی به اسـتادانمان آموزشـگری
را یـاد دادهایـم کـه بخواهیـم این روشهـا را مطالبـه کنیم؟
ً
ولـی شـخصا معتقـدم که مـا اسـتادان وظیفه داریـم به حد
وسـع در این زمینه تالش کنیم .درسـت اسـت که اسـتاد در
فراینـد آمـوزش ،نقشـی  ۸۰درصـدی دارد و ولـی معنـای
معجـزه روش ایـن اسـت کـه اسـتاد نقـش بـی بدیلـی در
انگیزه بخشیدن به دانشجویان دارد.
اسـتاد برنامهریـزی درسـی دانشـگاه تربیـت مـدرس در
پایـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه تجربیـات حاصـل در
شـرایط فعلی تا چـه حد در دوران پسـاکرونا مـورد توجه قرار
ً
خواهـد گرفت و اساسـا چه تضمینی اسـت که بعـد از کرونا
به شـرایط قبـل برنگردیم ،گفت :ایـن که چه قـدر از روشها
و تجربیات این دوره در شـرایط پس از کرونا اسـتفاده خواهد
شـد بسـتگی زیادی به نظر سیاسـتگذاران در هر کشـور دارد
ولی اگر از من بپرسـید میگویم این اتفاقات ،چیزی نیسـت
ً
کـه بتـوان بیاعتنا از کنار آن گذشـت و اصال نباید به شـرایط
قبـل از کرونـا برگردیـم و دسـتاوردهای حاصـل شـده را از
دسـت بدهیم .البته ممکن اسـت سیاسـتهایی کـه در دوره
پسـاکرونا در زمینـه آمـوزش ابتدایـی اتخـاذ میشـود بـا
سیاسـتهایی کـه در حـوزه آموزش عالـی اتخاذ میشـود و
حتـی سیاسـتی کـه در برخـی رشـتهها داریـم بـا رشـتههای
ً
دیگر متفاوت باشد که کامال منطقی است.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی هم با اسـتقبال از پیشـنهاد
مطـرح شـده تأکیـد کـرد کـه ایـن خـط تحقیقاتـی
(آموزشپژوهـی در فضـای مجـازی) در مشـورت بـا دکتر
مهرمحمـدی در مؤسسـه دنبـال خواهـد شـد و تلاش
میشـود تجربیات جهانـی و داخلی بـرای تقویت این خط
تحقیقاتی به خدمت گرفته شود.
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دوازدهمین نشست:

تولید محتوای الکترونیکی

دکتر سـیدعلیاکبر صفوی ،اسـتاد دانشـکده مهندسی برق
ت از
و کامپیوتـر دانشـگاه شـیراز کـه در دوازدهمیـن نشسـ 
مجموعـه نشسـتهای ایدهپـردازی «از آمـوزش عالـی
کالسـیک به آمـوزش عالی الکترونیکی» بـا موضوع «تولید
محتـوای الکترونیکـی» سـخن میگفـت در تبییـن مفهـوم
آمـوزش الکترونیکی گفت :یـک دوره یادگیری الکترونیکی
مطلـوب ،دورهای اسـت کـه هـر فرد با داشـتن یـک رایانه یا
ابـراز الکترونیکـی مشـابه و دسترسـی بـه شـبکه بتوانـد بـه
محتـوای درسـی ،اسـتادان و کارکنـان و سـایر دانشـجویان
دوره دسترسـی داشـته باشـد و بدین ترتیب در زمان و مکان
مناسـب بـرای خـود ،آموختههـا و دانـش کافـی را دریافـت
کنـد .هـدف اساسـی از توسـعه آمـوزش الکترونیکـی،
گسـترش و تنوعبخشـی بـه ظرفیتهـای آمـوزش عالـی به
کمـک فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و پاسـخگویی بـه
نیازهای آموزشـی جامعـه امروز و فردا بـا کیفیت و انعطاف
پذیری بهتر و هزینه کمتر است.

22

| خبرنامه شماره یازدهم | پاییز 1399

وی بـا بیـان ایـن کـه دهـه آتـی نیازمنـد یـک سیسـتم
آموزشـی بـا کارایی بهتر اسـت کـه تأمین کننده نیـاز جامعه
بـه نوآوری ،رقابتپذیری و رشـد اقتصادی و دارای سـرعت
عمـل کافـی ،هماهنـگ بـا تغییـرات فنـاوری و مدلهـای
جدید کسـب و کار باشـد ،اظهار داشـت :با ایـن که حدود
 ۲۰سـال از راهاندازی اولین دانشـگاه الکترونیکی کشور در
شـیراز میگـذرد و طـی ایـن مـدت بـا تأسـیس انجمـن
یادگیـری الکترونیکـی و برگـزاری  ۱۴دوره کنفرانـس تالش
زیـادی را بـرای گسـترش آمـوزش الکترونیکـی در کشـور
انجـام دادهایـم ،امـا تنهـا حـدود هفت تا هشـت دانشـگاه
الکترونیکـی در کشـور شـکل گرفتـه و تـا قبـل از پاندمـی
اخیـر حتـی در وزارت عتـف هـم بسـیاری از مدیـران درک
کافـی از اهمیـت آمـوزش الکترونیکـی نداشـتند .ایـن در
حالـی اسـت کـه حتـی در برنامههـای پنج سـاله کشـور بر
توسعه این دورهها تأکید شده است.
دکتـر صفـوی خاطـر نشـان کـرد :گاه همایشهایـی به
اسـم آمـوزش الکترونیکـی در کشـور برگـزار میشـود کـه
افـرادی غیرمتخصـص و ناآشـنا بـا ایـن حـوزه در آنهـا،
مطالبـی را عنـوان میکنند که مـردم را به اشـتباه میاندازند.
ایـن کـه برخـی همـکاران دانشـگاهی مـا بـه راحتـی در
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حوزههایـی که تخصص ندارنـد اظهارنظر میکنند ،بسـیار
ناپسـند اسـت .یـادم هسـت ،مدتـی پیـش در کنفرانسـی
حضور داشـتم که فـردی بر مبنای نظرسـنجی از گروهی از
دانشـجویان رشـته کشـاورزی درباره آموزش الکترونیکی و
مشـکالت آنهـا مقالـهای را ارائـه مـیداد و وقتـی از او
پرسـیدم که آیا این دانشـجویان ،دوره آموزش الکترونیک را
گذراندهانـد یـا کاری پژوهشـی در ایـن زمینـه کردهانـد یـا
الاقـل در کارگاهی آموزشـی در این زمینه شـرکت کردهاند،
پاسـخ منفـی گرفتم! بـه ارائهکننـده مقاله اعتـراض کردم که
بـر چه اسـاس ،نقطه نظـرات گروهـی از دانشـجویان را که
هیـچ آشـنایی و تجربـهای در زمینـه آمـوزش الکترونیکـی
ندارنـد ،مبنـای قضاوت دربـاره این حوزه و طـرح چالشها
و مشکالت آن قرار میدهد.
وی بـا بیـان این کـه  ۹۰درصـد آنچه بهعنـوان آموزش
الکترونیکی در کشـور ارائه میشـود آمـوزش الکترونیکی
نیسـت یـا تنها بخـش کوچکـی از ظرفیتهای ایـن حوزه
ً
اسـت گفـت :ایـن کـه صرفـا سـخنرانی خـود را از طریق
شـبکههای الکترونیکـی ارائـه کنیـم کـه آمـوزش
الکترونیکـی نیسـت! ارائه یـک دوره آمـوزش الکترونیکی
اسـتاندارد نیـاز بـه اسـتراتژی سـازمانی ،برنامـه توسـعه و
بودجـه ،زیرسـاختهای فنـی و سـاختمانی ،هدایـت و
راهنمایـی اولیـه اسـتاد و دانشـجو بـرای شـروع دوره،
آمـوزش کامـل کارکنـان مرتبـط ،تولید محتوای آموزشـی،
معیارهـای مشـخص تضمیـن کیفیـت ،اطلاع رسـانی،
مدیریـت و سیسـتمهای خـاص ارزیابـی و سـنجش
پیشـرفت ،آمـوزش و مشـاوره و نظـارت ،سیسـتمهای
حمایت از اسـتاد و دانشـجو ،حمایتهای فنی از سیسـتم
و کاربران و … دارد.
رئیـس انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایـران در ادامه از
اجـرای طرحـی بـرای ارزیابـی مراکـز ارائـ ه کننـده آموزش
الکترونیکی در کشـور به سـفارش معاونت آمـوزش وزارت
عتـف و توسـط انجمـن خبـر داد و گفت :شـرکت مراکز در
ایـن ارزیابـی کـه یکـی ،دو هفتـه دیگـر آغـاز میشـود،
داوطلبانـه اسـت و مجموعههایـی کـه از لحـاظ امکانات،

اسـتانداردها و کیفیت آموزش در این ارزیابی موفق باشـند،
تأییدیه معاونت آموزشی را دریافت میکنند.
وی بـا بیـان ایـن که با توجه به سـابقه  ۲۰سـاله فعالیت
در حوزههـای مختلف آمـوزش الکترونیکی ،تولید محتوا را
مهمتریـن و پرهزینهتریـن بخـش آمـوزش الکترونیکـی
میدانـد اظهـار داشـت :محتـوای الکترونیکـی از ابعـاد
ً
مختلـف قابـل بررسـی اسـت .مثلا بایـد بیـن محتـوای
درسـی تئـوری و عملـی تفـاوت قائـل شـد .جنبههـای
تعاملـی محتـوا نیـز از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.
ً
شـخصا فضـای  HTMLرا کـه امـکان دسترسـی الیه الیه
به اطالعات را میدهد ،ترجیح میدهم.
دکتـر صفـوی بـا بیـان این کـه حداقـل بـرای  ۵۰درصد
مباحـث درسـی ،محتـوای الکترونیک جـذاب و و قابل فهم
در اینترنت قابل دسترسـی اسـت که مشـکل کپـی رایت هم
ندارند ،گفت :سـایز قطعـات محتوای الکترونیکـی از دیگر
جنبههـای قابـل بررسـی در ایـن حـوزه اسـت کـه بـه زعـم
متخصصان حداکثر زمان مناسـب برای هـر قطعه حدود ۱۰
دقیقه است .شخصیسازی شـدن محتوا و هوش مصنوعی،
نحـوه تدریـس و نقـش اسـتاد و دانشـجو -کـه در آمـوزش
الکترونیکـی تفـاوت فاحشـی بـا آمـوزش سـنتی دارد -و
همچنیـن مباحث بینالمللی در آموزش هم از نکاتی اسـت
که در تولید محتوای الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در توضیـح جنبههـای اقتصـادی تولیـد محتـوای
آمـوزش الکترونیکـی هـم گفـت :اگرچـه تولیـد محتـوای
الکترونیکـی ،هزینهبـر اسـت امـا از لحـاظ درآمدزایی هم
ظرفیـت باالیـی دارد .در حـال حاضـر بسـیاری از
دانشـگاههای بزرگ دنیـا منابع آمـوزش الکترونیکی خود را
از طریـق اینترنـت عرضـه میکنند کـه میلیونهـا متقاضی
در سراسـر دنیـا آنهار ا دریافت میکننـد .در زمینه محتوای
الکترونیکـی بـه زبان فارسـی هم نه تنها میتوان مشـتریانی
از سـازمانهای مختلـف داخـل کشـور جـذب کـرد بلکـه
امـکان جذب مشـتری از بین میلیونها فارسـی زبان خارج
از کشـور هـم وجـود دارد که اقتصـاد این موضـوع را توجیه
میکند.
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رئیـس انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایـران بـا معرفـی
نمونههـای متعـددی از محتوای آمـوزش الکترونیکی گفت:
مدرسـان و عالقمنـدان میتواننـد بـا مراجعـه بـه پایـگاه
اطالعاتـی آمـوزش عالـی الکترونیکی (کارگـروه تخصصی
آمـوزش عالی الکترونیکی وزارت عتف) به نشـانی https://
 elearning.msrt.irبـه مقـاالت و وبینارهـای تخصصـی
متعدد در این زمینه دسترسی پیدا کنند.
وی بـا دعـوت از اسـتادان و مدیـران دانشـگاهی و
عالقمنـدان حـوزه آمـوزش الکترونیکـی بـه عضویـت در
انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایران اظهـار داشـت :وزارت
عتـف در حـوزه سیاسـتگذاری ،انجمن در زمینـه ترویجی و
مسـئوالن دانشـگاهها بهعنوان پاسـخگو همگی وظیفه داریم
در زمینه گسـترش آمـوزش الکترونیکی و ترویـج فرهنگ آن
تلاش کنیم .بررسـی وضعیت آمـوزش الکترونیکـی در دنیا
نشـان میدهـد تا پیـش از پاندمی کرونا اغلب دانشـگاههای
برتـر دنیـا بـا هوشـمندی بـه اسـتقبال آمـوزش الکترونیکی
رفتهانـد و االن کـه مـا هـم چـارهای جـز ورود بـه ایـن حوزه
نداریـم ،هنر ماسـت که بتوانیـم از حداکثـر ظرفیتهای این
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ً
حوزه اسـتفاده کنیم .شـخصا بهعنـوان یک مدرس دانشـگاه
وظیفـه خـود میدانـم کـه از تمـام ابزارهـای موجـود بـرای
آموزش دانشـجویان اسـتفاده کنـم و معتقدم که حـق نداریم
بـه بهانه نبـود امکانات در انجـام مسـؤولیت اجتماعی خود
کوتاهیکنیم.
رئیـس انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایـران در پایـان
اظهـار داشـت :انتظـار مـیرود سـازمان مدیریـت و دیگـر
دسـتگاههای مسـئول هـم جدیـت بیشـتری در تخصیـص
بودجـه و تأمیـن زیرسـاختهای مـورد نیـاز بـرای تحـول
سـاختاری و توسـعه آمـوزش الکترونیـک در آمـوزش و
پرورش و نظام آموزش عالی کشور داشته باشند.
در ادامـه دکتـر صفـوی چندیـن نرمافـزار الکترونیکـی
قابل اسـتفاده را برای اسـتفاده اسـتادان و دانشجویان معرفی
و نحـوه کار بـا آنهـا را نشـان دادنـد و نحوه تولیـد محتوای
الکترونیکـی در رشـتههای متعـدد را بـه نحـو عملـی و
کارگاهـی بـه مخاطبان حاضـر در این نشسـت علمی که از
مدیـران و محققان و اسـتادان دانشـگاههای سراسـر کشـور
تشکیل شده بود ،آموزش دادند.

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

سیزدهمین نشست:

فعالیتهای آموزشی؛ استراتژیهای
تدریس و کالسداری در محیط
آنالین
در سـیزدهمین نشسـت از سلسـله نشسـتهای «از
آمـوزش عالی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکی»
کـه روز چهارشـنبه  ۲۸آبـان برگـزار شـد ،دکتـر احسـان
طوفانـینـژاد ،متخصـص تکنولـوژی آموزشـی و محقـق
مهمـان دانشـگاه اسـترالیای جنوبـی و دانشـگاه ایالتـی
کالیفرنیـا و دکتـر الهـام اکبـری ،عضـو هیئـت علمـی
دانشـگاه تربیت مدرس و متخصـص یادگیری الکترونیکی
پیرامـون «اسـتراتژیهای تدریـس و کالسداری در محیط
آنالین» سخنرانی کردند.
دکتـر طوفانـینـژاد در ابتـدا با اشـاره بـه ارکان اموزش
مجـازی کـه همانند آموزش سـنتی شـامل معلـم ،محتوا،
یادگیرنـده و بسـتر آمـوزش اسـت بـه تعریـف مفهـوم

TPACK (Technological Pedagogical Knowledge
 )Contentپرداخـت و گفـت« :دانـش فناورانـه هنـر

تدریـس محتـوا» تلفیقی از هنـر تدریس محتوای اسـاتید
و تکنولوژیهـای آموزشـی بـه منظـور آمـوزش مجـازی
اسـت .بـرای تدریـس در محیط مجـازی معلم بایـد از ۹
مهـارت اولیـه برخوردار باشـد که شـامل تلفیـق ابزارهای
دیجیتـال در زندگـی روزمـره ،مهـارت تعامـل دیجیتالـی
همزمـان و غیرهمزمـان ،مهارت دسترسـی بـه اطالعات،
فهـم درسـت و احترام به حریم شـخصی ،یادگیـری از دید
دانشـجو (یادگیرنـده دیجیتـال) ،در نظـر داشـتن برنامـه
جایگزیـن ،مدیریـت زمـان ،عدم تـرس از فنـاوری و عدم
توهم از فناوری است.
وی همچنیـن بـا تأکیـد بـر ضـرورت توجـه بـه
تفاوتهـای محیـط یادگیـری دیجیتـال با محیـط یادگیری
حضـوری از لحـاظ امکان ارتبـاط چهره به چهـره ،تعامل
بیـن معلـم و یادگیرنـده ،توجـه بـه یادگیرنده ،بازخـورد به
فعالیتهـا ،مدیریـت کالس درس و محیـط متمرکـز
فیزیکـی و تبعـات هـر یـک از آنهـا گفـت :عـدم ارتبـاط
چهـره بـه چهره باعـث کاهش توجه بـه فراگیـر و در نتیجه
کاهـش بازخوردهـای فوری میشـود که به کاهـش کنترل
معلـم بـر فراینـد یادگیـری در یادگیرندگان منجر میشـود.
مجموعـه ایـن مشـکالت در نهایـت باعـث میشـود کـه
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درگیرشـدن یادگیرنـدگان در کالس کـه هدف نهایـی ما از
تدریـس اسـت محقـق نشـود .عالوهبـر ایـن مشـکل،
تدریـس در فضـای مجـازی بـا  ۱۲چالش دیگـر در زمینه
ایجـاد ارتباط اولیـه ،بازخـورد از تعامل ،کارایـی کم برای
سـنین پایین ،توانایـی کم در آموزش مهارتها ،ناشناسـی
در ارتباطـات ،آلودگـی اطالعاتـی ،تفاوتهـای فرهنگی،
آموزشهـای عاطفـی و تربیتی ،مدیریـت دوره ،بار کاری،
بار شناختی و هزینه باالی راهاندازی همراه است.
طوفانـی نـژاد در ادامـه بـه مهارتهـای الزم بـرای
کالسداری همزمـان پرداخـت و ایـن مهارتهـا را در
شـش حـوزه شـامل تدریـس ،مدیریـت کالس ،تعامـل،
فعال کردن ،مشکالت فنی و سایر بخشها تبیین کرد.
وی گفـت :تدریـس همزمـان معمـوال بـا اسـتفاده از
تختـه معمولی یـا دیجیتال و محتـوای الکترونیکـی و یا به
شـکل گفتوگـو محـور انجام میشـود .اسـتفاده از تخته
کـه خوشـبختانه یـا متأسـفانه رایجتریـن شـیوه تدریـس
همزمـان اسـت خصوصـا در دروس فرایندمحـور کـه بـا
فرمـول نوشـتن همراه اسـت کارایـی دارد .بـرای طبیعیتر
شـدن ایـن روش میتـوان از دسـتگاه OSMO Mobile
کـه بـا دنبـال کـردن خـودکار حـرکات اسـتاد حیـن
تصویربـرداری ،حالتـی مشـابه کالس درس حضـوری را
تداعی میکند استفاده کرد.
وی افـزود :علاوه بـر افزایش حس حضـور در کالس
توسـط خود اسـتاد ،رنگ و انـدازه نوشـتههای روی تابلو و
زاویـه و نحـوه نـگاه بـه دوربیـن هـم در ایـن روش بسـیار
مؤثـر اسـت .تجربـه نشـان داده نـگاه همـراه بـا لبخنـد و
تمـاس چشـمی بـا یادگیرندگان ،رعایت سـرعت مناسـب
در تدریـس و بیـان مطالـب خصوصـا به تناسـب مباحث
درسـی و دادن فرصـت کافـی بـرای یادداشـتبرداری و
یادگیری به روند فراگیری دانشجویان کمک میکند.
ایـن متخصـص تکنولوژی آموزشـی خاطرنشـان کرد:
حضـور و غیاب در ابتدای کالس و حساسـیت نسـبت به
تأخیـر در ورود بـه کالس– خصوصـا در شـرایط فعلـی که
بـه دلیـل پاندمی کرونا ،ناگزیـر از ورود بـه عرصه آموزش
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الکترونیکـی شـدهایم– بیـان روال کالس در اولین جلسـه،
ارجـاع سـؤاالت نامربوط به پایان کالس و بسـتن قسـمت
گفتوگـو در مواقـع تدریس با تشـخیص اسـتاد از نکاتی
اسـت که به مدیریت بهتـر کالس در یادگیری الکترونیکی
کمـک میکنـد .تحقیقـات نشـان داده در یـک کالس ۴۰
دقیقـهای پـس از چنـد دقیقه اول کـه میزان توجه باالسـت
دائمـا از میـزان توجـه یادگیرنـدگان کاسـته میشـود تـا
جایـی کـه پـس از نیـم سـاعت از شـروع کالس توجهات
بـه حداقـل میرسـد .الزمـه جلوگیـری از ایـن مشـکل،
درگیـر کـردن یادگیرنـدگان در رونـد یادگیـری اسـت کـه
بدیـن منظـور بایـد از طریـق ارائـه بازخـورد ،تعامـل در
کالس را افزایش داد.
طوفانـینـژاد تصریـح کـرد :مهـارت مهم دیگـری که
الزم اسـت بـرای یاددهـی در آمـوزش الکترونیکی داشـته
باشـیم ،توانایـی فعـال کـردن دانشـجویان از طریـق ارائـه
فعالیتهـای گروهـی ،اجـرای نظرسـنجی آنـی جهـت
اطمینـان از حضـور دانشـجویان در کالس و پرسـش و
پاسخ حین آموزش است.
وی بـا اشـاره به اهمیت شکسـتن یـخ کالس خصوصا
در جلسـات اول گفـت :راههـای زیـادی بدیـن منظـور
وجـود دارد کـه از جمله آنهـا میتوان به بیـان ویژگیهای
مشـترک و متفـاوت ،ترغیـب دانشـجویان بـه یافتـن
همکالسـیهایی بـا ویژگیهـای مشـترک ،ارسـال تصویر
از اتـاق کار ،منظـره بیـرون خانـه و … ،بحـث و گفتگـو
دربـاره موضوعی خاص ،ارسـال لینک یک سـایت دلخواه
و بیـان علـت آن ،پرسـیدن سـؤاالت غیرمنتظـره مثـل این
کـه اگـر یـک میلیـون تـوپ پینـگ پنـگ داشـتید چـه کار
میکردیـد یـا چـه طور میتـوان عطـر و بوهـا را در فضای
برخـط توصیـف کـرد و ایجـاد فضـای گروهـی و بـا هـم
بودن و برگزاری نظرسنجیهای مختلف اشاره کرد.
ایـن متخصـص تکنولـوژی آموزشـی در ادامه بـا بیان
ایـن کـه ضـرورت دارد از قبـل نسـبت بـه پیشبینـی
مشـکالت فنـی و روشهـای رویارویی با آنها اقـدام کرد،
اظهـار داشـت :بایـد از قبـل بـه دانشـجویان گفـت که در

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

مـواردی مثل نشـنیدن صـدا چگونه اسـتاد را مطلـع کنند.
هماهنگـی بـا دانشـجوی ارائهدهنـده بـرای حضـور در
محیـط قبل از تشـکیل کالس و تسـت میکروفن و وبکم
و اسلایدها ،بسـتن تمام نرمافزارهای غیرضـروری و قطع
ویدئـو و حالت اشـتراک گـذاری در زمان کاهش سـرعت
اینترنت،اسـتفاده از هدسـت بـه جای میکروفن و اسـپیکر
مجـزا و همچنیـن تعیین بسـتری بـرای اطالعرسـانی آنی
بـه دانشـجویان مثال از طریق واتسـاپ از نکاتی اسـت که
در پیشـگیری و مواجهـه مناسـب بـا مشـکالت فنـی مؤثر
است.
طوفانینـژاد در ادامـه برخـی نـکات دیگـر را کـه الزم
اسـت اسـتادان در آمـوزش الکترونیکـی موردنظـر دهند،
بیـان کـرد؛ مـواردی مثل ارائه سـاختار و قوانیـن کالس در
اولیـن جلسـه و الـزام بـه رعایـت آن ،توجـه بـه ایـن کـه
احتمال شـنیدن صحبتهای اسـتاد توسـط افـرادی غیر از
دانشـجویان و همچنیـن ضبط کالس توسـط دانشـجویان
وجـود دارد ،اطمینان از خاموش بـودن میکروفن و وبکم
هنـگام تـرک کالس و عـدم اسـتفاده از چـت خصوصی به
دلیـل بـار کاری بـاال .وی در پایـان بـا طرح این سـؤال که
مؤثرتریـن راه بـرای افزایـش مهـارت اسـتادان چیسـت،
اظهـار داشـت :در درجـه اول ،تمرین و تمریـن و تمرین و
در درجه بعد ،صبوری و آگاهی!
طوفانینـژاد ارائـه خـود را با توصیه شـرکتکنندگان در
نشسـت بـه مطالعـه کتـاب «فعالیتهـای الکترونیکـی،
کلیـد یادگیـری فعـال در محیطهـای برخـط» کـه بـا
همـکاری رضـا پاشـا ترجمـه و منتشـر کـرده و چنـد منبع
دیگر به پایان برد.
دکتـر الهـام اکبـری ،عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه
تربیـت مدرس و دیگر سـخنران این نشسـت هـم با تأکید
بـر ایـن کـه صـرف اسـتفاده از یـک تکنولـوژی ،الزامـا به
معنـی یاددهـی و یادگیـری الکترونیکـی نیسـت و اغلـب
فعالیتهایـی کـه به عنـوان آموزش الکترونیکی در کشـور
انجـام میشـود ،آمـوزش الکترونیکـی نیسـت بـه تبییـن
برخی الزامات این شیوه آموزش پرداخت.

وی گفـت :مهمتریـن اتفاقی که در آمـوزش آنالین – و
حتـی آمـوزش حضوری که پـس از پایان پاندمـی کرونا از
سـر گرفتـه خواهـد شـد ،بایـد بیفتـد« ،نـه بـه انتقـال
اطالعـات» و «نـه بـه ارزشـیابی عملکرد حافظه» اسـت.
در قـرن بیسـت و یکم پذیرفته نیسـت که اسـتادی به جای
فراینـد یاددهـی در کالس درس ،صرفـا بـه بیـان مباحـث
درسـی یعنـی انتقـال اطالعـات بپـردازد همچنـان کـه بـا
وجـود ابزارهـای مختلـف اطالعاتـی ،دیگـر ارزشـیابی
فراگیـران بـر اسـاس میـزان حفـظ کـردن مطالـب درسـی
پذیرفتـه نیسـت اگرچـه متأسـفانه در نظـام آموزشـی مـا
همچنان بر این شیوه منسوخ تأکید میشود.
دکتـر اکبـری در ادامـه در بیـان ملزومـات آمـوزش
الکترونیکـی بـر انتخـاب هوشـمندانه سـامانه و ابـزار
یادگیـری تأکیـد کـرد و گفت :انتخاب سـامانه مناسـب با
توجـه بـه مشـکل پائیـن بـودن سـرعت اینترنت در کشـور
مـا اهمیـت بیشـتری دارد .یکـی از مهمتریـن مالکهـای
انتخـاب سـامانه یادگیری الکترونیکی ،امکان دسترسـی و
مشـارکت هـر چـه بیشـتر فراگیـران در کالس درس اسـت
کـه بـر ایـن اسـاس سـامانهای نظیـر اسـکایپ میتوانـد
یکـی از مناسـبترین گزینههـا باشـد .وی خاطرنشـان
کـرد :در انتخاب ابزار مناسـب یادگیری باید توجه داشـت
کـه رویـه رایـج در کشـور کـه بسـته آمـوزش حضـوری را
ً
عینـا بـه سیسـتم یادگیـری الکترونیکـی منتقـل میکننـد،
کاملا غلـط اسـت و بایـد محتـوای مناسـب ایـن فضـا را
تهیه کرد.
عضو هیئت علمی دانشـگاه تربیت مدرس خاطرنشـان
کـرد :نکتـه دیگر ،بعـد حضور اسـت که در آموزش سـنتی
بـا توجـه بـه حضـور اسـتاد و دانشـجو در زمـان و مـکان
واحـد ،کاملا پررنـگ اسـت .در آمـوزش الکترونیکـی،
اسـتاد و دانشـجو حضـور فیزیکـی ندارنـد امـا اسـتاد باید
حضـور مجـازی و در دسـترس بـودن خـود را نشـان دهد.
یکـی از مؤثرتریـن راههـا بـرای بـروز ایـن حضـور مجازی
این اسـت که در ابتدای دوره ویدئویی توسـط اسـتاد تهیه و
در اختیـار دانشـجویان قـرار داده شـود کـه در آن اسـتاد،
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ضمـن معرفـی خـود و سـیالبسهای درسـی ،مقـداری
دربـاره شـرایط موجـود و الزامـات آن صحبـت کنـد .چنین
ویدئویـی قطعـا کمـک زیـادی بـه بهتـر شـدن نـگاه
دانشـجویان نسـبت به کالس الکترونیکی و منزوی نشـدن
آنهـا میکنـد .تمـاس انفـرادی اسـتاد بـا دانشـجویان از
طریـق شـبکههای مجـازی یـا ارسـال پیامـک و ایـن که به
آنهـا اعلام کنـد کـه در سـاعت مشـخصی از روز آمـاده
تعامل و پرسـش و پاسـخ فردی با آنهاسـت هـم میتواند به
تقویت بعد حضور در آموزش الکترونیکی کمک کند.
وی تصریـح کـرد :مسـأله دیگـری کـه متأسـفانه در
دورههـای آمـوزش الکترونیکی موجود رایج اسـت ،تأکید
بیـش از حـد بـر آمـوزش همزمان و مـدت زمـان طوالنی
اسـتاد و دانشـجو در فضـای مجـازی اسـت در حالـی که
میتـوان بخشـی از محتـوای آموزشـی را بـه صـورت غیر
همزمـان بـه دانشـجویان ارائه داد .بـا وجـود نرمافزارهای
مختلفـی که به سـادگی و بـا حداقل هزینه قابل دسترسـی
هسـتند ،خـود اسـتادان هـم میتوانند به سـهولت نسـبت
به تولید محتوای مورد نظر اقدام کنند.
ایـن متخصـص یادگیـری الکترونیکـی بـا اشـاره بـه
انـواع سـهگانه حضور شـامل حضور اجتماعی ،شـناختی
و آموزشـی خاطرنشـان کـرد :در حضـور آموزشـی کـه
موضـوع بحث ماسـت ،ارائـه محتوا ،تنها بخـش کوچکی
اسـت و بـرای حضـور آموزشـی اسـتاندارد الزم اسـت که
بـه متمرکـز کـردن مباحـث ،ترغیـب ،تشـکر و تقویـت
کمکهـای دانشـجو ،بـه مشـارکت واداشـتن
شـرکتکنندگان ،تزریـق دانـش از طریق منابـع مختلف و
ارزیابی کارایی فرایند نیز اقدام شود.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تربیـت مدرس با اشـاره
بـه ویژگـی دیگـر محیطهـای آمـوزش سـنتی کـه وجـود
جوامـع یادگیـری اسـت ،اظهـار داشـت :اسـتادان بایـد
تلاش کنند با ایجـاد چنیـن اجتماعاتی در فضـای آنالین
مثـل راهانـدازی گـروه در شـبکههای اجتماعـی ،حـس
رهاشـدگی و انزوایـی را کـه دانشـجویان در چنین فضایی
بـا آن مواجـه میشـوند از بیـن ببرنـد .وجـود چنیـن
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گروههایـی کـه امـکان ارتبـاط و گفتگـوی دانشـجویان بـا
یکدیگـر و تعامل و ارتباط متقابل اسـتاد و دانشـجویان را
فراهـم میکند ،حـس تعلق به گـروه و میـزان رضایتمندی
دانشجویان را تقویت میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :اسـتاد میتوانـد عالوهبـر گـروه
اصلـی ،گروههای کوچکتری از دانشـجویان شـکل دهد و
از آنهـا بخواهـد بعد از کالس با هم تعامل داشـته باشـند
و تکالیـف مشـترکی را انجـام دهند .این چنیـن گروههایی
هـم به افزایـش انگیـزه و ترغیب دانشـجویان بـه فراگیری
مباحث دوره کمک میکند.
دکتـر اکبـری با بیـان این که آمـوزش الکترونیکـی فراتر
از گذاشـتن چنـد فایـل نوشـتاری یـا صوتـی در فضـای
مجازی اسـت و همین تعامـل و همکاریهای انگیزهبخش
اسـت کـه آمـوزش الکترونیکـی کارآمـد را از یـک فناوری
صـرف متمایـز میکنـد ،اظهـار داشـت :در مـورد
آموزشهـای غیرهمزمـان هـم میتـوان از طریـق ایجـاد
چنیـن گروههایـی میزان تعاملات و در پـی آن رضایتمندی
دانشجویان از دوره الکترونیکی را افزایش داد.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تربیـت مـدرس اضافـه
کـرد :نکتـه دیگـری کـه در دورههـای آمـوزش الکترونیکی
اهمیـت دارد مشـخص کـردن دقیـق انتظـارات اسـتاد از
دانشـجویان در ابتدای دوره اسـت که میتوان این انتظارات
و دسـتورالعملهای مربوطه را در قالـب فایلهای ویدئویی
و متنـی همـراه با ویدئو معرفـی دوره در اختیار دانشـجویان
قـرار داد .توصیـه دیگر مـن به همکاران جـدی گرفتن بحث
بازخوردگیـری از دانشـجویان اسـت .مطالعـات علمـی
نشـان داده که بازخورد همساالن بسـیار مؤثرتر از بازخورد
معلم است.
دکتـر اکبـری با بیـان این کـه اسـتادان میتوانند ضمن
ترغیب دانشـجویان بـه بازخـورد دادن دائم بـه یکدیگر از
آنهـا بخواهنـد در اواسـط دوره بازخـوردی از عملکـرد
اسـتاد هـم ارائـه کننـد ،اظهـار داشـت :اسـتاد بـا توجه به
بازخوردهـای گرفتـه شـده میتوانـد نسـبت بـه رفـع
مشکالت و بهبود فرایند آموزش خود اقدام کند.

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

عضـو هیئت علمـی دانشـگاه تربیت مـدرس در پایان
بـا بیـان ایـن کـه ارزشـیابی پایـان دوره ،شـیوهای کاملا
منسـوخ شـده اسـت ،اظهـار داشـت :ورود بـه حـوزه
آمـوزش الکترونیکـی در ماههـای اخیـر فرصـت خوبـی
اسـت که اسـتادان دغدغـه امتحان و ارزشـیابی پایـان ترم
را رهـا کننـد و حضـور منظـم و تعامـل فعال دانشـجویان
طـی دوره را ملاک ارزشـیابی خود قـرار دهنـد .امیدوارم
اگـر اسـتادانی هـم همچنان بر ارزشـیابی پایان تـرم اصرار
دارنـد ،الاقـل بـه جای سـنجش عملکـرد حافظـه و میزان
حفظیـات دانشـجویان ،مهـارت آنهـا در تولیـد و حـل
مسأله را ارزیابی کنند.

ایـن نشسـت کـه بـا مشـارکت قابـل توجـه اعضـای
هیئـت علمی ،کارشناسـان و مدیران آموزشـی دانشـگاهها
و عالقمنـدان حـوزه آمـوزش الکترونیکـی برگـزار شـد بـا
پرسـش و پاسـخ و تبـادل نظـر حاضـران و سـخنرانان
نشسـت بـه مـدت دو سـاعت در فضـای اسـکایروم و
اینسـتاگرام مؤسسـه انجام گرفت .دبیر علمی این نشسـت
دکتـر رضا ماحوزی معاون پژوهشـی و آموزشـی مؤسسـه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی بود.
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چهاردهمین نشست:

تولید محتوا و نشر الکترونیکی

چهاردهمیـن نشسـت «از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه
آموزش عالـی الکترونیکی» روز چهارشـنبه ،پنجـم آذرماه
بـا موضوع «تولیـد محتوا و نشـر الکترونیکی» برگزار شـد.
در ایـن نشسـت که به صـورت برخط (آنالین) برگزار شـد،
مهنـدس حمیدرضـا صنیعـی ،کارشـناس محتـوا و نشـر
دیجیتـال و مدیرعامـل شـرکت توسـعه و فنـاوری آویـد و
حبیباللـه حبیبـی فهیـم ،معـاون توسـعه و برنامهریزی باغ
کتاب تهران با شرکتکنندگان سخن گفتند.
در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون
پژوهشـی و آموزشـی مؤسسـه که مدیریت جلسـه را برعهده
داشـت ،اظهـار داشـت :هدف از این سلسـله نشسـتها که
بـا همـکاری معاونتهـای آموزشـی ،پژوهشـی و فرهنگـی
وزارت عتف برگزار میشـود ،بررسـی الزامات گذر از فضای
سـنتی و کالسـیک دانشـگاهها و مراکز آموزش عالی – با همه
موجهـا و مدلهـای متنـوع دانشـگاه کالسـیک -بـه یـک
ً
فضـای کاملا جدیـد یعنـی فضـای سـایبری و شـناخت
ً
اقتضائات کامال متفاوت این فضای جدید است.
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حبیبـی فهیـم ،سـخنران اول ایـن نشسـت کـه از
متخصصان مجرب حوزه نشـر الکترونیکی اسـت ،سخنان
خـود را بـا ذکر خاطـرهای از مرحـوم محمد زهرایـی -مدیر
فقیـد نشـر کارنامـه -آغـاز کـرد و گفـت :سـالها پیـش در
جریـان طـرح احـداث بـاغ کتـاب تهـران ،جلسـاتی را بـا
مرحـوم زهرایـی داشـتیم .وی در صحبتهـای خـود از
بیرغبتـی نسـبت به نشـر الکترونیکـی میگفـت و اینکه او
هیـچگاه فکـر نمیکـرد روزی کتابهـای الکترونیکـی
بتوانند جایگزین کتابهای چاپی شوند.
وی خاطرنشـان کـرد :از آنجـا کـه بخش قابـل توجهی از
شـخصیت مـا با بـوی کاغذ و جوهـر و لـذت ورق زدن کتاب
آمیختـه اسـت تـا حـد زیـادی بـا مرحـوم زهرایـی همدلـی
میکـردم ولی به یـاد دارم که همـان ایام ،دخترم کـه دانشآموز
راهنمایـی بـود ،نمایشـگر رایانـه را روی زمیـن میگذاشـت و
شـب تا صبح با شـوق و لذتی فـراوان کتـاب میخواند و هیچ
وقتازکتابهایالکترونیکیگالیهنداشت.
معـاون توسـعه و برنامهریـزی بـاغ کتاب تهـران تصریح
کـرد :نشـر الکترونیکی هم مثـل تمـام نوآوریهـا در ابتدا با
مقاومتهایی رو به رو شـده اما نسـل جدید که از همان اول
با کتـاب الکترونیک بزرگ میشـوند هیچ مشـکلی ندارند و

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

همه این بحثها برایشـان بیمعنا اسـت .ناشـران سـنتی هم
یـا باید بـا واقعیت کنار بیایند یـا جای خود را به نسـل جدید
بدهنـد .البتـه خـود فناوریهـا هـم بیـکار نمیماننـد و بـا
شناسـایی علل مخالفت و مقاومت در برابـر پذیرش فناوری
سعی میکنند به این مقاوتها پایان دهند.
ت برخی افـراد در برابر
حبیبـی فهیـم درباره علـل مقاوم 
فناوریهایـی مثـل زیسـت فنـاوری گفـت :بخـش قابـل
توجـه مخالفتهـا بـا فناوریهـای جدیـد بـه حـس
نوسـتالژیک و تجربههـای خـوب مـا با فناوریهـا و فضای
سـنتی برمیگـردد کـه این نوسـتالژی با گـذر نسـلها کنار
مـیرود و ممکـن اسـت افـراد حـس خوبـی نسـبت بـه
کتابهای الکترونیکی نداشته باشند.
وی گفـت :یکـی دیگـر از مشـکالت مطـرح شـده در
مـورد کتابخوانهـای الکترونیکـی ،نـور زیـاد مانیتـور و
شـلوغ بودن دسـکتاپ و … اسـت .راهکار تکنولوژی برای
رفع این مسـئله ،تولیـد کتابخوانهای الکترونیکـی بوده که
مشـکل رفلکـس نـور نمایشـگرهای رایانـه و … را ندارند و
ً
هماننـد کتابهـای چاپـی صرفـا نـور محیـط را منعکـس
میکننـد .باتـری ایـن کتـاب خوانهـا هـم بعـد از هـر بـار
شارژ تا یک هفته دوام دارد.
وی تصریـح کـرد :عامـل دیگر مقاومـت در برابر نشـر
الکترونیـک ،بحثهـای حقوقـی مربـوط بـه نشـر اسـت.
تجربـه فضای مجـازی نشـان داده به محض ایـن که کتابی
را در وبسـایتی میگذاریـد ،برخی افـراد آن را کپی و تکثیر
میکنند و ناشر را به خاک سیاه میکشانند .نمونه آن،
بالیـی اسـت کـه پـس از سـالها توقیـف سـر فیلـم
سـینمایی «سـنتوری» آمد و بـا تکثیر و توزیـع غیرمجاز آن
تولیدکننده فیلم خیلی زود درگذشت.
وی خاطرنشـان کـرد :افـراد زیـادی در روسـیه و چین و
… یـد طوالیی در سـرقت کتـاب دارند و حتی سـایتهایی
راهانـدازی شـدهاند کـه فایـل کتابهـای مختلـف را در
اختیـار عالقمنـدان قـرار میدهنـد .البتـه تکنولـوژی بـرای
ایـن مشـکل هـم راه حلی پیـدا کـرده و فناوریهایـی ابداع
شدهاند که مانع کپی کردن و انتقال محتوا میشوند.

ت نشر الکترونیکی
حبیبی فهیم با اشـاره به سـیر پیشـرف 
در دنیـا اظهـار داشـت :یکـی از اتفاقـات اول در ایـن زمینه
ایـن بـود کـه آمـازون ،همـان کتابهای چاپـی را در بسـتر
الکترونیـک عرضـه میکـرد .مدتی بعـد هم ناشـران ،فایل
پی دی اف کتابهایشان را در بستر اینترنت فروختند.
وی تصریـح کـرد :در ادامه ،ناشـران بزرگ ،نـرم افزارها
و حتـی سـخت افزارهایـی اختصاصـی را بـرای خوانـدن
کتـاب عرضـه کردنـد .در کشـور ما هم چند سـالی اسـت
کـه دوسـتان ،بومـی کـردن نرمافزارهـای کتابخـوان
الکترونیکـی را شـروع کردهانـد .البتـه بـا توسـعه تلفنهای
هوشـمند کـه امکانـات چنـد دسـتگاه را در خـود دارنـد
اسـتقبال از کتابخوانهـای الکترونیکـی در ایـران و جهـان،
کاهش یافته است.
معـاون توسـعه و برنامهریـزی بـاغ کتـاب تهـران
خاطرنشـان کـرد :محیـط دیجیتـال ،فضایـی بـرای مطالعه
ً
ایجـاد کـرده کـه بـا فضـای سـنتی کاملا متفـاوت اسـت.
محتـوای مالتـی مدیـا و حتـی واقعیـت مجـازیبـه عرصه
تولیـد محتـوای الکترونیکـی وارد شـده اسـت طـوری کـه
میتـوان بـه جـای خوانـدن صـرف کتابهـای پزشـکی،
حسـب موضـوع ،داخل مغـز و قلب و دیگـر اندامهای بدن
چرخیـد .ایـن وضعیت تکنولـوژی جدیـد و در حال تحقق
در آینـده اسـت و بهتر اسـت با روی گشـاده با ایـن تغییرات
همراه شویم.
وی در ادامـه تأکیـد کـرد کـه دغدغـه مرحـوم زهرایی و
سـایر مخالفـان نشـر الکترونیـک فقـط نوسـتالژیک بـودن
کتب چاپی نیسـت .براسـاس نظریـه مک لوهـان ،عالوهبر
محتـوا ،فـرم رسـان ه هـم در ذهـن مخاطـب اثر میگـذارد.
یعنـی وقتـی بـا کتـاب کـه سـاختار خطـی دارد ،مأنـوس
هسـتید ،مغـز شـما بـه شـکلی متفـاوت بـا افـرادی کـه بـا
فضای سـطحی محیـط الکترونیکـی سـروکار دارند تربیت
میشود.
بهعقیـده وی ،روحیـه فردگرایی و تأمـل و خلوتگزینی
و پیگیـر بـودن در افـرادی کـه به کتاب سـنتی عـادت دارند
بیشـتر اسـت .حتـی فـرم نشسـتن در کالسهـای درس را
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ناشـی از فـرم خطـی کتـاب میداننـد .رسـانههای مختلف
مثـل رادیـو و سـینما هم میتواننـد چنین تأثیراتـی بر ذهن و
ً
فرهنگ داشـته باشـند .مثال با حضـور روزافـزون در فضای
اینترنـت ذهـن مـا هـم شـبکهای و افقی شـده کـه اخالق و
تبعـات تمدنـی و سیاسـی خاص خـود را داشـته  .نمایانگر
کرده است.
حبیبـی فهیـم در ادامـه بـه بحـث نشـر الکترونیـک
پرداخـت و گفت :باید بین نشـر الکترونیکی دانشـگاهی و
نشـر الکترونیکـی عـام کـه بـه رمـان و داسـتان و کتابهـای
اجتماعـی و … میپـردازد تمایـز قائـل شـد .در نشـر
الکترونیکـی عـام ،خـود متـن مهـم اسـت و کتابخوانهای
ً
الکترونیکـی هـم عمدتـا مکفل ایـن بخش هسـتند ولی در
نشـر الکترونیکـی دانشـگاهی ،کتـاب ،متـن آموزشـیای
تلقی میشـود که شـکاف بین اسـتاد و دانشـجو را پـر کرده
و به فرایند آموزشی نظم میدهد.
در ایـن نـوع نشـر الکترونیکی بـا محتوا سـروکار داریم
کـه کتـاب تنهـا یکـی از شـقوق آن اسـت و شـاید تـا چند
ً
سـال دیگر اساسـا کتابهـا جایگاهـی در آموزش نداشـته
باشند.
حبیبـی فهیـم بـا اشـاره بـه این کـه انتشـارات پیرسـون
چند سـالی اسـت کـه از ناشـر دانشـگاهی به یـک کمپانی
بـزرگ آموزشـی تغییر کرده اسـت اظهار داشـت :علت این
تغییـر ،پیشبینـی این مسـأله اسـت کـه احتمـاال در آینده،
ً
کتـاب خصوصـا کتـاب چاپـی دیگـر جایـگاه فعلـی را
نخواهد داشت و نباید از دیگر اشکال محتوا غفلت کرد.
مهنـدس صنیعی ،دیگر سـخنران نشسـت هـم در ابتدا
بـه اهمیـت محتوای آکادمیک و نشـر دیجیتال اشـاره کرد و
بـا مـروری بـر تاریخچـه نشـر الکترونیکـی در کشـور
ویژگیهای این عرصه را تشریح کرد.
وی گفـت :اولیـن بـار در سـال  ۱۳۶۸پـس از ظهـور
«سـی دی رام» اولیـن نمونـه نشـر الکترونیـک بـه شـکل
جدیدر در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت.
در سـال  ۷۱اولیـن پلتفـرم نشـر الکترونیکـی در ایـران
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تهیه شـد و سـه سـال بعـد «اشـپرینگر لینک» اولیـن کتاب
الکترونیکی را عرضه کرد.
سـال  ۷۵انتشـارات الزویـر اولیـن ژورنال فول تکسـت
با فرمت پی دی اف را منتشر کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :در سـال  ۷۷اولیـن اینترانتـی که
ژورنالهـا و کتابهـا و دیتابیسهـای مختلفـی را شـامل
میشد روی شبکه رزنت راه اندازی شد .در سال
 ۹۸هـم اولیـن پلـت فـرم یادگیـری الکترونیکـی بـا
قابلیت فارسی عربی توسط مجموعه ما به بازار شد.
صنیعـی در تعریف نشـر دیجیتال گفت :در گذشـته اگر
نسـخه  pdfیـک کتـاب را تهیـه میکردیـد بـه آن نشـر
ً
دیجیتـال میگفتنـد .براسـاس تعریـف کاملتـری کـه بعـدا
ارائـه شـد نشـر دیجیتـال شـامل فرایندی اسـت کـه طی آن
محتـوا به ابزارهـای دیجیتال منتقل و با فرمتی اسـتاندارد در
اختیـار کاربـر قرار میگیـرد  .بـرای تولید محتـوای دیجیتال
نیاز به استدیوهای تولید محتوا داریم.
وی بـا بیـان ایـن کـه سالهاسـت از دنیـای کتابهـای
چاپـی جـدا شـدهایم و بـه کتابهای شـبه چاپـی در دنیای
دیجیتـال رسـیدهایم ،اظهـار داشـت :بایـد هر چه سـریعتر
فاصلـه خـود را با کشـورهای پیشـرفته در زمینـه کتابهای
دیجیتال کاهش دهیم.
صنیعـی خاطـر نشـان کـرد :اکوسیسـتم نشـر دیجیتال
شـامل نویسـنده ،ناشر و خواننده اسـت .اولین گام در تولید
کتـاب الکترونیکـی انتخـاب فرمت مناسـب اسـت که اگر
بـا دقـت کافـی انجـام نشـود ،ممکـن اسـت ناشـری
ی الکترونیکـی خـود را در فرمتـی منتشـر کند که
کتابهـا 
تـک منظوره و برای اسـتفاده ناشـری خاص طراحی شـده و
بـا انتخـاب آن سـرمای ه زیـادی که صـرف کتابها شـده به
هدر رود.
وی تصریـح کـرد :براسـاس پیشبینیهـا ،حجـم بازار
کتابهـای الکترونیکـی تـا سـال  ۲۰۲۲بـه  ۱۳.۵بیلیـون
دالر میرسـد ،لـذا هر اشـتباه و تأخیر بیشـتر در این زمینه،
آسیبهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
صنیعـی بـا بیـان اینکـه فرمـت اسـتاندارد کتابهـای

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

الکترونیکی E-PUB3 ،اسـت که توسـط فروم بینالمللی
نشـر دیجیتال ( )idpfپیشـنهاد شده و سـایر نهادهای بزرگ
و انتشـارات مختلـف هـم آن را پذیرفتهانـد ،اظهار داشـت:
ایـن فرمـت با توجـه بـه ویژگیهایی کـه دارد در انتشـارات
آموزشی هم کارایی باالیی دارد.
وی تصریـح کـرد :بـرای تولیـد کتـاب دیجیتـال پس از
انتخـاب فرمـت مناسـب ،بایـد اسـتودیوی مناسـبی بـرای
تولید محتوا در اختیار داشـته باشـیم .اسـتودیوهای خارجی
بـا زبـان فارسـی و عربـی هماهنگـی ندارند لذا در شـرکت
آویـد نسـبت بـه ایجـاد اسـتودیو چنـد زبانـه تعاملـی بـا
قابلیـت تولیـد صـوت و ویدئـو و سـایر اشـکال محتـوا و
امـکان خوانـدن فرمولهای پیچیده ،لینـک دادن و … اقدام
کردهایـم .ایـن اسـتودیو بـا ابـزار  OCRفارسـی ،قابلیـت
تبدیـل کتابهـای چاپـی بـا فرمـت  pdfو حتی زرنـگار به
فرمت مناسب را دارد.
بـه گفتـه صنیعـی ،فـاز سـوم تولیـد کتابهـای
الکترونیکـی بخـش توزیع (فـروش) و فاز نهایـی ،خواندن
کتاب به وسیله نرمافزار  Reader E-PUB3است.
وی ،پیگیـری رفتار مخاطب از طریق اسـتاندارد xAPI
را کـه قـادر اسـت میـزان مطالعـه شـده از محتوا و سـرعت
مطالعـه را نشـان دهـد گامـی ضـروری در نشـر دیجیتـال
عنـوان کرد و گفت :نشـر دیجیتال در دهه  ۲۰۲۰به سـمت
کتابهـای مالتـی مدیـا حرکـت میکند .امـروزه بـا تمایل
ً
شـدید و خاصـی از جانب مردم مواجه هسـتیم که تماما در
دنیـای دیجیتـال و شـبکههای اجتماعی سـیر میکننـد و با
ایـن زمینه خوب بسـیار مناسـب اسـت کـه محتواهـا را در
قالـب ویدئـو ،اینفوگرافیک و پرزنتیشـن به آنهـا ارائه کنیم.
دهـه جـاری ،دهـه دوسـتدار موبایل اسـت یعنـی محتوای
تولیـدی باید بـه گونهای ارائه شـود که امـکان خواندن آنها
در تلفنهـای همـراه وجـود داشـته باشـد .رونـد دیگـر در
دنیای نشـر دیجیتال ،حرکت به سـمت خودانتشـاری است
بـه طوری که نویسـنده قادر باشـد بـا ابزارهـای مختلفی که
در اختیار دارد ،محتوا را تولید و منتشـر کرده و به خوانندگان
عرضه کند .گسـترش پادکسـتها و انجـام  ۷۰درصد امور

نشـر توسـط ماشـینها از دیگـر رویکردهـای حـوزه نشـر
دیجیتال است.
وی در ادامـه بـه صـورت کارگاهـی و عملـی برخـی از
قالبهـای جدید نشـر الکترونیکـی چند وجهی کـه واجد
صدا و فیلم و تصویرهای هوشمند است را نیز ارائه داد.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،مدیـر نشسـت هـم بـا اشـاره به
نگرانـی مراکز نشـر کتب دانشـگاهی از تعطیلـی این مراکز
با توسـعه نشـر دیجیتال گفـت :توضیحات مطرح شـده که
حاکـی از ظرفیتهای باالی تولیـد و  inمحتوای آکادمیک
اسـت ،مایـه دلگرمـی ناشـران دانشـگاهی اسـت و ایـن
اطمینـان را میدهـد کـه در صـورت تأمین زیرسـاختها و
ابـزار الزم میتـوان از ظرفیتهـای علمـی درون دانشـگاه
بـرای تولیـد و عرضـه قالبهـای جدید نشـر اسـتفاده کرد.
در این شـرایط دفاتر نشـر کالسیک دانشـگاهی باید خود را
بـا تحـوالت ایـن عرصـه هماهنگ کنند تـا عالوهبـر به روز
کـردن منشـورات پیشـین ،آثـار جدیـد را هـم متناسـب بـا
محتـوا ،تمایل تولید کننده و نیاز مصرف کننده در اشـکالی
جدیـد تولیـد کننـد .بـه ایـن معنـا ،دفاتر نشـر دانشـگاهی
همسـو با مراکز نشـر الکترونیکی بیرون از دانشـگاه ،تمهید
کننـده زیرسـاختهای الزم بـرای تولیـد تکسـتها و متون
علمـی هوشـمند و متنـوع اسـت؛ خـواه مصـرف کننـده آن
درون دانشگاه باشد و خواه بیرون از آن.
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پانزدهمین نشست:

ابزارها و زیرساختهای فنی مورد
نیاز برای آموزش الکترونیکی

پانزدهمیـن نشسـت «از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه
آمـوزش عالـی الکترونیکی» مؤسسـه مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی  ۱۹ ،آذرمـاه از سـاعت  ۱۰با سـخنرانی دکتر
بیـژن عـرب یـزدی ،اسـتاد دانشـگاه و رئیـس مؤسسـه
آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان برگزار شد.
دکتـر بیـژن عرب یـزدی در ابتـدای سـخنرانی خود در
ایـن نشسـت در تبییـن سـامانههای نـرم افزاری مـورد نیاز
بـرای آمـوزش الکترونیکـی گفـت :بسـته بـه سـامانهها و
زیرسیسـتمهای الزم بـرای آمـوزش الکترونیکـی،
نرمافزارهـای مختلفـی هم مـورد نیاز اسـت .سـامانههای
دانشـگاهی مـورد نیـاز در حالـت کلـی شـامل سـامانه
خدمـات آموزشـی و سـامانه مدیریـت یادگیـری (سـامانه
یادگیری الکترونیکی) است.
وی خاطرنشـان کـرد :سـامانه یادگیـری الکترونیکـی
(سـایا) شـامل بخشهـای تعاملـی همزمـان (تاالرهـا و
کالسهـای برخـط زنـده) ،بخشهـای تعاملـی
غیرهمزمان (پیامرسـان آموزشـی) ،محتـوای الکترونیکی
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(فایلهـای چندرسـانهای تعاملی و غیرتعاملـی) و باالخره
ابزار آزمونهای الکترونیکی است.
دکتـر عـرب یـزدی درباره فـرق تـاالر و کالس گفت :از
آنجـا کـه دانشـگاه ایرانیـان از ابتـدا یـک دانشـگاه تمـام
الکترونیکـی بـوده  ۱۵سـال پیش بـه این نتیجه رسـیدیم که
عالوهبـر کالسهـای برخـط زنـده نیـاز بـه تاالرهایـی هـم
داریـم .در هـر واحـد آمـوزش عالـی علاوه بـر تعاملات
درسـی و کالسـی ،تعامالتـی در سـطح اداری صـورت
میگیـرد که در فضـای الکترونیکی از طریـق تاالرها انجام
میشـود؛ اگر دانشـگاه الکترونیکی اسـت نباید به دانشجو
ً
بگوییـم کـه بـرای امـور اداری مثلا گرفتـن مرخصـی یـا
پیگیـری مراحـل اداری پایاننامـه خـود بایـد حضـورا بـه
دانشـگاه مراجعـه کنـد .وی خاطرنشـان کـرد :سیسـتم
پیامرسـا ن آموزشـی به صـورت تعاملـی غیرهمزمـان عمل
میکنـد یعنـی پیامهایـی که توسـط آن ارسـال میشـود در
زمان دیگری توسط مخاطب خوانده میشود.
دکتر عرب یـزدی در توضیح محتـوای الکترونیکی مورد
نیـاز در سیسـتم یادگیـری الکترونیکـی گفـت :منظـور از
محتـوای الکترونیکـی ،فایلهـای چندرسـانهای تعاملـی و
غیرتعاملی اسـت که براساس سـناریویی که استاد مینویسد
تهیـه می شـود تا در کوچکتریـن زمان و بـدون هرگونه جمله
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اضافی مطالب درسی را به دانشجویان منتقل کند.
وی گفـت :در زیـر سیسـتم تعاملـی همزمـان
(کالسهـای برخـط زنـده) از نرمافزارهایـی مثـل«ادوبی
کانکـت»« ،بیـگ بلـو باتـن»« ،اسـکای روم»« ،نیمـا»،
«سـماالیو» و … اسـتفاده میشود .بررسـی دادههای ۱۹۶
دانشـگاه و مؤسسـه آمـوزش عالـی کشـور نشـان میدهد
کـه  ۱۰۹دانشـگاه ( ۵۵درصد دانشـگاهها) کـه حدود ۸۰
درصـد دانشـگاههای متمرکـز دولتـی موجـود در ایـن
فهرسـت ( ۵۴دانشـگاه) را تشـکیل میدهـد از «ادوبـی
کانکـت» ۳۲ ،دانشـگاه ( ۱۷درصـد کل دانشـگاههای
موجـود در فهرسـت) کـه شـامل  ۲۲درصد دانشـگاههای
متمرکـز دولتـی ( ۱۵دانشـگاه) را تشـکیل میدهـد از
«بیـگ بلـو باتـن» اسـتفاده میکننـد .دکتـر عـرب یـزدی
تصریـح کـرد :اسـکای روم بـه عنوان یـک نرمافـزار ایرانی
در سـه درصـد دانشـگاههای متمرکـز دولتـی و  ۱۸درصد
کل دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی مورد بررسـی
اسـتفاده میشـود .نرمافزارهـای دیگـر مثـل سـماالیو،
نیمـا ،مرواریـد و شـاهرود هـم مجموعـا در  ۱۰درصـد
دانشگاههای موجود در این فهرست استفاده میشوند.
رئیـس مؤسسـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی ایرانیـان
خاطرنشـان کـرد :بـرای برگـزاری آزمونهـای الکترونیکی
هـم میتـوان از نرمافزارهـای متعـددی کـه بدیـن منظـور
طراحـی شـده اسـتفاده کـرد« .مـودل» یکـی از ایـن
نرمافزارهاسـت کـه امـکان برگـزاری هـزار نـوع آزمـون
تستی و تشریحی مختلف را دارد.
وی در خصـوص نحـوه جلوگیری از تقلـب و اطمینان
از صحـت آزمـون الکترونیکـی گفـت :صحـت آزمـون با
احـراز هویـت دقیـق افـراد شـرکتکننده در آزمـون و
اعتبارسـنجی نتایـج آزمـون حاصـل میشـود .احـراز
هویـت منحصـرا توسـط وبکـم صـورت میگیـرد و البتـه
ابزارهایـی وجـود دارنـد کـه بـا هـر کلیـک از فـرد
آزموندهنده عکس میگیرند.
دکتـر عـرب یزدی بـا بیان این کـه طی برگـزاری آزمون
بـه ازای هـر سـؤال یـک کانکشـن برقـرار مـی شـود و لذا
تعـداد کانكشـنها در این بـازه زمانی تا  ۲۰برابر شـرایطی
کـه کالس درس برگـزار میشـود ،افزایش مییابـد ،اظهار

داشـت :در نرمافزارهایـی مثـل مودل این امکان هسـت که
بـا کلیـک بـر هـر سـؤال از فـرد عکـس گرفتـه شـود و
میتـوان بـا تنظیـم سیسـتم مطمئن شـد کـه فقط یـک نفر
بتواند حین پاسخ به سوال کانکت شود.
رئیـس دانشـگاه الکترونیکـی ایرانیـان خاطرنشـان کرد:
یکـی دیگـر از روشهای جلوگیری از تقلـب در آزمون ،ملزم
کـردن دانشـجو بـه اسـتفاده از دوربیـن تلفـن همراه خـود به
عنـوان وبکـم دوم حیـن آزمـون اسـت تـا بتـوان همزمـان با
تصویـری کـه وبکـم رایانـه از دانشـجو میگیـرد از زاویـهای
دیگـر هـم تصویـر دانشـجو را مشـاهده و ضبـط کـرد .وی
دربـاره نحوه اعتبارسـنجی نتایـج آزمون هم گفـت :برگزاری
آزمـون شـفاهی و امکان دسترسـی آنـی و تصادفی اسـتاد به
صفحـه نمایـش هـر یـک از شـرکتکنندگان در آزمـون و
بررسـی نـرم افزارهـای ران شـده از روشهـای قابل اسـتفاده
بدیـن منظـور اسـت .آزمـون شـفاهی مسـتلزم بـه کارگیری
فرایندی اسـت کـه طی آن میبایسـت از کالسهـای جانبی
در کالس برخط زنده بهره برداری کرد.
دکتـر عـرب یـزدی خاطرنشـان کـرد :ایجـاد ایـن
کالسهـا در داخـل کالس برخـط زنـده اصلـی به اسـتاد
امـکان میدهـد کـه بـا تـک تـک دانشـجوها در محیطـی
جداگانـه صحبت کند و اعتباربخشـی الزم را در خصوص
نوشـتهها و پاسـخنامه آزمـون مهیـا کنـد .وی در پایـان بـا
اذعـان بـه مشـکل نقـض حریـم خصوصـی دانشـجو بـا
دسترسـی اسـتاد بـه نمایشـگر رایانـه دانشـجو بـرای
اعتبارسـنجی آزمـون تصریح کـرد :به منظور پیشـگیری از
نقـض حریـم خصوصی دانشـجو با دسترسـی بـه صفحه
نمایـش رایانـه او در دانشـگاه مـا کـه تمام فراینـد تحصیل
بـه صـورت الکترونیکی انجام میشـود در موقـع ثبت نام
به دانشـجو اعلام میکنیم که بایـد رایانـهای را به صورت
ً
اختصاصـی صرفـا برای آموزش الکترونیکی داشـته باشـد
و هیـچ گونـه اطالعات شـخصی در آن قـرار ندهـد .البته
ممکـن اسـت دانشـجو رایانـه مجزایـی را بـرای آمـوزش
تهیـه نکنـد ولـی به هـر حال بـا توجه به ایـن کـه از قبل به
دانشـجو اعلام شـده و با تصمیم خـود از رایانه شـخصی
اسـتفاده میکنـد نمیتوانـد مدعـی نقـض حریـم
خصوصی خود حین آزمون شود.
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سلسلهنشستها

شانزدهمین نشست:

فعالیتهای آموزشی؛ یادگیری
مشارکتی در محیط آنالین
در شـانزدهمین نشسـت «از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه
آموزش عالـی الکترونیکی» مؤسسـه مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی که با همـکاری معاونت آموزشـی وزارت عتف
و مرکـز نشـر دانشـگاهی برگـزار شـد ،مقولـه «یادگیـری
مشارکتی در محیط آنالین» بررسی شد.
در ایـن نشسـت کـه  ۲۶آذرمـاه بـه صـورت برخـط
(آنالیـن) برگـزار شـد ،دکتـر داریـوش نـوروزی ،اسـتاد
تکنولـوژی آموزشـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و دکتـر
سـید ابراهیـم ابطحـی ،اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف و
نایـب رئیـس انجمـن انفورماتیـک ایـران از دیدگاههـای
مختلـف بـه تبییـن فراینـد یادگیـری مشـارکتی در محیـط
آنالین پرداختند.
دکتـر نـوروزی با اشـاره بـه این کـه یادگیری مشـارکتی
یـک پارادایم آموزشـی اسـت که طـی آن افـراد ،یکدیگر را
در فراینـد یادگیـری یـاری میکننـد ،اظهـار داشـت:
یادگیـری مشـارکتی مبتنـی بـر پنـج مبنای اساسـی شـامل
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اسـتقالل ،توانایـی فـردی ،فراینـد ارتبـاط ،اسـتفاده از
مهـارت همیاری و خـود ارزیابی اسـت .اگر ایـن پارادایم
بـه درسـتی پیـاده شـود ،موجـب ارتقـای مهـارت تفکر و
ارتباط شخصی و افزایش اعتماد به نفس افراد میشود.
وی خاطرنشـان کـرد :یادگیری مشـارکتی مبتنـی بر دو
اصـل پتانسـیل فرهنگـی و دانـش اجتماعی اسـت که این
دانـش اجتماعـی شـامل دانـش ضمنـی فرهنگـی و دانش
صریـح فرهنگی اسـت .دانـش ضمنی فرهنگی که شـامل
هنجارهـا و ارزشهـای کار جمعـی اسـت ،عنصـری
اساسـی در پیشـرفت هر ملت به شـمار مـیرود به طوری
کـه پیشـرفت ژاپنیهـا را ناشـی از اسـتفاده آنهـا از دانـش
ضمنی فرهنگی در کنار دانش صریح میدانند.
دکتـر نـوروزی تصریـح کرد :بـرای کسـب فرهنگی از
جـای دیگر موظفیم همـواره یک پـا را در فرهنگ خودمان
بگذاریـم و پـای دیگـر را کنـار فرهنـگ دیگـر و سـپس به
انطبـاق و پذیـرش عناصر مـورد نظر از آن اقـدام کنیم ولی
ً
اگـر کال وارد یـک فرهنـگ دیگـر شـویم چیـزی بـه مـا
اضافه نمیشود.
وی گفـت :گاهـی دیـده میشـود برخـی با یـاد گرفتن
چنـد نرمافـزار دگرسـاخته ،آن چنـان مغـرور میشـوند که

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

خودشـان را گـم میکننـد در حالـی کـه ایـن دسـتاوردها
حاصـل تلاش دانشـمندان دیگـر اسـت و جایـی بـرای
مغرور شدن ما نیست.
دکتـر نـوروزی بـا بیان ایـن کـه در یادگیری مشـارکتی
ً
بـه دلیل نمونـه کاری که انجام میشـود بایـد حتما محقق
خویشفرمـا باشـیم در خصـوص نحـوه شـکلگیری
یادگیـری مشـارکتی گفـت :در فراینـد یادگیری مشـارکتی،
ابتـدا یادگیرنـدگان را بـه گروههـای دو ،سـه نفره تقسـیم و
در ادامـه موضـوع درس را تبییـن و بـه خوبـی تحلیـل
میکنیـم .سـپس ،مجموعـهای از اهـداف فرعـی را از
هـدف اصلـی اسـتخراج میکنیم .آنـگاه اهـداف فرعی را
از آسـان بـه سـخت اولویتبنـدی میکنیم و بـه ترتیب از
اولویـت اول بـه هر یـک از گروهها ارائـه میکنیم و کتاب،
فیلـم یـا دیگـر منابـع مـورد نیـاز را هـم در اختیـار آنهـا
میگذاریـم .افـراد هـر گـروه با مطالعـه منابع بـه تدریج با
مشـارکت هـم مطلـب را فرامیگیرند .در ادامه یـک نفر از
اعضـای هـر گـروه به عنـوان نماینـده انتخاب میشـود که
ایـن نمایندههـا در کنـار هـم بـه مشـارکت و تبـادل نظـر
میپردازنـد و سـپس آنچـه را کـه از ایـن تبـادل نظـر بـا
گرفتهانـد بـه اعضـای گـروه خـود منتقـل میکننـد .بـا
تحلیـل و بررسـی آموختههـا ،نماینـده گـروه یا هـر یک از
اعضا مطالبی را که یاد گرفتهاند ارائه میکنند.
وی خاطرنشـان کرد :از مزایای این پارادایم آموزشـی،
تعامـل عاطفـی و منطقـی اسـت کـه طی ایـن فراینـد بین
یادگیرنـدگان شـکل میگیرد و علاوه بر یادگیـری ،توانایی
تحلیـل و تغییـر را هـم در آنهـا ایجـاد میکنـد .ارتبـاط
سـاختاری دانـش و عقایـد و مفاهیم نیاز به بحـث و تبادل
نظـر و قانونمنـدی دارد کـه ایـن تعامـل علمـی و قانونمند
در جریـان یادگیـری مشـارکتی در یادگیرنـدگان شـکل
میگیرد.
دکتـر نوروزی تصریح کـرد :تعامل گفتـاری در تعامل
شـناختی هـم مؤثـر اسـت و چـون موضـوع تفکـر و
طرحوارههـای ذهنـی یادگیرنـدگان بـا هـم تفـاوت دارد،
بـرای اسـتدالل روشهـای متفاوتـی را بـه کار میبریـم و

محیـط آموزشـی را خلاق میکنیـم که در چنیـن محیطی
میتـوان انتظـار تغییـر و توانایی تغییـر در افراد را داشـت.
ایـن فرایند یادگیری کـه همه یادگیرندگان در آن مسـئولیت
دارنـد ،روحیـه مسـئولیتپذیری را هـم کـه یکـی از
خصایص مثبت انسان است در افراد تقویت میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :این پارادایم آموزشـی افـراد را به
کمـک کـردن به دیگـران عـادت میدهـد و ایـن روحیه را
در شـخصیت آنهـا متبلـور میکنـد .همچنیـن فرهنـگ
احتـرام و ارزش دادن بـه افـراد گـروه (دیگـران) را بـه
یادگیرندگان یاد میدهد.
دکتـر نـوروزی تصریح کـرد :چون ایـن روش یادگیری
ترتیـب و توالـی خاصی دارد و مطالب از آسـان به سـخت
در ذهـن یادگیرنـدگان مینشـیند ،آموختههـا را ماندگارتـر
میکنـد و مباحـث اصولـی ،ایدههـای متفاوتـی را دامـن
میزنـد و راهبردهـای خالقیـت و تحلیـل را تقویـت
میکند.
ایـن اسـتاد تکنولوژی آموزشـی در عین حـال با تأکید
بـر ایـن کـه نبایـد انتظـار داشـته باشـیم کـه یادگیـری
مشـارکتی در محیـط آنالیـن بـه انـدازه یادگیـری رو در رو
ً
مؤثـر باشـد و طبعـا سـطح یادگیـری کمی پایینتر اسـت،
اظهـار داشـت :در یادگیری مشـارکتی نقش معلـم که قدم
اول را برمیدارد بسـیار مهم اسـت و میتوانـد در فراگیران
انگیـزه ایجـاد کنـد .نقـش معلـم در یادگیری مشـارکتی را
میتـوان بـه نقـش باتـری در خـودروی هیبریـدی تشـبیه
کـرد چـون اوسـت کـه از ابتـدا هـدف درس را میدانـد و
اهـداف فرعـی را تحلیـل میکند و راهکارهـای عملی آنها
را شناسـایی میکنـد و وقتـی همـه مقدمـات فراهـم شـد،
محـرک فعالیت دانشـجویان میشـود که ایـن راهکارها را
جسـتجو کننـد و هـر جـا بـه مانـع و مشـکلی برخوردنـد
دوباره وارد عمل میشود.
وی بـا بیـان این که نقطـه عطف یادگیری مشـارکتی در
فضـای آنالیـن ،تشـویق یادگیرنـدگان اسـت کـه بـا
روشهایـی مثل ارزشـیابی مسـتمر ،تشـویق و دادن امتیاز
انجـام میشـود تصریـح کـرد :محیـط مشـارکتی بـه
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یادگیرنـده ایـن آزادی را میدهـد کـه هـر زمـان خواسـت
فراینـد یادگیـری را انجـام دهـد .همچنین بـه یادگیرندگان
ایـن امـکان را میدهد کـه مؤلفههای آموزش را خودشـان
انتخاب کنند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه عالمـه طباطبایی در پایـان درباره
نقـش معلـم در ایـن فراینـد اضافـه کـرد :در آمـوزش
مشـارکتی براسـاس تئـوری فلـو ،ابتـدا دانشـجو را درگیـر
موضـوع میکنیـم که اگـر پیشنیـاز یادگیـری آن را داشـته
باشـد ایـن درگیـر شـدن برایـش لذتبخـش اسـت .در
صورتـی هـم که این پیش نیـاز را نداند معلم قبـل از درگیر
کـردن یادگیرنـدگان ،پیشنیـاز فراگیـری مطلـب را به آنها
یـاد میدهـد تا بـا لـذت بـردن از آن ،یادگیری را بـا تمرکز
و تـداوم بـه نتیجـه برسـانند .نقـش دیگـر معلـم در هـر
فراینـد آموزشـی کـه ترویـج فرهنـگ احتـرام اسـت در
آموزش مشارکتی در محیط آنالین هم وجود دارد.
دکتـر ابطحی ،اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف ،دیگر
سـخنران ایـن نشسـت هـم با بیـان این کـه «باهـم آموزی
(آمـوزش مشـارکتی) ،روش تعامـل همدالنـه آموزشـی با
انسـان دوزیسـت معاصـر بـرای شـکلگیری گفتمانهای
آموزشـی در زمانـه پرتـاب شـدگی کرونایـی اسـت»
خاطرنشـان کـرد :باهـم آمـوزی ،سـامانهای مرکب اسـت
کـه در آن تفاهـم و تعامـل از قـرار گرفتـن همـه
موجودیتهـای آموزشـی در معـرض یادگیـری توافقـی
پیـش آگاهانه اسـت تـا منجر به شـکلگیری یـک گفتمان
آموزشـی شـود .در اینجـا یاددهنـده دانای مطلق نیسـت و
بـرای شـکلگیری گفتمان آموزشـی به گفتگوی مسـتمر با
یادگیرنـده اصـل را بـر واگذاری همـه نقشهای آموزشـی
بـه داوری عقالنیـت نقدپذیـر تفاهمـی گذاشـته اسـت تا
یادگیرنـده از آغـاز بـه فضـای اطالعاتـی شـفافی بـرای
یادگیـری دعـوت شـود که همـه چیـز در آن عیان اسـت و
هیچ فن کوزهگری برای روز مبادا ذخیره نشده است.
وی تصریـح کـرد :اسـاس مـدل پایـه باهمآمـوزی بـر
آموزشپذیـری و خودآمـوزی ،اعتبارسـنجی خودانجامـی
یـا آمـوزش گفتمانـی بـا گفتگـوی مسـتمر اسـت کـه در
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فضـای دانشـی متکثـر اطالعرسـانی مبتنـی بـر کالس،
وبـگاه درسـی و شـبکه اجتماعـی ،کانالهـای متعـدد
ارتباطی انجام میشود.
دکتـر ابطحـی ویژگیهـای نهفتـه و ضمنـی باهـم
آمـوزی را شـامل خودتعلیمی ،خودآمـوزی و خودارزیابی
عنـوان و خاطرنشـان کـرد :شـاخص منبـع بـاز بـودن در
یادگیـری مشـارکتی ،شـفافیت محـض ،در دسـترس بودن
همـه چیـز از ابتدا ،دسترسـی قبـل از به کارگیـری ،تعدد و
تکثر منابع و انواع اشکال دسترسی است.
وی در ادامـه در بیـان تجربـه خـود از آمـوزش بـه این
شـیوه گفت :فراینـد باهم آموزی در یک درس دانشـگاهی
شـامل مقدماتی اسـت که مهمتریـن آن فراهم کـردن همه
منابـع اولیـه الزم و قـرار دادن آنهـا در وبـگاه اولیـه درس
قبـل از شـروع کالسهاسـت .تهیـه ایـن منابـع اولیـه
مسـتلزم رجـوع اسـتاد بـه پیشـینه برگـزاری درس ،برنامـه
درسـی مصـوب و مناسبسـازی شـده و کتـاب درسـی
جهـت بـه روز کـردن مجـاز آنهـا ،اسـتخراج پیکرههـای
دانشـی محتـوای درس و سـازماندهی آنهـا در قالـب
ماجولهـای تکاملـی ،اسـتخراج زمانبنـدی کالسهـای
درس و زمانهـای اجـرای امتحانکهـا و آزمونهـای
مجموعـی و تمرینکهـای درس بر مبنای تقویم آموزشـی
ترم اسـت .فراهم سـازی اسلایدهای ماجولهای درسـی
و بـه روز کـردن آنهـا بـا هـدف قـرار دادن آنهـا در اختیـار
دانشـجویان قبـل از شـروع تدریـس هـر ماجول درسـی،
عرضـه پیشنویـس آدابنامـه درس بـه عنـوان نخسـتین
منبع در نخسـتین جلسـه کالس بـه دانشـجویان ،توافق بر
اصول اجرائی آن با نظرسـنجی و رأیگیری از دانشـجویان
بـرای شـکلدهی بـه یـک میثاقنامـه جمعـی ،راهانـدازی
کانـال دوم ارتباطی با دانشـجویان بر یک شـبکه اجتماعی
توافقـی مثل واتسـاپ به عنوان پشـتیبان ارتباطـی برگزاری
جلسـات کالسهـای درس و توزیـع منابع درسـی ،توافق
بـا دانشـجویان بـر تعـداد امتحانکهـا و تمرینکهـا و
شـکل اجرائـی گروهی یا انفـرادی آنها ،تشـکیل گروههای
درسـی بـا تدوین اساسـنامه توافقهای کار گروهی توسـط

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

آنهـا و اعلام سـازمان غیرتکـراری منتخـب گروههـا برای
اجـرای یکـه تمرینـات و برگـزاری پیـش آزمـون درس بـه
شـکل تمرینک صفر و از طریق سـه پرسـش تعیین سـطح
بـا هـدف ضمنی اخـذ نمونه دسـت خط ،پاسـخ صوتی و
تصویـر چندرسـانهای دانشـجویان از جملـه مقدماتـی
است که در ابتدای دوره توسط استاد انجام میشود.
دکتـر ابطحـی بـا تأکید بـر ضـرورت برقراری مسـتمر
کالسهـای درس از ابتـدا در زمانهـای از پیـش تعییـن
شـده بـا محتـوای از قبـل اعلام شـده و منابـع از پیش در
اختیـار گذاشـته شـده گفـت :انجـام نظرسـنجی در پایان
هـر جلسـه بـا درخواسـت از دانشـجویان که هر کـدام دو
آموختـه و دو نیاموختـ ه خـود در جلسـه را بنویسـند کمک
زیادی به بهبود روش آموزش دانشجویان میکند.
عضـو هیئت علمی دانشـگاه صنعتی شـریف در ادامه
ویژگیهـای آمـوزش مشـارکتی را فعـال ،تکوینـی،
مشـارکتی ،پیکربنـدی پذیر ،مناسـب شـونده ،بـازی واره،
جمـع سـپارانه ،بهبودپذیـر ،ارتقایابنده و منبع بـاز بودن آن
عنـوان کـرد و گفـت :از جملـه ابزارهـای کمـی و کیفـی
سـنجش فراگیـران در یادگیـری مشـارکتی ،امتحانکهـای
تصادفـی ،آزمونهـای مجموعـی میـان تـرم و پایـان ترم،
تمرینکهـای درسـی و مشـارکتهای تکوینـی جمـع
سـپارانه اسـت کـه ایـن مشـارکتهای تکوینـی شـامل
بهبـود دانشـجوئی اسلایدهای درسـی ،آمـوزش
فناوریهایـی از جملـه نرم افزارهـای درس ،انجام گروهی
فعالیتهـا ،پذیـرش سرپرسـتی گروههـای درسـی،
پیشـنهاد کتاب درسی مناسبتر ،پیشـنهاد روش ارزیابی،
روش تدریس و روش یادگیری مناسب تر است.
وی بـا بیـان ایـن کـه بـا یادگیرنـدگان امـروز کـه در
فضایـی جدیـد زندگـی میکننـد نمیتـوان براسـاس
تئوریهـای سـنتی ارتبـاط برقـرار کـرد و اسـاس تعامـل
خود با دانشـجویان را بر مدل «بازار پیام» دکتر محسـنیان
راد مبتنـی کـرده اسـت اظهار داشـت :مـدل «بـازار پیام»،
عصـر امـروز را «عصـر همهفهمـی همـه زبانـی و
ارتباطگیرنـدگان گزینشـگر» توصیـف میکنـد .عصـر

منابـع بـاز و حضور در راسـتههای دانشـی ،منابـع متکثر،
بـا امـکان اسـتفاده بـا آگاهـی از خطـرات گرانبـاری و
آلودگـی اطالعـات در عصـر انتخـاب تکیـه بـر خـود بـا
همراهـی دیگـران و درک تهدیـد احتمالـی «جهـل
رایانهای».
اسـتاد دانشـگاه صنعتـی شـریف در پایـان ابـراز
امیـدواری کـرد کـه باهـم آمـوزی (آمـوزش مشـارکتی)
طلیعـه عرصـهای باشـد که مـدرس بـا هبـوط داوطلبانه از
سـکوی مرتفـع و ناهمسـطح احتمالـی معلمـی در
کالسهـای درس ،فراگیرنـدگان را بـه جـای ترغیـب بـه
ً
بیادسـپاری دانسـتههای او کـه فهـم احتمـاال نادقیـق او از
دانسـتههای پیشـینیان اسـت و تالش برای تکثیـر پدیدهای
مشـابه خـود به عنوان دسـتاورد آموزش ،آنها را به کشـف
اسـتعدادهای خـود ،نـوآوری و پرواز بـر فراز دانسـتههای
پیشـینیان دعـوت کنـد تـا شـاید دانشـجویان را نـه بـرای
دیروز خودمان که برای فردای خودشان تربیت کنیم
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مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بهعنوان یکی از مراکز پژوهشی متمرکز در حوزه مطالعات آموزش عالی،
علم و فناوری و همچنین مشاور ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در پنجسال اخیر با تعریف  22میز تخصصی
در حوزههای ذکرشده تالش دارد ضمن شناسایی وضعیت موجود آموزش عالی در ایران و بازخوانی تجربیات جهانی
و داخلی استانداردهای فعالیت در قالب معاونتهای چندگانه دانشگاهها را عرضه دارد .در هفته پژوهش امسال اعضای
هیئت علمی مؤسسه با حضور در جمع معاونان ،مدیران و کارشناسان معاونتهای چندگانه وزارت عتف و مراکز
آموزش عالی ،دیدگاهها و دستاوردهای پژوهشی خود را ارائه دادند.
رضا ماحوزی -دبیر نشستها

هفته پژوهش و فناوری

نشستهایبزرگداشتهفتهپژوهشوفناوری

«زنان در آموزش عالی ایران»

به مناسـبت هفتـه پژوهـش و فناوری ،نشسـت گروه
مطالعـات زنـان مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی و مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و
خانـواده بـا حضـور مشـاوران امـور زنـان و خانـواده
دانشـگاهها و مراکزپژوهشـی کشـور برگـزار شـد .در
این نشسـت ،اعضای هیئـت علمی گـروه مطالعات
زنـان دسـتاوردهای برنامه پژوهشـی سـه سـاله (میز
تخصصی) خود را ارائه کردند.
در ابتـدای ایـن نشسـت برخـط (آنالیـن) ،خانـم
دکتـر رحمانـی مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و
خانـواده ضمـن تبریک هفته پژوهش بـر ضمن تاکید
بـر ضـرورت نشسـتهای نظیر این نشسـت کـه بتواند
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امـور مربوطـه را بـه نحـوی علمـی سـامان دهـد ،از
اقدامـات موسسـه در فعالسـازی ظرفیتهـای علمـی
دانشـگاههای کشـور و نشسـت علمی با آنهـا قدردانی
نمود .دکتر حسـین میرزائی ،رئیس مؤسسـه مطالعات
فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نیز در سـخنرانی کوتاه با اشاره به اینکه شعار همیشگی
و اصلـی هفته پژوهش این اسـت که «بـدون پژوهش،
تصمیمگیـری نکنیـم» اظهـار داشـت :دغدغـه گـروه
مطالعـات زنـان مؤسسـه ،نقشآفرینـی در
سیاسـتگذاریها اسـت و همـکاران مـا همـواره
دغدغه این را داشـتهاند که در سـطوح سیاسـتگذاری و
برنامهریزی مسـائل زنان در آمـوزش عالی تغییر ایجاد
کنند و اسـتقبال مشـاور محترم وزیر سـرکار خانم دکتر
رحمانی قابل تقدیر و امید بخش است.
وی بـا اشـاره بـه تحقیقـات سهسـاله همـکاران
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موسسـه در میزهـای تخصصـی مربوطه بـه میز تخصصی
آزارجنسـی اشـاره کرد و گفـت :آزار زنان ،موضوعی اسـت
که باید به شـدت در مورد آن حسـاس بود و درسـت اسـت
کـه میـزان ایـن انحـراف در دانشـگاهها بسـیار کـم اسـت،
ولـی حتـی یک مـورد آن هم زیاد اسـت؛ آن هـم در محیط
دانشـگاه کـه مزیـت نسـبی آن امنیـت زنـان اسـت و لـذا
اثـرات تخریبـی چنین انحرافی در دانشـگاه خیلی بیشـتر از
سایر محیطهاست.
دکتـر میرزائی خاطرنشـان کـرد :جمع حاضر (مشـاوران
رؤسـای دانشـگاهها در امور زنـان و خانواده) ،جمعی اسـت
که در انتقال این حساسـیت به دانشـگاهها نقشـی جدی ایفا
میکنـد و دربـاره این مسـاله بایـد فـارغ از هیاهـو و جنجال،
مسالهشناسـی دقیـق و تدبیـر الزم را بـا مشـارکت مدیریـت
دانشـگاهها صـورت داده و بـا ایـن پدیـده برخـورد واقعـی،
عالمانه و عملی داشته باشیم.
در ایـن نشسـت ،دکتـر لیلا فالحتـی ،پژوهشـگر میـز
تخصصی «سیاسـتگذاری و برنامهریزی جنسـیتی در آموزش
عالی ایران» در سـخنرانی خود به ارائه یافتههای تحقیقات سـه
سـالهاش در حـوزه «عدالـت جنسـیتی در آمـوزش عالـی و
دسـتاوردها و چالشهـای ایـن حوزه» پرداخـت و گفت :طبق
آمـار یونسـکو کـه سـال  ۲۰۱۸منتشـر شـده اسـت در فاصله
سـالهای  ۱۹۷۶تـا  ۲۰۱۶زنـان آمریـکای شـمالی و اروپـا،
بیشترین سهم را در آموزش عالی داشت ه و کمترین سهم را زنان
کشـورهای آسـیای غربی و جنوبی داشتهاند .بیشترین رشد در
ایـن حـوزه را هـم بـه ترتیـب زنـان آفریقـا ،آمریـکای التیـن،
آمریکای شمالی و اروپا داشتهاند.
وی خاطرنشـان کـرد :در ایـران هـم سـهم دانشـجویان
دختـر مقطـع کارشناسـی از کل دانشـجویان از حـدود ۳۵
درصـد در سـال  ۱۳۵۷بـه حـدود  ۵۰درصد در آغـاز دهه
 ۱۳۸۰افزایـش یافتـه اسـت .البتـه بـا بـاال رفتـن مقطـع
تحصیلی ،سـهم دانشـجویان دختر نسـبت به دانشـجویان
پسـر کاهـش مییابـد .از لحـاظ سـهم زنـان درگروههـای
مختلـف تحصیلـی هـم ،سـهم زنـان در رشـتههای علـوم
پایـه ۶۰ ،تـا  ۶۵درصـد ،در رشـتههای فنی – مهندسـی ۱۶

تا  ۲۷درصد و در علوم انسـانی  ۵۰درصد اسـت که نشـان
میدهـد ،زنـان در علوم انسـانی و کل آموزش عالی کشـور
سهم  ۴۰تا  ۵۵درصدی دارند.
ً
دکتـر فالحتـی بـا اشـاره بـه سـهم حـدودا  ۳۱درصدی
زنـان از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاهها تصریـح کـرد:
طبـق آمـار سـال تحصیلـی  ،۹۵-۹۶سـهم زنـان عضـو
هیئت علمی در سـطح اسـتادی ۱۲.۶ ،درصد ،دانشـیاری،
 ۱۷.۵۲درصـد و اسـتادیاری حـدود  ۲۵.۱۴درصـد اسـت
کـه البتـه در مقایسـه با دو دهـه قبلتر (سـال تحصیلی -۷۲
 )۷۱کـه سـهم زنـان بـه ترتیـب  ۶ ،۳و  ۱۳درصـد بـوده
افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
ً
وی خاطرنشـان کـرد :بـا وجـود سـهم حـدودا ۵۰
درصـدی زنـان از آمـوزش عالـی ،سـهم زنان در علـم ایران
بـه  ۳۰درصـد هم نمیرسـد که ضـرورت چارهاندیشـی در
ایـن حوزه را نشـان میدهد .در عرصه اشـتغال هـم با توجه
بـه نابرابری در بـازار کار ،سـهم زنان تحصیلکـرده جویای
کار ،دو برابـر مـردان اسـت .پایینبودن سـهم زنـان در بازار
کار بـه دالیلـی مثـل سـهم کمتـر زنـان در رشـتههای فنـی
مهندسـی کـه پایـه تولیـد و کسـب و کار اسـت در کنـار
شـکاف جنسـیتی در ارتقای شغلی و رسـیدن به پستهای
مدیریتـی باعث شـده کـه زنان تحصیـل کرده نتوانند سـهم
چندانی در اقتصاد کشور داشته باشند.
عضـو هیئـت علمـی گـروه مطالعـات زنـان مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در آسیبشناسـی موانـع
ارتقـای مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی اظهـار داشـت:
نابرابریهـای جنسـیتی در ایـن حـوزه کـه بـه صـورت
چرخـهای ،بازتولیـد میشـود ،منحصـر بـه ایـران نیسـت و
زنـان در کل جهـان ،چرخـه نابرابـری در آمـوزش عالـی را
تجربـه میکننـد .دسـتهای از عوامـل موثـر در ایـن زمینـه،
عوامـل مربـوط بـه «تئـوری ریـزش و لولههـای سـوراخ»
اسـت .براسـاس تئـوری لولههـای سـوراخ بـا باالتـر رفتن
مـدارج علمـی تعـداد زنـان کاهـش مییابـد؛ مثال ،سـهم
زنـان از اعضـای هیئـت علمـی دارای درجـه اسـتادی چند
برابر کمتر از سهم زنان در مرتبه استادیاری است.
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سلسلهنشستها
وی با بیان این که در بین دانشـگاههای پرشـمار کشـور
تنهـا چهـار دانشـگاه (دو دانشـگاه تابعـه وزارت علـوم و دو
دانشـگاه علـوم پزشـکی) دارای رئیـس زن هسـتند ،اظهـار
داشـت :وجـود سـقفی شیشـهای کـه مانـع ارتقای زنـان به
پسـتهای بـاالی مدیریتی میشـود در نظام آمـوزش عالی
کشـور محسـوس اسـت و حتی اگر این «سـقف شیشهای»
هـم کمـی کنار برود ،مشـغله شـدید زنـان به عنـوان «کف
چسبنده» ،مانعی جدی در ارتقای زنان است.
دکتـر فالحتـی« ،عامل ماتئـو» و «عامل ماتیلـدا» را دو
دسـته دیگـر از موانع فـراروی ارتقای زنـان در آموزش عالی
ایـران و جهـان عنـوان کرد و گفـت« :عامل ماتئـو» که برای
مـردان هـم عمـل میکند بـه این معناسـت که فـردی که در
حـوزهای ،صاحـب نظر شـناخته شـده ایـن فرصـت را دارد
کـه به او اسـتناد شـود ،ولـی فردی که ناشـناخته اسـت ،هر
چـه قدر هم صاحبنظر باشـد ،حتـی اگر مسـأله جدیدی را
مطـرح کند ،کمتر مـورد توجه قـرار میگیرد .در مـورد زنان
ایـن عامل شـدیدتر عمل میکنـد ،و زن بـودن ،خود مانعی
بـرای ورود بـه شـبکههای علمـی مردانـه اسـت کـه در
شـوراهای جـذب و سـایر بخشهـا قـدرت را در اختیـار
دارنـد .این مسـاله کـه از آن به عنوان «عامـل ماتیلدا» تعبیر
میشـود ،باعـث میشـود کـه دسـتاوردهای زنـان،
ارزشگـذاری پایینتـری شـود .در یک تحقیـق ،مقالهای را
کـه نویسـنده آن یـک مـرد عنـوان شـده بـود بـرای داوری
علمـی به گروهـی دادند و چند جلسـه بعد ،همـان مقاله را
بـه اسـم محققی زن بـه گروه ارائـه دادند کـه داوران ،بار دوم
نمره کمتری به مقاله دادند.
بـه گفته این پژوهشـگر حـوزه زنان ،در سـطح جهانی و
داخلـی علاوه بـر تأثیـر «شـبکههای مردانـه پژوهـش و
ی جنسـیتی در
ارتقـا» و «وجـود کلیشـهها و پیشـداوریها 
ارزیابـی و ارزشـیابی» در بسـیاری از رشـتهها ،مـردان
بهعنـوان مرجـع شـناخته میشـوند کـه همین عامـل هم به
عنـوان «منطقـه حائـل» بـه عنـوان سـدی در برابـر ارتقـای
زنان عمل میکند.
دکتـر فالحتـی در ادامـه با بیان ایـن که وجـود تنها ۵۸
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ً
زن در بیـن  ۸۷۶برنـده جوایـز نوبـل – که عمدتا هـم برنده
نوبـل ادبیات یـا پزشـکی بودهاند – نشـان از وجود شـکاف
جنسـیتی در عالـی تریـن سـطح نخبگـی در جهـان دارد،
اظهـار داشـت :عدالـت جنسـیتی در آمـوزش عالی محقق
نمیشـود ،مگـر این کـه سیاسـتگذاریهای حـوزه آموزش
از سـطح آمـوزش و پـرورش اصالح شـود .بایـد کاری کرد
کـه دختـران از دوران مدرسـه هـدف گـذاری درسـتی در
زمینـه اشـتغال داشـته باشـند تـا از بـروز پدیدههایـی مثـل
«مهاجـرت رشـتهای» دختـران فارغالتحصیـل رشـتههای
فنـی مهندسـی بـه رشـتههای علـوم انسـانی در مقاطـع
تحصیلـی باالتـر به دلیـل انسـداد و نابرابریهای جنسـیتی
در بازار کار جلوگیری کنیم.
دکتـر ناصرالدیـن علـی تقویـان ،پژوهشـگر میـز
تخصصـی «عدالـت جنسـیتی در آمـوزش عالـی» در ارائه
یافتههـای پژوهـش خـود در خصـوص آزار جنسـی در
دانشـگاهها گفـت :اجـرای ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه فقـر
پژوهشـیای کـه در این حـوزه وجـود دارد به مثابـه پیمودن
راهـی پـر سـنگالخ و ناپیمـوده بـود .بـا توجـه بـه موضـوع
تحقیـق بـه این نتیجه رسـیدیم کـه امکان پیمایـش کمی در
دانشـگاه را نداریـم و ناچار شـدیم ،کار را بـه صورت کیفی
و در قالـب مصاحبـه با  ۱۵۰دانشـجوی دختر کـه مورد آزار
جنسـی قـرار گرفتهانـد ،انجـام دهیـم .البتـه خـود فراینـد
مصاحبه هم بسـیار مشـکل بود و در نهایت گسـتره تحقیق
را بـه دانشـگاههای دولتی اسـتان تهران و رابطه اسـتادان مرد
بـا دختران دانشـجو محـدود کردیم در حالی که هم شـرایط
دانشـگاهها متفاوت است و هم دامنه مناسـبات در دانشگاه
بسیار وسیعتر از ارتباط اساتید مرد با دانشجویان دختر.
وی خاطرنشـان کـرد :در مجموعـه مصاحبههایـی کـه
انجام شـد ،سـعی کردیم چندان وارد ژرفـکاوی علمی – که
میتوانسـت مـا را از سـطوح آشـکار قضیـه غافـلکنـد –
نشـویم .مصادیـق آزار جنسـی در سـه دسـته «تبعیـض»
(تفـاوت در نحـوه برخـورد بـا دانشـجویان دختر و پسـر از
جنبـه جنسـیتی)« ،خشـونت» ( آزار کالمـی یـا هرگونـه
برخـورد خشـونت آمیـز دیگـر بـا دانشـجوی دختـری کـه
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نخواهـد تن به بهرهکشـی جنسـی یا تبعیض) و «بهرهکشـی
جنسـی» (وضعیتـی که اسـتاد مرد به واسـطه اقتـدار مردانه
و جایـگاه اسـتادی خـود از دانشـجوی دختـر بهرهکشـی
جنسـی میکنـد) بررسـی شـد کـه در مـورد تبعیـض بایـد
گفـت ،طبق اظهارات دانشـجویانی که مـورد مصاحبه قرار
گرفتنـد ایـن شـکل از آزار جنسـی در برخـی دانشـگاهها نه
تنهـا وجه فـردی که گاه وجه سـاختاری و جمعـی هم دارد.
ً
مثلا بسـیاری از دانشـجویان برخوردی که از همـان ابتدا و
در گیـت ورودی دانشـگاه بـا دانشـجویان دختر میشـود را
شـکلی از تبعیـض و آزار میداننـد کـه به واسـطه جنسـیت
دانشجویان اعمال میشود.
دکتـر تقویـان با اشـاره بـه تأثیرات مخـرب آنـی و اغلب
جبرانناپذیـر بهرهکشـی جنسـی بـر ابعـاد مختلـف زندگـی
زنـان و دختـران گفـت :قربانیان پدیده بهرهکشـی جنسـی که
ً
در ایـن تحقیق مشـارکت داشـتند ،عمدتـا  ۲۰تا  ۳۰سـاله و
دانشـجویان کارشناسـی بودنـد ،ولـی خشـونت و تبعیـض
مسـألهای بـود که تمـام  ۱۵۰دانشـجوی قربانی آزار جنسـی
مصادیقی از آن را تجربه کرده بودند .سـن اسـتادان آزارگر هم
ً
عمدتـا بـاالی  ۴۵سـال بـود و در بیـن آنها هم طیف بسـیار
متنوعی از لحاظ فکری و رفتاری و … وجود داشت.
ً
وی با بیان این که اساسـا مفهوم و مصادیق آزار جنسـی
زنـان چنـدان مورد اجماع نیسـت و طیف بسـیار متنوعی را
شـامل میشـود ،اظهـار داشـت :آزار جنسـی محـدود بـه
آزارهـای فیزیکـی نیسـت و وقتـی کـه اسـتادی در کالس،
دقایق بیشـتری باالی سـر دانشـجویان دختر میایسـتد هم
از طرف دانشجویان آزار جنسی تلقی میشود.
تقویـان دربـاره واکنـش دختـران دانشـجو نسـبت بـه
آزارهـای جنسـی صـورت گرفتـه از سـوی اسـتادان گفـت:
سـکوت و انـزوا ،اسـتفاده ابـزاری و مقاومت و مبارزه ،سـه
دسـته عمـده واکنـش دانشـجویان دختـر اسـت .بیشـتر
قربانیـان آزار جنسـی ،سـکوت و انـزوا پیـش گرفتهانـد کـه
عمدهتریـن دلیل آن ترس از برچسـب خـوردن و برگرداندن
تقصیـر و گنـاه بـه خـود دانشـجو ،تـرس از انتقـام توسـط
اسـتاد یـا فضایـی کـه ممکـن اسـت در دانشـگاه علیـه او

شـکل بگیـرد و سـوم بیاعتمادی به مراجع رسـمی اسـت.
در عمـل هـم دانشـجویانی کـه بـرای پیگیـری موضـوع به
مراجـع رسـمی در دانشـگاه مراجعـه کـرده بودنـد ،اولیـن
ً
پاسـخی کـه دریافـت کـرده بودنـد ایـن بـود کـه حتمـا
خودشان کاری کردهاند که باعث این مشکل شده است!
وی دربـاره تبعـات روحـی و روانـی سـکوت و انـزوای
آزاردیـدگان گفـت :پیامـد عمـده ایـن سـکوت و انـزوا
«خودبیـزاری» دختـران آزاردیـده بـود کـه بـاور میکنند که
خودشـان مقصر بودهانـد .پیامد دوم میتوانـد «مردبیزاری»
باشـد ،گویـی همـه اسـتادان مـرد و مـردان دچـار چنیـن
انحرافی هستند.
وی خاطرنشـان کـرد :دومیـن دسـته از واکنشهـا،
اسـتفاده ابزاری اسـت .درصـد کمی از دختران دانشـجو که
با آزارجنسـی از سـوی اسـتادان مرد مواجه شـدهاند ،سـعی
میکننـد از موقعیـت کلـی جنسـیت زده یـا موقعیتـی کـه
ً
اسـتاد ایجـاد کـرده ،اسـتفاده کننـد که ایـن اسـتفاده عمدتا
جبـران درس نخوانـدن مثـل نمرهگرفتن و غیبـت نخوردن
در کالس و در مـواردی دریافـت حمایتهـای حقوقـی،
قانونی و اقتصادی در خارج دانشـگاه مثـل گرفتن پروژه و ..
اسـت .گـروه کمتـری از دانشـجویان آزاردیـده هم هسـتند
کـه راه مقاومـت و مبـارزه را پیـش میگیرنـد .آنهـا اغلب از
دانشـجویان رشـتههای علـوم انسـانی و اجتماعـی یـا
دانشـجویان فعـال در انجمنهـا هسـتند ،یعنی افـرادی که
خودآگاهـی دارند .این دسـته تعدادشـان خیلی کم اسـت و
اغلـب هـم بـه دلیـل بسـته بـودن فضـای بحـث و گفـت و
گوی عمومی در این حوزه موفقیتی کسب نمیکنند.
وی در ادامـه دربـاره راهکارهـای مقابلـه بـا پدیـده
آزارجنسـی در دانشـگاهها کـه در قالـب یـک گـزارش
سیاسـتی در موسسـه آمـاده شـده اسـت ،گفت :قبـل از هر
اقدامـی در حوزههـای سیاسـتگذاری و مدیریتـی در سـتاد
وزارت علـوم و دانشـگاهها بایـد پنـج اصـل بدیهـی را مورد
تأکیـد قـرار داد .اصـل اول ،پرهیـز از برخـورد حراسـتی و
امنیتـی اسـت ،دوم ایـن کـه بایـد از رویکردهـای نصیحت
ی نـدارد
گونـه نسـبت بـه اسـتاد متخلـف ،چـون کارآمـد 
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پرهیـز کـرد .سـوم ایـن کـه نبایـد تصـور کـرد بـا تفکیـک
جنسـیتی میتـوان جلـوی ایـن قبیـل انحرافـات اخالقی را
گرفت.
دکتـر تقویـان اضافه کـرد :حمایت از اقدامـات مدنی و
کنشـگری خـود دانشـجویان و پرهیـز از ایـن ذهنیـت غلط
ً
کـه دانشـجویان دختـر صرفـا ابژههایی هسـتند کـه قربانی
میشـوند و بایـد از آنهـا حمایـت کـرد و همچنیـن عـدم
ممانعـت و حتـی حمایـت جـدی از ورود تشـکلها و
انجمنهـای فعـال در ایـن حـوزه از رویکردهایی اسـت که
بایـد بـه عنـوان یـک اصـل در سیاسـتگذاریهای مقابله با
آزار جنسی در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در پایـان پیشـنهاد کـرد کـه بـرای مقابلـه مؤثر با
پدیـده آزار جنسـی در دانشـگاهها بـا توجـه بـه حساسـیت
بـاالی ایـن موضـوع ،کمیتههایـی هـم در سـطح سـتاد
وزارتخانـه و هـم در عالیتریـن سـطوح دانشـگاهها زیرنظر
مسـتقیم وزیـر و رئیس دانشـگاه برای پرداختـن اختصاصی
بـه این قضیه با حضـور نمایندگان معاونت حقوقی و سـایر
معاونتهـای مربوطـه تشـکیل شـود و همچنیـن بـه عنوان
نخسـتین و مهمتریـن اقـدام ،نسـبت بـه آمـوزش و
ً
فرهنگسـازی دربـاره مصادیـق آزار جنسـی خصوصـا بـه
دانشـجویان جدیدالـورود اقـدام شـود و آمـوزش و
اطالعرسـانی در قالـب بروشـور و کارگاههـای آموزشـی و
گنجانـدن دروسـی بـرای جبـران ضعـف آمـوزش در حوزه
تربیت جنسـی در سـرفصلهای آموزشـی دروس عمومی و
همچنیـن توجـه بـه پژوهـش در ایـن حـوزه و در نهایـت
اقدامـات قانونـی مناسـب در برخـورد با پدیده آزار جنسـی
در دانشگاهها مؤثر است.
سـخنران پایانـی ایـن نشسـت ،دکتر سـعیده سـعیدی،
عضـو هیئت علمی گـروه مطالعـات زنان و پژوهشـگر میز
تخصصـی «مهاجـرت زنـان دانشـگاهی» بـود که بـه بیان
یافتههـای تحقیقاتـش در زمینـه «چالشهـای زنـان
متخصـص بازگشـته بـه کشـور در فراینـد ادغـام در نهـاد
آموزش عالی ایران» پرداخت.
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وی گفـت :ایـن تحقیـق بـا رویکـرد انسانشناسـی و با
ً
تأکید بر رشـتههای علوم انسـانی خصوصـا علوم اجتماعی
انجام شـده ولی مسـائلی که در آن بررسـی شـده اغلب در
عموم رشتهها صدق میکند.
دکتر سـعیدی خاطرنشـان کرد :باید مهاجرت را در یک
چرخـه ببینیـم .بسـیاری از کشـورهای دنیا مثـل مکزیک و
افغانسـتان و برزیـل و هنـد سـرمایه گـذاری زیـادی بـرای
حفـظ ارتبـاط علمی با متخصصـان مهاجر میکننـد .نکته
بعـدی ایـن کـه بایـد مهاجـرت را از دید جنسـیت دیـد .در
گذشـته زنـان فقط همـراه همسـر مهاجـرت میکردند ولی
در حـال حاضر عاملیـت پیدا کردهاند و سـهم قابل توجهی
از مهاجـران را زنـان تشـکیل میدهنـد؛ به طـوری که حتی
از بحث زنانه شدن مهاجرت صحبت میکنند.
وی بـا بیـان ایـن کـه یکـی از مشـکالت جـدی زنـان
متخصـص پـس از بازگشـت بـه کشـور ،گذرانـدن رونـد
طوالنـی جـذب در موقعیـت هیئـت علمـی اسـت ،اظهـار
داشـت :در جـذب اعضـای هیئـت علمـی و مصاحبههـا،
مسـائل متعددی لحاظ میشـود که در مواردی مثل وضعیت
تاهـل در مـورد متقاضیـان مـرد و زن بـه نحو یکسـانی عمل
نمیشـود و در مـورد فارغالتحصیالن خارج کشـور ،مواردی
مثـل داشـتن همسـر غیـر ایرانی هـم مسـأله ایجـاد میکند.
حتی موضوع و محتوای رساله هم تأثیر دارد.
پروسـه ارزشـیابی مـدرک و اسـتعالم مـدرک
فارغالتحصیلان خـارج از کشـور هـم گاه ماههـا بـه طـول
میانجامـد و در مراحـل مختلـف ارزیابـی کـه فراینـدی
بسـیار زمانبـر و فرسایشـی اسـت ،اعمـال سـلیقههایی
وجود دارد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی خاطرنشـان کرد :مشـکل مضاعفی که متقاضیان
جذب دانش آموخته خارج از کشـور دارند ،سـلطه فرایندی
مکانیکـی در هیأت جـذب و مقررات و ضوابـط و امتیازات
در نظـر گرفتـه شـده مثل رتبه کنکـور ،جوایز جشـنوارههای
علمـی داخلـی و معـدل و کسـب عناوینی مثل دانشـجوی
نمونـه اسـت که فارغ التحصیلان خارج از کشـور از همان

هفته پژوهش و فناوری

ابتـدا ایـن امتیـازات را نمیگیرند .لـذا به نظر میرسـد باید
بازبینـیای در ضوابـط و معیارهـای در نظـر گرفته شـده در
فرایند جذب صورت داد.
دکتـر سـعیدی بـا بیـان ایـن کـه فراینـد جـذب عضـو
هیئـت علمـی ،چنـان طوالنـی اسـت کـه تـا ورود فـرد بـه
دانشـگاه حتـی تـا چنـد سـال هـم ممکـن اسـت بـه طول
بیانجامـد و بـه تعبیـری شـکلی از «مناسـک گـذار» را پیدا
کـرده گفـت :ایـن در حالـی اسـت کـه بیشـترین تعـداد
مهاجرتهـای مجدد در سـه سـال ابتدایی بعد از بازگشـت
اتفـاق میافتـد کـه متزلزلتریـن سـالهای یـک متقاضـی
ورود بـه هیئـت علمی اسـت .متزلزل بـودن موقعیت باعث
دوفـازی شـدن ذهـن افراد میشـود به طـوری که ایـن قبیل
متقاضیـان سـعی میکننـد ،ارتباطـات خود با خـارج را هم
حفـظ کنند و نمـی توانند با فـراغ بال روی فعالیتهایشـان
در ایران متمرکز شوند.
وی افـزود :بحـث دیگر ،فاخـر بودن زبان نوشـتاری در
ایران اسـت کـه باعـث میشـود فارغالتحصیالن خـارج از
کشـور مشـکالتی بـرای نزدیـک شـدن به ایـن زبان داشـته
باشند.
بـه گفته دکتر سـعیدی ،بحث دیگر مسـألهای اسـت که
از آن بـه عنوان «قلعه دانشـگاه» تعبیر میشـود .این که یک
متخصـص بازگشـته از خـارج از دید همکارانـش در داخل
یـک رقیـب نا آشـنا بـا شـرایط موجـود دیـده میشـود و در

شـرایطی قـرار میگیـرد که در کشـور خود ،احسـاس غریبه
بودن می کند.
وی بـا بیان ایـن که روحیـات و ویژگیهای شـخصیتی
خـود افـراد و میـزان شـناخت آنهـا از شـرایط داخل کشـور
هـم در احتمـال جـذب آنهـا در نظـام آمـوزش عالـی مؤثر
اسـت ،اظهـار داشـت :اگـر از سـمتی دیگـر بـه ایـن قضیه
نـگاه کنیـم ،بسـیاری از دانشـگاهها هـم از ناپایـدار بـودن
متخصصـان بازگشـتی و احتمال انصراف آنهـا گالیه دارند.
مـواردی بوده که دانشـگاه یا مؤسسـهای پژوهشـی مدتها
بـرای جـذب یک متخصـص ایرانی خارج از کشـور تالش
کـرده ولـی فـرد به دلیـل بـروز برخـی مشـکالت اقتصادی
اجتماعـی در کشـور کـه از قبـل بـه آن توجهـی نداشـته،
منصرف شده است.
سـعیدی در پایـان ترکیـب جنسـیتی نابرابـر کمیتههای
ً
جـذب کـه عمدتـا مردانـه هسـتند و معیارهـای متصلـب
جنسـیتی دارند را از دیگـر چالشهای ورود زنان متخصص
بازگشـته از خـارج بـه آمـوزش عالـی کشـور عنـوان کـرد و
گفـت :شـرایط بـه صورتـی اسـت کـه نـگاه آمـوزش عالی
ایـران بـه متخصصـان بازگشـته بـه کشـور ،اغلـب نگاهـی
کوتـاه مـدت و محـدود اسـت و دانشـگاهها بیشـتر تمایـل
دارنـد از همـکاری ایـن متخصصـان در قالـب کارگاههـا و
دورههـای آموزشـی کوتاهمـدت اسـتفاده کننـد تـا ایـن کـه
دردسرهای روند زمانبر جذب آنها را به جان بخرند
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نشستهای بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

بینالمللیسازی آموزش عالی ایران

نشسـت «بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی ایـران» بـه
همـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و دفتـر
همکاریهای بینالمللی وزارت عتف برگزار شد.
در ایـن نشسـت پـس از خیرمقـدم و سـخنان دکتـر
میرزائـی ،رئیس مؤسسـه ،یافتههای پژوهشـی دکتر فیروزه
اصغـری در زمینـه «بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی؛
تجـارب ،اقدامـات و انتظـارات» ،دکتـر محمـد حسـینی
مقـدم در زمینـه «آیندهنگـری تحـوالت آمـوزش عالـی و
دانشـگاه در ایـران» و دکتـر سـعیده سـعیدی در زمینـه
«چالشهـای فرهنگـی و اجتماعـی دانشـجویان
افغانسـتانی در ایـران» بـا حضور معاونـان و مدیـران دفتر
همکاریهـای بینالملـل وزارت علـوم و معاونـان و
مدیـران بینالملـل دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی و
پژوهشی کشور برگزار شد.
دکتـر حسـین میرزائـی در ابتـدای ایـن نشسـت بـا
تبریـک هفتـه پژوهـش و فنـاوری و یـادآوری ایـن شـعار
پایـدار هفتـه پژوهـش کـه «بـدون پژوهش تصمیـم گیری
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نکنیـم» بـه اهمیـت ارتباطـات بینالمللـی در علـم و
فنـاوری اشـاره کـرد و گفـت :تجربـه نشـان داده تعامالت
ً
علمـی بینالمللـی خصوصـا در سـختترین شـرایط از
لحـاظ دیپلماسـی ،اهمیت و اثربخشـی بیشـتری دارد .در
سـطح بینالمللـی بارهـا شـاهد بودهایـم کـه در مواقعـی
کـه روابط کشـورها به کمترین حد رسـیده و هـر روزنهای
بـرای ارتبـاط بسـته شـده ،ارتباطـات علمـی و دیپلماسـی
علمی توانسته ،گره گشایی کند.
دکتـر میرزائـی تصریـح کـرد :در کتـاب «علـم و
دیپلماسـی» کـه توسـط مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی و شـورای راهبـردی روابـط خارجـی جمهوری
اسلامی ایـران ترجمـه و منتشـر شـده در خصـوص نقش
همکاریهـای علمـی بینالمللـی در عرصـه سیاسـت
خارجی به تفصیل نوشـته شـده اسـت .خوانـدن و عمل به
ایـن کتـاب را کـه بـه نوعـی بازتـاب دهنـده نـگاه سـطوح
عالـی سیاسـتگذاری کشـور در ایـن حـوزه هم هسـت ،به
مدیـران و کارشناسـان حـوزه بینالمللیسـازی آمـوزش
عالی و مراجع ذیربط توصیه میکنم.
رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی خاطر
نشـان کـرد :مؤسسـه مقولـه بینالمللـی سـازی آمـوزش
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عالـی را در موسسـه بـه عنـوان یکـی از دغدغههای جدی
در حـوزه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی آمـوزش عالـی
دنبـال کردهایـم و سـعی داشـتهایم محتـوای مـورد نیـاز
جامعـه دانشـگاهی را در این حـوزه تأمین کنیـم .امیدوارم
در ارتبـاط و تعامـل هـر چـه نزدیکتـر بـا همـکاران حـوزه
بینالملـل در وزارت علـوم و دانشـگاهها بتوانیـم از
دغدغههـا و مسـائل و مشـکالت موجـود در ایـن حـوزه
مطلـع شـده و مطالعات خود را در مسـیر رفع این مشـکل
جهتدهی کنیم.
وی در ادامه به معرفی بخشـی از آثار منتشـره مؤسسـه
در ایـن حـوزه پرداخـت و بـه کتـاب «بینالمللـی شـدن
آمـوزش عالی»؛«درآمـدی بر سیاسـت بینالمللیسـازی
آمـوزش عالی در ایران» و «سیاسـت زبانـی در بینالمللی
سـازی آمـوزش عالـی ایـران» ؛ «آمـوزش عالـی
بینالمللـی»؛ «دانشـگاه ایرانـی در سـپهر
بینالمللی»؛«بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی»؛
««بینالمللـی شـدن آمـوزش عالـی در آسـیا» و «ابعـاد
فرهنگـی و اجتماعـی بینالمللـی شـدن دانشـگاهها»
اشاره کرد .
دکتـر میرزائـی در عیـن حـال تأکید کـرد :ایـن کتابها
در صورتـی ارزش دارنـد کـه مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و
گرنـه جـز اتالف وقـت و منابـع نبودهانـد؛ لـذا از همکاران
در دانشـگاهها میخواهـم در کنـار تجـارب خـود در حوزه
بینالمللیسـازی آموزش عالـی از کتابهـا و منابع علمی
موجـود هم اسـتفاده کنند تـا فعالیتهای خود را با اشـراف
بر پژوهشها و منابع علمی این حوزه دنبال کنند.
وی بـا اشـاره بـه بحـث دانشـجویان ایرانـی در
دانشـگاههای خـارج کـه بعد دیگـری از بینالمللی شـدن
آمـوزش عالـی اسـت ،اظهـار داشـت :در گفتوگوهایـی
که بـا جمعی از دانشـجویان ایرانی دانشـگاههای خارجی
و کارشناسـان مربوطـه داشـتم متوجه شـدم کـه توجهی به
این گروه از دانشجویان و مسائل آنها وجود ندارد.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
خاطرنشـان کـرد :این که بخـش قابل توجهـی از مهاجران

ایرانـی در کشـورهای مختلـف را دانشـجویان و افـراد
علمـی تشـکیل میدهنـد ،مایـه افتخـار اسـت و بایـد
دانشـجویان ایرانـی خـارج کشـور را پـس از تحصیـل بـه
کشـور برگردانـد و کسـانی کـه هـم در خـارج از کشـور
اقامـت کننـد بـه عنـوان سـرمایههایی بـزرگ بـرای کشـور
قـدر بدانیـم و ارتبـاط خـود را بـرای بهـره مندی کشـور از
وجود آنها افزود .
دانشـیار جامعـه شناسـی دانشـگاه تهـران در پایـان بـا
اشـاره بـه توجـه ویـژهای کـه بزرگتریـن دانشـگاههای دنیا
مثـل هـاروارد و اسـتنفورد و … بـه دانشآموختـگان خـود
دارنـد و بخـش قابـل توجهـی از هزینههای خـود را هم با
کمـک آنهـا تأمیـن میکننـد ،اظهـار داشـت :هـر یـک از
دانشـگاههای کشـور میتواننـد بـه صـورت دقیـق،
وضعیـت تحصیلـی و حرفـهای دانشآموختـگان خـود را
دنبـال کننـد تـا بتـوان از ایـن سـرمایههای بـاارزش در
جهـت کمـک بـه کشـور در حوزههـای مختلـف از جمله
آموزش عالی بهره گرفت.
«بینالمللیسازی آموزش عالی؛ تجارب،
اقدامات و انتظارات»

در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر فیـروزه اصغـری ،عضـو
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات آیندهنگـر مؤسسـه و
پژوهشـگر میـز تخصصـی «بینالمللیسـازی آمـوزش
عالـی» مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی اظهـار
داشـت :هفتـه پژوهـش ،فرصتـی اسـت کـه ضمـن ارائـه
نتایـج تحقیقـات خـود ،چالشهایـی را هـم کـه بـه عنوان
محقـق حـوزه بینالمللـی سـازی بـا آن مواجهیـم مطـرح
کنیم.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا ایـن که کشـور ما همـواره در
مسـیر توسـعه ارتباطـات و همکاریهـای بینالمللـی از
جملـه در حـوزه آمـوزش عالـی بـوده و گامهایی برداشـته
ولـی ایـن بحـث به صـورت منسـجم از حـدود  ۱۰سـال
پیـش در وزارت علـوم مطـرح شـده و متأسـفانه هنـوز هم
نتوانسـتهایم یـک چرخـه سیاسـتگذاری در ایـن حـوزه
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شـکل دهیم بـه طوری کـه مراجع سیاسـتگذار ،سیاسـت
پـژوه و مجـری بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی کشـور
مشـخص نشـده و یـک مرکـز در سـاختار وزارت علـوم،
همـه حلقههـای فعالیـت در این بخـش از سیاسـتگذاری
تا اجرا و ارزیابی را برعهده دارد.
وی ،نبـود شـبکه ارتباطـی بیـن بازیگـران مختلف این
حـوزه را از موانـع جدی بینالمللی سـازی آمـوزش عالی
عنـوان کـرد و گفت :یکـی از موضوعاتی که همـواره بر آن
تاکیـد کردهایـم ضـرورت تهیـه سـناریویی دوم بـرای
فعالیتهـای ایـن حـوزه در مواقـع بحـران اسـت کـه
ً
زیانهـای نبـود چنیـن برنامـهای را در مقطع کنونـی کامال
احسـاس کنیـم .برنامـه تدویـن شـده در حـوزه
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی در دوره پـس از توافـق
برجـام جـواب مـیداد ولـی پـس از خـروج آمریـکا از
ً
برجـام و سـپس بـروز پاندمـی کرونـا کامال دچار مشـکل
شده است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در ادامـه یکـی از مشـکالت اصلـی محققـان
حـوزه بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی را عدم دسترسـی
بـه اطالعـات و اسـناد و مـدارک ایـن حـوزه عنـوان کرد و
گفـت :بـرای تهیه آمـار و اطالعات الزم ناچـار بودیم تک
تـک مصاحبههـای دکتـر سـاالرآملی -معـاون بینالملـل
وزیـر علـوم  ،-شـخص وزیر ،دبیر شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی و هـر مسـئولی کـه در ایـن حـوزه اظهـار نظـر
میکـرد را دنبـال کنیـم و از البـهالی مصاحبههـا و
سـخنرانیهای آنهـا آمـار و اطالعـات مـورد نیـاز خـود را
دریافت کنیم!
وی خاطرنشـان کـرد :پـس از یـک سـال تلاش و
مطالعـه در زمینـه سیاسـتهای بینالمللیسـازی آموزش
عالی در کشـور ،سـال بعد ،روی اسـتادان و دانشـجویانی
کـه تجربـه همکاریهای علمـی بینالمللی مثـل تدریس
بـه عنوان اسـتاد مدعو در دانشـگاه خارج کشـور یـا انجام
تحقیقـات یـا تألیـف کتـاب و مقاله مشـترک بـا همکاری
محققـان خارحـی را داشـتند ،متمرکز کردیـم .حاصل این
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مطالعـه در قالـب کتابـی بـا عنـوان «تجـارب زیسـته
بینالمللـی دانشـگاهیان ایـران» توسـط مؤسسـه منتشـر
شده است.
خانـم دکتـر اصغـری بـا بیـان ایـن کـه یکـی از
چالشهـای بحـث بینالمللـی سـازی آمـوزش عالـی،
مشـکل زبان اسـت گفت :جـذب دانشـجویان بینالمللی
نقطـه عطـف بینالمللـی سـازی آمـوزش عالـی در ایـران
اسـت لـذا تحقیقـات مفصلـی در زمینـه چالشهـای
دانشـجویان بینالمللـی در دانشـگاههای ایـران انجـام
دادیـم و از طریـق مصاحبه بـا این دانشـجویان ،چالشها
و مشـکالت آنهـا را شناسـایی کردیـم .هـدف ایـن
تحقیقـات ،بهبـود وضعیـت دانشـجویان بینالمللـی و
وضعیت آموزش عالی ملی ما بوده است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تصریـح کـرد :در سـال سـوم طـرح طـی
مصاحبههایـی بـا دانشـجویان ایرانی دانشـگاههای خارج
کشـور بـا تجربیـات آنهـا آشـنا شـدیم .مشـکل بزرگی که
در ایـن مرحله داشـتیم این بـود که دانشـگاهها ،اطالعات
و حتـی اسـامی دانشآموختـگان خـود را کـه بـرای ادامـه
تحصیل به خارج رفتهاند ندارند.
دکتـر اصغـری ،نبـود آمـار و اطالعـات الزم و اعلام
آمارهـای بسـیار متفـاوت از دانشـجویان ایرانـی مقیـم
خـارج و حتـی تعـداد دانشـجویان خارجی در ایـران را از
دیگـر مشـکالت ایـن تحقیـق عنـوان و پیشـنهاد کـرد
نهادهای مسـئول بـا تبادل اطالعات و آمـار و در همکاری
بـا یکدیگـر به یـک توافـق آماری براسـاس دادههـای دقیق
برسـند و توجـه داشـته باشـند کـه در صـورت نبـود آمـار
صحیـح هـر گونـه پژوهـش در ایـن حـوزه فقط به انتشـار
چند مقاله بیاعتبار منجر میشود.
وی از عدم دعوت صاحبنظران به شـوراهای مشـورتی
بینالمللـی سـازی آمـوزش عالـی ابـراز تأسـف کـرد و
گفـت :اگر مؤسسـات پژوهشـی کـه در این سـالها بدون
بودجـه خـاص در این حـوزه تالش کـرده و دسـتاوردهای
پژوهشـی مؤثری داشـتهاند در شوراهای مشـورتی نباشند،
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چـه کسـی بایـد باشـد؟ این محققـان هسـتند کـه باید در
چنیـن نشسـتهایی مشـکالت را بشـنوند و راه حـل ارائه
بدهند و بتواند به تصمیم گیران مشورت دهند.
«آیندهنگری تحوالت آموزش عالی و دانشگاه
در ایران»

دکتـر محمـد حسـینی مقـدم ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه دیگر سـخنران این نشسـت با عنـوان «آیندهنگری
تحـوالت آمـوزش عالـی و دانشـگاه در ایـران» بودنـد.
ایشـان نخسـت ضرورت اصلی اجرای پژوهـش مذکور را
بیـان و تأکید کردند گذار دانشـگاههای کشـور از وضعیت
موجـود به سـوی وضعیـت مطلـوب نیازمنـد آیندهپژوهی
مسـتمر اسـت تـا ضمـن شناسـایی وضعیتهـای تجربـه
شـده گذشـته و حـال بتـوان امکانهـای مناسـبی بـرای
دسـتیابی بـه آینـده مطلـوب ایجـاد کـرد .ایـن پژوهـش با
هـدف شناسـایی اولویتهـا و ضرورتهـای آیندهنگـری و
آینـده اندیشـی علم ،فناوری ،دانشـگاه و آمـوزش عالی در
ایـران انجام شـده اسـت .در ادامـه مهترین نتایـج حاصل
از این پژوهش به شرح زیر:
چارچـوب مفهومـی مـورد نیـاز بـرای آیندهاندیشـی
تحـوالت و تغییـرات پیـش روی نهادهـای علمـی و
تکنولوژیـک ناظـر بـر سـه گام اسـت :شـناخت دقیـق
واقعیتهـا بـا اسـتفاده از رویکردهای متفاوتـی که امکان
تماشـای ابعـاد متفـاوت واقعیـت را بـه دسـت دهنـد و
سـپس سـاخت نقشـه ذهنـی مبتنـی بـر واقعیتهـای
شناسـایی شـده و در گام آخر طراحی اسـتراتژی ،سیاست
و برنامههـای اقـدام مورد نیاز اسـت .ایشـان تاکیـد کردند
چنانچـه فهـم و شناسـایی واقعیتهـا نادرسـت و ناقـص
انجـام شـود در نتیجـه نقشـه ذهنـی و نظام تصمیـم گیری
مـا و بـه تبـع آن راهبردها ،سیاسـتها و اقدماتمان نادرسـت
و ناقص خواهند بود.
چارچـوب آینـده نگری اسـتفاده شـده ناظر بـر فهم بر
همکنـش تصاویـر ،رویدادهـا ،روندهـا و اقدامهـا مطابق
نظریـه جیمـز دیتور اسـت .چگونگـی حصول بـه تصاویر

بیـن االذهانی در خصـوص آینده علم و فناوری در کشـور
یـک گام ضـروری بـرای سیاسـتگذاری علـم در کشـور
اسـت .این تصویرپـردازی از آینده مسـتلزم آیندهپژوهی و
آیندهاندیشـی مسـتمر اسـت و آینـده پژوهـی یـک پـروژه
نیسـت بلکـه فراینـدی مسـتمر اسـت کـه همپـای توسـعه
علم و فناوری باید پیشرفت کند.
در ایـن نشسـت روندهـای جهانـی علـم ،فنـاوری و
آمـوزش عالـی بـا اسـتفاده از منابـع و مراجـع معتبـر
بینالمللـی از قبیـل اسـناد یونسـکو( ،)unescoاو .ای.
سـی .دی )OECD(.؛یو .ان .دی .پـی()UNDP؛ بانک
جهانـی ،اتحادیـه بیـن المللـی دانشـگاهها و نیـز مراکـز
دیـده بانـی و رصـد تحـوالت علـم و فنـاوری از قبیـل
 holon iqمطرح و بیان شـدند .نقش و اهمیت کنشـگران
نهادهـای علم و فناوری در سـطوح تحلیـل فروملی ،ملی
و بیـن المللـی مـورد تأکیـد قـرار گرفـت و بیـان شـد
نمیتـوان بـرای مثال در برنامـه از قبیل بین المللی سـازی
دانشـگاه تنهـا تمامـی عوامـل و کشـنگران را محـدود بـه
فضـای دانشـگاه کـرد بلکـه سـایر کنشـگران از نهادهـا و
دسـتگاههای محلـی ،ملـی و بیـن المللـی نیـز تأثیرگـذار
هسـتند کـه الزم اسـت بـا تکیـه بـر مشـارکت پذیـری
چگونگـی همـکاری و تعامـل بـا آنهـا را در فرایندهـای
توسعه علم و فناوری به دست آورد.
ایشـان با اشـاره به اهمیت فهم رویدادهـا و روندها بیان
کردنـد رخدادهایـی در تاریـخ هسـتند کـه جهـان را بـه دو
دوره قبـل و بعـد از خـود تقسـیم میکننـد ،اظهار داشـت:
حملات ۱۱سـپتامبر از اتفاقـات و رویدادهایی بـود که دنیا
را بـه دو بخـش قبـل و بعد تقسـیم کـرد .پاندمـی کرونا هم
رونـدی اسـت که واجـد چنین تـوان علی بوده اسـت و دنیا
را به قبل و بعد از کرونا تقسیم کرده و خواهد کرد.
وی افـزود :در فراینـد شـیوع بیمـاری کوویـد  ۱۹ما به
سـمت آینده پرتاب شـدیم .شـش مـاه قبل از کرونـا اگر از
رئیـس دانشـگاهها میپرسـیدید کـه آیـا حاضریـد تـا چند
مـاه دیگـر تمـام برنامههـای آموزشـی خـود را بـه شـکل
برخط و آنالین ارایه کنید
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سلسلهنشستها
احتمـاال میخندیدنـد و مـی گفتنـد «اصلا چنیـن
چیـزی امکانپذیـر نیسـت» ولـی آینـده آمـد و خـود را به
ما تحمیل کرد.
ت
وی بـه نقـل از یکـی از بـزرگان ایـن حـوزه ،نسـب 
آیندهپژوهـی بـا دانشـگاههای امـروز و تصمیمگیـری
ت علـم بـ ا دانشـگاهها و
اجتماعـی را مشـابه نسـب 
تصمیمگیـری اجتماعـید ر اواخ ر قرونوسـطی عنوان کرد
و گفـت :بـه تعبیر ایـن دانشـمند ازنامیتریـن وموفقترین
چهرههـایدانشـگاهیومدیـرانسـازمانهای تجـاریهم
انتظـارنمـیرود كـه آیندهپژوهـی را جدیبگیرند ؛ درسـت
مثـلاینكـه كوپرنیك هـمازقدرتمندا ن زمان ه خـو د انتظار
ی نیست!
ت كه بپذیرندزمی ن مركز گیت 
نداش 
دکتـر حسـینی مقـدم با اشـاره به عـدم تحقـق اهداف
ترسـیم شـده در بسـیاری از برنامهها و اسـناد ملی کشـور
مثـل نقشـه جامـع علمـی کشـور گفـت :در ایـن نقشـه
تصویـری از آینـده سـاختیم کـه حاصـل نشـد چـون
محصول خرد جمعی نبود.
وی بـا بیـان ایـن کـه آیندهپژوهـی بایـدیـك جریـان
مسـتمر  ،عـادیوروزمـره – ونـهمقطعـی-باشـد ،اظهار
داشـت :اگـر بـرآورد آینـده بـرای یكبـار و غیـر مسـتمر
باشـدچیـزیجزاتلاف وقـت و هزینه نیسـت .از طرف
ً
دیگـر نمیتـوان آیندهپژوهـی را مقولـهای صرفـا فنـی،
ی كـرد و ضرورتا بایسـتیبهیك
علمـییـ ا تخصصیتلقـ 
ی ومبتنـیبـ ر مشـاركت
فراینـدسیاسـی ،اخالقـی  ،هنـر 
گسـترده ذینفعـان تبدیـل شـود تـا امـکان دسـتیابی بـه
وضعیتهای مطلوب را به فراهم سازد.
دکتـر حسـینی مقدم با اشـاره به این که طـی تحقیقات
خـود تلاش کرده گزارشهـای مختلف بخـش خصوصی
و دولتـی بینالمللـی را رصـد کنـد ،اظهـار داشـت :بنابـر
اعلام  holon IQبـرای آمـوزش در افـق  ۲۰۳۰پنـج
سـناریو قابـل تصـور اسـت کـه شـامل ادامـه آمـوزش بـه
روش معمـول ،رشـد منطقـهای ،ظهور غولهـای جهانی،
آموزش رو در رو و انقالب رباتیک است.
وی بـا بیـان این کـه رخنه هـوش مصنوعـی در زندگی
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آینـده مـا مثـل نفـوذ الکتریسـیته در زندگی امـروز خواهد
بود ،اظهار داشـت :براسـاس بردآوردهای صـورت گرفته،
روندهـای آمـوزش عالـی در آینده شـامل گسـترش هوش
مصنوعـی ،دورههـای دانشافزایـی و مهارتافزایی ،تحول
در مدیریـت آمـوزش ،تحـول در دانـش ،پژوهـش و علـم
بـاز ،تحـول در محیـط یادگیـری ،گسـترش بـه کارگیـری
اپلیکیشـنها ،بـه کارگیـری روبـات ،تحـوالت فضـای
دانشـگاه ،تحـول در منابـع آموزشـی ،تحـول در
سـرفصلهای آموزشـی ،تحـوالت حـوزه آمـوزش فنـی –
حرفهای و ترکیب واقعیت افزوده و مجازی است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا اشـاره بـه این کـه رونـد مهاجرت از غـرب به
شـرق در حـال تغییـر اسـت ،اظهار داشـت :میـزان گردش
مالی حوزه آموزش در سـال  ۲۰۳۰حـدود  ۱۰هزار میلیارد
دالر تخمیـن زده شـده کـه  ۲۵درصـد آن در حـوزه آموزش
عالی و  ۵۵درصد در حوزه آموزش ابتدایی است.
وی بـا اشـاره بـه تغییـرات زیـادی کـه طـی سـالهای
اخیـر در سـهم کشـورهای مختلـف از بـازار جهانـی
آمـوزش عالی ایجاد شـده و کشـورهایی مثـل چین ،هند و
برزیـل به شـدت رتبه خـود را در ایـن زمینه ارتقـاء دادهاند
ً
اظهـار داشـت :تجربه این کشـورها خصوصـا چین که در
ایـن زمینـه بـه جایـگاه اول جهانـی صعـود کـرده نشـان
میدهـد آینـده بـاز اسـت و هـر کشـوری کـه بخواهـد
میتواند سهم و جایگاه خود را به دست آورد.
وی در پایـان گفـت بـا توجـه بـه تحوالتی که به شـکل
مسـتمر نهادهـای علـم و فنـاوری را احاطـه کردهانـد،
دسـتیابی به وضعیـت مطلـوب در نهادهای علـم و فناوری
را مسـتلزم طراحـی و توسـعه نظریـه تغییـر دانسـت و بیـان
داشـت که مطابق آن مشـخص شـود مـا در برابـر تحوالت
مذکـور چرا نیازمند تغییر هسـتیم؟ سـپس مشـخص شـود
در پاسـخ بـه نیازهـای شناسـایی شـده کـدام تغییرهـا بایـد
صـورت گیـرد؟ بافتار و فضایی که تغییر بایـد در آن صورت
گیرد چگونه اسـت؟ مسـیرهای تغییر چیسـت؟ مفروضات
مـا برای انجـام تغییرات کدام اسـت؟ راهبردهـای عملیاتی

هفته پژوهش و فناوری

سـازی تغییرات مـورد انتظار کدام اسـت؟ چگونه میتوانیم
بـا ارزیابی درسـت برنامهها و راهبردهـای طراحی و تدوین
شـده ارزیابـی دقیقـی داشـته باشـیم کـه آیـا تغییـرات مورد
انتظار محقق شده است یا خیر؟
بگفتـه وی ،در پژوهش انجام شـده یـک الگوی چهار
وجهـی بـه منظور تبییـن این نظریه تغییر ارایه شـده اسـت
کـه ناظـر بـر تعامـل همزمـان چهـار وجه اسـت :توسـعه
علـم؛ مسـئولیتپذیری و پاسـخگویی اجتماعـی نهـاد
علـم؛ دسـتیابی به نفـوذ و شـهرت بینالمللـی ،و اهمیت
فهـم و بهبـود نظـام حکمرانی علـم و فناوری بـرای محقق
ساختن تغییرات مورد انتظار در جامعه.
«چالشهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
افغانستانی در ایران»

دکتـر سـعیده سـعیدی ،عضـو هیئـت علمی موسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و سـومین سـخنران ایـن
نشسـت هـم در توضیـح طـرح بررسـی چالشهـای
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـجویان افغانسـتانی در ایـران
گفـت :در ایـن مطالعـه بـا  ۱۴۰نفـر از دانشـجویان
افغانسـتانی کـه حداقـل یک سـال تجربه حضـور در نظام
آموزشـی ایـران را داشـتهاند ،مصاحبـه عمیـق انجام شـده
اسـت .البتـه بایـد توجه داشـت کـه وقتـی از دانشـجویان
افغانسـتانی در دانشـگاههای ایـران حـرف میزنیـم از
گروهـی هـر چنـد کوچک ولـی قدرتمنـد حرف مـی زنیم
کـه نـه تنهـا دسترسـی وسـیعی بـه شـبکههای مجـازی
دارنـد بلکـه اغلـب آنهـا پـس از بازگشـت بـه افغانسـتان،
مسـئولیتهای مهمـی را در عرصههای مختلف سیاسـی،
اقتصـادی ،علمی یا فرهنگی افغانسـتان عهـدهدار خواهند
شـد؛ لـذا تصویـری کـه ایـن دانشـجویان خارجـی از
آمـوزش عالـی مـا مـی بیننـد میتوانـد تأثیر قابـل توجهی
در موفقیـت سیاسـتهای بینالمللیسـازی آمـوزش
عالی ما داشته باشد.
وی خاطرنشـان کـرد :یکـی از مشـکالت سیاسـت
بینالمللیسـازی در ایـران ،نـگاه کلـی بـه دانشـجوی

خارجـی اسـت در حالـی کـه بایـد توجـه داشـت بـرای
تدویـن یـک سیاسـتگذاری درازمدت و کارآمـد در عرصه
بیـن المللی سـازی می بایسـت تفکیک ملیتی و جنسـیتی
دانشـجویان بیـن المللی لحاظ شـود و نمیتوانیـم با همه
به طور یکسان برخورد کنیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تصریـح کرد :دانشـجویان افغانسـتانی شـاغل
بـه تحصیـل در ایـران را مـی تـوان بـه چهـار گروه تقسـیم
کـرد .گـروه اول دانشـجویان افغانسـتانی متولـد و بـزرگ
شـده در ایـران که تجربـه مسـتقیمی از افغانسـتان ندارند،
گـروه دوم ،نسـل یـک و نیـم مهاجـر هسـتند کـه در
افغانسـتان متولـد شـده اند ولی در سـنین کودکی بـه ایران
مهاجـرت کـرده انـد ،سـوم گروهـی کـه پـس از سـالها
اقامـت در ایـران به افغانسـتان برگشـتهاند و امـروز مجددا
بـرای گذرانـدن تحصیالت دانشـگاهی بـه ایـران آمدهاند.
گـروه چهارم هم افغانسـتانیهایی هسـتند صرفـا با هدف
تحصیـل بـه ایـران وارد مـی شـوند و بعـد از اتمـام دوره
تحصیلـی بازخواهنـد گشـت .ایـن تنـوع دسـته بنـدی
دانشـجویان ،بـه مواجهههـای متفـاوت دانشـجویان
افغانسـتانی بـا سیاسـتگذاریهای صـورت گرفتـه در
عرصه بین المللی سازی ایران منجر می گردد.
سـعیدی بـا بیان ایـن که عنـوان دانشـجوی بینالمللی
اصـوال به دانشـجویی اطلاق میشـود که بـرای تحصیل
در دانشـگاه جابـه جایـی مـرزی داشـته اسـت ،گفـت:
دغدغـه یـک دانشـجوی بینالمللـی مسـایل آموزشـی
اسـت ولی دانشـجویان افغانسـتانی دانشـگاههای کشـور
کـه نزدیـک بـه نیمـی از آنهـا در ایـران متولـد شـدهاند،
دغدغههـای فرهنگـی و اجتماعـی بسـیاری دارنـد کـه
شاید از دغدغه آموزشی آنها کمتر نباشد.
وی بـا ارائه آماری از رشـد باسـوادی در بیـن مهاجران
افغانسـتانی گفـت :در اول انقلاب ،تنهـا حـدود شـش
درصـد افغانسـتانیهای مهاجـر باسـواد بودهانـد کـه ایـن
نسـبت در سرشـماری سـال  ۷۵بـه  ۴۸درصـد در مـورد
زنـان و  ۵۷درصـد در مـورد مردان و در سرشـماری  ۹۵به
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 ۶۲درصـد در مـورد زنـان و  ۶۵درصـد در مـورد مـردان
افزایـش یافتـه اسـت .اگـر این آمـار را بـا درصد باسـوادان
افغانسـتان کـه  ۲۹.۸درصـد در زنـان و  ۵۵.۵درصـد در
مردان اسـت میبینیـم که مهاجرت و حضـور در نهادهای
آمـوزش ایـران گام مهمـی در باسـوادی جامعـه مهاجـران
افغانستانی ساکن در ایران بوده است.
سـعیدی در ادامـه بـه بیـان برخـی از چالشهـای
راهیابـی دختـران افغانسـتانی بـه آمـوزش عالـی ایـران
پرداخـت و گفـت :هزین ه سـنگین گذشـتن از سـد کنکور
کـه مطمئنـا بـرای مهاجـران افغانسـتانی کـه از طبقـه
فرودسـت هسـتند بسـیار دشـوارتر از داوطلبـان ایرانـی
اسـت ،عدم امـکان انتخـاب برخی رشـتهها و شـهرها در
انتخـاب رشـته بـا توجـه بـه ممنوعیـت تـردد مهاجـران
افغانسـتانی بـه برخـی اسـتانها و مناطـق کشـور – البتـه با
وجـود ایـن کـه ایـران هنـگام پیوسـتن بـه کنوانسـیون
۱۹۵۱پناهنـدگان سـازمان ملـل مـاده  ۲۶مبنـی بـر آزادی
تـردد پناهنـدگان در همـه شـهرها را بـه صـورت مشـروط
پذیرفتـه اسـت ،دولـت اقدامات خوبـی بـرای کاهش این
محدودیتهـا صـورت داده – و همچنیـن مشـکالت
بروکراتیـک انتقـال دانشـجویان افغانسـتانی از آمـوزش و
پـرورش بـه آمـوزش عالـی – کـه گاه باعث یک تـرم تأخیر
در ورود دانشـجویان افغانسـتانی بـه کالسهـای درس و
مشـکالت بعـدی میشـود – و چالـش شـهریه و ابهـام در
مـورد بورسهـای تحصیلـی را از دیگـر مشـکالت
دانشجویان افغانستانی در ایران عنوان کرد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :بخشـی از دانشـجویان
افغانسـتانی از طریـق بـورس تحصیلی دافی کمیسـاریای
عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل و بخـش دیگـر از طریـق
پذیـرش در کنکور سراسـری (پرداخت  ۸۰درصد شـهریه
دورههـای شـبانه) و همچنیـن سـهمیه آزاد وارد دانشـگاه
میشوند.
وی ،یکـی دیگـر از چالشهـای مهـم پیـش روی
دانشـجویان افغانسـتانی را دشـواریهای ناشـی از قانـون
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تبدیـل وضعیـت اقامتـی مهاجـران عنـوان کـرد که سـبب
ریزش بخش زیادی از متقاضیان دختر میشود.
سـعیدی خاطرنشـان کـرد :براسـاس ایـن قانـون،
مهاجـران افغانسـتانی راه یافتـه بـه دانشـگاه مـی بایسـت
وضعیـت اقامتـی خـود را از کارت آمایـش بـه پاسـپورت
تغییـر دهند که مسـتلزم سـفر به افغانسـتان بـه منظور اخذ
ویـزای تحصیلـی اسـت .رفتـن بـه چنیـن سـفر هزینهب ر و
احتمـاال مخاطرهآمیـزی بـرای جوانـان افغانسـتانی کـه
اغلـب متولـد و بـزرگ شـده ایـران هسـتند بسـیار دشـوار
اسـت خصوصـا بـرای دختـران که اکثـر خانوادههـا راضی
به فرسـتادن آنها به این سـفر نمیشـوند .البته در سـالهای
اخیـر ایـن امـکان فراهـم شـده کـه مهاجـران بـا سـفر بـه
منطقـه آزاد کیـش هـم بتوانند تغییـر وضعیـت بدهند ولی
ایـن سـفر آنقـدر پرهزینـه اسـت کـه اغلـب دانشـجویان
ناچارند مخاطرات سفر به افغانستان را به جان بخرند.
وی اضافـه کـرد :یکـی از مسـائلی که اسـتادان مطرح
میکننـد سـطح باالتـر آموزشـی مـدارس ایـران اسـت که
دانشـجویان افغانسـتانی را در بـدو ورود بـه دانشـگاه بـا
مشکل مواجه میکند.
سـعیدی بـا اشـاره بـه حمایتهـای در نظـر گرفته شـده
بـرای دانشـجویان بینالمللـی گفـت :باید سـواد فرهنگی
و تعامـل بیـن المللـی کارکنـان را در ایـن زمینههـا بـاال
ببریم و در این زمینه دچار مشکل هستیم.
وی خاطرنشـان کـرد :دانشـجویان بینالمللـی از
جملـه افغانسـتانیها میتواننـد پـس از بازگشـت بـه
کشورشـان سـفیران فرهنگی ما باشند و شـمار دانشجویان
بینالمللـی دانشـگاههای کشـور را افزایـش دهنـد ،لـذا
الزم است در این زمینه دقت کافی صورت گیرد.
سـعیدی بـا بیـان ایـن کـه بـرای دانـش آموختـگان
افغانسـتانی هـم امـکان اشـتغال در خیلـی زمینههـا در
ایـران وجـود نـدارد ،اظهـار داشـت :مهاجرت بـه مقاصد
جدیـد ،الگـوی مـورد اسـتقبال بیشـتر دانـش آموختـگان
افغانسـتانی اسـت خصوصـا این کـه افغانسـتانیهایی که
بـزرگ شـده ایـران هسـتند در صـورت بازگشـت بـه

هفته پژوهش و فناوری

افغانسـتان هـم بـرای انطبـاق بـا جامعه جدید مشـکالت
زیادی دارند.
مسـاله دیگـری کـه کاریابـی دانشآموختـگان
افغانسـتانی دانشـگاههای ایـران در افغانسـتان را مشـکل
میکنـد ،ضعـف انهـا در زبـان انگلیسـی اسـت زیـرا
سـازمانهای بیـن المللـی مسـتقر در آن کشـور در جذب
افـراد تحصیلکـرده بـه تسـلط بـه زبـان انگلیسـی اهمیت
زیادی میدهند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در پایـان اعطای آزادی عمل بیشـتر به دانشـگاه
هـا ،افزایـش سـواد فرهنگـی ،برگـزاری جشـنوارههایی
براسـاس اشـتراکات فرهنگـی ایـران و افغانسـتان بـرای

نزدیکـی بیشـتر دانشـجویان ایرانـی و افغانسـتانی در
دانشـگاههای دارای دانشـجویان افغانسـتانی ،اعطـای
کمـک هزینـه بـه دانشـجویان ممتـاز خارجـی و فراهـم
کـردن امـکان تغییـر وضعیـت اقامتـی دانشـجویان
افغانسـتانی بـا سـفر به سـایر مناطـق آزاد مثل منطقـه آزاد
سـلفچگان کـه هزینههای سـنگین سـفر به کیـش را ندارد
و تهیـه بانـک اطالعاتـی از دانشآموختـگان افغانسـتانی
کـه در صـورت بازگشـت به افغانسـتان یـا مانـدن در ایران
میتوانند سـرمایه انسـانی باارزشـی برای کشـور باشـند را
بـرای کمـک بـه دانشـجویان افغانسـتانی و بهرهگیـری از
توانمندیها و ظرفیتهای آنها پیشنهاد کرد
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نشستهای بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری:

هویتهـای فرهنگـی و اجتماعـی در
آموزش عالی ایران
در ایـن نشسـت آنالیـن که با همـکاری معاونـت فرهنگی
و اجتماعـی وزارت علـوم برگـزار شـد ،دکتـر حسـین
میرزائـی رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
دربـاره «فرهنـگ دانشـگاهی و دانشـگاه فرهنگـی» ،دکتر
عبـاس وریج کاظمـی دربـاره «تغییرات فرهنگی دانشـگاه
در دهـه  ،»۹۰دکتـر رضا صمیم دربـاره «مصرف فرهنگی
دانشـجویان ،تحلیـل تغییـرات و بـرآورد آینـده آن» ،دکتر
رضـا ماحـوزی دربـاره «ایـده دانشـگاه و هویـت
دانشـگاهی» ،دکتـر سـید عبداالمیـر نبوی دربـاره «تحول
کنشگـری سیاسـی در دانشـگاه در دوره کرونـا» ،دکتـر
علیرضـا مـرادی درباره «جنبـش چپ دانشـجویی در دهه
 »۸۰و دکتـر مهـدی حسـین زاده فرمی دربـاره «گروههای
دانشـگاهی بـه عنـوان مهمتریـن بسـتر کنشگـری
دانشجویان» سخنرانی کردند.
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ایده دانشگاه و هویت دانشگاهی

دکتـر رضـا ماحـوزی ،عضـو هیئـت علمـی گـروه
مطالعات فرهنگی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی
در سـخنرانی خـود از منظـری فلسـفی بـه ایـده دانشـگاه و
هویـت دانشـگاهی پرداخـت .وی گفـت :منظـور از ایـده
ً
دانشـگاه ،عمدتا درک فلسـفی از دانشـگاه اسـت که شـاید
متفاوت از درک جامعهشـناختی از دانشـگاه باشـد ،چرا که
روی ایـدهای تمرکـز میکنـد کـه قبـل از هـر چیـز در ذهن
اسـت و بنابراین انتظار بر این اسـت که با سـایر مؤلفههایی
کـه در زمینـه دانشـگاه مطـرح میکنند نسـبتی برقـرار کند.
در ایـن راسـتا تلاش دارم برکنـار از تحلیلهـای مـوردی یا
جامعهشـناختی ،روان شناسـی ،مدیریتـی و … دربـاره
کنشهـای دانشـگاهی ،واحـد تحلیـل و بحـث را قـدری
جامعتـر و در سـطح یـک ایـده کـه دربرگیرنـده ایـن
کنشهاست در نظر بگیرم.
دکتـر ماحـوزی خاطرنشـان کـرد :عالوهبـر مؤلفهها و
ً
جزئیـات زیـادی که دانشـگاهها بـا آن سـروکار دارند مثال
معاونتهـای موجود در سـطح وزارت علوم و دانشـگاهها
یـا آییـن نامههـای متنوعـی کـه در بخشهـای مختلـف
آموزشـی ،پژوهشـی و حقوقی و اسـتخدامی تدوین شده،

هفته پژوهش و فناوری

میتـوان نـگاه جامعتـری هـم بـه دانشـگاه داشـت و ایـن
پرسـش را مطـرح کرد کـه کلیت ایـن سـاختارهای دیوانی
ً
و اداری ،نهایتـا چـه کارویـژهای را برای دانشـگاهها درنظر
ً
میگیرنـد؟ مثلا تربیـت متخصصـان دسـتگاههای اداری
و دیوانـی کشـور یـا تربیـت متخصصانـی توانـا بـرای
کارآفرینـی ،تربیـت شـهروندان متخصـص ملـی یـا
متخصصانـی بـا گرایشـات دینـی انقالبـی و ضـد
اسـتعماری ،یـا متخصصانـی جهـان وطـن بـا گرایشـات
وطن دوسـتانه ،انسـان دوسـتانه و طبیعت دوسـتانه؟ اینها
انتظاراتـی اسـت که میتوان از دانشـگاه داشـت و میتوان
انتظارات بسیار دیگری را هم فهرست کرد.
معـاون پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطر نشـان کـرد :در  ۲۱۰سـالی که دانشـگاه
بـه مفهـوم مـدرن در جهـان شـکل گرفتـه بـا پنـج الگوی
دانشـگاهی بـزرگ و مسـلط مواجهیـم .یکـی ،الگـوی
پژوهشـی -آموزشـی ملیگرایانه آلمانـی ،دیگری ،الگوی
آموزشـی لیبـرال انگلیسـی و نیـز الگـوی فنـی -آموزشـی
ملیگرایانه فرانسـوی ،الگوی انقالبی -حزبی کمونیسـتی
و باالخره الگوی اقتصادی لیبرالی آمریکایی.
وی تصریـح کـرد :در هـر یـک از ایـن پنـج الگـو،
کارویـژهای بـرای دانشـگاهها در نظـر گرفتـه شـده و
براسـاس آنها هویـت خاصی هم بـرای دانشـگاهها لحاظ
شـده اسـت؛ البته منظـور فقط دانشـگاهها نیسـت و مراکز
پژوهشـی ،پارکهـای علـم و فنـاوری ،شـرکتهای دانش
بنیان و مراکز رشد و … را هم شامل میشود.
دکتـر ماحـوزی بـا تشـریح ویژگیهـای الگـوی
اقتصـادی لیبرالـی -آمریکایی که الگوی مسـلط دانشـگاه
بـوده و توانسـته الگوهـای پیشـین را هـم متقاعـد کنـد،
اظهـار داشـت :ایـن الگـوی غالـب البتـه از پنـج منظـر
مختلـف از دسـت نیسـت مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت؛
یکـی الگـوی چپهـا کـه در نقـد سـرمایهداری مطـرح
شـده ،دوم جبهه ضد شرقشناسـان و دیگری ،بومیگرایی
کـه در مقابـل موجهـای جهانـی شـدن فرهنـگ و زبـان و
… مقاومـت میکننـد .جبهـه چهـارم ،جبهـه فیلسـوفان

اسـت کـه بـه دنبـال اسـتقالل از دسـت رفتـه گذشـته
دانشگاهها هستند و نمیخواهند دانشگاه بهمثابه
دفاتـر شـرکتهای تجـاری و نظامـی و … بیرونـی عمل
کنـد و دسـته پنجـم ،اخالقگرایـان و طبیعتگرایـان
هسـتند کـه معتقدنـد الگـوی مسـلط آمریکایی که بیشـتر
مبتنـی بـر سـود اسـت ،مخاطـرات جـدیای را در آینـده
برای انسان و فرهنگ ایجاد میکند.
دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
خاطرنشـان کـرد کـه مجمـوع ایـن پنـج رویکـرد بـه رغم
اذعـان بـه برخـی از مزایـای الگـوی مسـلط دانشـگاه
معتقدنـد که ایـن هویت جدید بـه جای این کـه آزادکننده
باشـد ،اسـیرکننده اسـت .اینهـا معتقدنـد هویـت
دانشـگاهی نبایـد سرسـپرده اقتصـاد باشـد و در کنـار آن
بایـد با چنـد مؤلفه دیگـر یعنی معرفـت ،نهـاد اجتماعی،
اشـخاص ،یادگیـری ،فرهنـگ و محیـط طبیعـی آزادانـه
برخـورد کنـد و اجـازه ندهد کـه یکـی از آنها بـر دیگری
غلبه کند.
دکتـر ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه الگـو و هویـت
دانشـگاهی مسـلط فعلـی از بیـن هفـت مؤلفـه مطـرح،
شـش مؤلفـه را کنـار گذاشـته و مؤلفـه اقتصاد را برجسـته
کرده اسـت بـه نظریـات بارنت در ایـن حوزه اشـاره کرد و
ً
گفـت :از آنجـا که ایـن هفت مؤلفـه کامال عملی و سـیال
هسـتند بـه جـای ایـن کـه ایـن الگـو را ثابـت بدانیـم
میتوانیـم معتقـد باشـیم کـه هـر یـک از این هفـت مؤلفه
بـه صـورت سـیال در رابطه بـا واقعیتهـای مربوطه ،خود
را بازسـازی میکننـد و لـذا میتوانیـم بـا گـذر از ایـن
شـکاف ،الگویـی طراحـی کنیم کـه دانشـگاه را متکثرتر و
بیمرزتـر در نظـر بگیـرد؛ موضوعـی که با جدیتر شـدن
فضـای مجـازی میتوانـد الیههـای بیشـتری را بـه سـطح
تحلیـل مـا اضافـه کند .بـه ایـن معنا ،دانشـگاه بایـد برای
خـود واجـد ایـدهای مسـتقل از هفـت یـا هشـت حـوزه
بیرونـیای کـه با آنهـا کار میکند داشـته باشـد تـا بتواند
بـر اسـاس آ ن ایـده ،مسـیر و تعـادل میـان آن هفـت یـا
هشت مؤلفه و قلمرو را تنظیم و تعدیل کند.
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کنشگری سیاسی در دانشگاهها در دوران کرونا

دکتـر عبداالمیـر نبـوی ،عضـو گـروه مطالعـات
اجتماعـی مؤسسـه هـم در سـخنرانی خـود بـه وضعیـت
کنشـگری سیاسی در دانشـگاهها در دوران کرونا پرداخت
و گفت :کنشـگری سیاسـی در دانشـگاهها در دوران کرونا
مجازیتـر شـده و لـذا در بررسـی وضعیت موجـود ،باید
بیشـتر روی فضای مجـازی و فناوریهـای ارتباطی تمرکز
کنیـم .از گذشـته ایـن سـؤال مطرح بـوده که آیـا تحوالت
پرشـتاب در عرصـه رسـانهها و ارتباطـات میتوانـد بـه
سـرعت بـه تحـوالت اجتماعـی دامـن بزنـد یـا نه کـه در
عمل روشن شد پاسخ مثبت است.
وی خاطرنشـان کـرد :دو نظریـه در ایـن زمینـه مطـرح
بـوده؛ نظریـه بسـیج که براسـاس آن هر چه فضـای مجازی
بیشـتر جـدی گرفتـه شـود ،میـزان دموکراتیک شـدن رشـد
میکنـد .نظریـه دوم ،نظریـه جایگزینـی بـود کـه برخالف
نظریـه اول میگفـت هـر چـه اینترنت بیشـتر جـدی گرفته
شـود شـاهد جایگزینی نماد به جای واقعیت هسـتیم یعنی
آگاهـی کاهـش مـی یابـد و سـرعت رشـد شـایعات و یـا
جریانسـازیهای نادرسـت زیاد می شـود و آنچـه که مهم
اسـت یعنـی اثرگـذاری بـر نهادهـای سیاسـی ،بـا رشـد و
توسعه فضای مجازی از دست میرود.
دکتـر نبـوی در ادامـه بـه بیـان آمـاری در خصـوص
وضعیـت فضـای مجـازی در ایـران و میـزان حضـور
دانشـجویان در ایـن فضـا پرداخـت و گفت :طبـق آخرین
آمـار تـا پایـان تابسـتان امسـال بـاالی  ۷۸میلیـون کاربـر
اینترنـت داریـم کـه  ۶۹میلیـون نفـر مشـترک اینترنـت
موبایـل هسـتند .ضریـب نفـود موبایـل هـم در کشـور به
 ۹۴درصـد رسـیده اسـت .واتـس آپ و تلگرام بـا بیش از
 ۴۷میلیـون عضـو ،اینسـتاگرام بـا  ۴۴میلیـون عضـو،
لینکدیـن بـا دو میلیـون و  ۷۰۰هـزار عضـو و توییتـر بـا
بیـش از دو میلیـون عضـو و فیـس بـوک بـا تعـدادی کمتر
مورد اقبالترین شبکههای اجتماعی در ایران هستند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا بیان ایـن که آمار دقیقـی درباره میزان اسـتفاده
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دانشـجویان از اینترنـت و فضـای اجتماعـی وجـود نـدارد
گفت :براسـاس آماری که اوایل سـال جاری منتشـر شـده،
 ۸۵درصـد جوانـان  ۱۵تـا  ۲۵سـاله و  ۷۵درصد جمعیت
 ۲۵تـا  ۴۹سـاله کشـور از اینترنـت اسـتفاده میکننـد .بـا
توجـه بـه وضعیـت کرونـا میتـوان حـدس زد کـه ۱۰۰
درصـد جوانـان دانشـجوی ایرانـی از اینترنـت اسـتفاده
ً
میکننـد کـه مطمئنـا حضورشـان در اینترنـت محـدود بـه
کالسهای مجازی نیسـت و بـرای پر کـردن اوقات فراغت
و اظهارنظر هم از آن استفاده میکنند.
دکتـر نبـوی تصریح کـرد :دانشـجویان ایرانـی به طور
متوسـط روزی پنـج سـاعت در فضـای مجـازی وقـت
صـرف میکننـد کـه در برخـی مـوارد بـه  ۱۰سـاعت هـم
میرسـد .وی بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر بـه تعبیـر
دکتـر عاملـی – اسـتاد ارتباطـات دانشـگاه تهـران -شـاهد
شـکل گیری دو جهـان به هم چسـبیده مجـازی و حقیقی
هسـتیم کـه بـر هم اثـر دارنـد از فضـای مجازی بـه عنوان
جمهـوری مجـازی – در کنـار جهـان حقیقـی -یـاد کرد و
گفـت :امـروز دانشـجویان مـا در هـر دو جهـان حضـور
دارنـد و البته در فضای مجـازی اظهارنظرهای صریحتری
دارنـد .مـردم به ویـژه جوانان بیشـتر در حـال مهاجرت از
جهان واقعی به جهان مجازی هستند.
دکتـر نبـوی بـا اشـاره بـه تحـوالت عمیـق پـس از
اعتراضـات سـال  ۸۸گفـت :در سـالهای اخیر ایـن ایده
کـه انسـان باید خـود را بـرای یـک آرمـان قربانـی کند در
جامعـه کمتـر مطرح اسـت و بیشـتر افـراد سـعی میکنند
زندگـی روزمـره خـود را سـامان بدهنـد .علت این مسـأله
تحـوالت پـس از وقایـع  ۸۸مثـل بسـته شـدن فضـای
سیاسـی و هزینـه بـاالی فعالیـت سیاسـی و عضویـت در
گروههـای سیاسـی و حتـی اظهارنظر یا اشـتغال به اموری
نظیـر روزنامهنـگاری اسـت کـه بـه احسـاس دلزدگـی و
ناامیـدی در جامعـه دامـن زده اسـت .امـروز دیگـر
دانشـجویان چنـدان بـه شـعارها و آرمانهـای اصلاح
طلبانه امیدی ندارند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و

هفته پژوهش و فناوری

اجتماعـی وزارت عتـف در عیـن حـال تأکید کرد کـه نباید
حضـور بیشـتر ایرانیان در فضـای مجازی را ناشـی از کرونا
دانسـت و ایـن رونـدی اسـت کـه از سـابق وجود داشـته و
کرونـا تنهـا مقـداری ایـن حضـور را بیشـتر کرده اسـت .با
ً
ایـن نکتـه کـه قبلا کنشـگری سیاسـی بـرای دانشـجویان
مهمتـر بـود و حتی بار احـزاب را به دوش میکشـیدند ولی
با فروبسـتگی نسـبی فضـا پـس از آن ،فعاالن سیاسـی هم
به سمت فعالیتهای صنفی و اجتماعی سوق یافتهاند.
وی تصریـح کـرد :برخوردهـای صـورت گرفتـه در
سـالهای اخیـر ،نوعـی احسـاس بیپناهـی را بـه
دانشـجویان و فعاالن سیاسـی دانشـگاهی تحمیـل کرده و
جالـب ایـن اسـت کـه نظـام هـم کـه اوایـل از کـم رنـگ
شـدن فعالیتهـای سیاسـی دانشـجویان و گرایـش آنهـا
بـه فعالیتهـای صنفـی و اجتماعـی اسـتقبال میکـرد در
چنـد سـال اخیـر چنـان اسـتقبالی را از خـود نشـان
نمیدهـد .تـا آنجـا کـه هرگونـه جمعیـت و اجتمـاع و
هویتسـازی حتـی در فضـای مجـازی هـم بـه عنـوان
مسـئله شـناخته میشـود .در بندی از آیین نامه ساماندهی
فعالیتهـای دانشـجویی در فضـای مجـازی کـه مربـوط به
یـک دانشـگاه دولتـی اسـت ذکـر شـده کـه هیـچ گـروه و
تشـکل دانشـجویی حـق ایجـاد کانـال یـا صفحـه در
شـبکههای اجتماعـی داخلـی و خارجـی بـا سـیم کارت
ً
شـخصی را نـدارد و صرفـا معاونـت فرهنگـی بایـد بـرای
تشـکلها صفحـه و کانـال راهانـدازی کنـد و بـر فعالیـت
ادمینها نظارت کند.
بـه گفتـه وی ایـن آییننامـه ذیـل بنـد دهـم مصوبـه
فضـای مجـازی میگنجـد کـه نشـان میدهـد حتـی در
باالتریـن سـطح از هماهنگـی و انسـجام در نهادهـای
رسـمی هـم چنـدان اقبالـی بـه فعالیـت دانشـجویی در
فضـای واقعـی و مجـازی دیـده نمیشـود ،لـذا در جهـان
واقـع شـاهد پدیـده «دولـت بـدون ملـت» و در فضـای
مجـازی ،شـاهد «ملـت بـدون دولـت (نظـم سیاسـی)»
هسـتیم؛ یعنـی ملتی که هنـوز دولت مطلوب خـود را پیدا
نکرده است.

فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه فرهنگی

دکتـر حسـین میرزائی ،رئیس مؤسسـه هم با اشـاره به
عنوان سـخنرانی خـود اظهار داشـت :در معانـی مختلفی
کـه بـرای فرهنـگ دانشـگاهی عناصـری وجـود دارد کـه
مهمتریـن آن عقالنیت ،پرسشـگری و آزاداندیشـی اسـت
که باید در کاملترین وجهش وجود داشته باشد.
وی افـزود :میتـوان به تأسـی از سـنت آلمانـی و بنا به
تعبیـر هـگل از «بیلدونـگ» یـا روح کلـی سـخن گفت و
اشـاره کـرد کـه تخصصگرایـی بیـش از حـدی کـه در
دانشـگاهها صـورت گرفتـه  ،اسـاس دانشـگاه را بـه
فراموشـی کشـانده اسـت .بایـد ایـن روح کلـی را بـه کار
گرفـت و براسـاس آن عمـل کرد و گرنه هر چـه از این روح
کلـی دور شـویم ،مشـکالت ما هم در دانشـگاهها بیشـتر
خواهـد شـد .هرچنـد در دیـدگاه هومبولـت و کانـت
بیلدونـگ معنـی متفاوتـی از ایـن واژه نزد هـگل دارد ولی
بـا اغماض همـان فرهنگ یـا دانشـگاه فرهنـگ را میتوان
برای آن درنظر گرفت.
دکتـر میرزائـی تصریح کرد :اگـر نتوانیـم آن روح کلی
را کـه عقالنیت و فلسـفه در آن جایگاه اساسـی دارد حفظ
کنیـم ،نوع حرکت دانشـگاه هـم متفاوت خواهـد بود  .در
ایـن زمینـه کتـاب «نـزاع دانشـکدهها» نوشـته کانـت کـه
ترجمـه آن را در مؤسسـه در مرحلـه انتشـار اسـت بسـیار
راهگشاست.
رئیس مؤسسـه مطالعـات و فرهنگی با اشـاره به کتاب
«ایـده دانشـگاه» کارل یاسـپرس گفت :آزادی دانشـگاهی
امـر چنـدان نامفهومـی نیسـت هرچنـد آزادی مطلـق در
مقـام تدریـس زمانـی معنـا دارد که اسـتاد خـود تحقیق و
پژوهش کرده باشـد .از سـوی دیگر این سـخن بـدان معنا
نیسـت که اسـتاد دانشـگاه ،جوهره ویژهای دارد و میتواند
در هر زمینهای اظهارنظر کند.
وی بـا تأکیـد بـر این کـه دانشـگاه محـل آزادی فکر و
ً
بیان اسـت و اساسـا دانشـگاه سـاحت آزاداندیشـی اسـت
کـه اگر وجـود نداشـته باشـد نقض غـرض اسـت ،اظهار
داشـت :فکر میکنـم اگر حوزه علـوم اجتماعـی بتواند در
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عملیاتیسـازی دانشـگاه فرهنگی و فرهنگ دانشـگاهی با
فلسـفه مشـارکت کند؛ چنانکه به نظر میرسـد بخشـی از
رسـالت خـود را انجـام داده اسـت و دانشـگاه در معنـای
اصلـی آن ظهـور می یابد و از آموزشـگاه فاصلـه میگیرد.
دانشـگاه در کنار همـه کارویژه و کاربردهای آن که پاسـخ
بـه نیازهـای صنعت و جامعـه از جمله آن اسـت ،محیطی
اسـت کـه شـاکله اصلـی آن فرهیختگـی اسـت و اگـر
فرهیختگـی یـا بـه تعبیـری فرهنـگ ،اتمسـفر و کلیـت و
روح دانشـگاه نباشـد لحظـهای ارزش توقـف و مانـدن در
آن وجـود نـدارد .دانشـیار جامعه شناسـی دانشـگاه تهران
در پایـان پیـام اصلی کتـاب «نگاهـی انتقادی به دانشـگاه
هـاروارد» از آثار منتشـره مؤسسـه را همین نکته دانسـت و
بـر ایـن نکتـه کـه معتبرتریـن دانشـگاههای جهـان نیـز
اعتبـار خـود را مدیـون توجـه بـه فرهنـگ میداننـد و برای
آن سیاسـتگذاری مناسـبی انجـام میدهند را مـورد تأکید
قرار داد.
جنبش چپ دانشجویی در دهه ۱۳۸۰

دکتـر علیرضـا مـرادی ،عضـو هیئـت علمـی گـروه
مطالعات فرهنگی مؤسسـه در سـخنرانی خـود به «جنبش
چـپ دانشـجویی در دهـه  » ۸۰پرداخت و گفـت :بعد از
ً
پیـروزی انقالب و مشـخصا در دهههـای  ۶۰و  ۷۰عمده
فعالیتهای سیاسـی در دانشـگاه معطوف بـه انجمنهای
اسلامی و دفتـر تحکیـم وحـدت بـود و جمـع یـا گـروه
سیاسـی دیگـری در دانشـگاهها فعالیـت نداشـت .در دهه
 ۸۰شاهد شکلگیری جریان چپ دانشجویی بودیم.
وی دربـاره خاسـتگاههای شـکلگیری جریـان
دانشـجویی چـپ در ایـن مقطـع گفـت :ریشـه بـه وجود
آمـدن ایـن جنبـش بـه یـک منازعـه در عرصـه سیاسـت،
اقتصـاد و اجتمـاع ایـران برمیگشـت؛ کـه ناشـی از
شـکافهای مختلـف اقتصـادی ،اجتماعی و سیاسـی در
جامعـه ایـران بـود که از آن جملـه باید به مشـکالت حوزه
کار و سـرمایه و گسـترش نابرابریهـا ،انحصـاری شـدن
درونی سـپهر سیاست،
مناسـبات سیاسـی و اختالفهای
ِ
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هژمون شدن باورهای فرهنگی معین اشاره کرد.
دکتـر مـرادی تصریح کـرد کـه رخدادهای تیـر  ۷۸که
به گسـترش انتقـادات دانشـجویان به دولـت اصالحات و
بـاور بـه ناکارامـدی آن در دفـاع از آزادی منجـر شـد و نیز
شـدن
اعتراضهـای سـال  ۸۲دانشـجویان بـه خصوصی
ِ
شـدن آمـوزش عالـی ،فرصتـی
دانشـگاهها و کاالیـی
ِ
سیاسـی بـرای شـکلگیری اعتراضـات چپگرایانـه
دانشـجویان بـود کـه در آن عواملی چـون ناکارآمدی نظام
اصالحـات ،خصوصیسـازی و رونـد واگـذاری صنایـع
کشـور ،واقعـی کـردن قیمتهـا (از طریق هدفمنـد کردن
یارانههـا) و بـه خصوص اقتصاد سیاسـی آمـوزش عالی را
میتـوان بـه عنـوان ریشـههای شـکل گیـری ایـن حرکـت
دانشـجویی ذکـر کـرد .در چنیـن چشـم انـدازی،
دانشـجویان چـپ ابتـدا در قالـب تشـکلها و کانونهای
ِ
فرهنگـی و ادبـی گرد هـم جمع شـده و به تدریـج حرکت
دانشـجویی چپ گرایانهای را در دانشـگاهها شـکل داده و
بـا فعالیتهـای متنـوع همچـون برگـزاری جلسـات نقد و
ارزیابـی ،نمایشـگاه کتـاب و عکـس ،انتشـار نشـریات
دانشـجویی ،ایجـاد وبالگهـا ،و ..در مناسـبتها و
فضاهایـی که بـه طور بالقوه در دانشـگاه وجود داشـت ،با
هویتی چپگرایانه حضوریافتند.
وی تصریـح کـرد :ایـن دانشـجویان از لحاظ سیاسـی
یـک دسـت نبـوده و طیفهـای سیاسـی مختلفـی چـون
«چپهـای شـورایی یـا چـپ نـو»« ،چپهـای کارگری»
و «چپهـای رادیـکال» را در بـر میگرفتنـد کـه بـا هـم
تفاوتهـای نظـری داشـته و در راهبردهـا و سـازوکارهای
فعالیـت ،اختالفهـای فـراوان میـان آنهـا بـه چشـم
میخورد.
مطالبـات گروههـای
دکتـر مـرادی خاطرنشـان کـرد:
ِ
چـپ دانشـجویی دهـه  ۸۰کمتـر جنبـه صنفـی و بیشـتر
رنـگ سیاسـی -اجتماعـی داشـت .بـا وجـود چنیـن
خصلتـی ،بـه معنـای سـازمانی و حزبـی دارای تشـکل
معینـی نبودنـد .آنهـا مطالبـات متنوعـی را مطـرح
میکردنـد امـا از همـه مهمتـر مخالف خصوصی سـازی

هفته پژوهش و فناوری

بودنـد و بـر حـق دسترسـی برابـر مـردم بـه آمـوزش عالی
تأکیـد میکردنـد .آنهـا بـا هیجـان پیگیـر ابـراز هویـت و
اعلام وجـود در سـطح دانشـگاه بودنـد .هر چنـد ادراک
یکسانی از این هویت و نحوه ابراز آن نداشتند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی افـزود :پایـگاه طبقاتـی ایـن فعالیـن دانشـجو
ِ
ً
عمدتـا طبقـه متوسـط بود هـر چند در مـواردی ،افـرادی از
طبقـات فرودسـت هـم وجـود داشـت .از نظـر ترکیـب
دانشـجویان پسـر بیشـتر از دختران بود.
جنسـیتی نیز تعداد
ِ
بـا ایـن حـال در مقایسـه بـا پیشـینه ایـن جنبـش در ایـران،
حضـور دختـران در ایـن مقطع بیش از گذشـته بـود .از نظر
نسـبت تحصیلـی هم بیشـتر دانشـجویان چـپ در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل میکردند.
دکتـر مـرادی دربـاره دامنـه و شـبکه اجتماعـی
دانشـجویان در سـطح دانشـگاههای
فعالیتهـای ایـن
ِ
ِ
کشـور گفـت :دامنـه فعالیـت ایـن دانشـجویان در شـهر
دانشـگاه تهـران ،عالمـه
تهـران ،دانشـگاههایی چـون
ِ
طباطبایـی ،صنعتـی شـریف ،صنعتـی امیرکبیـر ،علـم و
صنعـت ،دانشـگاه هنر تهران ،دانشـگاه آزاد اسلامی و در
غیـر از تهـران نیز اکثر دانشـگاههای بـزرگ و واحدهایی از
دانشگاه آزاد را در بر میگرفت.
دکتـر مـرادی در خصـوص وجهـی دیگـر از شـبکه
اجتماعـی ایـن جنبش یعنـی حضور رسـانهای گفـت ،این
جنبش دانشـجویی عالوهبر نشریات دانشـجویی متعارف،
ِ
بطـور قابـل توجهـی در فضـای مجـازی حضـور داشـت.
دانشـجویان بـه ویـژه بـا ایجـاد وبالگهـا (کـه در آن دوره
رونق زیادی داشتند) و برگزاری فوروم ،فعال بودند.
وی دربـاره نحـوه سـازماندهی و فعالیـت گروههـای
چـپ دانشـجویی گفـت :از آنجا کـه فعالین ایـن جنبش،
ِ
ای تشـکل سـازمانی ،دسـتورالعمل مشـخص ،و یـا
دار ِ
رهبـری نبوده و حتـی محل خاصی نداشـتند،فعالیتهای
آنهـا در فضایـی ابرگونـه و بـه صـورت مشـارکتی انجـام
میگرفت.
دکتـر مرادی در بخشـی دیگر از سـخنان خـود در باره

نحـوه مواجهـه ایـن دانشـجویان بـا زمینههـای سیاسـی-
اجتماعـی آن دوره بـرای گسـترش اعتراضهـای خـود ،به
فعـاالن کارگری و
ارتبـاط نزدیـک فعـاالن دانشـجویی بـا
ِ
فعـاالن حقـوق زنـان اشـاره کـرد و گفـت :ایـن جنبش در
ً
دهـه  ۱۳۸۰بـه نحـوی کاملا آگاهانـه بـا فعـاالن جنبش
کارگـری ارتبـاط برقرار کـرد و در مواردی مثـل اعتراضات،
اخـراج یـا زندانـی شـدن فعـاالن کارگـری بـه اشـکال
مختلـف از آنهـا حمایـت میکـرد .همچنیـن ایـن
دانشـجویان در مـورد دفـاع از حقـوق زنـان نیـز بـا وجود
نسـبت پاییـن دختـران در آن ،بـا فعالیـن زن همسـو و
همـکاری نزدیـک داشـتند .علـت ایـن امر وجـود دختران
دانشـجویی بـود کـه هـم گرایش چـپ داشـتند و هم جزء
فعالین زن محسوب می شدند
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :این حرکت دانشـجویی بیش
از آنکـه نظمـی عقالنی-سـازمانی داشـته یـا مطالباتـی
مشـخص و کنشـهایی منسـجم داشـته باشـد ،حرکتـی
آرمـان گرایانـه آمیختـه بـا هیجـان دانشـجویی بـود و در
اهداف
رپرتوار ایـن فعالیتهای دانشـجویی بر
مجمـوع،
ِ
ِ
عینـی و وجـوه عقالنـی آن غلبـه داشـت .بـا وجـود ایـن
میتـوان گفـت کـه اعلام موجودیـت و تلاش بـرای
بازنمایی هویت ،مهمترین مسأله آنها بود.
گروههـای دانشـگاهی بـه عنـوان مهمتریـن
بستر کنشگری دانشجویان

سـخنران بعـدی ایـن نشسـت ،دکتـر مهـدی حسـین
زاده فرمـی بـود کـه بـه بررسـی وضعیـت گروههـای
دانشـگاهی بـه عنـوان مهمتریـن بسـتر کنشـگری
دانشجویان پرداخت.
وی کـه معتقـد اسـت گروههـای دانشـجویی در
دهههـای گذشـته از شـکلی بـه شـکل دیگـر و از قالبی به
قالـب دیگـر تغییـر شـکل دادهانـد تـا بتواننـد کار کننـد
اظهـار داشـت :تشـکلهای سیاسـی دهـه  ۷۰و  ۸۰در
سـالهای اخیـر در تالشانـد در قالـب شـوراهای صنفی،
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سلسلهنشستها
فعالیـت خـود را ادامـه دهنـد .گروههـای چـپ جدید هم
دوبـاره ،گام بـه گام از دل ایـن سـختگیریها بیـرون
میآینـد؛ البتـه ایـن بـار در پشـت حیـاط دانشـکدهها و
بدون شناسنامه و هویت.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در تحلیـل رونـد کنشـگری دانشـجویان در
سـالهای پـس از جنـگ گفـت :در اوایـل دهـه ۱۳۷۰
ً
دوسـتانی کـه بعضـا ایثارگـر بودند بـه دانشـگاهها آمدند و
بـا شـور و انـرژیای کـه داشـتند ،تحـرک بیشـتری بـه
حرکتهـای دانشـجویی دادنـد .در دهـه  ۸۰هـم ایـن
انـرژی در فعالیتهـای دانشـجویی بـود ولـی در دهـه
 ۱۳۹۰هـم نسـل ،نسـل متفاوتـی بـود و هـم فضایـی کـه
ساختار به آنها حرکت داد ،متفاوت بود.
وی خاطرنشـان کـرد :در دهـه  ۸۰و  ،۹۰مدیـران
فرهنگـی متوجـه شـدند کـه نسـل جدید با دو سـه تشـکل
اصلـی کـه تـا آن زمـان در دانشـگاه بودنـد اقناع نمیشـود
ایـن بـود که کانونهـای فرهنگی ،ادبی و هنـری و اجتماعی
و نشـریات دانشـجویی تقویـت شـدند امـا در سـالهای
اخیـر نـه تنها بـه اقتضای فضـای جدیـد و مواجهه با نسـل
جدیـد ،قالبهـای جدیدی تعریف نشـد بلکه بـرای همان
قالبهایـی هـم کـه بـوده ،رقیـب و شـبیه درسـت شـد
بگونـهای کـه بـا انجمنهـا و تشـکلهایی در دانشـگاه
مواجهیـم کـه اسـم و شـکل تشـکلهای دهههـای پیش را
ً
دارنـد ولـی اعضایـی کاملا متفاوت بـا دغدغههایـی دیگر
دارنـد و محتـوای فعالیـت آنهـا هـم بـا آنچـه در دهههای
ً
قبـل در ایـن تشـکلهای دانشـجویی میدیدیـم کاملا
متفـاوت اسـت .در واقـع نهادهایـی بـا دخالـت مسـتقیم،
تشـکلهایی در ظاهـر مشـابه و همنـام بـا انجمنهـا و
تشـکلهای دانشـجویی ایجـاد کردهانـد کـه شـرایط
امروزش ،هیچ سنخیتی با تاریخ این انجمنها ندارد.
دکتـر حسـینزاده فرمـی تصریـح کـرد :تنهـا قالـب
جدیـدی کـه در این سـالها در دانشـگاهها دیـدهام جنبش
عدالتخـواه دانشـجویی اسـت کـه شـبیه هیـچ یـک از
تشـکلهای قدیمـی نیسـت و بـرای همیـن نسـل اسـت.
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ً
ولـی ایـن قالـب جدیـد هـم الزامـا در دل وزارت علـوم
طراحـی نشـده اسـت .اگـر در دهـه  ۸۰کانونهـای
دانشـجویی به درسـتی توسـط وزارت علوم شـکل گرفتند
امـروز هـم وظیفـه داریـم متناسـب بـا نسـل جدیـد،
قالبهـای جدیـدی را شـکل دهیـم .وی بـا بیـان ایـن که
در دانشـگاههای دولتـی حـدود  ۱۰درصـد دانشـجویان
جـذب تشـکلها و کانونهـای دانشـجویی میشـوند،
اظهـار داشـت :اگر همین درصـد پایین از دانشـجویان که
جـذب تشـکلها میشـوند ،کنشـگرانی بـا انگیزه باشـند
میتواننـد تحـرک زیـادی در ایـن حـوزه ایجـاد کننـد ولی
کنشـگران کـم انگیزه ،کم تحرک و فرمایشـی کـه با اتصال
دادنهـای عجیـب و بـا انگیزه گرفتـن رانتهایـی در آینده
جذب برخی تشکلها میشوند چنین تأثیری ندارند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تصریـح کـرد :در همین فضای دانشـجویی ۱۰
درصـدی از بیـن نشـریات و انجمنهـای علمـی و
کانونهـای مختلـف فرهنگـی ،هنـری و … بـدون تعارف
نزدیکتریـن ایـن تشـکلها بـه روحیـات نسـل جدیـد،
انجمنهـای علمـی هسـتند چـون ایـن نسـل عقالنـی
حسـابگر ترجیـح میدهنـد وارد تشـکلهایی شـوند کـه
بتواننـد امتیازاتـی بگیرنـد و انجمنهـای علمـی چنیـن
ویژگیای دارند.
دکتر حسـی نزاده فرمی خاطر نشـان کرد :در کانونهای
فرهنگـی هنـری امـکان فعالیت هسـت ولـی اتفاقاتی مثل
بومیگزینـی باعـث شـده کـه دانشـجویان امـکان کمتـری
بـرای آشـنایی بـا فرهنگهـای اسـتانهای دیگـر داشـته
باشـند .وی با اشـاره به وضعیت تشـکلهای دانشجویی در
دانشـگاههای بـزرگ اروپایـی و آمریکایـی ،تقاضـا محـور
بـودن و نیـاز محور بودن را مهمترین معیـار ایجاد و فعالیت
تشـکلهای دانشـجویی عنـوان کـرد و گفـت :بـر همیـن
ً
اسـاس اسـت کـه میبینیـم در ایـن دانشـگاهها مثلا
گروههایـی در حمایـت از … شـکل میگیـرد و از امکانات
و حمایتهایـی مشـابه دیگـر تشـکلها هـم برخـوردار
میشـوند .سـؤال اینجاسـت کـه در دانشـگاههای کشـور و
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در چارچـوب پروتکلهـای قانونـی تـا چـه حـد امـکان
تقاضامحـوری در ایجـاد تشـکلها را فراهـم کردهایـم و
گروههـای دانشـجویی در دانشـگاههای مـا تـا چـه حـد
میتواننـد بـدون نگرانـی از مشـکالتی که ممکن اسـت در
آینده دامنگیر آنها شود آزادانه فعالیت کنند؟
وی خاطرنشـان کرد :واقعیت این اسـت کـه گروههای
دانشـجویی را سـنگر بـه سـنگر و قالب به قالـب تعطیل یا
واگـذار کردهایـم و هویـت تاریخـی تشـکلها را بـه فنـا
دادهایـم .در نهایـت بـا ایـن وضعیـت بـن بسـت گونـه
نسـلهای جدیـد که بسـیار عقالنیتـر و حسـابگرانهتر از
نسـل قبـل عمـل میکننـد در فعالیتهایشـان بـه چـه
افـرادی بهعنـوان مرجـع رو میآورنـد؟ گروههـای مرجـع
بـرای دانشـجویان دهـه  ۷۰و  ۸۰دانشـجویان فعـال در
تشـکلهای دانشـجویی بودنـد امـا امـروز گروههـای
ً
مرجـع در فضـای دانشـجویی کاملا تغییـر کـرده و
سـلبریتیها و گروههـای مرجعـی شـکل گرفتهانـد کـه
میتوانند آسیبزا باشند.
مصـرف فرهنگی دانشـجویان؛ تحلیل تغییرات و
بـرآورد آینـده آنمصـرف فرهنگـی دانشـجویان؛
تحلیل تغییرات و برآورد آینده آن

دکتـر رضـا صمیـم ،عضـو هیئـت علمـی گـروه
مطالعـات فرهنگـی مؤسسـه کـه در سـهچهار سـال اخیر
بـر موضوع مصـرف فرهنگـی متمرکز بـوده و در تحقیقات
خـود بـه نقشهـا و کارکردهای غیر آموزشـی دانشـگاه در
ایـران هـم توجـه خـاص داشـته در سـخنرانی خـود بـه
تحلیـل رونـد تغییـرات مصـرف فرهنگـی دانشـجویان و
برآورد آینده آن پرداخت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن کـه دانشـگاه علاوه بر
ش آموزشـی ،محـل رخدادهـای غیرآموزشـی هـم
نقـ 
هسـت ،گفـت :یکـی از نقشهـای غیردانشـی دانشـگاه
تربیـت اسـت که البتـه تربیت در دانشـگاه کاملا متفاوت
با تربیتی اسـت کـه در نهادهای سـنتی تربیتی و پرورشـی
در ایران دنبال میشود.

وی بـا بیان این کـه فرهیختگی ،تخلق بـه اخالق مدنی
اسـت و نقـش تربیتـی دانشـگاه ،تقویـت اخلاق مدنـی و
شـهروندی است ،اظهار داشـت :تولید و مصرف فرهنگی،
بسـتر اصلـی ایـن تربیـت متفاوت اسـت کـه الزمـه تحقق
آن ،آزادی اسـت .اساسـا دانشـگاه بـه دلیـل این کـه بیش از
سـایر سـاختارهای اجتماعـی ،آزادی دارد میتوانـد زمینـه
این تربیت و خودتحقق بخشی را فراهم کند.
دکتـر صمیـم با بیـان این کـه تولید و مصـرف فرهنگی
ً
الزامـا بـه فرهیختگـی منجـر نمیشـود ،اظهـار داشـت:
تولید و مصرف فرهنگی میتواند الگوی
انتقـادی یـا منفعالنـه داشـته باشـد و آن چـه بـه
فرهیختگـی منجـر میشـود ،تولیـد و مصـرف فرهنگـی
انتقادی همراه با کنشگری است.
وی خاطرنشـان کـرد :یکـی از نقدهایـی کـه بـه
تحقیقـات قبلـی در ایـن حوزه داشـتهام این بـوده که در آن
تحقیقـات تولیـد و مصـرف فرهنگـی را بـه طـور عـام در
نظـر میگرفتنـد در حالی کـه تولید و مصـرف منفعالنهای
کـه با کنشـگری فرهنگی در فضای دانشـگاه همراه نباشـد
هیچ نسبتی با فرهیختگی برقرار نمیکند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :در سـومین تحقیقـی کـه در
میـز تخصصی خود داشـتم سـعی کـردم از طریـق تحقیق
روی دادههـای تولیـد و مصـرف فرهنگـی در فاصلـه
سـالهای  ۸۷و  ۹۷ببینـم ایـن تولیـدات ،انتقـادی بوده یا
انفعالی و روند تغییرات آن به چه سمتی بوده است.
دکتـر صمیـم بـا بیـان ایـن کـه یکـی از طالییتریـن
دورههـای تولید و مصـرف فرهنگی در دانشـگاهها که مقدمه
تربیـت فرهیختـه بـوده بین سـالهای  ۷۶تـا  ۸۴بوده اسـت،
خاطرنشـان کرد :مدتـی پس از ایجـاد معاونـت فرهنگی در
وزارت علـوم ،ایـده راهاندازی کانونهای فرهنگی مطرح شـد
و از سـال  ۷۸با جدی شـدن این طرح ،معاونت تازه تأسـیس
فرهنگـی ،خـود را بـه عنـوان نهـاد مدافع کنشـگری فرهنگی
دانشـجویان معرفی کـرد .این دفـاع در قالب آییـن نامههایی
برای راهاندازی کانونها محقق شد.
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سلسلهنشستها
ً
وی تصریـح کـرد :بـا راهانـدازی کانونها کـه عمال از
تشـکلهای سیاسـی مهمترنـد ،فضـای دانشـگاه بیـش از
گذشـته بـه محلی بـرای تولیـد و مصـرف فرهنگـی تبدیل
شـد کـه نتیجـه نهایـی آن تربیـت انسـان فرهیخته اسـت.
عمـده فرمهـای مصـرف در آن عصـر ،رجـوع بـه کتـاب،
فیلم و … بود که جنبه انتقادی داشت.
وی کـه سـال  ۸۷را بـه عنـوان ابتـدای دوره  ۱۰سـاله
مـورد بررسـی خـود انتخـاب کـرده تصریـح کـرد :در
سـالهای  ۸۷ ،۸۶اتفاقـی بسـیار مهـم و جـدی افتـاد که
جـدی شـدن فضـای مجـازی بـود .بسـیاری از محققـان
ایـن نکتـه را مطـرح کردهاند که کـوچ فزاینده دانشـجویان
بـه فضای مجـازی فرصتی بـرای کنـش آزادانه آنهـا فراهم
کـرده لـذا در تحقیقـات خـود ایـن پرسـش را هـم مدنظر
داشـته ام کـه آیـا این اتفاق بـه تولید و مصـرف فرهنگی در
دانشگاه کمک کرده یا نه؟
دکتـر صمیـم در عیـن حـال بـا بیـان ایـن کـه کـوچ
فزاینـده دانشـجویان بـه فضای مجـازی با پدیـده کم رنگ
شـدن نقـش معاونـت فرهنگـی بـه عنـوان نهـاد مدافـع
کنشـگری فرهنگـی آزاد دانشـجویان همـراه بـوده اظهـار
داشـت :عالوه بـر کاهـش حمایتهای معاونـت فرهنگی
از کنشگریهـای فرهنگـی دانشـجویان کـه در عمـل بـه
سیاسـیتر شـدن فضـای دانشـگاهها منجر شـد ،دو اتفاق
دیگـر در آن سـالها هـم به افـت تولید و مصـرف فرهنگی
در دانشـگاه کمـک کـرد .یکـی طـرح بومـی گزینـی کـه
ً
اساسـا نمیتـوان از دل آن کنشـگری فرهنگـی آزاد و
انتقـادی را انتظـار داشـت.اتفاق دیگـر ،قانـون احیـای
انجمـن اولیـا بـود که اگـر چـه اجرایی نشـد ولـی طرح و
جدی شـدنش در تضاد بـا نقش معاونـت فرهنگی وزارت
علـوم در معرفی دانشـگاه به عنـوان یک مـکان منحصر به
فرد برای کنش آزاد فرهنگی بود.
وی تصریـح کـرد :در چنیـن فضایـی با عـدم حمایت
از کنشـگری فرهنگـی آزاد شـاهد ظهور الگـوی دیگری از
کنشگری بودیم که غیررسمی و غیر دگرگون ساز است.
در آن مقطع ،وزارت علوم خوشـحال از این که مسئولیت
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دشـوار فعالیتهـای فرهنگـی دانشـجویان را از سـرش بـاز
میکنـد از پایـان حمایتها اسـتقبال کرد و بدیـن ترتیب هر
چـه از سـال  ۸۷بـه جلـو میآییـم بـا رونـق بیشـتر فضـای
مجازی و منفعالنهتر شـدن الگـوی تولید و مصرف فرهنگی
مواجـه میشـویم .دکتر صمیم تصریـح کـرد :معاونتهای
فرهنگی در وزارت علوم و دانشـگاهها توجه داشـته باشـند که
در صورتـی کـه از ایفـای مسئولیتشـان در برابـر کنشـگران
ً
دانشـجویی و دفـاع از آزادی در محیط دانشـگاه -که اساسـا
ایـن معاونتهـا بـرای انجـام همیـن کار تشـکیل شـدهاند –
کوتاهـی کننـد ،در این صورت هیـچ فرقی با سـایر نهادهای
فرهنگـی مسـتقر در دانشـگاه ندارنـد و این خطر وجـود دارد
کـه درون ایـن نهادهـای فرهنگی مـوازی حل شـوند.به گفته
دکتـر صمیم ،پذیرفتـن مخاطـرات و فعال کـردن کانونهای
فرهنگـی دانشـجویی تنها راهی اسـت که به احیـای جایگاه
معاونت فرهنگی منجر می شود.
تغییرات فرهنگی دانشگاه در دهه ۹۰

دکتـر عبـاس وریـج کاظمـی ،مدیـر گـروه مطالعـات
فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هـم در
سـخنرانی خـود به تغییـرات فرهنگـی دانشـگاه در دهه ۹۰
پرداخـت .وی بـا بیان اینکه وزارت علوم و نهادهای رسـمی
همچنـان بـا فرهنـگ بهعنـوان مقولـهای نخبگـی برخـورد
میکننـد نـه امـری معمـول اظهـار داشـت :امـروزه بـا
شـکافهای زیـادی در محیط دانشـگاه مواجهیـم از جمله
شـکاف فزاینده در زندگی اسـتادان و دانشـجویان که گویی
هـر روز در ذهـن دیگـری بیگانهتـر مینماینـد .مسـأله
دیگـری کـه در فضای فرهنگی دانشـگاهها بـا آن مواجهیم،
کاهـش روزافـزون قـدرت انجمنهـای دانشـجویی اسـت
کـه عامـل عمـده آن نـه محدودیتهـای اعمـال شـده از
سوی قدرت سیاسی که ناشی از امر اجتماعی است.
دکتـر کاظمـی با اذعان بـه دخالت فزاینده سیاسـت در
دانشـگاه گفـت :با این همه ،شـدت تحـوالت فرهنگی در
دانشـگاهها و دگرگونـی نقـش انجمنهـای دانشـجویی،
ً
بسـیار فراتـر از قـدرت سیاسـی اسـت و اتفاقـا در تمـام
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جوامع با چنین تغییراتی در اشـکال کنشـگری دانشجویان
مواجهیـم که ناشـی از دگرگونی و توسـعه زیرسـاختهای
جدید ارتباطی و … است.
این جامعهشـناس خاطرنشـان کـرد :رونـد تغییرات به
سـمتی اسـت کـه محافـل دانشـجویی روز بـه روز جـای
انجمنهـای علمـی ،صنفـی و سیاسـی دانشـجویی را
میگیرنـد؛ جمعهایـی کـه خـارج از قالبهـای رسـمی
مثـل انجمنهـا ،کانونهـا و … و بـدون نیـاز بـه اخـذ
مجـوز در فضـای حقیقـی یـا مجـازی فعالیت دارنـد و با
توجـه بـه عـدم کنتـرل توسـط مراجـع رسـمی ،قـدرت و
اثرگذاریای فراتر از انجمنهای دانشجویی دارند.
دکتـر کاظمی با اشـاره به آنچـه افول گروههـای مرجع
سـنتی در دانشـگاهها خوانـد ،اظهـار داشـت :بـا توجه به
تحقیقـات خوبـی که در سـالهای گذشـته در زمینه میزان
نفـوذ گروههـای مرجـع در جامعه و دانشـگاه انجام شـده،
میتـوان بـه سـادگی رونـد طـی شـده در ایـن حـوزه را
بررسـی کـرد .تـا چنـدی قبـل برخـی احـزاب سیاسـی یا
روشـنفکران مذهبـی نفـوذ باالیـی در دانشـگاهها داشـتند
امـا در حـال حاضـر رقبـای جدیـدی بـه میـدان آمدهاند.
ً
مثلا بـا کمـال تعجب مـی بینیـم که برخـی دانشـجویان
فعـال در فضـای مجـازی بـه گـروه مرجـع دانشـجویان و
جوانان خارج از دانشگاه تبدیل شدهاند.
وی بـا بیـان این کـه عالوهبر اینفلوئنسـرهای دانشـجو،
برخـی اسـتادان دانشـگاه هـم در حـال تبدیـل شـدن بـه
اینفلوئنسـرهایی بـا هـزاران نفـر دنبالکننـده در فضـای
مجـازی هسـتند ،گفـت :در حالـی کـه گروههـای مرجـع
سـنتی اعتبارشـان را از مـدارک و موقعیتهـای رسـمی
فرهیختهساالرشـان میگرفتند ،اینفلوئنسـرها با سـازوکاری
بسـیار متفـاوت یعنـی بـدون ایـن کـه حتـی معدل درسـی
خـوب یـا مقالـهای علمـی داشـته باشـند بهعنـوان گـروه
مرجع شناخته شدهاند و تأثیرگذاری باالیی هم دارند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تصریح کرد :انفلوئنسـرهای دانشـجو که چند ده
هـزار فالـوور دارنـد اغلب یـا از دانشـجویان مهاجـر مقیم

خارجانـد که تجربـه مهاجرت ،تحصیـل ،کارهای علمی و
فعالیتهـای روزمـره و حتـی آشـپزی خـود را بـه اشـتراک
میگذارند و یا دانشـجویانی هسـتند کـه اطالعات و تجربه
خـود از زندگـی دانشـجویی و آداب آن و راهنماییهـای
کاربـردی را با دانشـجویان جدیدتر به اشـتراک میگذارند،
یعنـی تمـام اطالعاتـی را که دانشـگاههای خارج از کشـور
در بـدو ورود بـه دانشـجویان جدیدالـورود میدهنـد و بـه
دلیـل ضعـف نهادهـای فرهنگی در دانشـگاههای مـا مورد
غفلـت قرار گرفته اسـت و به نوعی عقـب ماندگی نهادهای
به شـدت محافظـه کار دولتی را جبران میکننـد .وی با بیان
ایـن کـه چشـمانداز آینـده حرکتهـای دانشـجویی بـا
مرجعیـت چنیـن اینفلوئنسـرهایی حتـی نهادهـای
تصمیمسـاز دانشـگاهی را هـم نگـران کرده اظهار داشـت:
ایـن که پدیـده روزمره شـدن ،باعـث کرختی بیـش از پیش
جنبشهـای دانشـجویی میشـود یـا نـه را نمیتـوان بـا
قطعیت پیشبینی کرد.
هیئـت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی
در خصـوص خصایـص فعالیتهـای فرهنگـی در سـال
ً
 ۱۳۹۰گفـت :شـخصا با این دیـدگاه کـه در دوگانه جهان
حقیقـی و مجـازی زندگـی میکنیـم موافق نیسـتیم و فکر
میکنـم ایـن دو جهانـی بـودن را فقـط مـا درک میکنیم و
بـرای نسـل جدید که پـس از ظهور وب و فضـای مجازی
متولد شده ،فضای مجازی همان فضای واقعی است.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن نـوع فعالیـت فرهنگـی
مبتنـی بـر فرهنـگ شـهرت و سلبریتیهاسـت و به شـدت
هـم بـا فـان و فراغـت گـره خـورده اظهـار داشـت :نسـل
جدیـد بـا ورود به فضای مجازی ،فرصت بسـیار بیشـتری
بـرای بـروز خالقیـت دارد .تنـوع و تکثـر ایـن فضـا هـم
زمینهساز خالقیت هرچه بیشتر است.
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه متولیـان امـور فرهنگی
بایـد بـرای ورود به ایـن حوزه ابتـدا تحوالت ایـن حوزه را
درک کننـد و حداقـل بـه عنـوان مصـرف کننـده در ایـن
فضاهـا باشـند ،گفـت :بخشهـای فرهنگـی دانشـگاه
نمیتوانند با تحوالت عظیم این حوزهها بیگانه باشند
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نشستهای بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری:

پدیده پایاننامهنویسی،
سیاستگذاریها و شرایط امکان

در ادامـه سلسـله نشسـتهای مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش ،دکتـر
عبـاس کاظمـی ،عضـو هیئت علمی مؤسسـه در نشسـتی
بـا حضـور معـاون آموزشـی وزیـر علـوم ،یافتههـای
پژوهشهـای پنج سـاله خـود را در زمینه پدیـده پایاننامه
نویسی ارائه کرد.
در ایـن نشسـت دکتر کاظمـی در توضیح رونـد انجام
ایـن تحقیقـات اظهـار داشـت :از سـال  ۹۵بـه مطالعه در
زمینـه پایاننامه نویسـی مشـغول هسـتم که سـه سـال اول
را بـه طـور کامـل بر ایـن موضـوع متمرکز بـودهام .حاصل
ایـن مطالعـه ،گزارشـی سیاسـتی مشـتمل بـر راهکارهای
عملـی کوتاه مـدت ،میان مـدت و بلندمدت بـرای مقابله
بـا ایـن پدیده اسـت کـه پـس از اصالحات الزم بـه زودی
بـه وزارت علـوم ارائـه خواهـد شـد .همچنیـن در تالشـم
نتایـج ایـن تحقیقـات را در قالـب کتابـی تـا نمایشـگاه
کتاب سال آینده به عالقمندان این حوزه عرضه کنم.
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وی در تعریـف پدیـده پایاننامهنویسـی گفـت :ایـن
پدیـده به بیان سـاده به نوشـتن تمام یا بخشـی از پایاننامه
دانشـجویان توسـط افـراد یا مؤسسـات مشـخص بـه ازای
دریافـت پـول گفتـه میشـود .پایاننامهنویسـی ،پدیدهای
اسـت کـه همه جا و همیشـه بـوده ولی از سـالهای میانی
دهـه  ۱۳۸۰در ایـران بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و از
اوایـل دهـه  ۱۳۹۰بـه نحـوی گسـترده بـه آن پرداختند .تا
ً
قبـل از دهـه  ۹۰تخلفـات در حوزه مقـاالت عمدتا تحت
عنـوان سـرقت علمـی مطـرح بـود و مقولـه پایاننامـه
نویسـی هـم ذیـل آن مطـرح میشـد ولـی بـا گسـترش
پدیـده پایاننامهنویسـی و مسـائل مختلفی کـه پیرامون آن
مطـرح شـد تصمیـم گرفتیـم ایـن پدیـده را بـه صـورت
مستقل مورد بررسی قرار دهیم.
وی کـه معتقد اسـت ،پایاننامه نویسـی بـه عنوان یک
پدیـده اجتماعـی چندوجهـی بـه سـادگی بـا نصیحـت یا
قانونگـذاری برطـرف نمیشـود ،اظهـار داشـت :در
سـالهای اخیر بخشـی از نتایج کار خـود را در مطبوعات
ارائـه و سـعی کـردهام آن را بـه عنوان یک مسـئله اجتماعی
مطـرح کنـم .در سـالهای  ۹۶، ۹۵که مطبوعـات به طور
گسـترده بـه ایـن موضـوع میپرداختنـد بیشـتر پایـان

هفته پژوهش و فناوری

نامهنویسهـا را محکـوم میکردنـد تـا دانشـجویانی کـه
نوشـتن پایـان نامههـای خـود را به ایـن افراد یا مؤسسـات
محـول میکننـد و اسـتادانی کـه بـر اسـاس ایـن پایـان
نامهها نمره میدهند.
دکتـر کاظمـی تصریـح کـرد :از ابتدای ایـن تحقیقات
از همـان سـال  ۹۵شـروع کردیـم بـه بررسـی ایـن کـه
مشـکل از کجاسـت .بـرای فهـم ایـن داسـتان بـه دنیـای
پایـان نامـه نویسهـا رفتـم در و در مصاحبههایـی کـه بـا
تعـدادی از ایـن افـراد داشـتم بـه پرولتاریـای پژوهشـی
جدیـدی رسـیدم .در واقـع دیـدم مشـکل پایاننامـه
نویسها نیسـتند .در ادامه سـراغ برونسـپاران پایاننامهها
یعنـی دانشـجویان رفتـم تـا ببینـم چـرا بـه ایـن راه غیـر
اخالقـی متوسـل شـدهاند .وی کـه طی تحقیقـات خود با
 ۳۰پایـان نامه نویس و  ۳۱دانشـجوی برون سـپاری پایان
نامـه مصاحبههـای عمیقـی انجـام داده و حتـی بـه دنیای
اسـتادانی هـم کـه بـی خبـر از اقدامـات دانشـجوی خود
راهنمایـی پایاننامههـای را برعهـده داشـتهاند ،سـرک
کشـیده ،میگویـد :بـه واسـطه سـابقه تدریسـم در
دانشـگاههای تهـران ،مازنـدران ،عالمـه ،خوارزمی و علم
ً
و فرهنـگ شـخصا درگیـر بحـث پایاننامههـا بـودهام و در
جریـان تحقیقاتـم ،قوانیـن و مقـررات و اخبـار و
مصاحبههـای فراوانـی را کـه تـا سـال  ۹۸منتشـر میشـد
مرتـب پیگیـری میکـردم و نقطـه نظـرات اسـاتید
دانشـگاهها و روزنامهنـگاران را هـم میخوانـدم .در کل
مجموعـه تدابیری کـه در وزارت علـوم برای مقابلـه با این
پدیده اندیشـیده شـده شـامل چهار بخش اسـت .بخشـی
از آنهـا ،سیاسـتهای ترویجـی و آییننامههـای اخلاق
پژوهـش مصـوب اسـت کـه اگرچـه چنـدان بـی فایـده
نیسـت ولـی ثمرات آن هم هنوز آشـکار نشـده اسـت .در
کنـار آن ،اقداماتـی هـم در خـارج از وزارت علـوم در این
زمینـه انجام شـده مثل قانونـی که برای مجـازات متخلفان
علمـی در مجلـس تصویـب شـده و بـر اسـاس آن بـا
مؤسسـات پایـان نویسـی بـه شـدت برخـورد و مـدارک و
مزایـای تحصیلـی افـرادی کـه پایاننامههـای خـود را از

ایـن مؤسسـات گرفتهانـد لغـو میشـود .البتـه خـودم بـا
وجـود تحقیقـات چندسـاله حتـی مـورد را پیدا نکـردم که
مـدرک دانشآموختـهای بـه خاطـر برونسـپاری پایاننامه
لغـو شـده باشـد یـا حتـی کسـی دربـاره نحـوه تدویـن
پایاننامـهاش مورد پرسـش قـرار گرفته باشـد .گزارشهای
مجالتـی نظیـر نیچر و سـاینس درباره پایاننامه نویسـی و
وجـود تخلفات علمـی در مقاالت برخی محققـان ایرانی
هـم بـه رغـم تکاپویی کـه در دانشـگاهیان و مسـئوالن در
پـی داشـته همـواره بـا تکذیـب مسـئوالن و اتهام سیاسـی
کاری بـه نویسـندگان ایـن گزارشهـا پاسـخ داده شـده
است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا اشـاره بـه فعالیـت مراکـزی مثل ایرانـداک و
وجود سـامانه همانندجو به منظور شناسـایی سـرقتهای
علمـی گفـت :پایاننامههـای همـه دانشـجویان بایـد از
مرحلـه پروپوزال در ایرانداک ثبت و در سـامانه همانندجو
بررسـی شـوند ولـی ایـن تدبیـر هـم موفـق نبـوده چـون
بیشـتر دانشـگاهها زیـر بـار ثبـت پایـان نامههـا و
پروپوزالهای خود در این سامانه نمیروند.
دکتـر کاظمـی تصریـح کـرد :سـال  ۹۷رئیـس
پژوهشـگاه ایرانـداک اعلام کـرد کـه تنهـا  ۱۰درصـد
واحدهـای دانشـگاه آزاد و  ۶۰درصد دانشـگاههای دولتی
حاضـر بـه ثبـت پایاننامههـای خودشـان در ایـن سـامانه
شـدهاند و در اواخـر مـرداد مـاه  ۹۸هـم آمارهایـی اعالم
ً
شـد کـه تفـاوت چندانـی بـا سـال قبـل نداشـت .اساسـا
سیسـتم هـم طـوری نیسـت که همـه پایـان نامههـا بعد از
دفـاع در آنجـا ثبـت و بررسـی بشـود و از طـرف دیگـر،
پایان نامه نویسی با سرقت علمی فرق دارد.
وی بیان داشـت :مؤسسـاتی هسـتند که مجموعههای
بزرگـی از پایـان نامههـا و گزارشهـای تحقیقـات و … را
ً
آمـاده دارنـد مثلا بـا یکـی از مؤسسـات کـه صحبـت
میکـردم میگفـت هزار عنـوان پایـان نامه دانشـگاه تبریز
را در اختیـار دارد و یکـی دیگـر مدعـی بـود کـه سـورس
اطالعـات ایرانـداک را از فـردی داخل مؤسسـه خریداری
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کـرده اسـت! روشـی کـه برخـی پایاننامـه نویسهـا
اسـتفاده میکننـد هـم ترکیـب بخشهایـی از پایـان
نامههـای مختلـف اسـت .پایاننامههـای کـه بـه ایـن
روشهـا تهیـه میشـوند توسـط سـامانه همانندجـو قابـل
شناسایی هستند.
وی خاطرنشـان کـرد :روش بعدی نوشـتن پایاننامهها
ایـن اسـت کـه پایاننامه نویـس بـا پایاننامه بـه مثابه یک
طـرح پژوهشـی برخوردار میکنـد یعنـی در ازای پولی که
از دانشـجو میگیـرد ،تحقیـق و مصاحبـه و نظرسـنجی و
… انجـام میدهـد و بدون هرگونـه کپی برداری و سـرقت
علمـی پایـان نامـه را تدویـن میکنـد .اغلـب کسـانی هم
کـه پایـان نامهنویسـی میکننـد ،دانشآموختـگان بیـکار
دانشـگاههای معتبر هسـتند یعنـی انقدر پدیـده پیچیدهای
است که صرف بستن مؤسسات جوابگو نیست.
وی بـا اشـاره بـه گفتوگوهـا و بررسـیهایی کـه طی
پنـج سـال تحقیـق خـود داشـته تصریـح کـرد :در پدیـده
پایاننامـه نویسـی اغلـب با یک فـرد طرف هسـتیم تا یک
مؤسسـه .در مصاحبههایـی کـه داشـتم به فـردی برخوردم
کـه مدعـی بود در عرض پنج سـال بـه تنهایـی  ۵۰۰پایان
نامـه ارائـه داده یـا فردی کـه مدعی بـود در دو هفتـه پایان
نامه کاملی را تحویل میدهد.
دکتـر کاظمـی تصریـح کـرد :پایاننامـه نویسـان افراد
بـی اخالقی نیسـتند کـه بخواهیم با پنـد و انـدرز آنها را از
کاری کـه میکننـد بـاز بداریـم .کافـی اسـت نگاهـی بـه
شـرایط سـخت اقتصـادی کشـور و افـراد دور و بـر خـود
بکنیـد .پایـان نامـه نویس ممکن اسـت یک پژوهشـگر یا
کارمند یا دانشجوی دکتری باشید که او را میشناسید.
وی کـه معتقـد اسـت پایاننامهنویسـی را بایـد یـک
چرخـه یعنـی مجموعـه متغیرهایـی کـه نقـش علـی و
معلولـی نـدارد و دسـت بـه دسـت هـم میدهنـد تـا
چرخـهای تشـکیل دهنـد در نظـر گرفـت ،اظهار داشـت:
پایـان نامـه نویسـی مثـل هـر پدیـده فرهنگـی دیگـر ،یک
وجـه تولیـدی ،وجهـی مصرفی ،وجـه بازنمایـی هویتی و
وجـه انتظـام دارد .در وجـه تولیدی پرسـش این اسـت که
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چـه مناسـبات اقتصـادی حـول پایاننامـه نویسـی وجـود
دارد .در وجـه مصرفی ایـن که چه افرادی بـا چه انگیزهای
ایـن پایان نامههـا را سـفارش میدهند و در بعـد بازنمایی
ایـن کـه چـه تصویـری از ایـن پدیـده بـه نمایش گذاشـته
شـده در بعـد انتظـام ،قوانیـن و مقرراتـی که چـه در زمینه
پایـان نامههـا در دانشـگاهها هسـت و چـه ضوابطـی کـه
خـود ایـن پایـان نامـه نویسهـا دارنـد بررسـی میشـود.
بعـد هویتـی هـم ناظر بـر ارتباطی اسـت که بیـن مرجع و
هویتهای دانشگاهی وجود دارد.
دکتـر کاظمـی تصریـح کـرد :بخشـی از این ابعـاد که
اسـاس پدیـده پایاننامـه نویسـی را تشـکیل میدهنـد
ً
اساسـا در کشـور مـا دیده نشـده مثـل وجه هویتـی و وجه
مصرفی و بازنمایی.
وی دربـاره گـردش مالـی پایاننامـه نویسـی گفـت:
اطالعـی از کل گـردش ملـی ایـن پدیـده نـدارم امـا چند
سـال پیـش موفـق شـدم بـا مدیـران یکـی از مؤسسـات
پایاننامـه نویسـی و مقالهنویسـی صحبـت کنـم کـه تنهـا
گـردش مالی مؤسسـه خود را حـدود چهار میلیـارد تومان
عنـوان میکـرد .یـادم هسـت بودجـه مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی هـم در همـان سـال حـدود چهـار
میلیـارد تومان بـود یعنی بودجه موسسـهای مشـاورهای که
مقالـه و پایاننامـه مینویسـد بـا یـک مؤسسـه پژوهشـی
کـه قـرار اسـت روی انبوهـی از ایـن مؤسسـات کار کنـد
برابری میکند!
وی خاطرنشـان کـرد :پایاننامهنویسـی فقـط شـامل
پایـان نامـه نیسـت بلکـه از پروپـوزال شـروع میشـود،
بعـد ،پایـان نامـه کـه مرحلـه بـه مرحلـه بـه دانشـجو و از
طریـق او بـه اسـتاد راهنمـا تحویـل داده میشـود مرحلـه
بعـد تهیـه پاورپوینـت دفـاع و در صـورت درخواسـت،
برگـزاری یـک دوره آمـوزش دفـاع از پایان نامـه و در پایان
تهیـه مقـاالت از پایاننامه فـرد و پیگری انتشـار آن و حتی
تهیه کتاب از متن تحقیق است.
دکتـر کاظمی که اولین و شـاید تنها صاحبنظری اسـت
کـه از پایاننامهنویسـان -و نـه پایاننامـه نویسـی -همدلی
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میکنـد ،تصریـح کـرد :پایاننامهنویسـان اغلـب
فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاههای بزرگ
دولتـی و آزاد بـا نمرههـای خـوب و در عیـن حـال بیـکار
هسـتند .بخش زیادی از آنها از شـهرها و مناطق حاشـیهای
کشـور هسـتند .از سـال  ۱۳۸۰بـه بعـد نـرخ بیـکاران
دانشـگاهی از غیر تحصیلکردگان پیشـی گرفتـه و بیکاری
باعـث شـکلگیری قشـری شـده کـه ناگزیرنـد دسـت بـه
پایـان نامـه نویسـی بزننـد .افـرادی که شـغلی ندارنـد ،نیاز
مالـی و احسـاس بـی عدالتـی در توزیـع کار و حتـی
پروژههـای پژوهشـی دارنـد .تـازه اگـر پـروژه تحقیقاتیای
هـم بـه آنها برسـد بایـد ماهها بـرای گرفتـن منابـع مالی آن
دوندگـی کنند در این شـرایط عقل سـلیم هـم تأیید میکند
که  ۲۰میلیون تومان نقد و سریع بگیرد.
وی در خصـوص برونسـپاران پایاننامههـا هم گفت:
در انتخـاب برونسـپارانی کـه مـورد مصاحبه قـرار گرفتند
سـعی داشـتم ،دانشـجویانی از دانشـگاههای بزرگ دولتی
تهـران تـا واحدهـای دانشـگاه آزاد در مناطـق دوردسـت
کشـور وجود داشـتند و سـعی کردیـم در بین آنها باشـند و
تنـوع دانشـگاهها و رشـتهها را هـم رعایـت کنم .ایـن نکته
را هـم ذکـر کنـم کـه نمـرهای هـم ایـن دانشـجویان بابت
پایـان نامـه خود گرفتـه بودند بیـن  ۱۷تا  ۱۹.۵بـود .یعنی
در حالـی کـه شـاید یـک دانشـجو کـه پایاننامـه خـود را
برونسـپاری نکـرده بـرای گرفتـن همین نمـره  ۱۷زحمات
بسـیاری را متحمـل میشـوند ،بـرون سـپاران بـدون هیچ
زحمتـی نمـره پایاننامـه را دریافـت کننـد .اما کسـانی که
پایاننامهشـان را خودشـان مینویسـند چـه فایـدهای
ً
میبرنـد؟ تقریبـا هیـچ! بـه نظر مـن در کنار سیاسـتهای
تنبیهـی بـرای متخلفـان پایاننامـه نویسـی بایـد تشـویقی
هـم بـرای دانشـجویانی کـه خودشـان زحمـت پایـان
نامهشان را کشیدهاند قایل شد.
دکتـر کاظمـی در ادامـه در توضیـح یافتههـای
تحقیقاتـش در زمینـه دانشـجویانی کـه پایـان نامههـای
خودشـان را برونسـپاری کـرده بودند گفت :ایـن گروه در
مصاحبههـای خـود دربـاره انگیزه ورودشـان بـه دوره فوق

لیسـانس دالیـل مختلفـی را مطرح کردند .گروهی ،فشـار
خانـواده و اطرافیـان از جملـه فرزنـدان ،برخـی فشـار
سیسـتم اداری و ترس از دست دادن کار و موقعیت اداری،
گروهـی جنـگ منزلتـی و چشـم و همچشـمی و ارتقـای
مالـی و شـغلی را مطـرح کردنـد .خـارج از ایـن تحقیق با
دانشـجویی مواجـه شـدم کـه علـت ادامـه تحصیـل در
مقطـع کارشناسـی ارشـد را ادامـه تحصیـل در رشـتههای
سـخت بـرای پیشـگیری از آلزایمـر عنـوان کرد و بسـیاری
دیگـر گریـز از کسـالت یکنواختـی زندگـی و گروهـی از
بازنشسـتهها هـم بـه دلیـل تمایـل شـخصی و عالقـه بـه
افزایـش دانسـتهها بـه ادامه تحصیـل رو آورده بودنـد .البته
بدیهـی اسـت کـه در ایـن گـروه که در سـنین بـاال و بدون
چشمداشـت به افزایش حقوق یا ارتقای شـغلی مشـتاقانه
سـراغ ادامـه تحصیـل آمدهاند که کسـی پایاننامـه خود را
برونسپاری نمیکند.
وی دربـاره عللـی که دانشـجویان تحت بررسـی برای
بـرون سـپاری پایاننامـه خـود عنـوان کردهاند هـم گفت:
گروهـی بـه دلیـل مشـغله شـدید شـغلی و نداشـتن وقت
کافی ،دسـته دیگـر به دلیـل بیعالقگی و نداشـتن .انگیزه
بـرای نوشـتن پایاننامـه ،برخـی دیگر بـا این اسـتدالل که
بـه دلیل عـدم آموزش مناسـب در دوران تحصیـل مهارت
پایاننامـه نویسـی را ندارنـد و اسـناد هـم راهنمایـی
نمیکنـد ،نوشـتن پایاننامـه خـود را بـه دیگـری محـول
کرده بودند.
مدیـر گـروه مطالعـات فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا بیـان ایـن که بـا این حـد از تنوع
در انگیزههـا و عوامـل ،رفـع ایـن معضل هم کار سـادهای
نیست.
وی خاطرنشـان کرد :سیاسـت توسـعه شـدید آموزش
عالـی و رشـد  ۱۷برابری تعداد دانشـجویان دانشـگاههای
دولتـی در مقابـل افزایـش تنها سـه برابری اعضـای هیئت
علمـی تمـام وقـت باعـث شـده اسـتادان بـه دلیـل
ً
مشـغلههای زیـاد ،عملا فرصـت چندانـی بـرای دفـاع از
پایاننامهها نداشته باشند.
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سلسلهنشستها
دکتـر کاظمـی تصریـح کـرد :برخـی اسـاتید معتقـد
بودنـد در شـرایطی کـه داوطلبـان کنکور با نمـره منفی هم
بـه عنـوان دانشـجوی دانشـگاه آزاد پذیرفتـه میشـوند
روشـن اسـت کـه نمیتـوان انتظـار داشـت ایـن گـروه از
دانشـجویان راهنماییهـای اسـاتید را بـه خـودی دریافت
کنند.
دکتـر کاظمـی افـزود :فرصت طلبـی برخی اسـاتید با
توجـه بـه امتیـاز نامحـدود مقالـه و ایـن کـه راهنمایـی
پایاننامـه ،هـم پـول و هـم پرسـتیژ دارد باعـث شـده
کلونیهایـی از اسـتادان در برخـی گروههـای آموزشـی
شـکل بگیـرد تـا راهنمایـی و مشـاوره پایاننامههـا از گروه
یـا دانشـکده خارج نشـود ،این مسـأله هم بار زیـادی را بر
دوش استادان گذاشته است.
دکتـر کاظمی از شـکلگیری چرخ ه تولیـد مقاالت در
کشـور ابراز تأسـف کرد و گفـت :قوانینی مثـل ملزم کردن
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی بـه ارائـه مقالـه کـه
منطقـش تولیـد مقاله و توسـعه کاالیـی شـدن پایاننامه به
کاالیی شـدن مقاله اسـت از دیگر معضالت دانشگاههای
ً
مـا در حـوزه تحقیقـات اسـت .قطعـا افزایـش تعـداد
نشـریات علمـی – پژوهشـی از  ۲۰عنـوان در ابتـدای
انقلاب بـه  ۱۴۵عنـوان در سـال  ۱۳۸۲و هـزار و ۳۸۰
عنـوان در سـال  ۹۸هـم تعداد مقـاالت علمی منتشـره در
کشـور را به شـدت افزایـش داده که بسـیاری آنها را نشـانه
رشـد علمـی کشـور میدانند و توجـه ندارند کـه چه بازی
پیچیـدهای پشـت ایـن افزایش مقـاالت در سیسـتم چاپ
مقالـه و دفـاع دانشـجو و ارتقـای اسـاتید و پذیـرش
دانشجوی دکتری در جریان است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی .گفـت :بـرای مواجهـه صحیـح بـا این مسـئله
بایـد بدانیـم که با دانشـجویان برونسـپاری چگونـه رفتار
کنیـم و بـا آنهایـی کـه خودشـان پایاننامـه خـود را مـی
ً
نویسـند چگونـه! طبعـا بـا دانشـجویان برونسـپار هم که
هـر یـک دالیـل مختلفـی دارنـد نبایـد بـه نحـو یکسـانی
رفتار کرد.
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وی گفـت :بایـد بـرای پایـان نامـه نویسهـا هـم کـه
ً
اکثـرا فارغالتحصیلان دانشـگاههای برتـر هسـتند و چنان
تـوان علمـی دارنـد کـه میتواننـد مقالـه و پایـان نامـه
بنویسـند ولی کار ندارند فکری کرد .جوامع سـرمایهداری
کـه دائـم به نقـد آنهـا مشـغولیم بـا تدابیـری مثـل اعطای
بـورس تحصیلـی ،ایـن گـروه را جـذب میکننـد امـا
متأسـفانه در کشـور مـا مشـکالت معیشـتی زیـادی
دامنگیر این گروه از فارغالتحصیالن است.
دکتـر کاظمـی بـابیـان ایـن کـه بـا سیاسـتهایی مثـل
انبوهسـازی و درآمدزایـی دانشـگاهها – بـا راهانـدازی
پردیسهـای بینالمللـی -گسـترش پدیدههایـی مثـل
پایاننامـه نویسـی و پایاننامههـای بـی کیفیـت اجتنـاب
ناپذیـر اسـت اظهـار داشـت :بـا ایـن کـه تعـداد
پایاننامههایـی کـه هـر اسـتاد میتوانـد راهنمایـی کند به
چهـار پایاننامـه محـدود شـده ولـی در عمـل هـر عضـو
هیئـت علمـی ممکـن اسـت تا چنـد برابـر این تعـداد هم
پایاننامـه راهنمایـی کند .باید طوری باشـد کـه راهنمایی
پایاننامـه چنـدان امتیـازی بـرای اسـتادها نداشـته باشـد.
نشـریات از سـال  ۸۶بـه نحـو چشـمگیری بـه انتشـار
مقاالتی روی آوردند که نوشـته یک اسـتاد و یک دانشـجو
بـود در واقـع مقاالتـی کـه دانشـجویان از پایاننامـه خود
تنظیم کرده بودند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی با بیـان این که پایان نامه در سیسـتم دانشـگاهی
مـا بـی ارزش شـده کـه بایـد بـه آن ارزش دهیـم و فراینـد
ی پایاننامههـا را جـدی بگیریـم و شـرایط فعلـی را که
داور 
اغلـب اسـتاد راهنمـا ،جلسـه دفـاع را در اختیـار میگیرد و
گاه اجازه ارسال نظر هم به داور نمیدهد ،اصالح کنیم.
وی همچنیـن بر آمـوزش مکانیسـم پایاننامه نویسـی
در دانشـگاهها و توجـه بـه آلترناتیوهـای پایاننامـه -ارایـه
پایاننامـه در قالبهـای دیگـری بـه جـز پایاننامههـای
مکتـوب -تأکیـد کـرد و گفـت :بحـث جایگزینهـای
پایاننامـه را در دانشـگاه علـم و فرهنگ دنبـال کردهایم که
دانشـجویان میتواننـد بـه عنـوان پایاننامه فیلم بسـازند یا
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رمـان بنویسـند یـا در سـازمانی کـه کار میکننـد اقـدام
پژوهـی (مداخلـه در سیاسـت گـذاری) انجـام بدهنـد.
دانشـگاهها هـم میتواننـد بـرای درآمدزایـی بـه جـای
جـذب دانشـجوی تحصیلات تکمیلـی ،دورههـای کوتاه
مدت شش ماهه برگزار کنند.
دکتـر کاظمی با بیـان این کـه مقوله پایاننامهنویسـی هم
مثـل هر پدیـده اجتماعـی دیگـر راه حـل دارد اظهار داشـت:
قانـون و مقـررات بـرای مقابلـه بـا این پدیـده الزم اسـت ولی
راهحل نهایی نیسـت چرا که چنین مشـکالت چندوجهی ،راه
حلهای پیچیده و چند وجهی هم نیاز دارند.
دکتـر خاکی صدیـق ،معاون آموزشـی وزیـر علوم هم
کـه در ایـن نشسـت شـرکت داشـت بـا تقدیـر از تلاش
پژوهشـی دکتـر کاظمـی گفت :بحـث پایاننامـه در حوزه
مسـئولیت معاونـت آموزشـی نیسـت و در حیطـه
فعالیتهـای معاونـت پژوهشـی وزارتخانه اسـت ولی در
زمینـه بحثهایـی کـه در حـوزه آمـوزش محـور کـردن
دورههـای تحصیلات تکمیلـی و فراهـم کـردن امـکان
گذرانـدن واحـد به جـای پایاننامه مطرح شـد باید اشـاره
کنـم کـه بحثهـای زیـادی در ایـن مـورد مطرح اسـت و
ایـن کـه بتـوان دوره تحصیلات تکمیلـی را بـدون ارائـه
پایاننامه گذراند مخالفانی دارد.
وی تصریـح کـرد :هفت ،هشـت سـال قبل کـه بحث
پایـان نامه نویسـی داغ بـود ،پروژهای را در دانشـگاه انجام
دادیـم کـه ببینیم وضعیـت پایان نامه نویسـی در دانشـگاه
مـا و دانشـگاههای صنعتـی و رشـتههای فنی مهندسـی به
چـه صـورت اسـت .در ایـن راسـتا یـک پایـان نامـه
کارشناسـی ارشـد را با همکاری دانشـگاه صنعتی شریف
طراحـی کردیـم و طـی آن وضعیـت پایاننامههـا در
دانشـگاههای صنعتـی و دانشـکدههای فنـی مهندسـی
دانشـگاههای جامـع را مـورد بررسـی قـرار دادیـم .ایـن
تحقیـق نشـان داد که در دانشـگاههای سـطح یک مشـکل
خیلی جدی نداشـتیم و مسـأله بیشـتر در سـایر دانشگاهها
بـود اگرچـه در دانشـگاههای خـوب مـا ،یـک مـورد
پایاننامهنویسی هم زیاد است.

دکتـر خاکـی صدیـق خاطرنشـان کرد :مشـکل جدی
در دانشـگاههای سـطح یـک ،عـدم تعریـف مناسـب
پایاننامـه ،عـدم راهنمایی مناسـب پایـان نامه یـا ارزیابی
نامناسـب پایاننامـه اسـت کـه باعث شـده مشـکالتی در
ایـن حـوزه داشـته باشـیم .ایـن مشـکالت هـم تـا حـد
ً
زیـادی گـره به بحـث حق التدریـس گره میخـورد و دقیقا
این پارامترها را در دانشگاههای دیگر هم داشتیم.
معـاون آموزشـی وزیـر علـوم خاطرنشـان کـرد :تـا
جایـی که اطلاع دارم در هیـچ یک از دانشـگاههای بزرگ
دنیـا بـه ازای پایـان نامه به اسـتاد پـول نمیدهند و اسـاتید
بـا توجـه به حقـوق خوبی کـه میگیرنـد ،امور پایـان نامه
را هـم انجـام میدهنـد ولـی در ایران بـا توجه بـه اینکه در
بحـث حقـوق مشـکل داریـم سـعی شـده از ایـن جهـت
جبران شود.
وی بـا تأکیـد بر ضـرورت اصالح نظام حـق التدریس
در دانشـگاهها بـه تجربـه دانشـگاه تهـران در ایـن حـوزه
اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از راهحلهایـی کـه دانشـگاه
تهـران در سـه ،چهـار سـال اخیـر پیـش گرفتـه ،بحـث
پایهبنـدی اسـاتید اسـت .در تازه ترین گزارشـی کـه اخیرا
از دکتـر نیلـی -رئیـس دانشـگاه تهـران -گرفتـم از نتایـج
این طرح راضی بودند.
دکتـر خاکـی صدیـق در ادامـه بـه تجربـه حضـور دو
سـال پیـش خود در جلسـه دفـاع یکـی از دانشـجویان در
سـوئد به عنوان داور رسـاله اشـاره کرد و گفت :شـرکت در
ایـن جلسـه به دعـوت یکـی از دانشـگاههای سـوئد اولین
تجربـه مـن از سیسـتم آمـوزش عالـی سـوئد بـود .در
جلسـات دفاع در سـوئد ابتدا داور رسـاله مدت  ۲۰دقیقه
درباره رسـاله دانشـجو ،رونـد تحقیقات ،اهمیـت تحقیق
و نقـاط ضعـف و قـوت آن مطالبـی را بیـان میکنـد و بعد
از آن دانشـجو مطالـب خـود را ارائـه میدهـد و در نهایت
پنـل داوران برگـزار میشـود .اسـاتید راهنمـا و مشـاور هم
تـا آخـر جلسـه امـکان صحبـت نداشـتند .متأسـفانه در
ً
کشـور مـا بحـث داوری واقعا ضعیف شـده اسـت .اوایل
دهـه  ۷۰کـه دورههـای کارشناسـی ارشـد را در کشـور
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شـروع کردیم جلسـات دفـاع پایـان نامههای کارشناسـی
ارشـد بسـیار جـدی بود امـا به مـرور شـرایط تغییـر کرد.
دربـاره رسـالههای دکتری هم اوایل جلسـات دفاع بسـیار
جـدی بـود و تـا چهار سـاعت هم طـول میکشـید ولی به
مـرور چـون تعـداد دانشـجوها بـه شـدت زیاد شـده دفاع
رسـالهها هـم چنـدان جـدی گرفتـه نمیشـود کـه الزم
است ما اعضای هیئت علمی به خودمان برگردیم.
دکتـر خاکی صدیـق در پایـان از دکتـر کاظمی دعوت
کـرد که راهکارهـای پیشـنهادی در این تحقیـق که مربوط
بـه حوزه آموزش اسـت بـه معاونت آموزشـی وزارت علوم
ارائـه دهد تـا در کارگروههای مربوطـه در معاونت و نیز در
جلسـات معاونـان آموزشـی دانشـگاهها مطـرح شـود تـا
حتـی االمـکان در بخشهـای مرتبـط بـا حـوزه آموزشـی
وزارت علـوم اصالحـات الزم در جهـت بهبـود فرآینـد
تدوین پایان نامهها صورت گیرد.
دکتـر کاظمـی هـم بـا تشـکر از تأکیـدات معـاون
آموزشـی وزیـر علـوم در خصوص حـذف حـق التدریس
در دانشـگاهها ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا اجرایی شـدن
ایـن مسـئله ،رویکرد غلطـی که برخی گروههای آموزشـی
در انحصـار پایـاننامههـا پیـش گرفتهاند ،اصالح شـود و
بـا بهبـود وضعیتـی کـه حداقـل در سـطح دانشـگاههای
ً
برتر کشـور صـورت میگیرد ،سـایر دانشـگاهها خصوصا
دانشـگاههای غیردولتـی هـم کـه در مقابـل تغییـرات
مقاومـت میکننـد در مسـیر اصلاح قـرار بگیرنـد تـا در
نهایت شـاهد رفـع «بحران نوشـتن برای دیگران و نوشـتن
دیگران برای ما» باشیم.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی و دانشـیار دانشـکده علـوم اجتماعی
دانشـگاه تهـران هـم در توضیـح شـیوه اعمـال شـده در
دانشـگاه تهـران گفت :در دانشـگاه تهران سـه پایـه عادی،
ویـژه و ممتـاز را بـرای اعضـای هیئـت علمـی در نظـر
میگیرنـد و بـه ایـن سـمت میرونـد کـه بـه تدریـج حق
التدریسـی را حـذف کننـد .مشـکلی کـه بـه وجـود آمـده
بـود مقاومـت جـدی صنـدوق بازنشسـتگی بـود کـه طی
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جلسـهای بـا حضور معاونت حقوقی ریاسـت جمهوری و
صنـدوق بازنشسـتگی و دانشـگاه تهـران ،مشـکل برطرف
شـد .بـه ایـن ترتیـب سـایر دانشـگاهها هـم میتواننـد
براساس وحدت رویه از این شیوه استفاده کنند.
وی بـا پیشـنهاد ایـن که جلسـهای بـا حضـور معاونان
پژوهشـی و آموزشـی وزارت علـوم در ایـن زمینـه برگـزار
شـود تأکیـد کـرد کـه مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری آمادگی دارد
تجـارب دانشـگاهها در ایـن حـوزه را جمـع آوری و دسـته
بندی کرده و الگوهای بهینه رو مشخص کند.
دکتـر میرزائـی همچنیـن بـر ضـرورت پیگیـری بحث
گرفتـن پـروژه از صنعـت توسـط اسـتادان دانشـگاه و
مشـخص نبـودن برنامـه پنجسـاله فعالیت آنهـا تأکید کرد
و گفـت :پـس از تجربـه موفـق تدویـن برنامـه سـه سـاله
فعالیتهـای اعضـای هیئـت علمـی مؤسسـه ،امسـال
تدویـن برنامه پنج سـاله هـر یک از اعضـای هیئت علمی
را در دسـتورکار داریـم کـه امیـدوارم بـا پیگیـری و گزارش
گیـری معاونتهـای آموزشـی و پژوهشـی وزارت علوم از
برنامههـای پژوهشـی اسـاتید ،زمینـه هدایـت هـر چـه
بیشـتر فعالیتهـا در مسـیر اولویتها و نیازهای اساسـی
کشور فراهم شود.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در
ادامـه ،یکسـان بـودن سـرفصلهای آموزشـی و پژوهشـی
در تمام دانشـگاههای کشـور را از مشـکالت اساسی نظام
آمـوزش عالـی کشـور عنوان کـرد و گفـت :در سـفری که
بـه یکـی از دانشـگاههای دور افتـاده دنیـا داشـتم دیدم که
ً
مثلا در حـوزه جامعـه شناسـی ،رشـتهای را به نـام جامعه
شناسـی شـهر خودشـان ایجـاد کردهانـد در حالـی کـه
هنـوز در دانشـگاه تهـران ،حتـی واحـد درسـی را هـم بـه
جامعـه شناسـی تهـران اختصـاص ندادهایم .تجربه نشـان
داده آمـوزش عالـی کشـورها زمانـی میتوانـد در خدمت
حـل مشـکالت و رفـع نیازهـای واقعـی جامعـه باشـد که
سـاحتهای معرفتـی در رشـتههای خـود را معطـوف بـه
مسـائل بومـی و اسـتفاده از ظرفیتهـای محیطـی کنـد.

هفته پژوهش و فناوری

یکـی از دالیـل موفقیـت دانشـجویان ما پـس از مهاجرت
و ادامـه تحصیـل در دانشـگاههای خـارج شـاید همیـن
توجهـی باشـد کـه در نظـام آمـوزش عالـی ما بـه مباحث
نظـری میشـود کـه باعث شـده دانش مـا در ایـن حوزهها
در سـطح جهانی باشـد اما بـه این قیمت که در کاربسـت
آنها در سطح عمومی مشکالت جدی داریم.
دکتـر میرزائی توجه بـه ظرفیتها و نیازهـای منطقهای
و اسـتانی در برنامهریـزی رشـتههای تحصیلـی در
اسـتانهای مختلـف را از مطالبـات اصلـی دانشـگاههای
شهرسـتانها عنـوان کـرد کـه از الـزام بـه ارائـه رشـتههای
دانشـگاهی یکسـان با دانشـگاههای دیگـر و بیتوجهی به
ظرفیتهـای اسـتانی خـود گلهمنـد .مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی وظیفـه دارد ایـن مسـائل را مـورد
بررسی و مطالعه قرار دهد.

دکتـر خاکی صدیـق ،معاون آموزشـی وزیـر علوم هم
در پایـان ایـن نشسـت با اشـاره بـه آییننامـه پایـان نامهها
و رسـالههای تقاضـا محـور که در جلسـه چنـدی پیش در
شـورای گسـترش تصویـب و بـه دانشـگاهها ابلاغ شـده
اظهـار داشـت :براسـاس ایـن آییننامـه کـه بـا همـکاری
معاونتهـای آموزشـی و پژوهشـی وزارت علـوم تدویـن
شـده پایاننامههـا بایـد دارای حامی مالـی و کارفرمایی از
خـارج دانشـگاه باشـند البتـه از آنجـا کـه ممکـن اسـت
اجـرای ناگهانـی ایـن آییـن نامـه برای دانشـگاهها سـخت
باشـد قرار شـده به مرور درصـدی از پایاننامهها مشـمول
ایـن طـرح قـرار بگیرنـد و بـه تدریـج تمـام پایـان نامههـا
منوط به حمایت مالی از خارج دانشگاه شوند.
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نشستهایبزرگداشتهفتهپژوهشوفناوری

مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی

در ادامه سلسـله نشسـتهای مؤسسـه مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش ،دکتـر صدیقیـان
بیدگلـی ،عضو هیئت علمی مؤسسـه ،یافتههای پژوهشـی
خـود را در زمینه مسـائل اجتماعی زندگی دانشـجویی ارائه
کـرد .در ایـن نشسـت ،دکتـر آمنـه صدیقیان بیدگلـی نتایج
هفـت طـرح پژوهشـی کـه طـی سـالهای  ۹۵تاکنـون در
زمینـه مسـائل اجتماعـی زندگـی دانشـجویی اجرا کـرده و
مشارکت داشته را ارائه داد.
وی گفـت :در گام اول این تحقیقـات ،مرور نظاممندی
بـر روی تمـام پژوهشهـای موجـود در ایـن حـوزه اعـم از
پایاننامـه ،مقالـه ،طرح پژوهشـی ،گـزارش و … ارائه دادم.
بـا بررسـی این مقـاالت و تحقیقات که بالغ بـر  ۳۵۹مؤلفه
بـود ،موضوعـات قابـل مطالعـه در حوزههایـی کـه ضعف
کمی و کیفی داریم شناسایی شد.
وی خاطرنشـان کـرد :در پایـان گام اول ،زمینههایـی از
مسـائل اجتماعـی زندگـی دانشـجویی شـامل رفتارهـای
پرخطر ،انحرافات جنسـی ،رسـانهای و آموزشی ،مهاجرت
دانشـجویی ،قانـون گریـزی ،خشـونت و وندالیسـم ،افکار
متمایـل به خودکشـی ،ارتـکاب جـرم ،اخلاق اجتماعی،
رضایـت از زندگـی و نابرابـری اجتماعـی شناسـایی شـد.
حاصـل ایـن گام در سـال  ۹۶در قالـب کتابـی بـا عنـوان
«مـرور نظـام منـد مسـائل زندگـی دانشـجویی» توسـط
انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی منتشـر
شـد که اگر محققـی بخواهد در ایـن حوزه کار کنـد با تهیه
این کتاب از بسیاری از منابع دیگر بینیاز میشود.
دکتـر صدیقیان تصریـح کرد :در مرحله بعد ،پیمایشـی
در سـطح دانشـگاههای تهـران انجـام شـد و طـی آن بـا
بررسـی  ۴۰۰دانشـجو ،متغیرهـای مؤثـر بـر مسـائل
اجتماعی زندگی دانشـجویی را بررسـی کردیـم .گام بعدی
هـم مـرور نظاممنـدی بـر تحقیقـات انجـام شـده در زمینه
ایـن متغیرهـا ،روی جمعیت غیر دانشـجویی بود که نشـان
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داد برخلاف ادعاهایـی کـه گاه مطـرح میشـود میـزان
انحرافها و آسـیبهای اجتماعی در جمعیت دانشـجویی
کمتـر از جمعیت غیردانشـجو اسـت که با توجـه به جوانی
و روحیات خاص این سن ،یافته قابل توجهی است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :در گام بعـدی تحقیقـات،
تجربیـات جهانـی در حـوزه مسـائل اجتماعـی زندگـی
دانشجویان را بررسی کردیم.
دکتـر صدیقیان در خصوص یافتههـای تحقیقات انجام
شـده خاطرنشـان کرد :بررسـی متغیرهای مختلـف مؤثر بر
آسـیبها و مسـائل زندگی اجتماعی دانشـجویی نشان داد
که بین جنسـیت ،سـن ،تأهل ،تمایلات مذهبی ،وضعیت
اشـتغال و مقطـع تحصیلـی دانشـجو بـا رفتارهـای پرخطر
ً
رابطـه معنـادار وجـود دارد .مثلا میـل بـه قانونگریـزی بـا
افزایـش سـن کاهـش مییابد یا بیـن امید به آینـده و اخالق
شهروندی رابطه مستقیم وجود دارد.
وی بـا بیـان ایـن کـه امیـد بـه آینـده ،دینـداری ،پیونـد
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اجتماعی و احسـاس عدالـت اجتماعی با رفتارهای پرخطر
رابطـه معکـوس دارد ،اظهـار داشـت :همـه ایـن متغیرهـا
ً
خصوصـا پیونـد اجتماعی در تمام بررسـیها خود را نشـان
میدهد و در تمام دانشـگاههای جهان که نتایج کارهایشـان
را بررسـی کـردم بـه پیونـد اجتماعـی اهمیـت خاصـی
میدادنـد .ایـن یافتههـای تحقیقاتـی بـه مـا کمـک میکند
کـه برنامههـای مؤثرتری بـرای کاهش انحرافـات اجتماعی
و ناامنیهای زندگی اجتماعی دانشجویان طراحی کنیم.
این پژوهشـگر تصریح کرد :مطالعـه  ۲۵طرح خارجی
بـا هدف آشـنایی با تجارب دیگـر کشـورها در زمینه مقابله
بـا ناهنجاریهـای اجتماعی در دانشـجویان دانشـگاههای
اروپایـی و آمریکایـی نشـان داد ،عمـده تمرکـز برنامهریزان
بـر مقابلـه بـا مصـرف مـواد مخـدر ،الـکل و حتی سـیگار
اسـت کـه نشـان میدهـد تـا چـه حـد بـه کاهـش -و بـه
اصطالح ،منطقی کردن – مصرف الکل تأکید دارند.
ً
وی بـا اشـاره به این کـه در دانشـگاههای دنیـا عمدتا بر
پیشـگیری از بـروز مسـائل تأکید میشـود نه ایـن که منتظر
ً
بروز مشکلی باشند که بعدا به فکر رفع آن بیافتند.
وی دربـاره تدابیر پیشـگیرانهای که در دانشـگاههای دنیا
در نظـر گرفتـه شـده ،اظهـار داشـت :گام اول در این زمینه،
بحـث مراقبـه یا نظـاره گـری اجتماعـی از مبادی رسـمی و
غیررسـمی اسـت و تالش میشـود از طریق مراجع رسمی
مثـل انتظامـات و حراسـت یا توسـط خـود دانشـجویان بر
دانشـجویان دیگـر ،نظـارت و مراقبـت مؤثـری باشـد .این
بعـد مراقبتـی بـه حدی قوی اسـت کـه حتی در بسـیاری از
دانشـگاهها ،دانشـجویان میتوانند حین تـردد در محلهای
پرخطـر یا خلـوت از دیگر دانشـجویان به عنـوان محافظ و
همـراه اسـتفاده کننـد .عالوهبـر ایـن در کنـار نظارتهـای
رسـمی توسـط حراسـت و انتظامـات کـه مـدام محلهای
مختلـف را بررسـی میکنـد گشـتهای شـهروندی هـم
وجـود دارند کـه به شناسـایی فعالیتهای مشـکوک کمک
میکننـد و مـا هـم میتوانیـم چنیـن گشـتهایی در بخش
دانشجویی فعال کنیم.
دکتـر صدیقیان خاطرنشـان کرد :راهـکار دیگری که در

ایـن دانشـگاهها مـورد تأکیـد اسـت« ،اجتنـاب» یعنـی
ابتکارهـای فـردی اسـت کـه باعـث خـودداری فـرد از قرار
گرفتـن در شـرایط آسـیب زا میشـود .موضـوع بعـدی،
اطالعرسـانی بـه گروههـای مرجع معتبـر به ویـژه پلیس در
بزا است.
موارد آسی 
وی افـزود :گام بعـدی در پیشـگیری از مخاطـرات و
مشـکالتی کـه دانشـجویان را تهدیـد میکنـد ،امنیـت
فناورانـه اسـت .دانشـگاهها از طریـق امکانـات فناورانـه
مکانیسـمهایی را بـرای کمـک بـه امنیـت تـدارک میبینند.
مثـل اسـتفاده از ردیابهـای موبایل یا نصـب دوربینهای
مراقبتـی و سیسـتمهای روشـنایی در مناطـق تاریـک یـا
خلوت.
دکتـر صدیقیـان ،بخش دیگـری از اقدامات پیشـگیرانه
دانشـگاههای دنیـا را تقویـت امنیـت فـردی دانشـجویان با
ً
آمـوزش مهارتهای دفاع شـخصی خصوصا بـه دختران و
ً
آمـوزش مهارتهـای کاهـش آسـیب مثلا پرهیـز از حمل
پـول زیـاد یـا رفتارهـای دیگـری کـه باعـث جلـب توجه و
تحریک سارقان میشود ،عنوان کرد.
وی گفـت :تقویـت ایمنـی در طراحیهـای محیطـی
مثـل کنترل انـدازه شمشـادها یا تأمیـن روشـنایی محیط از
دیگـر اقداماتـی اسـت کـه بـرای پیشـگیری از مخاطـرات
انجـام میشـود .بـا ایـن حـال بیشـترین تأکیـد بـر پیونـد
اجتماعـی ،یادگیـری اجتماعـی و طیفـی از مهارتهـا و
تدابیـر فـرد محور و محیط محور و در بیشـتر مـوارد آگاهی
بخشـی بـه خـود دانشـجو اسـت .اسـاس برنامههـای
پیشـگیرانه بـر این اصل اسـتوار اسـت کـه هر چه دانشـجو
آگاهتر باشد کمتر در معرض آسیب قرار میگیرد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در ادامـه بـه تعـدادی از برنامههای پیشـگیری از
مـواد مخـدر ،الـکل و سـیگار در دانشـگاههای خـارج از
کشـور اشـاره کرد و گفت :از آنجا که سـیگار ،گام اول برای
اعتیـاد بـه سـایر مواد اسـت تأکیـد زیـادی بر پیشـگیری از
اعتیـاد به سـیگار وجـود دارد .برخالف اینکـه فکر میکنیم
در کشـورهای دیگـر تالش دارند بـه دیگران تذکـر ندهند و
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سلسلهنشستها
دخالتـی در زندگـی دانشـجویان نکننـد ولـی واقعیـت این
اسـت کـه افـرادی را دارنـد کـه دانشـجویان مصرفکننـده
سـیگار را بـه مراکـز مشـاورهای و تـرک ارجـاع میدهنـد و
کارت پسـتالهایی کـه زندگـی سـالم و بـدون دود را تبلیـغ
میکنند توزیع میکنند.
وی ،تقویـت پیوندهـای اجتماعـی ،مراقبـت و نظارت
اجتماعـی و کمـک گرفتـن از دوسـتان ،آگاهیبخشـی و
اطالعرسـانی بـه دانشـجویان – بـه نحـوی که خودشـان در
کاهـش مسـائل و ناهنجاریهـا بـه کمـک هـم برونـد – ،
اعمال مداخالت رسـمی ،توجه به پیش شـرطهای کنشـی
و تغییـرات محیطـی را از جملـه راهکارهایی دانسـت که با
بررسـی تجربیـات دانشـگاههای خارجـی در زمینـه
پیشـگیری از آسـیبهای زندگـی دانشـجویی شناسـایی
کرده است.
دکتر صدیقیان در پایان با هشـدار نسـبت بـه مدیکالیزه
شـدن تحقیقات حـوزه ناهنجاریهای اجتماعـی – رویکرد
معطـوف بـه روانشناسـی و پزشـکی و جنبههای فـردی در
مواجهـه بـا مسـائل اجتماعـی -گفـت :در زمینه مسـائل و
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ناهنجاریهـای اجتماعـی نبایـد از مطالعـات اجتماعـی و
فرهنگی غافل شد.
دکترمحمدرضـا علـم ،معـاون امور دانشـجویان داخل
سـازمان امـور دانشـجویان وزارت عتـف هـم کـه در ایـن
نشسـت شـرکت داشـت بـا تقدیـر از تالشهای پژوهشـی
دکتـر صدیقیـان اظهـار داشـت :هـم در معاونـت فرهنگی
وزارت علـوم و هـم دفتـر مشـاوره و سلامت سـازمان امور
دانشـجویان بـا ایـن مسـائل درگیـر هسـتیم کـه پیشـنهاد
میکنـم در جلسـهای بـا دکتـر صدیقیـان از نزدیـک بـا
جزئیات این تحقیقات آشنا شده و نظر تخصصی بدهیم.
دکتـر صفـاری نیا ،سرپرسـت دفتر مشـاوره و سلامت
سـازمان امـور دانشـجویان هـم با اشـاره به تهیه طـرح ملی
سلامت روانـی دانشـجویان کـه در آینـده نزدیـک ابلاغ
خواهـد شـد اظهـار داشـت :مـا هـم در دفتـر مشـاوره و
سلامت ،مطالعات زیادی در این حوزه داریم و خوشـحال
میشـویم اطالعـات کاربـردی گـزارش شـما را در اختیـار
داشته باشیم.
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نشستهایبزرگداشتهفتهپژوهشوفناوری

آموزش عالی سبز

ششـمین و آخریـن نشسـت هفتـه پژوهـش مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا همـکاری معاونـت
اداری ،مالـی و مدیریـت منابـع وزارت عتـف بـا عنـوان
«آموزش عالی سبز» برگزار شد.
دکتـر جبـار رحمانـی ،پژوهشـگر میـز تخصصـی
مطالعـات محیـط زیسـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی کـه در ششـمین نشسـت مشـترک مؤسسـه بـا
معاونتهـای مختلـف وزارت علـوم بـه مناسـبت هفتـه
پژوهـش سـخن میگفت سـخن میگفـت اظهار داشـت:
مقولـه مدیریت سـبز و دانشـگاه پایـدار بومشـناختی باید به
عنـوان هدفی غائی در باالترین سـطح آموزش عالی کشـور
مـورد توجـه قـرار بگیـرد ،اظهـار داشـت :تقلیـل پایـداری
مدیریـت سـبز و بـه مقولـهای فرعـی در حیطـه فعالیـت
معاونـت اداری و مالـی ،عنصـری کلیـدی را از حیـات و
مسئولیت اجتماعی دانشگاه سلب میکند.
به گفته وی ،بحث «دانشـگاه سـبز» ،مقولهای در قالب
ایـده «دانشـگاه بـوم شـناختی» اسـت .دانشـگاه ایرانی هم
رسـالت مهمی در زمینه مسائل زیسـت محیطی دارد چه از
جنبـه درونـی به عنوان یـک نهـاد اجتماعی و چـه به لحاظ
نقـش ویـژهای کـه در جامعـه ایرانـی دارد؛ بـا ایـن منطق و
مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی چند سـالی اسـت
کـه در ایـن حـوزه فعالیـت مـی کنـد و سـعی کردهایـم
مجموعـه ادبیـات نظـری و تجربیـات ایرانـی و خارجی در
این حوزه را جمع کنیم.
وی در تبیین مفهوم دانشـگاه سـبز گفت :دانشـگاه سبز،
ریشـه در نظریـه توسـعه پایـدار و مسـئولیت اجتماعـی
دانشـگاه دارد .توسـعه پایـدار بـه تعریفـی سـاده بـه معنـی
توانایـی در تامیـن نیازهای امـروز ما بدون خدشـهدار کردن
توانایـی نسـلهای آینـده در بهرهگیـری از این منابع اسـت.
متأسـفانه نحـوه بهـره گیری مـا از منابع چنان غلـط بوده که
نـه تنهـا نسـلهای آینـده دچار مشـکل میشـوند کـه حتی

خودمان هم به آینده خودمان اطمینان نداریم.
بـه گفتـه دکتر رحمانـی ،ایده پایـداری و مدیریت سـبز
بـرای دانشـگاه مبتنـی بـر دو توجیـه اسـت .یکـی نظریـه
ً
مسـئولیت اجتماعـی کـه دانشـگاه را اوال بـه عنـوان نهادی
اجتماعـی در کنـار سـایر نهادهـا ،موظـف میکنـد کـه در
زمینـه محیط زیسـت و پایداری مسـئوالنه عمل کنـد و دوم
به واسـطه نقش ویژه دانشـگاه در تربیت شـهروندان و نسل
آینـده رهبـران جامعـه کـه آن را به عنـوان کانونـی اصلی در
توسـعه پایـدار مـورد توجـه قـرار میدهد .ایـده پایـداری و
مدیریـت سـبز ،توجیـه اقتصادی هـم دارد چون مشـخص
اسـت شـیوه غیراصولی و خطرناکی که امروز در اسـتفاده از
منابـع پیـش گرفتهایم ،شـیوه پایدار و اقتصادی ای نیسـت و
ً
قطعا در آینده نزدیک دچار مشـکل میشـویم .صاحبنظران
هم تأکید دارند که باید توأمان به این دو دلیل توجه کرد.
دکتـر رحمانـی تصریـح کـرد :مقولـه پایـداری دربـاره
دگرگونـی اسـت و بـه ایـن معنـا توجـه دارد کـه بـه کجـا
میخواهیـم برویم یعنی مسـیر رسـیدن به آینـده مطلوب را
نشان میدهد نه این که آینده چگونه خواهد بود.

خبرنامه شماره یازدهم | پاییز | 1399

75

سلسلهنشستها
به گفتـه عضو هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی ،در خصوص نقش دانشـگاه در توسـعه پایدار،
دو پرسـش مطرح اسـت؛ یکی این که آیا دانشـگاه میتواند
در توسـعه پایدار نقشـی داشـته باشـد که جواب همه مثبت
اسـت و دیگـر اینکـه آیا نهاد آمـوزش عالی به این سـطح از
شـجاعت و کنشـگری رسـیده که مسـئولیت خود را در این
زمینـه اجـرا کنـد که به نظـر میرسـد به ایـن سـؤال باید به
دقت توجه کرد و پاسخ درستی به آن داد.
وی بـا بیـان ایـن که هنـوز حتـی در آمریـکا و اروپا هم
مفهـوم پایداری به عنوان مسـئله فرعی در سیاسـتگذاریها
در نظـر گرفتـه میشـود ،اظهـار داشـت :مقوله پایـداری را
میتـوان در چنـد سـاحت در نهـاد آمـوزش عالـی مطـرح
کـرد .از یـک طـرف در بحـث مدیریـت نهـادی و راهبـری
دانشـگاهها ،ایدههـای پایـداری و توسـعه را بهعنـوان امـری
کانونـی در کجـا قـرار دهیـم یـا بـه طـور خیلـی خـاص
پایداری و دانشـگاه سـبز را بهعنوان هدفی برای فعالیتهای
اجتماعی و اقتصادی و زیسـتمحیطی و آموزشـی دانشگاه
در نظـر بگیریـم .و یـا اینکـه خـود ایـن پایـداری بـه عنوان
سـنجهای بـرای بررسـی ردپای بـوم شـناختی در برنامهها و
سیاسـتهای دانشـگاهها مدنظـر قـرار گیـرد .امـا مسـئله
اصلـی این اسـت که مسـئله محیط زیسـت یا پایـداری در
ً
دانشـگاهها ،مقولـهای صرفـا فنـی – اداری تلقی می شـود و
حتـی مفهـوم پایـداری را به پایـداری محیط زیسـتی تقلیل
دادهاند.
دکتـر رحمانـی بـا اشـاره بـه نـگاه بومشـناختی بارنـت
دربـاره دانشـگاه گفـت :بارنـت معتقـد اسـت که دانشـگاه
بومشـناختی دارای هفـت اکولـوژی سیاسـت ،اقتصـاد،
جامعـه ،محیط زیسـت ،انسـان ،نهادهـا و تربیت اسـت و
بایـد بتوانـد به طور متعـادل این اکولوژیها را داشـته باشـد
تـا ضمن پایداری ،خالقیتـی خودبنیادی هم در آن باشـد تا
جامعه را به توسعه متعالیتری برساند.
وی بـا انتقـاد از ایـن که بحث پایداری و دانشـگاه سـبز
در دانشـگاههای کشـور ذیـل حـوزه اداری و مدیریت منابع
دیـده شـده و این مسـئولیت سـنگین کـه برعهـده مجموعه
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دانشـگاه اعم از معاونتهای آموزشـی ،پژوهشی ،فرهنگی
ً
و … اسـت طبعـا از عهـده یک حـوزه برنمیآیـد گفت :این
کـه دانشـگاه سـبز بـا بخـش اداری و مالـی ارتبـاط دارد
درسـت اسـت ولی ایـن مقولـه را نباید یک سیاسـت فرعی
یا مسئولیتی در حیطه اداری مالی دید.
دکتـر رحمانـی بـا تأکید بـر این کـه بحث پایـداری که
فراتـر از دانشـگاه سـبز اسـت را باید بـه عنوان هـدف غایی
در باالترین سـطوح دانشـگاه و آموزش عالی کشـور در نظر
بگیریـم و پایداری اندیشـهای باید در تمام ارکان دانشـگاه و
کنشـگران دانشـگاهی وجود داشـته باشـد ،اظهار داشـت:
چنـد باور غلط یا خرافـه در مورد سیاسـتهای پایداری در
ایـران و جهـان مطـرح اسـت کـه توجـه بـه آنهـا ضـروری
اسـت .یک بـاور غلط اینکـه پایـداری یعنی افزایـش هزینه
و دانشـگاه باید بودجه اضاف ه داشـته باشـد که صرف آن کند
در حالـی کـه سـرمایهگذاری در ایـن حـوزه در بلنـد مدت
ً
کاملا مقـرون بـه صرفـه اسـت .خرافـه دوم اینکـه بحـث
پایـداری یـک مـوج زودگذراسـت و دیگـر اینکـه گفتـه
میشـود پایـداری یـک شـعار و برنامـه سیاسـی و حزبـی
اسـت در حالـی کـه بحـث پایـداری فراتـر از جریانهـای
سیاسی است.
وی خاطرنشـان کـرد :بـاور غلـط دیگـر اینکـه پایداری
مفهومـی صفر یا  ۱۰۰اسـت یعنی یا نباید وارد آن شـویم یا
اگـر وارد میشـویم بایـد سـرمایهگذاری باالیـی انجـام
ً
بدهیـم تـا نتیجـه بگیریـم در حالـی کـه پایـداری اصـوال
عنصـری کلیـدی بـرای حیـات و مسـئولیت اجتماعـی
دانشگاه است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی خاطرنشـان کـرد :تجربههای جهانـی پنج راهبرد
اثرگـذار بـرای ادغـام پایـداری و آمـوزش عالـی دارد .یـک
راهبـرد ،فهـم سیاسـتگذاران و راهبرد دوم همدلیای اسـت
کـه بین تمام کنشـگران این نهـاد چه در حـوزه اداری – مالی
و چـه در حوزههـای فرهنگـی – اجتماعـی ،پژوهشـی و
آموزشـی دانشـگاهها ایجـاد میشـود .راهبـرد سـوم ،طرح
سیسـتمی اسـت .پایـداری اندیشـی امـری معطـوف بـه

هفته پژوهش و فناوری

کنشـگران اسـت یعنی باید انسـانی با سـبک زندگـی پایدار
ً
داشـته باشـیم نـه اینکه صرفـا چنـد برنامه کاهـش مصرف
انـرژی و توسـعه فضای سـبز در دانشـگاه بگذاریـم .راهبرد
بعـدی هـم رفـع محدودیتهـای قانونـی سـر راه پایـداری
است.
دکتـر رحمانی تأکید کرد :در دانشـگاه همه سیاسـتها،
ارکان و خدمـات بایـد در مسـیر حمایتهـای بروکراتیـک،
پژوهشـی ،آموزشـی و … از پایـداری باشـد .از ایـن جهـت
بسـیار مهـم اسـت کـه گامهـای اصلـی تیمهـای مدیریتـی
دانشـگاه در ایـن مسـیر مشـخص باشـد .مسـئلهای کـه در
کشـور مـا وجـود دارد ایـن کـه نهادهـای باالدسـتی آموزش
عالـی در چنـدان با هم منسـجم عمـل نمی کننـد و همه بار
ایـن مسـوولیت در وزارت علـوم بـر دوش کارگـروه راهبـری
مدیریـت سـبز اسـت .ایـن در حالی اسـت که اهمیـت این
مقولـه در دنیـا چنـان جـا افتـاده که بـه تدریج سیاسـتهای
پایـداری هـر دانشـگاه یکـی از مالکهای انتخاب دانشـگاه
توسـط خانوادههـا شـده اسـت و چـه بهتـر کـه ایـن چنیـن
رویکردهایـی را در ایـران هم باب کنیم .راهاندازی رشـتههای
جدیـد دانشـگاهی مرتبـط بـا مدیریـت سـبز و پایـداری
ً
خصوصـا در حوزههـای میان رشـتهای و پایداریاندیشـی در
مدیریـت دانشـگاهها میتوانـد در تحقـق دانشـگاه سـبز و
حرکت در مسیر پایداری مؤثر باشد.
پژوهشـگر میـز تخصصـی محیـط زیسـت مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در ادامـه ایـن نشسـت به
بررسـی گـزارش کمیته راهبـری مدیریت سـبز وزارت علوم
پرداخـت و گفـت :مسـألهای کـه در گـزارش فعالیتهـای
دانشـگاهها جلـب توجـه میکنـد کـم توجهـی بیشـتر
دانشـگاههای تهـران و سـطح یـک بـه مقوله مدیریت سـبز
ً
ً
اسـت مثلا در زمینـه تولید برق سـبز عمدتا دانشـگاههایی
مثـل دانشـگاه ارومیـه ،سـیرجان و صنعتی کرمانشـاه فعال
شـدهاند و از دانشـگاههای تهـران فقـط دانشـگاه صنعتـی
شـریف بـه طـور محـدود در ایـن زمینـه فعالیـت دارد کـه
علتـش شـاید ارزان بـودن منابـع انـرژی اسـت کـه تمایـل
دانشـگاههای بـزرگ به سـرمایهگذاری در این بخـش را کم

کـرده اسـت .در حـوزه آب هم دانشـگاههایی مثل دانشـگاه
تبریز و مازندران پیشـگام هسـتند ولی دانشـگاههای مادر و
دانشـگاههای مناطقـی کـه در زمینـه آب مشـکل بیشـتری
ً
دارنـد ایـن مسـئله را چنـدان جـدی نگرفتهانـد .مثلا در
ً
دانشـگاه اصفهـان نهایتا سـر دوشهای حمام عوض شـده
ً
کـه در جـای خـود بـا ارزش اسـت ولـی مسـلما از ایـن
دانشگاه انتظار بسیار بیشتری میرود.
دکتـر رحمانی افزود :مسـئله دیگری کـه در این گزارش
دیـده میشـود ایـن کـه در مجمـوع توجـه زیـادی بـه
فناوریهـای بومی نشـده اسـت .مشـکل دیگر ،تنـوع بیش
از حـد سیاسـتها در ایـن حـوزه اسـت کـه نشـاندهنده
عملکـرد موضعـی و غیـر منسـجم دانشگاههاسـت .دیگـر
اینکـه عمـده برنامههـای دانشـگاهها در داخـل محوطـه
دانشـگاه اسـت و بـه محیـط پیرامونی توجه نشـده اسـت و
البته حتی در برنامههای درسـی پنهان و آشـکار دانشـگاهها
هم ردپای کمی از مفهوم پایداری و دانشـگاه سـبز مشـاهده
ً
میشـود که طبعـا نمیتوانـد درک جامعـی از مفهوم محیط
زیست و توسعه پایدار در دانشجویان ایجاد کند.
عضو هیئت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی در
ادامـه از ایـن کـه در ایـن گـزارش ،کنشـگران اصلـی کـه
دانشـجویان هسـتند حضـور ندارنـد ،ابـراز تأسـف کـرد و
گفـت :رویکـرد دنیـا در مقولـه محیـط زیسـت ،مدیریـت
سـبز و پایـداری ایـن اسـت کـه کنشـگران دانشـجو ،کار
اصلـی را انجـام بدهنـد و بقیه حامـی آنها باشـند در حالی
کـه فعالیـت دانشـجویان و گروههـای دانشـجویی در ایـن
گزارش بسیار کم رنگ است.
وی بـا بیـان اینکـه در مجموع ابعاد فرهنگـی و اجتماعی
مدیریـت سـبز در ایران جدی نیسـت و در حـد برگزاری چند
کنفرانس و نمایشـگاه اسـت ،اظهار داشت :اگر آییننامههای
مدیریـت سـبز را هـم ببینیـد همیـن وضـع اسـت و بیشـتر
معطـوف بـه محوطـه دانشـگاه اسـت و کمتـر به مسـئولیت
اجتماعـی دانشـگاه توجـه شـده اسـت در حالـی کـه در دنیا
حتی بنیادهای خیریه فعال در دانشـگاهها از مدیریت سـبز و
مقوله پایداری در دانشگاهها حمایت میکنند.
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دکتـر رحمانـی تصریـح کـرد :جالب اسـت کـه در این
گـزارش ،تنهـا جایی کـه ابعاد فرهنگـی – اجتماعی مسـئله
مدیریـت سـبز را میبینیـم ،کمیتههـای فرهنگـی آموزشـی
هسـتند یعنی نه در سـتاد وزارتخانه و نـه در کارگروه راهبری
مدیریـت سـبز کـه در یـک کمیتـه فرعـی ابعـاد فرهنگـی
اجتماعی این مقوله فعال شده است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در ادامـه اظهـار داشـت :درسـت اسـت کـه
فناوریهـای جدید هوشـمند سـازی میتوانند بـه مدیریت
سـبز کمـک کننـد ولـی تـا تغییـری در نگـرش و فرهنـگ
عمومـی نسـبت بـه مقوله مدیریـت سـبز و پایـداری ایجاد
نشود راه به جایی نمیبریم.
وی بـا بیـان این که حتـی معمـاری دانشـگاههای ایران
هـم طـوری نیسـت کـه اندیشـه پایـداری را به دانشـجویان
منتقـل کنـد گفـت :عـدم فرهنگسـازی باعـث شـده کـه
همدلـی الزم در تحقـق سیاسـتهای پایـداری و مدیریت
سـبز نباشـد .پروژههایـی هم کـه در گـزارش ذکر شـدهاند،
هیـچ کدام در حـوزه فرهنگی نیسـت و از  ۵۵میلیارد تومان
بودجـه اختصاص یافته به مدیریت سـبز فقـط  ۱۵درصد آن
ً
در حـوزه فرهنگی صرف شـده که آن هم عمدتـا در برگزاری
همایـش و نمایشـگاه بوده اسـت .بحث آمـوزش و تعریف
ً
دروس جدیـد و برنامههای درسـی پنهان هـم کامال مغفول
مانـده کـه امیـدوارم بـا ورود معاونتهای مختلـف وزارت
علوم و دانشـگاهها ،شـاهد حرکتی فراگیر در حوزه دانشـگاه
سـبز در ایـران باشـیم و ایـن مقولـه از بحثـی حاشـیهای و
فرعـی بـه رویکـردی محـوری در آمـوزش عالـی کشـور
تبدیل شود.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون آموزشـی پژوهشـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم کـه مدیریت
ایـن جلسـه را برعهـده داشـت با اشـاره بـه رویکـرد وزارت
علـوم بـه مقولـه ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت و جامعـه و
الزامـی کـردن فعال شـدن اعضای هیئت علمی دانشـگاهها
در این حوزه اظهار داشـت :باید ببینیم سـهم دانشـگاه سـبز
در ایـن زمینـه چـه قـدر اسـت و مقولـه دانشـگاه سـبز و
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پایـداری چـه از بعد نظـارت بـر قراردادهای پژوهشـی بین
دانشـگاه و صنعـت و چـه ترویـج و پیشـبرد برنامههـای
مدیریت سـبز در قالب ارتباط دانشـگاه بـا جامعه چگونه از
این فرصت بهرهمند میشود.
دکتـر رحمانی در پاسـخ بـه یکی از شـرکتکنندگان در
بحـث کـه بـه تعـارض منافع برخـی افـراد با سیاسـتهای
مدیریـت سـبز در دانشـگاهها اشـاره کرده بـود گفت :بحث
ً
تعـارض منافـع در مدیریـت سـبز دانشـگاه کاملا جـدی
اسـت و مشـخص اسـت که برخی بـرای حفـظ منافع خود
بـه دیدگاههـای غلـط علیه مقولـه دانشـگاه سـبز و پایداری
دامـن میزننـد .دانشـگاه وقتـی به سـمت سـبز شـدن برود
بایـد همـه قراردادها و هزینههـا از جمله در بخـش تغذیه و
تأسیسات و … دانشگاه شفاف شود.
رئیـس کارگـروه راهبـری مدیریـت سـبز یکـی از
دانشـگاهها هـم از ایـن کـه در ارزیابی عملکرد دانشـگاهها
در ایـن حوزه وزن زیادی به توسـعه فضای سـبز دانشـگاهها
داده شـده انتقـاد کـرد کـه دکتـر رحمانـی بـا تأییـد نظر وی
ً
گفت :متأسـفانه ذهن برخی با شـنیدن دانشـگاه سبز سریعا
بـه بحثهـای زیسـت محیطـی و حتـی وضعیـت فضـای
سـبز دانشـگا ه کشـیده میشـود و بـرای همیـن اسـت کـه
ترجیـح میدهـم بـه جـای دانشـگاه سـبز از اصطلاح
دانشگاه پایدار یا دانشگاه بومشناختی استفاده کنم.
وی بـا بیـان ایـن کـه در کشـور بـا سـونامی بحرانهـا
مواجهیـم کـه فقط آلودگـی هوا سـاالنه  ۱۲تا  ۲۰هـزار نفر
از شـهروندان را بـه کام مـرگ میکشـد ،اظهـار داشـت :در
ایـن شـرایط تنهـا مفـر و نقطه امیـد مـردم ،مراکز آموزشـی
اعـم از دانشـگاهها و مدارس هسـتند که امیدواریـم بتوانیم
نقش مؤثری در کمک به رفع این بحرانها ایفا کنیم.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی هـم بـا دعـوت از مسـئوالن و
کارشناسـان حـوزه مدیریـت سـبز در سـتاد وزارتخانـه و
دانشـگاهها بـرای انتقـال تجـارب و اطالعـات خـود بـه
مؤسسـه اظهار داشـت :بحث پایداری و مدیریت سـبز باید
بیـش از پیـش در دانشـگاهها ترویـج شـود کـه همـکاران

هفته پژوهش و فناوری

سـتاد وزارتخانه میتوانند با گردآوری تجارب دانشـگاههای
مختلـف و اسـتفاده از امکانـات مالتی مدیـا ،خالقیتها و
اقدامـات بـا ارزشـی کـه در هر یـک از دانشـگاهها شـده را
معرفی و ترویج کنند.
دکتـر اسـماعیلی ،مدیر کارگـروه راهبری مدیریت سـبز
وزارت عتـف هـم بـا تقدیـر از توجهـی کـه در مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـه مقولـه مدیریـت سـبز
شـده اسـت اظهـار داشـت :اقدامـات خوبـی در بحـث
مدیریـت انـرژی و زیسـت محیطـی تـا تصفیـه فاضلاب
پسـماندها و کاهـش ردپـای کربـن در دانشـگاهها شـروع
شـده ولی متأسـفانه هنـوز به چارچوبـی پایدار نرسـیدهایم
که یک نقشه راه ثابت را در این زمینه تعریف کنیم.
ً
وی تأکیـد کـرد :معاونتهـای اداری مالـی صرفـا
مسـئولیت هماهنگـی امور مدیریت سـبز در دانشـگاهها را

دارنـد و همه معاونتها و بخشها و کنشـگران دانشـگاهی
بایـد در ایـن امـر راهبـردی مشـارکت کننـد .خوشـبختانه
پژوهشهـای زیـادی هـم در ایـن حـوزه انجام میشـود که
باید آنها را جهتدهی کنیم.
دکتـر اسـماعیلی خاطرنشـان کـرد :شایسـتهترین و
زبدهتریـن نیروهـای انسـانی وزارت علـوم در دانشـگاهها و
مؤسسـات پژوهشـی هسـتند کـه امیدواریـم سـتاد وزارت
علوم را در سیاسـتگذاریها و تدوین و پیشـبرد برنامههای
این حوزه یاری کنند.

خبرنامه شماره یازدهم | پاییز | 1399

79

سلسلهنشستهای گروههای علمی مؤسسه
چهارمیننشستگروهمطالعاتعلموفناوری:

سلسلهنشستهای گروههای علمی مؤسسه

نقش کتابخانهها در قشربندی
اجتماعی جامعه علمی

گروه مطالعات علم و فناوری

گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی در چهارمیـن جلسـه از
مجموعه نشسـتهای خـود که به صـورت مجازی
برگـزار شـد ،میزبـان دو نفـر از صاحبنظـران علم
اطالعات و حوزه کتابداری بود.
در ایـن نشسـت که روز سهشـنبه هشـتم مهرماه
برگـزار شـد ،دکتـر محمـد زرهسـاز ،عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاه خوارزمـی بـا عنـوان «نقـش
کتابخانهها در قشـربندی اجتماعـی جامعه علمی»
و دکتـر مهرنـاز خراسـانچی ،عضـو هیئـت مدیـره
انجمـن علمـی کتابـداری و اطالعرسـانی ایـران و
پژوهشـگر حـوزه کتابخانههـای عمومـی در
خصـوص «جایـگاه اجتماعـی کتابخانههـا در
انقالب صنعتی چهارم» سخنرانی کردند.
دکتـر زرهسـاز در ابتـدای سـخنرانی خـود در
تعریـف مفهـوم قشـربندی گفـت :این مفهـوم که از
زمینشناسـی نشـأت گرفتـه اسـت بـه معنـای
دسـتهبندی ترتیبی انسـانها بر اسـاس تمایـزات در
وضعیتهـای اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعـی و بـه
عبـارت دیگـر رتبـه بنـدی افـراد برحسـب شـمار
کیفیتهـای مطلوبـی اسـت که به صورت مشـترک
دارا هسـتند .از جملـه ویژگیهـای شـکلدهنده
قشـربندی اجتماعی ،جنسـیت ،سـن ،ثروت و مقام
سیاسـی ،اعتقـاد دینـی ،درجـه نظامـی و موقعیـت
دانشی یا رتبه دانشگاهی است.
وی در ادامـه با اشـاره به تعریف جامعهشناسـی
علـم بهعنوان رشـتهای از جامعه شناسـی کـه روابط
متقابـل میـان علـم و جامعـه را مـورد بررسـی قـرار
میدهـد ،اظهار داشـت :نحـوه تأثیرگـذاری علم بر
ارزشهـا ،آمـوزش و پـرورش ،سـاخت طبقاتـی،
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شـیوه زندگـی ،تصمیمگیریهـای سیاسـی و شـیوه
نگـرش به جهـان و همچنین نحوه اثرگـذاری جامعه
بـر رشـد و توسـعه علـم از موضوعاتـی اسـت که در
حوزه جامعهشناسی علم بررسی میشود.
دکتر زرهسـاز در خصـوص قشـربندی اجتماعی
در علـم گفـت :در ایـن قشـربندی ،وضعیـت نابرابر
اعضـای جامعه علمـی در پیشـبرد علـم ،بهرهمندی
از امتیـازات ،پاداشهـا و منابـع مـورد نیـاز بـرای
کارهـای پژوهشـی مـورد توجـه قـرار میگیـرد .در
جامعـه علمـی شـاید بیش از هـر حوزه دیگر شـاهد
لیاقـت سـاالری هسـتیم و عالوه بـر افـراد ،گروهها،
آزمایشـگاهها ،مؤسسـهها ،دانشـگاهها ،مجلههـا،
رشـتهها ،تخصصهـا ،تئوریهـا و روشهـا هـم
مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میگیرند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اغلـب معیارهایـی که
بـرای رتبهبنـدی افـراد در جامعـه علمـی اسـتفاده
میشـود ماننـد تعـداد و کیفیـت انتشـارات علمی و
شـمارش اسـتنادها بـر مبنـای فضـای انتشـاراتی و
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کتابخانـهای شـکل گرفتهانـد گفـت :کتابخانههـا با کمک
بـه برجستهسـازی افـکار و آراء و افزایـش احتمـال دیـد ه
شـدن و اسـتناد بـه آنها و همچنیـن نگهـداری ،حفاظت و
سـازماندهی دانـش بشـری ،تهیـه منابـع و پایگاههـای
مرجـع (نظیـر کتابشناسـیها ،مقالهنامههـا ،نمایهنامهها،
چکیدهنامههـا ،اسـتنادنامهها و پایگاههـای اسـتنادی)،
فراهـم کـردن زمینـه دسترسـی آزادانـه و اشـاعه دانـش
مضبـوط ،فراهـم کردن زمینـه ارزیابیهای علم سـنجی از
طریـق تهیـه منابـع و ابزارهـای مـورد نیـاز و فراهـم کردن
فضایی مناسـب برای توسـعه انتشـارات و تولیـدات علمی
به قشربندی اجتماعی جامعه علمی کمک میکنند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمـی در پایـان بـا
بیـان ایـن کـه کتابخانـه در طـول تاریـخ همـواره فضایـی
دلپذیـر بـرای بـرای عالمـان و پناهـی بـرای دانشـمندان و
پژوهشـگران بـوده از کـم توجهیها به جایـگاه کتابخانهها
در روزگار حاضـر ابـراز تأسـف کـرد و گفـت :عـدم نـگاه
راهبـردی بـه کتابخانـه و نقـش و خدمـات آن باعث شـده
کتابخانههـای کشـور با مشـکالت متعددی مواجه باشـند
کـه ضربـه این کـم کاری در بحث کتابخانهها را متأسـفانه
نسل بعد خواهند خورد.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر مهرنـاز خراسـانچی در
سـخنرانی خـود با عنـوان «جایـگاه اجتماعـی کتابخانهها
در انقلاب صنعتـی چهـارم» بـا مـروری بـر سـیر تغییر و
تحـول کتابخانههـا از انقلاب صنعتـی اول (حـدود
سـالهای  ۱۷۶۰تـا  ۱۸۶۰میلادی) تـا انقلاب صنعتی
چهـارم ( ۲۰۰۸تـا  )۲۰۳۰بـا تمرکـز بـر کتابخانههـای
عمومـی به ضـرورت بازتعریـف مفهوم کتابخانـه عمومی
و اولویتهای کتابخانهها در این بازتعریف پرداخت.
وی در نگاهـی اجمالـی بـه سـیر مباحـث مطـرح در
خصـوص جایـگاه اجتماعـی کتابخانهها گفت« :شـیالی
رامامریتـا رانگاناتان» کـه به عنوان «پدر کتابـداری نوین»
شـناخته میشـود در سـال  ۱۳۳۶از کتابخانـه بـه عنـوان
یـک «انـدامواره زنـده و پویـا» یـاد کـرده اسـت« .دکتـر
نوشآفریـن انصـاری» هـم در سـال  ۱۳۴۹از کتابخانـه

عمومـی بهعنـوان «نهـاد اجتماعـی» یـاد کـرده اسـت.
«کارن فیشـر» در سـال  ۱۳۸۶بحـث «کتابخانـه بهمثابـه
مـکان» را مطـرح کـرده و باالخـره «دیویـد واینبرگـر» در
 ۱۳۹۱کتابخانه را بهمثابه «پلتفرم» تعبیر کرده است.
دکتـر خراسـانچی با تأکیـد بر ایـن کـه در کتابخانه به
معنـای امـروزی مخاطبـان هـم بایـد در تهیـه محتـوا
مشـارکت داشـته باشـند ،اظهار داشـت :دو معیـار در این
زمینـه مطـرح شـده کـه «دسـترس پذیـری اطالعـات در
همـه جـا» و «دانـش رو بـه گسـترش» اسـت و مـن معیار
سـومی را اضافـه میکنـم کـه «داشـتن مشـارکت همافزا»
است.
وی بـا اشـاره بـه یـک تقسـیمبندی کـه بـا رویکـرد
فناورانـه (جبرگرایـی فنـاوری) در مـورد کتابخانههـا انجام
شده گفت:
براسـاس ایـن تقسـیمبندی در فاصله سـالهای ۱۹۹۰
تـا  ۲۰۰۰کـه مقارن بـا وب ( ۱-۰ظهور وب و اسـتاندارد و
خدمـات  )P2Pاسـت دوره کتابخانههـای  ۱.۰با محوریت
سـازماندهی اطالعـات اسـت .سـالهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۰
هـم که مقـارن بـا وب  ( ۲.۰ظهـور شـبکههای اجتماعی،
نـرم افزارهای وبـی و ویکیپدیا) اسـت ،دوره کتابخانه ۲.۰
(کتابخانه بهمثابه مکان) است.
دکتـر خراسـانچی تصریـح کـرد :فاصلـه سـالهای
 ۲۰۱۰تـا  ۲۰۱۵کـه مقـارن بـا وب ( ۳.۰وب معنایـی،
دادههـای بـزرگ ،سـرویسهای ابـری و رسـانههای
اجتماعی) اسـت ،دوره کتابخانه ( ۳.۰سازمان داده محور)
و سـالهای  ۲۰۱۵تـا  ۲۰۲۰کـه مقـارن بـا وب ( ۴.۰وب
هوشـمند ،پـردازش زبـان طبیعـی ،پلتفرمهـای تولیـد
محتـوا و دسترسـیهای بـاز) اسـت بهعنـوان دوره کتابخانه
( ۴.۰کتابخانه بهمثابه پلتفرم) تقسیم بندی شده است.
ایـن پژوهشـگر حـوزه کتابخانههـای عمومـی بـا بیان
ایـن کـه در تقسـیمبندی مذکـور ،نسـلهای قبلـی
کتابخانههـا نادیـده گرفته شـده بـه تقسـیمبندی دیگری از
کتابخانههـا براسـاس انقالبات صنعتـی پرداخت و گفت:
در سـال  ۱۸۵۲مقـارن بـا انقلاب صنعتی اول ،نخسـتین
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کتابخانـه عمومـی راه انـدازی شـد و پـس از آن در خلال
قـرن  ۱۸و  ۱۹در اثـر تحوالت اجتماعی ناشـی از انقالب
صنعتـی شـاهد ایجـاد و توسـعه کتابخانههـای عمومـی
بهعنـوان یکـی از نهادهـای اجتماعـی در اروپـا و آمریـکا
بودیـم .این دوره بهعنـوان دوره کتابخانههای  ۱.۰شـناخته
میشـود .پـس از آن بـا وقـوع انقلاب صنعتـی دوم و
تغییـرات اجتماعـی ناشـی از آن شـاهد تصویـب قانـون
کتابخانههـای عمومـی در بریتانیـا و رشـد مجموعـه
کتابخانههای عمومی در دنیا بودیم.
وی خاطرنشـان کـرد :در ایـن دوره کـه بهعنـوان دوره
کتابخانههـای  ۲.۰شـناخته میشـود در فاصله سـالهای
 ۱۸۷۰تـا  ۱۸۹۰شـاهد ظهـور ردهبندیهـای عمـده
کتابخانـهای بـه همـراه قواعـد فهرسـت نویسـی بهمنظـور
یکدسـتی اطالعـات در کتابخانههـای دنیـا بـه خصـوص
کتابخانههـای عمومـی هسـتیم .در ایـن دوره تمرکـز
کتابـداران بـر نظاممنـد کـردن کتابخانـه بـود و کتابخانهها
بیشـتر مرکـز گـردآوری و سـازماندهی منابـع بودنـد.
مجموعهسـازی و سیسـتماتیک شـدن اطالعـات
کتابشناسـی و در نهایـت امانـت منابـع مخاطبـان از
مهمترین دغدغههای کتابداران این دوره بود.
دکتر خراسـانچی دربـاره کتابخانههـای  ۳.۰که مقارن
بـا انقالب صنعتی سـوم و ظهـور نسـل اول و دوم وب بود
گفـت :تولـد وب ،سـبب تغییـرات چشـمگیری در حـوزه
اطالعـات و انتشـار آن شـد بدیهـی اسـت کـه چنیـن
پدیـدهای بـا سـه ویژگـی اصلـی خـود یعنـی سـرعت،
گسـتردگی و تأثیـر بـر سـاختارها ،ارتباط مسـتقیم معنایی
بـا کتابخانههـا داشـته و تغییراتـی را در کتابخانههـا ایجـاد
کـرده و میکنـد .در ایـن دوره بود کـه کتابخانههـا جایگاه
اجتماعـی خـود را کسـب کردنـد ،منشـور کتابخانههـای
عمومـی منتشـر شـد و شـاهد تقسـیم بنـدی کتابخانههـا
براسـاس رویکردهـای فناورانـه یـا بـه عبارتـی جبرگرایـی
فنـاوری بودیـم .این در حالی اسـت که کتابخانهها بسـیار
پیـش از ایـن وجـود داشـته و کارکـرد و خدمـات آنهـا
ً
متناسب با نیاز اجتماعی مرتبا تغییر کرده است.
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ایـن فعـال حـوزه کتابخانههـای عمومـی در خصوص
کتابخانههـای  ۴.۰کـه همزمـان بـا انقلاب صنعتـی
چهـارم شـاهد فعالیـت آن هسـتیم گفـت :بـا ظهـور
نوآوریهـای بـاز ،اینترنـت اشـیاء ،صنایـع هوشـمند و
سیسـتمهای فیزیکـی سـایبری خودسـامانده در انقلاب
صنعتـی چهـار ،کتابخانههـا نیز دچـار تحولـی در تفکر و
خدماتشـان شـدهاند .طـی دوره کتابخانـه  ،۴کتابخانـه
دیجیتـال و اسـتفاده از اپلیکیشـنها و فناوریهـای بـاز
وارد عرصـه کتابخانههـای عمومـی شـدهاند و تفکـر
پلتفرمـی بـرای اسـتمرار حیـات اکوسیسـتمی و تغییـر
نگـرش در مفهـوم کتابخانـه عمومـی گامهـای اولیهاش را
برداشته است.
وی در ادامـه بازتعریفـی از مفهـوم کتابخانههـای
عمومـی پیشـنهاد کـرد کـه براسـاس آن کتابخانـه عمومی
بهعنـوان یک نهـاد اجتماعی پویـا با کارکردهـای فرهنگی
و خدمـات تأثیرگـذار ،بسـتر مشـارکت سـازندهای را برای
تمامـی ذینفعـان درون سـازمانی و برون سـازمانی در یک
فضـای فیزیکـی و سـایبری فراهـم میکنـد و در نقش یک
مدیـر جریـان ارزش عمـل میکنـد .در کتابخانـه
پلتفرمـی ذینفعـان تغییـر نقش میدهنـد و در ایجـاد اثر
یا ارزش در سـازمان سـهیم هسـتند .یعنی اثر یا ارزش در
اکوسیسـتمی از ذینفعـان و در تعامـل آنهـا با هم سـاخته
میشـود .در ایـن بازتعریـف سـفری بـرای گـذر از یـک
مرحله و رسیدن به مرحله بعد وجود دارد.
ایـن پژوهشـگر حـوزه کتابخانههـای عمومـی بـا بیان
ایـن کـه بـا تعریـف پیشـنهادی ،اولویتهـای کتابخانـه
پلتفرمـی هـم تغییـر میکنـد ،گفت :بـا ایـن بازتعریف،
همنواسـازی منابع در مقایسـه با کنترل منابـع در کتابخانه
و تقویـت تعامـل بیرونـی در مقایسـه بـا بهینـه سـازی
درونـی کتابخانـه در اولویـت قـرار میگیـرد .اولویـت
ارزش اکوسیسـتم در مقایسه با ارزش کاربران در کتابخانه
و اولویت گسـترش و آسـان سازی دسترسـی مخاطبان در
مقایسـه با دسترسـی بـه منابع کتابخانـه از دیگـر تغییرات
بنیادی کتابخانهها براساس تعریف جدید است.

گروه مطالعات علم و فناوری

پنجمین نشست گروه علم و فناوری:

نسبت موزهها با تولید و ترویج علم در
پنجمین نشست گروه «مطالعات علم و
فناوری مؤسسه»

پنجمیـن نشسـت گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی با موضـوع «موزه
علـم و نقش آن در توسـعه علـوم و فنون» با سـخنرانی دکتر
پژمـان نـوروزی ،طـراح مـوزه و فعـال حـوزه ترویـج علم و
رضا دبیری نژاد ،کارشناس موزه ملک برگزار شد.
نـوروزی در این نشسـت که بـه صورت مجـازی برگزار
شـد در سـخنرانی خـود بـا عنـوان «مـوزه علـم ،پلـی میان
راههـای بسـیار» به نقـش موزههای علـم در تولیـد و ترویج
علم پرداخت.
ً
وی گفـت :برخلاف تولیـد علـم کـه مسـیر تقریبـا
سرراسـتی دارد کـه از تحصیلات آکادمیـک میگـذرد،
بـرای ترویـج علـم ،راههـای بسـیار متنوعـی وجـود دارد.
شـبکههای اجتماعـی ،رادیـو و تلویزیـون ،روزنامههـا،
موزههـای علـم و جشـنهای علمـی ،بخشـی از انبـوه
روشهـای قابل اسـتفاده بـرای ترویج علم هسـتند .در این

بیـن بـه دلیل اقتضائـات و شـرایط موجود و البتـه جنبههای
اقتصـادی مـوزهداری ،نقـش موزههـا در ترویج علـم روز به
روز پررنگتر میشود.
وی خاطرنشـان کـرد :بـه نظر میرسـد موزههـا بهمثابه
پلـی در میانـه روشهـای مختلف ترویـج علـم ،تالقیگاه
همـه مسـیرهای متنـوع و کانـون تسـری آنهـا بـه فضـای
عمومـی هسـتند؛ البتـه وقتـی از موزههـای علـم صحبـت
میکنیـم ،مجموعـهای متنـوع از موزههـای تاریـخ طبیعی،
تاریـخ علـم و … گرفتـه تا مراکز علم و کاوشـکدهها و … را
در نظر داریم که همگی در مسـیر اشـاعه بخشـی از فرهنگ
انسانی تالش میکنند.
نـوروزی تصریـح کـرد :موزههـای علـم در کنـار انتقال
فرهنـگ علمـی از بعـد شـگفتیها (شـگفتی حاصـل از
دانسـتن) ،اکتشـافات و اختراعـات از منظـر تاریـخ،
آیندهنگـری یـا …  ،کارکـرد دیگـری هم دارند کـه تجلیل از
فرهنـگ علمـی اسـت .انتظـار و هدفگـذاری دیگـری کـه
حداقـل مـا طراحـان مـوزه و دیگر فعـاالن حوزه مـوزهداری
داریـم ایـن اسـت کـه مخاطبـان ضمـن بازدیـد از مـوزه،
آموزشهایـی را نیـز دریافـت کننـد و بـه دانستههایشـان
افزوده شود.
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ایـن طراح مـوزه با طـرح این سـئوال که آیا یک مـوزه از
بعد آموزشـی میتوانـد جایگزین فضاهای بزرگ آموزشـی
مثـل مدرسـه یـا دانشـگاه باشـد ،گفـت :جـواب هـم بلـه
اسـت و هم نه! یعنی امـا و اگرهایی وجـود دارد که میتواند
پاسـخ مـا را بـه ایـن سـوال ،مثبت یا منفـی بکنـد .از طرف
دیگـر کسـانی میتواننـد در زمینـه ترویـج علـم و آمـوزش
عمومـی فعالیت کنند که به علم روز مسـلط بـوده و قابلیت
تبییـن موضوعات علمی برای جماعتی را داشـته باشـند .در
حـال حاضـر حتـی دانشـمندان تـراز اول در بزرگتریـن
دانشـگاههای دنیـا هـم برنامههـای جـدی مشـخصی برای
ترویـج علم دارنـد اما آیا اساسـا دانشـگاه جایگاه مناسـبی
برای ترویج علم هست؟
وی بـا بیـان این که پاسـخ این سـوال را منفـی میداند،
گفـت :چـه بخواهیـم ،چـه نخواهیـم ،دانشـگاه تعریـف و
کارکردهـای مشـخصی دارد و از ثبتنـام اولیـه تـا کنتـرل
تـردد بـه فضای پردیسهـا تابـع ضوابط و مقـررات خاصی
اسـت .یعنـی از لحـاظ سـاختاری اساسـا بـرای حضـور
عمـوم مـردم و گردهماییهـای عمومـی طراحـی نشـده
اسـت .برعکـس موزههـا کـه طـوری طراحـی شـدهاند کـه
پذیـرای برنامههـای علمی عمومـی و ترویج علم باشـند تا
جایـی کـه حتـی در مکانیابـی موزههـا سـعی میشـود که
در محلهایـی احـداث شـوند کـه حداکثـر سـهولت
دسترسـی مردم به آنها تامین شـده باشـد .البته در کشـور ما
چـون سـاختمانهای اغلـب موزههـا از اول بـرای مـوزه
ساخته نشده ،مشکالتی در این زمینهها داریم.
نـوروزی خاطرنشـان کـرد :وقتـی از کارکـرد آموزشـی
موزههـا و اثربخشـی آنهـا در آمـوزش همگانـی صحبـت
میکنیـم ،نـه فقـط در ایـران کـه حتـی در سـطح دنیـا در
بـرآورد موفقیـت فراینـد آمـوزش عمدتـا دچـار ایـن خطـا
میشـوند کـه شـرایط و کارکـرد خـاص موزههـا را در نظـر
نمیگیرنـد یعنـی از آزمونهایـی بـرای سـنجش یادگیـری
بازدیدکننـدگان اسـتفاده میشـود کـه در مـورد موزههـا
کارایـی نـدارد .نمیتـوان انتظـار داشـت کـه بازدیدکننـده
مـوزه عیـن مطالبـی را کـه راهنمـای مـوزه بیـان میکنـد فرا
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بگیـرد .چون در فرایند گشـت و گذار در مـوزه ،بازدیدکننده
الزامـی بـرای ایـن کـه درگیـر گفتههـا و آموزههای ما بشـود
نـدارد و میتوانـد انتخـاب کنـد کـه از گنجینـه روشهـای
مختلـف آمـوزش کـه در مـوزه فراهـم اسـت بـا کـدام یک
ارتباط برقرار کند.
البتـه نکتـه خیلـی مهمی کـه وجـود دارد این اسـت که
یادگیـری زمانـی رخ میدهـد کـه آمـوزش گیرنـده ،سـطح
باالیـی از کنتـرل بر زمان و مـکان و موضوع آموزش داشـته
باشـد .یعنـی اگر مـن به عنـوان گوینـده صرف عمـل کنم،
ً
حتما سـطح آموزش نسـبت بـه زمانی که مخاطبـان بتوانند
بـا من کلنجـار بروند ،پایین میآیـد و در واقـع کنترل باالی
آمـوزش گیرنـده نسـبت بـه همـه آنچـه عرضـه میشـود،
میتواند روند آموزش را به صورت غیرخطی جلو ببرد.
نـوروزی خاطرنشـان کرد :نکته بسـیار مهـم دیگری که
در بحـث آمـوزش همگانـی وجـود دارد ایـن اسـت کـه در
موضوعـی کـه میخواهیـم آمـوزش بدهیـم دسـت طـراح
ً
مـوزه کامال باز اسـت که مجموعه بسـیار متنوعـی از لحاظ
ً
محتـوا ،شـیوه ارائه و ابـزار ارتباطی را انتخـاب کند .معموال
چنیـن آزادی و ابتـکار عملـی را در فضاهایـی مثل مدرسـه
نداریـم و در انتخـاب روش آمـوزش بـا محدودیتهـای
جـدی مواجـه هسـتیم .بـه عنـوان یـک معلـم میگویـم،
ً
فراینـد یادگیـری عملا یـک گفتوگـو بیـن فـرد و محیـط
اسـت کـه در طـول زمـان امتـداد دارد .آمـوزش در موزههـا
ً
اتفاقـا خیلـی خـوب روی این الگو مینشـیند یعنـی گویی
طـول محـور زمـان برای مـا میـل بـه بینهایـت دارد و یک
نفـر را میتـوان بارهـا و بارهـا بـا تمایـل شـخصی بـه موزه
کشاند.
وی خاطرنشـان کـرد :در طراحی موزههـای علم باید به
دو اصـل بـه موازات هـم توجه کرد .یک اصـل ،ایجاد حس
لذتبخـش بـودن علـم در مخاطـب و دیگـری آمـوزش
مفاهیـم مشـخص و جزئـی تـر علمـی براسـاس نـوع موزه
(تاریـخ علـم ،تاریـخ طبیعـی ،فضـا و …) اسـت .اگـر در
مـوزهای بـه اصـل اول یعنـی نشـان دادن لـذت بخشـی و
راهگشـایی علـم توجه نشـود ،مـوزه جذابیـت الزم را برای
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مخاطـب نخواهد داشـت و هر قـدر در زمینه انتقال مفاهیم
تخصصی تالش شود ،فایدهای ندارد.
نـوروزی با بیـان این که براسـاس پژوهشهای مختلفی
ً
کـه خصوصـا در شـش ،هفـت سـال اخیـر انجـام شـده،
متغیرهـای جمعیتـی مثل جنسـیت ،سـن ،زبـان و … نقش
چندانـی در سـطح یادگیـری بازدیدکننـدگان در موزههـا
نـدارد ،اظهـار داشـت :موزههـا ،امکانـی بـرای آمـوزش
پیوسـته و مسـتمر نسـلهای مختلـف در کنـار هـم فراهـم
میکننـد .البتـه مـوزهای در آمـوزش موفقتـر اسـت کـه
آموزشهـای آن بـا انتظـارت اولیـه مخاطـب هماهنـگ
باشـد؛ یعنی هر چه مـوزه انتظارات مخاطب را بهتر پاسـخ
دهد از نظر بازدیدکننده موفقتر بوده است.
ایـن طـراح مـوزه در پایـان تصریـح کرد :بحـث گردش
مالـی هـم نقـش خیلـی مهمـی در بقـای موزههـا ایفـا
میکنـد .بطـوری کـه در سـالهای اخیر فقط در انگلسـتان
نزدیـک بـه  ۶۰موزه که بعضـی از آنها موزههـای بزرگی هم
بودهانـد در هـم ادغـام شـدهاند .ایـن مسـأله اهمیـت توجه
بـه ابعـاد مالی و امـکان درآمدزایـی مناسـب موزههای علم
را نشان میدهد.
دبیـری نژاد ،کارشـناس مجرب موزه هم در سـخنانی با
عنـوان «گفتمـان موزههـای علـم از محصـول تـا فراینـد»
گفـت :سـالها پیـش بـا ایـن سـوال درگیـر بـودم که نسـبت
موزههـا با علم چیسـت و پاسـخی کـه پیدا کردم این اسـت
کـه موزههـا -به معنـای مـدرن و امـروزی – را باید محصول
علـوم و دانشهـای جدیـد بدانیـم .موزههـا براسـاس
دانشهـای جدیـد و ارتباط آن بـا جامعه شـکل میگیرند و
متحـول میشـوند و موضـوع فعالیـت موزههـا ،ارائـه
دستاوردهای دانش بشری است.
وی خاطرنشـان کـرد :بـر ایـن اسـاس ،اثـر مـوزهای به
واسـطه دانـش و اکتشـافی کـه شـده برای مـا واجـد ارزش
ً
شـده اسـت؛ مثلا ،نمونههـای بـا ارزش موزههـای
باستانشناسـی ،اشـیاء و آثـاری هسـتند کـه در علـم
باستانشناسـی مـورد مطالعه قـرار گرفته و حـاوی دادههای
علمـی هسـتند؛ یعنـی اول ،علـم کارش را میکنـد و بعـد

آثـار مربوطـه در موزه عرضه میشـود .کاری کـه در موزهها
میکنیـم ،گـردآوری و نگهـداری و سـاماندهی و عرضـه
این آثار براساس روش و نظامی علمی است.
ی نـژاد تصریـح کـرد :نظـام مسـلطی بر هـر موزه
دبیـر 
داریـم کـه براسـاس سیاسـتهای بنیانگـذاران آن بـا آثـار
برخـورد میکنـد و براسـاس زاویـه دیـد خـود مدلولهـا و
داللتهـای آثـار یعنـی دادههـا و اطالعاتـی را کـه قصـد
دارنـد از طریق موزه منتقل شـود ،شـکل میدهد .براسـاس
تجربـه تاریخـی ،بـه نظر میرسـد هژمونـیای وجـود دارد
کـه همـه موزههـا را ذیـل علـم تاریخ بـرده یعنی انـگار باید
همـه چیـز را از منظـر تاریـخ ،آن هـم تاریـخ گاهشـماری،
ً
ببینیم .بر این اسـاس اسـت که مثال موزههای هنر و گسـتره
ت آنهـا را در قالـب تاریـخ هنـر و موزههـای
فعالیـ 
جانورشناسـی را در قالب تاریخ جانورشناسـی محدود می
کنیـم .ایـن محدودیت دیـد که آثار عرضه شـده در مـوزه را
هـم در محـدود ه بسـتهتری قرار میدهـد ،ارتباط بـا جامعه
را سـخت میکنـد تـا حـدی کـه محـدوده تولیـد ،ترویج و
همگانیسـازی دانـش در مـوزه بـه آثـار و محصـوالت
اولیهای که از ابتدا در موزه بوده منحصر میشود.
بـه عقیـده ایـن کارشـناس مـوزهداری ،گفتمـان
محصولگـرا تنهـا بـه محصـوالت اولیـه کـه از روز صفـر
مـوزه وجـود داشـته و توصیفـات و پانویسهایـی کـه در
ابتـدای تأسـیس مـوزه درباره ایـن آثار و محصوالت نوشـته
شـده ،اکتفـا میکنـد .در حالـی کـه ارزش محصـوالت
موزهای نه به نفس آنها که به داللت فرهنگی آنهاست.
دبیـری نـژاد خاطرنشـان کـرد :ارزش آثـار مـوزهای بـه
ارزش دادههـای علمـی حاصـل از آن اسـت و در واقـع بـه
واسـطه ارجاعـی که به اثـر میدهیـم ،میتوانیم بخشـی از
آن اکتشـاف و درک فرهنگـی را بـه دسـت بیاوریـم؛ یعنـی
ً
مثلا ارزش یـک کـوزه گلـی یـا نمونـهای جانـوری کـه در
مـوزه نگهداری میشـود نه برآمـده از اطالعـات دو ،دو تا،
چهارتـا دربـاره قدمـت کـوزه یـا محـل زیسـت آن گونه که
ی اثر اسـت که امکان ادراک دانشـی
منبعث از حلقه پیرامتن 
را بـرای مـا فراهـم میکند .متأسـفانه احتمال غفلـت از این
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مسـأله و غلتیـدن در دامـن دادههـای دو دو تـا چهارتـا در
موزههای علم بیشتر از سایر موزههاست.
وی تصریح کـرد :محدود کـردن موزهها به محصوالت
و اطالعـات سـاده پیرامون آنها بـه جای انتقال هوشـمندانه
مفاهیـم مربوطـه که هـدف اساسـی موزههای علم اسـت،
باعـث ایجـاد دافعـه و دور شـدن مـا از مخاطبان میشـود؛
البتـه مخاطـب کار خـود را میکنـد و آثـار را در نظـم مورد
نظـر خـود فهـم مـی کنـد .بـه هـر حـال اگـر تجربهگرایـی
مخاطـب بـه رسـمیت شـناخته شـود دامنـه ادراک او از اثر
میتوانـد از دانشـی بـه دانش دیگـر و از تجربـهای به تجربه
دیگر برود و فرصتهای جدید ایجاد کند.
کارشـناس مـوزه ملـک در تبییـن منظـور خـود از ایـن
انتقـال بیـن دانشـی گفـت :واقعیـت ایـن اسـت کـه آثـار
مـوزهای را از هـر زاویـهای نـگاه کنیـم ،نمیتوانیم آنهـا را به
یـک علـم محـدود کنیـم .اینجاسـت که یـک اثـر میتواند
محـل تالقـی یا نزدیک شـدن علـوم مختلف مثلا تاریخ و
مردم شناسـی و … باشـد .موزهها ،زنجیرهای از داللتهای
به هم پیوسـته شـکل میدهنـد که اثـر از معنایی بـه معنای
دیگر و دانشـی بـه دانش دیگر مـیرود که این هـم به اعتبار
موزههـا کمـک میکنـد ،هـم بـه نهادهـای علمـی و هم به
پویایی نگاه علمی در جامعه.
وی خاطرنشـان کـرد :متأسـفانه در کشـور مـا کمتـر به
ایـن مسـأله توجـه شـده و بـه همین دلیل اسـت کـه صرف
نظـر از برخـی علـوم محـدود از اغلـب علـوم انسـانی و
اجتماعـی و علـوم مشـابه کمتریـن توجهـی در موزههـای
کشور نشده است.
ایـن کارشـناس موزه تصریح کـرد :اگر بپذیریـم که آثار
و موضـوع موزههـا ،دسـتاوردهای علـوم هسـتند و ایـن
گنجینههـا میتواننـد محـل تالقـی دانشهـای مختلـف
باشـند بایـد بپذیریـم موزهها منابع دانشـی هسـتند نه محل
تولیـد دانـش .در واقـع ،مـوزه به عنـوان یک نهـاد اجتماعی
در نقطـهای قـرار میگیـرد کـه نهادهـای تولید علـم باید از
این منابع دانشی استفاده و تولید دانش کنند.
مدیـر مـوزه ملـک در ادامـه با تأکیـد بر رویکـرد علمی
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ایـن مـوزه بـه آثـار مـوزهای گفـت :براسـاس ایـن رویکـرد
ارزش نسـخ خطـی صرفـا بـه قدیمـی بـودن و خـود آنهـا
نیسـت بلکـه بـه محتـوای آنهاسـت .لـذا در عرضـه نسـخ
خطـی در مجموعـه تلاش میشـود ،محتـوای آنهـا را
اسـتخراج و ارتبـاط آن را بـا حوزههـای مختلـف مشـخص
کنیـم .بـر ایـن اسـاس یـک نسـخه خطی بـه اعتبـار ارزش
هنـری اش در سـالن هنـر ،بـه اعتبـار ارزش علمـیاش در
سـالن علـوم و به اعتبـار ارزش ادبـیاش همزمان در سـالن
ادبیات نمایش داده میشود.
دبیـری نـژاد خاطرنشـان کـرد :ایـن نـگاه مجـال آن را
میدهـد فضـای چندصدایـی و کثـرت در موزههـا ایجـاد
شـود کـه نـه تنها باعـث جذابیـت بیشـتر موزههـا و ترغیب
مخاطبـان بـه تجربه و اکتشـاف میشـود که حتـی فرصتی
برای تولید علم ایجاد میکند.
وی در پایان با تأکید بر این که پیشـرفتهای پرشـتاب
ً
اخیـر الزامـا بهمعنـای ضـرورت ایجـاد موزههـای جدیـد
نیسـت ،اظهـار داشـت :بـرای همـراه شـدن با تحـوالت و
پیشـرفتهای جدیـد بایـد نگاههـا و مواجهههـای جدید با
علم را به موزههای موجود تعمیم دهیم.

گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

فضای مجازی»:

نخسـتین نشسـت گروه مطالعات ارتباطات و فضای
مجـازی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی با
سخنرانی دکتر خانیکی برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر حسـین میرزائـی،
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در
سـخنانی کوتاه بـا خیرمقدم به حاضران در نشسـت،
تأسـیس گروه مطالعـات ارتباطات و فضـای مجازی
را بـه خانـواده علـوم ارتباطات کشـور تبریک گفت و
ابـراز امیـدواری کرد کـه این گـروه جدیـد مطالعاتی
بتوانـد در توسـعه تحقیقـات در ایـن حـوزه مهـم در
کشور نقش مؤثری ایفا کند.
دکتـر عبـاس کاظمـی ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و سرپرسـت
گـروه مطالعـات ارتباطـات و فضـای مجـازی هـم
اظهـار داشـت :در تالشـیم بـا بررسـی تحـوالت
صـورت گرفته در حـوزه ارتباطات و فضـای مجازی
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وضعیت علوم ارتباطات در ایران
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نخستین نشست گروه «مطالعات ارتباطات و

و ارزیابـی میـزان همراهـی دپارتمانهـای علـوم
ارتباطـات کشـور با ایـن تحوالت و برنامهها و چشـم
اندازهـای فعالیت آنها ،مسـیر مناسـبی بـرای حرکت
گروه ترسیم کنیم.
دکتـر هـادی خانیکـی ،مدیـر گـروه ارتباطـات
دانشـگاه عالمه طباطبایی و رئیس «کرسـی ارتباطات
علـم و فناوری یونسـکو» هم در ابتدای سـخنان خود
بـا تبریـک تأسـیس ایـن گـروه بـه عنـوان جدیدترین
گـروه مطالعاتـی حوزه ارتباطات و فضـای مجازی در
کشـور و بـا اشـاره به جایـگاه علمی دکتـر کاظمی در
حـوزه مطالعـات فرهنگـی و رسـانه اظهـار داشـت:
کاملتـر شـدن هرچـه بیشـتر منظومـه ارتباطـات در
کشـور میتوانـد بـه رفـع خألهـا و کاسـتیهای ایـن
حـوزه کمـک کند و امیـدوارم ارزیابـی دقیق وضعیت
علـوم ارتباطات در کشـور ،رسـالت گـروه مطالعاتی
جدیـد مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی را
روشنتر کند.
دکتـر خانیکـی کـه در تبییـن وضعیـت آمـوزش
علـوم ارتباطـات در ایران سـخن میگفـت در ابتدا به
مـروری بر فراینـد شـکلگیری آمـوزش ارتباطات در
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کشـور پرداخـت و اظهـار داشـت :شـکلگیری آمـوزش
ارتباطـات در ایـران بـه آمـوزش روزنامهنـگاری برمیگردد.
بـا ایـن کـه ۱۸۴سـال از انتشـار نخسـتین روزنامـه در ایران
(کاغـذ اخبـار) میگـذرد ولـی آمـوزش روزنامهنـگاری در
کشـور از حـدود  ۸۰سـال قبل در قالب آمـوزش دولتی و به
عنوان فن و حرفهای در خدمت حاکمیت آغاز شد.
وی بـا ارجـاع بـه یکـی از مقـاالت خـود بـا عنـوان
«قـدرت ،جامعه مدنـی و مطبوعات» گفـت :در این مقاله،
موانـع عمـده آمـوزش روزنامهنـگاری در ایـران را بـرون
سـازمانی یعنـی تمرکـز قـدرت سیاسـی و ضعـف جامعـه
مدنی دانسـته بودم اما بعدها ،سـه عامل درون سـازمانی در
مطبوعـات را هـم بـه عنـوان متغیرهـای مؤثر بر آمـوزش در
نظـر گرفتـم .ایـن عوامـل کـه ناپیوسـتگی و جوانمرگـی
نشـریات مسـتقل و آزاد ،عـدم اسـتقالل حرفـهای ،امنیـت
شـغلی روزنامهنگاران و کـم رنگ بودن نقـش آکادمیک در
روزنامهها اسـت مانع از پیوسـتگی آموزش و روزنامهنگاری
در کشور شدهاند.
وی بـا توصیـه شـرکتکنندگان بـه مطالعه مقالـه مرحوم
دکتر معتمدنژاد در شـماره  ۶۱فصلنامه رسـانه با عنوان «سیر
تحـول آمـوزش روزنامهنـگاری در ایران و جهـان» -که در آن
بـه سـیر مطالعـه فراینـد شـکلگیری آمـوزش ارتباطـات در
ایـران پرداخته – و سـه مقاله خود با عنـوان «روزنامهنگاری به
مثابـه دانـش و روزنامهنـگاری بهمثابـه فـن» -ارائـه شـده در
سـومین سـمینار بررسـی مسـائل مطبوعـات ایـران در سـال
« – ۱۳۸۵بازخوانـی ارتباطـات در ایـران از مفهـوم وسـایل
ارتبـاط جمعـی و رسـانهها تا مطالعـات رسـانههای نوین» –
که در نخسـتین شـماره فصلنامه مطالعات رسـانههای نوین
منتشـر شـده – و مقالـه «شـکافها و گسسـتهای آمـوزش
علمـی و روزنامهنـگاری تجربـی در ایـران» – ارائـه شـده در
کنفرانـس منطقـهای ارتقـای اسـتانداردهای روزنامـه نگاری
جنوب و غرب آسـیا که اوایل دهه  ۱۳۸۰توسـط یونسـکو در
تهـران برگـزار شـد -و همچنیـن پایاننامـه علیرضـا کتابدار،
دانشآموختـه دانشـگاه عالمـه طباطبایـی دربـاره آمـوزش
روزنامهنگاری در ایران گفت :دکتر محسـنیان راد در تحقیقی
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نشـان داده سـهم روزنامهنـگاران آموزشدیـده از جامعـه
روزنامـه نـگاری در ایران بسـیار کم بـوده به طوری کـه در آن
سـال  ۸۴.۵درصـد روزنامهنگاران فاقـد تحصیالت حتی در
رشتههای مرتبط بودهاند.
دکتـر خانیکـی بـا بیان ایـن کـه آمـوزش روزنامهنگاری
در ایـران خیلـی دیرتـر از کشـورهای توسـعه یافتـه و حتـی
کشـورهای منطقـه شـروع شـده اسـت ،خاطرنشـان کـرد:
نخسـتین آموزشهـای روزنامهنـگاری در آلمـان – و جهـان
– در سـال  ، ۱۶۷۲در آمریکا از سـال  ۱۸۶۹در انگلستان از
سـال  ۱۸۹۰و در فرانسـه از سـال  ۱۸۹۹آغاز شـد و در بین
کشـورهای نظیـر مـا ،هنـد از سـال  ۱۹۲۰در دانشـگاه
مـدرس ،مصر از  ۱۹۳۷در دانشـگاه آمریکایی قاهره ،ترکیه
از  ۱۹۴۷در دانشـگاه اسـتانبول آمـوزش روزنامهنـگاری را
شـروع کردنـد .تاریخچـه آمـوزش روزنامهنـگاری در ایران
هـم بـه سـال  ۱۳۱۹برمیگـردد کـه نخسـتین دورههـای
آمـوزش روزنامهنـگاری در سـازمان پـرورش افـکار برگزار
شـد .دومین مرحله ،کالسهای آزاد آموزش روزنامهنگاری
در سـالهای میانی دهـه  ۱۳۳۰تا اوایل  ۱۳۴۰در دانشـگاه
تهـران برگـزار شـد و در ادامـه تأسـیس دانشـکده علـوم
ارتباطـات اجتماعـی دانشـگاه تهـران در سـال  ۱۳۴۶کـه
سـپس بـه انتقال این رشـتهها به دانشـگاه عالمـه طباطبایی
منجـر شـده و مرحلـه چهـار م ایجـاد دورههـای دکتـری و
کارشناسـی ارشـد روزنامهنـگاری و ارتباطات در دانشـگاه
عالمه طباطبایی بود.
وی تصریح کرد :دانشـکده مسـتقل ارتباطات دانشـگاه
عالمـه قـرار بود در سـال  ۱۳۸۳تأسـیس شـود که بـا تغییر
دولت و نگاه سیاسـی حاکم بر مدیریت دانشـگاه ،تأسـیس
آن سـالها بـه تأخیـر افتاد تـا در نهایت در سـال  ۱۳۹۴این
دانشـکده در قالـب سـه گـروه آموزشـی روزنامهنـگاری (با
مدیریـت دکتـر علـی اصغـر کیـا) ،روابـط عمومـی (بـا
مدیریـت دکتـر حسـین علـی افخمـی) و ارتباطـات (بـا
مدیریت دکتر خانیکی) تأسیس شد.
این اسـتاد علـوم ارتباطـات در ادامه با بیان ایـن که حوزه
ارتباطـات در ایـران از ابتـدا با دو نگاه متفـاوت آموزشمحور

گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

و پژوهشمحـور شـکل گرفتـه اسـت ،اظهار داشـت :چهره
شـاخص نـگاه اول ،دکتـر کاظـم معتمدنـژاد بود کـه به حق
پـدر علـم ارتباطـات ایـران لقـب گرفتـه اسـت .وی کـه بـر
وفـاداری بـه آموزشهای کالسـیک مبتنـی بر وسـایل ارتباط
جمعـی تأکید داشـت ،تصویری از ارتباطـات ارائه میداد که
متمرکـز بـر وسـایل ارتباط جمعی بود .شـخصیت برجسـته
نـگاه پژوهش محور بـه ارتباطات در دهـه  ۱۳۵۰هم مرحوم
دکتـر مجیـد تهرانیـان بود کـه براسـاس نگاه پژوهـش محور
خـود بر مطالعـات میان رشـتهای و نوآورانهتـر و حتی کاربرد
واژه رسانه تأکید داشت.
دکتر خانیکی که کتاب «اندیشـه پیشـرفت و توسعه ملی
در ایـران» مشـتمل بـر مجموعـه ارزیابیهـا و نظـرات خود
پیرامـون دکتر تهرانیان را زیرچاپ دارد خاطرنشـان کرد :دکتر
تهرانیان با تأسـیس پژوهشـکده علوم ارتباطی و توسـعه ایران
در قالـب طـرح آیندهنگری رادیـو و تلویزیـون ،پژوهشهای
عمیقی را در زمینههایی مثل نقش رسـانهها در توسـعه ملی،
نقـش رسـانهها در پشـتیبانی از توسـعه سیاسـی ،توسـعه
فرهنگـی ،توسـعه اجتماعـی و … اجـرا کـرد و از دل ایـن
پژوهشهـا ،ارتباطـات وسـیعی را بـا مراکـز پژوهشـی و
محققان برجسـته علـوم ارتباطات برقـرار کـرد .صاحبنظران
برجسـتهای نظیـر دانیل لرنر و ویلبر شـرام به دعـوت تهرانیان
بـه ایـران آمدنـد کـه حاصـل آن مطالعاتـی نظیـر پژوهـش
معروف لرنر پیرامون جوامع در حال گذار بود.
مدیـر گـروه ارتباطـات دانشـگاه عالمـه طباطبایـی بـا
اشـاره به انتشـار نشـریه بسـیار وزین «نامه پژوهشـکده» به
عنـوان یکـی دیگـر از فعالیتهـای مانـدگار دکتـر تهرانیـان،
گفـت :تهرانیـان بـا توجه بـه رویکـرد نوآورانـه و مدرنتری
کـه بـه حـوزه ارتباطـات داشـت بـه جـای مفاهیمـی مثـل
وسـایل ارتباط جمعی از واژه «رسـانه» اسـتفاده میکرد .در
حالـی کـه در ادبیات کهن ایران ،رسـانه به معنـای غم و درد
و رنج بود .اسـتاد شـفیعی کدکنی هم از طرفداران اسـتفاده
از ایـن واژه به جای  communicateو communication
بود و در سال  ،۱۳۵۸واژه «رسانگی» را به کار برد.
دکتـر خانیکـی بـا اشـاره بـه مقالـ ه خـود بـا عنـوان

«بنیانهـای مطالعـات ارتباطـی و توسـعه ملـی» کـه در
شـماره  ۲۸فصلنامـه علـوم اجتماعـی دانشـگاه عالمـه
طباطبائی منتشـر شـده و تفاوت دیدگاههـای آموزشمحور
معتمدنـژاد و پژوهشمحـور تهرانیان را تشـریح کرده اسـت
اظهـار داشـت :بـه عقیده من ،ریشـههای تاریخی بسـیاری
از مباحـث و مسـائل امـروز حـوزه ارتباطات مثل گسسـت
آموزشهـای حرفـهای و علمی ارتباطات را هـم میتوان در
تفاوتهـای همیـن دو دیـدگاه آمـوزش و پژوهـش محـور
جسـتجو کـرد .بسـیاری از تحـوالت حـوزه ارتباطـات در
گذر از ارتباطات شـفاهی و سـنتی به دیداری و نوشـتاری و
در ادامـه رسـانههای مجـازی و جامعـه شـبکهای روی این
دو مسـیر قابل مطالعه اسـت و در ارزیابی وضعیت آموزش
ارتباطـات در ایـران هـم بایـد همیـن دیـدگاه تاریخـی-
تطبیقـی را موردنظـر قـرار داد که پیشـنهاد میکنـم در گروه
مطالعـات ارتباطـات و فضای مجازی مؤسسـه هـم به این
موضوع توجه شود.
خانیکـی در خصـوص وضعیـت فعلـی آمـوزش علوم
ارتباطـات در ایـران گفـت :نگاهـی بـه دفترچـه آزمـون
سراسـری  ۱۳۹۹نشـان میدهد به اسـتثنای دانشـگاه آزاد و
دانشـگاه علمـی کاربـردی تنهـا در سـطح دانشـگاههای
دولتـی و غیرانتفاعی ۲۸ ،دانشـگاه در مقاطع کارشناسـی تا
دکتـری بـه آمـوزش ارتباطـات میپردازنـد کـه در سـطح
کارشناسـی شـامل  ۱۰رشـته – دانشـگاه در رشـتههای
روزنامهنـگاری ،علوم ارتباطات اجتماعـی و روابط عمومی
و در مقطـع کارشناسیارشـد کـه بیشـترین گسـترش را در
بین مقاطع مختلف تحصیلی دارد ۴۶ ،رشـته – دانشـگاه در
رشـتههای علـوم ارتباطـات اجتماعی ،مطالعـات فرهنگی
رسـانه ،روزنامهنـگاری ،ارتباطـات و فرهنـگ ،ارتبـاط
اجتماعـی – تبلیغـات فرهنگـی ،ارتباطـات حـج و زیارت،
مدیریـت رسـانه ،علـوم شـناختی رسـانه ،روزنامهنـگاری
رادیو و تلویزیون ،دین و رسـانه ،حقـوق ارتباطات و بالخره
در مقطـع دکتـری ،شـش رشـته – دانشـگاه در رشـتههای
ارتباطات فعالیت دارند.
عضو هیئت علمی دانشـکده ارتباطات دانشـگاه عالمه
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سلسلهنشستهای گروههای علمی مؤسسه
طباطبایـی در ادامـه درباره وضعیـت آمـوزش ارتباطات در
ایـن دانشـکده گفـت :در مقطـع کارشناسـی ،سـه دوره
مطالعـات ارتباطـی ،روزنامهنـگاری و روابـط عمومـی را
داریم که در مقطع کارشناسـی ارشـد به چهـار دوره افزایش
مییابـد کـه دو دوره با مسـئولیت گروه مطالعـات ارتباطات
و مطالعـات فرهنگـی و رسـانه و دو دوره توسـط گـروه
روزنامهنـگاری دانشـکده ارائـه میشـوند .در مقطـع
کارشناسـی ارشـد ،رشـته روابـط عمومـی هـم در شـرف
تأسیس است.
وی با اشـاره به جذب  ۱۰دانشـجوی دکتـری ارتباطات
در دانشـکده در سـال تحصیلـی جـاری گفـت :علاوه بـر
ایـن ،پیگیـر راهانـدازی دوره مشـترک ارتباطات سلامت با
همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی شهید بهشـتی هم هستیم
که امیدوارم سال آینده تأسیس شود.
رئیـس انجمـن ایرانی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطات
در ادامه به شـکاف موجـود بین مباحث علمـی و حرفهای
ارتباطـات در کشـور اشـاره کـرد و گفـت :بـا توجـه بـه
فعالیتهایـی کـه در این انجمـن و کرسـی ارتباطات علم
و فنـاوری یونسـکو و مرکـز گسـترش و برنامهریـزی
رسـانههای وزارت ارشـاد و پژوهشـکده علـوم ارتباطـی
دارم و تجربـه شـخصی کـه قدم بـه قـدم از روزنامهنگاری
بـه مطالعـات ارتباطـی و ارتباطات کـوچ کـردهام معتقدم
ً
کـه حـوزه ارتباطات بـه دلیل شـرایط غالب بـر آن دائما در
حـال تغییـر اسـت .در همین پاندمـی اخیر میبینیـم که با
تعلیـق مناسـبات معمـول روزمـره و تبعیـد شـهروندان بـه
داخـل خانههـا تـا چـه حـد بـر اهمیـت بحـث ارتباطات
افـزوده شـده اسـت .به هـر حال وجـه مهمـی از آموزش،
فرهنـگ ،هنر ،اقتصـاد و حتی سیاسـتورزی جدیدی که
پـس از پاندمی کرونا بـروز کرده منوط به حـوزه ارتباطات
اسـت .قبـل از پاندمـی اخیـر در بحـث جهانی شـدن هم
بـار اصلـی انتظـارات بـر دوش ارتباطـات بـود .بـر ایـن
ً
اسـاس نمیتوانیـم آن را صرفـا یـک رشـته فناورانـه تلقـی
کـرد و هـم بـه لحـاظ روزآمـد کـردن رشـتهها و دروس و
هـم کم کردن شـکاف بیـن بحثهای آ کادمیـک و جامعه
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و فرهنـگ در معـرض تغییـرات بسـیار دامنـهداری قـرار
داریم.
دکتـر خانیکـی در ادامه صحبتهـای خود بـه ضرورت
همـراه شـدن علـوم ارتباطـات ایران بـا تحـوالت جهانی این
حـوزه و کاهش فاصله زیادی که در ابعاد آموزشـی این رشـته
بـا دنیا داریـم ،پرداخت و گفـت :از جمله مباحثـی که جای
آنهـا در آموزشهـا و پژوهشهـای ارتباطی ما خالی اسـت،
بحث واقعیت مجـازی و فناوریهایی مثل هوش مصنوعی،
رباتهـای اجتماعـی و کالن دادههاسـت .مقوالتـی مثـل
رباتهـای خبرنگار یـا مجری و رباتهای بررسـی محتوا یا
اسـتفاده از پهپادهـا بـرای عکاسـی مطبوعاتـی بـه تدریج در
خبرگزاریهـای بـزرگ دنیا تجربه میشـود که جـای آنها در
آموزشهای ارتباطات در ایران خالی است.
وی افـزود :بحث پلتفرمهـا و حد تعیین اطالعات تحت
چیرگـی دادههـا ،نسـبت علـوم شـناختی و رسـانه ،محـدود
نکـردن حـوزه رسـانه بـه مطبوعـات و رادیـو و تلویزیـون و
شـبکههای اجتماعی و توجه به شـعر ،نمایش ،بازی و … به
مثابـه رسـانه از دیگـر مباحـث مطـرح در آموزشهـای
ارتباطـات در دنیاسـت کـه کمتـر بـه آنهـا توجـه کردهایـم.
عالوهبـر آن ضـرورت دارد کـه در زمینـه آمـوزش
زیرمجموعههـای ارتباطات توسـعه مثل ارتباطات سلامت
کـه در شـرایط فعلی اهمیتـی مضاعف پیدا کـرده ،ارتباطات
محیط زیسـت ،ارتباطـات علم و فنـاوری و ارتباطات بحران
کـه تجربه نشـان داده بـا وجود اهمیـت ویـژه آن در مدیریت
بحـران ،حیـن بـروز بحرانهـای مختلـف در کشـور دچـار
بدترین اختالل میشود ،توجه جدی صورت گیرد.
دکتـر خانیکـی خاطرنشـان کـرد :از جایـگاه فـردی از
حـوزه جامعـه مدنـی و آمـوزش ارتباطـات از مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف کـه برگـزار
کننده این نشسـت اسـت درخواسـت دارم ،ضـرورت توجه
بـه ایـن چالشهـا را بـه مراجـع دولتـی منتقـل کننـد .در
گـزارش کمیته ارتباطات برنامه ششـم توسـعه هـم تصریح
شـده بـود که بزرگتریـن تنگنـای ارتباطی ما این اسـت که با
توجه به شـتاب و فشـردگی تحـوالت اجتماعی در کشـور،
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حـوزه ارتباطـات از درک آن ناتـوان اسـت .توجـه بـه ایـن
چالـش و رفـع آن میتوانـد تصویـری را کـه از آمـوزش
ارتباطات ارائه دادیم ،متحول کند.
رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات
تصریـح کرد :آمـوزش ارتباطات پدیدهای چندوجهی اسـت
کـه پژوهش و فهـم تحوالت اجتماعی و جهانـی را هم در بر
میگیـرد و البتـه الزم اسـت که بـه چالشهایی مثل شـکاف
فزاینـده بیـن نهادهای آموزشـی و اجرایـی در حوزههایی مثل
روزنامهنـگاری و روابـط عمومی و فاصله زیاد سـرفصلهای
درسـی و اولویتهـای آموزشـی و پژوهشـی اسـتادان بـا
نیازهـای اجرایی ،مشـکل نبود مطالعات جدی و سـامانمند
میانرشـتهای که از طریق فرصتهـای مطالعاتی با امکانات
فضای مجازی ،سـوق دادن رسـالهها و پایاننامههـا و اجرای
پروژههـای پژوهشـی میان رشـتهای و میان دانشـکدهای قابل
رفـع اسـت ،غفلـت از حوزههـای جدیـد فنـاوری مرتبـط با
ارتباطـات مثل هـوش مصنوعـی و دیگر حوزههـای مرزی و
بیـنرشـتهای و بالخـره مهمتریـن چالـش کـه کنـدی روند
بازنگـری برنامههـای آموزشـی بـا وجـود تغییـرات شـدید و
پرشتاب این حوزه است ،توجه شود.
وی خاطرنشـان کـرد :هرگونـه تغییـر و تحـول در
برنامهریزی رشـتهها باید در شـورای تحول اسلامی شـدن
دانشـگاهها تأییـد و تصویـب شـود کـه ملاک تأییـد آنها،
انطبـاق بـا اسلامی شـدن ،بومـی شـدن و روزآمـد شـدن
ً
رشـتهها اسـت .طبعـا اعمـال سـلیقه و نگاههـای خـاص
سیاسـی سـبب کنـدی در رونـد تصویب تغییرات میشـود
بـه طوری کـه تغییر در بعضی رشـتهها گاه تا دو ،سـه سـال
بـه طـول میانجامـد .ایـن در حالی اسـت که طبـق قانون،
رشـتههای دانشـگاهی بایـد حداقـل هـر  ۱۰سـال مـورد
بازنگری قرار بگیرند.
دکتـر خانیکـی در ادامه در پاسـخ به این سـؤال که خود
دپارتمانهـای علـوم انسـانی تـا چـه حـد اراده تغییـرات
آموزشـی و پژوهشـی را دارنـد گفـت :از این لحـاظ تفاوت
چندانـی بیـن ارتباطـات و بقیـه رشـتهها نیسـت و لـذا این
تمایـل عمدتـا بـه افـراد بـر میگـردد .علـت ایـن کـه

دانشـگاههای مـا از تحـوالت موردنظر که بسـیار هـم فراتر
از بحـث فنـاوری اسـت جا ماندهاند این اسـت که اسـتاد و
دانشـجوی ارتباطـات ما هـم انگیزه و امید چندانـی به آینده
و کنشگـری نـدارد و طبیعـی اسـت کـه در جامعـهای بـی
افق نمیتوان چنین تحوالتی را امیدوارانه دنبال کرد.
ً
وی خاطرنشـان کـرد :اوضـاع طـوری اسـت که مثلا دو
سـال روی تحـول یـک رشـته کار میکنیـد و بعـد عـدهای که
کیلومترها با نظر و مسـیر شـما فاصله دارند ،درباره نظر شـما
ً
رأی میدهنـد .طبعـا تـا زمانـی که ایـن شـرایط وجـود دارد و
رونـد بازنگـری رشـتهها تسـهیل و تسـریع نشـود ،نمیتـوان
امیدی به روزآمد کردن سرفصلها و رشتهها داشت.
دکتـر خانیکی افـزود :مسـأله دیگر ،ضعـف حلقههای
ارتباطـی بیـن دسـتاندرکاران مختلـف حـوزه ارتباطـات
اعـم از اسـتادان و محققـان و دانشـجویان اسـت .نهادهای
واسـط وجـود ندارند یـا اگر هسـتند کمتر مـورد اقبـال قرار
میگیرند.
عضو هیئت علمی دانشـکده ارتباطات دانشـگاه عالمه
طباطبایـی در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چگونـه
میتـوان فاصلـه حوزههـای نظـری و کاربـردی در رشـته
ارتباطـات را کاهش داد ،تصریح کـرد :از جمله راهکارهای
تحقـق این امـر ،تلفیـق آموزشهای حضـوری و مجازی و
نزدیـک کـردن حوزههای نظـری و کاربـردی بـا روشهایی
مثـل کارورزی دانشـجویان روزنامهنـگاری در نهادهـای
رسانهای است که در حال حاضر بسیار کمرنگ است.
وی در ادامه پیشـنهاد کرد که گـروه مطالعات ارتباطات
و فضـای مجازی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
در تحقیقـات خـود تحـوالت عصـر رسـانه مثـل بحث کم
رنگ شـدن نقش رسـانههای نوشـتاری و تغییـر مخاطبان و
ضـرورت تحـول رشـتهها و نحـوه آمـوزش ارتباطـات
براسـاس ایـن تغییـرات را مـورد توجـه قـرار دهنـد« .بیرون
ایسـتادگان از نظـم ارتباطـی» مثـل گروههـای فقیـر و
فرودسـت جامعـه هـم که دسترسـی کمتـری بـه ارتباطات
دارند ،باید مورد توجه قرار بگیرند.
در ادامـه یکـی از محققـان حاضر در نشسـت با اشـاره
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سلسلهنشستهای گروههای علمی مؤسسه
به تغییرات نسـبت جنسیتی دانشـجویان در رشته ارتباطات
مثل سـهم دوبرابری دختران در مقطع کارشناسـی و سـطح
دو برابـری پسـران در مقطـع دکتـری از تأثیـرات ایـن امر بر
فرهنـگ عمومـی ایـن رشـته پرسـید و همچنین با بیـان این
کـه رشـته ارتباطـات بـا بیـکاری  ۲۰تـا  ۲۲درصـد
فارغالتحصیلان ،یکـی از چهـار رشـته دانشـگاهی اسـت
کـه باالتریـن نـرخ «بیـکاری پایـدار» فـارغ التحصیلان را
دارد ،نظـر دکتر خانیکـی را درباره علت این مشـکل و تأثیر
عوامل درون رشـته ای و انسـداد فضای رسـانهای کشور در
بروز آن پرسید.
رئیـس گـروه علـوم ارتباطـات دانشـکده ارتباطـات
دانشـگاه عالمه پاسـخ داد :در مورد ترکیب جنسـیتی رشـته
ارتباطـات تنهـا آمـار دانشـگاه عالمـه را دارم و از کل
دانشـگاهها اطالع نـدارم ولی در مجموع ،رشـته ارتباطات،
نـه خیلی مردانه اسـت و نـه خیلی زنانه؛ البتـه ،فکر میکنم
تغییـرات جنسـیتی در ایـن رشـته تا حـد زیادی تابع سـؤال
دوم شـما یعنـی وضعیـت اشـتغال در ایـن حـوزه اسـت.
سیاسـتگذاری آموزش ارتباطـات در ایـران در ابتدا دولتی
و حاکمیتـی بـوده و چنـان کـه گفتـه شـد نخسـتین دوره
آمـوزش روزنامهنـگاری بـا هـدف تربیـت نیـروی انسـانی
برای دولت شـروع شـد و هدف دوره دوم هم که کالسهای
آزاد دانشـگاه تهـران بـود تربیـت روزنامهنگار بـرای روزنامه
کیهـان و نشـریات نزدیـک بـه آن بـود .در حـال حاضـر
آمـوزش ارتباطـات بـدون توجـه بـه بـازار کار صـورت
ً
میگیـرد البتـه حرفـم این نیسـت که دقیقـا باید متناسـب با
بـازار کار دانشـجو جـذب کـرد و البتـه امـکان کارآفرینـی
بـرای فارغالتحصیلان این رشـته هـم خصوصا بـا توجه به
زمینههـای جدیـد مثـل هـوش مصنوعـی ،توسـعه
روزنامهنـگاری شـهروندی و … کـه زمینههای زیـادی برای
خلـق یـا کشـف فرصـت در آنهـا وجـود دارد .البتـه در
گزارشـی کـه داشـتم نـرخ بیـکاری فارغالتحصیلان در
رشـتهها و دانشـگاههای مختلـف متفـاوت اسـت مثلأ
وضعیـت جـذب دانشآموختـگان کارشناسـی ارتباطـات
دانشـگاه عالمـه خوب اسـت البته همانطور که در سـوالتان
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هـم اشـاره کردیـد شـرایط سیاسـی اجتماعی هـم در میزان
اشـتغال دانشآموختـگان موثـر اسـت مثأل در شـرایطی که
معلـوم نیسـت چـه تعـداد از مدیـران رسـانههای مـا
تحصیلات آکادمیـک دارنـد و چـه قـدر بـه واگـذاری
مدیریـت رسـانهها بـه دانشآموختـگان رشـته مدیریـت
رسـانه توجـه میشـود طبیعی اسـت کـه دانـش آموختگان
رشـته مدیریـت رسـانه در مقایسـه بـا رشـتههای روابـط
عمومـی و روزنامهنـگاری فرصـت کمتـری بـرای اشـتغال
داشته باشند.
وی در پایـان در پاسـخ بـه این سـؤال که چـرا دورههای
ارتباطـات اغلـب در دانشـگاههای تهـران متمرکـز اسـت و
کمتـر دانشـگاهی در شهرسـتانها چنین رشـتههایی را دارد
گفـت :متأسـفانه هنوز در خیلـی از دانشـگاهها ارتباطات را
بـه عنـوان رشـتهای مسـتقل بـه رسـمیت نمیشناسـند.
ً
شـخصا خیلی تالش کردم که این رشـته را در دانشـگاههای
شـیراز و فردوسـی مشـهد راهانـدازی کنـم و رؤسـای
ً
دانشـگاهها هـم کاملا موافق بودنـد ولی به دلیـل مقاومت
شـدید گروههای علوم اجتماعی موفق نشـدم .دوسـت دارم
پاسـخ ایـن سـوال را بـا نقـل خاطـرهای از ملـک الشـعرای
بهـار بـه پایان ببرم کـه وقتی پس از سـالها فعالیت سیاسـی
و صـدارت مسـئولیتهای مهم ،اسـتاد دانشـگاه شـده بود
در پاسـخ بـه فردی که از او پرسـیده بود چرا بـا وجود چنین
جایـگاه بلنـد ادبـی ،عمـر خـود را بـا وزارت و وکالـت و
سیاسـت تلف کـرده و زودتر به دانشـگاه نیامده ،پاسـخ داد
بـرای ایـن کـه میخواسـتم کرسـی سبکشناسـی را در
ً
دانشـگاه تأسـیس کنم و بـرای ایـن کار حتما میبایـد وزیر
بـا وکیـل میشـدم! واقعیـت این اسـت کـه امروز هـم برای
ایجاد رشـتههای جدیـد در برخی از دانشـگاهها باید همین
قـدر تلاش کـرد .بـا همـه ایـن دشـواریها معتقـدم بایـد
بـرای توسـعه علـوم ارتباطات در کشـور کوشـش کـرد چرا
کـه توسـعه ارتباطات کمـک بزرگی به رفع انسـداد و بسـط
فرهنـگ گفتگـو در کشـور میکنـد کـه زمینهسـاز حـل
بسیاری از مسائل و مشکالت موجود است.

گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

دومین نشست گروه «مطالعات ارتباطات و فضای

مجازی»:

دامنه و مسائل ارتباطات و فضای
مجازی
دومین نشسـت گروه مطالعات ارتباطـات و فضای مجازی
مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی برگزار شـد .در این
نشسـت کـه روز یکشـنبه  ۱۶آذرمـاه بـه صـورت برخـط
(آنالیـن) برگـزارشـد ،دکتـر مسـعود کوثری ،عضـو هیئت
علمـی گـروه ارتباطـات دانشـگاه تهـران پیرامـون «دامنـه و
مسائل ارتباطات و فضای مجازی» سخنرانی کرد.
دکتـر کوثـری درخصـوص وضعیـت گروههـای
ارتباطـات دانشـگاهها گفت :رشـته ارتباطات در دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی چیزی در حـدود  ۶۰ ،۵۰سـال قدمت
دارد و در ادامـه در دانشـگاه تهـران و دانشـگاه امام صادق
(ع) هـم ایـن رشـته بـا گرایشهـای مختلـف راهانـدازی
شـده اسـت .البتـه دانشـگاه امـام صـادق بیشـتر در حوزه
فرهنـگ و ارتباطـات و گرایشهایـی مثـل سیاسـتگذاری
فرهنگی و سیاستگذاری رسانه فعالیت دارد.

وی خاطرنشـان کرد :گـروه ارتباطات دانشـگاه تهران،
طـرح درس اولیـه خـود را از دانشـگاه عالمـه گرفتـه و بـه
تدریـج به حـوزه مطالعات رسـانه مثـل مطالعات سـینما،
مطالعـات رادیـو ،نشانهشناسـی ،تحلیـل گفتمـان و …
گسـترش یافته اسـت .البتـه دانشـکده ارتباطات دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی هـم بـا حضـور اسـتادانی نظیـر دکتـر
فرقانـی و دکتـر خانیکی طی سـالهای اخیر به سـرعت در
حـال تحـول و افـزودن گرایشهـای مختلـف بـه رشـته
اصلی است.
کوثـری با اشـاره بـه راهانـدازی دوره دکتـری ارتباطات
اجتماعـی در دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران
ً
گفـت :برنامه درسـی این رشـته عمدتـا براسـاس محتوای
دورههای کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تهران
کـه معطوف به مطالعات رسـانه اسـت طراحی شـده؛ لذا
دوره دکتـری مـا هـم تـا حـدی بـا دوره دکتـری دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی تفـاوت دارد .یکـی از گرایشهای قوی
در ایـن حـوزه ،گرایـش فضای مجازی اسـت که بیشـتر با
حضـور دکتـر عاملـی شـکل گرفته کـه در ابتدا بـا مباحث
مرتبـط بـا جهانـی شـدن شـروع شـد و در ادامـه بـه حوزه
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فضای مجازی کشـیده شـد .حـوزه مطالعاتی مـورد عالقه
خـود مـن هـم طی ایـن سـالها فضـای مجـازی ،بـه ویژه
مطالعـات بازیهـای رایانـهای بـوده اسـت که البتـه برای
آن درس رسـمی نداشـتم و بیشـتر شـامل انتشـار کتـاب و
مقـاالت و راهنمایـی تعـدادی رسـاله بود که خوشـبختانه
بـه دانشـگاه عالمـه طباطبایی و دانشـگاه امام صـادق (ع)
و  ..هم توسعه پیدا کرد.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران در خصـوص
زمینههـای مطالعاتـی مطـرح در حـوزه فضـای مجـازی
گفـت :توسـعه مطالعـات در خصوص فضـای مجازی در
گـروه ارتبااطـت دانشـگاه تهـران را مـی توان در چهـار فاز
یـا مرحلـه مطـرح سـاخت .فـاز اول ،مطالعـات اینترنـت
بـود .مطالعـات اینترنت از نخسـتین زمینههـای تحقیقاتی
ایـن حـوزه بـود که بـا تاخیـری قابـل توجه نسـبت بـه دنیا
کـه از دهـه  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰مطالعـه در ایـن زمینـه را آغاز
کـرده بـود در ابتدا در دانشـکدههای فنی کشـور و در ادامه
در رشـته ارتباطـات مـورد توجـه قـرار گرفـت .بـه تدریج
گرایشهـای جدیـدی مثـل اینترنـت و جهانـی شـدن هم
مطرح شـد کـه در این حـوزه همکارانی بایـد از همکارانی
نظیـر دکتـر عاملـی ،و دکتر منتظـر قائم نام بـرد و خود من
بیشـتر در زمینـ ه مباحـث فرهنگـی مرتبـط بـا اینترنت کار
میکردم.
وی خاطرنشـان کـرد :دولـت الکترونیـک و حکمرانی
الکترونیـک هـم از جملـه مفاهیمـی بودنـد که بـه ویژه با
توجـه بـه وجـود سـازمانهایی در بدنـه دولـت کـه بـه
گسـترش اینترنـت و تولیـد محتـوای ایرانـی در فضـای
مجـازی کمـک میکردند در فـاز اول غالـب بودند .در در
فـاز دوم ،حـوزه مطالعاتـی دیگـری کـه پـس از اینترنـت
مـورد توجـه قـرار گرفت ،بحـث وبالگهـا بود کـه هم به
لحـاظ سـبک و سـیاق روزنامـه نـگاری و هـم محتـوای
سیاسـی مـورد پژوهـش قـرار گرفتنـد .بـا توجـه بـه تاثیـر
وبالگهـا در فضـای سیاسـی اجتماعی ایـران ،مطالعات
خارجـی زیادی هـم روی وبالگهـای ایرانی انجام شـده
است.
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کوثـری تصریـح کـرد :با رشـد موبایـل در ایـران ،فاز
سـوم مطالعات فضای مجازی شـروع شـد .امـا مطالعات
در ایـن حـوزه پـس از شـش ،هفـت سـال فعالیـت در این
ً
موضـوع مسـکوت مانـد .البتـه خصوصا با توجـه به بحث
همگرایـی در عرصـه رسـانههای دیجیتـال جـا داشـت که
تحقیقـات ادامـه داشـته باشـد ولـی طبیعی هم هسـت که
بعـد از یـک مدت احسـاس اشـباع شـدن پیش مـی آید و
موضوعات تحقیقاتی عوض می شوند.
وی افـزود :مرحله چهارم ،پیدایش شـبکههای مجازی
بـود؛ البته خـود من خیلی قبل تـر مطالعه ای درباره شـبکه
اجتماعـی «اورکات» ( )Orkutانجـام داده بـودم کـه بـا
ابزارهـای تحلیلـی خیلـی اولیـه انجام شـده بـود .البته این
شـبکه اجتماعـی پـس از چنـد سـال مثـل «زیگـزاگ» و
«یاهـو  ۳۶۰درجـه» بـه تاریـخ پیوسـت .شـبکههای
اجتماعـی بـا توجه به دایـره وسـیعی از محتـوا ،عالقمندی
مطالعاتـی بسـیاری از اسـتادان و دانشـجویان را بـه خـود
جلـب کردنـد .یکی از گرایـش هایی که در ایـن حوزه دنبال
شـد و تزهایی هم درباره آن نوشـته شد ،بحث توانمندسازی
زنـان بـود کـه در گـروه ارتباطـات دانشـگاه تهـران ،دکتـر
منتظـر قائـم ،مطالعاتـی در ایـن حـوزه انجـام داد .زمینـه
دیگـری کـه در دوره انتقـال بیـن اینترنـت و شـبکههای
اجتماعـی مـورد توجـه قـرار داشـت ،مطالعـه در خصوص
مسـائل سیاسـی این حـوزه بود که رسـالههایی توسـط دکتر
عبداللهیان و دکتر عاملی در این زمینهها راهنمایی شد.
کوثـری خاطرنشـان کـرد :مسـاله فرهنـگ و خـرده
فرهنگهـا یـا کانونهـای فرهنگـی در اینترنـت و فضـای
ً
مجـازی ،مسـاله خوداظهـاری برخـی گروههـا کـه قبلا
خامـوش بودنـد و بـا آمـدن شـبکههای اجتماعـی فعـال
شـدند و همچنیـن مطالعـه در مـورد اقلیتهـا و زنـان در
فضـای مجـازی از دیگـر زمینههـای مـورد توجـه در ایـن
حوزههـا بـود .البتـه در گـروه جامعـه شناسـی دانشـکده
علـوم اجتماعی هـم مطالعاتـی درباره گروههـای خاموش
(مثـل اقلیتهـای قومی) و حضورشـان در فضای مجازی
انجام شده است.

گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

وی بـا اشـاره بـه مطالعـات زیـادی کـه در سـالهای
اخیـر دربـاره اینسـتاگرام و مسـائل پیرامـون آن مثـل
خوداظهاری افراد در اینسـتاگرام یا عکاسـی در اینسـتاگرام
و … انجـام شـده اسـت ،گفـت :فیـس بـوک هـم از
شـبکههای اجتماعـی پرطرفـداری بـود کـه حتـی پیش از
اینسـتاگرام ،مطالعـات زیـادی دربـاره آن انجـام شـد و
جالـب اسـت کـه بـا فیلتـر شـدن و کنـار رفتن فیـس بوک
در ایـران ایـن مطالعـات هـم دنبـال نشـد .در مورد شـبکه
اجتماعـی توییتـر امـا کمتـر در گـروه مـا کار شـده ولـی
چنـد تـز خـوب در دانشـگاه امـام صـادق (ع) و عالمـه
طباطبایـی دربـاره بازتـاب وقایعـی مثـل سـیل شـدید
سـالهای گذشـته و انتخابات ریاسـت جمهـوری در توئیتر
ارائـه شـده اسـت .امـا شـبکه اجتماعـی دیگری کـه حتی
بیـش از ایسـتاگرام روی آن کار شـده ،تلگـرام اسـت که از
جنبههـای مختلـف مثـل گروههـای سیاسـی ،گروههـای
دارو درمـان ،مباحـث سیاسـی ،کارآفرینی ،گردشـگری و
… مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی افـزود :تحقیـق جالبـی هـم کـه توسـط یکـی از
دانشـجویان انجـام شـده بـود مطالعـه وضعیـت
موسسـههای خیریـه و ارتباطـات آنهـا در فضـای مجازی
بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای خـاص بررسـی شـبکههای
اجتماعـی بـود کـه نتایـج بسـیار جالـب توجهـی از نظـر
رابطه این شبکهها به دست می داد.
ایـن قبیـل تحقیقـات روی شـبکههای اجتماعـی کـه
دادههـای بسـیار مفیـدی را در اختیـار محققـان قـرار
میدهـد .کار بـا ایـن نـرم افزاهـا بـا وجـود این که بسـیار
پرزحمـت و وقتگیـر اسـت ،پیچیدگی چندانی نـدارد ولی
متاسـفانه در گروههـای ارتباطـات کمتـر بـه ایـن قبیـل
روشهـا توجـه میشـود در حالی کـه دادههـای حاصل از
ایـن مطالعـات نرمافـزاری بـا روشهـای دیگـر قابـل
دسترسی نیست.
موضـوع دیگـری کـه میتوانـد موضـوع تحقیقـات
ارتباطـات قـرار بگیـرد ،بحـث خالقیـت و کارآفرینـی و
کسـب و کار در شـبکههای اجتماعـی اسـت .خریدهـای

مجـازی ،زیارت مجازی ،گردشـگری مجازی و موزههای
مجـازی هـم از موضوعـات جالـب توجه دیگری هسـتند
کـه در ایـران خیلـی کمتـر روی آنهـا کار شـده کـه شـاید
علت آن دشـواری بررسـی نحـوه عملکرد کاربـران در این
زمینهها باشد.
عضـو هیئـت علمـی گـروه ارتباطـات دانشـگاه تهران
خاطرنشـان کـرد :از دیگـر موضوعاتـی کـه در مـورد
شـبکههای اجتماعـی اخیرا! مـورد توجه قـرار گرفته بحث
شـاخهای اینسـتاگرام یا همان اینفلونسـرها و سـلبریتیها
اسـت .البتـه سـلبریتیها که با توجـه به اظهارنظرهایشـان
در موضوعـات مختلـف در سـالهای اخیـر ،توجـه
محققـان ارتباطـات را بـه شـدت بـه خـود جلـب کردهاند
منحصـر بـه فضای مجـازی نیسـتند و در حـوزه مطالعات
فرهنگی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
دکتـر کوثـری در ادامـه بـا اشـاره بـه تاثیـرات عمیـق
پاندمـی کرونـا بـر ابعـاد مختلـف زندگـی مـردم و روابط
اجتماعـی و خانوادگی کـه میتواند از جنبههـای گوناگون
قابـل مطالعـه باشـد ،اظهـار داشـت :پاندمـی کرونـا در
کنـار تبعـات منفـی گسـتردهای کـه داشـته بـازار
سـرگرمیهای خانگـی را بـه شـدت رونـق داده اسـت.
محدودیتهـای خـروج از منـزل و تعطیلـی فضاهـای
عمومـی فرصـت خوبـی بـرای تولیدکننـدگان نرمافزارها و
بازیهـای خانوادگـی بـوده که بررسـی آن از بعد کسـب و
کار و تغییر سـبک سـرگرمی اهمیـت دارد .تغییر الگوهای
مصـرف که نه تنها مسـافرت و دیـد و بازدیدهـا را محدود
کـرده کـه حتـی بغـل کـردن و دسـت دادن در مـراودات
روزمـره مـا را هـم دسـتخوش تغییـر کـرده ،و نظـام عالئم
جدیـدی را در حـوزه ارتباطـات شـکل داده اسـت کـه
میتـوان تئوریهـا و مفاهیـم جدیـدی را در ایـن حوزههـا
مطرح کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :در کنـار ایـن مفهـوم سـازیها،
نظـام اسـتعاره ای جدیـدی هـم پیرامـون ویـروس کووید
 ۱۹شـکل گرفتـه کـه تجربـه قابل توجهی اسـت .بررسـی
اسـتعارهها از حوزههـای مـورد توجـه در تحقیقـات
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ارتباطـات در غـرب اسـت کـه در ایـران بسـیار مغفـول
مانـده و پاندمـی اخیـر فرصـت خوبـی اسـت کـه ببینیـم
اتفاقـات جدیـد چـه طـور باعـث ایجـاد اسـتعارههای
جدید میشوند.
دکتـر کوثـری با اشـاره بـه تحـوالت گسـترده در حوزه
مطالعات اجتماعی و رسـانه و ایجـاد حوزههای مطالعاتی
جدیـد گفـت :یکـی از حوزههـای جدیـد ارتباطـات کـه
جـای آن در ایران خالی اسـت ،ارتباطات سلامت اسـت
ً
کـه خصوصـا پـس از پاندمـی اخیـر و حجـم وسـیع
اطالعـات نادرسـتی کـه در ایـن زمینـه در شـبکههای
اجتماعـی منتشـر میشـود اهمیـت خاصـی دارد .یکـی
دیگـر از حوزههـای ارتباطـات کـه بـه بحرانهـای جـدی
کشـور مرتبـط اسـت ،بحـث ارتباطـات زیسـت محیطی
اسـت کـه در کشـور کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت.
ارتباطـات محیـط کار کـه بـه حوزههایی مثل رابطـه کارگر
و کارفرمـا و تعاملات همـکاران در محیطهـای مختلـف
کاری میپـردازد از دیگـر زمینههـای مهمـی اسـت کـه با
ورود بـه آن میتـوان به رفع بسـیاری از مشـکالت موجود
در سطح جامعه کمک کرد.
وی افـزود :دکتـر عبـاس کاظمـی ،پژوهـش خوبـی
دربـاره کارهـای گذشـته و وضعیـت حـوزه مطالعـات
فرهنگـی ایران انجـام داده که خوب اسـت چنین کاری در
حـوزه ارتباطات هم انجام شـود و با بازبینـی فعالیتهایی
ً
کـه قبلا در گروههـای ارتباطـات انجـام شـده بـرای کار
بهتـر در آینـده برنامهریـزی کـرد .در کنـار پرداختـن بـه
حوزههـای جدیـد بایـد توجـه داشـت کـه وجـود
پژوهشهـای زیـاد در یـک حـوزه به معنـی این کـه نیاز به
ً
کار بیشـتری وجـود نـدارد نیسـت .مضافـا این کـه ممکن
اسـت ،کارهای زیـادی که در یـک حوزه انجام شـده همه
بـا یـک رویکـرد غلـط یـا بـه صـورت سـطحی صـورت
گرفتـه باشـد کـه ضـرورت دارد کارهـا بیشـتر و جدیتری
در این حوزهها انجام شود.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران در عین حـال بر
ضـرورت بازبینـی جدی همـه برنامههای درسـی در حوزه
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ارتباطـات و شناسـایی و رفـع خالهای موجـود تاکید کرد
و گفـت :بررسـی برنامههای درسـی ارتباطـات در دنیا در
کنـار توجـه بـه نیازهـای کشـور میتوانـد تحولـی موثر در
جهـت همـراه کـردن برنامههـای آمـوزش ارتباطـات در
کشور با مسائل و نیزمندیهای کشور ایجاد کند.
وی در پایـان بـا ابراز تاسـف از این که بـه رغم اهمیت
و اثربخشـی بـاالی حـوزه ارتباطـات در ایجـاد فضـای
تعامـل و بهبـود وضعیـت مـراودات فـردی و اجتماعـی
شـهروندان ،جایـگاه و اهمیت واقعی این رشـته در کشـور
شـناخته نشـده و حتـی گاه در کشـور بـه ارتباطـات هـم
هماننـد رشـتههایی مثـل جامعهشناسـی بـه عنـوان
اپوزیسـیون نـگاه میشـود ،گفـت :بسـیاری از مشـکالت
خانوادگـی مـا ریشـه در ضعف ارتباطـات دارد و بـا توجه
بـه حـوزه مغفـول مانـده ارتباطـات خانـواده میتـوان بـه
بهبـود روابـط خانوادگـی و کاهـش اختالفـات در سـطح
خانوادههـا کمـک کـرد .توجـه بـه آمـوزش مهارتهـای
ارتباطـی بـه خانوادههـا و گروههـای مختلـف شـغلی مثل
پزشـکان ،نیروهای انتظامی و … ضمـن این که فرصتهای
جدیـدی بـرای اشـتغال فارغالتحصیلان حـوزه ارتباطات
ایجـاد میکنـد ،میتوانـد فضـای نـه چنـدان مطلـوب
تعامالت اجتماعی ما را هم به شدت بهبود ببخشد

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی

نشسـت زنـان در آمـوزش عالـی (بـا نگاهی به دانشـگاه
ایلام) ،روز چهارشـنبه  ۱۲آذر به همت گـروه مطالعات
زنـان مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی واجتماعـی و بـا
همـکاری دفتر مشـاور وزیر علوم در امـور زنان و خانواده
و دانشـگاه ایلام برگـزار شـد .در ایـن نشسـت پـس از
سـخنان دکتـر فائزه رحمانی ،مشـاور وزیر علـوم در امور
زنـان و خانـواده  ،دکتـر مینـا پیـرزاد نیـا ،مشـاور رئیـس
دانشـگاه ایلام در امـور زنـان و خانـواده ،دکتـر خدیجه
عباسـی ،مدیـر گـروه گیاهپزشـکی دانشـگاه ایلام ،دکتر
ثریا رسـتگار ،اسـتادیار مهندسـی بـرق دانشـگاه ایالم و
دکتـر مـژگان صالحیپـور ،رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان
ایلام و اسـتادیار تربیـت بدنی و علوم ورزشـی دانشـگاه
ایالم به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
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زنـان در آمـوزش عالـی؛ بـا نگاهـی به
دانشگاه ایالم

گروه مطالعات زنان

نخستین نشست گروه «مطالعات زنان»:

در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر رحمانی ،دانشـیار
مهندسـی هسـتهای دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن
طوسـی کـه از حدود پنج ماه پیش در سـمت مشـاور
وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانـواده فعالیـت دارد،
هـدف از برگـزاری نشسـتهای زنـان در آمـوزش
عالـی را فراهـم کردن زمینـهای برای طـرح دغدغهها،
مسـائل و نقطه نظرات زنان دانشـگاهی بـا هدف رفع
مشـکالت و ارتقـای جایـگاه زنان در عرصـه آموزش
عالی کشور عنوان کرد.
وی بـا توجـه بـه ابلاغ شـرح وظایـف مشـاوران
امـور زنـان و خانـواده در اوایـل ابان ماه توسـط مقالم
عالـی وزارت به این موضوع اشـاره کرد کـه از اهداف
کلـی ایـن دسـتورالعمل میتـوان بـه  -۱افزایـش
مشـارکت فعـال زنـان در توسـعه علمـی کشـور-۲ ،
ارتقـاء کیفیـت زندگـی و ایجـاد بالندگـی علمـی و
اجرایـی زنـان و  -۳فرصتهای عادالنـه در مدیریت
و ارتقـاء علمـی زنـان اشـاره کـرد کـه یکـی از ایـن
وظایـف تعریـف شـده در ایـن دسـتورالعمل،
«برنامهریـزی بـه منظـور توانافزایـی علمـی-
تخصصـی زنـان» اسـت .ایـن نشسـت ،و سلسـله
نشسـتهای آینـده ،بـه نوعـی کمـک بـرای ترسـیم
وضعیـت واقعـی موجـود و برنامهریـزی و
سیاسـتگذاری بـرای حرکـت بـه سـمت وضعیـت
ایـدهآل و پیـش نیـازی بـرای تـوان افزایـی زنـان
دانشـگاهی اسـت .زیـرا از ابـزار الزم بـرای ایـن توان
افزایـی ،آگاهی بخشـی بـه جامعه مخاطب اسـت تا
بتواننـد مطالبات خـود را را در جهت تحقـق آرمانها
و ایـده الها و دسـتیابی به آنچه حقوق محسـوب می
شود ،ارائه کنند.
در ادامـه ،دکتـر محمـد علـی اکبـری ،رئیـس
دانشـگاه ایالم اظهار داشـت :به عنوان خـادم آموزش
عالی در اسـتان ایلام اعتقاد دارم که نمیتـوان زنان را
به عنـوان بیـش از نیمـی از جامعه دانشـگاهی نادیده
گرفـت و معتقدم عدالت جنسـیتی و فرصـت دادن به

97

سلسلهنشستهای گروههای علمی مؤسسه
زنـان در مدیریتهـای آمـوزش عالـی نـه یـک لطـف کـه
بایـدی برآمـده از نیـاز دانشـگاه اسـت .خوشـحالم کـه بـا
سنتشـکنی و تابوشـکنی در دانشـگاه ایلام و اقدامـات
روحیهبخـش توانسـتهایم زمینـه حضـور هـر چـه بیشـتر
همـکاران خانـم در عرصههای مختلـف دانشـگاه را فراهم
کنیـم .وی خاطرنشـان کرد :دسـتیابی بـه این مهـم با توجه
بـه اصـول و انجـام اقداماتـی سـاده مثـل ضـرورت حضور
حداقـل یک همکار خانم در هر یک از شـوراهای دانشـگاه
محقـق شـده و تلاش کردهایـم بـا تیمسـازی و فراهمکردن
زمینـه آشـنایی و ارتبـاط موثـر همـکاران خانـم ،روحیـه
مطالبهگـری را در آنهـا تقویـت کنیـم .در حـال حاضـر
مسـوولیت بنیـاد ملـی نخبـگان اسـتان ایلام و بسـیاری از
پسـتهای مدیریتـی میانـی دانشـگاه مثـل مدیریـت
تحصیلات تکمیلی ،مدیریت آزمایشـگاه مرکـزی ،هیات
نظـارت دانشـگاهی اسـتان و … در اختیـار اسـتادان خانـم
اسـت و بـا توجه بـه این اعتماد ناشـی از شـناخت ،پاسـخ
بسیار خوبی هم گرفتهایم.
رئیـس دانشـگاه ایلام تصریـح کـرد :از دکتـر رحمانی
میخواهـم در فرصـت کوتـاه باقیمانـده از دولـت نهایـت
تلاش خـود را بـرای تثبیـت حقـوق زنـان و تحقـق عدالت
جنسـیتی در آموزش عالی کشـور مبذول کننـد و با توجه به
توانمنـدی باالیـی کـه در ایشـان هسـت ،افـق کارشـان را
بسـیار روشـن میبینـم و مطمئنـم کـه میتواننـد در همیـن
مدت کوتاه گامهای بلندی را در این مسیر بردارند.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس موسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقـات و فناوری هم
با ابراز خرسـندی از این که در نخسـتین جلسـه از سلسـله
نشسـتهای زنان در آمـوزش عالی به تجربه دانشـگاه ایالم و
نقطـه نظـرات و مسـائل همـکاران خانـم ایـن دانشـگاه
پرداخته شـده ،اظهار داشـت :نگاه پیشـرو ریاست دانشگاه
ایلام همـواره مـورد توجـه قـرار داشـته و امیـدوارم بـا نگاه
تبعیـض مثبـت نسـبت بـه زنـان بتوانیـم در مـدت کوتـاه
باقیمانـده تـا تغییـر دولـت ،مسـائل فراوانـی را کـه در ایـن
حـوزه وجـود دارد تـا حـدی برطرف کنیـم .وی با بیـان این
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کـه توجـه بـه مسـائل و مشـکالت زنـان دانشـگاهی و رفع
آنهـا میتوانـد مقدمـهای بـرای پرداختن به مشـکالت زنان
در محیطهـای پیرامـون دانشـگاه و جامعـه باشـد و تـداوم
ایـن حرکـت مثبـت در دانشـگاه ایلام میتوانـد آالم زنـان
ایـن اسـتان را نیـز کاهـش دهـد ،اظهـار داشـت :اگـر چـه
موسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعـی ،مأموریت اصلی
در حـوزه آمـوزش عالـی ،علم وفنـاوری دارد ،ولـی به نظر
میرسـد کـه بایـد اسـتثنائاتی هـم قائل شـد و آمـاده ایم در
کنـار دانشـگاه ایلام در زمینـه تحقیقـات در حـوزه زنان در
استان ایالم مشارکت داشته باشیم.
میرزائـی در پایـان ابـراز امیـدواری کرد که برگـزاری این
نشسـت و نشسـتهای مشـابه بتوانـد بـا گسـترش فرهنگ
گفـت و گو و عقالنیـت در رفع مشـکالت و ارتقای جامعه
زنان دانشگاهی موثر باشد.
دکتـر خدیجـه کشـاورز ،مدیـر گـروه مطالعـات زنـان
موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم کـه مدیریت
این نشسـت را برعهده داشـت ،با اشـاره بـه تاریخچهای از
حضـور زنـان در آموزش عالی ایران و بسـتهبودن چندسـاله
درهـای دانشـکدههای حقـوق و پزشـکی و … دانشـگاه
تهـران بـر روی دانشـجویان زن در سـالهای اول تآسـیس
دانشـگاه در ایران اظهار داشـت :با گذشـت چندیـن دهه از
آن زمـان ،بـا تمـام تالشـهای صـورت گرفتـه تبعیضهـای
جنسـیتی در دانشـگاهها همچنـان وجـود دارد و هـر چه در
سلسـله مراتب پسـتهای دانشـگاهی باال میرویم ،حضور
زنـان کمرنگتـر می شـود که ایـن قبیـل تبعیضهـا در برخی
رشتههای دانشگاهی به وضوح شدیدتر است.
او بـا اشـاره بـه سـوگیریهای مردممحـور و نیـز
هنجارهـای جنسـیتی در دانشـگاه ،آنهـا را منشـاء تبعیض
علیـه زنـان دانسـت و اظهار داشـت :بعـد از موج گسـترده
راهیابـی دختران به دانشـگاهها در دهههـای  ۱۳۷۰و  ۸۰در
سـالهای اخیـر سـهم دختـران در جامعـه دانشـجویی هـم
دسـتخوش تغییـر شـده بهطـوری کـه طبـق آمـار سـال
تحصیلـی  ۱۳۹۵-۹۶دختـران  ۴۴درصـد ورودیهـای
جدیـد و  ۴۶درصـد کل دانشـجویان را تشـکیل مـی دادند

گروه مطالعات زنان

کـه البتـه وضعیت در دانشـگاههای دولتی کمی بهتر اسـت
و دختـران  ۴۵درصـد ورودیهـای جدیـد و  ۴۹درصد کل
دانشجویان را شامل میشدند.
کشـاورز با اشاره به سـهم بسـیار پایینتر زنان از اعضای
هیئـت علمی دانشـگاهها خصوصـا در رتبههای اسـتادی و
دانشـیاری گفت :این موضوع نشـاندهنده دشـواری بیشـتر
زنـان در کسـب رتبههـای دانشـگاهی و زندگـی آکادمیـک
اسـت کـه امیـدوارم برگـزاری این سلسـله نشسـتها در درک
بهتر از شرایط و مشکالت زنان دانشگاهی موثر باشد.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر مـژگان صالحیپـور ،رئیس
بنیـاد نخبـگان اسـتان ایلام و عضو هیئـت علمی دانشـکده
تربیت بدنی دانشگاه ایالم گزارشی از توانمندیهای دانشجویان
دختـر و اعضای هیئـت علمی و کارکنـان زن دانشـگاه ایالم و
موفقیتهای آنها در کسـب مدالهـا و رتبههای برتر المپیادها
و رقابتهـای ورزشـی ،علمـی ،هنری و … در سـطح کشـور و
دانشگاههایمنطقهپنجکشورارائهداد.
وی بـا اشـاره به ایـن که حـدود  ۶۰درصد دانشـجویان
دانشـگاه ایلام و نیمـی از دانشـجویان کشـور را دختـران
تشـکیل میدهنـد ،اظهار داشـت :تجربـه نشـان داده هرجا
نگاه جنسـیتی کم نگ شـده و به زنان و دختران دانشـگاهی
اعتماد شـده ،توانسـتهاند توانمندیها و شایستگیهای خود را
در باالترین سطح بروز دهند.
سـخنران بعدی این نشسـت ،دکتر مینـا پیرزادنیا ،مدیر
تحصیالت تکمیلی و مشـاور رئیس دانشـگاه ایالم در امور
زنـان و خانـواده بـود کـه در ابتـدای سـخنان خـود در تبیین
تاریخچـه تاسـیس دانشـگاه ایالم گفـت :دانشـگاه ایالم تا
سـال  ۱۳۷۱زیرمجموعه دانشـکده دامپروری دانشگاه رازی
کرمانشـاه بـود و پـس از تاسـیس با دو سـال تاخیر از سـال
 ۷۳پذیـرش دانشـجویان دختـر را آغـاز کرد کـه از مجموع
 ۶۴دانشـجوی دانشـگاه در آن سـال  ۹نفـر دختـر بودنـد.
اولیـن عضو هیئـت علمـی زن و اولین کارمند زن دانشـگاه
هم سال  ۷۹استخدام شدند.
بـه گفتـه وی بـا ایـن حـال از سـال  ۹۳بدین طـرف هر
سـاله حدود  ۵۵درصد دانشـجویان این دانشـگاه را دختران

تشـکیل دادهانـد ،به طوری کـه حـدود  ۵۳٫۴درصد فارغ
التحصیلان ایـن دانشـگاه از بدو تاسـیس تاکنـون دخترها
بودهاند .البته این رشـد سـریع و برتری جنسـیتی در نسبت
اعضای هیئت علمی دانشگاه هرگز وجود نداشته است.
مدیـر تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه ایالم خاطرنشـان
کـرد :بـه رغـم افزایـش اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه،
شـمار اعضـای هیئـت علمـی زن دانشـگاه تـا سـال  ۹۵به
 ۲۰نفـر(  ۱۰درصـد کل اعضـای هیئـت علمـی) محـدود
بـود تـا ایـن کـه بـا انتصـاب ریاسـت فعلـی دانشـگاه کـه
رویکـرد مثبتـی بـه اعمـال عدالـت جنسـیتی دارد بـه رغم
افزایـش بسـیار انـدک تعـداد اعضـای هیئت علمی ،سـهم
اعضـای هیئت علمـی زن دانشـگاه در سـال  ۹۶به ۱۳٫۸
درصـد و در سـال  ۹۹بـه نزدیـک  ۱۸درصـد ( ۳۹نفـر زن
مجموع از  ۲۲۰نفر) افزایش یافته است.
مشـاور رئیـس دانشـگاه ایلام در امـور زنـان و خانـواده
تصریح کرد :سـهم زنان از پسـتهای مدیریتی دانشـگاه هم
از شـش مدیـر میانـی و  ۱۴مدیر پایه در سـال  ۹۶بـه  ۹مدیر
میانی و  ۲۵مدیر پایه در سال  ۹۹افزایش یافته است.
وی در ادامـه در بیـان چالشـهای زنـان عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاهها بـه لحـاظ نشـدن دوره زایمـان زنـان در
آییننامههـا اشـاره کـرد و گفـت :در حالیکـه دانشـجویان
دختـر ممکـن اسـت در دوره دکتـری تـا چهـار تـرم هم در
مرخصـی زایمـان باشـند ،ولـی ایـن وقفـه در آییننامههـای
جـذب هیئـت علمـی در نظـر گرفتـه نشـده و این گـروه از
مـادران هـم مشـمول محدودیـت سـنی مشـابه سـایر
متقاضیـان جـذب در هیئـت علمـی میشـوند .مشـکلی
دیگـری که زنان با آن مواجهند حساسـیت مضاعفی اسـت
کـه دربـاره عملکـرد آنهـا در پسـتهای مدیریتـی وجـود
دارد .از آنجـا کـه برخـی واگـذاری پسـتهای مدیریتـی به
زنـان را لطفـی در حق آنها تلقـی میکنند ،لـذا انتظاراتی که
از آنهـا دارنـد چنـد برابـر مدیـران مرد اسـت و زیـر ذرهبین
هسـتند و کوچکترین اشـتباه آنهـا را بزرگنمایـی میکنند ،در
حالیکه در مورد مدیران مرد این طور نیست.
پیرزادنیـا بـا بیـان ایـن که بـا رویکـرد مثبت رئیـس این
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دانشـگاه نسـبت به عدالت جنسـیتی در مواردی مثل جذب
اعضـای هیئت علمـی حتی تبعیض مثبتی نسـبت بـه زنان
اعمال میشـود گفت :متاسـفانه در اغلب دانشـگاهها شرایط
کاملا متفـاوت اسـت و زنـان بـا تبعیضهـای منفـی در
فراخـوان جـذب اعضـای هیئـت علمـی روبهـرو هسـتند.
امیـدوارم بـا وضـع قوانینـی که بـا تغییـر دولتها و براسـاس
سلایق مدیران قابل تغییر نباشـد ،شـاهد ترسـیم شـرایطی
مناسبتر برای زنان باشیم.
اسـتادیار زبـان و ادبیـات عربی دانشـگاه ایالم با بیـان این
کـه مردسـاالری و انـزوای دیرپـای زنـان ایالمـی که ریشـه در
فرهنـگ و سـنتهای ایـن اسـتان دارد ،جدیتریـن مانـع
پیشـرفت زنـان ایالمـی اسـت ،اظهـار داشـت :بـا ایـن حال،
مشـکالت ما در حوزه دانشـجویی و اعضـای هیئت علمی و
کارکنـان چنـدان تفاوتـی بـا دانشـگاههای دیگـر نـدارد و
مردسـاالری و تبعیض جنسـیتی و مخالفت با مدیر شدن زنها
کـه تقریبا در همه سـازمانها مانـع از ارتقای زنان میشـود ،در
این دانشـگاه هم عمدهترین مشـکل زنان دانشـگاهی است و
مسـاله خاصـی کـه احسـاس کنیـم منحصر بـه اسـتان ایالم
اسـت ،نداریـم؛ البته خوشـفکری و اعتمـاد و همراهی خوب
ریاسـت و مجموعه مدیریتی دانشـگاه باعث شـده که اعتماد
بـه نفـس باالیـی در دانشـجویان و کارکنـان و اعضـای هیئت
علمی زن دانشگاه وجود داشته باشد.
مشـاور رئیـس دانشـگاه ایلام در پایـان از پیگیـری
راهانـدازی مرکـز مطالعـات زنـان در ایـن دانشـگاه بـا قول
مساعد دکتر ابتکار و حمایت رئیس دانشگاه خبر داد.
دکتر خدیجه عباسـی ،مدیر گروه گیاهپزشـکی دانشـگاه
ایلام هـم سـخنان خـود را بـا تبییـن ضـرورت توجـه و
حمایـت از زنـان آغاز کـرد و گفـت ۴۹/۶ :درصد جمعیت
کشـور را زنـان تشـکیل میدهنـد و عـدم توجـه بـه زنـان به
معنـای عـدم توجـه بـه نیمـی از جمعیـت اسـت .موضـوع
دیگـری کـه اهمیـت توجـه بـه زنـان را دو چنـدان میکند،
چند نقشی بودن زنان در خانواده ایرانی است.
وی خاطرنشـان کـرد :در اغلـب مـوارد ،زنـان شـاغل
همزمـان سـه نقـش همسـری ،مـادری و شـغلی را برعهده
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دارنـد کـه برقـراری مـداوم تعـادل بیـن این نقشهـا ممکن
اسـت ،اسـترس و فشـار روانی زیادی را به زنان وارد کرده و
بر سلامت روانـی آنها اثر منفی داشـته باشـد .لذا حمایت
از زنـان شـاغل از اهمیت باالیی در حفظ سلامت خانواده
برخوردار است.
اسـتادیار بیماریشناسـی گیاهی دانشـگاه ایالم در ادامه
در خصـوص موانع سـازمانی پیـشروی زنان شـاغل گفت:
کمتـر بـودن تعـداد زنـان در اغلب سـازمانها و شـخصیت
گـروه گریـز و ناسـازگاری گروهی بسـیاری از زنـان از جمله
موانع پیشـرفت شغلی آنهاسـت .این مسأله خصوصا از آنجا
مشـکل سـاز میشـود کـه مـردان شـاغل ،اغلـب بـا وجـود
رقابتـی کـه دارنـد ،بـه صـورت تیمی هـم عمل میکننـد .از
آنجـا کـه زنـان از شـبکههای درون سـازمانی همـکاران مرد
خـود خارجانـد؛ لـذا از اطالعات ،فرصتهـا و پاداشهایی
که در گروه برای مردان پیش میآید ،محروماند.
ً
وی افـزود :مـردان عمدتـا در شـبکههای اقتصـادی
سیاسـی عضویـت دارنـد کـه فرصتهـای خوبـی را بـرای
پیشـرفت در اختیـار آنهـا قرار میدهـد در حالیکـه زنان اگر
در تشـکلی هـم فعـال باشـند ،بیشـتر تشـکلهای محلی و
خانوادگی است.
یکـی دیگـر از چالشهـای سـر راه زنـان ،ایـن دیـدگاه
غلـط اجتماعـی اسـت کـه میگوینـد زنـان بـرای درآمـد
اضافـه خانـواده کار میکننـد و نیاز بـه ارتقا ندارنـد ،یا زنان
بیـش از حد احساسـاتی هسـتند و مالحظـات خانوادگی را
بـر مالحظـات شـغلی ترجیـح میدهنـد ،یا بـه زنـان گفته
میشـود که چـون نقش اصلـی شـما در خانواده اسـت ،ما
بـا نـدادن مسـوولیت به شـما کمـک میکنیم کـه این نقش
را بهتر ایفا کنید.
عباسـی در خصـوص راهکارهـای رفـع ایـن موانـع در
محیطهـای آکادمیـک گفـت :بخشـی از راه حلهـا،
جنبههای شـخصیتی ،فرهنگی و روانشـناختی دارد و بخش
دیگـر هدایـت آموزش و پژوهش به سـمتی اسـت کـه زنان
بـه سـمت خودبـاوری برونـد و از حالـت رکـود و سـکون
خـارج شـوند .ایجاد رقابت بـا حمایت دانشـگاه و برگزاری
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همایشهـا و نشسـتهای ویـژه زنـان در تقویـت عـزت
نفس و خودباوری زنان دانشـگاهی مؤثر اسـت .آشناشـدن
زنـان بـا حقوقشـان و احترام به ایـن حقوق توسـط مدیریت
دانشـگاه ،وضـع قوانیـن و مقـررات الزم بـرای تأمیـن ایـن
حقـوق و نظـارت بـر اجـرای دقیـق آنهـا هـم بـه رضایـت
شـغلی زنان کمـک میکند .امـری که در نهایت بـه افزایش
بهرهوری و وفاداری آنها نسبت به سازمان منجر میشود.
دکتـر ثریـا رسـتگار ،اسـتادیار مهندسـی برق دانشـگاه
ایلام هـم در ادامـه ایـن نشسـت از سـقفها و دیوارهـای
شیشـهای صحبـت کـرد کـه مانـع از ارتقای شـغلی و حتی
ورود زنـان بـه برخـی حوزههـای مدیریتی کلیدی میشـود
کـه مناطق ممنوعـه و حیـاط خلوتهای مردانه سـازمانها
تلقـی میشـود .دیوارهـای نامرئـی که همـکاران مـرد هیچ
وقـت به آنها برخـورد نمیکننـد و بنابراین شـاید هیچ وقت
هم وجود آنها را قبول نکنند.
رسـتگار بـا بیـان ایـن که شـرایط بـرای اعضـای هیئت
علمی دانشـکدههای فنی مهندسـی به مراتب سـختتر از
همکارانشـان در سـایر دانشکدههاسـت که تعادل جنسیتی
بیشـتری در محیـط وجـود دارد و مـردان بـه مـرور حضـور
زنـان در ایـن دانشـگاهها را پذیرفتهانـد ،اظهـار داشـت:
متأسـفانه اغلب اطالعات مفید و دسـت اول نه در شـوراها
و جلسـات رسـمی گـروه یـا دانشـکده کـه در شـبکههای
مردانـه مبادله میشـود .اعضـای هیئت علمی مـرد معموال
بـا همکارانشـان شـبکههای ارتباطـی یـا گروههـای
کوهنـوردی ،فوتبـال یا … دارنـد که تبادل اطالعات دسـت
اول خود را در آنجا انجام میدهند.
وی در خصـوص راهکارهـای قانونـی که میتـوان برای
ارتقـای عدالت جنسـیتی در دانشـگاهها انجـام داد ،گفت:
ایجـاد شـفافیت در دسترسـی بـه اطالعـات ،تخصیـص
امکانـات رفاهی مثل مهدکـودک برای کاهـش دغدغههای
زنـان شـاغل ،افزایـش طـول دورههـای پیمانـی و رسـمی

آزمایشـی زنـان عضـو هیئـت علمـی بـه دلیـل مرخصـی
زایمـان و سـایر مشـکالتی که زنان بـه دلیل نقش مـادری و
شـرایط خـاص خانوادگی دارنـد ،در نظر گرفتـن وزنی برای
ایجـاد ظرفیتهـای قانونـی بـرای بـه کار گرفتـن زنـان در
جایـگاه هیئـت علمـی و پسـتهای مدیریتـی و ترغیـب
صنعـت بـه اسـتفاده از زنـان در پروژههـا از راهکارهـای
ارتقای جایگاه زنان در موقعیتهای آکادمیک است.
رسـتگار بـا بیـان این کـه حضـور زنـان در جایگاههای
مدیریتـی بـه دلیـل ویژگیهـای خـاص آنهـا مثـل روحیـه
صلحطلبـی میتوانـد منشـأ تحوالتـی در محیطهـای
آکادمیـک باشـد گفـت :البتـه آنچـه در عمـل از برخـی
مدیـران زن دیـده میشـود ،رفتارهایی افراطـی و حتی تندتر
از مدیـران مـرد اسـت .علـت ایـن مسـأله هـم سـختگیری
هایـی اسـت کـه در نظارت بـر عملکـرد مدیـران زن وجود
دارد و آنهـا را بـا اسـتانداردهای مردانـه میسـنجند و اغلب
مدیـران زن شـهامت الزم برای تابوشـکنی و رفتار براسـاس
ادراک و احساس خود را ندارند.
در پایـان این نشسـت که مشـاوران امور زنـان و خانواده
روسـای برخـی دانشـگاههای کشـور هـم در آن حضـور
داشـتند ،دکتـر رحمانـی بـا اشـاره بـه پیگیریهایـی کـه در
زمینـه مرخصی زنـان از طریق شـورای فرهنگـی اجتماعی
زنـان در حـال انجـام اسـت ،گفـت :بـا هـدف حمایـت از
زنـان شـاغل در وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و البتـه
تحکیـم بنیاد خانـوده  ،طرح «دانشـگاه دوسـتدار خانواده»
در حال تدوین است.
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دومین نشست گروه «مطالعات زنان»:

زنـان در آمـوزش عالـی؛ بـا نگاهـی بـه
دانشگاه شهرکرد
دومیـن نشسـت زنـان در آمـوزش عالـی (بـا نگاهـی بـه
دانشـگاه شـهرکرد) ،روز چهارشـنبه  ۲۶آذر بـه همت گروه
مطالعات زنان مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی و با
همکاری دفتر مشـاور وزیـر علوم در امور زنـان و خانواده و
دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور دکتـر فائـزه رحمانـی،
مشـاور وزیـر علوم در امـور زنان و خانـواده و به میزبانی دکتر
خدیجه کشـاورز ،مدیر گـروه مطالعات زنان موسسـه برگزار
شـد ،دکتـر الهـام قنبـری عدیـوی ،مشـاور رئیـس دانشـگاه
شـهرکرد در امـور زنـان و خانـواده ،دکتـر مریـم تقـی زاده
دهکـردی ،اسـتادیار گـروه مهندسـی بـرق دانشـکده فنـی
دانشـگاه شهرکرد ،دکتر بنفشه محمدی ،استادیار بیومکانیک
ورزشـی دانشـگاه شـهرکرد ،دکتـر فرانـک کبیـری ،اسـتادیار
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گـروه صنایع دسـتی دانشـکده هنر دانشـگاه شـهرکرد و دکتر
زهرا ایزدی ،اسـتادیار مهندسـی مکانیک بیوسیسـتم دانشگاه
شهرکرد به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
دکتـر قنبـری عدیـوی در سـخنان خـود بـه بیـان برخی
مشـکالت زنـان شـاغل در دانشـگاه و ارائـه پیشـنهادهایی
بـرای رفـع ایـن مشـکالت پرداخـت و در ادامـه بخشـی از
برنامههـای آتـی دانشـگاه در حوزه زنـان و خانـواده را تبیین
کرد.
وی ،عـدم امـکان انتقالی بـرای عضو هیئـت علمی زن
بـه تبعیت از محل کار همسـر ،اختصاص یـک پایه اضافی
بـرای سـربازی آقایـان در بـدو ورود و شـروع تبعیـض در
میـزان دسـتمزد به دلیـل حق عائله منـدی فقط بـرای مردان
را مطـرح کـرد .همچنیـن لحـاظ شـدن تعـداد فرزنـدان به
نفـع مـردان در تمـام بندهـای حقوقـی بـا وجـود ایـن کـه
مسـوولیت اصلـی فرزندان بر عهده مادر اسـت و برداشـت
غلـط از واژه سرپرسـت خانـوار را از جمله مشـکالت زنان
شـاغل .از جملـه زنـان هیـات علمی در دانشـگاه شـهرکرد
عنوان کرد.
قنبـری ،عدم توجـه به چندجانبـه بودن مسـوولیت یک
زن بـه عنـوان عضو هیئت علمی یعنی همسـر و مـادر بودن
و تدویـن شـیوهنامههای یکسـان بـا مـردان جهت سـنجش
صالحیـت بانـوان بـرای تبدیل وضعیـت و ارتقـا ،نبود نگاه
ویـژه بـه بانـوان و پتانسـیلهای آنهـا و جبـران حضـور کم
بانـوان در ادوار گذشـته و همچنیـن تبعیضهـای قومیتـی
علاوه بـر تبعیضهـای جنسـیتی موجـود را از جدیترین
موانع سر راه پیشرفت زنان عنوان کرد.
دکتـر قنبـری در ادامـه ،سـپردن کارهـای چالشـی و
ملمـوس بـه مدیران زن ،مطلـع کردن زنـان از تمام عملیات
و تصمیمگیریهـای مهـم ،برنامههـای مشـاوره تعلیمـی –
پشـتیبانی مدیران ارشـد در خصوص اسـتراتژیهای برابری
جنسـیتی ،آمـوزش مسـائل اجرایـی و مدیریتـی بـه زنـان،
آگاهیبخشـی بـه مدیـران ارشـد در مـورد حضـور بیشـتر
زنـان در جایگاههـای مدیریتـی ،امـکان تعریـف شـرایط
کاری منعطـف (زمانـی و مکانـی) ،شـکلدهی گروههـای
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کانونـی بـرای زنـان در سـطح مدیریـت میانـی و ارشـد،
انتصاب و تشـویق مردان حامی برابری جنسـیتی در سـمت
مدیریـت ارشـد و اسـتفاده از طرحهـای حمایتـی را بـه
منظـور گسـترش حضـور زنـان در عرصـه آمـوزش عالـی
پیشنهاد کرد.
مشـاور رئیس دانشـگاه شـهرکرد در امور زنان و خانواده
همچنیـن اجرایی شـدن موارد موجـود در تبصرههای جدید
در قوانیـن و همچنیـن برنامـه ششـم و برنامـه هفتم توسـعه
جهـت بهبـود وضعیـت حقوقـی بانـوان شـاغل در سـطح
دانشـگاه ،اخـذ بودجـه جهـت ارائـه تسـهیالت بـرای
درمانهـای مربـوط بـه نابـاروری ،اختصـاص سـاعت
مشـخص ورزش در هفتـه بـرای بانـوان کارمنـد جهـت
تقویـت روحیه و ایجاد نشـاط کاری ،برگـزاری ورزشهای
گروهـی و بازدیدهـای گروهـی را از جملـه برنامههـای آتی
دانشگاه شهرکرد برای کارمندان زن عنوان کرد.
قنبـری در پایـان بـا بیـان این که جایـگاه مشـاوران امور
زنـان و خانـواده در دانشـگاهها مشـخص نیسـت از این که
اغلـب ایـن مشـاوران حکـم ندارنـد و از مزایایـی مثل حق
مدیریت بهرهمند نمیشوند ،گالیه کرد.
دکتـر فائـزه رحمانی ،مشـاور وزیر علوم در امـور زنان و
خانـواده هـم بـا بیـان این کـه این نشسـتها به نوعـی برای
تبییـن جایـگاه مشـاوران زنـان دانشـگاهها اسـت ،اظهـار
داشـت :نبایـد انتظـار داشـت کـه مسـاله جایگاه مشـاوران
زنـان به سـرعت حل شـود به دلیـل اینکه این مسـاله بعد از
 ۴۰ ،۳۰سـال بـه تازگـی در وزارتخانـه ای کـه تمـام
زیرسـاختهای آن کاملا مردانـه اسـت ،مطـرح شـده
اسـت .تصویـب شـرح وظایـف مشـاوران هم ماههـا طول
ً
کشـیده بـا ایـن حـال در دانشـگاهها عملا سـلیقه ای
برنامهریـزی مـی شـود ولـی بـه هـر حـال بایـد از جایـی
شروع کرد.
وی بـا تاییـد اختصـاص پایـه بـه مـردان به دلیل پشـت
سـر گذاشـتن دوره مقـدس سـربازی ،از پیگیـری پایـه
اسـتحقاقی برای زنان هیئت علمـی دارای فرزند ،در وزارت
علوم خبر داد.

رحمانـی بـا بیـان ایـن کـه تـا زمانـی کـه تصویـری از
وضعیـت زنان در آموزش عالی نداشـته باشـیم نمـی توانیم
دنبـال مطالبـه حقـوق زنـان دانشـگاهی باشـیم ،بـه بحـث
دانشـگاه دوسـتدار خانواده اشـاره کرد و از شـرکتکنندگان
در نشسـت خواسـت ،نظراتشـان را دربـاره ایـن کـه چـه
دانشگاهی دوستدار خانواده است مطرح کنند.
وی بـا اذعـان به ایـن که برخـی قوانین قدیمـی ،خود به
مانعـی در جهـت عدالـت جنسـیتی و احقاق حقـوق زنان
تبدیـل شـدهاند ،بـر ضـرورت روزآمدسـازی قوانیـن تاکید
کـرد و گفـت :فضـای وزارت علـوم چنـدان فرقـی بـا
دانشـگاهها نـدارد و حتی وزیـر هم نمیتوانـد قوانین مرتبط
بـا زنان را یک شـبه متحول کند ،چـون هرگونه تصمیمی در
ایـن زمینهها بایـد در جلسـات تصمیم گیری نظیر شـورای
معاونین مطرح و بررسی شود.
رحمانـی بـا توصیـه بـه حرکـت محتاطانـه و آرام در
پیگیـری مطالبات همـکاران زن اظهار داشـت :این احتیاط
نـه از بـاب محافظـه کاری ،کـه بـه ایـن دلیـل اسـت کـه
زیرسـاخت قانونـی فعلی باید بـه تدریج تغییر کنـد و اینکه
با شـعار شایسته سـاالری ممکن اسـت عده ای از دستیابی
به شـغل هیات علمی محروم شـوند چون زیرسـاختهای
الزم وجود ندارد!
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر فرانـک کبیری ،اسـتادیار
گروه صنایع دسـتی دانشـکده هنر دانشـگاه شـهرکرد به بیان
تجربـه زیسـته خـود و فـراز و فرودهایـی پرداخـت کـه در
طول زندگی دانشگاهی خود پشت سرگذاشته است.
دکتـر مریـم تقـی زاده نیـز در ایـن نشسـت گفـت :مـا
اعضـای هیات علمـی دانشـگاهها همچون بانـوان و مردان
در عرصههـای دیگـر بـا تمـام توان می کوشـیم تـا گامی در
جهـت پیشـرفت خود و جامعه بـر داریم .امـا برخی اوقات
به دلیـل کافی نبودن قوانین حمایتی و فرهنگسـازی الزم در
مـورد حـق و حقوقمـان با مشـکالتی روبرو می شـویم ،اما
بـا وجـود همـه مشـکالت ،بانـوان دانشـگاه شـهرکرد در
عرصههای گوناگون توانمند ظاهر شده اند.
دکتـر تقـی زاده افـزود :بانـوان بـا توجـه بـه مسـئولیت
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بیشـتر در خانـه و وظیفه مقدس فرزند پروری ممکن اسـت
در مقاطعـی از کار کمتـر از مـردان فرصت پژوهش داشـته
باشـند امـا وجـود آنهـا در امـر آمـوزش و مدیریت بـه دلیل
ویژگیهـای بـارز آنهـا بسـیار موثر و الزم اسـت ،پـس باید
زمینـه فرهنگـی و قانونی بـرای حمایت از بانوان در شـرایط
خـاص فراهم شـود تا آنهـا بتوانند نقش ارزشمندشـان را در
خانـواده و محیـط کار با خاطری آسـوده و به بهترین شـکل
انجام دهند.
دکتـر زهـرا ایـزدی ،اسـتادیار مهندسـی مکانیـک
بیوسیسـتم دانشـگاه شـهرکرد و مسـوول کمیتـه عفـاف و
حجـاب ایـن دانشـگاه هم با تبییـن اقدامات انجام شـده در
راسـتای ترویـج الگـوی اسلامی ایرانـی حجـاب گفـت:
انجـام تحقیقاتی بـا محوریت عفاف و حجـاب ،ارائه ۵۰۰
سـاعت مشـاوره در خوابگاههـا توسـط خواهـران حوزوی،
برگـزاری یـادواره شـهدای زن اسـتان و مسـابقه تصویرگری
کتـاب ،اجرای طرح گوهـر ناب در راسـتای رعایت کرامت
انسـانی و حقـوق شـهروندی و انتشـار ویـژه نامـه عفاف و
حجاب از جمله اقدامات کمیته است.
وی در پایـان کاهـش واحدهای تدریس زنـان و کاهش
حداقـل امتیاز ارتقـا و تغییر وضعیت اسـتخدامی برای زنان
را هم پیشنهاد کرد.
رحمانـی در پاسـخ گفـت :اگـر از کسـری واحـد تـا
کاهـش امتیـاز ارتقـا را درخواسـت کنیم خوشـایند نیسـت
ً
چـون بعدا در فرایند اسـتخدام زنان هم مشـکالت جدیدی
ایجادمیشود.
زنـان نیـاز به اغمـاض ندارنـد و تنها درخواسـت ما این
اسـت کـه زمیـن را از سـنگالخ خالـی کنیـد و گرنـه همان
حمایتهـای کوتـاه مدت و مقطعی در دوران بـارداری و دو
سال اول تربیت فرزند کافی است.
دکتـر کشـاورز ،مدیر گـروه مطالعات زنان مؤسسـه هم
گفـت :برخی امتیازاتی کـه زنان درخواسـت میکنند کار را
سـخت تر میکند ،شایسـته سـاالری خیلی وقتها نیسـت و
تنها اسطوره ای است که فکر می کنیم وجود دارد .
ش دکتر شـادی طلـب در زمینه
وی بـا اشـاره بـه پژوهـ 
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پایـداری کلیشـههای جنسـیتی در ارزیابی زنـان در آموزش
عالـی گفـت :دکتـر شـادیطلب و همکارانـش در کتـاب
«موانـع ارتقـای زنـان بـه رتبـه اسـتادی در دانشـگاههای
ایـران» به پژوهشـی اشـاره میکنند کـه طـی آن «دو رزومه
فـردی متقاضی یکـی بـرای اسـتخدام و دیگری بـرای ارتقا
بـه جامعـه مـورد بررسـی کـه متشـکل از روانشناسـان
دانشـگاهی آمریکا بودند فرسـتاده شـد .رزومههای فرستاده
شـده کاملا واقعـی و متعلـق بـه خانمـی بـود که بـا رزومه
اول اسـتخدام شـده و بـا دومی ارتقـا یافته بـود .تنها تغییری
کـه داده شـد ،تغییر نـام دارنـدگان رزومهها به نامهـای زنانه
و مردانـه بود و بدین ترتیب چهـار رزومه زن و مرد متقاضی
شـغل و زن و مـرد کاندیـدای ارتقـا بـرای روانشناسـان
دانشـگاهی فرسـتاده شـد (هـر پاسـخگو فقـط یکـی از
رزومههـا را دریافـت مـی کـرد) .یافتههـا نشـان میدهد که
مـردان و زنان روانشـناس با احتمال بیشـتری مـرد متقاضی
شـغل را در مقایسـه بـا زن متقاضی شـغل توصیـه میکنند.
گرچـه رزومههـا یکسـان بود ولـی هـر دو گروه بـر این نظر
بودنـد کـه مـرد متقاضـی شـغل ،تجربـه کافـی پژوهـش،
آمـوزش و خدمـات را بیـش از زن متقاضـی داراسـت .در
مـورد ارتقا بین زنان و مردان روان شـناس تفـاوت معناداری
در ارزیابـی سـوابق کار متقاضیـان وجـود نداشـت و بـا
احتمـال مسـاوی هـر دو متقاضـی را بـرای ارتقـا تاییـد می
کردنـد ،امـا در حاشـیه پرسشـنامههای مربوط بـه متقاضی
زن نکاتـی نوشـته شـده بـود مثـل ایـن کـه مـا بایـد قدرت
سـخنوری زن متقاضـی را ببینیم یـا باید شـواهدی را ببینیم
کـه آیـا واقعـا او این بودجههـای تحقیقاتی را گرفته اسـت یا
خـودش به طور مسـتقل این مقالهها را نوشـته اسـت»! این
نگاه پر از کلیشـه جنسـیتی ،متاسـفانه خیلـی وقتها تاثیر
خـود را میگـذارد و زنـان زیـادی به رغم شایسـتگی حذف
میشوند.
کشـاورز خاطرنشـان کـرد :هـدف ایـن نشسـتها این
اسـت که وضعیت موجود در پروسـه هیات علمی شـدن و
ارتقـا را روشـنتر کنیـم و بـه رفع شـکاف جنسـیتی موجود
کمـک کنیـم .خوشـبختانه ایـن شـکاف جنسـیتی در دوره
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دکتـری کـم تـر شـده ولـی در جـذب هیئـت علمـی هنوز
وجـود دارد و نسـبت جذب مـردان به زنان در سـال ،۱۳۹۸
 ۷۰به  ۳۰بوده است.
دکتـر بنفشـه محمـدی ،اسـتادیار بیومکانیک ورزشـی
دانشـگاه شهرکرد هم در سـخنرانی خود به اهمیت سالمت
جسـمی و روانـی به عنـوان مهم ترین عامل در دسترسـی به
منابـع انسـانی سـالم و کارآمد اشـاره کرد و گفـت :یکی از
مشـکالت شـایع در مـردان و زنـان شـاغل ،اختلاالت
اسـکلتی – عضالنـی اسـت که شـیوع آن در برخی مشـاغل
در ایـران بـه بیـش از  ۵۰درصـد میرسـد .ورزش کـردن از
موثرتریـن روشهـای پیشـگیری از اختلاالت اسـکلتی –
عضالنـی اسـت و لـذا وجـود برنامههـای ورزشـی بـرای
کارکنـان به حفظ سلامت آنهـا کمک میکند .بـا این حال
زنـان که به نسـبت مردان بیشـتر در معرض ایـن اختالالت
قـرار دارنـد بـه دلیـل مسـوولیت مـادری و امور خانـه و …
اغلـب نمیتوانند در خـارج از سـاعت کاری در برنامههای
ورزشی شرکت کنند.
وی بـا بیـان این کـه یک پنجم اسـاتید دچار فرسـودگی
شـغلی هسـتند که باعـث غیبت و تـرک کار و بـی انگیزگی
مـی شـود در ادامـه بـه بیـان راهکارهایـی بـرای ارتقـای

بهزیسـتی روان شـناختی زنـان پرداخـت و بـا توصیـه بـه
برگـزاری تورهـای مختلف آموزشـی ،پژوهشـی و تفریحی
بـرای کمک به سلامت روانی و جسـمی زنان دانشـگاهی،
گفـت :در برنامهریـزی ایـن قبیـل تورهـا بایـد خانمهـای
عضـو هیئـت علمی را با خانـواده یا دوسـت در نظر بگیریم
کـه بتواننـد با فـراغ بال بیشـتر و همـراه فرزند یا خانـواده در
این برنامهها شرکت کنند.
وی بـا پیشـنهاد ایـن کـه همچنـان کـه بـه پارامترهـای
علمـی و فرهنگـی در ادارات امتیـاز داده میشـود ،بـرای
ارتقـای سلامت جسـمانی افـراد هـم کـه باعـث افزایـش
کارایـی آنهـا میشـود امتیـاز ویـژهای در نظـر گرفته شـود،
ایـن اقـدام را گامی موثر بـرای ترغیب افراد بـه ورزش کردن
و ارتقـای سلامت خود عنوان کـرد :توان جسـمانی نیروی
انسـانی یعنـی کارایـی باالتـر و باید یـک امتیاز ویـژه برای
تشویق آنها به این فعالیتها در نظر گرفت.
محمـدی گفت :هـدف از ترویج ورزش در دانشـگاه و
سـایر اماکـن شـغلی ،قهرمان پروری نیسـت بلکـه اتاقهای
ً
تندرسـتیای تدارک دیده شـوند که مرتبا وضعیت سلامت
کارمنـدان و اعضای هیـات علمی را پایش کننـد و برای هر
کس ،پرونده سالمت تشکیل دهند
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سلسلهنشستهای نقد  و بررسی کتاب

بیستوششمین نشست ،از مجموعه
نشستهای علم و جامعه:

نقد و بررسی کتاب «آموزش
سواد زیست محیطی»
در بیسـت و ششـمین نشسـت علم و جامعه ،کتاب
«آمـوزش سـواد زیسـت محیطـی» کـه توسـط
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی منتشـر
شـده در نشسـتی با حضور مهسـا شـیخان ،یکی از
دو مترجـم کتـاب و دکتـر مهتـاب پورآتشـی ،عضو
هیئـت علمـی موسسـه پژوهـش و برنامهریـزی
آمـوزش عالـی و دکتـر حسـین محمـودی ،عضـو
هیئـت علمـی پژوهشـکده علـوم محیطی دانشـگاه
شـهید بهشـتی -بـه عنـوان ناقـدان کتـاب – نقـد و
بررسی شد.
در ابتدای این نشسـت مجازی ،مهسـا شـیخان
کـه بـا همـکاری سـینا باسـتانی ،کتـاب «آمـوزش
سـواد زیسـت محیطـی :در میانـه محوطههـای
دانشـگاهی و برنامههـای درسـی» نوشـته هیتـرال
رینولـدز را ترجمـه کـرده اسـت ،در بیـان ضـرورت
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ترجمـه ایـن کتاب گفـت :اهمیت محیط زیسـت به
یکـی از مسـائل مهم جهانی ،آموزش سـواد زیسـت
محیطـی را بـه یـک الـزام تبدیل کـرده اسـت .بحث
سـواد زیسـت محیطـی کـه در دهـه  ۱۹۶۰مطـرح
شـده در کنـار دانـش و آگاهـی ،ایجـاد نگـرش
صحیـح و فعالیـت مسـئوالنه در راسـتای حفـظ
محیط زیست را نیز مدنظر دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه تاکنون حـدود  ۳۰مدل
بـرای آمـوزش سـواد زیسـت محیطـی ارائـه شـده،
گفـت :بـا توجـه بـه مطالعـات میدانی کـه در جهان
انجـام شـده و مطالعاتی که مـا انجام دادهایـم ،افراد
بـا وجـود آگاهـی زیسـت محیطـی بـاال ،سـطح
مهـارت پائینـی در ایـن زمینـه دارنـد و نمیتواننـد
کنش مناسبی داشته باشند.
مترجـم کتـاب سـواد زیسـت محیطـی بـا بیـان
ایـن کـه هـدف ایـن کتـاب پـر کـردن همیـن خالء
بـوده اسـت ،اظهـار داشـت :برخلاف آنچـه عنوان
کتـاب و عناویـن فصلهـای آن نشـان میدهـد در
ایـن کتـاب بـا یـک دیالـوگ جمعی بیـن اسـتادان و
دانشـجویان مواجهیـم کـه دانشـجویان را در فراینـد

سلسلهنشستهای نقد و بررسی کتاب

یادگیـری و کنـش زیسـت محیطـی همزمان درگیـر کرده و
از ایـن لحـاظ ،وجـود این کتاب در ادبیات سـواد زیسـت
محیطی کشـور ضـروری بوده اسـت .کالس درس سـنتی
نمـی توانـد پاسـخگوی نیـاز معلمی باشـد که قصـد دارد
دانـش آمـوزان را بـا محیـط زیسـت آشـنا کند .اینجاسـت
کـه این کتـاب میتوانـد مدل بسـیار خوبی را بـرای ایجاد
واحدهـای زیسـت محیطـی در محیطهای دانشـگاهی و
ترویـج فرهنگ زیسـت محیطـی در بین دانشـگاهیان و در
ادامه ،گسترش آن به جامعه ارائه کند.
در ادامـه ،دکتـر مهتاب پورآتشـی ،منتقد ایـن کتاب با
اشـاره بـه اهمیـت حفاظـت از گنجینـه گرانبهـای محیـط
زیسـت و توجه بـه پیامدهای ناگوار اسـتفاده غیراصولی از
منابـع طبیعـی اظهـار داشـت :ایـن کتـاب دربـاره بعـد
زیسـت محیطـی توسـعه پایدار اسـت که بـرای تحقق آن،
نیازمنـد پـرورش افـرادی برخـوردار از سـواد زیسـت
ً
محیطـی هسـتیم؛ سـوادی کـه صرفـا در دانـش و آگاهـی
نسبت به محیط زیست خالصه نمیشود.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه پژوهـش و برنامهریزی
آمـوزش عالـی بـا بیـان ایـن کـه اهمیـت سـواد زیسـت
محیطـی در دنیـای امـروز بـه حـدی اسـت کـه برخـی
معتقدنـد باید آن را در فهرسـت شایسـتگیهای اولیه افراد
بـرای ورود بـه بـازار کار قـرار داد ،اظهار داشـت :از کتاب
«آمـوزش سـواد زیسـت محیطـی» انتظـار میرود بـه این
پرسـشها پاسـخ دهـد کـه «یـک شـهروند بـرای کسـب
سـواد زیسـت محیطی ،بایـد چـه چیزهایی را فـرا بگیرد و
از چـه طریـق؟» اظهـار داشـت :ایـن کتـاب  ۹سـال قبل
( )۲۰۱۰توسـط جمعـی از اعضای هیئت علمی دانشـگاه
ایندینیا منتشـر شـده و از لحاظ اینکـه تجارب متخصصان
محیـط زیسـت را مطرح میکند بسـیار ارزشـمند اسـت؛
امـا گردآورنـدگان کتاب ،تعریف جامعی از سـواد زیسـت
محیطـی ارائـه نمیکننـد و راهبرد و رهنمود سرراسـتی هم
بـه مخاطبـان نمیدهنـد و بـه نظـر میرسـد بیشـتر
تکیهشـان بـر دانـش محیط زیسـتی بـوده اسـت در حالی
کـه وظیفـه دانشـگاهها فقـط آمـوزش و پژوهش نیسـت و

بایـد بـه دانشـجوها کمـک کننـد کـه از فردگرایـی خـارج
شـوند و بـا تشـویق و حمایـت از انجمنهای دانشـجویی
زیسـت محیطـی در جهـت ارتقـای نگرشهـا و
مهارتهای زیستمحیطی دانشجویان اقدام کنند.
دکتـر پورآتشـی در ادامـه بـه نتایـج تحقیقـی کـه چند
سـال قبل بـرای ارزیابی و مقایسـه سـواد زیسـت محیطی
دانشـجویان گروههـای مختلف تحصیلی (علوم انسـانی،
فنـی مهندسـی و کشـاورزی و دامپزشـکی) انجـام شـده
اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن تحقیـق ،دانشـجویان
کشـاورزی و دامپزشـکی بـه دلیـل گذرانـدن واحدهـای
درسـی مرتبط با محیط زیسـت در دانشـگاه ،سواد زیست
محیطـی باالتـری داشـتند .همچنیـن دانشـجویانی کـه با
سـمنها (سـازمانهای مـردم نهـاد) همـکاری داشـتند
سواد زیست محیطی بیشتری داشتند.
وی افـزود :در توسـعه پایدار باید سـه مؤلفه اقتصادی،
اجتماعـی و محیـط زیسـتی را در نظـر گرفـت؛ کتـاب
علیرغـم اینکـه داعیـه توسـعه پایـدار دارد ،امـا هـر جـا از
توسـعه پایـدار حـرف میزند اغلـب به بحثهـای محیط
زیسـتی میپـردازد و مؤلفههـای دیگـر را مطـرح نمیکنـد
پرسـش این اسـت کـه آیا توسـعه پایـدار و محیط زیسـت
یکی هستند؟
عضـو هیئـت علمـی گـروه «مطالعـات تطبیقـی و
نـوآوری در آموزش عالی» مؤسسـه پژوهش و برنامهریزی
آمـوزش عالـی در عیـن حـال بـا بیـان ایـن کـه کتـاب
میتوانـد راهنمـای خوبـی بـرای دانشـگاهها در افزایـش
سـواد زیسـت محیطی باشـد ،اظهـار داشـت :در مجموع
ً
خصوصـا در فصـل دوم کتـاب کـه به آموزشهـای محیط
زیسـتی در داخـل کالس اختصـاص دارد ،راهنماییهـای
خوبـی ارائـه شـده کـه بـه نظـر میرسـد کتـاب عالوهبـر
سیاسـتگذاران دانشـگاهی بـرای آمـوزش و پـرورش و
مدارس هم قابل استفاده باشد.
وی در پایـان تصریـح کـرد :بـا وجـود ترجمـه خـوب
ً
کتـاب از واژههـای یکسـانی در متن اسـتفاده نشـده ،مثال
در جایـی از تدریـس و در جـای دیگر از آموزش اسـتفاده
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شـده اسـت .همچنیـن اگـر بـه جـای «سـواد زیسـت
محیطـی»« ،سـواد محیـط زیسـت» ترجمـه میشـد هـم
درسـتتر بـود .علاوه بـر ایـن خـوب بـود کـه در ابتدای
کتـاب مقدمـهای توسـط مترجمـان نوشـته میشـد و
ضرورتهـای ترجمـه کتـاب و نظـر مترجمـان دربـاره آن
ذکر میشد.
دکتـر حسـین محمـودی ،دیگر سـخنران این نشسـت
هـم گفـت« :آمـوزش سـواد زیسـت محیطـی» ،کتابـی
خواندنـی اسـت بیشـتر در آن شـعفی میبینید کـه افرادی
در دانشـگاه بـه خالقیتـی رسـیدهاند و دوسـت داشـتهاند
کـه آن را جـار بزننـد .ترجمه کتـاب روان اسـت و برای آن
ً
زحمـت زیـادی کشـیده شـده اسـت؛ خصوصـا ایـن کـه
ً
کتـاب نویسـندگان متعددی داشـته که طبعا لحـن و لهجه
متفاوتـی دارنـد .مهمترین انتقـادم از ترجمه این اسـت که
وقتـی مینویسـیم یـا ترجمـه میکنیم بایـد خواننـده را در
نظـر بگیریـم و از واژههای مغلق اسـتفاده نکنیـم البته این
ً
قبیـل واژههـا در کتاب بسـیار کم اسـت .شـخصا معتقدم
کـه معادلهـای پیشـنهادی فرهنگسـتان بـرای واژههـای
علمـی ای کـه سـالها رواج داشـتهاند ،جـا نمیافتنـد و
ترجیح میدهم که از این معادلها استفاده نکنم.
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـکده علـوم محیطـی
دانشـگاه شـهید بهشـتی خاطرنشـان کـرد :کتـاب ،تجربه
ً
یـک کشـور دیگـر اسـت کـه قاعدتـا مشـکالت زیسـت
محیطـی متفاوتـی دارنـد امـا بـه هـر حـال بودجههایـی
صـرف تحقیقـات میکنند که هیـچ دانشـگاه ایرانی چنین
ً
بودجـهای را نـدارد و قطعـا نتایـج تحقیقاتی کـه در کتاب
آمده برای ما هم قابل استفاده است.
دکتـر محمـودی بـا اشـاره بـه این کـه سالهاسـت که
بحث دانشـگاه سـبز در کشـور مطـرح شـده و برنامههایی
هـم ریخته شـده ولی این اتفاق در بسـیاری از دانشـگاهها
نیفتاده اسـت ،اظهار داشـت :در دانشـگاه شـهید بهشـتی
سـعی کردهایـم اقداماتـی را در ایـن زمینـه انجـام بدهیم و
کارهایـی را هـم به صـورت میدانی در سـطح شـهر انجام
دادهایـم .در راسـتای مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه تالش
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کردهایـم سـواد محیـط زیسـتی را بـه صـورت عملـی بـه
دانـش آمـوزان یاد بدهیـم و ایـن کار را از مـدارس نزدیک
دانشگاه شروع کردهایم.
وی گفـت :بعضـی مسـائل زیسـت محیطـی بـه دلیل
ماهیتـی کـه دارند توجـه افـکار عمومی را جلـب میکنند
ً
مثلا حفـظ یوزپلنـگ ایرانـی از موضوعاتـی اسـت کـه
بسـیاری بـه آن عالقـه دارند ولی مسـائل مهـم دیگری هم
هسـت کـه مـورد توجـه قـرار نمیگیـرد کـه یکـی از آنهـا
بحـث زبالههـای الکترونیـک اسـت .در ایـن راسـتا بـا
همـکاری دانشـجویان انیمیشـنها و موشـنگرافیهایی را
در زمینـه خطـرات ایـن قبیـل زبالههـا مثـل باتـری تهیـه
کردهایـم و ضمـن آموزش بـه دانشآموزان مـدارس منطقه
از آنهـا خواسـتهایم باتریهـای مسـتعمل خـود را بـه
کانکسهایـی کـه بـه همیـن منظـور در نظـر گرفتـه شـده
تحویل بدهند و جایزه دریافت کنند.
وی افـزود :یکـی از مهمتریـن موضوعـات در بحـث
محیـط زیسـت حس مـکان اسـت .ما هنـوز پدیـدهای به
نـام زبالهریـزی از ماشـین داریـم .در کار میدانـی کـه در
سـطح شـهر تهران انجـام دادیم متوجه شـدیم کشـانی که
این کار را انجام میدهند ،مشـکل سـواد زیسـت محیطی
ندارنـد ،امـا تعلـق خاطـری بـه مـکان ندارند .مشـابه این
مسـئله را در مسـافرانی کـه بـه شـمال کشـور میرونـد و
زبالههـای خـود را در طبیعـت رهـا میکننـد میبینیـم.
یکـی از علـل ایـن مسـاله در شـهرهای مـا ایـن اسـت که
نظـام محلـه را از بیـن بردهایـم و شـهروندان احساسـی به
محلـه خـود ندارنـد و بـه تعبیـری بسـیاری از افـراد مانند
خوشنشـینها کـه حـس تعلـق نسـبت بـه هیـچ محلـی
ندارند ،رفتار میکنند.
دکتـر محمـودی خاطرنشـان کـرد :وزارت علـوم بـه
دانشـگاههای مـادر اختیـار داده کـه درصـد زیـادی از
محتـوای آموزشـی خـود را انتخـاب میکننـد کـه در ایـن
زمینه سـعی کردهایم در دانشـگاه شـهید بهشـتی اقداماتی
در راسـتای توجـه بـه مباحـث محیـط زیسـت در برخـی
دروس داشـتهایم ولـی مشـکل اینجاسـت کـه در
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دانشـگاههای کوچـک کـه عمـده تکنیسـینهای صنعـت
نفـت و معـادن و … را آمـوزش میدهنـد چنیـن امکانـی
وجـود نـدارد و در شـکل دادن بـه رویکردهـای زیسـت
محیطی در این بچهها غفلت کردهایم.
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـکده علـوم محیطـی
دانشـگاه شـهید بهشـتی در پایـان یکـی از نـکات مثبـت
کتـاب «آموزش سـواد زیسـت محیطی» را توجـه به نقش

معمـاری بومـی در حفـظ محیـط زیسـت عنـوان کـرد و
گفـت :متأسـفانه ما هویت معمـاری خودمان را از دسـت
دادهایـم و معمـاریای بـی هویـت را جایگزیـن معمـاری
اصیلـی کـه در شـهرهایی مثل یـزد بـوده کردهایم لـذا اگر
مطالـب کتـاب ایرانیـزه شـود میتوانـد درسهـای خوبی
برای ما داشته باشد.
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توششمین نشست ،از مجموع ه نشستهای
بیس 

علم و جامعه:

نقد و بررسی کتاب
«دانشگاه بومشناختی»
بیسـت و هفتمیـن نشسـت از مجموعـه نشسـتهای
«علـم و جامعه» مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی به
نقـد و بررسـی کتـاب «دانشـگاه بـوم شـناختی» اثـر رونالد
بارنـت به ترجمـه جبار رحمانی و سـینا باسـتانی اختصاص
داشـت .در این نشسـت که عصر دوشـنبه  ۲۱مهرمـاه برگزار
شـد پس از معرفی کتاب توسـط دکتر جبـار رحمانی ،عضو
هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی و یکی
از مترجمـان کتـاب و دکتـر غالمرضـا ذاکـر صالحی ،عضو
هیئت علمی مؤسسـه پژوهـش و برنامهریزی آمـوزش عالی
و دکتر رضا ماحوزی ،عضو هیئت علمی مؤسسـه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی به نقد و بررسی این کتاب پرداختند.
دکتـر رحمانـی در معرفـی ایـن کتـاب گفت« :دانشـگاه
بومشـناختی» برخلاف آنچـه از عنوانـش بـه ذهـن متبـادر
میشـود ،کتابـی در در زمینـه دانشـگاه و محیـط زیسـت
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نیسـت  ،بلکه در حوزه فلسـفه دانشـگاه اسـت و سـعی دارد،
درک جامعتـری از دانشـگاه در جهـان امروز ارائـه کند که در
دل آن ،نگاه به محیط زیست هم وجود دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :بارنـت با ایـن ایده که دانشـگاه در
جهان امروز رو به افول اسـت ،موافق نیسـت و معتقد اسـت
در دنیـای جدیـد بـا وجـود همـه انتقادهایـی که به دانشـگاه
میشـود و حتـی عـدهای ،ایـده تعطیلـی دانشـگاه را مطـرح
ً
میکننـد ،اتفاقـا ظرفیتهـا و نیازهـای جدیـدی نسـبت بـه
دانشـگاه بـه وجود آمـده که دانشـگاه به طـور غمانگیـزی از
آنها غافل اسـت .نویسـنده تالش دارد ،دانشـگاه را نسـبت به
ارتبـاط و نسـبتهایی که با بوم نظامهـای مختلف پیرامونش
دارد ،متوجه کند.
مترجـم کتـاب «دانشـگاه بومشـناختی» تصریـح کـرد:
بارنـت ،مفهـوم اکولوژی را بسـیار وسـیع میبیند کـه از یک
طـرف ،وجهـی هسـتی شـناختی و از طـرف دیگـر ،وجهی
معرفـت شـناختی دارد .به این معنـا بارنت ،دانشـگاه را فراتر
از یـک شـهر و کشـور و قـاره در کره خاکی و بسـتری جهانی
میبینـد و بـا تبیین هفت بوم نظـام معرفت ،نهـاد اجتماعی،
اشـخاص ،اقتصـاد ،یادگیـری ،فرهنـگ و محیـط طبیعی که
دانشـگاه در آنها مدخلیـت دارد ،حضور ناآگاهانه و نامتعادل
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دانشـگاه در آنهـا را بـه حضـوری متعهدانه و متـوازن تبدیل
کند.
دکتـر رحمانـی خاطرنشـان کـرد :بارنـت ،معتقد اسـت
مسـئله دانشـگاه بومشـناختی ،پایـداری -به عنـوان مفهومی
ایسـتایی -نیسـت؛ بلکه بالندگی و ارتقا و بهبودی هر یک از
بـوم نظامهـای مرتبـط با آن اسـت کـه فراتر از مفهوم توسـعه
پایـدار اسـت .نویسـنده دانشـگاه بومشـناختی را نهـادی
جهانـی ،فرارشـتهای و درگیـر در بـوم نظامهـای مختلـف
ً
میبینـد که دائما در حـال ارزیابی خود اسـت .بارنت در این
کتـاب که عنوان دوم آن« ،آرمانشـهر دسـتیافتنی» اسـت،
دیـدی آرمانـی نسـبت بـه دانشـگاه دارد کـه آن را غیـر قابـل
حصولنمیداند.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه این کـه متفکـران ایرانـی دهها
ً
سـال است که عمیقا درباره دانشـگاه اندیشهورزی میکنند و
انـواع نحلههـای فکـری در ایـن زمینـه مطـرح اسـت اظهار
داشـت :ایـده دانشـگاه در ایـران گاه بـا ایـن اتهام نیـز مواجه
شـده که حاصل تقلید بوالهوسـانه قدرت از خارج اسـت .در
چنین فضایـی کتاب بارنـت میتواند درک وسـیعتری از ایده
دانشگاه و نسبت آن با اکوسیستمهای مختلف به ما بدهد.
دکتر غالمرضـا ذاکر صالحی ،عضو هیئـت علمی گروه
مطالعـات تطبیقـی و نـوآوری در آمـوزش عالـی مؤسسـه
پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالی هـم که به عنـوان ناقد
در ایـن نشسـت برخـط (آنالین) شـرکت داشـت در معرفی
مختصـری از مؤلـف انگلیسـی ایـن کتـاب گفـت :بارنت،
اسـتاد ممتـاز دانشـگاه لنـدن اسـت کـه در مؤسسـهآموزش
آنجـا کار میکنـد .او کـه اکنون  ۶۲سـال سـن دارد ،سـالها
پـس از انتشـار کتـاب «ایـده دانشـگاه» خـود در «دانشـگاه
بومشـناختی» کـه سـال  ۲۰۱۸منتشـر شـده ،سـنتزی از
آرزوهـای مـا آکادمیسـینها در مقابـل هفـت بـوم نظـام
مختلف در نسبت با دانشگاه مطرح میکند.
وی بیـان داشـت :بارنـت در ایـن اثـر از بـوم نظامهـای
معرفـت ،نهـاد اجتماعـی ،اشـخاص ،اقتصـاد ،یادگیـری،
فرهنگ و منابع طبیعی سـخن گفته ولی در تبیین نسـبت آنها
بـا دانشـگاه بـه کنشگـران برجسـته ایـن بومنظامهـا ارجـاع

نـداده بلکـه یـک تنـه از دیـد آنهـا نظـر داده و خـرد
بومشـناختیای را سـاخته و سـپس بـه آن رنـگ زمینـی زده
است.
دکتر ذاکر صالحی تصریح کرد :نویسـنده سـعی دارد ،ما
را متوجـه افقـی دوردسـت کند بـدون اینکه شـواهد و عالئم
روشـنی ارائه کنـد .بارنت میخواهـد در فضایی آشـوبناک،
مـا را بـه نقطـه آرامـش برسـاند؛ لـذا سـعی دارد بـه مـا امید
بدهـد ،بـدون این که چیـزی از بیمها بگویـد و نقص کارش
هـم همیـن اسـت .مزیت ایـن اثـر این اسـت که با مقایسـه
ایـن کتـاب بـا آثـار اولیـهاش در دهـه  ۱۹۹۰میتوانید سـیر
تحـول اندیشـه بارنـت در خصـوص دانشـگاه طی سـه دهه
اخیر را ببینید.
دکتـر ذاکـر صالحی در نقد شـکلی کتاب گفـت :خوب
بـود مترجمان از بارنت میخواسـتند که مقدمـهای بر ترجمه
فارسـی کتاب خود بنویسـد و خودشـان هـم در مقدمهای به
شـرح مختصـر زندگینامـه نویسـنده میپرداختنـد .درج
عکس نویسـنده و عنوان انگلیسـی کتاب در پشـت جلد هم
بـه معرفـی بهتر اثر و نویسـنده بـه مخاطبان کمـک میکند.
در معـادل سـازی واژهها هم بهتـر بود «اتوپیا» را آرمانشـهر
ترجمـه میکردنـد نـه رؤیـا چـون رؤیاپـردازی و درام در
مطالعات فلسفی و جامعه شناسی موضوعیتی ندارد.
وی گفـت :بـرای فهـم این کتـاب که فضای حاکـم بر آن
حاشـیهای پررنگتر از متن به شـمار مـیرود ،مقدماتی الزم
اسـت کـه یکـی از آنهـا فهم جریـان رو بـه تزایدی اسـت که
بحث پولی و بنگاهی شـدن ،تجاری شـدن ،دیجیتالی شدن
ً
یـا شـرکتی شـدن دانشـگاه را مطـرح میکنـد و اتفاقـا
آکادمیسـینها نیـز نسـبت بـه آن واکنـش گسـترده نشـان
دادهانـد .بارنـت تأکیـد دارد کـه اقتصـاد تنهـا یکـی از
زیسـتبومهایی اسـت کـه بـا دانشـگاه ارتبـاط دارد نـه همه
آنهـا .او پاسـخ افـرادی ماننـد بودریـار را میدهـد کـه
میگوینـد دیگـر دانشـگاه نداریـم .یـا هموطن بارنـت آقای
ایگلتـون کـه در نقد آمریکایی شـدن و تجاری شـدن افراطی
دانشـگاههای انگلسـتان ،مقاالتـی اعتراضـی مثـل «مـرگ
تدریجـی دانشـگاه» را نوشـت و خـود را بازنشسـته کـرد
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(دراعتـراض بـه انفعال دانشـگاه آکسـفورد نسـبت بـه رواج
الگویشرکتی-تجاری).
دکتـر ذاکـر صالحـی در ادامـه بـا اشـاره بـه رویکردهای
منفـیای کـه در دوره خانـم تاچر نسـبت بـه دانشـگاه ایجاد
شـد گفـت :در همین انگلسـتان ،تاچـر معتقد بود کـه نباید
بودجـهای بـه دانشـگاه داد و دانشـگاه بایـد خـودش کسـب
درآمـد کنـد .او شمشـیر را از رو بسـت و چهـره عریـان
نئولیبرالیسـم آموزشـی را به رخ کشـید .قبل از او ،ناپلئون هم
دانشـگاه را بیفایـده میدانسـت و میگفـت باید پلیتکنیک
را جایگزین دانشـگاه کرد .او دانشـگاه پاریـس را تعطیل کرد
امـا  ۱۴سـال بعـد ،آن دانشـگاه تنهـا با تغییـر نام به دانشـگاه
فرانسـه بـه دلیـل تمایلات ناسیونالیسـتی شـدید آن دوره،
ً
مجددا بازگشایی شد و روی ریل سنتی خود برگشت.
به گفته این پژوهشـگر حوزه آموزش عالی ،نئولیبرالیسـم
از نـوع تاچـری همین امـروز هم به دانشـگاههای انگلسـتان
فشـار مـیآورد و ایـن دانشـگاهها بیـن الگـوی انگلیسـی
(آکسـبریجی) کـه تأکیـد زیـادی بـر مناسـک و آیینهـای
دانشـجویی دارد و هـدف آن رشـد دانشـجو و تربیت انسـان
جنتلمـن و فرهیختـه اسـت – و الگـوی شـرکتی آمریکایـی
دسـت و پـا میزنند.درایـن فضـای معلـق وفشـار روزافـزون
الگوی امریکایی این کتاب پاسـخی اسـت بـرای تعدیل ایده
دانشـگاه آکسـبریجی .او بـا مطـرح کردن فضیلـت خدمت
دارد بـه نوعـی دانشـگاه چندمنظـوره امریکایـی
( )multiversityرا مشـروعیت مـی دهـد؛ یعنـی دانشـگاه
خدمت محور (.)service based
دکتـر ذاکر صالحی خاطرنشـان کرد :بارنـت ،الگویی را
بـرای سـاختن فرهنگ دانشـگاهی بیان میکند کـه جهانی و
آرمانـی اسـت و مقـداری به مـرز ایدئولوژیک شـدن نزدیک
شـده اسـت در حالـی که رسـیدن به یـک الگـوی جهانی از
فرهنگ دانشـگاهی ،امکانپذیر نیسـت و نمیتوان از سنگال
تـا بنگال مدل واحـدی از دانشـگاه را حاکم کرد .در زیسـت
بـوم« ،تنـوع» یـک اصـل اسـت نه یکسـان سـازی .تنـوع به
زیست بوم غنا میبخشد.
وی گفـت :هرچنـد بارنـت اعتـراف میکنـد کـه وجـه
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احساسـی وزیبایـی شـناختی را از نیومـن الهـام گرفتـه امـا
الگویـی کـه در کتـاب بارنـت ارائـه شـده از جنس دانشـگاه
رمانتیـک نیومن نیسـت بلکه دانشـگاه خـاص رونالد بارنت
اسـت کـه میخواهد با زیسـت بومهـای مجاور درگیر شـود
درعیـن حـال خودش تمامیتـی ندارد و حتی یک زیسـت بوم
مسـتقل نیسـت .این ایده نسـبت چندانـی با واقعیـت امروز
نـدارد .بقـول خـودش خیالپـردازی کـرده اسـت .وقتـی
دانشـگاه بـا سیاسـت و اقتصـاد و فرهنـگ و … کـه فضـای
کشـمکش اسـت ،درگیر میشـود ،دیگـر رمانتیـک نخواهد
بـود .ممکـن الوقـوع بـا احتمـال وظن و آینـده مرجـح که در
مباحـث فورسـایت و آینـده نـگاری مطرح میشـود متفاوت
اسـت .خیـال پـردازی خـوب اسـت بشـرط آنکـه ایشـان
سـیگنالها و شـواهد و جریانـات درحال ظهور را با اشـاره به
مصادیقـی مانند دانشـگاه لندن کـه در آنجـا تدریس میکند
ً
ارائـه میکـرد .اتفاقـا شـواهد موجـود نشـان از حاکم شـدن
الگـوی تجـاری بـر همـه دانشـگاهها اسـت نـه خـرد بـوم
شـناختی .در انتهـا هـم خـودش بیان میکنـد که مـرادم این
نیست که این دانشگاه (بوم شناختی) تحقق خواهد یافت!
دکتـر ذاکـر صالحـی بـا اشـاره بـه تجربـهای عینـی از
شکسـت آرمانشـهرگراییهای افراطـی در حرکـت برخـی
جریانـات چپ مائوئیسـتی در ایـران تصریح کـرد :محققان
ً
خصوصـا فیلسـوفان بایـد مراتـب باشـند کـه در ورطـه
آرمانشهرگرایینیفتند.
بـه عقیده ایـن صاحبنظر حـوزه آموزش عالـی ،در کتاب
«دانشـگاه بومشـناختی» در مجموع طرحواره دقیق یا منشور
عملـی بـرای عبـور از وضع فعلـی به شـرایط آرمانـی (دوران
گـذار) ارائـه نشـده و شـواهد عینی هـم از حاکم شـدن ایده
دانشـگاه کارآفریـن حکایـت دارد .بارنـت ،مدعی اسـت که
پارادوکـس را حـل کرده و دانشـگاه آرمانی او ،رؤیا اما دسـت
یافتنی است .پارادوکس طرح شده اما حل نشده است.
در ادامـه ،دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی و
آموزشـی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی که بهعنوان
ناقـد دوم در ایـن نشسـت حضور داشـت ،کوشـید بـه عنوان
یـک دانشآموختـه فلسـفه ،قـدری همدالنهتـر بـا بارنـت و
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کتابـش کـه رویکردی فلسـفی به ایـده دانشـگاه دارد ،مواجه
شود.
وی بـا طـرح ایـن مقدمه که باید توجه داشـت کـه بارنت
در کجـای تاریـخ  ۲۲۰سـاله ایـده دانشـگاه ،نظـر خـود را
مطـرح کـرده اسـت ،گفـت :از نیمـه قـرن بیسـتم تاکنـون با
ً
سـیطره رویهای مواجه هسـتیم که اساسـا «ضد ایده» اسـت
و در چنیـن فضایی اسـت که فیلسـوفی مثل بارنـت ،تال دارد
دیـن خود را به چند سـنت به ویژه سـنت آلمانی دانشـگاه ادا
کنـد و بـار دیگـر «مفهـوم» را بـه میـان آورد .بارنـت هنـگام
نوشـتن ایـن کتـاب که حاصـل  ۳۰سـال مطالعـه و پختگی
فکـری اوسـت خـود را در پایـان ایـده  ۲۲۰سـاله دانشـگاه
میبیند.
وی افـزود :مقدمـه دیگـری کـه بـرای معرفی ایـن کتاب
بایـد به آن توجه داشـت این اسـت که ایده بارنت چه نسـبتی
بـا آثـار دیگـر وی دارد .این کتاب محصول  ۳۰سـال مطالعه
بارنت اسـت که تالش دارد مفهومی فلسـفی را خلق کند که
جامـع تمـام نظامهای پیرامون انسـان باشـد و دانشـگاهی را
بـرای ما ترسـیم کند که پاسـخگوی تمام نیازهای ما باشـد و
ً
نه صرفا یکی از نیازهای ما.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی خاطرنشـان کـرد که باید به کانسـپتی همکه کتاب
در آن نوشـته شـده توجه کرد .مؤلف این کتاب را در زمانهای
نوشـته اسـت که اقتصاد تعیین کننده سیاسـتهای دانشـگاه
اسـت و در زمینـهای بزرگتـر ،در مقطعی زندگـی میکنیم که
همـه مـا بـه انسـانهای تخریبگـر تبدیـل شـدهایم و بـا
بهرهبـرداری بیـش از حـد در حـال نابـود کـردن زیسـت بوم
خـود و از دسـت دادن رابطهمـان با کیهان و جهـان و خودمان
هستیم.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا توجه به سـه مقدمـهای که ذکر
شـد جـای مقدمـه مترجمان در کتاب خالی اسـت .میشـد
این مقدمه را با مشـورت کسـانی کـه در این حوزه تخصصی
کار میکنند نوشت یا مقدمه را به آنها واگذار کرد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی با توصیه مطالعه ایـن کتاب به مدیران دانشـگاهها

و نظـام آمـوزش عالی تصریح کرد :مسـأله من بـا بارنت این
اسـت کـه آیا دانشـگاه ،خـود ،بوم نظام هشـتم هسـت یا نه؟
خصیصه دانشـگاه مدنظـر بارنت ،بیپروایی و اندیشـهورزی
است که ثمره آن عاملیت دانشگاه است.
وی گفـت :براسـاس ایـده بارنـت ،هویـت دانشـگاه در
ارتبـاط متعـادل آن بـا هفـت بـوم نظـام پیرامونـی آن شـکل
میگیـرد کـه هـر یـک هویتـی سـیال دارنـد .ایـن بخـش از
مالحظـات بارنـت کـه دانشـگاه را فاقـد ذات و حاصـل
ً
مجموعـهای از تعاملات میدانـد دقیقـا در مقابـل ایـده
دانشـگاه آلمانی اسـت .دانشـگاه در عین حال سـعی دارد از
ایـن بـوم نظامهـا فراتـر بـرود؛ درسـت همانگونه که انسـان
اندیشـمند میکوشـد از وضـع موجود فراتـر بـرود و آیندهای
بهتر را برای خود ترسیم کند.
دکتـر ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه هویـت دانشـگاه
بومشـناختی از ورود بـه عرصـه متالطـم و دگرگـونشـونده
بومنظامهـای پیرامونـی شـکل میگیـرد ،اظهـار داشـت:
مسـئولیت دانشـگاه نسـبت بـه جامعـه این اسـت کـه بتواند
موضـوع ایـن هفت بـوم نظام را بطـور هماهنگ پیـش ببرد یا
بـه تعبیری دانشـگاه بـرای اینکـه بتواند خـودش را بـه جهان
بچسـباند ،نیازمند چسـبی اسـت که این چسـب همان ایده
دانشـگاه اسـت؛ ایـده دانشـگاه ببومشـناختی .ایـدهای کـه
ترکیبـی متعـادل و همزمـان از هفـت بـوم نظـام پیرامونـی ما
است.
دکتـر ماحـوزی با اشـاره به پتانسـیلهای بسـیاری که در
نظریـه بارنـت وجـود دارد ،اظهـار داشـت :ایـده او همچنین
میتواند نولیبرالیسـم آموزش عالـی را که در معرض انتقادات
متعدد اسـت نجات دهـد .بارنـت میتواند چشـماندازی از
یـک آمـوزش آزاد و لیبـرال ارائـه کنـد کـه سرسـپردگی تـام و
تمامـی بـه اقتصـاد نـدارد و بـه انسـان و فرهنـگ و نهادهـا و
یادگیـری و آمـوزش آزاد و خالقیـت انسـان برای ترسـیم ایده
بهتر اهمیت میدهد.
وی خاطرنشـان کـرد :در ایـده بارنـت از آرمانشـهر
صحبـت شـده و پای ایـده یا همـان «مفهـوم» به میـان آمده
اسـت کـه الزمـه تأمـل فلسـفی اسـت .بـا ایـن حـال وی
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برخلاف ایدهالیسـتهای آلمانـی ابتـدای قـرن نوزدهـم و
اارائهدهندگان ایده دانشـگاه در الگوی دانشگاه آلمانی تالش
دارد ایـن ایـده را بـا واقعیتهایـی کـه دانشـگاه را احاطـه
کردهانـد و دانشـگاه در ارتباط با همـان واقعیتها کار و عمل
میکنـد ،سـازگار کنـد .از همیـنرو اسـت که بهعقیـده وی،
آرمانشهر موردنظر روی زمین قابل تحقق است.
بهگفتـه دکتـر ماحـوزی ،بارنـت متأثـر از رئالیسـم
انتقادیـروی باسـکار ،واقعیتهایـی که متن زندگی انسـانها
را تشـکیل میدهند ،متنعدد و متنوع و الیه الیه هسـتند و لذا
نظامهـای دانشـگاهی بایـد هـر کـدام نسـخه خـود را بـرای
عملـی سـاختن ایـده جهانشـمول دانشـگاه بومشـناختی
پیشـنهاد دهنـد .بـه ایـن معنـا ،در دانشـگاههای مختلـف
میتوانیـم شـاهد روابط متعدد و متنوعـی از دانشهای عالی
دانشـگاهی بـا الیههـای واقعیـت در هفـت بومنظام باشـیم.
دانشـگاه تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه میتوانـد عاملیت
ً
خـود را نشـان دهـد و بیـان دارد کـه صرفـا نهـادی منفعل در
ً
مواجهه بـا واقعیتهای بیرونی خصوصا بـوم نظام اقتصادی
نیست .این همان وجه ایدهوار پیشنهاد بارنت است.
به گفتـه دکتر ماحـوزی ،ایـن خصیصه ترکیبی دانشـگاه
پیشـنهادی بارنت ،یعنی اندیشـه (ایده) و واقعیت (هفت بوم
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نظامـی کـه ما را احاطـه کردهاند و مـا در میان آنهـا افتادهایم
و بـا آنهـا ارتبـاط عینی و عملـی داریم) ،سـبب میشـود تا
بارنـت دانشـگاه مطلوب خود را نه به شـیوه ایدهپـردازان اولیه
قـرن نوزدهـم ارائه دهد و نه به شـیوه جامعهشناسـانی که ایده
را نادیـده میگیرنـد و به تحلیل کنـش میپردازنـد ،بلکه این
دانشـگاه را بـر حسـب ایـده و واقعیـت ارائه میدهد تا نشـان
دهـد کـه دانشـگاه میتوانـد علیرغـم همـه آسـیبهایی که
متحمل شـده اسـت بهمثابه تنها امیـد ما لحاظ شـود .به این
معنـا ،دانشـگاه بومشـناختی موردنظـر بارنـت بهعنـوان یک
آرمانشـهر ما را متوجه درکی وسـیعتر از کیهان و زیسـت بوم
و محیـط زیسـت می:ند؛ محیط زیسـت و زیسـتبومی که
متلـزم هماهنگـی و بهکارکـردی تمامـی هفـت بـوم نظامـی
اسـت که بارنت پیش کشـیده اسـت .ایـن ایده کـه تحقق آن
مسـتلزم چرخـش و انقالبـی در نـگاه ما بـه کارکرد دانشـگاه
اسـت رویـه تخریبگرایانـه مـا را در مواجهه با جهـان تغییر
میدهـد و بهزیسـتی را جایگزیـن آن میکنـد .بـه ایـن معنـا
ایـن کتـاب فلسـفی بـه معنـای دقیـق کلمـه یـک کتـاب
زیستبومشـناخای اسـت و تلاش دارد درک مـا را دربـاره
محیط زیسـت و زیسـت بوم بر اسـاس نوعی از انسانشاسی
و هستیشناسی و معرفتشناسی متفاوت تصحیح کند.
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بیستوهشـتمین نشست ،از مجموعه

نشستهای علم و جامعه:

نقد و بررسـی کتاب «زیست
دانشجویی؛ سیاست و هویت»
نشسـت نقـد و بررسـی کتـاب «زیسـت دانشـجویی؛
سیاسـت و هویـت» روز دوشـنبه  ۱۲آبـان بـه همـت
موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی با حضـور دکتر
عبداالمیـر نبـوی (تدوین کننـده کتاب) ،عبـاس عبدی و
دکتـر علـی مرشـدی زاد -بهعنـوان منتقـد -بـه صـورت
برخط (آنالین) برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت ،دکتـر نبـوی در معرفـی این
کتـاب کـه مشـتمل بـر  ۱۲مقالـه در ارزیابـی زیسـت
دانشـجویی از بعـد سیاسـت و هویـت اسـت اظهـار
داشـت :با وجـود آثاری کـه در زمینه جنبش دانشـجویی
منتشـر شـده احسـاس کردیـم جنبـش دانشـجویی هنوز
جـای کار دارد بنابرایـن بـا همـکاری برخـی دوسـتان
پازلـی طراحـی کردیـم و سـراغ نویسـندگان عالقهمنـد
رفتیم و از آنها خواسـتیم مقاالتـی در خصوص جنبههای

مختلـف ایـن مسـئله ارائه کننـد .البته در بعضـی زمینهها
یـا نویسـنده مناسـبی پیـدا نکردیـم یـا نوشـته خوبـی بـه
دسـت نیامـد .وی افـزود :امیـدوارم ایـن کار راهگشـای
یـک سـری رویکردهـا و نگاههـای تـازه در درک زیسـت
دانشجویی باشد.
عبـاس عبـدی ،روزنامـه نـگار و از فعـاالن سـابق
جنبـش دانشـجویی هـم که بـه عنـوان منتقد در نشسـت
حضـور داشـت اظهـار داشـت :یـک سـری کتابهـا
وجـود دارنـد کـه یـک نفـر آن را مینویسـد و خیلـی
زحمـت دارد و زمانبر اسـت و فـارغ از محتوایی که دارد
نیازمنـد برنامهریـزی بلندمـدت اسـت امـا بعضـی
کتابهـا ،حاصـل ایـده نویسـنده اصلـی و مقاالتـی
اسـت کـه در خصـوص جنبههـای مختلـف این ایـده از
صاحبنظـران میگیـرد .بـه ایـن ترتیـب نـه تنهـا کار
سـریعتر انجـام میشـود کـه بـا توجـه بـه دیدگاههـای
مختلـف مطرح شـده ،اثر جذابتـری به مخاطبـان عرضه
میشود.
وی افـزود :کتـاب «زیسـت دانشـجویی؛ سیاسـت و
هویـت از ایـن حیث جزو کارهـای قابل توجه اسـت که در
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کشـور کمتر داشـتهایم چون سرویراسـتار اصلی باید بتواند
رضایـت افـراد صاحبنظر را جلب کند که به دلیل مشـارکت
پایین علمی در بین محققان ما کار بسیار سختی است.
مهنـدس عبـدی تصریـح کـرد :ویژگـی مهـم دیگـر
ایـن نـوع کتابهـا تنـوع مخاطبـان آنها اسـت کـه فقط
بـه مخاطبـان عمومـی یـا متخصصـان محـدود نیسـت
بلکـه بـه دلیـل نـوع نـگارش علمـی و در عیـن حـال
ژورنالیسـتی ،مخاطبـان بینابینـی دارد .کتـاب از لحـاظ
ً
موضوع و شـکل هم کامال قابل دفاع است.
ایـن کنشـگر دانشـجویی گفـت :در مـورد محتـوا به
درسـتی گفتهانـد کـه درک مـا از تاریـخ جنبـش
دانشـجویی بهتـر از وضعیـت کنونـی دانشگاههاسـت
کـه ایـن مسـئله دالیـل مختلفـی دارد .در ایـن کتـاب با
قیـد پسـوند سیاسـت و هویـت تلاش شـده کـه روشـن
شـود منظـور از زیسـت دانشـجویی ،ابعـاد سیاسـی و
هویتـی آن اسـت ولـی مفهـوم هویـت آن قـدر گسـترده
اسـت کـه فکـر میکنـم درک همیـن جنبـه از زیسـت
دانشـنجویی هـم بـدون توجـه بـه ابعـاد فـردی زیسـت
دانشـجویی ماننـد پایـگاه اجتماعـی ،اخلاق جنسـی و
… ممکـن نیسـت .در گذشـته جنبـش دانشـجویی حتی
در مـورد نیروهـای چـپ ،اخلاق بـه نوعـی مکمـل
سیاسـت بـود در حالـی کـه در سـالهای اخیـر شـاهد
نوعـی فردگرایـی در دانشـجویان هسـتیم که بـه نوعی بر
ابعـاد سیاسـی و هویتـی زیسـت دانشـجویی هـم مؤثـر
است.
وی خاطرنشـان کرد :در وقایع سـال  ۸۸یادم هسـت
وقتـی از یکـی از دانشـجویان کـه دیـر بـه خانه آمـده بود
علـت تأخیـرش را جویـا شـدم پاسـخ داد کـه بعـد از
شـرکت در تظاهـرات بـا دوسـتانش بـه کافـی شـاپ
رفتهانـد .این بـرای من کـه در فضای جنبش دانشـجویی
دهـه  ۵۰فعالیـت کـرده بودم قابل درک نیسـت که کسـی
بعـد از تظاهرات و درگیری به کافه برود.
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مهنـدس عبدی خاطرنشـان کرد :صرفنظـر از اخالق
جنسـی ،مسـائلی مثـل ازدواج ،تعلقـات و مناسـک
مذهبـی ،مهاجـرت ،وضعیـت اشـتغال ،مصـرف
فرهنگـی ،مسـئله سـهمیهها و … هـم بایـد در تحلیـل
وضعیـت دانشـگاهها و زیسـت دانشـجویی موردنظـر
قـرار گیـرد .البتـه بهعنـوان یـک مؤسسـه دولتـی ،شـاید
مالحظاتـی داشـتید کـه بـه مسـئله اخلاق جنسـی،
مهاجـرت ،پایـگاه اجتماعـی ،اقتصـادی و سـهمیهها و
خالفهایـی مثـل مصـرف مشـروبات الکلـی و … کـه
جـزو زیسـت اجتماعـی و فردی دانشـجویان اسـت و در
زیسـت سیاسی هم تأثیر دارد نپرداختهاید.
ایـن روزنامـه نـگار تصریح کـرد :کاسـتی دیگری که
در ایـن کتـاب قابـل طـرح اسـت ایـن کـه وقتـی کتابـی
مینویسـید سرویراسـتار اصلـی مسـئولیت دارد کـه
اعتبـار تحقیقـات را بررسـی کنـد .در بعضـی مقـاالت
ایـن کتـاب بـه تحقیقاتـی ارجـاع داده شـده کـه اعتبـار
آنهـا معلوم نیسـت .درسـت نیسـت کـه هر پژوهشـی را
از هـر جـا آدم بـردارد و بگوید دانشـجویان این طور فکر
میکننـد .البتـه شـاید ایـن پژوهشهـا و پیمایشهـا
ً
واقعـا معتبـر باشـد اما بـه هر حـال محقـق در جایگاهی
نیسـت که اعتبار آنها را تأیید کند.
دکتـر علـی مرشـدی زاد ،دانشـیار علـوم سیاسـی و
مطالعـات انقلاب اسلامی دانشـگاه شـاهد و دیگـر
سـخنران ایـن نشسـت اظهـار داشـت :کتـاب «زیسـت
دانشـجویی ،سیاسـت و هویـت» کار بدیعـی اسـت.
ً
قبلا هـم کارهایی دربـاره جنبش دانشـجویی شـده بود
کـه بـه روز کردنـش الزم بـود .البتـه بهتـر بـود کـه دکتر
نبـوی کـه ویراسـتاری اثـر را عهـدهدار بودهانـد ،منطق و
چارچـوب مشـخصی را بـرای نویسـندگان تعییـن
میکردنـد تـا انسـجام و هماهنگـی بیشـتری در مقاالت
ایجـاد مـی شـد .نبـود چارچـوب یـا حداقـل تعریـف
مشـخص در کتـاب باعث شـده منظـور از اصطالحات

سلسلهنشستهای نقد و بررسی کتاب

ً
مطـرح شـده در مقاالت مختلف مشـخص نباشـد .مثال
در کل مقاالت ،سیاسـی شـدن آمـده ولی معلوم نیسـت
حـد سیاسـی شـدن چـه قـدر اسـت و کجـا افراطـی
میشـود .در برخـی مقـاالت نویسـنده ،حضـور در
جنبـش دانشـجویی ،افراطـی و انقالبـی شـدن تلقـی
شـده و جنبـش را معـادل رادیـکال شـدن گرفتهانـد یـا
فمینیسـم کـه بالـذات افراطـی نیسـت ،افراطـی تلقـی
شده است.
وی بـا ابـراز ایـن عقیـده کـه در مجمـوع ،کتـاب،
تحـت سـیطره یـک روح محافظهکارانـه اسـت و بـا نگاه
بـه حفـظ وضع موجـود و غیرسیاسـی کردن دانشـجویان
نوشـته شـده اسـت ،خاطرنشـان کـرد :کتـاب ،علـت
رادیـکال شـدن دانشـجویان و افراطـی شـدن آنهـا را در
دانشـجویان جسـتوجو کـرده و سـهمی بـرای دولت در
ایـن زمینـه ندیـده اسـت کـه شـاید چـون کتـاب توسـط
یـک مؤسسـه دولتـی تدویـن و منتشـر شـده ایـن کار را
کردهانـد ولـی نبایـد همـه تقصیـر را گـردن دانشـجویان
انداخـت و نحـوه برخـورد حاکمیـت و دولتهـا و
پاسـخگو نبـودن آنهـا را که جنبشهـای اصلاح طلبانه
را به سـمت انقالبی شدن میبرد نادیده گرفت.
نکتـه دیگـر ایـن کـه کاش از برخـی فعـاالن جنبـش
ً
دانشـجویی کـه اتفاقـا برخی از آنهـا در مطبوعـات قلم
میزننـد و در سـطوح علمـی بـاال هـم هسـتند خواسـته
میشـد کـه مقـاالت یـا الاقـل خاطـرات خـود را بـرای
درج در این کتاب ارائه میکردنند.
دکتـر مرشـدیزاد بـا بیان برخـی ایرادات نوشـتاری و
صـوری کتـاب گفـت :کاش مقالـه اول کتاب که توسـط
دکتـر مردیهـا نوشـته شـده و مقالـه بسـیار خوبـی هـم
هسـت ،آمیختـه بـا مبانی نظـری بود تـا مدخلـی بهتر بر
ای آغـاز بحـث میشـد .همچنیـن در کتـاب مقالهای در
خصـوص اسلامی شـدن دانشـگاهها آمده اما بـه این که
ایـن تجربـه موفـق بـوده یا نـه نپرداختـه اسـت .همچنین

در مقالـهای از دکتر جزایری ،سیاسـی بودن دانشـجویان
مذمـوم تلقـی شـده ولـی بـه ایـن کـه منظـور از سیاسـی
شـدن چیسـت و آیـا هـر اعتـراض و موضعگیـری
دانشـجویان امـری مذمـوم اسـت پاسـخی داده نشـده
اسـت .در کتـاب مقالهای هم از دکتـر نبوی در خصوص
تغییـر نسـلی چـاپ شـده کـه شـاید ارتبـاط کمتـری بـا
جنبش دانشجویی دارد.
دکتـر نبـوی هم در پایان این نشسـت با وارد دانسـتن
برخـی ایـرادات مطـرح شـده بـه مقـاالت گفـت :در
تدویـن ایـن کتـاب بـه هیـچ وجـه سـعی نداشـتیم کـه
روح محافظهکارانـهای بـر کتـاب حاکـم کنیـم ولـی
ً
حقیقتـا جسـت و جـوی مـن و همکارانـم بـرای یافتـن
کسـانی کـه بتواننـد مقاالتـی قابـل اسـتناد بنویسـند در
برخـی حوزههـا بینتیجـه بـود کـه همیـن مسـئله هـم بر
کتـاب سـایه انداختـه و ایراداتـی کـه اسـاتید محتـرم
مطرح کردند وارد است.
دکتـر جبـار رحمانی کـه اداره این نشسـت را برعهده
داشـت نیـز در سـخنانی کوتـاه بـا تأییـد دیدگاههـای
مطـرح شـده در خصـوص تأثیـر جنبههـای مختلـف
فـردی ،اجتماعـی و … بـر زیسـت و هویت دانشـجویی
گفـت :بـه نظـر من حتـی معمـاری فضاهای دانشـگاهی
بر هویت سیاسـی دانشـجویان مؤثر اسـت .سـال ۱۳۷۸
کـه در کـوی دانشـگاه تهـران سـکونت داشـتم فضـای
کـوی طـوری بـود کـه بـا هـر اتفاقـی دانشـجویان
ً
میتوانسـتند سـریعا واکنـش نشـان دهنـد ولـی بعـد از
چنـد سـال کـوی دانشـگاه بـه خوابـگاه متأهلان تبدیـل
شـد و مسـئوالن بـا ایـن دسـتکاری هوشـمندانه ،تلاش
کردهانـد چگالـی دانشـجویان را در مکانـی مشـخص
کاهش دهند.
مهنـدس عبـدی هـم در تأیید ایـن صحبتهـا گفت:
تأثیـر محیـط دانشـگاه بر هویـت و جنبش دانشـجویی را
میتـوان در دانشـگاه آزاد بـه خوبی دید .محیط دانشـگاه
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آزاد کـه نزدیـک بـه دبیرسـتان یـا حداکثـر مـدارس عالی
قبـل از انقالب اسـت برای زیسـت دانشـجویی متعارف
مناسـب نبـود و امـکان انجـام فعالیتهـای فـوق برنامـه
مثـل کالسهـای فـوق برنامهای کـه در سـالهای ۱۳۷۰
تـا  ۱۳۸۴در پلـی تکنیـک برگزار میشـد و پویایـی قابل
توجهی به این دانشـگاه میداد را نداشتند.
ً
وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه شـخصا اعتقـاد دارد کـه
دانشـگاه نهـاد علم اسـت نه سیاسـت و سیاسـت باید در
دانشـگاه در حاشـیه باشـد و عملکرد حاکمیت اسـت که
باعـث میشـود دانشـگاه بـه دلیـل ضربهپذیـری کمتـر و
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کمتـر بـودن امـکان شناسـایی فعـاالن سیاسـی ،کانونـی
بـرای حرکتهای سیاسـی باشـد ،اظهـار داشـت :با این
حـال بـا این نظـر که علـت افت گرایـش بـه فعالیتهای
سیاسـی در دانشـگاهها در سـالهای اخیر گرایش بیشـتر
دانشـجویان بـه فعالیتهـای علمـی و درسـی اسـت
موافق نیستم.

جامعه ایرانی و بحران کرونا

پرونده  جامعه ایرانی  و  بحران کرونا

نحوه مواجهه نظام آموزش
عالی کشورهای منطقه MENA
با بحران ویروس کرونا
جریان کرونا ویروس در خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم
به منطقه  MENAاز اول فوریه  2020آغاز شد .تا 26
ماه مارس ،بهترتیب ایران ،عربستان سعودی ،قطر ،امارات
متحده عربی ،کویت و مصر جزء کشورهای پر خطر در
منطقه بودند .این گزارش به بررسی نحوه مواجهه نظام
آموزشعالی این منطقه با بحران کوید  19میپردازد .از
العرسانی اینترنتی برای گردآوری اطالعات مربوطه
منابع اط 
استفاده شده است.
پاندمی کوید  19نظام آموزش عالی منطقه را تا حد
زیادی تحتتأثیر قرار داده است .با شیوع پاندمی و تعطیلی
دانشگاهها و دیگر مؤسسات نظام آموزش عالی ،گذار
به نظام آموزش از راه دور و نحوه بکارگیری استراتژیها
و ابزارهای جدید آموزشی تکنولوژی محور به معیاری
برای آزمودن سرعت عمل و میزان اثربخشی ،سطح
توسعهیافتگی ،نحوه مدیریت بحران دانشگاهها و دیگر
موسسات آموزش عالی در برابر این رخداد ناگهانی و
بیسابقه تبدیل شده است.

آموزشعالی منطقه MENA

جریـان کرونـا ویـروس در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا
موسـوم بـه منطقـه  MENAاز اول فوریـه  2020آغـاز شـد.
تـا  26مـاه مـارس ،بهترتیـب ایـران ،عربسـتان سـعودی ،قطر،
امـارات متحـده عربـی ،کویـت و مصـر جـزء کشـورهای پـر
خطـر در منطقـه بودنـد .این گـزارش به بررسـی نحـوه مواجهه
نظـام آموزشعالـی این منطقـه با بحـران کویـد  19میپردازد.
از منابـع اطالعرسـانی اینترنتـی بـرای گـردآوری اطالعـات
مربوطه اسـتفاده شـده اسـت.
پاندمـی کویـد  19نظـام آمـوزش عالـی منطقـه را تـا حـد
زیـادی تحتتأثیر قرار داده اسـت .با شـیوع پاندمـی و تعطیلی
دانشـگاهها و دیگـر مؤسسـات نظـام آمـوزش عالـی ،گـذار به

نظـام آمـوزش از راه دور و نحوه بکارگیری اسـتراتژیها و
ابزارهـای جدیـد آموزشـی تکنولـوژی محور بـه معیاری
بـرای آزمـودن سـرعت عمل و میزان اثربخشـی ،سـطح
توسـعهیافتگی ،نحـوه مدیریـت بحـران دانشـگاهها و
دیگـر موسسـات آمـوزش عالـی در برابـر ایـن رخـداد
ناگهانـی و بیسـابقه تبدیـل شـده اسـت.
منطقـه  MENAبـه لحـاظ جغرافیایـی دربرگیرنده
کشـورهای عربـی حـوزه خلیجفـارس ،ایـران ،عـراق،
فلسـطین ،اسـرائیل ،سـوریه ،اردن ،لبنان ،مصـر ،لیبی،
یمـن ،تونـس ،الجزایـر و مراکش اسـت.
ایـن منطقـه از نظـر سـاختار و ویژگیهای سیاسـی،
اقتصـادی ،فرهنگـی ،جغرافیایـی ،امنیتـی و همچنیـن
مذهبـی بسـیار متنـوع و چندپـاره اسـت .بسـیاری از
کشـورهای منطقـه (بجـز مصـر ،تونـس و فلسـطین)
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از تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان اصلـی نفـت محسـوب
میشـوند.
ً
اخیـرا نظـام آموزشعالـی نقش مهمـی را در توسـعه منطقه
 MENAبهعنـوان خدمتـی ر و بـه رشـد و عاملـی کلیـدی در
تنوعبخشـی بـه اقتصـاد و رهاییبخشـی آن از اتـکای صـرف
بـه منابـع انـرژی بهویـژه نفـت بـر عهـده داشـته اسـت .جالب
آنکـه ایـن منطقـه سـنت و فرهنگی غنـی در آمـوزش و یادگیری
دارد و بـه لحـاظ تاریخـی قدیمیتریـن دانشـگاههای جهـان
در کشـورهای ایـران ،مراکـش و مصـر قـرار دارنـد .بهرغـم
برخـورداری از ایـن میـراث باشـکوه ،نظـام آموزشعالی منطقه
بـا چالشهـای بسـیاری از جملـه فقـدان منابـع مالـی الزم،
توسـعهنیافتگی ،بیـکاری فارغالتحصیلان دانشـگاهی ،ناتوانی
در جـذب و حفـظ اسـتعدادهای منطقـه ،نابرابریهای گسـترده
ً
و بیثباتیهـای سیاسـی مواجـه بوده اسـت که اخیـرا همهگیری
کویـد  19نیـز بیشـتر بـر وخامـت اوضـاع افزوده اسـت.

مواجهه دانشگاههای منطقه با بحران کرونا
درحالیکه بیشـتر کشـورهای منطقـه  MENAاز دانشـگاههای
آمـوزش از راه دور برخوردارنـد و برخـی از دانشـگاههای خصوصـی
منطقـه هم از قبل سـرمایهگذاریهایی در توسـعه پلتفرمهـا و تولید
محتـوای الکترونیـک ،بـرای آموزش و یادگیـری آنالین داشـتهاند ،اما
بدنبـال شـیوع پاندمی ،اکثـر کشـورها و دانشـگاههای عمومی منطقه
بـا ایجـاد این ضـرورت ناگهانـی در فراهمسـازی دورههای آموزشـی
و یادگیـری آنالیـن در سـطح گسـترده دچـار چالـش جدی شـدهاند.
وقـوع ایـن بحـران ،دانشـگاهها را مجبـور بـه اتخـاذ رویکردهـای
جدید آموزشـی بهطور سـریع و اورژانسـی کـرده کـه در حقیقت باید
بسـیار قبلتـر ،بهنحـوی مقتضـی ،سـنجیدهشـده و مناسـب بـهکار
گرفتـه میشـدند .در ایـن بخـش بـه برخی از شـایعترین مشـکالت
و چالشهـای کلـی پیشآمـده بـرای نظـام آموزشعالـی منطقـه در
دوران همهگیـری کویـد  19اشـاره خواهد شـد:

عدم برخورداری از آمادگی الزم و کاهش
کیفیت آموزشی و یادگیری
در گـذار سـریع بـه آمـوزش آنالین ،بسـیاری از اسـاتید از
آمادگیهـای حرفـهای الزم در سـازواری اصولـی بـا تغییـرات
پیـش آمـده برخوردار نبودند .در واقع ،اسـاتید یا دانشـجویانی
کـه در دورههـای آموزشـی سـنتی پـرورش یافتهانـد ،ممکـن
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اسـت ارائـه و یادگیـری آمـوزش آنالیـن را فرآینـدی دشـوار و
نامطلـوب در نظـر گیرنـد؛ چـرا کـه یادگیـری رودررو فرهنـگ
آموزشـی غالب در منطقه  MENAمحسـوب میشـود .گفتنی
اسـت کـه نسـل دیجیتالـی عـرب بهنـدرت از اینترنـت بـرای
مقاصـد آموزشـی بهـره گرفتـه اسـت؛ علـت ایـن قصـور را نه
در فقـدان عالقـه و تمایـل ایـن نسـل بـه اسـتفاده از ابزارهـای
آموزشـی تکنولـوژی محـور ،بلکـه بایـد در بخـش آموزشـی
دانسـت کـه تاکنون بـه نحـوی مقتضـی ،دسترسـی و محتوای
دیجیتالـی مناسـب کـه ایـن قشـر خواهـان آن بـوده را فراهـم
نیاورده اسـت (صبـاغ و همـکاران .)2012 ،بنابراین بسـیاری
از اسـاتید دانشـگاهها از مهارتهـا و سـوادهای دیجیتالـی
الزم بـرای برگـزاری دورههـای آموزشـی آنالیـن برخـوردار
نیسـتند .برخلاف مهارتهـای دیجیتالـی ،سـواد دیجیتالـی
بـه یادگیـری ُبعـد فنـی ابزارهـای دیجیتالـی مربوط نمیشـود،
بلکـه بیشـتر دربـاره جنبههای احساسـی ،اجتماعـی و ماهیت
نسـبی اسـتفاده از ابـزاری مشـخص بـرای هدفی درسـت و در
زمـان مناسـب اسـت؛ همچنیـن سـواد دیجیتالـی مرتبـط بـا
آگاهـی داشـتن از ایـن اسـت کـه گاهـی بـرای تحقـق منظـور
خـود ،نیـازی بـه اسـتفاده از فناوریهـای خیلـی پیچیـده
نداریـم ،بلکـه میتوانیـم بـه ابزار-هـای سـاده مثـل ایمیـل یا
تمـاس تلفنـی هم بسـنده کنیم .بـ ه عبـارت دیگـر ،در حالیکه
مهارتهـای دیجیتالـی بیشـتر بـر چگونگـی بکارگیـری ابـزار
دیجیتالـی مشـخصی داللت دارند؛ سـواد دیجیتالی سـواالت
عمیقتـری را دربـاره چرایـی ،زمـان و زمینـه مناسـب ،مقاصد
و تبعـات کاربسـت آن ابـزار مطـرح میکنـد .بهطـور مثـال
سـواالتی نظیـر اینکـه چـرا بکارگیـری ایـن ابـزار خـاص در
مقایسـه بـا دیگـر ابزارهـای دیجیتالـی در شـرایط و زمینه مورد
نظـر مناسـبتر اسـت؟ بکارگیـری آن بـرای کـدام مخاطبـان
بهتر اسـت؟ کاربسـت آن چـه تبعاتی را به همـراه دارد؟ چطور
میتـوان از ابـزار دیجیتـال مخصوصـی بـرای تحقـق اهـداف
مدنـی ،نوآورانـه ،فرهنگـی ،تعلیمـی ،ارتباطـی ،سـازنده و یـا
اطمینانبخـش بهـره گرفـت ،و سـواالتی از ایـن قبیـل.
بهتر اسـت اسـاتید در برگـزاری دورههای آموزشـی آنالین
در مـدت شـیوع بیماری همهگیـر کرونا ویروس ،از سـوادهای
دیجیتـال زیـر برخـوردار باشـند .)1 :سـواد مراعـات دیگـران؛
پاندمـی همـگان را بهنحـوی از انحـاء متأثـر کـرده اسـت،
بنابرایـن بهتـر اسـت در ایـن دوران تنـشزا ،درکـی متقابـل
میـان اسـاتید و دانشجویـان برقـرار شـود .2 .سـواد برابـری؛
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در فضـای آموزشـی آنالیـن ،برخـورد یکسـان با همـه بهعنوان
تالشـی منصفانـه ،بـه رویکـرد برابـر و عداالنـه نسـبت به همه
دانشـجویان منجـر نمیشـود .به دیگر بیـان ،درحالیکـه اتخاذ
یـک راهبـرد آموزشـی یـا ارزیابـی میتوانـد بـرای گروهـی از
دانشـجویان امتیـاز و مزیتـی فراهـم آورد ،ایـن امـر همزمـان
میتوانـد بـرای گروهـی دیگـر بیفایـده و آسـیبزننده باشـد.
 .3سـواد اجتماعی-احساسـی آنالیـن؛ کـه بـر چگونگـی
اسـتفاده از فضاهـای آنالیـن بـرای ایجـاد فضاهـای اجتماعی
اشـاره دارد .4 .سـواد بارگـذاری (مطالـب)؛ نهتنهـا بـه آگاهی
از میـزان مناسـب محتـوای بارگذاریشـده آموزشـی ،بلکـه به
مالحظاتـی از ایـن قبیـل کـه آیا ایـن محتوا بـرای دانشـجویان
جدیـد اسـت؟ آیـا چالـش برانگیز اسـت؟ انتظـار مـا از نحوه
مواجهـه دانشـجویان بـا ایـن مطالـب چیسـت؟ و غیره اشـاره
دارد .5 .سـواد بهاشـتراکگذاری/پذیرا بـودن مطالـب؛ مراد از
ایـن سـواد دیجیتالـی ،بـ ه اشـتراکگذاری مطالـب آموزشـی،
بهرهمنـدی و همچنیـن سهیمشـدن تجـارب ،موفقیتهـا و
شکسـتهایی اسـت کـه در فضـای آنالیـن آموزشـی بدسـت
آوردهایـم .علاوهبراینهـا ،آموزش آنالین مؤثـر در گرو آگاهی
از ابزارهـا و سـوادهای دیجیتالـی دیگـری اسـت کـه بسـیاری
از اسـاتید بهخوبـی بـرای اجراییسـازی آنهـا آماده نشـدهاند.

امتحانات و تقلبات
بـا آنالینشـدن اجبـاری آموزشعالـی ،اسـاتید بـا چالش
جدیـدی ،یعنـی نحـوه تعییـن و ارزیابـی آنچه که دانشـجویان
در دوران پاندمـی فـرا گرفتهانـد ،مواجهـه شـدهاند .اسـاتید و
ً
مربیـان آموزشـی سـریعا بـه ایـن نکتـه پیبردند که مشـکالتی
در برگـزاری آنالیـن امتحانـات ،از جمله احتمال بـاالی تقلب
در آنها وجـود دارد.
شـماری از تکنولوژیهـای نوظهـور ،ماننـد تکنیکهـای
شـناخت هویـت بـر اسـاس صـدا ،تصویـر و یـا عنبیه چشـم
وجـود دارنـد کـه صحـت و سـقم هویـت افـراد شـرکتکننده
در آزمـون را معلـوم میکننـد .بنـا بـه گفتـه یکـی از اسـتادان
علـوم کامپیوتـر و ریاضیـات در دانشـگاه علـم و صنعت ملک
عبدالله (عربسـتان) ،راهبـرد دیگری در شناسـایی هویت افراد
شـرکتکننده در آزمـون بـر اسـاس شـدت ضربـه شـخص بر
روی کیبـورد رایانـه وجـود دارد کـه بایـد بـا امتحانـات قبلـی
همـان فـرد مطابقت داشـته باشـد؛ یـا بهطـور مثـال نرمافزاری
وجـود دارد کـه از طریـق دوربیـن کامپیوتـر (وبکم) شـخص

آزموندهنـده را تحـت نظـارت قـرار میدهـد و بهطـور
همزمـان مانـع از عملکرد جسـتجوگر رایانه در مـدت برگزاری
امتحـان میشـود .درواقـع نیـاز بـه تکنولوژیهـای احـزار
هویـت در آزمونهـای آنالیـن دانشـگاهها ،شـور و هیجانـی
مثـل تـب اسـتخراج طلا در میـان شـرکتهای نرمافـزاری
جهـان ایجـاد کـرده اسـت .بهکارگیـری چنیـن نرمافزارهایی با
اعتـراض و مخالفـت بسـیار شـدید دانشـجویان مواجهه شـده
اسـت؛ چراکـه اینگونـه اقدامـات بـه نقـض حریـم شـخصی
آنهـا انجامیـده و فشـار مضاعفـی را بـه دانشـجویان در هنگام
امتحـان تحمیـل میکننـد .بنابرایـن ،بسـیاری از دانشـگاهها
از اعضـای هیـأت علمـی خـود خواسـتهاند تـا از شـیوههای
جایگزیـن بـرای ارزیابـی سـطح یادگیـری دانشـجویان ،مثـل
امتحانـات شـفاهی یـا تعییـن پروژههـای دانشـجویی (ماننـد
مقالههـای علمـی ،مـروری بر ادبیـات ،ارائه گـزارش یا تحلیل
فیلـم) اسـتفاده کنند .برخـی هم به اسـاتید دانشـگاهی توصیه
کردهانـد تـا بهمنظـور کاهـش احتمـال تقلـب و تبدیـل آن بـه
امـری دشـوار ،در هنگام برگـزاری امتحانات آنالین ،سـواالتی
را انتخـاب و مطـرح کنند کـه نیازمند تأمل و بازاندیشـی فکری
دانشـجو هسـتند (الفنـار2020 ،ب).

افزایش نابرابریهای آموزشی در اثر شکاف
دیجیتالی
تلاش بـرای گـذار بـه آمـوزش آنالیـن در دوران پاندمـی
کرونـا ویـروس ،نابرابریهـای آموزشـی را در منطقـه میـان
دانشـجویانی که دسترسـی به اینترنت پرسـرعت و گوشیهای
هوشـمند ،تبلـت و یـا لبتـاپ دارنـد و آنانـی که دسترسـی به
ایـن ابزارهـای دیجیتالـی ندارنـد افزایـش داده اسـت .آموزش
از راه دور نیازمنـد بهکارگیـری فنـاوری اسـت کـه قشـر محروم
جامعـه بـدان دسترسـی نـدارد؛ بنابرایـن وضعیـت آموزشـی
اقشـار محـروم جامعـه ،یعنـی جنـگزدگان ،پناهنـدگان،
دانشـجویان طبقـات اجتماعـی پاییـن و دانشـجویان مناطـق
روسـتایی در اثـر پاندمـی کرونـا بهمراتـب بدتـر از قبـل شـده
اسـت .شـکاف دیجیتالـی در سـطح فـردی و همچنین سـطح
ملـی در ایـن منطقـه بهحـدی شـدید اسـت کـه برخـی از
اسـاتید خواسـتار توقـف فعالیتهـای مربـوط بـه دورههـای
آموزشـی آنالیـن بودهانـد؛ چراکه بسـیاری از دانشـجویان آنها
از دسترسـی بـه ابزارهـای دیجیتـال محـروم هسـتند (الفنـار
 .)2020 ،eدر حالیکـه کشـوری همچـون قطـر از پوشـش
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اینترنتـی  %100برخـوردار اسـت ،کشـوری نظیر سـودان فقط
پوشـش  30درصـدی اینترنتـی را ،آنهـم بیشـتر در مناطـق
شـهری ،فراهـم مـیآورد .حتـی در یمـن ،تنها در حـدود %27
از مـردم ،آن هـم بیشـتر مـردان جوان شـهری ،از دسترسـی به
اینترنـت برخوردارنـد (صداهـای جهانی .)2020 ،بر اسـاس
گـزارش منتشرشـده توسـط اتحادیـه مخابـرات بینالمللـی
 %48 ،خانوادههـای عربـی از اینترنـت خانگـی برخـوردار
نیسـتند (اتحادیـه مخابـرات بینالمللـی .)2019 ،به-طـور
کلـی ،پوشـش تلفـن همـراه در کشـورهای عربـی بهتـر از
پوشـش اینترنتـی آن اسـت .طبـق گـزارش ارائهشـده توسـط
مدیریـت شـبکه اجتماعـی هوتسـوت (روزنامـه الحـره،
 )2019منطقـه عربـی در سـال  2019بیـش از  304میلیـون
مشـترک تلفـن همـراه داشـته اسـت ،اما ایـن بدان معنا نیسـت
ً
کـه ایـن تلفنهـا ضرورتـا به شـبکه اینترنتـی با سـرعت خوب
و ظرفیـت مناسـب بـرای شـرکت در دورههـای آمـوزش آنالین
هـم دسترسـی داشـتهاند .یافتههـای پژوهشـی توسـط بانـک
جهانـی نشـان میدهـد کـه دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت
زمانـی در میـان کاربـران محبوبیـت مییابـد کـه فـرد فقـط
مجبـور بـه پرداخت سـه الی پنج درصـد از درآمـد ماهیانهاش
بـرای اسـتفاده از چنیـن سـرویسهایی باشـد .در برخـی از
کشـورهای عربـی ،همچـون سـوریه ،تونـس یـا یمـن ،هزینـه
دسترسـی بـه اینترنـت پر سـرعت خیلـی فراتـر از پنـج درصد
حقـوق ماهیانـه یک فرد شـاغل اسـت .بهطور مثال ،در کشـور
تونـس ،فقیرتریـن افـراد که  41درصـد کل جمعیت را تشـکیل
میدهنـد ،باید بیـش از  40درصد درآمدشـان را برای دریافت
خدمـات اینترنـت ثابـت یـا پـر سـرعت اختصاص دهنـد .در
یمـن %40 ،از فقیرتریـن قشـر جامعـه ،بایسـتی بیـش از %51
حقوقشـان را تنهـا بـرای دریافـت خدمـات اینترنتـی موبایـل
(گلوانوسـکا و همـکاران .)2014 ،زمانیکه مجبورید
بپردازنـد ِ
تـا میـزان باالیـی از درآمـد ماهیانـه را بـرای دریافـت اینترنـت
مناسـب دورههـای آموزشـی آنالیـن پرداخـت کنیـد ،آمـوزش
ً
تبدیـل بهنوعـی کاالی لوکـس میشـود کـه بسـیاری معمـوال
اسـتطاعت تأمیـن مخـارج مربـوط بـه آن را ندارنـد .ازاینرو،
ُ
سیاسـت برخـی از کشـورها از جملـه اردن در دسترسـی بـه
سـایتهای آموزشـی رایـگان گامـی مثبـت در جهـت کاهش
بـار هزینـهای خانوارهـا در دوران کرونایـی بـوده اسـت؛ امـا
علاج قطعـی محسـوب نمیشـود؛ چونکـه گاهی اسـاتید در
دورههـای آموزشـی آنالین بـه ابزارهـای دیجیتـال دیگری مثل
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واتسـاپ ،یوتیـوب یا تلگـرام نیاز دارنـد که هزینه دسترسـی به
آنهـا تحـت پوشـش ایـن قانـون قـرار نمیگیـرد.

نابرابریهای جنسیتی
ایـن حقیقـت مـورد اذعـان قـرار گرفتـه کـه بحـران کرونـا
ویـروس مـردان و زنـان را بهطـور متفاوتـی تحتتأثیـر قـرار
میدهـد (لوییـس2020 ،؛ هنریکـه)2020 ،؛ بنحویکـه
تأثیـرات اجتماعی-اقتصـادی ایـن بحـران برای زنـان بهمراتب
شـدیدتر بـوده اسـت (سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصادی،
 .)2020مـروری بـر یافتههـای مطالعـات انجـامشـده نشـان
میدهـد که زنان منطقـه  MENAاز نظر اجتماعی ،اقتصادی،
حقوقـی و سیاسـی همواره با مشـکالت و چالشهای بسـیاری
مواجـه بودهانـد .برخـی دلیـل عملکـرد ضعیـف زنـان ایـن
منطقـه را در اثر سـلطه فرهنگی سـنتی دانسـتهاند کـه همچنان
نقشهـای جنسـیتی تعریفشـده را در عصـر حاضـر تـداوم و
تقویـت میبخشـد و سـطح دسترسـی زنان بـه اشـتغال ،منابع
مالـی و فرصتهـای برابـر در زندگی را تحدیـد میکند .برخی
دیگـر هـم علـت را در قوانیـن تبعیضآمیـز ،و چالشهـای
کلـی منطقـه همچـون حکمرانـی دولتهـای غیردموکراتیک،
بی-ثباتیهـای سیاسـی ،رشـد ضعیـف اقتصـادی ،تروریسـم
و افراطگرایـی ،و یـا جنگهـای داخلـی و خارجـی شناسـایی
کردهانـد کـه بهناچـار بـه تضعیـف توانمنـدی و عاملیـت زنان
منطقـه منجر شـده اسـت.
بـر اسـاس «گـزارش شـکاف جنسـیتی» برابری جنسـیتی
کشـورهای منطقـه منـا در پایینتریـن رتبـه جهانـی قـرار دارد
(مجمـع جهانـی اقتصـاد  .)2020 ،انتظـار میرود که شـیوع
پاندمـی کرونـا ،آسـیبپذیری از پیـش موجـود زنـان منطقـه
را از لحـاظ دسترسـی بـه فرصتهـای اقتصـادی ،آمـوزش،
بحرانهـای انسـانی و خشـونتهای جنسـیت محـور تشـدید
و بدتـر از قبـل کنـد َ(دنـن و کولینـز.)2020 ،
بهدلیـل هنجارهـا ،تنشهـا ،و تبعیضهـای محدودکننـده
فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه ،گـذار بـه وضعیـت آموزشـی
آنالیـن بـرای دانشـجویان مونـث ایـن کشـورها دشـوارتر بوده
اسـت .همچنیـن بـر اسـاس اتحادیـه بینالمللـی مخابـرات ،
ضریـب نفـوذ اینترنـت بـرای زنـان منطقـه ِمنا  %44/2اسـت،
در حالیکـه ایـن آمار برای مـردان منطقه  %58/5درصد اسـت
و ایـن شـکاف در دسترسـی بـه اینترنـت در طـول چنـد سـال
گذشـته در حـال افزایـش بـوده اسـت (اتحادیـه بینالمللـی

جامعه ایرانی و بحران کرونا

مخابـرات .)2019 ،بـا در نظـر گرفتـن شـکاف دیجیتالـی
جنسـیتی و دیگـر دیدگاههـا و باورهـای محدودکننـده ،در
شـتاب بـرای ارائـه دورههـای آموزشـی تکنولـوژی محـور،
عالوهبـر زیرسـاختهای تکنیکـی ،نابرابریهـای جنسـیتی
سیسـتماتیک و ریشـهدار در ایـن منطقـه هـم بایـد مـورد توجه
قـرار گیرنـد و اسـاتید بایـد آگاهـی بیشـتری در قبـال مسـائلی
کـه دانشجویـان مونـث را تحتتأثیـر قـرار میدهنـد بدسـت
آورند.
برخـی از آگاهیهای جنسـیتی که بهتر اسـت در دورههای
آموزشـی آنالین لحاظ شـوند ،چنین توصیه شـده اسـت .1 :با
توجـه بـه شـرایط فرهنگـی در مناطـق خاورمیانـه ،چارچوبـی
آفالیـن بـرای دورههای یادگیـری از راه دور در نظر گرفته شـود.
 .2جنبههـای جنسـیتی یادگیـری تصویـری آنالیـن مـورد نظر
قـرار گیـرد ،و از روشهـای بصـری جایگزیـن اسـتفاده شـود
 .3از اتاقهـای مجـزای مختلـف در نرمافزارهـای کنفرانـس
مجـازی مثـل ادوبـی کانکـت اسـتفاده شـود؛ ایـن اتاقهـای
مجـزا ایـن امـکان را بـرای دانشـجویانی کـه تمایلـی بـه دیـده
شـدن در فضـای مجـازی ندارنـد ،فراهـم میآورنـد .4 .از
کاربسـت رویکـردی واحد در یادگیـری آنالین اجتناب شـود.
 .5حمایتهـا و اصالحـات نهـادی و سـاختاری متمرکزتـری
بـرای رفـع مشـکالت و نابرابریهـای آموزشـی ایـن گـروه از
جامعـه اختصاص داده شـوند.

چالش موازیکاری
بـا توجـه به تعـدد بازیگـران درگیـر در حـوزه آموزشعالی
کـه شـامل وزارت ،انجمنهـای آموزشعالـی ،سـازمانهای
تضمیـن کیفیـت و خـود دانشـگاهها میشـود و اهـداف و
مسـئولیتهایی کـه گاهـی بهروشـنی و دقـت بـرای هـر کـدام
از ایـن سـازمانها تعریف نشـده اسـت ،بسـیاری از کشـورها
ماننـد مصـر در دوران بحـران کرونا بـا چالش جدی دسـتیابی
بـه پاسـخی واضـح و هماهنـگ و ایجـاد ارتباطی پایـدار میان
ایـن سـازمانها بـا مدیـران ،دانشـجویان ،کادر آموزشـی،
پژوهشـی و پرسـنل اداری دانشـگاهها روبـهرو بودهانـد.
عالوهبـر اینهـا ،افزایـش میـزان انصـراف از تحصیـل،
دسترسـی محـدود بـه محتـوای آموزشـی الکترونیکـی و
محدودیـت برخـی از رشـتهها در تبدیـل شـدن بـه وضعیـت
آنالیـن (برخـی از رشـتههای تحصیلـی از جملـه شـیمی و
داروسـازی نیـاز به دورههـای عملـی در آزمایشـگاهها دارند)،

فقـدان زیرسـاختهای الزم ماننـد پلتفرمهـای آنالیـن
آموزشـی و یادگیری ،پایین بودن سـطح انگیزشـی دانشـجویان
بـرای مشـارکت در ایـن دورههـا ،آسـیبپذیری پرسـنل
اداری ،آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاهها در اثـر فشـارهای
اقتصـادی تحمیلشـده در دوران پاندمـی ،کاهـش چشـمگیر
در جابجایـی دانشـجویان ،اسـاتید و محققـان بینالمللـی
بهخاطـر محدودیتهـای جـاری جـزء چالشهـای فعلـی
نظـام آموزشعالـی منطقـه محسـوب میشـوند.

اقداماتانجامشدهدرمواجههبابحرانکرونا
بهرغـم چالشهـای بهوجـود آمـده ،یکـی از تأثیـرات
مثبـت بحـران کرونـا ویـروس آن بـود که بسـیاری از کشـورها
ً
و دانشـگاههای منطقـه  MENAکـه قبلا تمایـل چندانی برای
معتبـر شـناختن دورههـای آمـوزش از راه دور نداشـتند ،در
مواجهـه بـا ایـن بحـران ،به ناچـار گذار بـه وضعیت آموزشـی
آنالیـن را بـه رسـمیت شـناختهاند .گـذار سـریع و اورژانسـی
بـه آمـوزش آنالیـن در اثـر بحران کرونـا ،برخـی از اصالحات
را در نظـام آموزشعالـی کشـورهای عربـی بـه همراه داشـته و
ً
بسـیاری از اسـاتید عربـی را کـه قبلا تمایلـی بـه کار آنالیـن
ح میدادند ،به
نداشـتند ،و متدهـای آموزشـی رودررو را ترجیـ 
ً
انجـام آن واداشـته اسـت .تقریبـا در یک دهه گذشـته ،حامیان
آمـوزش آنالین بـا مقاومت شـدیدی در منطقه روبـهرو بودند؛
حتـی دانشـگاههای آمـوزش از راه دور نیـز بـه ایـن حقیقـت
پیبـرده بودنـد کـه بـرای بـه رسـمیت شـناخته شـدن مـدارک
دانشجویانشـان در کشـورهای عربـی بـه حضـور و سـاختار
نهـادی فیزیکـی نیـاز دارنـد .بهعبـارت دیگـر ،پیـش از آغـاز
پاندمـی ،نظامهـای آموزشـی کشـورهای عربـی بـه قبـول یـا
بـه رسـمیت شـناختن آمـوزش آنالیـن تمایلـی نداشـتند؛ امـا
اکنـون ایـن بحـران آنهـا را مجبـور به پذیـرش و اعتباربخشـی
آن کـرده اسـت .در ایـن منطقـه ،رویکـرد آموزشـی رودررو و
انتقالدهنـده  ،مـدل آموزشـی غالـب بـوده اسـت کـه بهجـای
تفسـیر ،بیشـتر بر بخاطرسـپاری مطالب تأکید دارد (دانشـگاه
ش
آزاد انگلسـتان )2018 ،؛ سالهاسـت که منتقـدان نظام آموز 
سـنتی در کشـورهای عربـی بر ایـن باورند که اتـکای صرف به
روشهـای سـنتی تدریـس و یادگیـری و حفـظ کردن سـطحی
و طوطـیوار مطالـب درسـی ،از توجـه کافـی بـه پروژههـا و
مقـاالت علمـی کـه نتیجه تفکـر تحلیلیانـد و نشـان میدهند
کـه دانشـجویان از توانایی سـنتز دانـش برخوردارنـد ،بازمانده
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اسـت (روزنامـه الفنـار .)2020 ،aدرواقـع فرهنگهـای
سـازمانی که مشـوق نوآوری نبوده و چارچوبهـای قانونی که
ت شـناختن مـدارک تحصیلی آنالیـن را فراهم
فرصت بهرسـمی 
نیاوردهانـد ،از جملـه عوامـل بازدارنـده موثـر در بکارگیـری
اسـتراتژیها و ابزارهـای جدیـد آموزشـی در منطقـه بودهانـد.
امـا درحـال حاضـر اصالحگـران آموزشـی تصـور میکنند که
ً
بحـران پیشآمـده محتملا بهسـرعت تغییـرات ایجـاد شـده
را بـه قوانیـن ملـی کشـورها تبدیـل خواهـد کـرد و آمـوزش از
راه دور را در منطقـه بـه رسـمیت خواهـد شـناخت .بنابرایـن
بسـیاری بـه ایـن بحـران بهعنـوان یـک فرصـت پیشآمـده در
توسـعه و تقویـت نظـام یادگیـری آنالیـن مینگرنـد.
 .1کشورهای حوزه خلیج فارس

بـه دلیـل دسترسـی بـه شـبکههای اینترنـت پرسـرعت و
ابزارهـای دیجیتالـی ،و برنامهریزیهـای قبلـی آنهـا در تبدیـل
شـدن بـه دولـت و آمـوزش الکترونیـک هوشـمند ،گـذار بـه
وضعیـت آنالیـن در کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج فـارس
ً
نسـبتا سـهل و آسـان بـوده اسـت .در سـایه برخـورداری از
منابـع مالـی هنگفـت ،نهادهـای آموزشـی کشـورهای حـوزه
خلیـج فـارس در بکارگیـری منافـع حاصله از زیرسـاختهای
فنـی و آمـوزش آنالیـن در وضعیـت بهتـری نسـبت بـه دیگـر
کشـورهای منطقـه قـرار دارنـد؛ کـه ایـن برتـری ایـن فرصـت
را در اختیـار آنهـا قـرار داده تـا پاسـخ بهتـر و اثرگذارتـری در
برابـر بحرانهـای آموزشـی دوران پاندمی کرونا داشـته باشـند
ِ(بنسـد و براهیمـی .)2020 ،عالوهبرایـن دانشـگاههای
کشـورهای حـوزه خلیجفـارس خدمات روانشناسـی مناسـب
از راه دور را بـرای اعضـای هیـأت علمـی و دانشجویانشـان
(سـالمن  .)2020 ،امـا در کشـورهای کمتر
فراهـم آوردهانـد
ِ
برخـوردار منطقـه ،ماننـد مصـر و مراکـش ،مقامات آموزشـی
بیشـتر از کانالهـای تلویزیونـی در پخـش برنامههـای درسـی
اسـتفاده کردهانـد ،چراکـه بسـیاری از دانشـجویان آنهـا بـه
دورههـا و ابزارهـای آموزشـی آنالیـن دسترسـی نداشـتهاند
(الفنـار.)2020 ،c
 .1-1عربستان سعودی

بدنبـال همهگیـری کوید  19از هشـتم ماه مـارس ،ثبتنام
دانشـگاهها و کالجهـای عربسـتان متوقـف شـد ،کالسهـای
درسـی به حالت تعویق درآورده شـد و بسـیاری از دانشجویان
ً
بینالمللـی عربسـتان کـه عمومـا از کشـورهای چیـن ،هنـد
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و پاکسـتان بودنـد بـه کشـورهای خـود فرسـتاده شـدند.
دانشـجویان بومـی (بیشـتر از مکـه و جـده) نیـز به شـهرهای
محـل سـکونت خـود بازگشـتند تـا فعالیتهـای آموزشـی
خـود را از طریـق شـرکت در کالسهـای مجـازی ادامـه دهند
(زیگـوراس و لـی.)2020 ،
در دوران کرونایـی ،عربسـتان سـعودی کمپینهـا و
برنامههـای آموزشـی آنالین بسـیاری ،بهطور مثال ،وبسـایت
تعاملـی چنـد ملیتـی تحتعنـوان Blackboard learn
(تنویـر و همـکاران )2020 ،را بـه راه انداخـت .همچنیـن از
اپلیکیشـنهای کاربـردی ،تخصیـص کانـال تلویزیونـی ،و
یوتیـوب بهعنوان پلتفرمهای آموزشـی اسـتفاده کرد .شـرکت
تلـکام عربسـتان سـعودی اعلام کـرد کـه اینترنـت مصرفـی
اسـتفاده از ایـن پلتفرمهـای آموزشـی رایـگان خواهـد بـود
ُ
(ابیـد.)2020 ،
بـرای حمایـت از دانشـجویان و اعضـای دانشـگاهی،
افزایـش کیفیـت کالسهـا و پلتفرمهای یادگیـری مجازی ،و
تقویـت دسترسـی به خدمـات ملـی دیجیتالی ،شـبکه نوآوری
و تحقیقـات سـعودی به همـراه شـرکت تلـکام در قالب تیمی
واحـد تلاش کردهاند تـا سـهمیه دادهای را بهطور رایـگان میان
برخی از دانشـگاههای پادشـاهی عربسـتان سـعودی و شـهرک
علـم و فنـاوری ملـک عبدالعزیـز افزایـش دهنـد (دریکـت،
.)2020
اگرچـه کـه آموزشعالـی عربسـتان بـا شـروع کمپینهای
مختلـف سـعی در تقویـت آمـوزش از را ه دور و کالسهـای
مجـازی داشـته ،امـا ایـن اقدامـات با مشـکالت بسـیاری هم
روبـهرو بوده اسـت .بهطـور مثال بسـیاری از مناطق عربسـتان
سـعودی مجهـز بـه زیرسـاختهای شـبکه فیبـر نـوری بـرای
تسـهیل دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت نیسـتند؛ بنابرایـن
بسـیاری از دانشـجویان اغلـب دربـاره نحـوه برقـراری ارتبـاط
اینترنتـی ،ورود بـه شـبکه و شـرکت در دورههـا و کالسهـای
درس مجـازی دلنگرانیهـای شـدیدی داشـتند .بـر اسـاس
نظرسـنجی صـورت گرفتـه از میـان دانشـجویان تحصیلات
تکمیلـی دانشـگاههای ملـی و بینالمللی عربسـتان سـعودی،
برداشـت کلـی دانشـجویان «یـک نـه بـزرگ» بـه کالسهـای
مجـازی بـوده اسـت .قطعـی در ارتباطـات اینترنتـی ،عـدم
برخـورداری از آشـنایی و آمادگـی قبلی در کاربسـت ابزارهای
آموزشـی مجـازی ،ناکافیبـودن کمکهای آموزشـی از طریق
سـامانههای مدیریـت یادگیـری و ابزارهای اینترنتـی (همچون
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واتـساپ) ،فرصتهـای نابرابـر آموزشـی ،و دشـوار بـودن
تکالیـف و مطالـب درسـی ارائهشـده از جملـه شـایعترین
مشـکالت گزارششـده دانشـجویان کشـور عربسـتان در ایـن
دوران اعلام شـده اسـت (تنویـر و همـکاران.)2020 ،
پـس از بحث و مشـاورههای بسـیار با مدیران دانشـگاهی،
بـر اسـاس تصمیمـات وزارت آموزش عربسـتان ،دانشـجویان
از ایـن حـق انتخـاب برخوردار شـدند تا یـک یا چندیـن دوره
درسـی و یـا کل تـرم تحصیلـی را تـا  23آوریـل  2020لغـو
کننـد؛ بـدون اینکه این اقـدام تأثیری بـر سـوابق تحصیلی آنها
داشـته باشـد .این تصمیم اعالم شـد که امتحانـات نهایی باید
ً
دقیقـا در تاریـخ  26آوریـل برگـزار شـوند .همچنین بر اسـاس
تصمیمـات اعالمشـده 80 ،درصـد نمـره دانشـجویان باید بر
اسـاس فعالیـت آنهـا در طـول تـرم و  20درصـد بـر اسـاس
ارزیابـی نهایـی تعییـن شـود .،بهعلاوه سیسـتم نمرهدهـی
قبولـی /ردی میتوانسـت مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .بیشـتر
اینکـه دانشـجویانی کـه قادر بـه شـرکت بهموقـع در امتحانات
آنالیـن نیسـتند ،میتواننـد در امتحـان جایگزیـن دیگـری کـه
بعدتـر برگـزار میشـود ،شـرکت کننـد .بـر اسـاس آنچـه کـه
اعالم شـد ،امتحـان جامع دانشـجویان دکتری میتوانسـت به
تعویـق انداخته شـود.
بهمنظـور کاهـش تقلبـات در امتحانـات آنالین ،دانشـگاه
ملـک عبداللـه در عربسـتان سـعودی بیشـتر از امتحانـات
شـفاهی اسـتفاده کـرده اسـت .اگرچـه ایـن روشـی بسـیار
زمانبـر بـرای اسـاتید محسـوب میشـود ،امـا از آنجـا کـه
تعـداد کالسهـای ایـن دانشـگاه کـم اسـت ،بکارگیـری ایـن
روش در آن آسـان بـوده اسـت.
عربسـتان قصـد دارد تـا شـیوههای آمـوزش از راهدور را
زیـر نظـر هیأتـی جدیـد آغـاز کنـد تـا بـه ایـن اطمینانخاطـر
دسـت یابـد کـه کالسهـای مجـازی تحـت رویکردهـای
یادگیـری آمـوزش از راه دور ایـن هیـأت به فعالیـت میپردازند
(دریکـت.)2020 ،

پرسـنل خطمقـدم و همچنیـن دیگـر متخصصـان مشـغول بـه
فعالیـت در ایـن حـوزه دنبـال شـود .ایـن پرتـال از سـه بخش
تشـکیل شـده است:
الـف) فعالیتهـای مرتبـط بـه تیـم پاسـخگویی سـریع:
ایـن تیـم از گروهـی از متخصصـان عضـو هیـأت علمـی
دانشـگاه تشـکیل شـده کـه از طریـق قابلیتهای علمیاشـان
در طیـف وسـیعی از حوزههـای پژوهشـی از جملـه
ژنومشناسـی ،یادگیـری ماشـین ،علـوم دریایـی و غیره بـا دیگر
دانشـمندان و مهندسـان در سرتاسـر جهـان همـکاری دارنـد
تـا بـه پاسـخگویی بهتـر در برابـر ایـن پاندمـی کمـک کننـد.
تمرکـز ایـن تیم همکاری و حمایت از نظام سلامت عربسـتان
سـعودی ،در مبـارزه علیـه شـیوع ایـن ویـروس اسـت .بهینـه
کـردن تسـتهای کرونـا ویـروس ،نظـارت بـه پیشـرفت دیگر
آزمایشـگاههای دانشـگاهی و بیوتکنولـوژی جهـان ،همکاری
با دانشـگاه آ کسـفورد ،توسـعه پلتفرمهـای تشـخیصی ،ارائه
تحلیـل ژنوم ویـروس کرونا ،توسـعه ابزارهای موثـر در ردیابی
شـیوع و تکامـل ویـروس از جملـه اقدامـات این تیـم بودهاند.
ب) همـکاری دانشـگاه بـا کارگروهـی جهانـی بهنـام
کارگـروه جهتیـاب کویـد :ایـن کارگـروه از متخصصان علم
و فنـاوری از سرتاسـر جهـان در حوزههایی چون علـم دادهها،
اقتصـاد ،روزنامهنـگاری ،سیاسـتگذاری عمومـی و رسـانه
تشـکیل شـده و متعهـد بـه انتشـار سـریع دادههـا و اطالعـات
مرتبـط و کاربـردی دربـاره پاندمی و پاسـخگویی هوشـمندانه
بـه آن اسـت .درواقـع ایـن کارگـروه نقشـه راه معتبـر فراهـم
مـیآورد تـا نشـان دهد کـه از لحاظ وضعیـت شـیوع بیماری،
ظرفیـت نظـام سلامت ،تأثیر مداخلات حکومتـی و تأثیرات
اقتصـادی و اجتماعـی پاندمـی در سـطح محلـی و جهانی در
کجـا قـرار داریم و ب ه کـدام سمتوسـو میرویم .3 .دانشـگاه
نیـز در پاسـخ به کرونـا ویـروس ،اقداماتـی همچـون برگزاری
دورههـای آموزشـی آنالیـن و دورکاری پرسـنل دانشـگاهی را
آغـاز کرده اسـت.

دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله عربستان سعودی

 .1-2امارات متحده عربی

دانشـگاه پژوهشـی علـم و صنعـت ملـک عبداللـه ،در
وبسـایت دانشـگاهی ،پرتالی را به کرون ا ویـروس اختصاص
داده اسـت تـا درک بخـش عمومـی جامعـه را از ماهیـت ایـن
ویـروس و همچنیـن تالشهـای تحقیقاتـی انجامشـده در
مبـارزه علیـه پاندمـی کویـد 19افزایـش دهـد .عالوهبرایـن،
تلاش شـده تـا آگاهیبخشـی بـه تصمیمگیـران ،وزیـران،

از همـان ابتـدا ،ایـاالت متحـده عربی بـا اتخـاذ اقدامات
ایمنـی ،از جملـه تعطیلـی مـدارس و دانشـگاهها ،لغـو
رویدادهـای عمومی ،منع ورود به کشـور ،اقدامات پیشـگیرانه
توسـط فروشـگاههای غذایی ،ضدعفونی در سرتاسـر کشـور،
و دورکاری کارمنـدان (سی.ان.بی.سـی )2020 ،عملکـرد
موفقـی را در مهـار بیمـاری همهگیـر داشـته اسـت.
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در میـان کشـورهای عربـی ،امـارات متحده عربـی از نظر
سـرعت اینترنت در رتبه نخسـت قرار دارد  .همچنین بر اساس
رتبهبندی ارائهشـده توسـط وبسـایتی که به بررسـی سـرعت
اینترنـت در کشـورها اختصـاص دارد ،عـراق ،یمـن ،الجزایر و
سـودان در پایینترین سـطح ایـن رتبهبندی جـای گرفتهاند .در
پاسـخ به کویـد  ،19همـه دانشـگاههای امارات متحـده عربی
بـه برگـزاری دورههای آموزشـی آنالین روی آوردهاند (سـازمان
دانـش و توسـعه منابـع انسـانی  .)2020 ،ازایـنرو ،دانشـگاه
زایـد از نرمافـزار ادوبـی کانکـت ،دانشـگاههای شـارجه
و امـارات متحـده عربـی از سـامانه بلک-بـرد ،و دانشـگاه
هریـوت-وات دوبـی از ابـزار یادگیـری مجـازی ،بهنـام ویـژن
بهـره گرفتهانـد (دانشـگاه امـارات متحـده عربـی.)2020 ،
دانشـگاه هوشـمند حمدانبنمحمـد آل مکتوم اولین دانشـگاه
الکترونیکـی در امـارات متحـده عربـی اسـت کـه از فوریـه
 2009شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت و تجربـه گسـتردهای
در ارائـه محتـوای آنالیـن دارد (دانشـگاه حمدانبنمحمـد آل
مکتـوم2020 ،الـف)؛ بنابرایـن بـا شـروع بحـران کویـد ،19
این دانشـگاه بـه دیگـر نهادهـای آموزشعالی امـارات متحده
در اجـرای کالسهـای آنالیـن کمـک کـرده اسـت و مربیـان
و اسـتادان دانشـگاههای امـارات متحـده عربـی در دورههـای
آموزشـی برگـزار شـده توسـط ایـن دانشـگاه دربـاره چگونگی
ارائـه موثـر محتـوای آنالین در نهادهـای آموزشعالی شـرکت
کردهانـد (دانشـگاه حمدانبنمحمـد آل مکتـوم2020 ،ب).
دانشـگاههای امـارات متحـده عربـی بهطـور
منحصربهفـردی به درگیرکردن دانشـجویان و تقویت مشـارکت
آنهـا در بحثهـای تعاملـی (خـواه بهطـور همزمـان از طریـق
ابزارهـای تمـاس اینترنتـی و یـا بهطـور غیرهمزمانـی از طریق
انجمنهـای گفتوگـو و یـا دیگر ابزارهـا) ادامـه میدهند .اما
هنوز مشـخص نیسـت کـه آیا ایـن سـیر تکاملـی در پداگوژی
دیجیتالـی قـرار اسـت بقایـی دائمـی داشـته باشـد ،یـا آنکه با
ریشـهکن شـدن کرونـا مرجـوع یـا تضعیـف خواهـد شـد.
 .1-3عمان

دانشـگاه خاورمیانه عمان ،یکی از مؤسسات آموزشعالی
ش از  4500دانشـجوی بومی
مهـم ایـن کشـور اسـت کـه بیـ 
و بینالمللـی دارد .بـا گـذار بـه وضعیـت آمـوزش آنالیـن،
دانشـگاه از ایـن مـدل آموزشـی اسـتفاده کـرده اسـت .1 :ارائه
مطالب آموزشـی آنالیـن از طریق پلتفرمهای مایکروسـافت
تیـم یـا ام .اس لکچر نوت انجام میشـود .در هنـگام برگزاری
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ایـن جلسـات آنالیـن ،توضیحـات تفصیلـی دربـاره موضـوع
ارائـه میشـوند و دانشـجویان از فرصـت طـرح سـواالت خود
برخوردارنـد .همزمـان ،ایـن جلسـات آنالین ضبط شـده و از
مـودل ) در اختیـار
طریـق پلتفـرم آموزشـی (یعنـی نرمافـزار ِ
دانشـجویان گذاشـته میشـوند .ایـن جلسـات ضبـط شـده
امـکان پیگیـری مباحـث را بـرای دانشـجویانی کـه قـادر بـه
شـرکت در دورههـای آموزشـی آنالیـن همزمان نبودنـد ،فراهم
مـیآورد .امـا برخـی از مواقـع ،دانلـود کامـل ایـن جلسـات
آموزشـی بهخاطر دسترسـی به حجـم اینترنتی محدود دشـوار
بـود .ازایـنرو ،از صداگذاری بر روی اسلایدهای پاورپوینت
اسـتفاده شـد تا دربـاره هر اسلاید آموزشـی ،راهنمایـی کافی
ارائـه شـود .مزیت کلیـدی این روش این اسـت که سـایز فایل
کـم اسـت و دانلـود آن راحتتـر خواهـد بـود .زمـان برگزاری
جلسـات از انعطافپذیـری و پویایـی الزم برخوردار اسـت تا
بسـته بـه موقعیـت اسـاتید و دانشـجویان تنطیم شـود و شـبکه
اجتماعـی دانشـگاه نقـش مهمـی را در تعییـن زمـان برگـزاری
جلسـات آنالیـن بر عهـده دارد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن دانشـگاه ،از ده سـال پیـش،
واحـدی تحـت عنوان «مرکز عملیات دانشـگاهی » را تشـکیل
داده بـود کـه مسـئولیت فراهـم آوردن کارگاههـا ،برنامههـا،
وبینارهـا و پلتفرمهـای آموزشـی مناسـب بـرای تقویـت
عملیـات اداری و دانشـگاهی در دانشـگاه خاورمیانـه عمان را
بـر عهـده داشـت .پـس از شـروع همهگیـری کویـد  ،19ایـن
واحـد ،برنامـهای گسـترده برای حمایت از پرسـنل دانشـگاهی
در سـازماندهی ابزارهـا و ارائـه مطالـب آنالین-خـواه بـه
صـورت یادگیـری همزمـان یـا غیـر همزمـان  -در ایـن دوران
ارائـه کرده اسـت.
 .1-4بحرین

دانشـگاهها و موسسـات آموزشعالـی بحریـن در
همـکاری بـا شـرکتهای حـوزه ارتباطـات و فنـاوری ،تـداوم
آمـوزش درایـن دوران را محقـق کردهانـد.
عالوهبـر راهانـدازی پرتـال آموزشـی الکترونیکـی توسـط
وزارت آمـوزش و مرجـع حکومـت الکترونیکـی بحریـن ،از
کانالهـای تلویزیونـی نیـز بـرای پخـش برنامههـای آموزشـی
اسـتفاده شـد .همچنیـن وزارت آمـوزش بحریـن از خدمـات
آنالیـن و اپلیکیشـنهای بسـیاری اسـتفاده کـرده تـا ارتباطـی
دو سـویه میـان دانشـجویان و اسـاتید برقـرار کنـد .شـرکت
ارتباطـات بحریـن و شـرکت زیـن بحریـن تلاش کردهانـد
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تـا خدمـات آموزشـی آنالیـن را بـدون دریافـت هیـچ گونـه
هزینـه-ای در اختیـار دانشـجویان و دانشآمـوزان بحرینـی
قـرار دهنـد (گـروه کسـبوکار اکسـفورد .)2020 ،bدولـت
بحریـن و برخـی از بازیگـران بخـش خصوصـی نقـش مهمی
را در توسـعه و تـداوم آمـوزش الکترونیـک در دوران پاندمی بر
عهـده داشـتهاند.
دانشگاه آمریکایی بحرین

بحریـن زمـان بازگشـت بـه پردیسهـای دانشـگاهی را از
مـاه سـپتامبر اعالم کـرده اسـت .دانشـگاه آمریکایـی بحرین،
دسـتورالعملی را بـرای بازگشـایی منتشـر کـرده (دانشـگاه
امریکایـی بحریـن)2020 ،؛ کـه از اجرای اقدامـات زیر برای
حفـظ سلامت اعضـا در پردیـس دانشـگاه خبـر میدهـد:
 .1بکارگیـری نظـام آموزشـی دوگانـه -یعنـی پخـش
همزمـان کالسهـای درس حضـوری بهطـور آنالیـن از
سـامانههای یادگیـری دانشـگاه ؛ بنابراین دانشـجویان بحرینی
از حـق انتخـاب حضـور فیزیکـی در کالس درس یـا ادامـه
تحصیـل از راه دور برخـوردار خواهنـد بـود؛  .2کاهـش تعداد
دانشـجویان شـرکتکننده در کالسهـای درس حضـوری؛
 .3رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی دو متـری در محیطهـای
دانشـگاهی؛  .4اجبـاری بـودن اسـتفاده از ماسـک در پردیس
و کالسهـای درس؛  .5کاهـش مـدت زمـان کالسهـای
درسـی؛  .6دسـتور بـه تـرک سـریع محیـط دانشـگاه پـس از
اتمـام کالس ؛  .7اسـتفاده از نرمافزارهـای شبیهسـاز بهمنظـور
تکمیـل کالسهـای عملی برخـی از رشـتهها؛  .8فراهمآوردن
خابگاههـای تـک نفـره بـرای دانشـجویان و اعضـای هیـأت
علمی .
 .1-5قطر

دانشـگاه جرجتـاون قطـر تصمیم نهایـی را درباره اسـتفاده
یـا عـدم اسـتفاده از نرمافزارهـای نظارتـی در هنـگام برگـزاری
آزمونهـای آنالین دانشـگاهها بر عهـده خود دانشـجویان قرار
داد .احمـد دالل ،مدیـر ایـن دانشـگاه گفـت« :تنهـا زمانی که
همـه دانشـجویان موافـق بودنـد ،ما تصمیـم به اسـتفاده از این
نرمافزارهـای نظارتـی خواهیـم گرفـت» (الفنـار.)2020 ،c
بـا موافقـت دانشـجویان ،امتحانات نهایـی دانشـگاههای قطر
بهطـور آنالیـن برگـزار شـد ،و بـرای جلوگیـری از تقلـب در
امتحانات ،از اسـاتید خواسـته شـد تـا از گزینههـای جایگزین
برگـزاری امتحانـات شـفاهی یـا طـرح سـواالتی کـه نیازمنـد

تأمـل یا بازاندیشـی فکـری دانشـجویان بودند ،اسـتفاده کنند.
مؤسسـه تحقیقاتـی قطر کـه بخشـی از دانشـگاه حامد بن
خلیفـه اسـت در همـکاری بـا وزارت بهداشـت و بهمنظـور
کاسـتن از فشار سیسـتم پزشکی و بهداشتی کشـور ،اپلیکیشن
خودارزیابـی آنالینـی را راهاندازی کرده که کاربـران را از عالئم
بیمـاری کویـد  19مطلع کـرده و دربـاره زمان مناسـب مطالبه
کمکهـای پزشـکی ،توصیههایـی به آنهـا ارائه میکنـد (گروه
کسبوکار آ کسـفورد.)2020 ،
 .2کشورهای جنگزده و ضعیف

در کشـورهای جنـگزدهای ماننـد یمـن و لیبـی ،مقامـات
آموزشـی بهخاطـر فقـدان زیرسـاختهای الزم ،در نهایـت
ایـن حقیقـت را پذیرفتهانـد کـه چـارهای جـز تعطیلـی کامـل
دانشگاههایشـان ندارنـد .عالوهبـر مشـکالت جنـگ و فقـدان
زیر-سـاختهای مناسـب ،تبعیضـات جنسـیتی در ایـن
کشـورها را بایـد بهعنـوان دیگـر عامـل مهـم در ناکارآمـدی
گـذار بـه آمـوزش آنالیـن در نظـر گرفـت؛ بنـا بهگفتـه یکی از
اسـاتید دانشـگاه حجـه در یمـن ،دختـران یمنـی بهطـور کلـی
بهخاطـر مسـائل عرفـی و سـنتی ،از حضـور در گروههـای
واتـزاپ و دیگـر ابزارهـای ارتباطـی کـه گاهـی در دورههـای
آموزشـی آنالیـن مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد ،خـودداری
میکننـد و بسـیاری هـم دسترسـی بـه گوشـیهای هوشـمند
ندارنـد (الفنـار .)2020 ،eبنابرایـن گـذار به یادگیـری آنالین
میتواند شـکاف جنسـیتی حاکم بر این منطقه را در دسترسـی
بـه آمـوزش تشـدید کنـد .در الجزایـر هـم بهخاطـر اینترنـت
ضعیـف و عـدم دسترسـی گسـترده بـه لپتـاب و گوشـیهای
ً
هوشـمند ،عمال دانشـجویان از ادامه دادن بـه تحصیالت خود
از طریـق آنالیـن بازماندهانـد.
• در سـوریه ،اعضـای هیـأت علمـی از مقامـات
آموزشعالـی ایـن کشـور درخواسـت کردهانـد تـا بـرای
جلوگیـری از احتمـال تقلـب ،حتـی زدن ماسـک را در مـدت
برگـزاری امتحانـات حضـوری ممنـوع کنند .ایـن تصمیم پس
از رایزنـی بـا سـازمان بهداشـت جهانـی گرفتـه شـد .عمـاد
العـزب ،وزیـر آمـوزش و پـروش سـوریه در کنفرانـس خبـری
روز  16ژوئـن گفـت« :معلـوم شـد کـه پوشـیدن ماسـک اثـر
محافظتـی در برابـر ویروس نـدارد ،بنابراین مـا تصمیم گرفتیم
که به دانشـجویان اجازه پوشـیدن ماسـک و دسـتکش در محل
برگـزاری امتحانـات را ندهیـم (الفنـار.)2020 ،i
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 .2-1مصر

در تاریـخ  29مـارس ،مصـر ،پـر جمعیتتریـن کشـور
خاورمیانـه ،از  36جانباختـه و  579مـورد ابتلا بـه کرونـا
خبـر داد (سـازمان جهانـی بهداشـت .)2020 ،مشـابه دیگـر
کشـورهای عربـی ،مصـر بهطـور موقـت دانشـگاهها و دیگـر
نهادهـای آموزشـی خـود را تعطیـل کـرد (اهـرام2020 ،؛
رویتـرز .)2020 ،بهطـور کلـی ،مصـر  3/1میلیـون نفـر
دانشـجو در  28دانشـگاه دولتـی و  25دانشـگاه خصوصیاش
دارد.
اسـتراتژیهای آموزشـی نظـام آموزشعالـی مصـر در
دوران پاندمـی در طیـف وسـیعی قـرار میگیرنـد :ارسـال
مطالب آموزشـی از طریق واتسـاپ ،اسـتفاده از نسـخه رایگان
زوم بـرای برگـزاری کالسهـای  40دقیقـهای ،ارسـال تکالیف
و مطالـب پیشـنهادی از طریـق ایمیـل و گاهـی هـم بکارگیری
سـامانههای مدیریـت یادگیـری مناسـب .بنابرایـن قابلیتها و
فرصتهای آموزشـی آنالین در مصر بسـیار متنـوع و همچنین
نابرابـر بودهانـد؛ امـا فرصـت یادگیـری از یکدیگـر و تقویـت
ً
محتـوا و ابزارهـای دیجیتالـی وجـود دارد .عالوتـا برخـی از
شـرکتهای ارائـه دهنـده خدمـات آموزشـی ماننـد پیرسـن،
مکگروهیـل ،کورسـرا ،و سـایت ِا ِدکس یا مایکروسـافت تیمز
در ایـن دوران برخـی از خدمـات و دورههـای آموزشـی آنالین
خـود را بهطـور رایـگان در اختیـار دانشـجویان مصـری قـرار
داده بودنـد ،بنابرایـن اگـر دانشـگاهها بتواننـد بـه دانشـجویان
گواهـی معتبـری بـرای ایـن دورههای رایـگان که توسـط ادکس
یـا کورسـرا ارائـه میشـوند اعطـا کننـد ،ایـن اقـدام میتوانـد
بـه ذخیـره منابـع قابلتوجهـی بـرای دانشـگاههای مصـری
بینجا مد .
دانشگاه بریتانیایی در قاهره

در مـدت تعطیلـی ،دانشـگاههای خصوصـی سرشـناس
گامهایـی در جهـت اجـرای آمـوزش آنالیـن برداشـتهاند؛
بهطور-مثـال ،دانشـگاه بریتانیایـی در قاهـره ،آمـوزش
الکترونیکـی را از طریـق بکارگیـری مـودل  ،مایکروسـافت
ِکلسنوتـز  ،و نرمافـزار مایکروسـافت تیمـز ارائه کرده اسـت.
در واقـع ،پـس از اعلام دسـتور حکومتـی بـرای تعطیلـی
دانشـگاهها ،دانشـگاه بریتانیایـی در قاهـره اعلام کـرد کـه
اگرچـه کالسهای درس حضـوری در پردیس دانشـگاه برگزار
نخواهنـد شـد ،امـا رونـد آمـوزش و یادگیـری بهطـور آنالیـن
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ادامـه خواهـد یافت .پرسـنل دانشـگاهی ،دسـتیاران آموزشـی
و مدیریـت وارد پردیـس دانشـگاه و دفاتـر کاری خـود خواهند
شـد ،چراکـه ایـنکار بـرای اطمینـانیافتـن از تـداوم آمـوزش
بهنحـو آنالیـن ،ضـروری اسـت .بـرای رویدادهایـی ماننـد
برگـزاری سـخنرانیها ،ارائـه مطالـب آموزشـی یـا مالقـات
اسـاتید بـا دانشـجویان که پیـش از شـروع بحـران برنامهریزی
شـده بود ،مدیـران و دسـتیاران آموزشـی بهطـور آنالین حاضر
خواهنـد بـود؛ امـا آزمایشـگاهها یـا برگـزاری جلسـات عملی
کـه نیازمند حضور دانشـجویان در پردیس دانشـگاهی اسـت،
بـه پـس از بازگشـایی دوبـاره دانشـگاه موکـول خواهـد شـد.
در برنامـه آموزشـی آنالیـن دانشـگاه ،نـکات زیـر بـه
دانشجویـان یـادآوری شـد .1 :مطلـع باشـید کـه ایـن یـک
تعطیلات نیسـت .2 .بـه پیامـی کـه از طریق سـامانه یادگیری
ً
بـرای شـما ارسـال میشـود ،فـورا پاسـخ دهیـد .3 .مطالـب
آموزشـی و تمرینـات قـرار گرفتـه بـر روی سـامانه را تکمیـل
کنیـد .4 .تمامـی تکالیـف تعیینشـده را بهموقـع و بهطـور
الکترونیـک ارائـه کنیـد .5 .اگـر سـوالی دربـاره مطالـب
قرارگرفتـه شـده در سـامانه داشـتید ،با تیـم پشـتیبانی صحبت
ً
کنیـد .6 .وب-سـایت دانشـگاه را مرتبـا چـک کنیـد تـا از
خبرهـای تکمیلی بیشـتر مطلع شـوید (دانشـگاه بریتانیایی در
قاهره .)2020 ،همچنین از پرسـنل دانشـگاهی خواسـته شـد
تـا  .1همگی بر اسـاس دسـتور العمل رئیس و مدیـر دپارتمان،
کـه بایـد به تمام اعضـا ایمیلی در رابطـه با ترتیبات تعیینشـده
ً
بـرای مـدت تعطیلـی ارسـال میکرد ،اقـدام کننـد .2 .فـورا با
دانشآموزانـی کـه در دوره شـرکت کـرده بودنـد ارتبـاط یافته و
آنچـه را که آنهـا موظف به انجامش هسـتند را اعلام کنند.3 .
ارتباطـی منظـم با دانشـجویان ،خـواه به طور فـردی یا گروهی
داشـته باشـند .4 .هر کجـا که مناسـب بود ،تمرینات درسـی،
درسهـای کاربـردی ،مطالب آموزشـی و سـخنرانی [درسـی]
اضافیتـری را در سـامانه یادگیـری کـه دانشـجویان موظـف
بـه انجـام آن هسـتند ،قـرار دهنـد و بـه تقویت مطالـب تحت
ً
پوشـش و آمـوزش تعاملـی الکترونیکـی کمـک کننـد .عالوتا
ایـن نکتـه اعلام شـد کـه در صـورت تمدیـد تعطیلیهـا،
دانشـگاه بریتانیایـی اسـتمرار دورههـای آمـوزش و یادگیـری
آنالیـن را در برنامهریـزی خـود قـرار داده اسـت.
دانشگاه امریکایی در قاهره

پـس از اینکـه رئیـس دانشـگاه امریکایـی در قاهـره تمـام
اسـاتید را از تعلیـق کالسهـای درس حضـوری و آغـاز
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تعطیلات بهـاره زودهنـگام و همچنیـن از شـروع دورههـای
آنالیـن مطلـع کـرد ،فقـط فرصـت محـدود یکهفتـهای برای
تبدیـل و تطابـق برنامههـای درسـی معمـول بـا مقتضیـات
آمـوزش آنالیـن وجـود داشـت .البتـه دانشـگاه امریکایـی در
قاهـره از قبـل از زیرسـاختهای فنـی الزم برای ارائـه این نوع
آمـوزش برخـوردار بـود.
این دانشـگاه گامهای متعددی را بـرای گذار از کالسهای
درسـی حضـوری بـه کالسهـای آنالیـن برداشـته اسـت
(دانشـگاه آمریکایـی در قاهـره .)2020 ،برخـی از ابزارهـای
اسـتفاده شـده توسـط این دانشـگاه در ارائه کالسهـای آنالین
عبارتنـد از بلکبـرد ،مـودل ،ایمیـل ،و نرمافـزار زوم .برخی از
ایـن ابزارهـا قبـل از شـروع بحـران هم بهخوبی شـناخته شـده
بودنـد ،امـا شـیوع بحـران کرونـا ،اجراییسـازی ایـن برنامهها
را تسـریع کـرده اسـت (کرفـورد و همـکاران  .)2020 ،افزون
بـر ایـن ،دانشـگاه امریکایـی درقاهـره ده پـروژه تحقیقاتـی
برجسـته را کـه معطـوف بـه اثرگـذاری بـر پاندمـی کویـد 19
هسـتند ،شناسـایی و در قالـب کمکهزینه تحصیلـی به تأمین
مالـی آنهـا پرداخته اسـت ،و بـا این اقـدام در راسـتای نوآوری
و تحقیقـات علمـی در مبـازره علیه این پاندمی مشـارکت کرده
اسـت (دانشـگاه امریکایی در قاهـره2020،ب).
بهمنظـور کاهـش احتمـال تقلـب در امتحانـات آنالیـن،
ایـن دانشـگاه از وبکم و نرم افـزار قفل مرورگر اسـتفاده کرده
اسـت کـه همانطـور کـه گفتـه شـد از جسـتجوگر وب و دیگر
کارکردهـای آن در هنـگام برگزاری آزمـون جلوگیری می-کند.
امـا بنـا بـه گفتهحـب عبدالرحمـن ،مدیـر دانشـگاه امریکایی
در قاهـره« ،دانشجویـان بـه ایـن مسـئله اعتـراض کردنـد .ما
دغدغههـای آنهـا را درک میکنیـم و ازایـنرو ،اسـتفاده از
روشهـای جایگزیـن دیگری ماننـد ارزیابـی پروژه-های آخر
تـرم را در نظـر گرفتهایـم» (الفنـارب .)2020 ،در آزمونهـای
آنالیـن ،اسـاتید ایـن دانشـگاه تـا حـد زیـادی از امتحانـات
«کتـاب بـاز » اسـتفاده کردهانـد ،زیـرا در ایـن نـوع امتحانات
دانشـجویان بایـد نشـان دهنـد کـه مطالـب ارائه-شـده را
بهخوبـی درک کردهانـد (الفنـار.)2020 ،h
دانشگاه اسیوط

ً
اخیـرا دانشـگاههای دولتـی مصـر ،از جمله دانشـگاههای
َ
اسـیوط ،عینالشـمس ،کفرالشـیخ ،حلـوان ،سـوئز و قاهـره،
در نخسـتین گام بـرای گـذار نظـام آموزشعالـی کشـور بـه
سـمت نظـام دانشـگاهی دیجیتالـی هوشـمند از کتابهـای

الکترونیکـی هوشـمند بهجـای کتابهـای درسـی چاپشـده
اسـتفاده میکننـد .گـذار بـه سـمت نظـام دانشـگاهی جدیـد
در سـه مرحلـه انجـام میشـود .1 :ارائـه مطالـب درسـی بـر
روی سـیدیها بهجـای کتابهـای چاپـی (گام نخسـت
کـه در حالحاضـر در مرحلـه اجرایـی شـدن قـرار دارد).2 .
ایـن مطالب درسـی در سـایت دانشـگاهی بارگـذاری خواهند
شـد .و  .3ایـن برنامـه درسـی بـه دورههـای آموزشـی تعاملـی
میـان اسـاتید و دانشجویـان تبدیـل خواهـد شـد .فایلهـای
دیجیتالـی کتـاب (ایبـوک) بـار اقتصـادی دانشـگاهها و
دانشـجویان را ،البتـه بـه شـرط در اختیـار داشـتن ابزارهـای
موردنیـاز ،تـا حـد زیـادی کاهـش دادهانـد و راه مناسـبی برای
مقابلـه بـا مافیـای کتابهـای چاپـی در ایـن کشـور بودهانـد.
دانشـگاههای بـزرگ دولتـی در مصـر ،هماننـد دانشـگاه
قاهـره و اسـکندریه ،تـا حـدی بهخاطـر تعـداد بـاالی
دانشـجویان (وزارت آموزشعالـی و تحقیقـات علمـی ،
 ،)2014و تـا حـدی هـم بهخاطـر میـزان دسترسـی به شـبکه
اینترنـت (و همچنین مشـکالت مربوط به اتصـاالت اینترنتی)
و یـا نرمافـزار و سـختافزار مناسـب بـا مشـکالتی در اجـرای
آمـوزش آنالیـن مواجهـه بودهانـد.
ً
حـدودا یکمـاه پـس از تعطیلـی مـدارس و دانشـگاهها،
مقامـات آموزشعالـی مصـر از لغـو امتحانات نهایـی ترم دوم
دانشـگاهها خبـر دادنـد .شـورای عالی دانشـگاهها ،سـازمانی
دولتـی کـه مسـئول تعییـن سیاسـتهای دانشـگاهی در مصـر
اسـت ،اعلام کـرد کـه تمامـی امتحانـات در دانشـگاههای
مختلـف لغـو شـده ،و در عـوض ارائـه مقالـه پژوهشـی یـا
شـرکت در آزمـون آنالیـن بهعنـوان گزینههـای جایگزیـن در
نظـر گرفتـه شـدهاند .بـر اسـاس بیانیـه ایـن شـورا ،مقـاالت
پژوهشـی بایـد برنامـه و رئـوس درسـی آمـوزش داده شـده در
طـول تـرم دوم را در برگیرنـد؛ اما ایـن اجازه به دانشـگاهها داده
شـد تا قوانین مشـخص خودشـان را بـرای ارزیابـی و تأیید این
مقـاالت در نظـر گیرنـد .برگـزاری آزمونهـای آنالیـن محدود
بـه موسسـات دانشـگاهی و برنامههـای مطالعاتـی خواهد بود
کـه از زیرسـاخت فنـی موردنیـاز برای اجـرای چنیـن آزمون-
هایـی برخوردارنـد .بـدون اینکـه نمـرات کلی دانشـجویان در
اثـر بحـران کرونـا تحتتأثیـر قـرار داده شـود ،از قانـون رد یـا
قبولـی بـرای آزمونهـای آنالیـن و مقاالت پژوهشـی اسـتفاده
خواهـد شـد .دورههـای آموزشـی عملـی نیـز از آغـاز سـال
تحصیلـی آتـی از سـر گرفتـه خواهند شـد .در این بیـن ،زمان
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برگـزاری امتحانات دانشـجویان سـال آخر تا بازگشـایی دوباره
دانشـگاهها به تعویـق خواهد افتـاد (اخبار جهان دانشـگاهی،
.)2020
در مصر بازگشـایی دانشـگاهها به پاییز موکول شـده است.
ولـی با ایـن وجـود ،دانشـگاه امریکایـی در قاهـره برنامههایی
احتمالـی در نظـر گرفتـه تا تـرم پاییز را بـه بخشهـای کوتاهتر
شـش هفتـهای تقسـیم کند تـا اینکـه چابکـی بیشـتری را برای
حرکـت کـردن در میـان برنامههـای آموزشـی حضـوری و
آنالیـن ،بسـته به وضعیـت پاندمی داشـته باشـد.
بکارگیـری اقدامات احتیاطی و پیشـگیرانه بـرای جلوگیری
از شـیوع ویـروس در محیطهـای دانشـگاهی که تعـداد زیادی
از افـراد در آن حضـور دارنـد ،امـری بـس دشـوار اسـت.
دانشـگاه امریکایـی بیـروت قصـد دارد تـا از اول سـپتامبر تـرم
پاییـزه را شـروع کند و آمـوزش ترکیبی (یعنـی دورههای آنالین
و حضـوری) را ارائـه دهـد .وزیـر آموزشعالـی مصـر اعلام
کـرده کـه سیسـتم آموزشـی ترکیبـی ،یعنـی آمـوزش حضوری
بههمـراه یادگیـری آنالیـن بهطـور ثابـت و همیشـگی از سـال
تحصیلـی آینـده مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت .برنامـه
پیشـنهادی ایـن اسـت کـه  60درصـد آمـوزش به-صـورت
حضـوری ،و  40درصـد هـم بـه آمـوزش آنالیـن اختصـاص
یابـد 50 .درصـد آمـوزش آنالیـن بـه رشـتههای تحصیلـی
نظـری اختصـاص خواهـد یافت .همانطـور که گفته شـد ،این
سیسـتم آموزشـی ثابـت و همیشـگی خواهـد بـود و در دوران
پسـاکرونایی هـم ادامـه خواهـد یافـت (الفنـار.)2020 ،G
 .2-2لبنان

تشـدید بحـران اقتصـادی لبنـان در اثـر بحران کویـد ،19
اسـتطاعت مالـی دانشـجویان و دانشـگاههای لبنانـی را در
تأمیـن هزینههـا بهشـدت کاهـش داده اسـت .بسـیاری از
دانشـجویان بـا آنالیـن شـدن دانشـگاهها خواسـتار کاهـش
شـهریههای دانشـگاهی شـدهاند ،امـا بسـیاری از ایـن
موسسـات بـا این درخواسـت مخالفت کرده و چنین اسـتدالل
کردهانـد کـه درواقـع انتقـال بـه دورههـای آموزشـی آنالیـن
و خریـد مجـوز بـرای برخـی از اپلیکیشـنها بـرای آنهـا پـر
هزینهتـر از قبـل بـوده اسـت .بحـران اقتصـادی آغـاز شـده از
سـال  ،2015بحرانهای سیاسـی و اکنون بحـران کرونا ،طبقه
متوسـط لبنـان را کـه بهطور سـنتی متقاضـی آموزشعالی بوده
بهشـدت آسـیبپذیر کردهانـد .ایـن بحرانهـا تأثیـر منفـی بـر
قـدرت مالـی خانوارهـای طبقـه متوسـط در تأمیـن هزینههای
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مربـوط بـه حوزه آموزش داشـته اسـت .برخی از دانشـگاههای
لبنـان درخواسـت دریافـت شـهریه دالری از دانشجویانشـان
داشـتند و محدودیتهـای بسـیاری را بـرای دانشـجویانی
کـه شـهریهها را بهموقـع پرداخـت نمیکننـد ،قـرار دادهانـد.
در پاسـخ بـه بحـران اقتصـادی بهوجـودآمـده ،دانشـگاههای
لبنـان اقداماتـی ریاضتی هماننـد کاهش بودجـه ،تعدیل نیرو،
ت نگاه داشـتن حقوقهای پرداختـی ،ممانعت اسـتفاده از
ثابـ 
تسـهیالت و تجهیـزات دانشـگاهی را بـهکار گرفتهانـد.
تخمیـن زده میشـود کـه  %60دانشـجویان در لبنـان
در دانشـگاههای خصوصـی مشـغول بـه تحصیلانـد .حتـی
دانشـجویان دانشـگاههای دولتـی لبنـان هـم مجبـور بـه
پرداخـت هزینههـای مربـوط بـه حملونقـل و یـا خابـگاه و
غیـره هسـتند .انتظـار مـیرود کـه با بیارزش شـدن پـول ملی
لبنـان و کاهـش اسـتطاعت مالـی خانوارهـا در تأمیـن مالـی
هزینههـای آمـوزش ،بـا کاهـش قابلتوجـه نـرخ ثبتنـام
و کیفیـت آمـوزش دانشـگاهها مواجهـه باشـیم .پیشبینـی
میشـود کـه دانشـجویانی کـه از طریـق وامهـای تحصیلی به
آمـوزش ادامـه میدهنـد دیگر قـادر به انجـام این کار نباشـند،
چون-کـه بیشـتر بانکهـا اعطـای ایـن وامهـا را متوقـف
کردهانـد و دانشـجویان راهی بـرای بازپرداخـت وامهای فعلی
و گرفتـن وامهـای جدیـد ندارنـد .امـا از سـوی دیگر بـا توجه
بـه شـرایط پیشآمـده ،ممکـن اسـت کـه نهتنهـا نـرخ ثبتنـام
دانشـگاه-های لبنـان کاهـش نیابـد ،بلکـه بنـا بـه چنـد دلیـل
افزایـش هـم داشـته باشـد .اول اینکـه بسـیاری از دانشـجویان
لبنانـی کـه در خـارج از کشـور مشـغول بـه تحصیـل هسـتند،
ممکـن اسـت مجبـور بـه بازگشـت بـه لبنـان و ادامـه تحصیل
در دانشـگاههای لبنـان شـوند .همچنیـن افزایـش قـدرت دالر
آمریـکا بـه پونـد لبنـان ،این کشـور را بـه مقصـدی مقرونبه-
صرفـه بـرای دانشـجویان خارجـی تبدیـل خواهد کـرد .عالوه
بـر اینهـا ،بـا توجـه بـه افزایـش بیـکاری در لبنـان ،بسـیاری
از افـراد ممکـن اسـت ادامـه تحصیـل در دانشـگاه را بـه بیکار
مانـدن ترجیـح دهنـد.
گفتـه میشـود کـه شـرکت مایکروسـافت ،نرمافـزار
میکرسـافت تیمـز را بهطـور رایـگان در اختیـار دانشآمـوزان
و دانشـجویان لبنانـی قـرار داده اسـت .مایکروسـافت تیمـز
نهتنهـا سـامانه مدیریـت یادگیـری ،بلکه ابـزار تعاملـی مؤثری
اسـت که ارتبـاط میان دانشـجویان و اسـاتید و همچنین انتقال
فایلهـای آموزشـی را فراهـم مـیآورد.
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در لبنـان ،دانشـگاه سـنتژوزف بهخاطـر پاندمـی ،قوانین
سـفت و سـخت قبلی خـود را کـه آمـوزش از راه دور را چندان
به رسـمیت نمیشـناخت ،تغییـر داده و این اجازه را به اسـاتید
خـود داده تـا آزمونهـای آخر تـرم را بهطور آنالین برگـزار کنند
یـا اینکـه به جـای آزمـون ،پروژههای کالسـی دیگـری را برای
دانشجویانشـان در نظـر گیرنـد .بـا وجـود ایـن انعطافپذیری
نهادی ،بسـیاری از اسـاتید که بـا آموزش آنالیـن نامأنوساند،
هنـوز آزمونهـای نهایی تـرم را بهطور حضوری در سـالنهای
بـزرگ دانشـگاه بـا حفـظ فاصلهگـذاری اجتماعـی برگـزار
میکننـد .قرار اسـت از  25ماه می ،دانشـجویان سـال آخر در
کالسهای درسـی حاضر شـوند ،مابقی دانشـجویان هم از 8
ژوئـن بـه دانشـگاه بـاز خواهند گشـت .اما پـس از بازگشـایی
دانشـگاهها ،سـخنرانیهای بـزرگ لغـو شـده ،زمـان برگـزاری
کالسهـا بهنحـوی برنامهریـزی خواهـد شـد کـه تعـداد کمی
از دانشـجویان بهطـور همزمـان در محیـط دانشـگاه حاضـر
باشـند ،پـس از برگزاری هـر کالس ،ضدعفونی انجـام خواهد
شـد و پوشـیدن ماسـک پزشـکی اجبـاری خواهد بـود (الفنار
 .)2020 ،cهمچنیـن ،در دانشـگاه سـنتژوزف بیـروت،
دانشـجویانی کـه وارد هـر یک از هشـت پردیس این دانشـگاه
شـوند ،بایسـتی نـام و اطالعـات تماسشـان را ثبـت کننـد تـا
اینکـه در هنـگام شـیوع پاندمـی در محیـط دانشـگاه ،قابـل
شناسـایی باشند.
دانشـگاه لبنـان کـه تنهـا دانشـگاه دولتـی در لبنـان اسـت
تمـام  82000دانشـجوی ایـن دانشـگاه را ملـزم بـه شـرکت
در امتحانـات نهایـی حضـوری کـرده اسـت .ایـن دانشـگاه
بـا بازگشـایی کالسهـا ،آنهـا را اغلـب ضدعفونـی میکنـد،
فاصله-گـذاری اجتماعـی را در حیـن امتحانـات رعایـت
میکنـد ،اسـتفاده از ماسـک را اجبـاری کـرده و اقـدام دیگری
کـه بـرای جلوگیـری از شـیوع ایـن ویـروس اتخـاذ کـرده ایـن
بـوده کـه مـدت اسـتاندارد امتحانـات نهایـی را از دو سـاعت
بـه یک-سـاعت و نیـم کاهـش داده اسـت (الفنـار.)2020 ،i
 .2-3اردن

بـرای جلوگیـری از گسـترش ایـن ویـروس ،بالفاصلـه
مرزهـای زمینـی ،هوایی و دریایی اردن بسـته شـد ،و اقدامات
کنترلـی شـدیدی از جمله برقـراری حکومت نظامـی (روزنامه
گاردیـن ،)2020 ،تعطیلـی مـدارس و دانشـگاهها (روزنامـه
الشـرق االوسـط ،)2020 ،و برگـزاری کالسهـای درسـی بـه
شـیوه آنالیـن (روزنامـه خبرنـی )2020 ،اجـرا شـدند.

برخـی از دانشـگاههای اردن از اسـکایپ بـرای پخـش
زنـده سـخنرانیهای اسـاتید ،و همچنیـن نرمافزارهـای گـوگل
کلـسروم ،مـودل و فیسبـوک اسـتفاده کردنـد (دانشـگاه
آ لالبیـت .)2020 ،
نامحتمـل بـه نظـر میرسـد کـه دانشـگاههای اردن قـادر
بـه مشـارکت در آمـوزش و توسـعه دورههـای آنالیـن بـا آن
سـرعتی کـه در شـرایط فعلـی بحـران کرونا مـورد نیاز اسـت،
باشـند .بنابرایـن علیرغـم تالشهـای صورتگرفتـه ،احتمال
کاهـش کیفیت یادگیـری در کوتاه مدت وجـود دارد (کرفورد و
همـکاران.)2020 ،
 .2-4تونس

دانشـگاه مجـازی تونس پلتفرم ،آیتی و ظرفیت آموزشـی
خـودش را در اختیـار دیگـر دانشـگاههای تونـس قـرار داد تا به
آنهـا در گـذار به دورههای آموزشـی آنالیـن کمک کند.
وزارت آموزشعالـی و تحقیقـات علمـی تونـس تحـت
پـروژه جـاری «آمـوزش دانشـگاهی بـرای پـروژه اشـتغال»،
بودجـه-ای را بـرای تأمیـن مالـی بخـش یادگیـری از راه دور
نهادهـای آموزشعالـی اختصـاص داده اسـت.
دانشـگاه دولتـی کارتـاژ تونـس از دانشجویـان خواسـته
بهجـای شـرکت در دورههـا و امتحانات حضـوری ،پروژههای
پژوهشـی نظـری را ارائه دهند .دانشـگاه المنسـتیر بـا  20هزار
دانشـجو برنامـهای ترتیـب داده تا نیمـی از دانشـجویان در ماه
ژوئـن ،و نیمـی دیگـر در مـاه ژوئیـه در کالسهـا و امتحانـات
درسـی حضـور یابنـد .پس از بازگشـایی کالسهـا ،از نیمی از
دانشـجویان کـه قـرار بود بهطور حضـوری در دانشـگاه حاضر
شـوند تسـت کرونـا گرفتـه شـد که پاسـخ تسـت هیـچ یک از
آنهـا مثبـت نبود.
 .2-5فلسطین

بدنبال اعالم وضعیت اورژانسـی سـیروزه توسـط محمود
عبـاس در کرانـه باختـری و نـوار غـزه ،تمامـی دانشـکدهها و
دانشـگاههای فلسـطینی تعطیـل شـدند .وزیـر آموزشعالـی
و تحقیقـات علمـی از تمامـی دانشـگاهها درخواسـت کـرد تا
از چهاردهـم مـارس برگـزاری کالسهـای آنالیـن آموزشـی
را آغـاز کننـد .دانشـگاهها قصـد دارنـد تـا در ایـن مـدت ،از
اسـتراتژیهایی مثـل یادگیـری ترکیبی ،کالسهـای مجازی ،و
همچنیـن از برنامههـای کاربـردی مختلـف نظیـر زوم و گوگل
هنگآوتـس اسـتفاده کننـد .سـرعت پاییـن اینترنـت ،عـدم
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دسترسـی بـه ابزارهـای دیجیتـال مثـل لپتـاب و یـا تبلـت
از جملـه مشـکالت شـایع در کرانـه باختـری و نـوار غـزه بوده
اسـت؛ اما دانشـجویان و نهادهای آموزشـی فلسـطینی سـعی
کردهانـد بـا پاسـخگویی خالقانـه از جملـه تشـکیل گروههای
واتـزاپ و بـهاشـتراکگذاری مطالـب درسـی از طریـق تلفـن
همـراه تـا انـدازهای بـر این مشـکالت فائـق آیند.
بهدلیـل جنـگ و درگیریهـای نظامـی ،عـدم دسترسـی
بـه محیـط دانشـگاه تجربـه جدیـدی بـرای اکثـر دانشـجویان
و اسـاتید فلسـطینی محسـوب نمیشـود .بـا شـروع پاندمـی،
دانشـگاه بیرزیـت از پرتـال آموزشـی آنالینـش بهنـام ریتـاج
اسـتفاده کـرد کـه بـرای نخسـتین بـار در سـال  2002در طول
دوران انتفاضـه دوم راهانـدازی شـده بـود .همچنیـن بهطـور
رسـمی از نرمافزارهـای زوم یـا بیـگ بلـو باتـن نیـز بـرای
آمـوزش از راه دور بهـره گرفـت .ایـن دانشـگاه تلاش کـرد تـا
بـا سـرمایهگذاری در تقویـت ظرفیتهـای فنـی و تشـکیل
کمیتههـای دانشـگاهی ،تجربـه یادگیـری آنالیـن را بهبـود و
تقویـت بخشـد .ارزیابـی دورههای آموزشـی آنالیـن از طریق
سیسـتم قبولـی اورژانسـی /ردی اورژانسـی انجـام شـد؛ بـه-
طوریکـه اگر دانشـجویان قادر به کسـب حداقـل پیشنیازهای
دوره نبودنـد ،در ردیـف ردی اورژانسـی قـرار میگرفتند که این
بـدان معناسـت کـه دانشـجو میتوانـد ایـن دوره را در ترمهای
تحصیلـی آتـی از سـر گیـرد بـدون اینکـه نیـازی بـه پرداخـت
مجدد شـهریه مربوط به آن داشـته باشـد .درباره نحوه برگزاری
امتحانـات ،اختیـار کامل به اسـاتید داده شـد تا دربـاره بهترین
شـیوه ارزیابـی بـرای دوره آموزشـی مربوطـه تصمیمگیـری
کنند .از آنجا که بسـیاری از دانشـجویان فلسـطینی به اینترنت
دسترسـی ندارنـد ،باشـگاه دانشـجویان دانشـگاه بیرزیـت
شـروع بـه جـذب کمکهـای مالـی بـرای تحـت پوشـش قرار
دادن هزینههـای اینترنتـی دانشـجویان کـرده اسـت.
َ
از دانـش و تخصـص برخی از اسـتادان دانشـگاه بیتلحم
در وزارت بهداشـت فلسـطین اسـتفاده شـده اسـت .کمبـود
منابـع مالـی یکـی از گرفتاریهـای ایـن دانشـگاه در دوران
بحـران کرونـا ویـروس اعلام شـده ،امـا بهرغم ایـن وضعیت
دشـوار ،پرداخـت شـهریههای دانشـگاهی دانشـجویان در
ایـن شـرایط اورژانسـی از سـوی دانشـگاه بـرای حمایـت از
دانشـجویان فلسـطینی بـه تعویق انداخته شـده اسـت و تالش
شـده تـا آمـوزش از طریـق آنالیـن و بهویـژه کانـال یوتیـوب
دنبـال شـود (بنیـاد دانشـگاه بیتاللحـم.)2020 ،
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 .2-6اسرائیل

نخسـتین مرحلـه یادگیـری آنالیـن در اسـرائیل با تأسـیس
دانشـگاه آزاد بـر اسـاس الگـوی دانشـگاه آزاد بریتانیا از سـال
 1971آغـاز شـد .مرکـز محاسـبات میـان دانشـگاهی در دهه
 1990بـه همـت دانشـگاههای تحقیقاتـی اسـرائیل شـروع بـه
کار کـرد و بـه گسـترش و توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی و
کامپیوتـری ،خدمـات اطالعـات دیجیتالـی ،و تکنولـوژی-
هـای یادگیـری پیشـرفته پرداخـت .همچنین این مرکز مسـئول
افزایـش همکاریهـا در حوزههـای یـاد شـده میـان نهادهـای
تحقیقاتـی و صنایـع بـود .علاوه بـر اینهـا ،خدمـات کمـک
رایانـهای پیشـرفته را در بخشهـای تحقیقـات و آمـوزش برای
اعضـای هیأت علمـی ،محققان ،و دانشـجویان دانشـگاههای
مختلـف اسـرائیلی فراهم مـیآورد.
در سـال  ،2001زیرواحـدی از ایـن مرکـز تحـت عنـوان
مرکـز میان دانشـگاهی برای یادگیـری الکترونیک در اسـرائیل
ایجاد شـد که مسـئولیت بکارگیـری تکنولوژیهای آموزشـی و
یادگیـری را در میـان نهادهـای آموزشعالـی اسـرائیل بر عهده
داشـت .همچنیـن بـر اسـاس کاربسـت سیاسـت ملـی بهنـام
«اسـرائیل دیجیتالـی» در سـال  ،2015سـازواریهای الزم بـا
عصـر دیجیتالـی در حـوزه آموزشعالـی هم دنبال شـد .به هر
حـال ،ایـن اقدامات بـه انقالبی واقعـی در آموزش دانشـگاهی
اسـرائیل منجـر نشـدند .در اسـرائیل همچنـان شـکاف
دیجیتالـی قابلتوجهـی در بکارگیـری و اسـتفاده از تکنولـوژی
میـان گروههـای اجتماعـی برخـوردار و محروم جامعـه وجود
دارد .بنابرایـن بـا شـروع پاندمـی و گـذار اجبـاری بـه آموزش
از راه دور اورژانسـی و فقـدان برنامهریزیهـای قبلـی توسـط
نظـام آموزشعالـی اسـرائیل ،بیشـتر اسـاتید و دانشـجویان
از تجربـه قبلـی در کاربسـت ایـن نـوع دورههـای آموزشـی
برخـوردار نبودنـد و اجراییسـازی و ارزیابی آن با کاسـتیها و
دشـواریهای بسـیار همـراه بـود .طبـق نظرسـنجیهای انجام
شـده ،متد آموزشـی آنالین باعث افت سـطح کیفـی آموزش و
کاهـش انگیزههـای یادگیری دانشـجویان شـده اسـت (کوهن
و دیویدویـچ .)2020 ،
 .2-7مراکش

در مراکـش از شـبکههای آمـوزش از راه دور متعـددی
اسـتفاده شـده اسـت .1 :شـبکه ملـی تلویزیونـی ورزش که به
مدت  12سـاعت در روز به پخش جلسـات درسی دانشگاهی
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بـرای دانشـجویان میپرداخت .2 .پخش برنامههای آموزشـی
از طریـق رادیـوی محلی بـرای دانشجویـان مناطق روسـتایی
کـه بـه اینترنـت دسترسـی نداشـتند  .3از پلتفـرم آنالیـن
دانشـگاهی و ملـی  MOOCبـرای ارائـه تعـدادی از دورههای
آموزشـی اسـتفاده شـد  .3همچنیـن برخـی از اعضـای هیأت
علمـی و دانشـگاهها از نرمافزارهـای مایکروسـافت تیمـز/
گـوگل کلسرومـز اسـتفاده کردنـد .عالوهبرایـن ،موافقـت
شـد تـا دسترسـی بـه اینترنـت رایـگان پـر سـرعت در اختیـار
دانشـجویان قـرار داده شـود.
نهتنهـا روسـای دانشـگاهها ،بلکـه پرسـنل آموزشـی
ً
هـم شـدیدا بـه ارائـه آمـوزش بـا کیفیـت متعهـد هسـتند و از
برگـزاری دورههـای آنالیـن اسـتقبال کردهانـد .بهطـور هفتگی
میزگردهـای تلویزیونـی دربـاره جوانـب مختلـف وضعیـت
کرونـا ویروس پخش میشـوند .پروژههـای تحقیقاتـی ،مانند
تهیه ماسـکهای پزشکی توسـط دپارتمان مهندسی ،در دست
اقـدام قرار دارنـد .در مراکش ،دانشـگاه بینالمللـی رباط دهها
هزار ماسـک پزشـکی را بـه بیمارسـتانها اهدا کـرد .در همین
اثنـا ،گروهـی از مهندسـان دانشـگاه پلیتکنیـک محمد پنجم
از سـاخت دسـتگاه تنفـس مصنوعـی و تبسـنج  100درصد
ملـی خبـر دادند (گـروه کسـبوکار آ کسـفورد.)2020 ،
• نظـام آموزشعالـی مراکـش امیـدوار اسـت کـه بـا
بازگشـایی دانشـگاهها از مـاه سـپتامبر ،در ابتـدا امتحانـات
معوقشـده تـرم بهـار را برگـزار کنـد ،و پـس از آن ،تـرم پاییز را
از مـاه اکتبـر از سـر گیـرد.

آینده پساکرونایی
آمـوزش آنالیـن موضـوع پیچیـدهای اسـت .اثربخشـی
دورههـای آموزشـی آنالیـن در گـرو تالشـی فراتـر از
دیجیتالسـازی برنامههـای متـداول تحصیلی و بعد قـرار دادن
آنهـا در مرکـز ذخیرهسـازی وبمحـور اسـت؛ موفقیتآمیـز
بـودن این دورههـا نیازمند تقویت مشـارکت مؤثر دانشـجویان
و اسـاتید ،برقـراری فضاهـای گفتوگـو و ارتبـاط میـان
آنهـا ،شـمولیت ،انعطافپذیـری ،آگاهـی از مهارتهـا و
سـوادهای دیجیتالـی ،تأکیـد بـر آمـوزش یادگیری-محـور،
ایجـاد انگیـزه ،آگاهـی از شـکافهای دیجیتالـی ،جنسـیتی،
اجتماعـی ،و همچنیـن چالشهـای ذهنـی ،و روانـی،
تأکیـد بـر ایجـاد فضاهـای اجتماعـی ،افزایـش همـکاری و
همافزاییهـا و نـوآوری در پداگوژیهـای آموزشـی آنالیـن،

داشـتن برنامهریزیهـای قبلـی و سـنجیده شـده ،اجتنـاب از
اتخـاذ رویکـردی واحـد در ایـن دورههـا ،و سـرمایهگذاری
در زیرسـاختهای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت.
بنابرایـن ضـرورری اسـت کـه عالوهبـر ُبعـد فنـی ،جنبههـای
اجتماعـی ،احساسـی ،و ماهیـت نسـبی آموزش آنالیـن مورد
توجـه قـرار داده شـود.
اکنـون وقفـه پیشآمـده بیـش از گذشـته مجریـان نظـام
آموزشعالـی را بـه این اندیشـه سـوق داده که چگونـه میتوان
از توانایـی دانشـجو بـرای بهکارگیـری دانـش بهجـای فقـط
بهخاطرسـپاری آن اطمینـان یافـت .ممکـن اسـت کـه راهحل
در مدلـی ترکیبـی ،یعنی آمیزهای از آمـوزش حضوری و آنالین
باشـد کـه دانشـجو را از حضـوری منفعالنـه در کالسهـای
درسـی رهایـی میبخشـد؛ در ایـن رویکرد جدید کـه یادگیری
معکـوس نـام دارد ،دانشـجویان ،جلسـات درسـی را بهطـور
آنالیـن در پلتفرمهایـی فـرا میگیرنـد کـه از منابـع کمکـی
دیگـر مانند متـون ،ویدیوهـا ،آزمونهـا ،انجمنهـای تعاملی
و غیـره بـرای یادگیـری بهتـر مـدد میگیرند.
بـه تدریـج دانشـگاهها ،بـا وضـع اقدامـات احتیاطـی و
پیشـگیرانه در برابـر شـیوع ویـروس کرونـا ،همچـون اجبـاری
بـودن اسـتفاده از ماسـک ،رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی
در کالسهـای درسـی ،جلوگیـری از ازدحـام در محیطهـای
دانشـگاهی و تبسنجی دانشـجویان در هنگام ورود به محیط
دانشـگاهها شـروع بـه بازگشـایی پردیسهـای دانشـگاهی
کردهانـد .بازگشـایی دانشـگاههای سـوری از روز یکـم ژوئـن
و دانشـگاههای تونسـی یـک هفتـه پـس از آن انجـام گرفـت.
بالفاصلـه کشـورهای دیگـری نظیر لبنـان ،فلسـطین ،لیبی هم
شـروع بـه بازگشـایی دانشگاههایشـان کردهانـد .امـا دولتهـا
و مقامـات دانشـگاهی بـر ایـن نکتـه تأکیـد کردهانـد کـه ایـن
بازگشـاییها بهطـور آزمایشـی بـوده و بـا افزایـش خطر شـیوع
بیمـاری ،وضعیـت بـه حالـت قبـل بـاز میگـردد؛ بهطـور
مثـال ،فلسـطین و لیبـی از اواسـط ماه ژوئـن آغاز به بازگشـایی
دانشـگاهها کردنـد امـا پس از گذشـت مـدت زمانـی کوتاه در
اثـر افزایـش تعـداد مبتالیـان بـه بیمـاری ،دسـتور بـه تعطیلی
دوبـاره دانشـگاهها دادنـد .در واقع بسـیاری از کشـورها در این
شـرایط دچـار تردیـد و هـراس بسـیار در تصمیمگیـری قطعـی
هستند .
مشـخص نیسـت کـه تعطیلیهـای مربـوط بـه کویـد 19
چـه تأثیراتـی را بـه دنبال خواهد داشـت؛ در مقابـل عواملی که
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میتواننـد منجـر بـه کاهـش ثبتنام در سـال تحصیلـی بعدی
دانشـگاهها شـوند ،عواملـی دیگـر قـرار دارنـد کـه میتواننـد
نـرخ ثبتنامـی دانشـگاهها را تقویـت کننـد .عواملـی کـه
ممکـن اسـت منجربـه کاهـش در نـرخ ثبتنامی دانشـگاهها
شـوند عبارتند از .1 :کاهـش داوطلبان شـرکتکننده در کنکور
ورورد بـه دانشـگاهها  .2انصـراف از تحصیـل دانشـجویان
فعلـی بهخاطـر مشـکالت اقتصـادی تحمیلشـده و عـدم
برخـورداری از حمایتهـای مالـی الزم .در مقابـل ،عواملـی
کـه میتواننـد منجـر بـه تقویـت نـرخ ثبتنامـی دانشـگاهها
شـوند عبارتنـد از .1 :بازگشـت دانشـجویان بینالمللـی بـه
کشورهایشـان در منطقـه بهخاطـر عـدم اسـتطاعت مالـی
آنهـا در پرداخـت هزینههـای تحصیـل در خـارج از کشـور
 .2افزایـش بیـکاری در دوران پسـا کرونایـی و تمایـل افـراد به
ادامـه تحصیلات دانشـگاهی بهجـای بیـکار مانـدن .کاهـش
نـرخ ثبتنامـی در دانشـگاههای خصوصـی و رونـد افزایشـی
اسـتقبال از دانشـگاههای دولتـی هـم قابـل پیشبینـی اسـت؛
چراکـه بهخاطـر مشـکالت مالـی ،دانشـجویان دانشـگاههای
خصوصـی ممکـن اسـت مجبـور بـه انتقـال بـه دانشـگاههای
دولتـی رایـگان یـا بـا شـهریههای پاییـن باشـند.
احتمـال کاهـش بودجههـای اعطاشـده بـه دانشـگاههای
عمومـی و متضـرر شـدن دانشـگاههای خصوصـی از پاییـن

آمـدن درآمـد شـهریهای وجـود دارد .قبـل از شـیوع پاندمـی
هـم نظـام آموزشعالـی کشـورهای بسـیاری نظیـر لبنـان،
کرانـه باختـری ،و غـزه از بحـران اقتصـادی ،کاهـش بودجـه و
مشـکالت دیگـری رنـج میبردنـد .بنابرایـن هرگونـه کاهـش
ً
اضافـی در بخـش تأمیـن مالـی احتمـاال دانشـگاهها را از
عملکـرد مناسـب بـاز خواهـد داشـت و بهطـور منفـی کیفیت
محیـط آموزشـی و یادگیـری را تحتتأثیـر قـرار خواهـد داد.
وقفـه پیشآمـده در اعلام برنامـه دانشـگاهها بـرای تـرم
تحصیلـی آینـده ،بورسـیههای دولتـی کشـورهای عربـی حوزه
خلیـج فـارس را هـم تحتتأثیـر قرار داده اسـت .عمـان اعالم
کـرده بورسـیه ملـی تحصیلات تکمیلـی را تـا یـک سـال بـه
تعویـق انداختـه اسـت و قـرار اسـت در این مـدت ایـن برنامه
تحصیلـی را مـورد ارزیابی قـرار داده و با توجه به شـرایط مالی
ک تحصیلـی
دولـت ،جایگزینهایـی بـرای برنامه-هـای کمـ 
مطالعـات تکمیلـی در نظـر گیـرد .قطـر هـم ثبتنـام بـرای
بورسـیه دانشـجویی را تـا اطلاع ثانـوی بـه تعویـق انداختـه
اسـت .در مصـر و امارات متحـده عربی همچنـان مهلت ثبت
تقاضـا بـرای دریافـت بورسـیه دولتـی وجـود دارد ،امـا تاریخ
تعییـن وضعیـت درخواسـتها و اعالم نتایج هنوز نامشـخص
است.

پیمایش موسسه آموزش عالی تایمز

بـر اسـاس نتایـج پیمایـش اخیر موسسـه آموزشعالی تایمـز در رابطه بـا کرونا ویروس (موسسـه
آموزشعالـی تایمـز %50 ،)2020،از دانشـگاههای منطقـه  MENAتخفیـف شـهریهای را
حداقـل در برخـی از رشـتههای تحصیلـی آنالیـن اعمـال خواهنـد کرد.
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بـر اسـاس نتایـج پیمایش اخیر موسسـه آموزشعالی تایمـز در رابطه با کرونا ویروس (موسسـه
آموزشعالـی تایمـز %50 ،)2020،از دانشـگاههای منطقـه  MENAتخفیـف شـهریهای را
حداقـل در برخـی از رشـتههای تحصیلـی آنالیـن اعمال خواهند کـرد .همچنین بیشـتر مدیران
دانشـگاهی ایـن منطقـه ،کاهـش  50-25درصـدی را در میـزان ثبتنامـی دانشـجویان بیـن-
المللـی در سـال تحصیلی آتی انتظـار دارند.

بیـش از %30شـرکتکنندگان ایـن پیمایـش هـم بیـم ورشکسـتگی نهادهـا و موسسـات
آموزشعالـی را در سـالهای آتـی تحصیلـی داشـتند.
بـر اسـاس یافتههـای این پیمایـش %79 ،از مدیران دانشـگاهی منطقـه  MENAاطمینان دارند
کـه در اثـر ایـن پاندمـی ،همکاریهـای بینالمللـی در حوزههـای علمـی و پژوهشـی تقویـت
خواهد شـد.
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نتیجهگیری
بهطور کلی ،سه نوع واکنش مختلف در برابر بحران کرونا
در منطقه وجود داشته است .1 :وضع اقدامات احتیاطی و
پیشگیرانه گسترده و سختگیرانه از سوی برخی از کشورهای
برخوردار از منابع مالی هنگفت (مثل کشورهای حوزه خلیج-
فارس ،مراکش)  .2کشورهایی که تالش کردند تا اهمیت
بحران را پس از مد نظر قرار دادن دغدغه و دلنگرانیهایشان
درباره تأثیرات اقتصادی آن تأیید کنند (از جمله ایران ،مصر)؛
 .3کشورهایی که بهخاطر وضعیت جنگزده و اغتشاشات
داخلی فاقد توانایی کافی در پاسخگویی مناسب به این بحران
بودند (مانند لیبی ،سوریه و یمن).
با رخداد بحران کرونا ،مؤسسات آموزشعالی وادار به
ایجاد تغییرات در نظام آموزشی خود شدهاند؛ یعنی دانشگاهها
بهطور استراتژیک و نظاممند بهسمت آموزش آنالین پیش
نرفتهاند و در واقع اکثر آنها به ارائه محتوی آموزشی حضوری
در فضای آنالین اورژانسی روی آوردهاند .بهعبارت دیگر،
باید به خاطر داشته باشیم در شرایط کنونی ،این نوع آموزش،
آموزش از راه دور نیست ،بلکه آموزش از راه دور اورژانسی
است .بنابراین ،در نتیجهگیری درباره اثرگذاری آموزش آنالین
هنگامیکه در چنین شرایط اضطراری و خاص بهکار گرفته
میشود ،باید بسیار محتاط باشیم .این نکته را باید در نظر
گیریم که برخی از کشورها هیچ تجربه قبلی درباره کاربست
آموزش آنالین نداشتهاند و با توجه به شرایط غیرمنتظره و
اورژانسی کرونایی ،مجبور به کاربست آن در نظام آموزشیاشان
شدهاند .بنابراین این احتمال وجود دارد که از زیرساختهای
الزم برخوردار نبوده ،محتوی آموزش آنالین بهنحو مقتضی
برای دورههای آنالین طراحی نشده و استادان و دانشجویان
بهخوبی برای آن آماده نشده باشند .بسیاری از رهبران آموزشی
در منطقه خاورمیانه بر سر این موضوع متفقالقولاند که در
ً
بیشتر موارد آنچه که در دوران پاندمی شاهد آن بودهایم ضرورتا
یادگیری الکترونیکی نبوده ،بلکه در واقع ارائه مطالب آموزشی
کالسهای درسی سنتی در پلتفرمهای مجازی بوده است؛
چراکه یادگیری آنالین نیازمند اساس آموزشی متفاوتی است.
رشد و توسعه سیستمهای آموزشی آنالین حرفهای و تخصصی
نیازمند صرف زمان و هزینه قابلتوجهاند؛ بنابراین تداوم و
تقویت این پروژه-ها باید به اهداف رقابتی آتی دانشگاهها تبدیل
شوند .دیجیتالیزه کردن مناسب برنامههای آموزشی در گرو
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هماندیشی و همکاری تیمی افراد دانشگاهی ،فراهمکنندگان
خدمات اینترنتی ،صنایع تلکام ،مهندسان و برنامهنویسان
کامپیوتر و کارشناسان آیتی ،طراحان آموزشی ،تصویرگران،
برنامهریزان و سیاستگذاران آموزشی است تا بهلحاظ محتوایی
و از نظر دسترسی به تکنولوژیهای در هم ترکیبشده و
ابزارهای ارتباطی ،تجربههای موثر و خوشایندتر آموزش از راه
دور را ایجاد کنند و کاستیهای موجود در یادگیری الکترونیکی
همچون نحوه ارزیابی یادگیری دانشجویان ،دسترسی برابر به
اینترنت ،و دیگر موانع اشاره شده را مرتفع سازند.
در این موضوع شکی نیست که نظام آموزش از راه دور
اورژانسی با کاستی و مشکالت بسیاری همراه است و آموزش
آنالین نمیتواند جایگزین کامل برای کالسهای درس
حضوری در نظر گرفته شود ،اما بهرغم کاستیها و نقاط ضعف
بسیار ،بکارگیری دورههای آموزشی آنالین بهترین گزینه ممکن
برای دانشگاهها و دیگر موسسات نظام آموزشعالی بهمنظور
ادامه-دادن به اهداف و برنامههای آموزشیاشان در این
شرایط بحرانی بیسابقه و ناگهانی بودهاند .تالش کشورهای
منطقه برای تداوم آموزش از راه دور در واقع تالش برای تحقق
این هدف بوده که مشکالت تحصیلی فعلی در اثر شیوع
همهگیری کرون ا ویروس ،به سال تحصیلی بعدی تسری نیابند.
عالوهبراین ،به رسمیت شناختن آموزش آنالین و دورکاری
فضای امیدبخشی در میان نوآوران و اصالحطلبان آموزشی
برای تغییر فرهنگ ،قوانین و ساختارهای متصلب سنتی آموزش
در خاورمیانه ایجاد کرده است.
هنوز مشخص نیست که پس از کشف واکسن این بیماری،
آیا نظام آموزشعالی منطقه  MENAبه شرایط عادی قدیم
بازخواهد گشت و به حفظ وضعیت و زنجیره موجود در نابرابری
و شکافهای عیان شده اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی و یا
جنسیتی که عاملیت و بهزیستی شهروندان منطقه را تضعیف
و تحدید کرده ،ادامه خواهد داد؛ یا اینکه این بحران ،بر اساس
نظریه تخریب خالق شومپیتر ،به بازاندیشی و بازسازی بنیادین
ساختارها و نهادهای انحصارطلب و ناکارآمد و به تعبیری
ایجاد نرمال جدید منجر خواهد شد ،بهنحویکه در این
تحوالت ،نهاد آموزشعالی نقشی کلیدی و معنادار بر عهده
خواهد داشت.
اگرچه بسیاری بر این باورند که دورانی سخت و چالش
برانگیز برای فارغالتحصیالن دانشگاهی  2020وجود خواهد
داشت ،اما دانشگاهها باید استراتژیهای مشخصی را برای کمک
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به این دانشجویان در مواجهه با این چالشها بیابند .دانشگاههای
بینالمللی بهتر است تا بررسی بورسیههای نیاز محور یا شایسته
محور و همچنین اجرای یادگیری ترکیبی با دانشگاههای منطقهای
را بیشتر مورد توجه قرار دهند ،و تا حد امکان فرصتهای
تحصیلی و پژوهشی بینالمللی مانند یادگیری زبان خارجی ،یا

همکاریهای آموزشی و پژوهش مجازی با دانشجویان خارجی
در کشورهای مبدأ آنها ادامه یابد.
برای مالحظه منابع این گزارش به سامانه مؤسسه به آدرس
زیرمراجعه نمایید:
http://iscs.ac.ir/wp-content/uploads/2020/04/
MEANA2.pdf

پاندمی ،مردم و روایت
ِ
مارک دیویس و َدوینا لوهم
مترجم :اسماعیل یزدانپور

بیماریهـا انسـانها را بـه صورتـی فـردی و جمعی درگیـر میکنند

در بسـتر اسـطورهها ،تجربههـا و سـاختارهای زبانـی و ارتباطـی

و در نهایـت همیـن مـردم هسـتند کـه بـه بیمـاری پاسـخ میدهند.

قـرار دارد .این کتـاب گونههای روایت مـردم از پاندمی آنفوالنزای

پاسـخ بـه هـر بیمـاری مسـیر پیچیـدهای دارد کـه فقـط بخشهایی

خوکـی را مطالعـه میکنـد و روابـط پیچیـده میـان روایتهـای ریـز

از آن در حـد فعالیتهـای علمـی و آزمایشـگاهی یـا روندهـای

و متنـوع مردمـی را بـا سیاسـتهای کالن بهداشـتی نشـان میدهد

سیاسـتگذاری ،رسـانهای و اجرایـی برجسـته شـده اسـت .بخـش

و چنـان کـه الزم شـده اسـت ،فضاهـای تـازهای را بـرای مطالعـه

مهمـی از ایـن مسـیر ،در نـوع نـگاه مـردم بـه بیمـاری و شـیوه

وسـیعتر بیمـاری ایجـاد میکنـد.

بازنمایـی و روایـت آن در گفتارهـای اجتماعـی قـرار دارد کـه خود
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فراخوان ثبت روایتهای کرونایی دانشگاهیان
با هدف فهم و تحلیل تحوالت سریع مراکز آموزش عالی ایران در
نتیجه مواجهه با شیوع کووید  ۱۹و تعطیلی حضوری کالسهای
درس و انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای آکادمیک و
دانشگاهی به فضای سایبری ،این پرونده توسط معاونت پژوهشی
و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی تعریف و
راهاندازی شده است .امید است بازخوانی تحلیلی این پرونده نه
تنها زوایای چندگانه این رخداد بزرگ را برای کنشگران دانشگاهی
و سیاستگذاریهای الزم برای مدیران مراکز آموزش عالی آشکار
سازد بلکه محققان را نیز در فهم آنچه روی داده است تواناکند.
در این پرونده تالش داریم عالوهبر ثبت روایتهای کرونایی
استادان و دانشجویان و مدیران و کارکنان مراکز آموزش عالی
ایران و شنیدن خاطرات و تجربیات و موانع فعالیت آنها و
همچنین مشکالت کاری و خانوادگی و مالی و غیرهای که برای
آنها داشته است ،روایتهای کرونایی پژوهشگران آکادمیک را
نیز -اعم از آنها که پروژههای تحقیقاتی خود را در کتابخانهها
و آزمایشگاهها و میدانهای دانشگاهی انجام میدهند و آنها
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که بهنحوی فعالیتهای پژوهشی خود را به حوزههای صنعت
و خدمات و اجتماع گره زدهاند اما در شرایط شیوع کوید۱۹ -
نتوانستهاند آنچنان که باید با این محیطها ارتباط داشته باشند-
ثبت کنیم و بخوانیم و تحلیل کنیم .ثبت و خوانش موفقیتها
و ابتکارات کنشگران دانشگاهی در این شرایط نیز میتواند برای
محققان و عالقهمندان و سیاستگذاران مفید و راهگشا باشد.
عالوهبراین ،در این پرونده فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
کنشگران دانشگاهی اعم از فعالیت در انجمنهای دانشجویی و
استادی ،نشریات دانشجویی ،کانونهای صنفی ،تولید و مصرف
فرهنگی و موضوعات و فعالیتهای بدیل فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهیان نیز مورد نظر قرار گرفته است .ثبت و بازخوانی این
تجربهها میتواند عالوهبر تشریح وضعیت موجود ،ابتکارات و
خالقیتهای کنشگران دانشگاهی را در شرایط تعطیلی حضوری
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران بر عالقهمندان عرضه دارد.
ثبت این روایتها میتواند عالوهبر تهیه آرشیوی برای تقریر
وضعیت آموزش عالی ایران در شرایط فعلی ،مبنایی قدرتمند
نیز برای تصمیمگیریهای آینده مدیران و فعاالن دانشگاهی فراهم
کند .خاصه اینکه ثبت این تجربیات در شرایطی که دانشگاههای
دنیا متأثر از تحوالت تکنولوژیک در انقالب صنعتی چهارم و
توسعه هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و بیگدیتا متوجه تغییرات
عمده است میتواند چشماندازهایی را پیشروی محققان و
سیاستگذاران قرار دهد.
الزم است عالقهمندان به ثبت روایتهای کرونایی خویش
و یا حتی آشنایان و همکاران خود ،حسب موضوع و نوع فعالیت
در عرصه آموزش عالی ،صفحه مربوطه را انتخاب کرده و روایت
موردنظر را در دو قالب صوتی و تصویری به پست الکترونیکی
 revayat@iscs.ac.irارسال کنند .همچنین روایتهای
نوشتاری را نیز میتوان در صفحه منظورشده در سامانه مؤسسه به
آدرس  www.iscs.ac.irثبت کنند .این روایتها پس از تأیید
توسط مدیریت پرونده ،در صفحه مربوطه بارگزاری خواهد شد تا
در معرض مطالعه سایر عالقهمندان قرار گیرد.
در پایان ،روایتهای برجسته و تحلیل آنها جهت
سیاستگذاری در وزارت عتف و مراکز آموزش عالی در قالب
کتاب و سمیناری ویژه عرضه خواهد شد .همچنین ،به پنج
روایت برتر هدایایی نفیس اهداء خواهد شد.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
 ۲شماره خود را به موضوع کرونا اختصاص داد
شمارههای  46و  47فصلنامه علمی مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی به موضوع پاندمی کرونا در ایران اختصاص یافت.

سردبیر میهمان این شمارگان آقای دکتر نعمتالله فاضلی است.
عالقمندان میتوانند متن کامل مقاالت این دو شماره را از سامانه
فصلنامه به آدرس  www.isih.irدریافت کنند.
فهرست مقاالت این دو شماره از قرار زیر میباشد:
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اخبار  مؤسسه
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

دانشگاه جامعه محور  ،دانشگاه مقاله
محور نیست /حضور علوم انسانی
در بخش صنعت از فاز صفر آن معنا
دارد نه هنگام بروز مشکل
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی بـا بیان این
کـه علـوم انسـانی در معنـای عـام ،منظومـه گسـتردهای از
علـوم و حوزههای مختلـف معرفتـی را در برمیگیرد ،تاکید
کـرد :در مقـام سیاسـتگذاری و ترسـیم انتظـارات از علـوم
بایـد بـه تفـاوت علـوم انسـانی بـا دیگـر حوزههـا و ایـن که
بخشـی از علوم انسـانی ،کاربـرد و بخش قابـل توجهی هم
کارکرد دارند توجه کرد.
دکتر حسـین میرزائی کـه در وبینار «الگوهـای نوین در
ارتبـاط پژوهشهـای علوم انسـانی بـا نیازهـای جامعه» که
به همت پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی و با
مشـارکت معاونـت پژوهش و فنـاوری وزارت عتـف و دفتر
ارتبـاط بـا صنعـت و جامعـه سـخن میگفت ،خاطرنشـان
کـرد :از الهیـات و تاریـخ و ادبیـات که بـه عنوان انسـانیات
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شـناخته میشـدند تـا جامعهشناسـی و اقتصـاد و مدیریت
وحقـوق کـه به عنـوان علوم اجتماعـی از آنها یاد می شـود،
همگـی امـروز ذیل علوم انسـانی شـناخته میشـوند.عالوه
بـر آن در کشـورمان ،حـوزه معرفتـی دیگـری بـه نـام علـوم
انسـانی – اجتماعـی اسلامی هـم داریم کـه به عنـوان یک
امـکان شـناخته میشـود و در مراکـزی تالشـهایی در آن
خصوص صورت میگیرد.
علاوه بـر آن حـوزه هنـر را نیـز داریـم کـه نزدیکتریـن
حـوزه معرفتی به آن ،حوزه علوم انسـانی اسـت که به دالیل
عدیـده از جملـه تعـداد کمتـری کـه در آن حـوزه فعالاند،
حتـی بـا کـم توجهی بـه مراتـب بیشـتری نسـبت بـه علوم
انسانی هم مواجه است.
وی با اشـاره بـه این که حتـی برخی دیگـر از حوزههای
معرفتـی هم که به جای پسـوند علم ( )Scienceبا پسـوند
مطالعـات ( )Studiesشـناخته میشـوند و وجـه انتقـادی
بارزتـری دارنـد جزو خانـواده بزرگ علوم انسـانی هسـتند،
اظهـار داشـت :در مقـام نظـر و آییـن نامههـا وقتـی از علوم
انسـانی حـرف میزنیم بایـد به وسـعت و تنوع خـاص این
حـوزه توجـه داشـته باشـیم و بـا دیـدی جامـع بـا آنچـه در
مـورد سـایر علـوم داریم به علوم انسـانی نگاه کنیـم .در این

اخبار مؤسسه
که همه علوم باید اثربخشـی داشـته باشـند تردیدی نیسـت اما در
منظومـه ای از علـوم و معـارف کـه بـه عنـوان علوم انسـانی می
شناسـیم ،بخشـی وجـه کاربـردی و بخـش قابـل توجهی،
کارکردهای خاص خود را دارند.
رئیـس مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعـی با بیان
ایـن کـه در حـوزه آمـوزش و پژوهـش – در رشـتهها و علوم
مختلـف – بایـد بیـش از آنکه به مسـاله اشـتغال توجه کنیم
بـه فکـر ارتقـای کیفیت باشـیم چـرا کـه از ثمـرات کیفیت
اشـتغال خواهـد بـود ،اظهار داشـت :هـر چند نـگاه مبتنی
بـر تجـاری سـازی بـه علـوم و دانشـگاه – کـه در سـالهای
اخیـر رواج یافتـه – در برخـی حوزههـا امـکان پذیـر اسـت
تردیدی نیسـت کـه نمیتوانیـم از یک ادیب و شـاعر چنین
انتظـاری داشـته باشـیم و همه را بـا معیار و متـر واحد نباید
بسـنجیم .در مقولـه آموزش عالی ،یادمان هسـت که زمانی
اسـاتید برجسـته ای در دانشـگاهها بودند که در رشـته خود
سـرآمد و شـاخص بودنـد و اگر امروز هم بـه بحث کیفیت
توجـه کنیـم در حوزههای مختلف – از جمله در رشـتههایی
کـه زمینـه خوبـی بـرای اشـتغال و کارآفرینـی دارنـد –
موفقیتهای زیادی خواهیم داشت.
میرزائـی بـا اشـاره بـه وجـه انتقـادی علـوم اجتماعـی
گفـت :بـا وجود ضرورت برقـراری ارتباطی وثیـق بین علوم
انسـانی و اجتماعـی و جامعه و صنعت ،نباید انتظار داشـته
باشـیم که علوم انسـانی به عنوان توجیهکننـده وضع موجود
عمـل کننـد و در پروژههـای بـزرگ صنعتی ،صرفـا وقتی به
مشـکلی بر میخوریم به سـراغ علـوم انسـانی برویم .بلکه
الزم اسـت از همـان ابتـدا و فـاز صفـر پـروژه ،متخصصان
ایـن حوزه هم پای کار باشـند و چه بسـا در همـان فاز صفر
جمع بندی ما عدم انجام آن پروژه باشد.
وی بـا اشـاره بـه رویکردهـای متفاوتـی کـه از ابتـدای
شـکلگیری دانشـگاه تـا امـروز نسـبت بـه آمـوزش عالـی
وجـود داشـته اظهـار داشـت :در رویکرد تـازه به دانشـگاه،
بحث مسـئولیت اجتماعی مطرح اسـت که با ایـن رویکرد
– البته نه با ایده دانشـگاه شـرکتی – موافقم و تردیدی نیسـت
کـه علوم انسـانی ما هـم باید نقـش و کارویژهای نسـبت به

جامعـه داشـته باشـند و البتـه دانشـگاه جامعه محـور نمی
توانـد دانشـگاه مقاله محـور باشـد؛ بنابراین الزم اسـت که
بیـش از پیـش بـه مقولـه کیفیـت آمـوزش عالـی و ارتبـاط
نهادی بین دانشگاه و جامعه توجه داشته باشیم.
میرزائـی خاطرنشـان کـرد :شـرایط امروز مـا ،محصول
سیاسـتگذاری صـورت گرفته در دهه گذشـته اسـت و دهه
آینـده هـم محصول سیاسـتگذاری امـروز ما خواهـد بود و
بـه همیـن دلیـل الزم اسـت کـه بـه مباحثـی مثـل ارتبـاط
نهـادی بیـن بدنه دانشـگاه وجامعـه و صنعـت توجه جدی
داشته باشیم.
وی گفـت :طـرح مقولـه ارتبـاط پژوهشهـای علـوم
انسـانی با نیازهای جامعـه و فتح بابی کـه خصوصا در دهه
اخیـر در زمینـه حضور علوم انسـانی در جامعه ایجاد شـده
را بـه فـال نیـک مـی گیـرم و مطمئنـم کـه در حـوزه علـوم
انسـانی گامهـای بلندتـری در جهـت رفـع مشـکالت و
کاهش آالم جامعه برخواهیم داشت.
میرزائـی در پایـان تصریـح کـرد :بـرای محققـان علوم
انسـانی مـا هـم ،نوشـتن مقاالتـی کـه در مجلات معتبـر
خـارج کشـور چـاپ شـوند ،آسـان اسـت ولـی مشـکل
اینجاسـت کـه بایـد در جاهایـی ،پاسـخگوی تـک تـک
مطالـب عنـوان شـده در مقالـه خـود باشـند! در چنیـن
شـرایطی معلـوم اسـت کـه تعـداد مقـاالت علـوم انسـانی
نسـبت بـه شـیمی و سـایر رشـتههای علـوم پایـه و … کـه
مقـاالت در آنهـا چنیـن چالشهایـی ندارنـد و مالحظـات
محیطـی مـا را ندارنـد کمتـر میشـود.بنابراین اصلا نباید
چنین مقایسه هایی داشته باشیم
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با همکاری مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی برگزار شد گرامیداشت میراث
علمی استادان فقید زندهیاد غالمعباس
توسلی ،مهدی طالب و منوچهر آشتیانی
هفتمیـن همایـش روز ملی علـوم اجتماعی ایـران به همت
انجمن جامعهشناسـی ایران ،مؤسسـه مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی و دبیرخانـه دائمـی روز ملـی علـوم اجتماعـی
ایـران ،روز پنـج شـنبه  ۱۳آذرمـاه از سـاعت  ۱۰تـا  ۱۸بـه
صـورت برخـط (آنالین) برگزار شـد کـه طی آن بـا حضور
جمعـی از اسـاتید و دانشـجویان جامعـه شناسـی و
جامعهشناسـان بـا ارائـه سـخنرانیهایی در بزرگداشـت و
نقـد آثـار اسـتادان غالمعبـاس توسـلی ،مهـدی طالـب و
منوچهـر آشـتیانی ،یـاد و خاطـره تالشهـای علمـی و
خدمات ماندگار آنها گرامی داشته شد.
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در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور خانـواده ایـن اسـتادان
برگزار شـد ،اسـتاد باقر سـاروخانی ،تقی آزاد ارمکی ،سـارا
شـریعتی ،حمیدرضا جالئیپور ،اسـمعیل خلیلی و برخی
دیگر از اسـتادان سـخنرانی و پیامها و نوشـتههایی از فرزند
اسـتاد غالمحسـین صدیقی و دکتر شهبازی اسـتاد دانشگاه
شـهید بهشـتی در رثـای زندهیـاد دکتـر صدیقـی و دیگـر
اساتید فقید جامعهشناسی قرائت شد.
جزاده ،رئیـس انجمـن جامعهشناسـی ایـران
دکتـر سـرا 
طـی سـخنانی در این نشسـت بـا ابـراز خرسـندی از تثبیت
روز  ۱۲آذر سـالروز تولـد دکتـر غالمحسـین صدیقـی بـه
عنـوان روز نمادیـن بزرگداشـت و ترویج علـوم اجتماعی در
ایـران اظهـار داشـت :دبیرخانـه دائمـی روز ملـی علـوم
اجتماعـی چنـد سـالی اسـت کـه بـه همـت دکتر نقـدی و
همکارانشـان در دانشگاه بوعلی سـینای همدان مستقر شده
و تارنمـای اینترنتـی آن امـروز رونمایـی میشـود .انجمـن
جامعهشناسـی ایـران و دانشـگاهها و مؤسسـات ایـن حـوزه
هر سـاله محور ویـژهای را بـرای بزرگداشـت روز ملی علوم
اجتماعـی تعییـن میکنند که امسـال بـا توجه به درگذشـت
سـه تن از اساتید برجسـته جامعهشناسی کشـور در ماههای
اخیـر ،تجلیـل از میراث علمی این اسـتادان بـه عنوان محور
برنامههـای هفتمیـن دوره بزرگداشـت روز علـوم اجتماعـی
انتخـاب شـده کـه امیدواریـم بتوانـد بـه تقویـت هویـت
تاریخی و جمعی این رشـته هم کمک کند .وی خاطرنشـان
کـرد :دکتـر توسـلی ،دکتر طالب و دکتر آشـتیانی که هر سـه
از شـاگردان زندهیـاد اسـتاد صدیقـی بودنـد از چهرههـای
برجسـته و پیشـروی جامعهشناسـی دینـی ،جامعهشناسـی
روسـتایی و جامعهشناسـی معرفـت در كشـور بودنـد کـه
تلاش داریـم بـا بازخوانـی انتقـادی میـراث علمـی و آثـار
مانـدگار آنهـا از منازعـات و رویکردهـای فرقهگرایانـه بـه
سـمت انسـجام اجتماعـی و ارزشهـای انسـانی و
رهاییبخش حرکت کنیم.
اسـمعیل خلیلـی ،دبیـر هفتمیـن همایش بزرگداشـت
روز ملـی علوم اجتماعی هم با اشـاره به اهمیـت بازخوانی
انتقادی مسـتمر میراث مکتوب جامعه شناسـی ایران اظهار

اخبار مؤسسه
داشـت :ایـن سـنت جدیـدی در انجمـن جامعهشناسـی
نیسـت و از بدو تأسـیس در دسـتور کار انجمن قرار داشـته
چـرا که علم عالوه بر نقد و بررسـی سـاحتهای مختلف،
مسـؤولیت نقادی خـود را هـمدارد .در ادامه دکتر اسـدالله
نقـدی ،عضو هیئت علمی دانشـگاه بوعلی سـینای همدان
و رئیـس دبیرخانـه دائمی روز علـوم اجتماعـی ،زندگینامه
اسـتاد غالمحسـین صدیقی را که به قلم فرزندشـان نوشـته
شده و به این همایش ارائه شده بود قرائت کرد.
بازخوانی انتقادی میراث فکری دکتر غالمعباس
توسلی

در ادامـه ،نشسـت اول همایش با عنـوان «میراث فکری
دکتـر غالمعبـاس توسـلی» با مدیریـت خانم دکتر سوسـن
باسـتانی اسـتاد جامعه شناسی دانشـگاه الزهرا آغاز شد.در
ابتـدای ایـن پنـل دکتـر باقـر سـاروخانی ،اسـتاد دانشـگاه
تهـران در سـخنانی بـا عنـوان «توسـلی ،شـخصیت
چندسـاحتی» بـه بازخوانـی ابعـاد مختلـف شـخصیتی
زندهیاد دکتر توسلی پرداخت.
وی گفـت :دکتـر توسـلی ،انسـانی حقیقتـا دلسـوز،
مهربـان و عاشـق و چهـرهای علمی بود که از دهـه  ۱۳۴۰تا
 ۹۰بـه علـم و آموزش اشـتغال داشـت .وی که پـس از اخذ
لیسـانس زبـان و ادبیـات فرانسـه از دانشسـرای عالـی بـه
خـارج اعـزام شـده بـود در دوران تحصیـل در فرانسـه بـا
وجـود مسـیرهای مختلفـی کـه بـرای اخـذ درجـه دکتـری
داشـت ،دکتـری دولتـی را انتخـاب کـرد کـه سـختترین
شـکل دکتری بود و عالوه بر چند دانشـنام ه (سـرتیفیکیت)
دشـوار هـم گرفـت و پـس از بازگشـت بـه ایـران دههها در
مسیر انتقال دانش فعالیت داشت.
اسـتاد سـاروخانی خاطرنشـان کـرد :دکتـر توسـلی از
سـوی دیگر چهرهای سیاسـی در قرابت با اندیشـه شـریعتی
بود که از همان دوران تحصیل در دانشـگاه سـوربن فعالیت
سیاسـی داشـت .یکـی از مباحثـی کـه بعـد از انقلاب در
ذهـن برخـی جامعهشناسـان و دیـن پژوهان وجود داشـت
ً
ایـن بـود کـه آیا اساسـا بـه جامعهشناسـی نیـاز داریـم یا نه

کـه در آن دوره توسـلی در وزارت علـوم ،عهـده دار
برنامهریزی علوم اجتماعی بود.
اسـتاد دانشـگاه تهران تصریح کرد :بعد دیگر شخصیت
دکتر توسـلی تأکید او بر ورود جامعه شناسـی به برنامهریزی
اجتماعی و حل مشـکالت جامعه بود لذا بر جامعهشناسـی
متعهـد تأکید داشـت .توسـلی و من هـر دو بر کار بـه عنوان
عنصـری رهایـی بخـش تأکیـد میکردیـم و نکتـهای کـه از
گفتوگوهـای   خصوصیمـان طـی  ۶۰سـال دوسـتی و بـا
هـم بـودن بـه یـاد دارم ایـن اسـت کـه در خلال همـه ایـن
سـالها هیـچ وقـت مسـائلی مثـل کـم بـودن حقـوق و حق
التدریـس صحبـت نمیکردیـم و دغدغه ما همـواره جایگاه
علـم جامعـه شناسـی در ایـران و این بـود که چـه کار کنیم تا
مردم بدانند جامعهشناسان ،پزشکان جامعه هستند.
دکتـر سـارا شـریعتی ،عضـو هیئـت علمـی دانشـکده
علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهران هـم در سـخنرانی خود در
بازخوانـی میـراث علمـی اسـتاد توسـلی بـه طـور ویـژه بر
ورود شـجاعانه و تأملات دقیق او در حوزه جامعهشناسـی
اسلام پرداخـت و گفـت :نـام دکتـر توسـلی بـا بحـث
نظریههـای جامعهشناسـی پیوند خـورده و کتاب ایشـان در
ایـن زمینه سـالها جزو متون درسـی بود اما اسـتاد توسـلی
علاوه بـر ایـن در حوزههایـی مثـل جامعهشناسـی کار و
شـغل ،آمـوزش و پـرورش و جامعهشناسـی شـهری هـم
فعالیـت داشـت و اولیـن آثار و متون درسـی در بسـیاری از
ایـن حوزههـا را در کشـور ارائه کـرده بود؛ با ایـن حال یکی
از حوزههـای جامعهشناسـی کـه بیـش از همـه وامـدار
اوست ،جامعه شناسی دین است.
دکتـر شـریعتی خاطرنشـان کـرد :توسـلی در
جامعهشناسـی دیـن بـه طـور خـاص بـر جامعهشناسـی
اسلام تأکیـد داشـت کـه بـه دلیـل حساسـیتهای خاص
ایـن حـوزه و نگرانـی از جریانـات افـراط گـرای مذهبـی،
جامعهشناسـی در کشـورهای اسالمی کمتر شـهامت ورود
بـه این حـوزه را داشـت .دکتر توسـلی بـه تعبیر شـریعتی با
کنـار گذاشـتن «تقـوای پرهیـز» در سـه سـطح «آموزههای
اسلام» و نسـبت آن بـا مقوالتـی مثـل سـرمایهداری و
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دموکراسـی« ،جامعهشناسـی جوامـع و جنبشهـای
اسلامی» و باالخره «جامعهشناسـان کشـورهای اسالمی»
به جامعهشناسـی اسلام پرداخت و در این مسـیر ،خوانش
جامعهشـناختی از اندیشـ ه شـریعتی را آغـاز کـرد .وی
تصریـح کـرد :توسـلی از اولیـن چهرههایـی اسـت کـه در
درون دانشـگاه بیـن مطالعـات اسلامی و جامعهشناسـی
پیونـد برقـرار کـرد و از سـوی دیگـر مباحـث دنیـای
روشـنفکری در ایـن حـوزه را در دانشـگاه مطرح کـرد .وجه
دیگـری از میراث اندیشـه توسـلی ،رویکرد اصالحـی او به
جامعهشناسـی بـود کـه این علـم را پادزهـری بـرای هرگونه
بنیادگرایی دینی میدید.
شـریعتی در پایـان بـا ذکـر خاطـره یکـی از دیدارهـای
خود با اسـتاد توسـلی که در آن از برخوردهـای بوروکراتیک
و مشـکالتی که به واسـطه پرداختن به جامعه شناسـی دین
بـا او میشـد گلـه کـرده بـود گفـت :وی در پاسـخ بـه ایـن
گالیههـا مـن را بـه صبـوری توصیـه کـرد کـه گفتـم مـا بـا
صبـوری آشـناییم امـا تجربه تاریخ سیاسـی به مـا میگوید
کـه درسـت جایی کـه صبـر نکردهایم بـه نتیجه رسـیدهایم.
دکتـر توسـلی گفت این صبـر ،صبـر دیگری اسـت .گویی
توسـلی در کنـار دوگانـه خشـم و علـم کـه باعـث گرایـش
نسـل مـا بـه جامعهشناسـی شـده بـود ،عنصـر سـومی را
اضافـه کـرده بود که صبـوری بـود و البته همه کسـانی که با
همـه حساسـیتها در حـوزه جامعهشناسـی دیـن کار
میکنند ،مرهون این صبوری دکتر توسلی هستند.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر تقـی آزاد ارمکـی ،نایـب
رئیـس انجمـن جامعهشناسـی ایـران ومدیـر گـروه جامعـه
شناسـی دانشـگاه تهـران در سـخنرانی خـود بـا عنـوان
«تناسـب جایـگاه نظـری دکتـر توسـلی؛ از شـرح نظریه تا
نظریـ ه پـردازی» به انتقاداتی که از مرحوم توسـلی شـده که
در حـوزه جامعهشناسـی کار بنیـادی نکـرده ،پرداخت .وی
گفـت :دکتـر توسـلی از جمله جامعهشناسـانی بـوده که در
آثارشـان مـواد خـام نظریهپـردازی را آمـاده کردهانـد تـا
شاگردانشـان نظریهپـردازی کنند .مسـألهای که باعث شـده
دکتـر توسـلی مجـال ورود بـه حـوزه نظریهپـردازی را پیـدا
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نکنـد بـه اتفاقاتـی برمیگـردد کـه در زیسـت اجتماعـی و
زندگـی آکادمیـک او افتـاده اسـت .نظـام سیاسـی دکتـر
توسـلی را در مقابـل این سـؤال قـرار داده که جامعهشناسـی
چیسـت و چـه نسـبتی بـا جامعـه ایـران دارد و تمـام تالش
خـود را بـر پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش و دفـاع از
جامعهشناسی متمرکز میکند.
دکتـر آزاد ارمکـی خاطـر نشـان کـرد :کارهـایدکتـر
ً
توسـلی و دانشـجویانش از انقالب تا دهه  ۱۳۸۰عمدتا در
راسـتای پاسـخ دادن بـه سـواالت مطـرح دربـاره نسـبت
جامعهشناسـی و جامعـه ایرانـی و فراهـم کـردن مقدمـات
رسـیدن بـه نوعـی جامعهشناسـی بومـی اسـت البتـه نه در
معنایی که دیگران از آن سخن میگویند.
در ادامـه ایـن نشسـت ،فایـل صوتـی سـخنرانی دکتـر
حمیدرضـا جالئیپور ،عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهران
بـا عنـوان «توسـلی و نظریه جامعهشناسـی» پخش شـد که
در آن بـا اشـاره بـه چهـار دهـه آشـنایی و ارتبـاط خـود بـا
مرحـوم توسـلی گفـت :دکتـر توسـلی هـم جامعهشناسـی
فرانسـوی را خـوب میدانسـت و هـم بـر جامعهشناسـی
آمریکایـی اشـراف داشـت بـا ایـن حـال ارتبـاط خـود بـا
جامعهشناسـان برجسـته خارجی که میشـناخت را نمایش
نمـیداد و یـک جامعهشـناس در ایـران بـود .وی در رونـد
داوری پروپوزالهـا و رسـالهها بـا قطبنمـا حرکت میکرد
و این که نویسـنده آن کیسـت و اسـتاد راهنما و مشـاور چه
کسانی هستند را در داوری خود دخالت نمیداد.
دکتـر جالئیپـور بـا بیـان اینکـه دکتـر توسـلی بـا ایـن
منش و رفتار ،مروج نگاه جامعه شناسـانه و غیرایدئولوژیک
بـود ،خاطرنشـان کرد :دکتر توسـلی سـبک خاصی داشـت
کـه در آن پایـدار بـود و بسـیار هـم متأثـر از عقالنیـت نقاد
بـود بـا این حـال یکـی از نقدهایی که میشـود بـه وی وارد
کرد این است که هیچ وقت سبک خود را ننوشت.
گرامیداشت میراث علمی دکتر مهدی طالب

در ادامـه همایـش بزرگداشـت روز علـوم اجتماعـی،
نشسـت گرامیداشـت میـراث علمـی زندهیـاد دکتـر مهدی

اخبار مؤسسه
طالـب بامدیریـت دکتـر نقـدی و سـخنان دکتـر حسـین
ایمانـی جاجرمـی ،مدیر گـروه مطالعات توسـعه اجتماعی
دانشگاه تهران آغاز شد.
وی در سـخنرانی خـود بـا عنـوان «نگاهـی بـه کارنامـۀ
شـادروان دکتـر مهدی طالب ،جامعه شـناس روسـتایی» با
اشـاره بـه نقـش ویـژه آن مرحـوم در حـوزه جامعهشناسـی
روسـتابی ،جامعـه شناسـی تعـاون و تأمیـن اجتماعـی و
جامعـه شناسـی بحـران ،اظهـار داشـت :دکتـر طالـب
جامعهشناسـی بومیگـرا بـود کـه تأکید داشـت اسـتفاده ما
از جامعهشناسـی دنیـا نبایـد گرتهبـرداری صـرف باشـد و
هـر چـه را کـه وارد میکنیـم بایـد بـه تنـه تنومنـد میـراث
ایرانی پیوند بزنیم.
وی بـا اشـاره بـه سـابقه فعالیـت زندهیـاد اسـتاد طالب
بهعنـوان مشـاور وزیر مسـکن و شهرسـازی اظهار داشـت:
تاکنـون حـدود  ۱۸ ،۱۷برنامـه در حـوزه مسـکن در کشـور
اجرا شـده کـه اغلب نتیجـه چنـدان خوبی نداشـتهاند ولی
طـرح دکتـر طالـب بـا عنـوان مسـکن پـاک کـه مبتنـی بـر
پسانـداز ،انبوهسـازی و کوچکسـازی بـود از معـدود
طرحهـای موفـق در زمینـه مسـکن بـود کـه مباحـث
جامعهشناسی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته بود.
وی بـا بیـان ایـن که دکتـر طالـب در شـرایطی وارد حوزه
مدیریـت روسـتایی شـد کـه کتابـی در ایـن زمینـه وجـود
ً
نداشـت ،خاطرنشـان کـرد :مطالعـه ایـن حوزه خصوصـا از
آنجا اهمیت داشـت که بعـد از اصالحات ارضـی و برافتادن
نظـام ارباب و رعیتی ،مدیریت روسـتاها دچار اختالل شـده
بـود .دکتـر طالـب در آثـار خود با تشـریح مشـکالت ایجاد
شـده و تالشهـای رژیم گذشـته در ارائـه مدلهای مختلف
بـرای حـل ایـن مشـکل ،مـدل انجمنهـای ده و دهبانـی را
آخرین نسـخه رژیم پهلوی برای رفع خأل مدیریتی روسـتاها
عنـوان میکنـد کـه اقـدام خوبـی هم بـوده ولـی با پیـروزی
انقلاب اسلامی مجـال اجـرا پیـدا نکـرده اسـت .پـس از
انقلاب ،بحـث شـوراها از طـرف هـم گروههـای چپگرا و
هـم نیروهـای مذهبـی دنبال میشـود ولی بعـد از مدتی این
شوراها هم تعطیل میشوند.

دکتـر ایمانـی تصریـح کـرد :دکتـر طالـب بـا تشـریح
بحرانهـای ایجاد شـده در مدیریت روسـتاها در این مقطع
ش نهادهـای مختلـف مثـل جهـاد سـازندگی و بنیاد
از تلا 
مسـکن بـرای ارائـه مدلهایـی بـرای مدیریـت روسـتاها
مینویسـد و ایـن کـه در نهایـت وزارت کشـور بحـث
دهیاریهـا را اجـرا میکنـد .دکتـر طالـب از منتقـدان ایـن
طـرح بـود و معتقـد بود چنیـن مدلی که بـا الگوبـرداری از
مدیریـت شـهری ارائه شـده بـه دالیل مختلف در روسـتاها
جـواب نمیدهـد از جملـه ایـن کـه دهیارهـا برخلاف
کدخداهـای سـنتی بـا چنـدان اقبالی از سـوی روسـتاییان
مواجه نمیشوند.
وی در ادامـه از اخالقیـات دکتـر طالب گفـت که با این
کـه تحصیل کـرده فرانسـه بـود امـا جامعهشـناس دفتری و
ً
اصطالحـا بـرج عـاج نشـین نبـود ،بلکـه بسـیار متواضع و
عملگـرا بـود .در برخـورد بـا دانشـجویان هـم اسـتادی
دلسـوز و خـوش اخلاق بـود کـه پـای درددل دانشـجوها
مینشست و اگر کمکی در توانش بود ،دریغ نمیکرد.
ایـن نشسـت بـا قرائـت یادداشـتی از دکتـر اسـماعیل
شـهبازی ،اسـتاد بازنشسـته آمـوزش و ترویـج کشـاورزی
دانشـگاه شهیدبهشـتی و دایـی مرحوم دکتر طالـب با عنوان
«قدم به قدم با شادروان مهدی طالب» ادامه یافت.
اسـتاد شـهبازی که  ۹سـال از خواهرزادهاش بزرگتر بود
و طـی دوران فعالیـت حرفـهای خـود همـکاری نزدیکی با
دکتـر طالـب داشـت در ایـن یادداشـت از تولـد و دوران
کودکـی وی در نهاونـد و تحصیلات دبیرسـتانیاش در
تهـران تـا فعالیـت در مدرسـه عالـی کشـاورزی همـدان و
مأموریتهـای مشترکشـان در ژاپن و ادامـه تحصیل طالب
در فرانسـه نوشـته بود و تالش و همتی کـه آن مرحوم صرف
ارتقـای آمـوزش عالی اسـتان همدان و خصوصـا زادگاهش
نهاوند میکرد.
یزاده،
سـخنران بعدی این نشسـت هم دکتر زهـرا فرض 
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه تهـران بـود کـه در ارزیابـی
کارنامـۀ دکتـر مهدی طالـب با مـروری بر زندگینامه اسـتاد
طالـب و سـوابق مطالعاتـی و تدریـس او در گـروه تعاون و
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رفـاه اجتماعـی دانشـگاه تهـران از سـال  ۵۷و گروه توسـعه
روسـتایی این دانشگاه از سـال  ۸۲پرداخت و گفت :استاد
طالـب کتب متعددی در زمینه توسـعه روسـتایی ،مدیریت
روسـتایی ،تعـاون روسـتایی و … دارنـد و جـزو نخسـتین
محققـان و صاحبنظرانـی هسـتند که بـه نحـوی روشمند،
مدیریت و توسعه روستایی در ایران را دنبال کردهاند
وی بـا پخش تصاویری از سـفرهای علمـی دکتر طالب با
همکاران و دانشجویانش،سـفر را جزئی جدا نشدنی از زندگی
علمی ایشـان دانسـت .این نشست با سـخنرانی دکتر اسداالله
نقـدی ،عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه بوعلی سـینا بـا عنوان
«میـراث دوگانـۀ مهدی طالـب بـرای دانش جامعهشناسـی و
مدیریت روستایی و شهری ایران»دنبال شد
نقدی با اشـاره به سـابقه همـکاری خود بـا دکتر طالب
در مؤسسـه توسـعه روسـتایی ایـران و مؤسسـه پژوهشـی
زیرمجموعـه آن در دهـه  ۱۳۷۰و در ادامه طی دوره فعالیت
دکتـر طالـب بـه عنـوان مشـاور اجتماعـی وزیـر مسـکن و
شهرسـازی اظهـار داشـت :دکتـر طالب را بیشـتر بـه عنوان
ً
جامعهشـناس روسـتایی می شناسـیم در حالی که اتفاقا در
حوزه جامعهشناسـی شـهری هـم فعالیتها و سـوابق قابل
توجهـی داشـتند .در واقـع دکتـر طالب بود کـه اجتماعیات
و مسـائل فرهنگی را به حوزه سـاخت و سـاز و شهرسـازی
ایـران تحمیـل کـرد و تأکیـد داشـت کـه شهرسـازی بدون
توجـه بـه مالحظـات انسـانی و مسـائل اجتماعـی موفـق
نخواهـد بـود .عضو هیئـت علمی دانشـگاه بوعلی سـینای
همـدان خاطرنشـان کـرد :دکتـر طالب کـه مـرد مطالعات
میدانـی بود ،جامعهشناسـی روسـتایی و شـهری را دو روی
یـک سـکه میدانسـت و بـر توسـعه محلـی بـه عنـوان
رویکردی در توسعه روستایی تأکید داشت.
گرامیداشت میراث علمی دکتر منوچهر آشتیانی

سـومین نشسـت هفتمین همایش روز علوم اجتماعی با
موضوع گرامیداشـت میـراث علمی دکتر منوچهر آشـتیانی و
با مدیریت آقای اسـمعیل خلیلی ،همکار پژوهشـی مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
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ّ
دکتـر محمد تـوکل ،عضو هیـأت علمی دانشـگاه تهران
در سـخنرانی خـود بـا عنـوان «رویکـرد خـاص آشـتیانی به
جامعهشناسـی معرفـت» بـه خوانشـی انتقـادی از آثـار
زندهیـاد دکتـر آشـتیانی پرداخـت و گفـت :مرحـوم دکتـر
آشـتیانی نقـش بـی نظیـری در تاسـیس و ترویـج جامعـه
شناسـی شـناخت در ایران داشتند و سـابقه ارادت خود را به
ایشـان از سـال  ۱۳۵۶در دانشگاه صنعتی شـریف (آریامهر
وقـت) بیـان کردند و ضمـن احترام بـه دکتر آشـتیانی برخی
بیـان داشـتند یکـی از نقدهایی کـه میتوان به دکتر آشـتیانی
وارد دانسـت عـدم بیطرفـی او در برداشـتهایش از
جامعهشناسـی اسـت .او از پنجـره چـپ و مارکسیسـم بـه
جامعهشناسـی نـگاه میکرد و روشـن اسـت که بـا این نگاه
خـاص ،واقعیتهـا آن گونـه کـه هسـتند بیـان نمیشـوند.
مهمتریـن مسـأله در آثـار آشـتیانی ،خوانـش وی از تاریـخ
جامعهشناسـی مارکسیسـتی و چپ اسـت که متأثر از همان
بینـش و نـگاه خـاص او به جامعهشناسـی معرفت اسـت تا
جایـی کـه ماکـس وبـر را کـه همـه بـه عنـوان پایهگـذار
جامعهشناسـی معرفـت میداننـد در چنیـن جایگاهـی
نمیداند و از جایگاه اساسـی افرادی مانند شـلر در مقایسـه
با دیگران چشـم میپوشـد و هرچند کتابی هم در آن باره دارد
ولـی به نسـبت دیگران سـهم ویـژه ای برای او قایل نیسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :در سراسـر آثـار آشـتیانی ،تفصیـل
مطالب در قالب «جامعهشناسـی شـناخت» اسـت که یکی
از زیرشـاخههای «جامعهشناسـی معرفـت» اسـت نـه تمام
آن؛ لـذا آنچـه آشـتیانی بـه عنـوان جامعهشناسـی معرفـت
مطـرح میکنـد ،جامعهشناسـی شـناخت اسـت .تـوکل
تصریـح کـرد :نقد سـوم مـن دربـاره زندهیـاد آشـتیانی این
اسـت کـه بـه دلیل تسـلط بـر زبـان آلمانـی و مطالعـه آثار
جامعهشناسـان آن کشـور ،تحوالت و گسترشـی که توسـط
متفکـران فرانسـوی و آمریکایـی در حـوزه جامعهشناسـی
معرفت صورت دادهاند چندان به چشمش نیامده است.
وی افـزود :دکتـر آشـتیانی در بخـش پایانـی کتـاب
«درآمدی بر تاریخ جامعهشناسـی شـناخت» مـواردی را به
عنـوان محدودیتهـای جامعهشناسـی معرفـت مطـرح
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کـرده و حکم به بازتعریف جامعه شناسـی معرفت میدهد
ً
در حالـی کـه ایـن مـوارد اتفاقـا باعـث رجعـت بـه
ً
جامعهشناسـی کالسـیک معرفت خصوصا جامعهشناسـی
ماکس وبر شده است.
سـخنران بعـدی این نشسـت ،دکتر میثم سـفیدخوش،
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی بـود کـه بـا
عنـوان «آشـتیانی و انگارههـای بنـا و مبنا در رابطۀ فلسـفه و
جامعه شناسـی» به بررسـی پیوند فلسـفه و جامعهشناسـی
در آراء زنـدهیـاد دکتر آشـتیانی پرداخت .وی بـا بیان این که
رابطـه آشـتیانی بـا مفاهیـم فلسـفی رابطـهای شـخصی و
رمانتیـک اسـت و در نوشـتههایش بارهـا تلاش کـرده کـه
دسـت فلسـفه را رو کند اظهار داشـت :آشـتیانی بسیاری از
مفاهیـم فلسـفی را بـه نفـع خوانـش پسـامتافیزیک و
جامعهشناسی خاص خود مصادره کرده است.
دکتـر رضـا نسـاجی ،پژوهشـگر تاریخ اندیشـۀ معاصر
هـم کـه «بازخوانـی میـراث منوچهـر آشـتیانی از فلسـفۀ
آلمانـی؛ سرنوشـت تراژیـک چـپ اومانیسـت در دوران
جامعهزدایـی از ایـران» را عنـوان سـخنرانی خود قـرار داده
بـود اظهـار داشـت :آشـتیانی معتقـد بـود کـه در دهههـای
اخیـر ،سـه نوع مقابلـه با جامعـه را در ایران شـاهدیم که در
قالـب جامعهزدایـی و نادیـده گرفتـن مفهـوم جامعـه ،چپ
زدایـی یا مبارزه با سوسیالیسـم و جامعهشناسـیزدایی بروز
کـرده اسـت .وی افـزود :منوچهـر آشـتیانی هیـچ وقـت
کنشگـر سیاسـی خوبـی نشـد .او شـخصیتی بیـن رضـا
رادمنـش و ایـرج اسـکندری داشـت در حالـی کـه چـپ
ایران ،کنشـگرانی از جنـس کیانـوری را میطلبید که جایی
برای سیاستورزی امثال آشتیانی نداشت.
نسـاجی با بیـان این که جـا دارد همچنان آثـار منوچهر
آشـتیانی را بخوانیـم گفـت :هنـوز زمـان فلسـفه و علـوم
ً
انسـانی در ایران نرسـیده و از آنها صرفا بـرای مجلسآرایی
اسـتفاده میشـود .هنـوز هـم تحصیـل جامعهشناسـی و
علوم انسانی در ایران جدی نیست.
وی خاطرنشـان کرد :آشـتیانی محصـول نگرشهایی در
ایـران و نگرشهایی در فلسـفه آلمانی بود که نتوانسـت آنها

را بـا هـم بیامیـزد و بـه ایـران نزدیک کنـد .او بـه دام ابتالئاتی
افتـاد کـه فردیـد افتـاده بـود و هیـچ وقـت نتوانسـت بـه نثـر
ایرانیـان نزدیـک شـود و در عیـن حـال در دهههـای پایانی از
آلمان و جریان جامعهشناسی شناخت دور افتاده بود..
اسـمعیل خلیلی هـم در سـخنرانی پایانی این نشسـت
بـا عنـوان «پژوهشـگر جامعـه شناسـی شـناخت :منوچهر
ّ
آشـتیانی ،شـوریدگی اندیشـۀ منقح حیـن اعـاده حیثیت از
تاریـخ» بـه ریشـههای پیچیدگـی نثـر و زبـان آشـتیانی
ً
پرداخـت و گفـت :ایـن طـرز بیـان احتمـاال بـه سـابقه
خانوادگـی و تربیتـی او کـه در خانـهای بـزرگ شـده بود که
پـدر و مـادرش گاه فرانسـه صحبـت میکردند و نیز سـابقه
سیاسـی و سـابقه تحصیلی او در فرانسه و آلمان برمیگردد.
علاوه بـر این ،پرشهـای حادی هـم در تفکـرات او بوده و
در عیـن حـال تالشـی وسـواسگونه میکـرده کـه بـا پیچ و
خمهـای زبـان مواجه شـود که حاصـل آن نثری بـوده که به
زبان کتابت دهه  ۱۳۳۰نزدیکتر است تا زبان امروز.
وی خاطرنشـان کـرد :دکتـر آشـتیانی در نوسـان بیـن
فلسـفه و جامعـه شناسـی بـه ایـن سـمت میرفـت کـه بـا
زبان فلسـفی به جامعهشناسـی بپردازد و به طور مبسـوطی،
استدالالت و احتجاجات خود را به تاریخ متکی میکرد.
خلیلـی تصریـح کـرد :داللتهـای زیـادی در آثـار دکتر
آشـتیانی هسـت کـه علـی رغـم آرمانهـای ملـی و عدالت و
یرانده که آرمـان فرجام
آزادی ،آرمـان دیگـری او را بـه پیـش م 
در تاریخ اسـت .شاید مهمترین یا دست کم یکی از مخاطبان
نهایـی دکتر آشـتیانی نه اهل علـوم اجتماعی و فلسـفه ایران و
اروپـا کـه خـود تاریخ بوده اسـت .مخاطبـی پنهـان و در عین
حال همیشـه حاضـر .وی افـزود :جامعه ،مبنـای همه معناها
بـرای آشـتیانی بود اما جامعـهای که به باور وی بیـش از آنکه به
تاریـخ معنا ببخشـد از تاریخ معنـا میگیرد و تاریخ اسـت که
جهتحرکتجامعهراتعیینمیکند.
پایـان بخـش همایـش هفتـم روز علـوم اجتماعـی،
صحبتهـای دکتر نقـدی ،مسـؤول دبیرخانـه دائمی همایش
در خصـوص تجربههـا و شـش دوره برگـزاری روز علـوم
اجتماعی ایران بود
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حسین میرزائی:

شعار «علم برای جامعه و با جامعه» در روز
جهانی علم امسال ،ضرورت توجه به
مسئولیت اجتماعی دانشگاه را دو
چندان کرده است
دکتـر حسـین میرزائی که بـه مناسـبت «روز جهانی علم
در خدمـت صلح و توسـعه»مهمان برنامـه تلویزیونی طلوع
شـبکه  ۴بـود در ابتـدا بـه رونـد طـی شـده در حوزه توسـعه
آمـوزش در کشـور پرداخـت و گفـت :در قانون پایـه آموزش
کـه در سـال  ۱۲۹۰هجـری شمسـی یعنی حدود  ۱۱۰سـال
پیـش تصویب شـد ،مقرر شـده بـود که تمـام ایرانیـان باالی
هفت سـال بایـد دوره آمـوزش ابتدایی اجبـاری را طی کنند.
ش آمـوزان
آمارهـا نشـان میدهـد در سـال  ۱۳۰۱شـمار دانـ 
کشـور  ۴۵هـزار نفـر – حدود نیـم درصد جمعیت کشـور – و
ایـن رقـم به  ۱۳۶هزار نفر در سـال  ۱۳۰۸رسـیده بـوده که تا
سـال  ۱۳۲۵بـه  ۳۲۰هـزار نفر افزایـش یافته اسـت .اگر این
آمـار را امـروز با جمعیت  ۱۴میلیونی دانشآموزان کشـور که
حدود  ۱۷درصد از کل جمعیت را شـامل میشـود ،مقایسـه
کنیم ،فاصله علمآموزی در سده اخیر را متوجه میشویم.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا بررسـی سـیر آمـار جمعیـت
دانشـجویی کشـور هـم مـی بینیم کـه شـمار دانشـجویان
دانشـگاه تهـران از تعداد هـزار و  ۲۴نفر در بدو تاسـیس در
 ۱۳۱۳بـه دو هـزار نفـر در سـال  ۱۳۲۰رسـیده بود .شـمار
دانشـجویان کل کشـور هم در آن سـال تنها حدود سه هزار
نفـر بـوده و در سـال  ۱۳۵۵بـه  ۱۵۰هـزار نفر افزایـش یافته
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اسـت .در سـال تحصیلی پیشـین ایـن رقم به سـه میلیون و
 ۳۰۰هـزار نفـر دانشـجویان فعلـی – که چند سـال پیش به
دلیـل هـرم جمعیتی متفاوت بـه چهار میلیـون و  ۸۰۰هزار
نفر هم رسـیده بود – مقایسـه کنیم ،شـاهد رشـد کمی قابل
توجهی هسـتیم .درسـت اسـت که کمیت همه چیز نیست
ولـی بـه هر حـال نمی تـوان منکر تاثیـرات مثبت این رشـد
شـد کـه حرکتی رو بـه جلو را طی یک سـده اخیـر در حوزه
علـم و فنـاوری کشـور رقـم زده اسـت .عمأل هـم میبینیم
کـه به رغـم همه مسـائل و مشـکالت ،خانوادههـای ایرانی
تاکیـد ویـژهای بر آمـوزش و علماندوزی دارند و سـهم قابل
توجهـی از سـبد خانوارهـا بـه آمـوزش اختصـاص داده
میشود.
رئیـس مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی تصریح
ً
کـرد :در کنار این رشـد کمـی خصوصا در چند سـال اخیر
شـاهد توجـه ویژه به کیفیـت آموزش عالی هسـتیم و تالش
شـده همـگام بـا رویکردهـای حاکـم بـر آمـوزش عالـی و
دانشـگاههای دنیـا از رویکـرد آمـوزش محـور بـه پژوهش
محـور سـوق پیدا کنیـم .رویکردهای متاخر هـم متمرکز بر
ً
مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه اسـت که اتفاقا کامأل همسو
بـا شـعار امسـال روز جهانـی «علـم در خدمـت صلـح و
توسـعه» یعنـی «علـم بـرای جامعه و بـا جامعه» اسـت در
اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد :بحث مسـئولیت اجتماعی که از
رویکردهـای حاکـم بـر دانشـگاههای دنیاسـت بـه عنـوان
یکـی از سـه شـعار و محـور اصلـی فعالیـت مـورد توجـه
دانشـگاههای مهـم مـا از جملـه دانشـگاه تهـران بـه عنوان
نمـاد آمـوزش عالـی ایـران قـرار دارد .در روزگار جدید که با
توسـعه فضـای مجـازی و سـهولت دسترسـی بـه منابـع
علمـی ،حیطـه علـم و آمـوزش بسـیار فراتـر از دانشـگاهها
اسـت ،کارویـژه دانشـگاهها کـه یاددهـی و انتقـال دانـش
بـوده ،بـا چالـش جـدی مواجـه شـده و در فضـای جدید،
اهمیـت مسـئولیت اجتماعی در دانشـگاهها بسـیار پررنگ
تـر شـده اسـت بـه طـوری کـه شـرط بقـای دانشـگاه ایـن
اسـت کـه بتواند خـود را در خدمـت جامعـه بازآرایی کند و
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خوانـدن کتـاب مسـئولیت دانشـگاه را کـه توسـط مؤسسـه
منتشر شده است ،توصیه می کنم.
دانشـیار جامعه شناسی دانشـگاه تهران در ادامه در پاسخ
بـه این سـوال کـه چه ارتباطـی بین دانشـگاه و توسـعه وجود
دارد و کـدام یـک پیش نیاز دیگری اسـت ،گفت :دانشـگاه و
توسـعه رابطـهای دوسـویه دارنـد .در تئوریهـای کالسـیک
ً
توسعه ،خصوصا بر آموزش ،ارتباطات (رسانه) و شهرنشینی
تاکیـد شـده که هر چنـد از لحاظ علمی نمیتوان رسـیدن به
توسـعه را بـه این سـه مقوله محـدود کرد ولـی تجربه جهانی
ً
نشـان از اهمیـت پرداختن بـه آنهـا دارد و مشـخصا باید این
ارتباط ارگانیک را بین دانشگاه و جامعه برقرار کرد.
دکتـر میرزائـی در تبییـن ایـن بحـث بـه مفهـوم آمایش
سـرزمین و در ذیـل آن آمایـش آمـوزش عالـی و ضـرورت
توجـه بـه مختصـات و ظرفیتهای سـرزمینی اشـاره کرد و
گفـت :اگـر بحـث آمایـش سـرزمین را بـه اسـتانها تقلیل
دهیـم طبیعـی اسـت کـه دانشـگاهها بایـد بـا متناسـب بـا
ظرفیتهـای متفـاوت هـر اسـتان توسـعه پیـدا نکننـد و
نمیتـوان بـا نسـخهای واحـد ،رشـتهها را در تمـام
دانشـگاههای علمـی کشـور دایـر کـرد و روشـن اسـت که
مثلأ دانشـگاه اسـتان یـا شـهری کـه معدنخیز اسـت باید
قطب آموزش معدن کشور باشد والغیر.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه هر چه دانشـگاهها بـه اقتضائات
و شـرایط محیطـی خـود توجه کننـد ،کارایی خـود را اثبات
کردهانـد ،اظهار داشـت :اگر بـود و نبود دانشـگاهی در یک
منطقـه فرقـی نکنـد ،دلیلـی هـم بـر وجـود آن نیسـت و در
واقع بحث ارتباط دانشـگاه و صنعت هم که تاکید بسـیاری
زیـادی بـر آن می شـود ،ذیل ارتبـاط دانشـگاه و جامعه و با
توجـه بـه مباحثی مثـل آمایش سـرزمین ،تعریـف و محقق
میشـود .امیدواریـم بـا توجـه بـه مقولـه آمایـش آمـوزش
عالـی و تناسـب رشـتهها بـا نیازهـا و اقتضائـات منطقهای،
این وضعیت اصالح شود.
وی در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه توجـه به مشـکالت
صنعـت و تجاریسـازی و تولیـد ثـروت در دانشـگاهها در
عیـن اهمیتی که دارد ،نباید اصل و شـاکله هویت دانشـگاه

تلقی شـود و فرهنگ و شـخصیت آکادمیک فراموش شـود.
رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشـان
کـرد :در همیـن ارتبـاط کتابـی بـا عنـوان نـگاه انتقـادی به
دانشـگاه هاروارد توسـط مؤسسـه منتشر شـده که بسیار هم
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .نویسـنده کتاب کـه رئیس
اسـبق کالـج هـاروارد اسـت تاکیـد دارد کـه شـاکله هـر
دانشـگاه را شـخصیت دانشـگاهی و هنجارهـای آکادمیک
ً
آن شـکل مـی دهـد و دانشـگاهی کـه صرفـا بـه دنبـال
مارکتینـگ و خلق ثروت باشـد نمیتواند تصویری مناسـب
از دانشگاه مطلوب را ارائه دهد.
دکتـر میرزائی با اشـاره به حدیثـی از پیامبـر اکرم (ص)
کـه فرمودنـد «اگـر دانـش در ثریـا هـم باشـد ،مردمانـی از
پـارس بـه آن دسـت مییابنـد» گفـت :بـا توجه بـه جایگاه
ویـژه علـم در حـوزه فرهنـگ و تمدنـی ایـران و اهمیتـی که
فیالنفسـه بـرای علـم و شـخصیت فرهنگـی قائـل اسـت،
اهمیـت توجه بـه جنبههای فرهنگـی در دانشـگاههای ما را
دوچنـدان میکنـد و بایـد توجـه داشـت کـه پرداختـن بـه
تجاریسـازی و تولیـد ثـروت نبایـد عنصـر اساسـی در
هویـت دانشـگاه تلقـی شـود؛ بلکـه بـه عنـوان یکـی از
ویژگیهای اصلی آن است.
وی در ادامـه بـا اشـاره به نقـش علم در تحقـق صلح به
عنـوان دومیـن محور مورد توجـه در نامگـذاری دهم نوامبر
بـه عنـوان روز جهانـی علـم در خدمـت صلـح و توسـعه
توسـط سـازمان ملل بر ضرورت گسـترش و تعمیق فرهنگ
مدارا و همزیسـتی در سـطح ملـی و بینالمللـی تاکید کرد
و گفـت :صلـح چه در سـاحت سـرزمینی مـا – بـا توجه به
تنـوع قومیتهـا ،مذاهـب و فرهنگهـا در داخل کشـور – و
چـه در سـطح فراسـرزمینی و مناسـبات جهانـی بایـد بـه
عنـوان یـک اصـل اساسـی تلقـی شـود .در عصـر جدیـد
امـکان زیسـت انفرادی برای افراد و کشـورها وجـود ندارد و
بایـد بـا دنیا تعامـل داشـته باشـیم و در عین حـال که حفظ
کرامـت و اسـتقالل ما به عنوان اصل اساسـی مطرح اسـت
امـا رویکـرد مـا باید مبتنـی بر تعامل و همزیسـتی با سـایر
کشـورها باشـد .در عرصـه تعاملات بینالمللـی هـم الزم
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اسـت از ظرفیتهـای دیپلماسـی علمـی کـه نشـان داده
ً
اتفاقـا در اوج منازعـات و مسـدود بـودن مسـیر تعامـل و
ارتبـاط مـی توانـد روزنـهای بـرای تعامـل و صلح باشـد به
نحو مؤثرتری استفاده کنیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد کـه در ایـن ارتبـاط هـم
کتابـی بـا عنـوان دیپلماسـی علمـی بـا همـکاری شـورای
راهبـردی روابـط خارجـی جمهـوری اسلامی توسـط
مؤسسه منتشر شده که می تواند بسیار راهگشا باشد.

اعالم فراخوان دومین همایش «از
مدارس نوین تا دانشگاه در ایران» در
دوازدهم اسفندماه سال جاری

در راسـتای بازخوانـی تاریخ و فلسـفه آمـوزش نوین در
ایـران دومیـن همایـش «از مـدارس نویـن تـا دانشـگاه در
ایران -از شهریور  ۱۳۲۰تا بهمن  »۱۳۴۱برگزار میشود.
دومیـن همایـش «از مدارس نوین تا دانشـگاه در ایران»
بـه همت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در دوازدهـم اسـفندماه سـال
جاری برگزار میشود.
دکتر رضا ماحوزی ،معاون پژوهشـی و آموزشی مؤسسه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی و دبیر علمی دومین همایش
«از مـدارس نویـن تـا دانشـگاه در ایـران» در گفـت و گـو بـا
روابـط عمومی مؤسسـه اظهار داشـت :نخسـتین همایش از
سلسـله همایشهـای چهارگانـه تاریـخ آمـوزش نویـن در
ایران ،اسـفندماه  ۱۳۹۷با سخنرانی  ۱۷نفر از شخصیتهای
علمـی و دانشـگاهی کشـور در ایـن مؤسسـه برگزار شـد که
ً
عمدتـا بـه چرایی و چگونگی پیدایی آموزش نوین در کشـور
از دوره قاجـار و تأسـیس دارالفنون (سـال  )۱۲۳۰تا تأسـیس
دانشـگاه تهـران و دوره آغازیـن هفـت سـاله آن ( شـهریور
 )۱۳۲۰اختصـاص داشـت .در دومیـن دوره ایـن همایش که
اسـفندماه سـال جـاری برگـزار خواهـد شـد ،تحـوالت این
حـوزه از شـهریور  ۱۳۲۰تـا بهمـن مـاه ( ۱۳۴۱همه پرسـی
اصالحـات اقتصـادی و اجتماعی موسـوم به انقالب سـفید
مشـتمل بـر انقلاب آموزشـی و آمـوزش رایـگان تـا سـطح
دانشـگاه) مـورد بحـث و بررسـی قـرار میگیـرد تـا ایدهها و
دیدگاههای نظری حاکم بر این دوره بیسـت سـاله شناسـایی
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و تحلیـل شـود .وی خاطرنشـان کـرد :محورهـای ایـن
همایـش عبارتند از آمـوزش نوین در جهان بحـران زده پس
از جنـگ دوم و بازتـاب آن در ایـران ،از آمـوزش متمرکـز تـا
گریـز از مرکز ،اندیشـه چپ و آمـوزش اعتراضـی در ایران،
احیـای راسـت گرائـی مذهبـی در ایـران ،از ملیگرائـی
متمرکـز تـا ملیگرائـی لیبـرال ،بـه سـوی توسـعه لیبـرال در
آمـوزش عمومی و عالی ،دانشـگاههای جدیـد و دولتهای
سیاسی کوتاه مدت.
معاون پژوهشـی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی در ادامـه در خصـوص اهمیـت بررسـی

اخبار مؤسسه
تحوالت آموزشـی و تاریـخ دانشـگاه و وآموزشهای نوین
در کشـور گفـت :بـرای فهـم دانشـگاه فعلـی در ایـران و
ریشـهیابی موضوعات و مسـائل آن ،اگر نخواهیـم به هزاره
قبـل باز گردیـم ،الاقـل باید آغـاز تحوالت آموزشـی روی
داده در  ۱۷۰سـال اخیـر (از زمـان تأسـیس دارالفنـون
تاکنـون) را بـا دقت بکاویم تـا ببینیم از کجا آغـاز کردیم و
چـرا و چگونـه به اینجا رسـیدیم .در این بررسـی تاریخی-
جامعهشـناختی بایـد تجلـی خلقیـات ایرانـی در
سیاسـتگذاریهای آموزشـی را واکاویـم و نمونههـای
برجسـته جامعهشناسـی علـم را در زمانهـای اصلـی
تصمیمگیـری برشـماریم و آثـار و تبعـات برآمـده از آن
ً
تصمیمگیریهـا را نشـان دهیـم .مسـلما برهـه تاریخـی
موردنظـر در ایـن همایـش ،کـه بـا تحـوالت سیاسـی و
اجتماعـی قابـل توجهـی در ایـران همراه اسـت سـهم قابل
توجهـی درد جنبشهـای دانشـجویی و وسیاسـی و هویتی
دانشآمـوزان و دانشـجویان داشـته و تـا دهههـا بعـد تأثیـر

خود را حفظ کرده است.
وی صریـح کـرد :در ایـن  ۲۱سـال راهـی پـر فـراز و
نشـیب را طـی کردهایـم؛ راهی کـه ردپای آن در تمام شـئون
جامعه ایرانی دیده میشود و همچنان هم حضور دارد.
دبیـر علمـی دومیـن همایـش «از مـدارس نویـن تـا
دانشـگاه در ایـران» تصریـح کـرد :در ایـن همایـش کـه بـا
یـاری متخصصـان حـوزه تاریـخ آمـوزش برگـزار خواهـد
شـد ،سـیر تحـوالت آمـوزش نویـن در ایـران دهههـای
بیسـت و سـی و جریانهـای فکـری حاکم بر آنهـا در متن
تحوالت بین المللی بررسی خواهد شد.
دبیـر دومیـن همایـش «از مـدارس نوین تا دانشـگاه در
ایـران» ،آخریـن مهلت دریافـت چکیده تفصیلـی مقاالت
(شامل دو تا سه هزار کلمه با ذکر منابع) را  ۳۰دی ماه
اعلام و خاطـر نشـان کـرد عالقهمنـدان بـرای کسـب
اطالعـات بیشـتر و ثبـت نـام به سـایت مؤسسـه به نشـانی
 www.iscs.ac.irمراجعه نمایند.

نموسسهمطالعات
تفاهمنامه همکاریبی 
فرهنگی و اجتماعی ،دانشگاه شهید
بهشتی و قطب علمی آموزش عالی و
توسعه امضا شد

موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،دانشـگاه
شـهید بهشـتی و مدیر قطب علمی آموزش عالی و توسـعه،
تفاهمنامـهای در زمینـه همكاریهای علمی و پژوهشـی و
بهرهمنـدی از امكانـات و توانمندیهـای یکدیگـر امضـا
کردنـد .از جملـه محورهـای اصلـی ایـن تفاهمنامـه که به
امضـاء دکتـر رضا ماحـوزی ،معاون پژوهشـی و آموزشـی
موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتـر بابـک
شـکری ،معاون پژوهشـی و فناوری دانشـگاه شهید بهشتی
رسـیده و دکتـر محمـد یمنـی ،مدیـر قطب علمـی آموزش
عالی و توسـعه رسیده شـامل همكاری در طراحی و اجرای
طرحهـای پژوهشـی ،تألیف و یا ترجمه کتـاب ،حمایت از
رسـالههای دکتری مورد نظر موسسه ،مشـارکت در برگزاری

همایشهـا ،نشسـتهای علمـی ،کارگاههـای تخصصـی
مرتبـط برابر ضوابط دو طرف ،نشـر مشـترک آثار پژوهشـی
و تبدیـل محتـوای علمی دو مرکـز به گزارشهای سیاسـتی
و مدیریتـی جهت ارائـه به مراکز سیاسـتگذار و مدیریت در
حوزههای آموزش عالی است.
همـکاری در اسـتفاده از بانکهـای اطالعاتـی و منابع
اسـنادی و کتابخانهای برابر ضوابط دو طـرف ،همکاری در
ارزیابـی علمی پروژههـای تحقیقاتی و برگزاری نشسـتها
و همایشهـای علمـی مشـترک از دیگـر محورهـای ایـن
تفاهمنامه است.
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دکتر رضا ماحوزی ،استاد فلسفه و هیأت علمی
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

هوش مصنوعی با دانشگاههای جهان و
دانشگاههای ما چ ه خواهد کرد؟
باد ما را خواهد برد
هـوش مصنوعـی قالبهای کالسـیک آمـوزش همگانی را
به هم میزند و براسـاس شـخصیت و نیازهـا و تواناییهای
تشـخیص داده شـده هـر فـرد ،آموزشـی ویـژه وی عرضـه
میکنـد .ایـن اتفاق بهطـور جدی مـرگ کالسهـای درس
انبـوه و یکفرم و یکسـان پیشـین را محقق خواهد سـاخت.
بـه این معنـا ،آموزشهای ارائه شـده در دانشـگاههای آینده
تحـت تأثیر هـوش مصنوعـی ،آموزشهایی بشـدت متکثر
و متنوع و مبتنی بر واقعیت وجودی انسانها خواهد بود
حـدود ده مـاه از ورود کرونـا به ایران میگـذرد و تحت
تأثیـر کرونـا در حوزه «آمـوزش» در ایران اتفاقـی در جریان
اسـت .از اسـفند گذشـته که مـدارس و دانشـگاهها تعطیل
شـد و بعـد از تعطیالت عیـد بهصورت مجـازی و نیمبند با
توپا شکسـته گشـوده شـد ،میشـد حدس
وضعیتـی دسـ 
زد امیدهـا برای بازگشـت به سـبک آموزشـی قدیـم بیمورد
اسـت و خـواه کرونـا بمانـد -که طبـق شـواهد میماند -و
خـواه نمانـد ،از ایـن بـه بعـد ،آمـوزش دیجیتـال بخـش
انکارناپذیـر مراکـز آموزشـی و آکادمیـک مـا خواهـد بود.
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ایـن حـدس نه بر پایـه صدفه و اتفـاق ،که بر رویـه تغییرات
دیجیتـال جوامـع صنعتی و پیشـرفته و برنامههای ده سـاله و
بیسـت سـاله آنهـا مبتنـی اسـت .اتفاقی کـه افتـاده ،تبدیل
ً
ایـن موضـوع قبلا فرعـی و حاشـیهای بـرای مدیـران مـا به
موضوعـی اصلـی و در مرکز ماجرا اسـت .کرونا با اسـتفاده
از هنـر اجبـار ،ایـن جابهجایـی و توجه را میسـر سـاخت و
وزارت ارتباطـات را بیـش از قبـل بـه متـن توجهـات
سیاسـتگذارانه برای آینـده ایران قـرار داد؛ آیندهای براسـاس
هوش مصنوعی و ورود به انقالب صنعتی چهارم.
در ایـن سـالی کـه گذشـت ،بسـیاری از کشـورها و
دانشـگاههای معتبـر جهـان میـوه نهالهایـی کـه در عرصه
«هـوش مصنوعـی» و «اینترنـت اشـیا» کاشـته بودنـد،
برداشـت کردند و گونههایی بدیل و پیشـرفته از دانشـگاهها
و آمـوزش عالـی مبتنی بر هـوش مصنوعـی ( )AIرا به اجرا
درآوردهانـد .ایـن موضوعی اسـت کـه طبـق پیشبینیهای
ً
انجـام شـده تا سـال  ۲۰۳۰تقریبا تمـام آمـوزش عالی دنیا
خواسـته یا ناخواسـته بـدان تن خواهنـد داد .کرونـا اهتمام
بـه ایـن مقوله را برای کشـورهای حاشـیهای و بـرای ما که از
ً
علـوم و فنون پیشـرفته معمـوال از نیم قدمی تا بیسـت قدمی
عقبتریم ده سال جلو انداخت.
امـا هـوش مصنوعـی بـا دانشـگاههای جهـان و بـا
دانشـگاههای مـا چـ ه خواهـد کـرد؟ درسـت اسـت کـه
بزرگتریـن مرکـز توسـعه دانـش و فنـاوری در عرصـه هوش
مصنوعـی خـود دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالی هسـتند
امـا دانشـگاهها در سـاختار و عمـل خود نیـز از ایـن پدیده
جدیـد و نـوآوری خیرهکننـده متأثـر خواهند بـود .بطورکلی
میتـوان تأثیـر هـوش مصنوعـی بـر آینـده دانشـگاهها را در
پنج ساحت شناسایی کرد:
 .۱یادگیـری شـخصی :هـوش مصنوعـی قالبهـای
کالسـیک آمـوزش همگانـی را بـه هـم میزنـد و براسـاس
شـخصیت و نیازهـا و تواناییهای تشـخیص داده شـده هر
فـرد ،آموزشـی ویـژه وی عرضه میکنـد .این اتفـاق بهطور
جـدی مـرگ کالسهـای درس انبـوه و یکفـرم و یکسـان
پیشـین را محقق خواهد سـاخت .به این معنا ،آموزشهای

اخبار مؤسسه
ارائـه شـده در دانشـگاههای آینـده تحـت تأثیـر هـوش
مصنوعـی ،آموزشهایی بشـدت متکثر و متنـوع و مبتنی بر
واقعیـت وجـودی انسـانها خواهـد بـود و نـه براسـاس
نظریههـای یادگیری کالسـیک پیشـین یا ایدههای سـنتی و
مـدرن قبلـی که بـر روایتهـای کالن ابتنـا دارنـد .بنابراین
ایـده «یـک -مـدل -بـرای -همـه» جای خـود را بـه «هر-
نفر -یک -مدل» خواهد داد.
 .۲گـذر از کالس درس :هوش مصنوعی ،دانشـجویان
مراکـز آمـوزش عالـی را قادر خواهد سـاخت هـر کجا ،هر
وقـت و هـر آنچـه بخواهند را یـاد بگیرنـد و مطالعـه کنند.
وجـود سـاختمانهای هوشـمند ،تبلتهـای هوشـمند
دایرهای سرتاسـری در کالسهـای درس ،تابلوهای آموزش
هوشـمند و فـوق هوشـمند و غیـره ،دانشـجویان را قـادر
میسـازد بـه نحـو گسـترده در زمانهـا و مکانهـای متعدد
ارتباط آکادمیک چهره به چهره آنالین برقرار کنند.
 .۳تولـد مجتمعهـای (کمپسهـای) دانشـگاهی
هوشـمند :اینترنت اشـیا در دانشـگاههای آینده این امکان را
فراهـم میآورد تا فرآینـد کار و یادگیری معطـوف به مهارت
و کار ،حرفهایتر و هوشـمندتر شود .اینجا هوش مصنوعی
و نرمافزارهـای اینترنتـی اسـت کـه به مـا میگوینـد بهترین
راه و ایـده و طـرح کدام اسـت .همیـن نرمافزارهـا تجربیات
مهارتـی و کاری فوقالذکـر را بـه کالسهـای هوشـمند
دانشـجویی نیـز منتقل کرده و آنهـا را در جریان فرآیند تولید
دانـش و فنـاوری قـرار میدهـد .بنابرایـن مانیتـور کـردن
اتفاقـات عرصـه فناوری در کالسهای آموزشـی و اسـتفاده
از ایدههـای عرضه شـده در کالسهای درسـی کـه فراتر از
مـکان و زمانـی مشـخص برگزار میشـوند ،نـوآوران را توانا
میسـازد تـا در طرحهای پیشـنهادی خود بهتریـن گزینه را
انتخـاب کننـد .ایـن کمپـس (مجموعـه) بـه هـم پیوسـته
بخشهای آموزشـی و پژوهشـی و تولیدی ،به دانشـگاه این
اجـازه را میدهـد تا خیلی بهتر از گذشـته میـان بخشهای
خود زمینه ارتباط را فراهم سازد.
 .۴خدمـات بـه مشـتریان :هـوش مصنوعـی بـه
دانشـگاهها کمـک میکنـد تا فرآینـد دریافت سفارشـات و

تحویـل خدمـات به مشـتریان بیـرون دانشـگاهی را کوتاه،
هدفمنـد و تقویـت کنـد .پاسـخ روشـن و سـریع بـه
ً
پرسـشهای مخاطبـان آنگونـه که مثلا در دانشـگاه دیکن
( )Deakinاسـترالیا انجـام میگیرد یکـی از جلوههای این
سـرویسها اسـت .در ایـن دانشـگاه بـا بهرهگیـری از ۹۰
سـرور و شـش میلیون قاعده و قانـون منطقـی و نرمافزاری،
بانـک بزرگـی از دادههـای معتبر علمـی برای رفـع نیازهای
مخاطبان بیرونی تهیه شده است.
 .۵مانیتـور کـردن اقدامـات و فعالیتهـا :بـاال بـردن
فعالیتهـای آکادمیـک اعـم از آموزشـی و پژوهشـی و
رفتـاری یکی دیگـر از فواید هوش مصنوعی در دانشـگاهها
و تحـوالت ناشـی از ورود این تکنولـوژی در قلمرو آموزش
عالی اسـت .تعریف راهها و اسـتانداردهای باالی پژوهشی
برای پژوهشـگران میتوانـد تضمینکننده بخشـی از هدف
و آرمـان آکادمیهـا بـرای ارائـه پژوهشهـای اصیـل و
اثرگذار در سطح جامعه باشد.
بهطـور کلـی آینـده آمـوزش عالی کشـورها در ده سـال
آینـده ،آینـدهای متکثـر ،هوشـمند ،فردگـرا ،مطابـق بـا
اسـتانداردهای زیسـتی و در یـک کالم اسـتانداردتر خواهد
بـود .کرونـا که بایـد از کثرت عواقب شـوم آن گالیهها سـر
داد و سـخنها گفت ،الاقـل ما را بهطور جـدی با تحوالتی
کـه ده سـالی اسـت در دنیـا رخ داده و در چشـماندازی
نزدیـک تمـام شـئون اقتصـادی و خدماتـی و اداری و
اجتماعـی و سیاسـی و آموزشـی ما را در بـر خواهد گرفت،
روبـهرو کـرده اسـت تـا مبـادا در شـرایطی که سـیل خانه و
کاشـانههایمان را بـه ویرانـی تهدیـد میکنـد ،مبهـوت در
اندیشه نقش ایوان بمانیم و ندانیم چه بر سر ما میرود.
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برنامه پنج ساله اعضای هیئت علمی
مؤسسه تصویب شد

برنامـه پنج سـاله اعضای هیئـت علمی مؤسسـه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی در شورای مؤسسه تصویب شد.
پـس از اتمـام برنامـه پژوهشـی سهسـاله ( 1395تـا
 )۱۳۹۸و بازخوانـی و تدقیـق آن در یـک برنامـه یکسـاله،
عناویـن حـوزه فعالیـت گروههـای پژوهشـی مؤسسـه و

اعضـای هیئـت علمـی گروههـا پـس از مشـورتها و
جلسـات کارشناسـی متعـدد ،بـرای یـک دوره پنجسـاله
( ۱۳۹۹تا  )۱۴۰۴به تصویب شورای مؤسسه رسید.
برنامـه پژوهشـی پنـج سـاله اعضـای هیئـت علمـی
گروههـای شـشگانه مؤسسـه نیـز کـه بـر اسـاس برنامـه
پنجسـاله گروههـا تدویـن و تصویـب شـده اسـت ،از ایـن
قرار است:

برنامه پنج ساله اعضای هیئت علمی – مصوبه جلسات  257- 256و  258شورای مؤسسه -پاییز 1399
عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی
پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :دانشگاه در غیاب دانشگاه و آینده در انتظار ()1400-1399

دكترحسین
ابراهیمآبادی

سال دوم :مخاطرات و فرصتهای جدید در انتقال دانشگاه جاری به سوی دانشگاه مبتنی بر سامانههای اجتماعی/
علمی و فنی ()1401-1400

«دانشگاه آینده :کشاکش
الگوهای جاری با سامانههای
سال سوم :شیوههایی که میمانند ،فرو میریزند وسربر میآورند با تکیه بر دو مقوله فرهنگ یادگیری و روان شناسی
جدید اجتماعی ،علمی و
اجتماعی آموزش عالی ()1402-1401
فناوری»
سال چهارم :بافت فرهنگی و اجتماعی مساعد /نامساعد و تاثیر آن بر جابجایی نقش و کارکرد دانشگاه ()1403-1402
سال پنجم :سیاستهایی برای آینده ()1404-1403
سال اول :مالحظات نظری و روشی دربارهی مفهومهای «آینده»« ،گذشته»« ،زمان» و «پارسایی ،فرهیختگی و
نخبگی» ()1400-1399

سال دوم :بازخوانی انتقادی رویکردها و بینشهای دانشگاهپژوهی در ایران با معیار مفهومی پارسایی ()1401-1400

ناصرالدین علی
تقویان

«آینده پارسایی /فرهیختگی
دانشگاه :همپیوندی پارسایی/
سال سوم :مسئلهمندی کارکرد اجتماعی و فرهنگی دانشگاه از چشمانداز مفهوم پارسایی در تاریخ معاصر ایران
فرهیختگی دانشگاه و جامعه
()1402-1401
ایران»
سال چهارم :اقتصاد سیاسی جنسیت و دانشگاه ایرانی ()1403-1402
سال پنجم :طرحی از پیوند پارسایانهی دانشگاه و جامعهی ایران در آینده ()1404-1403

دکتر رضا
مهدی
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«نوآوری در دانشگاه
ایرانی (دانشگاههای
سطح  )۱و فرهنگ ناشی
از آن؛ روندها ،چالشها،
ایدهها و سناریوهای
پیشرو»
ِ

سال اول :نوآوری در رهبری و حکمرانی ،تعامل با جامعه و کمک به توسعه و فرهنگ ناشی از آن ()1400-1399
سال ّدوم :نوآوری در پژوهش ،فناوری و تبادل دانش و فرهنگ ناشی از آن ()1401-1400
سال ّ
سوم :نوآوری در یاددهی -یادگیری و فرهنگ ناشی از آن ()1402-1401
تحول دیجیتال و کاربست فناوریهای اطالعات و ارتباطات و فرهنگ ناشی از آن ()1403-1402
سال چهارم :نوآوری در ِ
سال پنجم :نوآوری در فعالیتهای بینالمللی و توسعه دانش جهانی و فرهنگ ناشی از آن ()1404-1403
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عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی
پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :چیستی و چرایی آینده در نسبت با دانشگاه بهمثابه یک زیرموقعیت اجتماعی تاثیرگذار در فرایند پیشرفت
()1400-1399

دكترمرتضی
بحرانی

«رویکردپژوهی «آیندة»
دانش و دانشگاه بر
بنیاد آثار منتشر شده در
مؤسسه و بیرون موسسه»

سال دوم :نقد رویکرد گذشتهنگر در باب دانشگاه ()1401-1400
سال سوم :نقد رویکرد پسامدرن در باب دانشگاه ()1402-1401
سال چهارم :تبیین رویکرد آیندهنگر در باب دانشگاه ()1403-1402
سال پنجم :تحقق آینده با دانشگاه و دانشگاه با آینده :ارایه یک تبیین پدیدارشناختی از دانشگاه بر بنیاد دیالکتیک
نیروهای موقعیت (زمان ،مکان ،زبان ،میل ،خود و دیگری) و در افق ارزشهای مدرن حقیقت ،انسجام و آزادی
()1404-1403
سال اول :مطالعه فرهنگ دانشگاه با تاکید بر عوامل تاثیر گذار ()1400-1399

دکتر فیروزه
اصغری

«دانشگاه و فرهنگ:
مطالعه دانشگاه از منظر
فرهنگ و تغییرات آتی
آن»

سال دوم :مطالعه دانشگاه از منظر تغییرات در فرهنگ (سطح سازمانی) ()1401-1400
سال سوم :مطالعه دانشگاه از منظر تغییرات در فرهنگ (سطح ملی) ()1402-1401
سال چهارم :مطالعه دانشگاه از منظر تغییرات در فرهنگ (سطح جهانی) ()1403-1402
سال پنجم :مطالعه دانشگاه از منظر تغییرات در فرهنگ /جمع بندی نهایی و در راستای سیاستگذاری فرهنگی
()1404-1403
سال اول :نقش هوش مصنوعی در متحول ساختن نظام رهبری ،هدایت ،تصمیمگیری و مدیریت نهاد علم در ایران
سال دوم نقش هوش مصنوعی در متحول ساختن نظام آموزش و یادگیری()pedagogy

دکتر محمد
حسینی مقدم

«هوش مصنوعی و آینده
تحوالت فرهنگی و اجتماعی
سال سوم نقش هوش مصنوعی در متحول ساختن پژوهشهای دانشگاهی و علمی
دانشگاه در ایران»

سال چهارم به بررسی نقش هوش مصنوعی در متحول ساختن نظام نوآوری و فناوری در نهادهای علمی و فناورانه
سال پنجم :بررسی نقش هوش مصنوعی در تحوالت فرهنگی و اجتماعی نهاد علم در ایران
عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی

پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :یک سال در مرخصی خواهند بود
س شادکامی در فضای دانشجویی ()1401-1400
سال دوم :احسا 
دکتر آمنه
صدیقیان

«کاهش و بهبود آسیبهای
اجتماعی در دانشگاه»

سال سوم :رضایت از زندگی و امید به آینده در فضای دانشجویی ()1402-1401
سال چهارم :احساس تعلق به اجتماع در فضای دانشجویی ()1403-1402
سال پنجم :الگوی همکاریهای برونسازمانی در زمینهی کاهش مسائل اجتماعی ()1404-1403
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عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی

پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال ّاول :مطالعه اجتماعات علمی علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاههای دولتی کشور ()1400-1399
سال ّدوم :مطالعه اجتماعات علمی علوم پایه و ّفنی – مهندسی در دانشگاههای دولتی کشور ()1401-1400
مهدی
حسینزاده فرمی

«مطالعه اجتماعات علمی
در ایران»

محمدرضا
کالهی

«امکان مسئلهمند شدن
جامعه ایران در علوم
اجتماعی امروز ایران»

سیدعبداالمیر
نبوی

«دانشگاه و دولت در ایران
پس از انقالب»

مهدی اسدی

«الگوی دانشگاه اسالمی بعد
از انقالب اسالمی ایران»

سیدابوالحسن
ریاضی

«تاریخ شفاهی نهادهای
فرهنگی در ایران ( ۴دهه
اخیر)

سال ّ
سوم :مطالعه اجتماعات علمی علوم پزشکی در دانشگاههای دولتی کشور ()1402-1401
سال چهارم :مطالعه تطبیقی اجتماعات علمی دانشگاهها؛ علوم انسانی و اجتماعی ،علوم پایه و ّفنی – مهندسی و
علوم پزشکی ()1403-1402
مؤسسه پرسش ،رخداد تازه و ...
سال پنجم :مطالعه اجتماعات علمی غیردانشگاهی یا خارج از دانشگاه در کشورّ :
()1404-1403
سال اول :مسئلهمند شدن وضعیت ایران در رویکرد بازگشتگرای مذهبی در دانشگاه ایرانی ()1400-1399
سال دوم :مسئلهمند شدن وضعیت ایران در رویکرد بازگشتگرای ملی در دانشگاه ایرانی ()1401-1400
سال سوم :مسئلهمند شدن وضعیت ایران در رویکردهای چپگرا در دانشگاه ایرانی ()1402-1401
سال چهارم :مسئلهمند شدن وضعیت ایران در رویکرد پیشرفتگرا در دانشگاه ایرانی ()1403-1402
ِ
مند مسئله ایران در دانشگاه ایرانی ()1404-1403
سال پنجم :پساساختارگرایی و امکان طرح زمینه ِ
سال اول :معرکه جهانبینیها (از پیروزی انقالب تا آغاز جنگ) ()1400-1399
سال دوم :سالهای جنگ از  1359تا )1401-1400( 1367
سال سوم :سالهای بازیابی (پس از جنگ تا حادثه دوم خرداد )1402-1401( )76
سال چهارم :از بحرانی به بحران دیگر از 1376تا )1403-1402( 1388
سال پنجم :دروه سرگشتگی از  ۱۳۸۸تا امروز ()1404-1403
سال اول :مطالعه دانشگاه امام صادق ()1400-1399
سال دوم :مطالعه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری()1401-1400
سال سوم :مطالعه دانشگاه جامعهالمصطفی العالمیه ()1402-1401
سال چهارم :مطالعه دانشگاه باقرالعلوم ()1403-1402
سال پنجم :مطالعه دانشگاه مفید ()1404-1403
سال اول :تاریخ شفاهی معاونت فرهنگی وزارت عتف ()1400-1399
سال دوم :تاریخ شفاهی مؤسسه (پژوهشکده) مطالعات فرهنگی و اجتماعی ()1401-1400
سال سوم :تاریخ شفاهی انتشارات علمی و فرهنگی (انتشارات انقالب فرهنگی و انتشارات فرانکلین) ()1402-1401
سال چهارم :تاریخ شفاهی دانشگاه آزاد اسالمی ()1403-1402
سال پنجم :تاریخ شفاهی سازمان سمت ()1404-1403
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اخبار مؤسسه

عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی
پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :تکثیر دانشگاه در ایران از 1321تا )1400-1399( 1342
سال دوم :دانشگاه تکنوکراتها و نقش آن در شکلدهی به فضای تولید صنعتی در ایران از  1343تا 1355
()1401-1400

دكتر رضا صمیم

«شناخت گونهها و نقد
عملکرد نهاد دانشگاه در
ایران معاصر؛ برنامهای برای
سال چهارم :تحلیل ساز و کارهای آموزشی در الگوهای بدیل دانشگاه مدرن در ایران پس از انقالب اسالمی
دفاع از دانشگاه ایرانی»
()1403-1402
سال سوم :سیاسی شدن و فروپاشی دانشگاه مدرن در ایران از  1356تا )1402-1401( 1359

سال پنجم :تحلیل ساز و کارهای تولید علم در موسسات پژوهشی بدیل در ایران پس از انقالب اسالمی
()1404-1403
سال اول :سوادمحیط زیستی سنتی ایرانیان (با تکیه بر آثار فرهادی و صفی نژاد) و مروری بر پیمایشهای سواد
محیط زیستی امروزی ایرانیان ()1400-1399
دکتر جبار
رحمانی

«سواد زیست محیطی و
دانشگاه بوم شناختی در
ایران»

دکتر عباس
وریج کاظمی

«دانشگاه ایرانی و نظریه
بومی علوم انسانی:
مطالعه موردی نظریه
علوم اجتماعی انتقادی
در ایران»

دکتر رضا
ماحوزی

«فلسفه دانشگاه ایرانی»

دکتر علیرضا
مرادی

«چپ و علوم اجتماعی و
انسانی در ایران»

سال دوم :سواد محیط زیستی دانشگاهیان ()1401-1400
سال سوم :برنامههای توسعه ( :)1دانشگاه ،نوسازی و محیط زیست در ایران پیش از انقالب ()1402-1401
سال چهارم :برنامههای توسعه ( :)2دانشگاه ،نوسازی و محیط زیست در ایران پس از انقالب ()1403-1402
سال پنجم :دانشگاه بوم شناختی و کنشگران دانشگاهی در حوزه محیط زیست :سواد محیط زیستی در
انجمنهای محیط زیستی دانشگاهی ()1404-1403
سال اول :تکوین یک نظریه انتقادی محافظهکار ()1400-1399
سال دوم :پروژه روشنفکری دینی به عنوان آلترناتیو نظریه انتقادی در ایران ()1401-1400
سال سوم :نوشریعتیها و سرنوشت نظریه انتقادی دینی در ایران ()1402-1401
سال چهارم :سفر جنوب به جنوب ،مورد ترکیه)1403-1402( 1
سال پنجم :سفر جنوب به جنوب ،مورد افغانستان)1404-1403( 2
سال اول :بازی ایدهها در دانشگاههای نسل دوم ایران از  1342تا)1400-1399( 1320
سال دوم :الگوی توسعه در دانشگاههای نسل سوم ایران از  1342تا )1401-1400( 1358
سال سوم :سرگشتگی ایدهها در دانشگاه انقالبی از  1384تا)1402-1401( 1360
سال چهارم :فروپاشی ایدهها یا برآمدن ایدههای جدید در دانشگاه تودهای از  1400تا )1403-1402( 1384
سال پنجم :دانشگاه و ایران معاصر؛ یک قرن آشنایی و غریبگی ()1404-1403
سال اولِ :
چپ ایران و نظریههای انقالب  /اصالح()1400-1399
سال دوم :چپ و مساله زن درایران ()1401-1400
سال سوم :چپ و مساله ملی -قومی در ایران ()1402-1401
سال چهارم :چپ ایران و مساله آزادی و دموکراسی ()1403-1402
سال پنجم :تاریخ نگاری مارکسیستی درایران ()1404-1403
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اخبار مؤسسه

عضو هیئت

عنوان برنامه پژوهشی

دکتر لیال
فالحتی

«زنان در مدیریت آموزش
عالی ایران»

دکتر خدیجه
کشاورز

«مناسبات جنسیتی در
دانشگاههای ایران»

دکتر سعیده
سعیدی

«مهاجرت ،جنسیت و
آموزش عالی»

علمی

پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :بررسی سهم زنان در نظام مدیریتی آموزش عالی ایران با تاکید بر سه ساختار دولتی ،غیردولتی و علوم
پزشکی ()1400-1399
سال دوم :مطالعه تطبیقی از وضعیت ،موانع و چالشهای زنان در نظام مدیریتی آموزش عالی جهان ()1401-1400
سال سوم :تجربه زیسته زنان مدیر در آموزش عالی ایران ()1402-1401
سال چهارم :شناسایی شاخصها و معیارها در توانمندسازی زنان در نظام مدیریتی آموزش عالی ایران ()1403-1402
سال پنجم :تواناسازی زنان در نظام مدیریتی آموزش عالی ایران ()1404-1403
سال اول :دانشگاه و تغییر ذهنیت دانشجویان نسبت به مناسبات جنسیتی ()1400-1399
سال دوم :فاصله بین ذهنیت و عمل دانشجویان ()1401-1400
سال سوم :مناسک و سازوکارهای طرد در دانشگاه و رویدادهای دانشجویی ()1402-1401
سال چهارم :جنسیتی شدن رشتههای دانشگاهی ()1403-1402
سال پنجم :بازخوانی پژوهشهای انجام شده ،نقد و تفسیر یافتهها ()1404-1403
سال اول :مرور نظاممند مهاجرت تحصیلی در آموزش عالی ایران (با تاکید بر تحرک مکانی زنان) ()1400-1399
سال دوم :واکاوی مهاجرت داخلی زنان با اهداف آموزشی ()1401-1400
سال سوم :تحلیل جنسیتی تمایل و اقدام به مهاجرت و تاثیر آن بر مفهوم تعلق آ کادمیک در آموزش عالی ایران:
مقایسه بین رشتهای ()1402-1401
سال چهارم :تحلیل جنسیتی رفتارهای مهاجرتی (تمایل ،اقدام و بازگشت) در دانشگاه آزاد و دانشگاههای علوم
پزشکی :مقایسه سیستمی ()1403-1402
سال پنجم :مهاجرت تحصیلی و نهاد خانواده ایرانی ()1404-1403
عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی
پنج ساله عضو

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :جایگاه و نسبت دانشگاه در نوآوری اجتماعی( با تاکید بر استارتآپهای این حوزه) ()1400-1399
دکتر اباذر
اشتری

«مطالعه مناسبات
اجتماعی نظام نوآوری
فناورانه در آموزش عالی
(با تاکید بر زیست بوم
استارت آپها)»

سال دوم :نسبت و نقش دانشگاه در توسعه و تجربه موفق استارت آپها (بررسی تجارب جهانی) ()1401-1400
سال سوم :نقش و جایگاه علوم انسانی در زیست بوم استارت آپی ()1402-1401
سال چهارم :نسبت پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد دانشگاهی ،قطبهای علمی و مراکز نوآوری (در مجموع
نظام فناوری دانشگاهی) در پیوند دانشگاه ،صنعت و جامعه ()1403-1402
سال پنجم :جمع بندی برنامه پنج ساله معطوف به سیاستگذاری این حوزه ()1404-1403
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اخبار مؤسسه

عضو هیئت

علمی

دکتر فرهاد بیانی

عنوان برنامه پژوهشی
پنج ساله عضو

«تحلیل جامعهشناختی
پیامدهای سلطه نامگرایی
برای رشتههای دانشگاهی
ایران»

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول :واکاوی زمینههای هستیشناختی و معرفتشناختی اجتماعی گفتمان فردمحور در ایران (مهر
 1399تا شهریور )1400
سال دوم :دانش همیشه قدرت نیست! ()1؛ تبارشناسی سلطه رشتههای دانشگاهی فردمحور (مهر  1400تا
شهریور )1401
سال سوم :دانش همیشه قدرت نیست! ()2؛ تحلیل جامعه شناختی مرگ امر اجتماعی؛ با تاکید بر علوم
اجتماعی (مهر  1401تا شهریور )1402
سال چهارم :رئالیسم انتقادی و احیای امر اجتماعی؛ با تاکید بر علوم اجتماعی (مهر  1402تا شهریور )1403
سال پنجم :نهاییسازی فعالیتهای چهار ساله و سیاستگذاری (مهر  1403تا شهریور )1404

عضو هیئت

علمی

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله عضو

دکتر حامد
طاهریکیا

برنامه یک ساله با عنوان «چیستی مطالعات
دیجیتال؛ با تأکید بر آموزش عالی ،علم و
فناوری ،تجربههای جهانی و ایرانی»

دکتر حسین
کرمانی

برنامه یک ساله با عنوان « رهیافتها ،ابزارها و
چیستی علوم اجتماعی محاسباتی »

جزئیات برنامه  5ساله

سال اول« :چیستی مطالعات دیجیتال؛ با تأکید بر آموزش عالی ،علم و فناوری،
تجربههای جهانی و ایرانی»
سال اول « :رهیافتها ،ابزارها و چیستی علوم اجتماعی محاسباتی»
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معرفی کتابهای مؤسسه

فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

مهدی اسدی

چاپ مقاله «تحلیل مضمونی توسـعه سیاسـی در
قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران» ،فصلنامه
جامعهشناسـی سیاسـی ایران ،شـماره پیاپـی  ،11پاییز
1399
خدیجه کشاورز

سـخنرانی در نشسـت «فرصتهـا و چالشهـای
دانشـگاه بـرای دختـران» از سلسـله نشسـتهای
سـازمان دانشـجویان جهـاد دانشـگاهی بـا عنـوان
«واکاوی تجربه زیسته دختران دانشجو» 17 .آبان
نخسـتین نشسـت «زنـان در آمـوزش عالـی»
(نگاهی به دانشگاه ایالم)  12آذر
دومین نشسـت «زنان در آمـوزش عالی» (نگاهی
به دانشگاه شهرکرد)  26آذر
جبار رحمانی

سـخنرانی در بیسـت و یکمین نشست «مالمین»،
پیرامون نمایشگاه «افتاد ولی نشکست» 16 ،مهر
نشسـت نقـد و بررسـی کتـاب «دانشـگاه بـوم
شـناختی» ،مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی،
 21مهر
سـخنرانی با عنوان «انسان شناسـی چه میگوید؟»،
انجمن انسان شناسی دانشگاه یزد 12،آبان
سـخنرانی در نشسـت «آینـده دانـش و کتـاب در
پرتـو تحـوالت فضـای مجازی» ،بیسـت و هشـتمین
دوره هفته کتاب 24 ،آبان
سـخنرانی در نشسـت تخصصـی «بررسـی ابعاد
اجتماعـی کرونـا» ،مرکز ملی رصـد اجتماعی وزرات
کشـور و پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
اجتماعی جهاد دانشگاهی 28 ،آبان
سـخنرانی با عنـوان «از دیگری ناامـن تا خودهای
فروبسـته» در نشسـت دهـم از مجموعه نشسـتهای
«دیگری و کیستی ما» 3 ،آذر
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سـخنرانی بـا عنـوان «دانشـگاه سـرد؛ رخـوت
فضـای دانشـگاهی» در نشسـت «آسیبشناسـی
فعالیتهـای دانشـجویی در ایـام کرونـا» ،مدیریـت
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر15 ،
آذر
فرهاد بیانی

انتشـار مقالـه علمـی پژوهشـی :فرهـاد بیانـی،
(« ،)1399شـرق شناسـی در تراوز؛ نقدی بر اندیشـه
شـرق شناسی ادوارد سـعید» ،مجله مطالعات جامعه
شناختی ،)1(27 ،بهار و تابستان.253-288 :
انتشـار مقالـه علمـی پژوهشـی :فرهـاد بیانـی،
حسـین بنـی فاطمـه و پرویـن علیپـور،)1399( ،
«طرحهـای عمرانی بـه مثابـه پروژههـای ِهژمونیک؛
تحلیـل کارکردهـای صنعـت خیـال پـردازی
( )Imagineeringدر مناطـق مـرزی (مطالعـه
موردی :شـهر سـقز)» ،پژوهشهای جامعه شـناختی
معاصر  ،)16(9بهار و تابستان.
داوری چند مقاله
اباذر اشتری مهرجردی

مقاله با عنوان

Implementing Prevention against Tobacco Dependence (PAD)” Toward the Tobacco-Free Schools,
Neighborhoods, and Cities: Study Protocol. Journal
of Research in Health Sciences

مقالـه بـا عنـوان «اولویتهـای اقتصـاد سیاسـی
الگـوی اسلامی ایرانی پیشـرفت بـا بررسـی تطبیقی
كشـورهای شـرق آسـیا» در شـماره  43نشـریه
«برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی»
مقالـه «تبییـن جامعه شـناختی امنیـت اجتماعی
شـهروندان(فراتحلیل پژوهـش امنیـت اجتماعی) در
شماره « 63فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی»
مقاله «واژه شناسـی و مفهوم سـبک زندگی و نقش
آن در ازدواج دانشـجویی» درسـومین همایـش ملـی
سبک زندگی و سالمت ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد

فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

مقاله «سـبک اسلامی در آموزش و پـرورش مطلوب»
درسـومین همایش ملی سـبک زندگی و سلامت ،دانشگاه
آزاد اسالمی یزد
چـاپ مدخـل «آموزشهای علمی –کاربردی و توسـعه
فرهنگـی» در دانشـنامه آموزشهـای علمـی -کاربـردی،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چـاپ مدخل « آموزشـهای فنی-حرفه ای در یونسـکو
» در دانشـنامه آموزشهـای علمـی -کاربردی ،پژوهشـگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سعیده سعیدی

"نشسـت بیـن المللی سـازی آمـوزش عالـی در ایران"،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 23 ،آذر 1399
موضـوع :چالشهای فرهنگی و اجتماعی دانشـجویان
افغانستانی در نهاد اموزش عالی ایران
"نشسـت زنـان و آمـوزش عالـی" بـه مناسـبت هفتـه
پژوهش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 18 ،آذر 1399
موضـوع :چالشهـای زنـان متخصـص بازگشـته بـه
کشور در فرایند ادغام در نهاد آموزش عالی ایران
کنفرانـس بیـن المللی "تاثیـرات مخاصمات مسـلحانه
بر محیط زیسـت و خانـواده" 13 ،آذر  ،1399معاونت زنان
و خانواده ریاست جمهوری
موضوع :تاثیر مهاجرتهای اجباری ناشـی از مخاصمات
مسلحانهبرنهادخانواده:تجربهآوارگیزنانوکودکان
سلسـله نشسـتهای تخصصـی "تحـوالت و وضعیـت
مهاجـران خارجـی در ایـران :فرصتهـا و چالـش هـا" ،دفتـر
مطالعات،رصدوپیوستاجتماعی،وزارتکشور 8،آذر.1399
موضـوع :فرصتها و چالشهای مهاجران افغانسـتانی
در نهاد آموزش در ایران
سـعیده سـعیدی ( ،)1399غریبههـای قریب :بررسـی
تجربه زیسـته دانشـجویان افغانستانی سـاکن ایران در زمان
پاندمـی کرونا ،فصلنامـه مطالعات میان رشـته ای در علوم
انسـانی ،موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت
علوم ،دوره  ،12شماره ،2پیاپی  ،46بهار.

عباس کاظمی

یادداشـت دربـاره پیامهـای اجتماعی و سیاسـی وداع با
استاد شجریان در شماره  42هفتهنامه صدا 27 ،مهر
توگـوی اینسـتاگرامی در نشسـت تهرانخوانـی بـا
گف 
موضوع «پاساژگردی در تهران» 10 ،آذر
شـرکت در کرسـی ترویجـی «مصـرف رسـانهای
نوجوانـان» در دانشـکده علـوم ارتباطـات دانشـگاه عالمـه
طباطبایی به عنوان ناقد خارجی 23 ،آذر
سـخنرانی در نشسـت «هویتهـای فرهنگـی و
اجتماعـی در آمـوزش عالی ایـران» با عنـوان «از گروههای
مرجـع تا اینفلوئنسـرهای دانشـگاهی» ،مؤسسـه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی 24 ،آذر
سـخنرانی در نشسـت مشـترک مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی و معاونـت آموزشـی وزارت علـوم به
مناسـبت هفتـه پژوهش با عنـوان «پدیده پایاننامهنویسـی،
سیاستگذاریها و شرایط امکان» 25 ،آذر
سـخنرانی در نشسـت «زوال اخالق پژوهش در ایران»،
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات 25،آذر
چـاپ مقالـه بـا عنـوان «سیاسـتهای افزایـش
دانشـجویان علـوم انسـانی بعـد از انقلاب» در مجلـه
«مطالعات فرهنگی و ارتباطات»
اتمامطرحتحقیقاتیگفتوگویتسلیدرقالبپادکست
نشسـت باشـگاه کتابخوانی کانـون علمی دانشـجویان
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد درباره کتـاب «امـر روزمره
در جامعه پساانفالبی»
رضا ماحوزی

سـخنرانی در نشسـت «آینـده دانـش و کتـاب در پرتـو
تحـوالت فضـای مجـازی» ،بیسـت و هشـتمین دوره هفته
کتاب 24 ،آبان؛
یادداشـت بـا عنوان «بـر علم پزشـکی چه مـیرود؟»،
روزنامه مردم ساالری ،شماره  25 ،5323آذر؛
یادداشـت بـا عنـوان «بـاد مـا را خواهـد بـرد؛ هـوش
مصنوعـی بـا دانشـگاههای جهـان و دانشـگاههای مـا چـه
خواهد کرد؟» ،سایت ایران آنالین.
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اخبار جشنواره بینالمللی فارابی

دبیر ،رئیس دبیرخانه دوازدهمین
جشنواره بینالمللی فارابی منصوب شدند
دکتـر منصـور غالمـی ،وزیـر علـوم تحقیقـات و
فنـاوری در حکمـی دکتـر غالمرضـا غفـاری ،معـاون
فرهنگـی و اجتماعـی ایـن وزارتخانـه را بـه عنـوان
دبیر دوازدهمین جشـنواره بینالمللـی فارابـی منصوب
کرد .در حکم انتصاب دکتر غفاری آمده است:
نظـر بـه سـوابق علمـی ،تعهـد و شایسـتگی
جنابعالـی ،بـر اسـاس ماده  ۷آئیننامـه جشـنواره
بینالمللـی فارابـی ،بـه موجـب ایـن حکـم بـه سـمت
دبیـر دوازدهمین جشـنواره بینالمللـی فارابـی منصوب
میشـوید .امیـد اسـت بـا برنامهریـزی مناسـب و
بهرهگیـری از ظرفیتهـا ،شـاهد برگـزاری مطلـوب
جشـنواره باشیم .تندرسـتی و توفیق روزافزون شما را در
ارتقـای علـوم انسـانی و اسلامی کشـور از درگاه ایـزد
منان خواهانم.

وزیـر علـوم ،همچنیـن در حکـم جداگانـهای ،دکتر
حسـین میرزائـی رئیـس موسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی را بـه عنـوان رئیـس دبیرخانـه دوازدهمیـن
جشـنواره بینالمللـی فارابـی منصـوب کـرد .در حکـم
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انتصاب دکتر میرزائی آمده است:
نظـر بـه سـوابق علمـی ،تعهـد و شایسـتگی جنـاب
عالـی ،بـر اسـاس تبصره  ۱ماده  ۷آئیننامـه جشـنواره
بینالمللـی فارابـی و پیشـنهاد دبیـر جشـنواره بـه موجب
ایـن حکـم بـه سـمت «رئیـس دبیرخانـه دوازدهمیـن
جشـنواره بینالمللـی فارابـی» منصـوب میشـوید .با
توجـه به نقش اساسـی دبیرخانـه در برگزاری ایـن رویداد
علمـی مهم کشـور انتظار مـیرود دوازدهمین جشـنواره
نیـز بـا برنامهریزیهـا و تالشهـای بایسـته ،ماننـد
دورههای پیشـین ،به نحو شایسـته برگزار شود .تندرسـتی
و توفیـق روزافـزون جنـاب عالـی را در ارتقـای علـوم
انسانی و اسالمی کشور از درگاه ایزد منان خواهانم.

دکتـر سـید عبداالمیر نبـوی نیز از سـوی دکتـر غالمی به
سـمت دبیـر شـورای علمی دوازدهمین جشـنواره
بینالمللـی فارابـی منصـوب شـد .در حکـم وزیـر علوم
خطـاب به دکتـر نبوی آمده اسـت :نظر به سـوابق علمی،
تعهـد و شایسـتگی جنـاب عالـی ،بـر اسـاس
تبصره  ۱ماده  ۷آئیننامـه جشـنواره بینالمللـی فارابـی و
پیشـنهاد دبیـر جشـنواره بـه موجـب ایـن حکـم بـه
سـمت " دبیر شـورای علمی دوازدهمین جشـنواره
بینالمللـی فارابـی" منصوب میشـوید .با توجـه به نقش
اساسـی شـورای علمـی در برگـزاری ایـن رویـداد علمی
مهـم کشـور انتظـار مـیرود آثـار فاخـر دریافت شـده با
دقـت علمـی بررسـی و بـه جامعـه علومانسـانی کشـور
معرفـی شود .تندرسـتی و توفیق روزافزون جنـاب عالی را
در ارتقـای علـوم انسـانی و اسلامی کشـور از درگاه ایـزد
منانخواهانم.

نالملل فارابی
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تقدیر از پروفسور کندو ،ایرانشناس ژاپنی
برگزیده یازدهمین جشنواره بینالمللی
فارابی با حضور سفیر جمهوری اسالمی
ایران در ژاپن
مراسـم تجلیـل و اهدای لـوح تقدیر و جایـزه یازدهمین
جشـنواره بینالمللی فارابـی ویژه تحقیقات علوم انسـانی و
اسلامی به پروفسـور نوبوآکی کندو ،ایران شـناس برجسته
ژاپنـی در محل سـفارت جمهوری اسلامی ایـران در توکیو
برگزار شد.
بـا توجه به ایـن که به دلیـل پاندمی کرونـا امکان حضور
برگزیـدگان بخـش بینالملـل یازدهمیـن جشـنواره فارابی در
مراسـم اختتامیـه جشـنواره وجـود نداشـت ،مراسـم اعطای
جایـزه بـه پروفسـور نوبوآکـی کنـدو ()Nobuaki Kondo
برگزیـده ژاپنـی جشـنواره ،سـه شـنبه  ۲۲مهرمـاه بـا حضور
سـفیر جمهوری اسلامی ایران و بـا سـخنرانی آنالین رئیس
دبیرخانه جشـنواره بینالمللی فارابـی و رئیس مرکز مطالعات
سیاسـی و بینالمللـی وزارت امـور خارجـه در محـل
سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در توکیو برگزار شد.
مرتضـی رحمانـی موحـد ،سـفیر جمهـوری اسلامی
ایـران در ژاپن طی سـخنانی در این مراسـم با اشـاره به نقش
ویـژه پژوهشـگران ایران شـناس ژاپنی در برقراری مناسـبات
علمـی و فرهنگـی بیـن دو ملـت ایـران و ژاپـن و ضـرورت
پاسداشـت ایـن سـرمایه بـزرگ اظهار داشـت :بدون شـک
فعالیتهـا و روابـط تاریخـی اسـاتید و محققـان ایرانـی و
ژاپنـی بخـش الینفـک ارتباطـات دو کشـور اسـت و بر این

اسـاس بسـیار خرسـندم که در جایگاه سـفیر ایـران در ژاپن
میزبـان مراسـم تقدیـر از پروفسـور نوبوآکـی کنـدو،
ایرانشـناس ژاپنی هسـتم که سـالهای طوالنی بـه تاریخ و
فرهنگ ایران خدمت کرده است.
وی بـا تشـکر از دبیرخانـه جشـنواره بینالمللـی فارابی
کـه زمینه برگزاری این مراسـم را فراهم کرده ابـراز امیدواری
کـرد کـه تقدیـر از سـالها تلاش پروفسـور کنـدو در
عرصههـای فرهنگـی ،اسـتمرار مسـیر مناسـبات تاریخـی
ایـران و ژاپـن و هدایـت آن بـه شـرایط بهتـر باشـد.
دکتر حسـین میرزائی ،رئیس دبیرخانه جشـنواره بینالمللی
فارابـی هم در سـخنرانی آنالین خـود در این مراسـم با ابراز
تأسـف از ایـن که به دلیل پاندمـی کرونا ،امـکان میزبانی و
دیـدار حضـوری بـا پروفسـور کنـدو در ایـران فراهم نشـده
اظهـار داشـت :از قدیـم ،ارتبـاط وثیقـی بین ایـران و ژاپن و
اندیشـمندان ایـن دو حـوزه فرهنگـی وجـود داشـته و
اسالمشناسـان و ایرانشناسـان برجسـتهای در ژاپـن بودهاند
از جمله نظیر پروفسـور توشـیهیکو ایزوتسـو ،پروفسور ئه
ایچـی ایموتـو  -مولـف کتـاب «آسـوکا و پارس ،پیشـروی
فرهنـگ ایرانـی بـه شـرق» و برگزیـده دومیـن جشـنواره
بینالمللـی فارابـی  -و موریـو اونـو  -مردمشـناس ژاپنـی و
نویسـنده کتـاب «خیرآبـاد نامـه» ( ۲۵سـال با روسـتاییان
ایـران) کـه طـی ربـع قـرن بـا سـفرهای متعـدد بـه ایـران و
سـالها زندگـی در خیرآبـاد و روسـتاهای دیگـر در زمینـه
روستاهای ایران مطالعه کرده است.
وی بـا تقدیـر از خدمـات فرهنگـی و آثـار ارزشـمند
پروفسـور کندو خصوصـا در زمینه تاریـخ صفویه و قاجار
اظهـار داشـت :خوشـحالم کـه بـه نمایندگـی از دولـت
جمهـوری اسلامی ایـران بـا تقدیـم لـوح تقدیـر رئیـس
جمهـوری اسلامی ایران ،کمیسـیون ملی یونسـکو و دفتر
منطقـهای آیسسـکو و هدایایـی فرهنگی از پروفسـور کندو
تقدیـر میشـود و امیـدوارم سـالیان سـال ،شـاهد آثـار
ایشـان در حـوزه ایرانشناسـی و مطالعات تمدن اسلامی
باشـیم .جشـنواره بینالمللی فارابی طی یازده دوره پیشـین
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جشـنواره افتخـار داشـته از ایرانشناسـان و اسالمشناسـان
ژاپنـی تجلیـل کنـد و آمـاده هرگونـه همـکاری بـا ژاپـن و
سـفارت جمهـوری اسلامی ایـران در این کشـور اسـت.
دکتـر میرزائـی در پایـان از سـفیر جمهوری اسلامی ایران
در ژاپـن و همـکاران ایشـان بابـت برگـزاری ایـن مراسـم
تشکر و قدردانی کرد.
دکتـر سـید محمدکاظـم سـجادپور ،رئیـس مرکـز
مطالعـات سیاسـی و بینالمللـی وزارت امـور خارجـه هم
در سـخنانی با تقدیر از تالش اثربخش جشنواره بینالمللی
فارابـی در توجـه بـه علـوم انسـانی و تبریـک بـه پروفسـور
کنـدو اظهار داشـت :ایرانشناسـی نـه فقط مربوط بـه ایران
کـه شـعبهای از دانـش بشـری اسـت .مطالعـه تحـوالت
هـزاران سـاله بشـری بـدون مطالعـه تاریـخ و پیشـینه ایران
امکانپذیـر نیسـت؛ لـذا ایرانشناسـی ،دانشـی مربـوط به
کل بشـر و کمـک بـه آن کمـک بـه تمـام بشـریت اسـت.
وی بـا بیان ایـن که جریاناتـی از جمله نیروهای مسـلط در
آمریـکا تلاش دارنـد هـر آن چـه مربـوط بـه ایران اسـت را
محـو کننـد ،خاطرنشـان کـرد :بـر ایـن اسـاس ،تقویـت
ایرانشناسـی ،تقویـت منافـع ملـی ملـت ایـران اسـت.
سـجادپور در ادامـه بـا اشـاره بـه ویژگیهـا و وجـوه تمایـز
ایرانشناسـان ژاپنـی از سـایر محققان این حـوزه که مکتب
ی شـکل داده گفت :تنوع
مسـتقلی را در عرصـه ایرانشناسـ 
حوزههـای مطالعاتـی ،توجـه بـه ابعـاد مختلـف زندگـی
اجتماعـی و فرهنـگ عمومـی مـردم ایـران ،دور بـودن از
هیاهوهـای روزمـره سیاسـی ،انصـاف و درک و شـناخت
درسـت از وضعیـت ایـران با توجه به سـهولت دسترسـی و
حضـور در ایـران طـی چهـار دهه گذشـته ،حوصلـه زیاد و
دقـت علمـی بـاال و تسـلط بـر زبـان در آثـار ایرانشناسـان
ژاپنی مشهود است.
رئیـس مرکـز مطالعـات سیاسـی و بینالمللـی در پایان
ابـراز امیـدواری کرد که روابـط خوب ایران و ژاپـن در حوزه
ایرانشناسـی بیـش از پیـش توسـعه یافتـه و زمینههـای
جدیـدی را در جهـت گسـترش همکاریهـای فیمابیـن
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ایجـاد کنـد .در ادامـه ایـن مراسـم پـس از پخـش کلیپـی
دربـاره پروفسـور کنـدو ،ایـن ایرانشـناس ژاپنـی در
سـخنرانیای کوتـاه به زبان فارسـی اظهار داشـت :دریافت
لوح تقدیر جشـنواره فارابی از سـفیر محترم ایران ،بزرگترین
افتخـاری اسـت کـه بعـد از  ۳۰سـال مطالعـه در حـوزه
ایرانشناسـی نصیب من شده و بسـیار سپاسگزارم .کارهای
مـن مبتنـی بـر اسـناد بـوده و طی ایـن مـدت بارها بـه ایران
سـفر کـردهام و به یـاری همـکاران توانسـتهام مـدارک مورد
نیـاز را تهیـه کنـم .وی با اشـاره بـه دو کتاب جدیـد خود در
حـوزه ایرانشناسـی که یکی در انگلسـتان چاپ شـده و در
شـرف بازنشـر در ایـران اسـت از تمـام موسسـات و افرادی
کـه در تهیـه ایـن دو اثـر ارزشـمند بـه وی کمـک کردهانـد
تشکر کرد.
در پایـان ایـن مراسـم ،لوحهـای تقدیـر و هدایـای
یازدهمیـن جشـنواره بینالمللـی فارابی شـامل لـوح تقدیر
جشـنواره بـه امضـای دکتـر حسـن روحانـی  -رئیـس
جمهوری اسلامی ایران -و لوح تقدیر یونسـکو و آیسسکو
بـه همـراه یک قطعه فـرش نفیس دسـتباف و صنایع دسـتی
توسـط سـفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به پروفسـور
کندو اهدا شد.
گفتنـی اسـت ،نوبوآ کـی کنـدو کـه متولـد  ۱۹۶۶در
توکیـو اسـت در حـال حاضـر اسـتاد موسسـه تحقیقـات
زبانهـای فارسـی و افریقایی دانشـگاه مطالعـات خارجی
توکیـو اسـت .وی کـه علاوه بـر ایـران شناسـی در حـوزه
نسـخ خطی نیز پژوهشـگر برجسـتهای اسـت در سالهای
 ۱۹۸۴تـا  ۱۹۸۹در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه توکیـو
مقطـع کارشناسـی را گذرانـد .در سـال  ۱۹۹۱از مدرسـه
عالی/دانشـکده تحصیلات تکمیلـی علـوم انسـانی
دانشـگاه توکیو مدرک کارشناسـی ارشـد خود را اخذ و در
سـال  ۱۹۹۴از همـان دانشـگاه بـه دریافت درجـه دکتری
نائل شـد .کنـدو در سـال  ۱۹۹۷دومین دکتری خـود را از
دانشـکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسـانی و اجتماعی
دانشـگاه توکیـو بـا دفـاع از رسـاله خـود بـا عنـوان

نالملل فارابی
اخبار جشنواره بی 

«قدرتهـای محلـی در ایـران از قرن هفدهم تـا نوزدهم»
دریافت کرد.
پروفسـور کنـدو کـه اسـتاد تمـام دانشـگاه اسـت زبان
فارسـی را در مرکـز بین المللـی مطالعات فارسـی آموخته
اسـت .عالیق پژوهشـی دکتـر نوبوآ کـی کنـدو متمرکز بر
تاریـخ صفـوی و قاجـار ،تاریـخ تهـران ،تاریـخ شـیعه و
علمـاء و ارتباطات فرهنگی در بین جوامع پارسـی اسـت.
از او آثـار و تحقیقـات متعددی به چاپ رسـیده اسـت که

اهداء جایزه نقدی شخصیت پیشرو علوم
انسانی یازدهمین جشنواره بین المللی
فارابی توسط خانواده مرحوم دکتر داریوش
شایگان به موسسه نیکان

مهمتریـن آنهـا گزیـدهای از اسـناد فارسـی اسـت کـه در
سـال  ۲۰۰۳بـه چـاپ رسـید .از دیگر آثار منتشـره شـده
وی میتـوان از دسـتور الملـوک متـن کامـل بـر اسـاس
نسـخ خطـی حیـدر آبـاد ،جامعـه و احـکام اسلامی در
ایـران ،تاریـخ اجتماعـی تهران عصـر قاجـار ،مهاجرت و
هـم زیسـتی چنـد قومـی در تهـران عصـر قاجـار و نقشـه
برداری از ایران در عهد صفوی نام برد.

علـوم انسـانی برگزیده و مـورد تقدیر قـرار گرفتند .شـایان
ذکـر اسـت در ادوار قبلی جشـنواره نیز تعدادی از اسـاتید
برگزیـده و یـا خانوادههـای آنـان جوایز نقدی خـود را اهدا
کـرده و فرهنـگ نیکـوکاری را پـاس داشـتند از جملـه
خانـواده مرحـوم تـوران میرهادی شـخصیت پیشـرو علوم
انسـانی دهمین جشـنواره (اهدا به شـورای کتاب کودک)،
اسـتاد محمدرضـا حکیمی ،شـخصیت پیشکسـوت علوم
انسـانی و اسلامی دهمین جشـنواره (اهدا بـرای تخفیف
خریـد کتابهای دینـی) ،دکتر عبدالکریم رشـیدیان مترجم
برتـر دهمیـن جشـنواره (اهـدا بـه پژوهشـگران جـوان
فلسـفه) ،اسـتاد هوشـنگ ابتهاج ،شـخصیت پیشکسوت
علـوم انسـانی نهمین جشـنواره (اهدا بـرای خرید کانکس
بـرای زلزله زدگان کرمانشـاه) و دکتر سـیدجواد طباطبایی
برگزیـده گـروه علوم سیاسـی نهمین جشـنواره (اهـدا برای
خرید کتاب).

خانـواده مرحـوم دکتـر داریـوش شـایگان جایـزه نقـدی
اسـتاد را بـرای خریـد یک دسـتگاه اکسـیژن سـاز بیماران
کرونایی به موسسه نیکان اهدا کردند.
مرحـوم دکتر داریوش شـایگان در یازدهمین جشـنواره
بیـن المللـی فارابـی کـه اختتامیـه آن در  ۲۷مردادمـاه
 ۱۳۹۹برگـزار شـده اسـت بـه عنـوان شـخصیت پیشـرو
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اخبار مؤسسه

معرفی کتابهای مؤسسه
«زنان در جهان دانشگاهی؛ دیدگاههای تطبیقی»

معرفی از :اشرف امینی

کتــاب «زنـان در جهـان دانشـگاهی؛ دیدگاههـای
تطبیقـی» ،ویراسـته «ربهکا راجـرز و پاسـکال مولینیه»
اسـت کـه بهکوشـش دکتـر خدیجـه کشـاورز «عضـو
هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی»
و دکتـر عطیـه اصغـرزاده بـه فارسـی برگردانـده شـده
اسـت .ایـن کتـاب در سـال  1397در  378صفحـه با
شـمارگان  1000نسـخه بـه قیمت  50000تومـان و به
همت انتشارات مؤسسـه مطالعات فرهنگی واجتماعی
بـه چـاپ رسـید و بـه بـازار عرضه شـد .مترجمـان این
کتـاب مقدمـهای بـر آن نوشـتهاند و نویسـندگان اصلی
کتـاب علاوه بـر مقدمه اصلـی ،مقدمـهای بـر ترجمه
فارسی این کتاب نیز نوشتهاند.
ایـن كتـاب کـه نتیجـه یـك سـمینار بینالمللـی
اسـت كـه در روزهـای  26 ،25و  27مـارس  2015در
پاریـس برگـزار شـد ،شـامل مقاالتـی بـا رویکردهـای
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تاریخـی ،جامعهشناسـی و روانشناسـی اجتماعـی
است.
کتـاب از سـه بخـش تشـکیل شـده کـه بـا خواندن
آن ،بـا فهمـی از فرایند زنانهشـدن در دانشـگاهها مواجه
میشـویم .موضـوع جنسـیت و آمـوزش عالـی دغدغه
اصلـی ایـن کتـاب اسـت .گرچـه بیشـتر مقـاالت بـه
تجربـۀ زنـان دانشـگاهی در دانشـگاههای اروپایـی
میپردازنـد امـا بـا مقاالتـی دربـارۀ تجـارب زنـان
دانشـگاهی از ابیجـان و هائیتـی نیز مواجه میشـویم و
همیـن تجربیـات ،مـا را بـه فهمـی از اشـتراکات و نیـز
تفاوتهـای تجربـۀ زنـان در کشـورها و حتـی در درون
یـک کشـور در رشـتههای مختلـف میرسـاند .ایـن
کتـاب بـه مـا یـادآوری میکنـد کـه دانشـگاه همیشـه
نهـادی شایستهسـاالر و عـاری از سـوگیریهای مردانه
نیسـت .نهـاد دانشـگاه ،خـود ،حـاوی سـازوکارهایی
اسـت که باز تولیدکننده سـلطه مذکر اسـت؛ سـلطهای
که به اشـکال آشـکار و نهـان عمل میکند و مانع رشـد
و ترقی زنان در دانشگاه میشود.
بخـش اول کتاب تاریخی اسـت .این بخش نشـان
میدهـد که چقدر مسـئله حضـور زنان در دانشـگاه در
قـرن نوزدهـم ابتـدا بـه عنـوان دانشـجو و پـس از آن بـه
عنـوان مـدرس -پژوهشـگر در دانشـگاههای فرانسـه
پروبلماتیـک بـوده اسـت .کتـاب به مـا نشـان میدهد
کـه مسـئله زنـان در آمـوزش عالـی ،مسـئلهای جهانی
اسـت .هرچنـد بیـن تجـارب زنـان در کشـورهای
مختلـف مشـابهتهای فـراوان وجـود دارد امـا با توجه
بـه بافـت و زمینـه ملـی هـر کشـور تفاوتهایـی هـم
وجود دارد که شـناخت سـازوکارهای نظام جنسـیت در
هـر جامعـه ،پژوهـش را ضـروری میکنـد .در همیـن
بخش نشـان داده شـده اسـت که در قـرن نوزدهم ورود
دختـران در ابتـدا بـه عنوان دانشـجو و سـپس بـه عنوان
اسـتاد -پژوهشگر در دانشـگاه با مقاومتهای بسیاری
مواجـه بود اسـت .در ایـن مقطع تاریخی در فرانسـه در
رشـتههایی ماننـد مطالعـات قـرون وسـطی ،حقـوق و

معرفی کتابهای مؤسسه

پزشـکی مانـع ورود دختـران بـه دانشـگاهها میشـدند بـه
طـور مثال در رشـتهای مثل تاریـخ و ادبیات قرون وسـطی،
از آن جـا کـه این رشـته نقـش مهمـی در بنیادهـای دولت –
ملـت سـازی در جمهـوری سـوم فرانسـه داشـت ،جایـگاه
زنـان فرانسـوی فرودسـتتر از آن انگاشـته میشـد کـه در
این رشته پذیرفته شوند.
بخـش دوم کتـاب بـه حرفـه زنـان دانشـگاهی از منظـر
جامعهشناسـی و روانشناسـی اجتماعی میپـردازد .در این
بخـش مـا بـا درد و رنجهایـی مواجه میشـویم کـه زنان در
مصالحـه بیـن کار و زندگـی خصوصـی خـود درگیـر آن
هسـتند .ایـن بخش نشـان میدهد کـه در قرن بیسـتم حتی
در کشـورهای غربی دانشـگاه نهادی همیشـه شایستهساالر
نیست و در نظام ارتقاء ،شایستهساالری رعایت نمیشود.
در بخـش سـوم بـه تجـارب دانشـگاههای برخـی
کشـورهای غیـر اروپایی مانند سـاحل عـاج و هائیتی و نیز
برخـی کشـورها ماننـد آلمـان و سـوئیس در مواجهـه بـا
مسـائل زنـان در دانشـگاه پرداختـه میشـود .در این بخش
همچنیـن بـه اقدامـات برخـی دانشـگاههای اروپایـی در
پیشـبرد برابـری در دانشـگاه پرداخته شـده اسـت .اقداماتی
کـه از نگاه نویسـندگان این مقاالت گرچه الزم هسـتند ،اما
هم چنان ناکافی هستند.
بخـش اول ایـن کتاب با عنـوان «پیشـگامان در آموزش
عالـی :موانـع و راهبردها» شـامل سـه مقاله اسـت« .انیس
گراسـفا» در مقالـه اول با عنوان «متخصصان قرون وسـطا،
زنـان و خارجیـان :پیشـگامان مدرسـه پراتیـك مطالعـات
عالی» بــر متخصصــان قـرون وسـطا تمركز میكنــد .او
بیـان میکنـد :مطالعــه مــا دربــاره زنــان متخصــص
قرونوسـطا كه به كرسـی اسـتادی دسـت پیدا كردند نشـان
مـیدهــد كه این پیشگامان با مشكالتی مشابه مشـكالت
زنــان [محقــق] در حوزه علوم انسـانی و اجتماعی تا وقوع
جنگ جهانی دوم مواجــه بودهاند .این زنـان پـس از عبـور
از مــانع اول یعنی راهیابی به دانشگاه ،بــا مــانع دوم كــه
دسترسـی بــه كرســی استادی است مواجه میشـوند .بـه
نظـر مـیرسـد نـاممكنبـودن دسترسی به كرسی استادی،

نتیجـه قضـاوت بیچونوچـرا در مــورد زنانـی اسـت كـه
عدم مشـروعیت فكریشـان ،كنارگذاشتهشدنشــان را توجیه
میكنـد .دربــاره تــاریخ قـرونوســطا دو دلیـل نمادیـن و
پراتیـك بـا هـم عمـل میكننـد .بـه نظـر میرسـد كـه در
فراینـد خاصـی كـه زنـان معـدودی موفـق شـدند بـرای
خودشـان جایی در دنیای به شدت بسـته متخصصان قرون
وسـطا بـاز كننـد ،روابـط دوسـتی اهمیـت دارد :یـك رابطه
فـردی و خـاص ،هـر بـار ابتـدا بـر اسـاس سـفارش یـك
همـكار خارجـی شـكل میگیـرد و سـپس بـا تقدیـر از
شایسـتگی و كار مؤثـر ایـن زنان تقویت میشـود .برای این
ً
اسـتادان كـه مردانی بـا ذهنیتی عمدتا سـنتی بودنـد و پیش
از ایـن مواجهههـا اغلـب حضـور زنـان را در دانشـگاه
نمیپذیرفتنـد ،ایـن تجربه ،شـیوه تصمیمگیری آنهـا درباره
حضـور دانشـجویان زن را تصحیـح كـرد .همین اسـتادان،
مدافـع و حتـی مروج حضـور دانشـجویان زن در دانشـگاه
شـدند و راه را بـرای دسـتیابی دانشـجویان زن جدیـد بـه
مدرك دانشگاهی باز كردند.
کارولیـن بـاررا اسـتادیار تاریـخ معاصـر در دانشـگاه
فـدرال تولـوز – میـدی – پیرنه در مقالـه دوم با عنـوان« :زنان
دانشـگاهی تولوز ( )1912 – 1968شکسـت یک ارتقاء (از
پاییـن)» بـر آن اسـت كـه ابتـدا دا دههـای ّ
كمـی و كیفـی
بدیعـی را بـرای یكـی از اصلیترین قطبهای دانشـگاهی
شهرسـتانی فراهـم آورد .پـس از آن بـرای فهم ایـن موضوع
تلاش میکنـد كـه آیا ایـن دژ مردانه یعنی دانشـگاه توسـط
زنـان فتـح شـد یـا خیـر و فتـح آن چگونـه صـورت گرفت.
بـرای فهـم ایـن موضـوع ،تأثیـر شـرایط اسـتثنایی (جنگ و
تـودهای شـدن) را مـورد توجـه قـرار میدهـد و بـا مطالعـه
تفاوتهـای میـان دانشـگاهها ،سـرانجام بـه دنبـال ایـن
پرسـش خواهـد بود كه راهبردهای به كارگرفته شـده توسـط
زنـان چقدر تأثیرگـذار بودهاند .او توضیـح میدهد هنگامی
كـه بـه رونـد رشـد زنـان در آمـوزش عالـی تولـوز نـگاه
میكنیـم میبینیـم كـه ایـن پیشـرفت بـه دو شـكل انجـام
شـده اسـت .از یـك سـو تحـت فشـار از بیـرون (جنـگ،
تـودهای شـدن) و از سـوی دیگـر بـه دلیـل در پیـش گرفتن
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انتخابهـای راهبـردی متفـاوت از جانـب برخـی از زنان.
ً
این مسـیر اساسـا از طریق مشاغل فرودسـت و فنی پیموده
شـده اسـت؛ امـری كـه در دانشـكدههایی كـه فاقـد چنین
مشـاغلیاند بـه ضـرر زنان اسـت .میتـوان تصور كـرد كه
ایـن پیشـرفت «از پاییـن» كـه زنـان كمكـم وارد جهـان
دانشـگاهی شـدند ،بـه مـردان و همچنیـن بـه دانشـگاهها
زمـان داد تـا بـه حضـور زنـان عـادت كننـد و درنتیجـه
دسترسی زنان به پستهای باالتر عادی شود.
ناتالـی پیـژار – میکو دكتـر در تاریخ علوم ،مسـئول منابع
تاریخـی موزه كوری در مقاله سـوم فصل اول بـا عنوان «زنانه
شـدن دانشـكدههای پزشـكی و علـوم پاریـس؛ مطالعـه
تاریخـی و تطبیقـی ( »)1868 – 1939اینگونـه بیان میکند
کـه از نیمه دوم قـرن نوزدهم با وجود برخـی مخالفتها ،در
فرانسـه دانشـگاه درهایش را به روی دانشجویان دختر گشود.
ایـن مقالـه بـه طـور ویـژه بـه نخسـتین دانشـجویان دختری
میپـردازد كـه در دانشـكدههای پزشـكی و علـوم پاریـس
ثبتنـام كردهانـد و دربـاره آنهـا هـم اطالعـات ّ
كمـی وجود
دارد و هـم كیفـی .از طریـق تحلیـل تطبیقـی اطالعـات
جمـعآوری شـده از نتایـج مطالعـات زندگینامـهای ،مسـئله
نویسـنده ورود اولین دانشـجویان دختر و شـیوهای اسـت كه
آنهـا برای حضـور در جهانی كه تا پیش از آن مردانه به شـمار
میرفـت در پیـش گرفتنـد .رویكـرد تطبیقـی بـه كار رفته در
اینجا ،رابطه میان فرایند زنانه شـدن مشـاهده شده و تحوالت
نهـادی و حرفهای در حوزه پزشـكی و علـوم را البته با توجه به
زمینه تاریخیاش برجسـته میكند .در ایـن مقاله میخوانیم
که برای فهم افزایش و كاهش سـرعت پیشـرفت زنـان در این
رشـتهها الزم اسـت از توضیـح عوامـل درونـی مربـوط بـه
جهـان دانشـگاهی و تحـول آن فراتـر رویـم .بـرای فهـم این
تحـول ،اهمیـت اصالحـات آموزشـی (ایجـاد مـدارس
راهنمایـی و دبیرسـتان بـرای دختـران ،تغییـرات دوره
آموزشهـای دانشـگاهی ،اصلاح رونـد اعطـای مـدرك
دكتـری و غیـره) باید مـورد توجه قـرار گیرند .جنـگ جهانی
اول فضـا را بـرای فراینـد زنانـه شـدن پزشـكی آمـاده كـرد،
همچنـان كـه اولیـن پیامد بازگشـت بـه «وضعیت عـادی»،
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کاهـش ایـن فراینـد بـود .در آخـر ،زمینـه اقتصـادی ،عاملی
غیرقابـل اجتنـاب بـرای فهـم ایـن موضـوع اسـت كـه چـرا
دانشـجویان دختـر در رشـته پزشـكی بـا مخالفـت روبـرو
شـدند ،درحالـی كـه در رشـتههای علـوم ایـن مخالفـت را
تجربهنكردند.
بخـش دوم از ایـن کتاب با عنـوان «حرفه دانشـگاهی»
شـامل  5مقالـه اسـت .مقالـه اول از ایـن بخـش بـا عنـوان
(«زنـان و علـم» آوردههـا و دامهـای مقایسـه بینالمللی) را
ُ
«نیکی لوفور» اسـتاد جامعهشناسی كار و شغل در دانشگاه
لوزان نوشـته اسـت .ایـن مقالـه ،آوردههـا و دامهـای روش
تطبیقی را در تحلیل تجربههای زنان در محیط دانشـگاهی،
بـه خصـوص از منظـر جامعهشناسـی از نظـر میگذرانـد.
فراینـد محرومیت زنـان از مدارج باالی جهان دانشـگاهی،
جایـگاه یك «مسـئله اجتماعی جهانـی» را به دسـت آورده
و موضـوع مطالعـات متعـدد تجربـیّ ،
كمـی و كیفـی در
زمینههـای اجتماعـی و نهـادی بسـیار متنـوع قـرار گرفتـه
اسـت .ایـن زمینـه پژوهش به شـدت جهانی شـده اسـت.
همزمـان دربـاره مسـئله «زنـان و علـم» بـه نـدرت بـا
چشـمانداز تحلیلی تطبیقی كار شـده اسـت و نویسنده این
مقالـه مایل اسـت كـه روی ایـن پارادوكـس تأكیـد كند .به
شـیوه ضمنی بهنظر میرسـد كه پدیـده محرومیـت زنان از
پسـتهای دانشـگاهی پرمسـئولیت ،سـوای زمینههـای
ملـی ،رشـتهای و یـا سـازمانی (مختلـف) ،بایـد از
سـازوكارهای بنیادیـن اجتماعـی یكسـانی نشـئت گرفتـه
باشـد .نویسـنده توضیح میدهـد که همه شـواهد حكایت
از ایـن دارد كه انگیزه زنان در سـرمایه گذاری در شـغلهای
علمی و اراده راسخشـان برای پیشـرفت در مدارج باالی كار
دانشـگاهی ،بـه طـور مسـتقیم بـه ظرفیـت نهادهـای
دانشـگاهی در قضـاوت (ارزیابـی) و رفتـار بـا زنـان بـه
شـیوهای منصفانـه بسـتگی دارد امـا ایـن پیشـرفت بـه
چگونگی پیكربندی كار دانشـگاهی در یك بستر اجتماعی
تاریخـی خـاص نیز وابسـته اسـت .تحلیـل عمیقتـر رابطه
پیچیـده بین منطقهای نهادی سـاخت حرفه دانشـگاهی و
سـازوكارهای پذیـرش و طـرد زنـان در پسـتهای علمـی
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پرمسـئولیت ،بـدون شـك یكـی از چالشهـای بـزرگ
پژوهشهای آینده در این زمینه است.
مقالـه دوم این بخـش با عنوان «فهـم تجربه حرفه علمی
و نابرابریهـای بیـن زن و مـرد از نظر تداخـل كار و خانواده»
را پاسـكال باربیه (اسـتادیار جامعهشناسی دانشـگاه پاریس)
و «برنارد فوزولیه» (اسـتاد دانشـگاه كاتولیك لوون) به رشـته
تحریـر درآوردهانـد .ایـن مقالـه از طریـق مطالعـهای دربـاره
پژوهشـگران پسـت دكتـرای «جـوان» ایـن امـكان را فراهـم
آورده اسـت كه بفهمیم تا چه اندازه مشـكل اسـت كه تحلیل
رابطـه آنهـا بـا حرفهشـان ،از زندگـی خصوصـی و بـه ویـژه
خانوادگیشـان جـدا در نظر گرفته شـود؛ به بیـان دیگر ،مثل
بسـیاری از كاركنـان ،رابطـه با شـغل نـه فقط بـا پویاییهای
حرفـهای و اجتماعـی بلكـه بـا پویاییهـای خانوادگـی نیـز
سـاخته میشـود  .ایـن تداخـل كار و خانـواده به وضـوح در
دانشـگاه( بـه عنوان یک نهـاد حریـص) و در پژوهش علمی
و فضـای حرفـهای مشـاهده میشـود كـه «برتـری» را ارزش
مینهـد و تأثیـر صافیهـای پنهـان را نادیـده میگیـرد .تأثیر
کار پژوهشـی بـه دیگـر
زندگـی خانوادگـی و جنسـیت در ِ
پیامدهای ایجاد شـده توسـط سـازماندهی در محیط علمی
و خاستگاه اجتماعی اضافه میشود.
مقالـه سـوم از ایـن بخـش با عنـوان «جنسـیت و رابطه
ذهنـی بـا كار نـزد دانشـگاهیان» توسـط «آلبـن ژاكمـار»
(پژوهشـگر قراردادی مركز پژوهش جامعهشـناختی حقوق
و نهادهـای جزایی) و «فرانسـوا سـرفتی» (جامعهشـناس و
اسـتادیار جامعهشناسـی دانشـگاه پاریـس) نوشـته شـده
اسـت .ایـن مقاله با مطالعه شـرایط كار و شـغل در آموزش
عالـی و پژوهـش ،تحلیل خـود را بر نابرابریهای جنسـیتی
متمركـز میكنـد و سـعی میكنـد بـه خواننـده بفهمانـد كه
جنسـیت به عنوان اصلی كه سـاختار محیط كار دانشگاهی
را میسـازد در شـكل دادن به روابط كاری دانشـگاهیان چه
نقشـی دارد .ایـن مقاله ابتـدا رابطه مبهم كاركنان با كارشـان
را بررسـی میكنـد ،سـپس بـه تأثیـرات سلسـله مراتـب
حرفـهای و جنسـیتی بـر رابطـه ذهنـی بـا كار میپـردازد.
نتایـج ایـن مقالـه نشـان میدهـد كـه رنجـوری در محیـط

كار ،ناشـی از سـازوكارهای اجتماعی  -سیاسـی اسـت .به
نظـر نویسـندگان بـرای فهم وضعیت زنـان و مردانـی كه در
آمـوزش عالـی و پژوهـش كار میكننـد ،ابتـدا بایـد زمینـه
سیاسـی را مطالعـه كـرد .آمـوزش عالـی و پژوهـش ،پانزده
سـال تغییـرات و جهشهـای عمیق را پشـت سـر گذاشـته
اسـت و بـه نظـر نمیرسـد كـه ایـن پایـان كار باشـد .ایـن
اصالحـات تحـت تأثیـر دو (شـكل) مدیریتانـد كـه در
نـگاه اول متضـاد بـه نظـر میآینـد؛ از یـك طـرف گفتمـان
سیاسـی کـه بر « برتـری علمی» تأکیـد میکند و بـه دنبال
شـرایطی اسـت كه ایـن برتـری را تشـویق و یا پـاداش دهد
.از طـرف دیگر بر لـزوم همراهی با تعداد انبوه دانشـجویان
و فراهـم آوردن شـرایط برای رسـیدن به هـدف  50درصدی
موفقیـت آنها در گروه سـنی مقطع لیسـانس تأكید میگردد
 .ایـن احـكام متضـاد ،بـه دلیـل تقسـیم جنسـیتی كار در
ً
دانشـگاه ،عمدتـا روی زنان تأثیـر میگذارد (زنـان حتی در
میـان پژوهشـگران و اسـتادان ،اغلـب بـه كارهـای اداری و
آموزشـی گمارده میشـوند)؛ مؤلفهای كـه میتواند میدانی
برای توضیح مشكالت زیاد زنان باشد.
در مقالـه چهارم از فصل دوم این کتاب «سـوفی لنری»
در مقالـهای بـا عنـوان «اسـتاد -پژوهشـگران زن و هنجـار
مردانـه موفقیـت» بـر آن اسـت كـه هنجارهـای موفقیـت
دانشـگاهی را مطالعـه كنـد .وی سـعی میکنـد عمدتـا بـر
شـیوهای متمركـز شـود كـه طبـق آن روابـط جنسـیتى بـه
صـورت ناآشـكار بـراى زنـان و مردانـى كـه بـه هنجارهاى
مـورد انتظـار تـن نمیدهنـد ،محیطـی نامطلـوب ایجـاد
میكننـد .هنجارهایـی كـه در این مقاله دربارهشـان سـخن
ً
گفتـه میشـود  ،معموال ضمنـی و نامرئیانـد .این هنجارها
ً
ذاتا مسـئول نابرابریها نیسـتند ،تا جایی كـه به ویژگیهایی
بسـتگی دارنـد كه دقیقـا به هیچ وجه جنسـیتی نیسـتند .در
ً
مقابل ،معیار مرجع ،كامال جنسـیتی اسـت  ،هنجارها تنها
وقتی آشـكار میشـوند كـه درباره زنـان سـخن میگوییم و
دربـاره شـیوهای كه آنهـا این هنجارهـا را (در حرفهشـان) به
كار میگیرنـد و یـا نمیگیرنـد .ایـن هنجارهـا كـه فرض بر
ً
ایـن اسـت كـه جنسـیتی نیسـتند ،عمیقـا از كلیشـههای
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جنسـیتی تأثیـر میپذیرند و به اسـتمرار محیطی نامناسـب
بـرای زنـان كمـك میكننـد .بـرای بهبـود نسـبت زنـان و
مـردان در دسترسـی بـه پسـتهای رده بـاال در دانشـگاه،
موضـوع تنهـا ایـن نیسـت کـه زنـان «جاهطلـب» یـا
«دسترسـیپذیر» باشـند بلکـه مسـئله ،واداركـردن نهـاد
زیرسـؤال بردن خود در مورد شـیوهای اسـت
(دانشـکاه) بـه ِ
كـه میتوانـد مـدل موفقیـت دیگـری ارائـه دهـد؛ مدلی كه
زنـان را كمتـر طـرد كنـد و بهطوركلـی بـا تنگناهـا (و
لذتهای) فراشغلی انطباق بیشتری داشته باشد.
مقالـه پنچـم ایـن فصـل بـا عنـوان (زنـان و تحـوالت
حرفـهای «تناقضهای دانشـگاه فلیكس هوفویـه -بوینی در
ابیجان») توسـط «مارگریت اكوسـی موونگو» و «حسن گی
روژه تیفی» نوشـته شـده اسـت .آنچـه در این مقالـه در مورد
پیشـرفتها در بازنمایـی زنـان در دانشـگاه ارائه شـده اسـت
بسـیار شـكننده اسـت ،زیـرا اگرچـه بـر پایه نوعی خواسـت
سیاسـی برابـری بنـا شـده اسـت امـا از نظـر قانونـی تدوین
نشـده اسـت و همیشـه امـكان عقبگرد وجـود دارد .شـرط
نخسـت برابری در محیط دانشـگاهی بر پایهگـذاری آموزش
اجبـاری اسـتوار اسـت کـه شـرایط را بـرای پدیدآمـدن
مجموعـهای از زنـان متخصـص ایجـاد میكنـد. .بهنظـر
نویسـندگان فرهنـگ مـدرن سـاحل عاج بـه داشـتن مدرك،
منزلتاجتماعی و شـرایط مادی اهمیـت میدهد .در فضای
عمومـی ،مشـكالت خاصـی بـرای زنانـی كـه بـه دنبـال
دسترسـی بـه پسـتهای رده بـاال هسـتند ،وجـود نـدارد و
درواقـع زن بـودن اغلـب یـك امتیـاز بـه شـمار میآیـد؛
ً
باوجودایـن ،نگرشهـا واقعـا عـوض نشـدهاند و تكالیـف
ً
اجتماعـی و خانوادگـی عمدتـا بـر دوش زنـان سـنگینی
میكند؛ بنابراین ،پیشـرفت شـغلی به مهارتهای شـخصی
سـازماندهی و انعطافپذیـری پژوهشـگران بسـتگی دارد.
باالخـره ،زنـان هنگامـی پیشـرفت میكننـد كـه روشهـای
پیشرفت ،رسمی و قانونی شده و مشوق زناناند.
بخـش سـوم از ایـن کتـاب بـا عنـوان :تغییـرات نهادی
دارای  7مقاله و یک نتیجهگیری است.
«ان – سـوفی گادفـروی» نویسـنده مقالـه اول این فصل
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بـا عنـوان «هنجارهـای برتـری و نابرابـری جنسـیتی در
مشـاغل دانشـگاهی؛ تفكـر برخاسـته از پـروژه عصـر
جنسـیت» بیـان میکنـد کـه زمینـه دانشـگاهی خـود بـه
زمینههـای اقتصـادی ،جمعیتشـناختی و فرهنگـی مرتبط
اسـت .به نظر او دانشـگاه به سـرعت در حال تغییر اسـت.
سـاختار بودجـه وارزیابی ،از نظر حجم بودجـه و نیز اعتبار
اثر سـنجی ،بـه نفع علوم طبیعـی و به ضرر علوم انسـانی و
اجتماعـی اسـت؛ بنابرایـن ،ایـن موضـوع بیشـتر بـه ضـرر
زنـان اسـت كـه اغلب در علـوم انسـانی واجتماعـی تجمع
دارنـد .در مقابـل ،اختصـاص بودجـه بیشـتر بـه پروژههای
بینرشـتهای و گـذار به شـیوه تولید دانـش ناهمگون ،کمتر
سلسـلهمراتبی و معطوف به مسـئولیت اجتماعـی ،میتواند
فرصتهـای جدیـدی بـرای زنـان ایجـاد كنـد .بااینحال،
فراتـر از ارزیابیهـای ّ
كمـی كـه بـا اثر سـنجی توسـعه پیدا
كردهانـد ،همانطـور كـه مطالعـات نشـان میدهنـد،
هنجارهـای ضمنـی برتری ،جنسـیتیاند .سـوفی گادفروی
دیدگاههـای اكتشـافی گشـوده شـده در پایـان پـروژه عصـر
جنسـیت کـه محورهای پژوهـش آینده را ترسـیم میكنند را
شـامل ایـن مـوارد میدانـد :شناسـایی روششناسـیهایی
برای سـنجش دقیـق تر تعامـل میان جنسـیت و هنجارهای
برتـری و كاركـردن بـر روی خـود هنجارها بـرای اجتناب از
پیشداوریهای مبتنی بر جنسـیت و درنظـر گرفتن تأثیرات
هنجارها در طرح برنامههای اقدام برای برابری.
مقالـه دوم از ایـن فصـل بـا عنـوان «پـروژهای بـرای
اندیشـیدن ،بیـان كـردن و تغییر روابـط اجتماعـی مبتنی بر
جنـس :مطالعـات فمینیسـتی در ِك ِبك» توسـط «فرانسـین
دكـری» بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت .هـدف در ایـن
مقالـه ،مـرور مختصـر كیفی و ّ
كمـی مطالعات فمینیسـتی
در میـدان دانشـگاهی كبـك ،از سـه زاویـه متفاوت اسـت.
نخسـتین زاویـه ،بازگشـت بـه مراحـل مختلـف توسـعه
مطالعات فمینیسـتی در كبك از آغاز سـالهای دهه 1970
اسـت .دومیـن زاویـه ،طبقهبنـدی امـروزی از مطالعـات
فمینیسـتی دربـاره زنـان (مطالعـات زنـان /مطالعـات
جنسـیت) را بررسـی میكنـد ،درحالـی كه سـومین زاویه،
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دشـواریهای شناسایی شده توسط دانشـگاهیان فمینیست
كبـك و نگاهشـان را بـه عملكردهـا و چالشهـا و نیـز
راهبردهایشـان را بـرای برونرفـت از ایـن دشـواریها بـه
عنوان نتیجهگیری مطرح میكند.
«دنیـل مگلـوار» در مقاله خـود با عنوان «چـرا آموزش و
پژوهش در هائیتی زنانه نشـده اسـت؟» که سـومین مقاله از
ایـن فصـل کتاب اسـت بیان میکنـد زنان كمـاكان به خاطر
شـرایط ناپایدارشـان هزینـه میدهنـد .زنـان كـه قربانـی
درونیكـردن نقشهـای متفـاوت بـر اسـاس جنـس توسـط
والدینشـان شـدهاند ،بـا تأخیر و بـا كمرویی توانسـتهاند وارد
نظام آموزشـی شـوند و درنتیجه همچنان تعدادشـان در میان
اعضـای هیئت علمی بسـیار كم اسـت و فقـط  11/4درصد
از مجموعـه اسـتادان تمـام وقـت را تشـكیل میدهنـد .در
چارچوب ثبات بخشـیدن به اسـتادان ماهر در درون دانشگاه
دولتـی هائیتـی ،بایـد بـرای افزایـش تعداد زنـان اسـتاد تمام
وقـت تالش كـرد .برای ارزش قائل شـدن بـه صاحبان مدرك
دكتـری در درون دانشـگاه دولتـی هائیتـی ،ایـن امـر نیـاز بـه
كاری در سـطوح بـاال از طریق برگـزاری كنكور پذیرش چند
مرحلـهای دارد .به نظر نویسـنده اگر دانشـگاه دولتی بخواهد
خـود را مدرنیـزه كند ،نه تنها مجبـور به ایجاد سـازوكارهایی
بـرای پیشبـرد دموكراسـی شمولگراسـت ،بلكـه همچنیـن
بایـد از دانشـگاه دولتی هائیتـی ،مكانی برای تولید و انتشـار
دانـش در مـورد زنـان بسـازد .تمـام رشـتهها بـا نوعـی نظـم
اجتماعـی جنسـیتی مشـخص شـدهاند ،دانشـگاه دولتـی
هائیتـی بایـد مطالعـات جنسـیت را همچـون رویكـردی
متقاطع در میدان پژوهش ادغام كند.
«فرینـاز فسـا» در مقالـه چهـارم ایـن فصـل بـا عنـوان
«سیاسـتهای برابـری فرصتهـا در دانشـگاههای
سـوئیس؛ گزارش عملكـرد موقت یك رهبـری غیرمركزگرا»
بیـان میکنـد کـه هـدف ایـن مقالـه روشـن كـردن برخـی
مسـائل مـر تبـط بـا بـه كاربسـتن سیاسـتهای برابـری در
جهـان دانشـگاهی ،بـه ویـژه تأثیـر شـیوههای حكمرانی بر
محتـوای آنهاسـت .ایـن مقاله بر آن اسـت كه به شـكل یك
گـزارش عملكـرد موقت نشـان دهد كه چگونـه اصالحات

فراینـدی تهیـه و اجـرای سیاسـتهای برابـری ،بازتـاب
دهنـده و القاكننـده چارچوبهـای متفـاوت مسـئله برابری
بیـن زنان و مردان اسـت و بـه این طریق هرچند به شـیوهای
متفـاوت ،موضوعاتـی را تعریف میكند كه باید در دسـتور
كار قـرار گیرنـد .میتـوان گفـت كـه بـه طوركلـی پیامـد
مركززدایی در سـطح دانشـكده ها ،باالبردن سـطح اندیشـه
درباره مسـئله برابری و جنسـیت در حرفههاسـت؛ بنابراین،
ایـن مركززدایـی گامی مثبت اسـت ،چراكه مدیـران اجرایی
بـه شـكل بسـیار جـدی متوجه مسـئله شـدهاند ،بـه طوری
كـه ایـن مسـئله گاه به موضـوع بحثهای بسـیار وسـیعتر،
بـه ویـژه در شـوراهای دانشـكدهها تبدیـل میشـود .تأثیـر
مثبـت دیگـر ،امـكان طـرح مسـائل مربـوط بـه برابـری در
زمینـهای نزدیك به كنشـگران اسـت كه به آنها امـكان از آن
خـود كـردن اندیشـههایی را میدهـد كـه باعث پیونـد میان
حرفههـا و تعلقـات جنسـی میشـود .وی معتقـد اسـت
گرچـه هنـوز بـرای نتیجهگیـری قطعـی زود اسـت ،ولـی
مجموعـه عوامل مختلف او را به این اندیشـه میرسـاند كه
گـذر از منطـق بـاال  -پایین به منطـق پایین  -بـاال میتواند
تیـغ دولبه باشـد .یعنی ارتبـاط با جنبشهای فمینیسـتی كه
ابتـدا مسـئله برابـری را در جهـان علمـی طـرح كردنـد ،بـا
چندگانـه شـدن نهادهایـی كـه بـه برابـری میپردازنـد و نیز
بهایـی كه چندگانگی بر كنشـگران برابـری تحمیل میكند،
در معرض ضعیف شدن است.
مقالـه پنجـم ایـن فصـل از کتـاب بـا عنـوان «حرفـه
دانشـگاهی ،انتصـاب در سـمتهای اسـتادی و پذیـرش
قانـون مربوط بـه برابری دو جنس در دانشـگاههای آلمانی»
را «مایـك هیلگمـان» و«جنیفـر نایـگل» نوشـتهاند .هدف
ایـن مقالـه ،نشـان دادن تـداوم نابرابـری جنسـیتی در
دانشـگاههای آلمـان اسـت و نشـان میدهـد كـه چگونـه
كنشـگران در دانشـگاهها ،وزارتخانههـا و نهادهای سیاسـی
بـه مسـائل برابـری حرفـهای میپردازنـد .ایـن مقالـه بـا
بررسـی آمـوزش عالـی در آلمـان و بـه ویـژه در ایالـت
نوردرایـن -وسـتفالن آغـاز میشـود .در سـالهای اخیـر،
فرصتهـای شـغلی زنـان در آموزش عالی بهبـود پیدا كرده
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اسـت .بااینحـال زنـان همچنـان در سـطوح باالتـر و در
پسـتهای مدیریتـی كمتـر حضـور دارنـد .آمارهـای
بهدسـتآمده در آلمـان نشـان میدهد كه برابـری دو جنس
در سـطح دانشـجویان محقـق شـده اسـت امـا در سـطح
اسـتادان و پژوهشـگران تحقق پیـدا نكرده اسـت؛ فقط 20
درصـد از مجموع پسـتهای اسـتادی بـه زنان تعلـق دارد.
بااینحـال سـهم زنان بر اسـاس رشـته تغییر میكنـد؛ برای
مثـال در پزشـكی  63درصـد دانشـجویان ،زنانانـد،
درحالـی كـه فقـط  14درصـد اسـتادان را زنـان تشـكیل
میدهنـد؛ همیـن پدیـده در مناصـب تصمیمگیـری
دانشـگاهها نیـز دیـده میشـود؛ در ایـن مناصـب مـردان تا
انـدازه زیـادی دسـت بـاال را دارنـد .نتیجـه ایـن هژمونـی
مردانـه ،فراینـد خلـع یـد از زنـان در تمـام دوران حرفـه
دانشگاهیشـان اسـت .بهاینترتیب ،آنها با موانـع ناپیدایی
مواجـه میشـوند كـه بـا نـام «سـقف شیشـه ای» شـناخته

میشـود .مطالعـه آنهـا نشـان میدهـد كـه اسـتخدام در
سـمتهای اسـتادی هنـوز آلـوده بـه نابرابریهاسـت و
اشـكالی از تبعیـض وجـود دارد كـه اغلـب از طریـق
سـازوكارهای غیررسـمی اعمـال میشـود .بهنظر میرسـد
كـه كل فراینـد جـذب باید شـفافتر ،عادالنهتر و حسـاس
بـه نگرشهـای جنسـیتی شـود .بااینحـال ،فراینـد جذب
همچـون یـك «جعبـه سـیاه» اسـت كـه دشـوار اسـت كـه
بتـوان در معنایـی برابرانـه خواهانهتـر بـر آن تأثیر گذاشـت.
ازآنجاكـه این روند عمومی نیسـت ،دیگـر ابزارهای ارتقای
برابری بین دو جنس باید بهكارگرفته شوند.
«كاتریـن مـاری» (جامعهشـناس و مدیـر پژوهـش در
مركـز ملـی پژوهشهای علمی فرانسـه) نتیجهگیـری نهایی
بـر مجمـوع مقـاالت ایـن کتـاب نوشـته اسـت کـه در در
آخرکتاب چاپ شده است.

کیفیت در آموزش عالی؛ توسعه فضیلت حرفهای

معرفی از :میترا زرینی

کتـاب «کیفیـت در آمـوزش عالـی؛ توسـعه فضیلـت
حرفـهای» حاصـل ترجمـه گروهـی انـور شـامحمدی،
نعمتالله عزیزی و سـید مهـدی معافی مدنی در تابسـتان
 1399بـه قیمـت  30000تومان و در تیـراژ  ،200در 204
صفحـه از سـوی مجموعـه انتشـارات مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
چـاپ و در اختیار عالقه مندان ،سیاسـت گـذاران ،مدیران،
دانشـجویان دانشـگاههای کشـور
اسـتادان ،پژوهشـگران و
ِ
قرار گرفت.
کتـاب کیفیـت در آمـوزش ِعالـی :توسـعۀ فضیلـت
حرفـه ای تألیـف پروفسـور"مینگ چنـگ" اسـت .ایـن
بـازکاوی مفهـوم کیفیـت و ارائـۀ تعبیـری
کتـاب ضمـن
ِ
مبتنـی بر فضیلت از کیفیت ،کوشـیده اسـت بـا رویکردی
توانمندسـاز این
تحـول گرایانه نسـبت به کیفیـت ،بر نقش
ِ
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تعالی دانشـجویان تأکیـد ورزد؛ در زمینۀ
مفهوم در مسـیر ِ
برداشـت اسـتادان و دانشـجویان از کیفیـت
شـکاف در
ِ
کنـدوکاو کنـد؛ دیـدگاه اسـتادان و دانشـجویان را در
آموزش
رضایتمندی دانشـجویان و ارتبـاط آن با
خصوص
ِ
ِ
رضایتمنـدی دانشـجویان را بـر خـود و
باکیفیـت و آثـار
ِ
درونی دانشـجویان را
مؤسسـات بررسـی کند؛ قابلیتهـای
ِ
یادگیـری اثربخش
بـرای یادگیـری و همچنین نقش محیط
ِ
را برجسـته سـازد؛ نقـش و تأثیر ارتقای اعتمـاد را در حرفه
ایـی آ کادمیـک و نقـش اسـتادان را در یادگیـری
ای گر ِ
دانشـجویان تحلیل کند؛ و سـرانجام ،سـازوکاری اصالح
ارزیابـی کیفیـت پیشـنهاد کنـد کـه در آن،
شـده بـرای
ِ
ْ
کیفیت فضیلتی حرفه ای نگریسته می شود.
ایـن کتـاب در هشـت فصـل بـا محوریـت موضـوع
آمـوزش عالـی بـه نـگارش در آمده اسـت و همـان طور که
تربیتی دانشـگاه
دکتـر نعمـت الله عزیزی اسـتاد گروه علوم
ِ
آموزش
کردسـتان هـم در بخـش مقدمه اشـاره کرده اند کـه
ِ
پایـدار اقتصادی و اجتماعـی بر هیچکس
عالـی در توسـعۀ
ِ
پوشـیده نیسـت لـذا آمـوزش عالـی نهـادی اسـت کـه بـا
پـرورش نـوآوری و افزایـش مهارتهـای باالتـر ،نقـش
بسـزایی در رشـد و توسـعۀ اقتصـادی و همچنیـن بهبـود
اساسـی اجتماعـی و
کیفیـت زندگـی و رفـع چالشهـای
ِ
جهانی دارد.
امـا ،مؤثرتریـن عامـل تولیـد و بهـره وری در بنگاههای
ِ
اقتصـادی و صنعتی ،سـرمایۀ انسـانی اسـت کـه در دانش،
اخالقی افراد
مهارتهـا ،تواناییهای خالقانـه و ویژگیهـای
ِ
جامعه تبلور می یابد.
تدریـس باکیفیت
بـه هرحـال ،هرچند نقش آمـوزش و
ِ
آمـوزش عالـی ،در نتایـج یادگیـری رضایـت بخـش
در
ِ
ِ
تدریس
دانشـجویان انکارناپذیـر اسـت ،تقویت و تشـویق
ِ
آمـوزش عالـی را بـا چالشهـای
باکیفیـت ،مؤسسـات
ِ
گسـترده ای مواجـه سـاخته اسـت .ایـن در حالی اسـت که
آمـوزش عالـی از
بـه دلیـل تغییـرات پارادایمـی ،نظامهـای
ِ
فشـار شـدید هسـتند .باایـن حـال،
زیـر
ِ
ِ
جهـات مختلـف ِ
مؤسسـات دانشـگاهی بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه

آموزشهـای ارائـه شـده ،انتظـارات دانشـجویان و الزامات
کارفرمایان را هم در حال و هم در آینده تأمین می کند.
مطالعـات دانشـگاه پژوهی نشـان میدهد که
یافتههـای
ِ
آمـوزش عالی در سـالهای اخیر ،سـه تغییـر پارادایمی را در
قالبـی در هم تنیـده ،به هم پیوسـته و متقابـل ،تقویت کرده
یادگیری مـادام العمـر به مثابۀ حقوق بشـر؛
اسـت :توسـعۀ
ِ
دموکراتیزه کردن دانش؛ و توسعۀ جامعۀ دانش جهانی.
ات پارادایمـی تـا حـد زیـادی متأثـر از
ایـن تغییـر ِ
فرایندهـای جهانی سـازی بین المللی و تغییـرات هم زمان
در مناظر سیاسـی حقوقی ،اقتصـادی ،اجتماعی فرهنگی،
ات
فناورانـه و زیسـت محیطـی بـوده اسـت .ایـن تغییـر ِ
فرهیختـگان آموزش
پارادایمـی باعث شـده اسـت افق دیـد
ِ
ِ ً
عالـی ،بسـیار فراتـر از دیدگاهـی صرفـا منفعـت جویانه و
بازارگرایانه گسترش یابد.
شـایان ذکـر اسـت کـه مفهـوم کیفیـت در آمـوزش عالی
موضوعـی پیچیـده و چنـد وجهـی اسـت کـه بـه روشهـای
ْ
مختلف تفسـیر می شـود و از تئوریها ،مدلها و شاخصهای
ارزیابی آن بهره گرفته می شود.
عملکردی زیادی برای
ِ
ِ
آموزش عالی است.
روز
مباحث
از
یکی
کیفیت
ِ
ِ
اسـتدالل این کتاب این اسـت که شـاید علت
در واقـع
ِ
عـدم پذیـرش و تأییـد ارزیابی کیفیـت مربوط به اسـتادان و
متخصصـان نیسـت؛ بلکـه ایـن اسـت کـه ایـن فراینـد
رضایتمندی دانشـجو
اسـتانداردهای واالی دانـش را فـدای
ِ
ً
مـی کند و کاری صرفـا اداری قلمداد می شـود که یا چیزی
را نمی سـنجد یـا در ارزیابی و سـنجش آن افـراط می کند.
ِ
شـاید از مفهوم کیفیـت فقط برای اهداف مدیریتی اسـتفاده
شـود و اسـتادان مجبـور شـوند بـه ایـن بهانـه مطابـق بـا
شـاخصهای عملکـردی و اسـتانداردهای از پیـش تعییـن
ً
شده ای رفتار کنند که اصال قبول ندارند.
در ایـن کتاب ،کیفیـت فضیلتی حرفه ای تعریف شـده
اسـت .وقتـی مـی گوییـم کیفیـت بـه معنـای فضیلتـی
حرفـهای اسـت ،یعنـی اصـرار داریـم کـه کیفیـت یکـی از
آمـوزش عالـی را ارزشـمند میسـازد و
چیزهایـی اسـت که
ِ
باعث میشود یادگیری لذت بخش باشد.
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وقتـی مـی گوییـم کیفیت به معنـای فضیلـت حرفه ای
اسـت ،یعنـی اعتقـاد داریـم کـه ذینفعـان بایـد چارچوبـی
بهترکـردن آنها در
ارزیابی کار و خواسـتههای خـود و
بـرای
ِ
ِ
اختیار داشته باشند.
آمـوزش
هدف
نویسـندۀ ایـن کتـاب معتقـد اسـت کـه ِ
ِ
چگونگـی
عالـی کمـک بـه دانشـجویان اسـت تـا روش و
ِ
یادگیـری را بیاموزنـد ،خودشـان را درک کننـد و تبدیـل بـه
فردی مفید شوند.
اسـاس پنج پـروژۀ تحقیقاتی کـه در دهۀ
ایـن کتـاب ،بر ِ
ارزیابـی٢٠١٣، ٢٠١٤،
درخصـوص کیفیـت و
گذشـته
ِ
ِ
 a، b٢٠٠٩، ٢٠١٠، a٢٠١١، b٢٠١٠، ٢٠١٢،کیفیـت
انجام شد ه (چنگ٢٠٠٩ ،
 ٢٠١٥؛ چنـگ و همـکاران ،) ٢٠١٦ ،نگاشـته شـده
اسـت تـا بـا شـواهد تجربی نشـان دهد کـه نظر اسـتادان و
ارزیابـی کیفیـت چیسـت و آنها مفهوم
دانشـجویان دربـارۀ
ِ
تحصیلی
کیفیـت را چگونـه تفسـیر مـی کننـد .رشـتههای
ِ
تحقیـق نویسـنده شـرکت
اسـتادان و دانشـجویانی کـه در
ِ
دانشـگاه مختلـف در
کردنـد ،متفـاوت بـوده و در چهـار
ِ
انگلیس کار یا تحصیل می کرده اند.
همـان طـور که پیشـتر هـم گفته شـد این کتاب شـامل
انتقـادی درک
بررسـی
هشـت فصـل اسـت؛ فصـل اول،
ِ
ِ
همـگان از کیفیـت اسـت .در ایـن فصـل گفتـه میشـود که
کیفیت نبایـد رویکردی مدیریتی باشـد ،بلکه باید فضیلتی
حرفـه ای باشـد .فصـل دوم نگاهـی انتقـادی بـه مفهـوم
کیفیت به مثابۀ تحول می اندازد.
کلیدی
در ایـن فصـل ،توانمندی دانشـجویان که جـزء
ِ
کیفیـت بـه مثابـۀ تحول هسـتند تحلیل مـی شـود و عوامل
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کیفیت
توانمندسـازی دانشـجویان برای دستیابی به
کلیدی
ِ
ِ
ِ
متحـول کننـده مشـخص می شـوند .فصل سـوم بـر تجربۀ
فرهنـگ
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی از
اسـتادان و
ِ
ِ
کیفیت در انگلسـتان مبتنی اسـت و در آن ،تفاوتها تجزیه
و تحلیـل میشـود تـا نشـان داده شـود کـه تجربۀ اسـتادان و
دانشـجویان متفـاوت از هـم (و گاهـی متضـاد) اسـت و
انتظـار آنهـا از کیفیـت نیز فرق مـی کند .در فصـل چهارم،
آمـوزش باکیفیت از
رضایتمندی دانشـجویان و
ارتبـاط بین
ِ
ِ
منظـر دانشـجویان دکتری و اسـتادان راهنمای آنها بررسـی
ِ
میشود.
قابلیت
در فصـل پنجـم گفتـه مـی شـود کـه توانایـی و
ِ
یادگیـری بایـد درون دانشـجو بـه وجـود آید تا بدیـن ترتیب
مثبـت وی افزایـش یابـد .در فصل ششـم
یادگیـری
تجربـۀ
ِ
ِ
پیشـنهاد شـده اسـت که بایـد به تخصـص اسـتادان اعتماد
کار
داشـت تـا بتوان اسـتادان را تشـویق به تعهـد بیشـتر در ِ
خـود کـرد .در فصـل هفتـم پیشـنهادهایی بـرای اصلاح
ارزیابـی کیفیـت ارائه شـده اسـت ،زیـرا بدین
سیسـتمهای
ِ
قبال استانداردهای
ترتیب می توان
ِ
مسـئولیت اسـتادان را در ِ
تحصیلـی روشـن و بـا تقدیـر و تشـکر از اسـتادان و پاداش
دادن بـه آنهـا ،تخصصشـان را تقویـت کـرد .فصـل آخـر،
فصـل نتیجـه گیری اسـت کـه تأثیر مثبـت تلقـی از کیفیت
بـه مثابـۀ فضیلتی حرفـه ای را بر بهبـود آمـوزش و یادگیری
دانشگاهی نشان می دهد.

معرفی کتابهای مؤسسه

رؤیای ناتمام؛ تجربۀ زیستۀ دختران در
دانشگاههای ایران

یزاده
معرفی از :سمیه اسمعل 

کتـاب «رؤیـای ناتمـام؛ تجربـۀ زیسـتۀ دختـران در
دانشـگاههای ایـران» ،نوشـته خدیجـه کشـاورز اسـتادیار
جامعهشناسـی و عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی اجتماعـی وزارت علـوم ،حاصل پژوهشـی کیفی
اسـت که با هدف شناخت مسـائل و مشکالت دانشجویان
دختـر در دانشـگاههای ایـران بـه بررسـی دغدغههـای
دختـران دانشـجو در چهـار دانشـگاه ایـران (دانشـگاه
مازنـدران ،دانشـگاه اراک ،دانشـگاه بوعلـی سـینا همدان و
دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان) طـی سـال تحصیلـی
 1395-1396پرداختـه اسـت .ایـن کتـاب از سـوی
انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی در بهار
سـال  1397در  1000نسـخه به چاپ رسـیده است .کتاب
حاضـر در  296صفحـه به رشـته تحریر درآمـده و در قطع

رقعی و با قیمت  14500تومان روانه بازار شده است.
فصـل اول کتـاب ،کـه فصلی مقدماتی اسـت ،بـه بیان
مسـئله ،هـدف و پرسـشهای پژوهـش ،مروری بـر برخی
از پژوهشهـای انجامشـده در ایـران و خارج از ایـران و نیز
روش پژوهـش میپـردازد .نویسـنده بـا بیـان مسـائل و
مشـکالت روند حضـور دختران دانشـجو در دانشـگاهها و
سـهم زنان در ترکیب جنسـیتی دانشـجویان ،بـه مقالهای از
فرانسـواز مـاری فـو بونـه و نیکول کلـرک که به بررسـی 35
سـال پژوهـش دربـارۀ دانشـجویان در فرانسـه پرداختهانـد
اشـاره میکنـد و سـپس ،مطالبـی را درخصـوص رشـد
آمـوزش عالـی در ایـران مطـرح میکنـد .آمارهایی
شـتابان
ِ
کـه نشـان میدهد تعداد دانشـجویان شـاغلبهتحصیل ،در
کشـور مـا در طـول  40سـال ،بـه رشـد بسـیار شـتابان 29
برابـری رسـیده اسـت؛ رشـدی کـه البتـه بـا لحـاظ کـردن
آمـوزش عالـی در همـه جـای جهـان در
تـودهای شـدن
ِ
دهههـای اخیـر ،نـرخ چنـدان شـاخصی بهشـمارنمیآید.
وی در ادامـه ایـن بحث ،شـکاف میـان دختران و پسـران در
دانشـگاهها ،کندی فرآینـد راهیابی دختران به دانشـکدههای
مهندسـی و ناکامـی در دسـتیابی بـه مـدرک دانشـگاهی را
مطـرح میکند و تـدوام و بازتولید نابرابریهـای اقتصادی و
اجتماعی در دانشـگاهها را مسـئلهای بسـیار مهـم میداند؛
فرصتهـای صـوری برابـری آموزشـی و نابرابـری در
دسترسـی به رشـتههای «خوب» و دارای آیندۀ شـغلی برای
زنـان کـه همچنـان دغدغـه بسـیاری از پژوهشهـای
انجامشده در جهان است.
نگارنـده ،در ادامـه بـه بحـث درخصـوص اهمیـت
نمادیـن دانشـگاه بـرای دختـران و تمایـل آنهـا بـه ادامـۀ
تحصیـل درعیـن ناامیـدی از فرصتهـای جـذب حرفهای
میپـردازد و بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه بـا وجـود اینکـه
دختـران در دانشـگاه ازنظـر تحصیلـی نتایج بهتری کسـب
میکنند اما فرصتهای بهتر کاری از ِآن پسران است.
در فصـل دوم ،باعنوان «دانشـگاه؛ از انتظار تا واقعیت»
نویسـنده بـه فاصلـۀ میـان انتظـارات دختـران از دانشـگاه و
واقعیـت موجـود میپـردازد .یافتههـای پژوهـش وی در هر
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چهـار دانشـگاه نشـان میدهد کـه ازنظر دختران دانشـجو،
فاصلـۀ میـان انتظـارات از دانشـگاه و واقعیـت اجتماعـی
بسـیار زیاد اسـت؛ این فاصلـه را میتـوان در عواملی مانند
کیفیـت پاییـن دانشـگاهها ،تفـاوت چشـمگیر میـان
دانشـگاههای مرکـز و پیرامون ،گسـتردگی فضـای رخوت و
ناامیـدی در دانشـگاه ،سـرکوب انگیزههـای دانشـجویان
بهوسـیلۀ عوامـل مختلف در دانشـگاه ،نبود بسـتر مناسـب
بـرای فعالیـت علمـی ،کمبـود امکانـات مـادی و رفاهـی،
ضعـف فعالیت انجمنی ،نبود نشـاط و فضای باز فرهنگی،
ضعـف بسـترهای مناسـب بـرای فعالیـت علمـی و نیـز
ضعـف روحیـۀ پشـتکار و جسـتوجوگری علمـی در
دانشگاهها دانست.
فصـل سـوم ب ا عنـوان «نظـام آموزشـی دانشـگاه؛ حفظ
دانـش پیشـین و نفـی پرسـشگری» بـه انتقـاد دختـران از
آموزش
ی
نظـام آموزشـی میپردازد .انتقـاد از نابسـامانیها 
ِ
عالـی ایـران کـه از دههها پیـش دغدغۀ برخی پژوهشـگران
ایرانـی بـوده اسـت ،در این فصل ،بـا تأکید بـر روایتهای
دختـران دانشـجو ،بـا جزئیات بیشـتری مطرح میشـود .از
نگاه دختران دانشـجو ،سیسـتم آموزشـی دانشـگاه و تفکر و
پرسـشگری در فضـای دانشـگاه همچنان مهجـور مانده و
حفـظ دانـش پیشـین و تکـرار آن در اولویتهای آموزشـی
قـرار دارد .آنها دانشـگاه را به مثابه بازتولید سیسـتم مدرسـه
و برنامهریـزی آموزشـی را نامناسـب میداننـد .آنهـا بـه
کیفیـت پاییـن محتـوای درسـی ،عـدم کاربـردی بـودن
درسهـا و نمرهمحوری انتقاد دارنـد .همچنین ،بیعالقگی
برخـی از آنهـا بـه رشـته تحصیلـی خـود و عـدم کسـب
مهارتهـای الزم بـرای ورود بـه بـازار کار از مهمتریـن
چالشهای دختران دانشجو است.
موضـوع فصـل چهـارم این کتـاب «اسـاتید دانشـگاه،
یـک ضلـع از مثلث رخوت» اسـت که به نقش اسـتادان در
تـداوم مثلـث رخـوت میپـردازد .یکـی از بحثهـای رایج
در بیـان مشـکالت دانشـگاه ،عالوهبـر نقـد سیسـتم
دانشـگاهی ،انتقاد از اسـتادان دانشگاه اسـت .در این فصل
از کتـاب ،نویسـنده تلاش میکنـد تـا بـا نقـل روایتهای
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دختـران دانشـجو ،ارزیابـی آنهـا از استادانشـان را مطـرح
کنـد .بـه بیـان وی ،انتقادهـای اصلـی دختـران دانشـجو از
اسـتادان کـمکاری ،کمسـوادی و بـهروز نبـودن آنها اسـت.
آنهـا همچنیـن ،بـه شـیوۀ تدریس اسـتادان خـود نیـز انتقاد
دارنـد .بهبـاور آنهـا نهتنها بسـیاری از اسـاتید ،انگیزهبخش
نیسـتند؛ بلکـه در مـوارد زیـادی ،علت کاهـش انگیزههای
دختران دانشـجو و ترویج ناامیدی در میانآنها نیز هسـتند.
همچنیـن دختـران دانشـجو بـه فقـدان هیئت علمـی زن در
برخی از رشـتهها اعتراض دارند و آن را نشـانۀ بارز شـکاف
جنسیتی در دانشگاهها میدانند.
فصـل پنجـم تحـت عنـوان «نظـام فرهنگیارزشـی
دانشـگاه؛ تـدوام فرودسـتی زنـان» به نقـد دختران بـه نظام
فرهنگیارزشـی دانشـگاه میپـردازد .بـه بـاور نگارنـده،
انتقـاد دانشـجویان بـه این نظام ارزشـی ،در واقـع ،انتقاد به
فضای بسـتۀ دانشـگاه ،تبعیضهای ایدئولوژیک ،اسـتمرار
تبعیـض جنسـیتی در فضـای دانشـگاه (تـدوام فرودسـتی
زنـان) ،بیاحترامـی بـه فردیـت و ارزشهای دانشـجویان و
برخـی سیاسـتهای دانشـگاه دربـارۀ تفکیـک جنسـیتی و
بومیگزینی است.
فصل ششـم ،به مسـئله «امید به آینده و مسـئلۀ اشتغال
زنان» پـس از فارغالتحصیلـی میپردازد .اگرچه دسترسـی
به آمـوزش ِعالـی بهمثابۀ یکی از حقوق مسـلم شـهروندی
در میـان زنـان و دختـران جـوان گسـترش یافتـه اسـت ،اما
دختران دانشـجو از آیندۀ شـغلی خود نگران هسـتند و آنچه
پیـش روی خـود میبیننـد چیـزی جـز یـک چشـمانداز
شـغلی تیرهوتار نیست .مهمترین مشـکل این دانشجویان،
نگرانـی از یافتـن شـغل مناسـب پـس از پایـان تحصیالت
اسـت .بهغیـر از دانشـجویان چنـد رشـتۀ انـدک ،اکثـر
دانشـجویان از یافتـن شـغل ناامید هسـتند و همین موضوع
منجربـه ایجـاد رخـوت و ناامیـدی بهدلیـل نداشـتن
چشـمانداز شـغلی در میـان این دانشـجویان شـده اسـت.
همچنین ،بیارزشـی مـدرک تحصیلی در بازار کار و سـوق
یافتـن به ادامۀ تحصیالت ،بسـته بودن بـازار کار برای زنان،
ناامنی شـغلی و خشونت جنسـیتی علیه زنان در محل کار،
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از مهمتریـن دغدغههـای دختـران دانشـجو بـه شـمار
میآید.
فصـل هفتـم بـا موضـوع «دانشـگاه و دسـتاوردهایش
بـرای دختـران» بـه آوردههـای فرهنگیاجتماعـی دانشـگاه
بـرای دختـران میپـردازد .بـه بـاور نگارنده ،علیرغـم تمام
مشـکالت و دغدغههایـی کـه دختران دانشـجو دارنـد ،باز
هـم بسـیاری از آنهـا از اثـرات مثبـت دانشـگاه بـر وجهـه
اجتماعیشـان سـخنمیگوینـد و بـه نقـش دانشـگاه در
تحـوالت فکری خود اشـاره میکننـد .از نگاه ایـن دختران،
دانشـگاه باعـث ایجاد فرصت حضـور در اجتمـاع بزرگتر
و شـناخت چالشهـای زندگـی امـروز شـده و در کسـب
اسـتقالل ،مهـارت و توانمندی زنـان در دنیـای امروز نقش
بهسـزایی دارد؛ دانشـگاه جایـی اسـت کـه دختـران بـرای
زندگـی آینـده آمـاده میشـوند و تعامـل بـا دیگـران را
میآموزند؛ بسـیاری از آنها معتقدند در زندگی دانشـجویی
(یـا زندگـی خوابگاهـی) صبوری و مـدارا تمرین میشـود.
در ادامـه ایـن فصل ،دختـران دانشـجو از تأثیر دانشـگاه در
تغییـر نگـرش خود دربـارۀ ازدواج ،جنسـیت و کلیشـههای
قومیتـی سـخن میگوینـد .بـرای برخـی از آنهـا دانشـگاه
فضایـی فراهم آورده تا به نقد مناسـبات جنسـیتی در زندگی
خود بنشـینند و بـرای برخی دیگر ،بازخوانـی عقایدی را در
پی داشته که پیش از ورود به دانشگاه آموخته بودند.
در فصـل پایانـی ،ضمـن مروری بـر نتایـج پژوهش ،به
بحـث دربـارۀ یافتههـای پژوهـش پرداخت ه میشـود .نتایج
بهدسـت آمـده در زمینۀ مشـکالت دختران دانشـجو در پنج
مقولـۀ اصلـی تحـت عناویـن فاصلـۀ میـان انتظـارات از
ِ
دانشـگاه و واقعیت اجتماعی ،انتقاد دانشـجویان از سیستم
آموزشـی ،رشـته و دروس ،نقـد اسـتادان ،نقـد سیسـتم
فرهنگیارزشـی دانشـگاه و نبـود چشـمانداز کار و بسـته
بـودن بـازار کار بـرای فارغالتحصیالن ،دسـتهبندی شـده و
بـا توجـه به یافتههـای پژوهـش ،دادههـا مرور میشـود .در
پایـان ،راهبردهایی برای بهبود وضعیت دختران در دانشـگاه
ارائـه میشـود .بـه بیـان نگارنـده ،ایجـاد چشـمانداز کار
بـرای دختـران دانشـجو از مهمتریـن اولویتهـای آنهـا

اسـت .بنابراین ،کاهش مسـئلۀ بیکاری زنـان تحصیلکرده
یکـی از مهمتریـن راهبردهایی اسـت کـه به این حـوزه ارائه
میشـود .همچنیـن ،یکـی از اقداماتـی کـه بـرای کاهـش
فاصلـۀ انتظـارات از دانشـگاه و واقعیت موجـود ،میتوان به
آن دسـت یافت ،کاهش شـکاف جنسـیتی در میان اعضای
هئیتعلمی دانشگاهها است.
از سـوی دیگـر ،بـا بازخوانـی روایتهـای دختـران
دانشـجو در رشـتههای مختلـف میتـوان بـه شـکاف
عمیقـی میـان تحصیـل و اشـتغال زنـان دسـت یافـت؛
نگارنـده بـه نقل از سـازمان همکاری و توسـعۀ اقتصادی،
پیشـنهاداتی را بـرای جامعـه مفیـد میداند که بـه برخی از
آنهـا اشـاره میکنیـم :بازبینـی برنامههـای درسـی و
سیاسـتهای آموزشـی برای اجتناب از انتقال کلیشـههای
جنسـیتی؛ تشـویق دختران بـه تحصیل در رشـتههای علوم
دقیقـه ،تکنولـوژی ،ریاضـی و مهندسـی؛ ایجـاد تعـادل
میـان بدنۀ مدرسـان؛ بهمعنای حضور بیشـتر مدرسـان زن
ً
و نیـز قراردادن زنان در مشـاغلی که عموما ازسـوی مردان
ً
اداره میشـوند و نهایتـا بهبـود کیفیـت آمـوزش و ارتقـاء
مدیریـت مؤثـر منابـع بـه منظـور بهبـود نتایـج تحصیلـی
دختران و پسران.
در ادامـه ،نویسـنده اذعان میدارد تالش بـرای معرفی
الگوهـای موفـق زنـان در دانشـگاهها راهـی مهم بهسـوی
زدودن کلیشـههای جنسـیتی اسـت؛ زیـرا مردانـه بـودن
سـاختارهای دانشـگاه باعث میشـود که در بطن دانشگاه
نیـز دختـران بـا الگوهـای تلفیقی میـان موفقیت شـغلی و
زندگـی خانوادگـی کمتـر مواجـه شـوند .همچنیـن ،توجه
بـه تجربیـات جهانـی بـرای بهبـود شـرایط زنـان در حوزۀ
آمـوزش و اشـتغال نیـز اهمیـت دارد .بـه بـاور نویسـنده،
تلاش برای زدودن کلیشـههایی کـه زن و مـرد را متعلق به
دو دنیـای جداگانـه میدانـد ،میبایسـت از کودکـی در
دسـتورکار برنامهریـزان آموزشـی و دیگـر نهادهـای
اجتماعی قرار گیرد.
یکی دیگر از مشـکالتی که نویسنده از نگاه دانشجویان
بـه آن میپـردازد عدم دسـتیابی آنـان به بـازار کار به جهت،
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کمبـود مهارتهـای الزم بـرای ورود بـه بازار کار اسـت .به
روایـت دانشـجویان ،بسـیاری از رشـتههای تحصیلی ربط
چندانـی بـا نیازهـای بـازار کار ندارنـد .شـاید مهارتهای
کارآفرینـی و آگاهیبخشـی دربـارۀ امکاناتـی کـه زنـان
میتواننـد بـا اسـتفاده از آنهـا آغازگـر کاری شـوند ،یکی از
ضروریات امروز جامعه باشد.
نویسـنده تلاش بـرای کارآمـد کـردن دروس ،ارتبـاط
بیشـتر دانشـگاه بـا جامعـه ،نیازسـنجی بـرای ایجـاد
رشـتههای متناسـب بـا بـازار کار و حـذف رشـتههایی که
جامعـه بـه آنهـا نیـازی نـدارد را از امـور بسـیار ضـروری
میدانـد کـه بایـد در رأس اقدامـات وزارت علـوم قـرار
گیـرد .وی ،تلاش بـرای گزینـش اسـتادانی کـه دانـش،
تعهـد و عالقـه و اسـتعداد الزم بـرای تدریـس را داشـته
باشـند را نیـز از مسـئولیتهای وزارت علـوم میدانـد .بـه
اعتقـاد وی ،وزارت علـوم بایـد بتوانـد شـائبههای گزینش
فراعلمـی را از خـود بزدایـد و فراینـدی را طراحـی کند که
منجـر بـه جـذب اسـتادانی شـود کـه توانایـی تدریـس
دارنـد ،افـرادی انگیزهبخـش هسـتند و شـوق یادگیـری و
پرسـشگری را در دانشـجو ایجـاد میکننـد؛ بنابراین ،وی
طراحـی دورههـای بازآمـوزی بـرای اسـتادان را مناسـب
میدانـد؛ نگارنـده همچنیـن ،پیشـنهاد میکنـد
مکانیسـمهایی برای رسـیدگی بـه تخلفات اسـتادان تعبیه
گردد.
بـه بـاور او ،وزارت علـوم بایـد به سیاسـت گذاریهای
سـهمیهبندی جنسـیتی ،تفکیـک جنسـیتی و بومیگزینـی
جنسـیتی پایـان دهـد و دانشـگاه را فضـای تعاملـی بـرای
رسـمیت بخشـیدن و احتـرام گذاشـتن بـه گوناگونیهـای
فرهنگـی ،قومـی و جنسـیتی درنظر گیـرد .وزارت علوم باید
فضـای رخـوت را از دانشـگاه بزداید و نشـاط را به دانشـگاه
برگردانـد و دانشـگاه را فضایـی بـرای آزادی ،گفتوگـو،
تعامـل ،مـدارا و پذیـرش دیگـری بداند .شـیوههای گزینش
دانشـجو بایـد تغییر کند؛ بهطوریکه دانشـجویان براسـاس
عالئـق خـود و نه برمبنـای زور و اجبارهای بیرونی ،دسـت
بـه انتخـاب رشـته بزننـد .بایـد توجـه کرد کـه رتبـۀ کنکور
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بهتنهایی نمیتواند نشـان دهندۀ اسـتعداد ،عالقـه و توانایی
دانشـجو باشـد .باید بر کیفیـت و نه ّ
کمیت دانشـگاه تأکید
شـود .در رشـتههای علومپایه دانشـجویان باید مهارتهای
پیشنیـاز ضـروری بـرای تحصیل در این رشـتهها را داشـته
باشند.
همانطـور کـه اشـاره شـد تمرکـز اصلـی ایـن اثـر بـر
بررسـی مسـائل و مشـکالت دختـران دانشـجو بـر اسـاس
تجربـه زیسـته آنها در دانشـگاههای ایـران اسـت .از نکات
جـذاب ایـن کتـاب ،مصاحبههـای انجـام شـده از
دانشـجویان دانشـگاههای مختلف کشـور اسـت که مؤلف
در مقولههـای مختلفـی کـه بیـان میشـود به عنوان شـاهد
اسـتداللهای خـود مطرح میکنـد .این کتاب ،بـه زیبایی،
روایتگـر نگرانیهـا و دغدغههای دختران دانشـجو در زمینۀ
ً
دانشـگاه و پـس از آن اسـت .مخاطـب ایـن اثـر صرفـا
متخصصـان حوزه نقـد و تحلیل نیسـتند و هـر خواننده ای
کـه بـه مباحث فـوق عالقمنـد باشـد میتواند با ایـن کتاب
همگام شود.
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آموزش عالی و تحوالت فرهنگی -اجتماعی زنان

معرفی از :وجیهه جوادینیا

کتـاب «آمـوزش عالـی و تحـوالت فرهنگـی -اجتماعـی
زنان» بـه کوشـش لیلا فالحتـی ،عضـو هیئـت علمـی
موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،در
سال  1397منتشر شده است.
در پشـت جلد این کتاب آمده اسـت« :بررسـی مسائل
اجتماعـی بهویـژه در حـوزه زنـان ،امـری تخصصـی و
نیازمنـد توجـه متخصصـان و صاحبنظـران در حـوزه
مطالعـات جنسـیت و زنـان اسـت .یكـی از موضوعاتی كه
طـی دو دهـه اخیـر در فضـای دانشـگاهی ایـران مطـرح
اسـت ،افزایـش حضـور زنـان در آمـوزش عالـی اسـت.
مطالعـات پیشـین ،حضـور زنـان را در آمـوزش عالـی،
مقدمهای بر توانمندسـازی آنها و تحقـق یکی از راهبردهای
اصلـی توسـعه همهجانبـه برمیشـمردند؛ برایناسـاس،

بیشـتر مطالعات ،رویکـردی ّ
کمینگر و مبتنی بر توسـعه را
در پیـش گرفتهانـد .حال پس از گذشـت دو دهـه از حضور
دامنگسـتر زنـان در آمـوزش عالـی ایـران ،ایـن پرسـش
مطـرح اسـت کـه زنـان در ایـن عرصه بـا چـه چالشهایی
روبهروینـد و مهمتریـن پیامدهـای ایـن حضـور ،در چـه
حوزههایی قابلشناسایی است».
همچنیـن در ایـن کتـاب بـه ایـن موضوع اشـاره شـده
اسـت که تجربـه دهههای اخیر کشـورهای درحالتوسـعه
بیانگـر آن اسـت کـه افزایـش سـرمایهگذاری در نیـروی
انسـانی ،بهویـژه در حـوزه آموزش زنـان ،زمینههـای الزم
را برای دسـتیابی به رشـد اقتصادی باالتـر و رفاه اجتماعی
بیشـتر مهیـامیکنـد؛ بنابراین ،حضـور زنـان در آموزش و
ازبینبـردن شـکافهای جنسـیتی در سـطوح مختلف آن،
نهتنهـا بـه برابـری بیشـتر ،بلکـه بـه «کارایـی» باالتـر نیـز
میانجامد.
ازایـنرو ،حضـور زنـان را در آمـوزش عالـی میتـوان
یکـی از عناصر توسـعهیافتگی در عصر حاضر دانسـت .در
تبییـن افزایـش حضـور زنـان در آمـوزش عالـی نظریههای
مختلفـی ازجملـه نظریههـای مربـوط بـه رونـد
توسـعهیافتگی ،اهمیـت توسـعه متـوازن در کشـورها و نیـز
نقـش هویتبخشـی آمـوزش عالـی بـرای زنـان بـه شـکل
خاص و برای مردان به شکل عام مطرح میشود.
فالحتـی در مقدمـه کتـاب مینویسـد« :فـارغ از علـل
افزایـش حضـور زنان ،افزایـش ّ
کمی این روند تـا آنجا پیش
رفتـه اسـت کـه زنـان در عرصـه آمـوزش عالـی در بیشـتر
کشـورهای جهـان نسـبت بـه مـردان فزونـی یافتهانـد؛ بـه
شـکلی کـه در بسـیاری از کشـورها و میتـوان گفـت در
ب آنها با پیشـیگرفتن زنـان از مردان در بحـث ورود به
اغلـ 
سـطح آمـوزش عالـی مواجهیـم؛ بهعنوانمثـال ،در
ایاالتمتحـده آمریکا و انگلسـتان ،در سـال  ،2007سـهم
زنان از کل دانشـجویان  57درصد بود .در همین سـال ،در
اسـترالیا و فرانسـه ،زنـان  55درصـد کل دانشـجویان را
تشـکیل میدادنـد ( .)2007 ,UNESCOدر ایـران نیـز
هماننـد سـایر کشـورها ،در دهـه گذشـته رونـد افزایـش
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حضـور زنـان را در آمـوزش عالـی شـاهد بودهایـم کـه
مهمتریـن وجـه آن حضـور زنـان در دانشـگاهها از اواخـر
دهـه  70و فزونییافتـن تعـداد دختـران در دهه  80اسـت،
بهطوریکـه در سـال تحصیلـی  1382-1383بـرای
نخسـتینبار از مجمـوع  261هـزار نفـر دانشـجوی
پذیرفتهشـده در دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی
کشـور (حضوری و نیمهحضوری)  141هـزار نفر (53/94
درصـد) را زنـان و  120هزار نفـر ( 46/06درصد) را مردان
تشـکیل میدادند (مؤسسـه پژوهش و برنامهریـزی آموزش
عالـی .)1391 ،ایـن روند تـا پایان دهه  80ادامه داشـت ،تا
اینکـه از سـالهای آغازین دهه  90سـهم زنـان در جمعیت
دانشـجویی کل کشـور رو بـه کاهش گذاشـت ،بهطوریکه
در سـال  1394سـهم زنـان بـه  47درصـد از کل جمعیـت
دانشجویی و سهم مردان به  53درصد رسیده است».
همچنیـن در ادامـه نیـز مینویسـد« :درمجمـوع ،رونـد
حضـور زنـان در آمـوزش عالـی در ایـران ،در چهـلسـال
گذشـته رو بـه افزایش بوده اسـت و پژوهشهـای متعددی از
رویکردهـای مختلـف نظـری و کاربردی به بررسـی تأثیرات
فـردی ،خانوادگـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و سیاسـی آن
پرداختهانـد .از رویکـرد نظـری ،افزایـش تقاضای زنـان برای
حضـور در مراکـز آموزش عالـی در ایران را میتوان براسـاس
دو نظریـه تقاضای اجتماعی و وسـیله ـ هـدف توصیف کرد.
براسـاس ایـن دیـدگاه کـه از حـوزه اقتصـاد وام گرفتـه شـده
اسـت ،تقاضا عبـارت اسـت از حداکثر میزان خریـد کاال یا
خدمـت معیـن در یـک دوره زمانـی مشـخص کـه از سـوی
متقاضـی صـورت میگیـرد .آمـوزش عالی نیز بهعنـوان یک
خدمـت ،متقاضیانـی دارد کـه ایـن افـراد بـا تأثیرپذیـری از
شـرایط و متغیرهـای مختلـف ،تصمیـم میگیرنـد کـه بـا
خرید ،از خدمات آموزش عالی بهرهمندشوند».
فالحتـی در جایـی دیگـر از ایـن مقدمه اشـاره میکند:
«مجموعـه مقالـه حاضـر بـه دنبال بررسـی ابعـاد مختلف
حضـور زنـان در آمـوزش عالـی ایران اسـت و در نظـر دارد
اثـرات فـردی ،خانوادگی ،اجتماعی و سیاسـی را بررسـی و
واکاوی کند.
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در ابتـدا روند کلـی حضور زنان در آمـوزش عالی مورد
توجـه قرار گرفته و سـپس بهصـورت ویژه بر نقش دانشـگاه
آزاد تأکید شـده اسـت .شـکربیگی در مقالهاش با اشـاره به
سیاسـتهای توسـعه آموزش عالی در برنامه سـوم و بهویژه
همزمـان بـا تأسـیس دانشـگاه آزاد اسلامی ،دانشـگاههای
غیرانتفاعـی و مراکـز و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی
دولتـی و غیردولتی نشـان میدهد که دسترسـی گسـتردهای
برای گروههای مختلف اجتماعی حاصل آمده است».
کتـاب از دوازده مقالـه تشـکیل شـده اسـت ،در مقالـه
نخسـتین این کتـاب که حاصل پژوهش عالیه شـکربیگی و
حدیـث رمضانیفر اسـت ،در این پژوهـش دالیل متعددی
برای اسـتقبال عمومی از دانشـگاه آزاد اسلامی وجود دارد،
امـا دربـاره زنان میتـوان به این موارد اشـاره کرد :دسترسـی
آسـان بـه فضـای تحصیلـی ،تداومیافتـن نظـام نظارتـی
خانواده بـر دختران تـا پیـش از ازدواج و فراهمآمدن فرصت
تحصیـل بـرای زنـان متأهلـی کـه امـکان دوری از محیـط
خانـواده را ندارنـد؛ بنابرایـن ،پایهگـذاری دانشـگاه آزاد
اسلامی در شهرسـتانهای کوچـک ،ظرفیـت پذیـرش
دانشـجویان بومـی را افزایـش داده و موجـب افزایـش
دسترسی به آموزش عالی شده است.
یکـی دیگـر از مقـاالت ایـن کتـاب نوشـته شـیرین
احمدنیاسـت ،او در ایـن مقالـه بـر ابعـاد فـردی و تأثیـر
آمـوزش عالـی بـر شـکلگیری هویتهـای فـردی و
همچنیـن تفاوتهـای نگرشـی نسـلی در بیـن زنـان تاکید
میکند.
احمدنیـا افزایـش توانمندی ،آگاهی و دانـش زنان ،تغییر
در هویـت فـردی و اجتماعـی و دگرگونـی در نگرشهـا و
گرایشهـا ،ازجمله تغییـرات فـردی را ناشـی از ورود زنان به
آمـوزش عالـی میدانـد .از نظـر او ،وجـه دوم موضـوع ایـن
اسـت که تفاوت میان تحصیالت دختـران دارای تحصیالت
عالـی بـا مادرانشـان کـه از ایـن سـطح از تحصیلات
بیبهرهانـد ،موجـب ایجـاد فاصلـهای بیننسـلی میشـود.
ایـن فاصلـه نسـلی بیـن دختـران و مادرانشـان را میتـوان در
تقابـل نقشهای سـنتی و مدرن (نسـبتدادن نقش سـنتی یا
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نقشهـای جدید به هویت خـود) ،تعابیر متنـوع از زن و مرد
ایدئال ،ازدواج زودهنگام و ...مشاهده کرد.
جبـار رحمانـی و مهـری طیبینیـا ،در مقالهای بـا عنوان
«دانشـگاه و تحـول ممنوعـه سـوژه زنانـه در ایـران» درواقـع
تغییرات هویتی را از منظر اجتماعی و روانشناسی اجتماعی
بررسـی کردهانـد .در ایـن مطالعـه ،انگیزشهـای جدیـدی
بررسـی شـدهاند که زنان آنها را در بستر دانشـگاه تجربه و در
هویت مطلوبشـان بازنمایـی میکنند .آنها به مطالعه مسـیر
زندگـی زنانـی پرداختهاند که همزمان چهار نقش همسـری،
مادری ،دانشجویی و شغلی را بر عهده دارند.
خدیجه کشـاورز در مقالهاش با عنوان « دانشـگاه و نقش
آن در تحـوالت ذهنیتـی دختران دانشـجو» به نقش دانشـگاه
در تحـوالت ذهنیتـی دختـران دانشـجو پرداخته اسـت .وی
معتقد است« :جنسـیت همچنان بر نگرشهای دانشجویان
درزمینـه خانواده و مسـائل زنـان ،تأثیری تعیینکننـده دارد».
همچنیـن «ذهنیـت دانشـجویان دربـاره مسـائل مرتبـط بـا
جنسـیت ،زنـان و خانـواده ،در برخـی حوزهها با تغییـر و در
برخـی دیگر با مقاومت روبهروسـت؛ دانشـجویان ،آنجا که
تغییـر را بـه نفـع خـود میبیننـد ،آن را میپذیرنـد و زمانیکه
مخالـف منافعشـان ارزیابـی میکننـد ،آن را رد میکننـد؛
یعنـی در مقـوالت مرتبـط بـا جنسـیت ،نوعـی تغییـر و
سازش همزمان مشاهده میشود».
سـید احمد فیروزآبـادی و حمیده دباغـی در مقالهای با
عنـوان « مطالعـه وضعیـت سـرمایه اجتماعـی زنان اسـتان
تهـران از منظر تحصیلات» به نقش و تاثیـر تحصیالت بر
سـرمایه اجتماعـی تاکیـد کردهانـد .آنهامعتقدنـد ،حضور
در آمـوزش عالـی ،علاوه بـر تغییـرات هویتـی ،بـر
سـرمایههای فـردی و اجتماعی دانشـجویان اثـر میگذارد.
آنهـا در مطالعـه خود نشـان دادهانـد که سـرمایه اجتماعی،
تحـت تأثیـر وضعیـت تحصیلـی اسـت و زنـان بـا ورود به
آمـوزش عالـی ،علاوه بـر دسـتیابی بـه فرصتهایـی برای
تقویـت سـرمایه اقتصـادی خـود ،امـکان تقویت سـرمایه
اجتماعیشـان نیـز فراهـم خواهد شـد که این امـر میتواند
در ورودشان به بازار کار نیز مؤثر باشد.

افسـانه توسـلی و هاجرگلـی در مقالـه دیگری بـا عنوان
«تحلیل جنسـیتی تاثیر سـطوح تحصیالت عالـی بر میزان
دینـداری» ،تأثیـر تحصیلات دانشـگاهی را بـر میـزان
دیـنداری زنـان واکاوی کردهانـد .نتایـج پژوهـش آنهـا در
بررسـی رابطه میـان میزان دیـنداری دانشـجویان با مقاطع
تحصیلـی بیانگر آن اسـت که با افزایش میـزان تحصیالت،
از میـزان دیـنداری دانشـجویان کاسـته میشـود ،امـا بـه
تفکیـک جنـس ،میـزان دیـنداری دانشـجویان ،بـا مقاطع
ی آنهـا رابطـهای نـدارد؛ بدینترتیـب،
مختلـف تحصیلـ 
جنسـیت در اینجا نقشـی تعیینکنند ه ایفـاء میکند ،چراکه
دینداری دانشـجویان دختر در مقایسـه با دانشـجویان پسر
از میزان باالتری برخوردار است.
ملیحـه شـیانی بـا مقالـهای بـا عنـوان « جنسـیت و
شـهروندی :جایـگاه آمـوزش عالی در مشـارکت زنـان» به
ایـن کـه علاوه بـر تاثیـر آمـوزش عالـی بـر بعـد فـردی بر
متغیرهـای دیگـری از قبیل مشـارکت اجتماعی ،سیاسـی و
اقتصـادی نیـز تاثیـر میگـذارد .وی بـا محورقـراردادن
موضوع شـهروندی ،به بررسـی تأثیر تحصیلات و آموزش
عالـی بـر مشـارکت اجتماعـی پرداختـه اسـت .همچنیـن
پرسـشهای مختلفـی طـرح مبنـی بـر اینکـه آیا دختـران و
زنـان ،بـا دسـتیابی به آمـوزش عالـی در دورههـای مختلف
توانسـتهاند بـه شـهروندی و بهویـژه مؤلفـه اصلـی آن یعنی
مشارکت دست یابند مطرح کرده است.
الهـه کوالیـی و پیمـان کاویانیفر با مقالهای بـا عنوان «
تاثیـر برابـری جنسـیتی در آمـوزش عالـی بـر مشـارکت
سیاسـی زنان» از منظـر مشارکت سیاسـی به بحث آموزش
عالـی و جنسـیت پرداختهاند .پرسـش اصلـی آنهـا ایـن
اسـت کـه تأثیـر فراهـمآوردن فرصتهـای برابـر در حـوزه
آمـوزش در جمهوری اسلامی ایران ،بر مشـارکت سیاسـی
زنـان چیسـت؟ آیـا فراگیرشـدن آمـوزش عالـی زنـان و
عدالـت جنسـیتی ،تأثیری مسـتقل و مسـتقیم بر مشـارکت
نخبگانی زنان دارد؟
فالحتـی و نفیسـه عمـادی در مقالهای با عنـوان « نقش
فناوریهـای اطالعـات و ارتباطـات در توانمنـد سـازی
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اجتماعـی و اقتصـادی زنـان» بـر تأثیـر حـوزه فنـاوری
اطالعـات و ارتباطات بـر افزایـش مشـارکت اقتصادی و
اجتماعی زنـان تأکید میکننـد .محبوبی شـریعتپناهی و
درودیـان بـه بررسـی وضعیـت زنـان در شـرکتهای
دانشبنیان پرداختهاند.
یکـی دیگـر از مقـاالت کتـاب بـا عنـوان « دسـتاورد
دختـران از ورود بـه دانشـگاه؛ نهـاد دانشـگاه و حضـور
اجتماعـی دختران» کاری از سـمیه فریدونـی درباره حضور
دختـران در آمـوزش عالـی ایـران ،اسـت .فریدونـی تأکیـد
میکنـد کـه براسـاس مطالعـات پیشـین ،مهمتریـن انگیزه
دختـران برای ورود به دانشـگاه را این میداند که« ،دانشـگاه
تنهـا انتخـاب دختـران اسـت»؛ بنابرایـن ،بررسـی سـایر
عوامـل و انگیزههـای دختـران ،حـول این عامـل اصلی قرار
میگیـرد کـه دختـران جامعـه ما بـه دانشـگاه بهعنـوان تنها
انتخـاب خـود مینگرنـد و امـکان تجربـه فرصتهـا و
موقعیتهـای دیگـری را بـرای خـود متصـور نیسـتند .و
درواقع دانشگاه را ابزاری برای تحقق اهدافشان میدانند.
فریدونـی در جمعبنـدی تأکیـد میکنـد کـه بهطورکلی
دانشـگاه امـروزه به محلی برای توانمندشـدن زنـان در ایران
تبدیـلشـده و مفهـوم دانشـگاه در ذهـن زن ایرانـی بـا نگاه
سیاسـتمدار و یـا اقتصـاددان و یا متولی صنعـت و بازار به
دانشـگاه متفـاوت اسـت و متولیـان امـر چنانچـه بـه دنبال
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ایجـاد تـوازن در بافت آموزش عالی هسـتند ،نخسـت باید
کارکـرد دانشـگاه را بـرای زن ایرانی دریابند و مابـهازای آن را
برایشـان تعریـف کننـد؛ بدینترتیـب ،بخشـی از تـوازن
مدنظـر برقـرار میشـود و بسـیاری از تنشهـای حاصـل از
پذیرشهـای جنسـیتی ،حـذف زنـان از برخـی رشـتهها و
پذیـرش بومـی و مهاجرت زنان ،عوارض خـود را بر جامعه
تحمیل نمیکنند.
فالحتـی یـادآور میشـود« :در ایـن مجموعـه مقالـه
تلاش شـده اسـت ابعـاد مختلفـی از حضـور زنـان در
آمـوزش عالـی مطالعـه شـود؛ هرچنـد هنـوز جنبههـای
مختلـف حضـور زنـان در آمـوزش عالـی ازقبیـل اعضـای
هیئتعلمـی ،حضـور زنـان در سـاختار مدیریتـی و
برنامهریـزی آمـوزش عالـی ،کارکنـان زن در آمـوزش عالی
در بخشهـای اداری و علاوهبـر اینهـا ،مطالعاتی عمیقتر
دربـاره تجربـه زیسـته زنـان در آمـوزش عالی ،به بررسـی و
واکاوی نیاز دارد».
کتـاب «آموزش عالـی و تحوالت فرهنگـی -اجتماعی
زنان» بـه کوشـش لیلا فالحتی(عضـو هیئـت علمـی
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی ) با شـمارگان
 200نسـخه در  653صفحـه بـه بهـای  86هـزار تومان از
سـوی انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی منتشر شده است.

معرفی کتابهای مؤسسه

زیست دانشجویی :سیاست و هویت

معرفی از :مینا عظیمی

«زیسـت دانشـجویی :سیاسـت و هویت» کتابی است
بـه کوشـش سـیدعبداالمیر نبـوی عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی که توسـط انتشارات
این مؤسسـه در بهار سـال  1399با  390صفحه و 58000
تومـان بـه چـاپ رسـیده و در اختیـار جامعه دانشـگاهی و
عالقمنـدان بـه مطالعـات دانشـجویی قـرار گرفتـه اسـت.
چـاپ این کتاب در راسـتای مأموریت پژوهشـی گروههای
پژوهشی در دستور کار قرار داشته است.
بررسـی دیگربـاره زیسـت دانشـجویی در ایـران امروز،
بـه خصوص در پیوند با سیاسـت و هویـت ،امری ضروری
اسـت ،هـم بـه لحـاظ اینکـه دانشـگاه همچـون گذشـته
مهمتریـن مرکـز تولیـد علمـی و تربیـت انسـان متخصص
اسـت؛ و از سـوی دیگـر ،قشـر دانشـجو بـه بازخوانـی و

بازتعریـف الگوهـا ،نمادهـا و مفاهیـم سیاسـی و فرهنگی
مرتبـط بـا هویت فـردی و اجتماعـی در ایران امـروز کمک
کـرده اسـت .بـر ایـن اسـاس اثـر حاضـر در سـه فصـل )1
دانشـگاه و جنبـش دانشـجویی؛ از آرمـان تـا واقعیـت)2 ،
جامعـه دانشـجویی :تحـول بـه سـوی تکثـر و  )3زیسـت
دانشـجویی :سیاسـت و هویـت و مجمـوع  12مقاله تنظیم
شـده اسـت .مقاالت ایـن کتاب ،با هدف بررسـی زیسـت
دانشـجویی در ایـران امروز گردآوری شـده اسـت و هریک
سعی در واکاوی جنبهای از هویت دانشجویی دارد.
بخش اول این مجموعه« ،دانشـگاه و جنبش دانشجویی؛
از آرمان تا واقعیت» ،شامل چهار مقاله است.
«مبانـی ایدئولوژیـک جنبـش دانشـجویی» ،نخسـتین
مقالـه ایـن بخش و بـه نگارش مرتضـی مردیهاسـت که در
آن بـا رویکـردی انتقادی به تصور دانشـگاه بـه عنوان محل
مبارزه سیاسـی و موتور تغییرات طبقاتی نوشـته شـده است
و ایـن تصـور را نتیجـه بازاندیشـی جریـان چـپ میدانـد.
ایشـان معتقـد اسـت ریشـههای ایدئولوژیـک جنبـش
دانشجویی را باید در تغییرات تجدیدنظرطلبانه مارکسیستی
از اکونومیسـم بـه اصالـت فرهنـگ و از کارگـر به دانشـجو
قهرمان تغییر جستجو کرد.
بهمثابه
ِ
جنـگ جهانـی اول موجـب ناامیـدی ایـن جریـان از
جنبـش کارگـری و توجه بـه عنصر فرهنـگ و اهمیت مبارزه
بـرای عدالـت از طریـق قیـام فرهنگـی علیـه سـرمایهداری
شـد .بـا ایـن فرمولبنـدی ،قشـر دانشـجو در کانـون توجه
قـرار میگرفـت .مردیهـا معتقـد اسـت جنبش دانشـجویی
در ایـران به صورت محمل و روکشـی برای اسـتفاده احزاب
و گروههـای سیاسـی از امکانـات دانشـگاهها در
سهمخواهی در توزیع قدرت سیاسی درآمد.
مقالـه دوم «دانشـگاه اسلامی و برسـاخت سـوژه
سیاسـی» از رضا صمیم به دنبال این اسـت تا سازوکارهای
کنـش دانشـگاه و دولـت بهمثابـه تحقـق بیرونی مناسـبات
قدرت سیاسـی در ایران را با تمرکز بر دانشـگاه اسلامی که
شـکل جایگزیـن دانشـگاه مدرن پـس از انقالب اسلامی
ِ
در ایـران اسـت ،توضیح دهـد .به همین منظـور ابتدا برخی
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از نظریههـای غربـی دربـاره فرایندهـای سوژهسـازی در
آموزشـی جامعـه مدرن بررسـی شـده و معتقد به
نهادهـای
ِ
بودن ناگزیر دانشـگاه در ایران اسـت .در بخش دوم
سیاسـی ِ
مقالـه بـا سـه دسـتهبندی  )1از تأسـیس تا انقالب سـفید؛
 )2از انقلاب سـفید تـا انقلاب فرهنگـی و  )3از انقالب
فرهنگـی تـا امـروز سـعی در توضیـح رابطـه دانشـگاه بـا
مناسـبات قـدرت در ایران دارد .در بخش سـوم مقاله نیز که
جایگزینی دانشـگاه اسلامی با دانشـگاه
دوره تلاش بـرای
ِ
مدرن در ایران اسـت ،توضیح داده شـده تا نسـبت دانشـگاه
اسالمی با برساخت سوژه سیاسی نشان داده شود.
نوشـتار سـوم باعنـوان «امـر روانشـناختی و بازنمایـی
هیجانات در کنش سیاسـی :چارچوبـی تحلیلی برای درک
کنـش دانشـجویان» به قلم نظـری به دنبال بررسـی تأثیرات
اضطراب و رفتارهای نامطلوب سیاسـی در سـطح مشارکت
و فعالیـت سیاسـی افـراد جامعه اسـت تا بتـوان چارچوبی
جدیـد و کارآمد برای بررسـی رفتار سیاسـی دانشـجویان -
از منظـر روانشـناختی – ارائـه داد .تمركـز بـر تعامـل
پدیدههـای سیاسـی و روانشـناختی بـه صـورت دوجانبـه
درک چرایـی و چگونگـی ظهور ،تحدید یا بـه تعویق افتادن
کنشـهای سیاسـی دانشـجویان از موضعی روانشـناختی-
سیاسی رسالت اصلی مقاله حاضر است.
یزاده جزایـری در مقالـه «زمینههـا و بسـترهای
موسـو 
رادیکالیسـم در جنبش دانشـجویی در دهههـای  40و »50
تأثیـر حوزههـای مختلـف بـر هویـت دانشـجویان ایرانی و
نقـش آنهـا در رادیکالشـدن جنبش دانشـجویی را بررسـی
میکنـد .برهمین اسـاس با بررسـی دقیق مفاهیـم هویت و
میـدان بـه بررسـی زمینهها و بسـترهای جنبش دانشـجویی
میپردازد.
در بخـش دوم نیـز بـا عنـوان «دانشـگاه و جامعـه
دانشـجویی؛ تحـول بهسـوی تکثـر» چهـار مقالـه آمـده
است.
اولیـن مقاله این بخـش نگارش سـیدعبداالمیر نبوی با
عنـوان «ایـران؛ دولـت اسلامگرا و پدیـده تغییـر نسـل
( »)1980-2000اسـت کـه تلاش دارد تـا با گـردآوری و

184

| خبرنامه شماره یازدهم | پاییز 1399

تحلیل اسـناد و منابـع مربوط به سـالهای  1980تا 2000
و بررسـی پدیـده دگرگونی نسـلی در ایران دریابـد این تغییر
چـه اثری بـر وضعیـت سیاسـی و اجتماعی کشـور داشـته
اسـت؟ ایـن مقاله نشـان میدهد كـه متغیر دگرگونی نسـل
از جملـه عوامـل مؤثـر بـر تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی
اسـت و بـه ویـژه پدیـده جایگزینی نسـل آثاری بر مسـیر و
جهتگیریهـای درازمـدت هـر جامعـه و دولتـی برجـای
میگـذارد و ایـن تغییـر آنگاه مهـم و معنـادار میشـود كـه
دگرگونی-های ارزشـی بین دو نسـل نمایانگر نوعی شكاف
و گسسـت باشـد .نویسـنده معتقـد اسـت درک تحـوالت
دانشـجویی در ایـن دوره منـوط بـه درک تغییرات نسـلی در
ایران طی این دوره است.
مقالـه «جنبـش دانشـجویی در ایـران پـس از ،»1384
بهعنوان دومین نوشـته این بخش ،بـه وضعیت فعالیت-های
سیاسـی دانشـجویی در یـک دهـه اخیـر توجه کرده اسـت.
قهرمانپـور در اینجـا معتقـد اسـت بـا حرکـت دانشـجویی
نوینی مواجه هسـتیم کـه مهمترین خصلت آن تکثـر از یک
طـرف و عدم تمرکـز از طرف دیگر اسـت .این دو تحول مهم
معنای کنش سیاسـی و حتی هویت دانشـجویی را تغییر داده
اسـت .در کنـار ایـن تحـوالت اهمیـت یافتـن کنشهـای
محلـی در جنبـش دانشـجویی اسـت کـه تقریبـا بیسـابقه
اسـت و ایـن موضوع نشـان میدهـد که کنش سیاسـی دیگر
محدود به فعالیت در سـطح ملی نیسـت .همچنیـن افزایش
حضـور زنـان در جنبش دانشـجویی در کنـار دیگر تحوالت
پیـش آمده مؤید آن اسـت که جنبش دانشـجویی درایـران از
شـکل کالسـیک و سـنتی خـود عبـور کـرده و جامعـه دیگر
شـاهد یک حرکـت یکرنگ ،منسـجم و دارای هویت واحد
نخواهـد بـود ،بلکه هویتهـای متعـدد را درون خـود جای
خواهد داد.
ابراهیـم حاجیانـی در مقالـه «افراطگرایـی در جامعـه
دانشـجویی» از دانشـگاه به عنـوان آیینه تمام نمـای جامعه
یـاد میکنـد کـه بـه بازنمایـی و برجستهسـازی تمامـی
جریانـات فکـری فعـال در جامعـه ملـی و جوامـع محلـی
میپـردازد .زیـرا دانشـگاه در ایـران ،علاوه بـر کارکردهای
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ذاتـی خود ،بسـتر و زمینـه بروز و ظهـور انـواع گرایشهای
فکری نیز هسـت .حاجیانـی رویکرد و جریـان افراطگرایی
یـا رادیکالیسـم را بـه عنـوان مولـد بخشـی از جریانـات
سیاسـی دانسـته کـه همچـون رویکـردی نظـری در تفکـر
کثیـری از فعـاالن و کنشـگران جامعـه دانشـجویی کشـور
تأثیرگـذار بـوده اسـت .در ایـن نوشـتار ،ضمـن بررسـی
ماهیـت افراطگرایـی در جامعـه دانشـجویی کشـور ،بـه
شـاخصها و ابعاد و کیفیت آن پرداخته شـده و سـعی شده
تـا وضعیـت موجـود گرایشهـای افراطـی در جامعـه
دانشـجویی کشـور و علـل و عوامـل تأثیرگـذار در آن را
توصیف کند.
آخریـن مقالـه ایـن بخش بـه نگارش سـید ابوالحسـن
ریاضـی باعنـوان «شـوراهای صنفـی در دانشـگاه؛ فراینـد
تبدیـل مسـئله صنفـی بـه سیاسـی» از منظـری دیگـر بـه
واقعیتهـای زندگـی دانشـجویی توجـه کـرده اسـت و
درصدد نشـان دادن پیوند مسـائل صنفی با مسـائل سیاسی
در دانشـگاه اسـت .آنچـه تحـوالت صنفی امروز را نسـبت
بـه دهههـای گذشـته متمایـز میسـازد ،تفـاوت بنیادیـن در
رویکـرد جریانـات صنفـی اسـت .بـه طوریکـه امـروزه
شـاهد محوریـت مطالبـات صنفـی و تبدیـل شـدن آنها به
مطالبـات سیاسـی هسـتیم .با نگاهی به سـه دهه گذشـته و
تحلیـل مسـائل معتقـد اسـت بـه رغـم بـروز مشـکالت
اقتصـادی و رفاهـی اکثریـت جامعـه ،آموزش عالی کشـور
به سـمت کاهش سـهم آموزش عالـی رایگان قدم برداشـته
اسـت .در چنیـن شـرایطی بدنه دانشـجویی بـا گرایشهای
سیاسـی وارد یـک گفتمان واحد با دانشـجویانی میشـوند
کـه هیـچ گرایـش سیاسـی مطرحـی ندارنـد .نویسـنده در
ادامـه از افزایش شـکاف میان بدنه دانشـجویی و حاکمیت
به معنای عمومی آن سـخن گفته و همراهشـدن این شـکاف
بـا برخوردهـای امنیتـی را بـه نوعـی مسـبب افزایـش ایـن
شـکاف می-داند .این در حالی اسـت کـه در صورت درک
اجتماعیبـودن مسـئله ،میتـوان بـا سیاسـتگذاریهای
اجتماعـی بـا بـار مالـی محـدود به کاهـش این شـکافها
کمک کرد.

سـومین بخـش ایـن مجموعـه بـا عنـوان «دانشـگاه و
زیسـت دانشـجویی؛ سیاسـت و هویـت» شـامل چهـار
مقاله میشود.
ابتـدا ،مقالـه نعمتاللـه فاضلـی بـا عنـوان «مسـئله
اینترنـت و زندگـی روزمره دانشـجویی؛ دانشـجویان ایرانی
کـدام سـویه هویـت خـود را از طریـق اینترنـت تقویـت
میکننـد؟» آمده کـه تجربه زندگـی روزمره دانشـجویی در
ایـران امـروز از نظر موقعیتی که سـاختار رسـانهای شـدن و
شـبکهای شـدن کنونـی بـرای آن ایجـاد کـرده اسـت ،مورد
بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و دیجیتالیشـدن و
اینترنـت را به عنـوان مهمترین نیروها و عوامل شـکلدهنده
تجربـه دانشـجوی ایرانـی میدانـد و در ادامـه بـا روش
خودمردم-نگارانه تجربیات زیسـته خود ،دانشـگاه ایرانی و
دانشـجو را در بافـت تاریـخ معاصـر ایرانـی مـورد مطالعـه
قرار میدهد.
در مقالـه «کنشـگری سیاسـی در فضـای مجـازی:
مطالعـهای کیفی دربـاره تجربیات دانشـجویان تهـران» که
قدسـی بیـات آن را نگاشـته ،سـعی شـده اسـت بـه معنای
«تأمـل آنالین» نزد کاربـران جوان و دالیل متنـی و زمینهای
آنهـا برای بحـث و تبـادل نظر سیاسـی آنالیـن و پیامدهای
حاصـل از آن در زندگـی روزمـره آنهـا توجـه شـود .نتایـج
مطالعـه حاضر مؤید آن اسـت که دانشـجویان شـبکههای
اجتماعـی مجـازی را عرصـه و حیطه بالقـوهای برای بحث
و تبـادل نظـر سیاسـی و تأمـل سیاسـی میداننـد .همچنین
طبـق یافتههـای ایـن پژوهـش ،رسـانههای اجتماعـی را
میتـوان بهمثابـه یک فضای عمومی سیاسـی تفسـیر کرد و
از آن بـه عنـوان انقالبـی نوآورانـه و فناورانه در مسـیر تعامل
سیاسـی خبـر میدهـد کـه البتـه شـدت و حـدت آن بـه
رویکـرد شـرکتکنندگان در بحـث و موقعیت زمان وابسـته
است.
مقاله سـوم بـا عنوان «فرهنگ سیاسـی دانشـجویان» از
آمنـه صدیقیـان ،بـه توصیـف و بررسـی فرهنـگ سیاسـی
دانشـجویان کشـور به عنـوان یکـی از مهمتریـن زمینههای
شـکلگیری توسـعه سیاسـی پرداخته اسـت .در این نوشته،
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ضمـن بررسـی فضـای مفهومـی فرهنـگ سیاسـی،
تئوریهـای مختلف در این زمینه را بر اسـاس تقسـیمبندی
جامعه بحث و بررسـی کـرده و همچنیـن وضعیت فرهنگ
سیاسـی دانشـجویان کشـور در تحقیقـات دیگـر مطالعـه
کـرده اسـت .مـرور تحقیقـات دربـاره فرهنـگ سیاسـی
دانشـجویان ایرانـی نشـان میدهـد یکـی از مشـکالت
اساسـی در درک و شـناخت موضوع ،فقـدان تعریف دقیق،
شاخصسـازی ،عملیاتـی کـردن سـازه و اندازهگیـری و
سـنجش فرهنگ سیاسی اسـت .در ادامه صدیقیان گزارشی
از نتایـج پیمایشـی کـه توسـط وی در ایـن زمینـه – در دو
دانشگاه تهران و کردستان  -صورت گرفته ،آمده است.
آخریـن مقاله ایـن کتاب از حامد طاهریکیـا برگرفته از
پژوهشـی اسـت بـا عنـوان «چگونگـی شـکلگیری سـوژۀ

186

| خبرنامه شماره یازدهم | پاییز 1399

سیاسـی در دانشـگاه» اسـت که در سـال  1396توسط وی
انجـام شـده اسـت ،بـه «امـر سیاسـی و ریخت جنسـیتی:
مهندسـی فرهنگی و زایش سـوژۀ سیاسـی» اختصاص دارد
کـه از دو جنبـه در سـطح حکومـت و در سـطح فرهنـگ
زندگـی روزمـره و بـا محوریـت مفهـوم امـر سیاسـی در
دانشـگاه ایرانی نوشـته شـده اسـت و چگونگی شکلگیری
سـوژه سیاسـی را شـرح میدهـد .نگارنـده معتقـد اسـت
مهندسـی فرهنگی سـبب بـروز ریخت جنسـیتی جمعیت
دانشـگاه شـده و زمانـی که نظم ایـن ریخت بههـم بخورد،
سـوژۀ متخلف ظاهر میشـود .ظاهر شـدن سـوژۀ متخلف
زمانی اسـت که امر سیاسـی مهندسـی فرهنگی دانشگاه از
پشـت قوانیـن بیـرون میآیـد و در قالـب مأمـور و کارمنـد
ظاهر میشود.
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