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 فناوری وزیر علوم، تحقیقات و مقدمه
    

های معـین اجتمـاع عالمـان بنـا بـه ها و نقطـهتاریخ علم گواه بر این واقعیت است که در بزنگاه
. تمـام اسـت آفرین بودهشان بیش از هر نیرو و اجتماع دیگر نقشای و اجتماعیمسئولیت حرفه

ورده تالش و توانایی خود را معطوف به شناخت و کمک به حل مسـائل جدیـد و تـازه سـر بـرآ
ای نـو گیـر پیـدا کـرده و در قامـت مخـا رههایی صـورت همـهاند. مسائلی که در برهـهساخته

موجب بیم و نگرانی عموم مردم شده و مناسبات حاکم بر حیـات اجتمـاعی را بـا تمـام شـئون 
های آغـازین نـیم سـاو دوم سـاو متنوعی که دارند، به تعلیق کشـانده اسـت. انانکـه در ه تـه

هایی را رقم زد؛ و شد و نگرانیمواجه  19وید و کشور با شیوع ویروس ک 1398-1399تحصیلی 
ها سـان دیگـر نهادهـا و سـازمانبـهرا جامعه علمی و خانواده بزرگ نظام آموزش عـالی کشـور 

درگیر مسائل و موضوعات مترتب بر شیوع این ویروس کرد. ایـن شـراین نهـاد علـم و آمـوزش 
های اندگانه آموزشی، پژوهشی، فنـاوری، فرهنگـی و در عرصه عالی کشور را به تکاپویی تازه

خــود مســیرهای تــازه و ها و امکانــات دانشــجویی ملــزم ســاخت تــا بــا بــه میــدان آوردن داشــته
متربـت بـر  هایی کـه اصـو ً تالو، و کاهش هزینهرا برای اجتناب از هر نوع اخ های نوگشایش
گیــری از آمــوزش در عرصــه آمــوزش بهرههــای بــزرگ اســت تمهیــد و تــدبیر نمایــد. مخا ره

های موجـود و های فضای مجازی و اسـت اده حـداکیری از زیـر سـاختالکترونیکی و ظرفیت
ها، افزاری در دسـتور کـار همـه دانشـگاهافزاری و نرمها در دو سطح سختتجهیز و تقویت آن

ها، دانشـگاه سسات و مراکز آموزشی و پژوهشـی قـرار گرفـت. مراکـز آزمایشـگاهی و فنـیؤ م
های دانـش بنیـان تمـامی اهتمـام های علم و فناوری، مراکز رشد و شـرکتها، پارکپژوهشگاه

اند؛ و در ایـن مسـیر تولیـدات و خود را مصـروف فـائق آمـدن بـر ایـن مسـئله و بحـران سـاخته
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های فرهنگی و دانشجویی نیز همه مجموعه نظام اند. در عرصهدستاوردهای قابل توجهی داشته
هـای داند، همکاری و تالشآموزش عالی در ااراوب مسئولیت اجتماعی که متوجه خود می

ای است که پیامـدهای بین دستگاهی خوبی داشته است. پر واضح است که نوع مسئله به گونه
های مختلف علمی، فنی، اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و روانـی ای در عرصهوسیع و گستره

ن را در پی دارد. در نتیجه جامعه و حاکمیـت ایـن انتظـار را از نهـاد های خرد و کالدر مقیاس
های این مسئله ورود پیدا کرده و با بازکاوی ابعاد آشکار و پنهان آن علم دارد که به تمامی سویه

موجب نوآوری و گشایش شود. افزون بر این تقاضای بازار کار و عرصـه صـنعت و خـدمات و 
ینـده مقتضـی تعامالت میـان فرهنگـی و فراسـرزمینی در دنیـای آ های اجتماعی وتغییر ساحت

هـای گذاری بـرای هـدایت جریانعلم و فناوری از یکسو و خن مشیهماهنگی نظام آموزش، 
آتی علم و فناوری از سـوی دیگـر اسـت. بـرای تحقـق ایـن مطلـوب  زم اسـت وزارت عتـف 

زهـا و تحـو ت آتـی تعریـف و تنظـیم های آموزشی و پژوهشی خود را در هماهنگی با نیابرنامه
های آموزش عالی، علـم ست که عالمان دانشگاه و متخصصین حوزهنماید. این امر مستلزم آن ا

رونـا و نیـز بررسـی تجربـه یامدهای متعدد مسـئله شـیوع ویـروس کو فناوری نسبت به شئون و پ
های مندیدتوانـد سـو المللی موضـوع مداقـه و اندیشـه  زم را داشـته باشـند. امـری کـه میبین

با خود داشه باشد. به هر حـاو شـراین های نظری و عملی دانش و در عرصهفراوانی برای تولید 
هایی را نیـز پـیش سخت حاصل از شیوع بیماری جدای از مشکالتی که ایجاد کـرده، فرصـت

 روی جامعه ما نهاده است. آینده پیش روی مـا، امـری محتـوم و از پـیش تعیـین شـده نیسـت،
یژه نخبگـان و اصـحاب هـای فـردی و جمعـی همگـان، بـو عاملیتها و بلکه نتیجه کنشـگری

اندیشه است. تالش و مشارکت همه عزیزانی که در تولید و تدوین این اثر سهیم هسـتند را قـدر 
م. امیـدوارم ها آرزوی سالمتی و مزید توفیقات را از درگاه حق مسئلت دار نهاده و برای همه آن

مجموعه نظام آموزش عـالی کشـور بـا تـدبیر و تعهـدی کـه نسـبت بـه  نایت الهی،به لطف و ع
آفرین برای مردمان خوب این سرزمین های بهتر و امیدگشاییتواند افقساختن آینده بهتر دارد، ب

 های نظام جمهوری اسالمی ایران را صورت تحقق ببخشد.رقم زند و مطلوب
ــد ــدد فرمای ــاز م ــیر روا القــدس ار ب  ف

 

 کـردران هم بکننـد آنهـه مسـیحا میدیگ

  
 منصور غالمی
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 باب نسبت آموزش ملی درأت ما و کرونا:

 علم و بحران کرونا عالی، 

 1یحسین میرزائ
 دبیر مجموعه "جامعه ایرانی و بحران کرونا"

 
بـه دلیـل  سابقه برای جهان انسانی است. فراگیری بحران کرونـا،االشی بی ۱۹شیوع ویروس کووید 

ای منحصر به فـرد در تـاریخ را شـکل داده اسـت. های ارتبا ی در دهکده جهانی، پدیدهزیرساخت
هـای عـادی زنـدگی را بـه تعلیـق درآورد. روابـن و کرونا قبل از هرایز جریـان جـاری و رواوبحران 

س و ها و نهادهای اجتمـاعی را متوقـف کـرد. عـدم شـناخت دقیـق ایـن ویـرو مناسبات فردی انسان
تبعات آن در جهان انسانی، منجر به وضعیتی بغرنج و پیهیده در مواجهه بـا آن شـد و احتمـاو تـداوم 

گیری و غافلگیری این ویـروس روی ما نهاده است. سرعت همهای مبهم را پیشآن تصوری از آینده
تی بـا ایـن آموزشی و سیاسی نتوانسـتند مواجهـه درسـ اقتصادی، ا آن حد بود که نهادهای اجتماعی،ت

هـا شـده اسـت. بـا ایـن پدیده جدید داشته باشند؛ موضوعی که سبب بالتکلی ی عجیبی در میان آن
تر پاندمی، بـه وضـعیتی منجـر شـده اسـت کـه شراین، تعلیق جامعه در شراین اپیدمی و به تعبیر دقیق

دی در های زندگی اجتمـاعی را داـار شـوکی عمیـق کـرده و بازاندیشـی جـهمه ابعاد و زیرساخت
 های متعدد قرار داده است. تمامی شئون مبتالبه را در دستور کار نهادها و سازمان

آنهه اجماع نسبی بـر سـر آن در میـان صـاحب نظـران وجـود دارد آنسـت کـه ایـن بحـران 
شـود کـه در آن، آدمـی بقـای خـود و جدیـدی از تـاریخ را باعـی می هناشناخته، احتمـاً  دور 
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المللـی و بـا تکیـه بیشـتر بـر فضـای را به کمک مشارکت علمی بیناش عملکردهای اجتماعی
بخشــد. زیــرا ایــن هــای متقابــل غیرحضــوری اســتمرار میجدیــد ســایبری و از مجــرای کنش

تــرین الگوهــای کــنش انســانی داز مــراودات و گیری جهــانی نــه تنهــا خردتــرین و روزمرههمـه
سـطوا  ازمانی و خـدماتی  را تغییـر داده وارتبا ات ساده میان افراد گرفته تا روابن پیهیـده سـ

و  های آن را دسـتخوش التهـابفرهنگ و ارزشاقتصاد، سیاست، آموزش،  کالن نظام جهانی،
های جدی کرده است. در این شراین بحرانـی همـه نهادهـای اجتمـاعی بـا سـه پرسـش بحران

اهکارهای مواجهـه ر  -۲پرسش از ماهیت وضعیت جامعه در بحران کرونا،  -۱اند: جدی مواجه
پرسـش از راهبردهـا و سیاسـت  -۳با آن و عملکرد متناسب با موقعیت بحرانـی، و در نهایـت، 

 گذاری های معطوف به شراین پساکرونایی.
گیر آموزش عالی و نهاد علم، در این میانه بیش از هـر نهـاد دیگـری درگیـر وضـعیت همـه

اد نیز همانند هر نهاد دیگر متأثر از شـراین دپاندمیک  ویروس کرونا است. زیرا از یکسو این نه
تعلیق است و باید متناسب با آن، اقداماتی انجام دهـد، و از سـوی دیگـر نهـاد علـم و محققـان 
دانشگاهی، پیشگامان اصلی جامعه انسانی در مواجهه با این ویروس بـرای شناسـایی و مهـار آن 

درون نیز متوجـه تحـو تی شـگرف و عمیـق ها، نهاد علم و آموزش عالی از براینهستند. عالوه
در مبانی نظری و ارزشی است تا آنجا که گویی علـم، فرصـتی دوبـاره بـرای بازسـازی خـود و 

دست آورده است. به این معنـا، نهـاد آمـوزش عـالی و علـم عمیقـًا ارخش پارادایمی مهمی به
ن نهـاد از دو موضـع رو است که سـه پرسـش فـوب، بـرای ایـدرگیر بحران کرونا هستند. از این

ای کـه خود و مسـیر آتـی هشود به این معنا که این نهاد هم باید دربار درونی و بیرونی مطرا می
های بدیل برای شراین کرونایی و پساکرونایی بیندیشـد و هـم نسـبت باید اتخاذ کند و مکانیسم

هایی کـه توان مسـئلهمیخود با محین پیرامون را مورد بازبینی و تأمل قرار دهد. از منظری دیگر 
 بندی کرد:بحران کرونا برای نهاد آموزش عالی ایجاد کرده است را در اند سطح زیر دسته

 
 نسبت آموزش عالی و جامعه در بستر بحران کرونا؛ -1

در این سطح، مسئله اصلی آن است که رسالت آموزش عالی و نهادهای وابسته بدان نسـبت بـه 
ریزی برای آن بحرانی ایست، و اه نقشی در حل مسئله و برنامه جامعه پیرامونی در این شراین

عبارت دیگر، پرسش اصلی آن است که مسئولیت اجتماعی دانشـگاه در قبـاو جامعـه دارند. به
دلیل تغییر مناسبات از یکسو و مشـکالتی کـه بـا آن درگیـر ای که بهبحران زده ایست؟ جامعه

علـم و  روی آمـوزش عـالی،عات جدیـد را پـیشو توقاست از سوی دیگر، نظامی از انتظارات 
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فناوری قرار داده است. این پرسش صرفًا معطوف به آن نیست که نهاد آموزش عـالی بـه دنبـاو 
هـا، ایـن نهـاد بایـد نقـش پیشـگامی در براینزده باشـد، بلکـه عالوهرفع نیازهای جامعه بحـران

باشد. به همین دلیل آمـوزش عـالی در  هدایت و رهبری جامعه به سمت خیرجمعی را نیز داشته
این میانه هم نقش یکی از کارگزاران اصلی در مواجهه با موقعیت بحرانی خواهد داشـت و هـم 

تواند بواسطه های عمومی، میاینکه به واسطه نقش رهبری خود به سمت خیر جمعی و فضیلت
معموو زندگی انسـانی  هایبازخوانی انتقادی عملکرد گذشته، سهمی جدی را در اصالا رویه

 که منجر به این بحران و موارد مشابه آن شده است، داشته باشد. 

 
 های درونی نهاد آموزش عالی در شرایط بحرانیمسئله -2

ثر از شـراین بحرانـی شـده و بحـران کرونـا، أدر این سطح، آموزش عالی به میابه یـک نهـاد متـ
جاد کرده اسـت کـه منجـر بـه پیامـدهای های جاری قبلی این نهاد ایهای جدی در رویهتوقف

های درونی این نهـاد های مختل ی از ابعاد و بخشجدی برای آن شده است. از این رو ساحت
شراین بحران کرونا و موقعیت پساکرونایی خواهند بود. که در ادامه بـه برخـی از ایـن نیز درگیر 

 د شد.ها اشاره خواهاالش

اولین پیامـد ایـن وضـعیت، بـه دلیـل  های آن:رساالت تحول در معنای آموزش عالی و -الف
کـادمی و آمـوزش عـالی و م هـوم تعلیق فضاهای دانشگاهی، نوعی باز  اندیشـی در بـاب معنـای آ

بـر فضـای اند، مبتنیهایی کـه در قالـب ایـده دانشـگاه  ـرا شـدهدانشگاه است. عمـده نظریـه
ای کـه اشـکاو متعـدد ت؛ بگونـهاجتماعی حاصل از حضور فیزیکی عناصر اصلی دانشگاهی اس

دانشگاه در دو قرن اخیـر از ایـن اصـل بنیـادین تغذیـه  هحیات دانشگاهی در الگوهای شناخته شد
. امـا اکنـون همـه انگلیسی و آمریکـایی و غیـرهاه در الگوی آلمانی و یا فرانسوی،کرده است؛ خو 
د، داـار االشـی جـدی آمده است و در نتیجه م هوم پـداگویی در فضـای جدیـایز به تعلیق در 

ها و ابعاد خاص خود را پیدا کند. لذا این وضـعیت مسـتلزم نیازمند آنست که بتواند د لت شده و
کادمی و زیرساخت  های آن در دو سطح سازمان درونی و بیرونی است. بازاندیشی در م هوم آ

، تعلیـق اولین پیامد مهم شیوع ویـروس کرونـا اولویت یافتن آموزش و پژوهش مجازی: -ب
هـای اجتمـاعی بـود. تعطیلـی دهمه فضاهای جمعی و حضوری و الگوهای سنتی و پیشـین نها

ای از مراکز آموزش عالی جهان، مصداب و نمـاد تـامی از ایـن تعلیـق ها و بخش عمدهدانشگاه
است. دانشگاه در الگوی نسبتًا کالسیک پیشین مقتضی تجمع کـارگزاران دانشـگاهی داسـتاد، 

هـای علـم و فنـاوری های دانشگاهی و مراکـز تحقیقـاتی و پارکرمند  در پردیسدانشجو و کا
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های پیشـین آمـوزش و موضوع کـرده و شـیوهاست. حا ، بحران کرونا همه این مناسبات را بی
های وجـود زیرسـاخت هاعتبار ساخته است. حاو بـه پشـتوانهای پژوهش را بیحتی برخی شیوه

هـای مجـازی ارتبـا  و تـدریس و پـژوهش در دسـتور کـار فضای مجـازی، اسـت اده از روش
ایـن  هها و مراکز آموزش عالی قرار گرفته تا شاید بخش اندکی از حیات به تعلیق درآمددانشگاه

مراکز بـه جریـان افتـد. گـویی در ایـن شـراین، آمـوزش و پـژوهش مجـازی و غیرحضـوری و 
ای سـخت اسـت. بـه همـین دلیـل در هدارویـی در لحظـههای متعدد ارتبا  سایبری نوششیوه

های جهان تبـدیل شـد. زمانی کوتاه آموزش مجازی به مهمترین برنامه همه دانشگاه ههمین باز 
ایــن توجــه ناگهــانی کــه شــدت و ضــعف آن در کشــورهای متعــدد مت ــاوت اســت، در کنــار 

ن عـدالتی آموزشـی و بسـهای نیکویی که فراهم آورده است، خود از جهاتی عامـل بیفرصت
کادمیک نیز شده است. زیرا بسیاری از دانشگاه از جمله ایران، های جهان و شکاف دیجیتاو آ

آموزشـی و فرهنگـی مناسـب بـرای بکـارگیری آمـوزش و پـژوهش زیرساخت فنـی، تجهیزاتی،
ی جدیـد فعالیـت اند، و از سوی دیگر ارتبا  دانشـگاه و جامعـه نیـز در الگـو مجازی را نداشته

 هکنشگران درون و بیرون دانشگاهی و هم حـوز نوین  راحی نشده و لذا هم وهها به شیدانشگاه
صنعت و خدمات از این عرصه غ لتی بزرگ دارند؛ غ لتی که در کشـوری اـون ایـران بسـیار 

گونه که پیش از این هم گ ته شد، است اده از ایـن فضـا نمایان است. در کنار این مسائل، همان
ی متعددی اسـت کـه های فرهنگی و اجتماعزم، مقتضی رواج زمینههای فنی   بر مهارتعالوه

 های ویژه هستند. فضایی از تعامالت و کنشدر کلیت برسازنده 
سـوم، بحـران مـراودات و مبـاد ت علمـی و  نکتـهالمللای: بحران در آماوزش عاالی باین -ج

ایی فیزیکـی اسـتاد و  ور سنتی بر جابجها بهالمللی است. زیرا همه آندانشگاهی در عرصه بین
اینـک بـه  های تحقیقـاتی مبتنـی هسـتند؛ مشـارکتی کـهدانشجو و مشارکت حضوری در پرویه

ای های منطقـههایی که دانشـگاهها و تالشالمللی شدن دانشگاهبین تعلیق درآمده است. پرویه
 برای تقویت و انسجام خود تعریف کرده بودند، و همهنین سیاست جذب دانشجوی خارجی،

شـان را هایی کـه  مبنـای اصـلی منـابع مالیاکنون متوقف شده است. این مسئله برای دانشـگاه
هـا خواهـد بـود. در نتیجـه اند، یک بحران جدی در تـأمین مـالی آندانشجوی مهاجر قرار داده

بایسـت بـرای آن ها داار تغییـر و تحـوو اساسـی شـده کـه میالمللی دانشگاههای بینسیاست
 های جدید و جایگزین جذب دانشجو را پیدا کرد. اهی برای آن و ایجاد شیوهاندیشید و ر 

اهارمین پیامـد بحـران کرونـا در درون آمـوزش عـالی،  بحران در اقتصاد آموزش عالی: -د
های اقتصاد آموزش عالی و منابع مالی آن است. در صـورت تـداوم بحـران تحوو در زیرساخت
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ــده، و عــدم امکــان ــا ســاو آین ــا ت جــذب دانشــجو و درخواســت خــدمات اجتمــاعی از  کرون
های خصوصـی ایجـاد خواهـد ویژه دانشـگاهها بهها، بحرانی نسبتًا جدی برای دانشگاهدانشگاه

پردازان جدید هستند بتوانند این های نظریهایده این زمینه خّیرانی که محقق کننده شد. شاید در
ینه را برای تغییرات بزرگی که جهان پـس از برهوت و ورشکستگی اقتصادی را ترمیم کنند و زم

های مشـابه و تهدیـدات زیسـت محیطـی و جـوامعی کـه مشـتاقانه گیریگیری و همـهاین همه
خواهان تغییر در سبک فکری و رفتاری خود هستند فراهم کند. ایـن همـان تغییـری اسـت کـه 

 لی پیدا کنند.حها باید بدان تن دهند و برای بحران فعلی راهنظام مالی دانشگاه
 

 پساکرونایی علم در شرایط بحران کرونا و آیندههای نهاد مسئله -3

جهان مدرن عمیقًا مبتنی بر اندیشه و جهان بینی علمی است. به همین سـبب نهـاد علـم نقشـی 
سویه نبـوده های آن داشته است. البته این رابطه یککلیدی در برساخت جهان مدرن و سیاست

ز در تعیین خن سیر علوم جدید نقش داشـته اسـت. حـاو شـیوع بحـران و تحو ت اجتماعی نی
کرونا، از یکسو االشی جدی برای کارآمدی نهاد علم در شـناخت ایـن ویـروس و مهـار آن از 

وجود آورده اسـت و از سـوی دیگـر اعتبـار فهـم های پزشکی و مدیریتی و تکنولوییـک بـهراه
لش کشیده است. مسلمًا نیز به اا متناسب با آن راعلمی از  بیعت و جامعه و ارائه راهکارهای 

پسـاکرونایی و همهنـین اشـاره بـه  ل شـراین فعلـی و سـخن گ ـتن از آینـدهتحلیـ موج فزاینده
هـای پیشـین دارد و گویـای تغییرات آتی نظام ارزشـی و معرفتـی علـوم جدیـد ریشـه در بحران

بیـان آن را فـراهم آورده  انـهشی برای تحوو در نظام علم است؛ عطشی که کرونـاویروس بهعط
های رایـج است. بحران کرونا بواسطه تعلیق دانشگاه در معنای سنتی، االشی جدی برای شـیوه

تولید علم، تـرویج آن و توزیـع محصـو ت علمـی در جامعـه ایجـاد کـرده اسـت؛ بگـذریم از 
ای دقیـق یابـد. ای نه اندان دور صورتبندیای که اه بسا در آیندههای وجودی و معرفتیمینهز

های جدید برای ایجـاد و به همین دلیل شراین کرونایی و موقعیت پساکرونایی مستلزم اتخاذ راه
 توسعه روابن علمی، اجتماعات علمی و تولید و توزیع علم است. 

جربـی، علـوم روی علم ددر معنای عام آن که شـامل علـوم تتری که پیشاما پرسش بنیادی
شود  نهاده شده آن است که آیا مسیری که بشر در  ـی لوم انتقادی میاجتماعی و عتاریخی، 

های جهـانی های بزرگی مانند استعمار، جنگدوره مدرن  ی کرده است، مسیری که با بحران
های عمیق محین زیستی، آینده نامعلوم بشری به واسطه دستکاری در و تغییرات اقلیمی، بحران

و غیره همراه بوده، مسیری درست اسـت؟ کجـای کـار اشـتباه ینتیک انسانی و سایر جانداران 
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بوده و باید مورد بازاندیشی انتقادی و جدی قرار گیرد؟ و برای اصالا این مسیر اه باید کـرد؟ 
گاهی انسان جدید و محدودیت کـه خـود را های قدرت او را در حالیویروس کرونا، حدود ناآ

ان داد. حـاو بایـد دیـد آینـده اگونـه وضـعیتی دانسـت، نشـبه قدرت علم و فناوری متکی می
 خواهد داشت. 

های فوب، به همراه موارد کلی و جزیی دیگری کـه قابـل  ـرا هسـتند، ها و االشپرسش
اند که پیش از آنکـه جریـان تغییـرات نهـاد آمـوزش عـالی و علـم را بـه دنبـاو خـود گویای آن

اهکـاری پیـدا کـرد. ایـن مسـئله مـا را بـر آن ها ر بکشاند، باید به این مسائل اندیشید و برای آن
ها را مطـرا نظران حوزه مطالعات آموزش عالی و علم این پرسـشداشت که به کمک صاحب

پژوهشی به شیوه  -های علمیکنیم. هراند در این مجاو اندک، فرصت کافی برای تألیف متن
نظـران های ایـن صـاحبدهها و ایـرایج نبوده، اما در الگوی جستارنویسی تالش شد از دیـدگاه

های پیش روی آموزش عـالی و نهـاد علـم در ایـران و جهـان اسـت اده شـود. برای  را االش
هراند اکنون در میانه راه این بحران جهانی کرونا هستیم و آینده وضعیت کرونـایی مـا و زمـان 

یشیدن و تأمـل تواند آغازگر راهی برای انداتمام آن هنوز مشخص نیست، اما  را این مسئله می
بازتابی در این زمینـه و در بسـتر جامعـه ایرانـی باشـد. زیـرا از خـالو گ تگـوی انتقـادی میـان 

هـای م یـدتر و نظران است که درک بهتری از وضعیت پـیش رو و پیـدا کـردن راه حلصاحب
آیـد. جسـتارهای اخیـر کـه بخشـی از مجموعـه  جامعـه دست میاندازهای آتی بهترسیم اشم

آموزش و پژوهش را در ایران مـورد تأمـل  ونا  است، تالش دارد سازمان علم،و بحران کر ایرانی 
قرار دهد و از زوایای متعدد قوت و ضعف آن را در مواجهه با این بحـران جهـانی نشـان دهـد. 

ابعاد فرهنگی و اجتمـاعی بحـران کرونـا »الذکر، مجلدی به فوب ه زم به ذکر است در مجموع
 ن بحران، نه موضوعی صرفًا پزشکی بلکـه عمیقـاً شان دهد ایاص یافته است تا ناختص« در ایران

موضــوعی اجتمــاعی اســت و بــا قــدرت خــود، شــئون متعــددی از حیــات ایرانیــان را بــه خــود 
مجلـد سـوم ایـن مجموعـه کتاب حاضر، مجلد دوم این مجموعه است. اختصاص داده است. 

مـارک دیـویس و ، مردم و روایت  اثـر ها پاندمی که انشاالله به زودی منتشر خواهد شد، کتاب
های ایرانیـان در دو به ثبت تجربـهنیز مجلد اهارم و  است پورترجمه اسماعیل یزدانَدوینا لوهم 

ماه اخیر در فضای وب و سیر تحوو فکری و فرهنگی اختصـاص یافتـه اسـت. امیـدواریم ایـن 
های سیاستی اندگانه دیگری نیـز در گزارش انتشار بر موارد فوب به ترجمه ومجموعه که عالوه

بتوانـد بسـتر  داشـته، ها توجـهدانشـگاه نگرانـهالمللـی و مطالعـات آیندهینآموزش عالی ب حوزه
واسـطه الـذکر را فـراهم آورد تـا از ایـن میـان بهگ تگوی نخبگـان و مـردم بـر موضـوعات فوب
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تـری بـرای وضـع بحرانـی و شـراین مشارکتی جمعی، بتوان فهم بهتـر و سیاسـتگذاری خالقانـه
ها و علمکردهـای امـروز و ها، تصـمیمبحرانی محصوو ایدهکرد. زیرا آینده پساپسابحرانی پیدا 

 فردای ما خواهد بود.
ها و استادان و محققانی که در این مجموعه مشارکت ورزیدنـد و ایـده دانم از همه زم می

را  سپاسـگزاریدر میان گذاشـتند کمـاو ایران ی افکار خود را برای ساماندهی بهتر آموزش عال
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز که اهتمـامی جناب آقای دکتر غالمی داشته باشم. از 

های متخصصـان بـرای سـاماندهی اوضـاع بحرانـی اخیـر دارنـد ویژه بـرای اسـت اده از مشـاوره
 .سپاسگزارم

 
احوزی معـاون محتـرم پژوهشـی و آموزشـی دکتـر رضـا مـآقایـان های ارزشـمند از پیگیری

، علـی میرزائـی معـاون محتـرم محتـرم امـور انتشـارات پژوهشکده، دکتر جبار رحمانی مسـئوو
 و میتـرا زرینـی مینـا عظیمـی هـااداری، مالی و مدیریت منابع، محمد خوشگ تار و سرکار خانم

 همکاران محترم امور انتشارات تشکر می نمایم.

 





 معرفی نویسندگان
 

 آزاد ارمکی، تقی

شناسی دانشکده علـوم اجتمـاعی دانشـگاه تهـران اسـت. وی دکتـرای خـود را از تقی آزاد ارمکی استاد جامعه
شناسـی منتشـر کـرده های جامعهکنون آثار بسیاری در حوزه نظریـهلند اخذ کرده است. نامبرده تاریدانشگاه م

 هپژوهشکد انتشارات توسن ۱۳۹۷است که ساو  ایشانثار یکی از آ« های جامعه ایرانیدانشگاه و االش»است. 
 منتشر شده است. 1مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 
 ابراهیم آبادی، حسین

شناسی پژوهشـکده اسـت. ایشـان رئـیس مرکـز نشـر دانشـگاهی و رئـیس سـابق ایـن حسین ابراهیم آبادی دانشیار روان
 نـامبردهریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتـف اسـت. پژوهشکده و مدیرکل اسبق دفتر سیاستگذاری و برنامه

سیاسـتگذاری »انـد. کتـاب در حوزه سیاستگذاری آموزش عـالی و تحلیـل فضـای وب آثـار متعـددی را منتشـر کرده
 .توسن پژوهشکده منتشر شده است ۱۳۹۳که در ساو  یکی از آثار ایشان است« فرهنگی: ایده، تجربه و راهبرد

 
 ، اباذراشتری مهرجردی

شناسی از دانشگاه تهران و استادیار گروه مطالعـات علـم و فنـاوری جامعه دارای دکتریاباذر اشتری مهرجردی 
هـا و آپری اسـت و مطالعـاتی دربـاره اسـتارتپژوهشکده است. حوزه مطالعاتی ایشان مطالعات اجتماعی فناو 

 ها داشته است. های اجتماعی ظهور و افوو آنزمینه
 

 عمادافروغ، 

پژوهشـگاه علـوم لمـی در دانشـگاه تربیـت مـدرس و ع هیئـتشناسی، دارای سابقه عضویت جامعهعماد افروغ، استاد 
شـرحی بـر »،«هـای کنـونی ایـراناـالش»، «محتواگرایی و تولیـد علـم» هایکتاب. استانسانی و مطالعات فرهنگی 

                                                                                                                   

اختصـار در معرفـی نویسـندگان از ایــن پـس بـه جـای  پژوهشــکده مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی  فقــن از وایه . بـرای ۱
 شود. پژوهشکده  است اده می
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و ترجمـه  «نما در دفاع از سـینمای اجتمـاعی ایـراندیالکتیکی به سی»و « اینگرشی منظومه»، «دیالکتیک روی بسکار
 .اسـت ای نـامبردهتـألی ی و ترجمـهاز جمله آثـار  ندرو سایر آاثر  «روش در علوم اجتماعی، رویکردی رئالیستی»کتاب 

 پژوهشکده منتشر شده است. توسن ۱۳۹۷آثار ایشان است که ساو دیگر یکی از « ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
 
 صغری، فیروزها

نگر پژوهشکده است. وی دکتری مدیریت آموزش عالی خود را از استادیار گروه مطالعات آیندهفیروزه اصغری 
درآمـدی بـر »المللی شدن آموزش عـالی اسـت. کتـاب بین هدانشگاه عالمه  با بایی اخذ کرده و محقق حوز 

کوشـش بـه« المللـی دانشـگاهیان ایـرانه بینزیسـت تجارت»و « سازی آموزش عالی در ایران المللیسیاست بین
 .استمنتشر شده توسن پژوهشکده  ۱۳۹۸ایشان در ساو 

 
 پرست، خسروباقری نوع

علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتری خود را در رشتۀ فلس ۀ شناسی و روانپرست استاد دانشکده خسرو باقری نوع
یلز استرالیا اخذ کـرد. وی آثـار متعـددی در حـوزه تعلـیم و شناسی و تعلیم و تربیت از دانشگاه نیوساوث و روان

/ هـای پـژوهش در فلسـ ه تعلـیم و تربیـترویکردهـا و روش»تربیت و فلس ه تعلیم و تربیت منتشر کرده است. 
توسـن  از آثار منتشر شده ایشان« ۱۳۹۶/ زدایی از دانشگاه و علوم انسانییک رؤیا و دو بستر: تنش»و « ۱۳۸۹

 المللی فارابی است.. وی برگزیده اهارمین دوره جشنواره بینستا پژوهشکده
 

 بازرگان، عباس
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهـران، دکتـری خـود را بطـور میـان عباس بازرگان استاد بازنشسته دانشکده روان

یکا  اخـذ کـرد. امر -ای در ریاضیات، آمار، سنجش و تحقیقات آموزشی از دانشگاه پیتسبورگ دپنسیلوانیارشته
باشـد. ایشـان ریزی و مـدیریت آمـوزش عـالی میدهه تجربه در آموزش، پژوهش، برنامـه ۵استاد بازرگان دارای 

یس مرکز ارزیابی کی یت دانشـگاه تهـران، مـدیر گـروه سـنجش و ون آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، رئاولین معا
ل متحد در کشورهای آفریقائی و آسیائی بوده و لن متحقیقات آموزشی دانشگاه تهران و مشاور فنی ارشد سازما

سـس کرسـی ؤ بـر آن، وی مای پرداخته است. عالوههای توسعه منابع انسانی، به عرضه خدمات مشاورهدر  را
ریزی، ارزیابی و تضمین کی یت آموزش عالی و نیز کرسـی یونسـکو در آمـوزش و یـادگیری یونسکو، در برنامه

اکنون در شورای ارزیابی کی یت دانشگاه تهران و نیز شـورای نظـارت، ارزیـابی و ن همایشاد ی است.الکترونیک
ارزیابی کی یت در آموزش »کتاب   د.نتضمین کی یت، وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری عضویت دار 

 از ایشان توسن پژوهشکده منتشر شده است. ۱۳۹۷در ساو « عالی ایران
 

 کاوهبازرگان، 
های های ا العات و ارتبا ات دگرایش تعامل انسان و رایانه  در گروه مدیریت سیستمرگان استادیار سیستمکاوه باز 

های ا العـات فنی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، دکتری خود را در سیستم -اجتماعی
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ت. وی مدرس مهمان در دانشگاه پرومیسـکا دگرایش تعامل انسان و رایانه  از دانشگاه ینو دسوئیس  اخذ کرده اس
داسلوونی  و دانشگاه نانجینگ داـین  و مـدرس تعامـل انسـان و رایانـه در آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه تهـران 

 ACM)سـس  کـارگروه موضـوعی ویـژه تعامـل انسـان رایانـه ایـران  ؤ باشـد. ایشـان همهنـین دبیـر و عضـو ممی

SIGCHI Iran Chapter) المللی ای بینجمن حرفهبه ان  وابسته (ACM)  و عضو پیوسـته  کـارگروه تخصصـی
 است.(IFIP) ای بین المللیوابسته به انجمن حرفه(IFIP-TC13) تعامل انسان و رایانه  

 

 بیانی، فرهاد
گروه مطالعـات علـم و فنـاوری پژوهشـکده اسـت. عالیـق پژوهشـی ایشـان  شناسیاستادیار جامعهفرهاد بیانی، 

کید بر رئالیسم انتقادی، روشعلم، جامعه شناسیجامعه شناسی اجتماعی شناسی دین، فلس ه علوم اجتماعی با تأ
 ی و کی ی و مسائل اجتماعی است.کمّ 
 

 پایا، علی
و محقق همکار کالج اسالمی وابسته بـه دانشـگاه میدلسـکس  سیاست علمی کشور علی پایا، استاد مرکز تحقیقات

کنون انـدین م و نواندیشی دینی است. ایشـان تـافلس ه تحلیلی، فلس ه عل در حوزهاست. شهرت ایشان بیشتر لندن 
دانشگاه، ت کـر علمـی، »گذاری علم و فناوری منتشر کرده است. پژوهی علم و سیاستجلد کتاب در حوزه آینده
ته علمـی و و ترجمـه و تـألیف آثـار برجسـ« ه فیلسوفان و مهندسـانشیو گشایی بهگره»، «نوآوری، و حیطه عمومی

 . ه توسن پژوهشکده منتشر شده استهای علمی نامبرده است کفلس ی از زمره فعالیت
 

 توکل، محمد
ممیـزه وزارت علـوم،  هـایان و عضـو کمیتـه نظـارت بـر هیئتشناسـ  دانشـگاه تهـر محمد توکل استاد جامعه

پژوهشـی وزارت عتـف، هیئت امنای مؤسسات پژوهشـی و معـاون اسـبق عضو  توکلتحقیقات و فناوری است. 
 یونسـکو نیـز بـوده کمیسیون ملـیکشور و دبیر  ریزی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمیرئیس مؤسسه برنامه

شناسـ  علـم و تکنولـویی، جامعـه ا العـاتی و جامعه شناسـیشناس  معرفـت، جامعهس جامعهدرو  وی است.
زیـر « شناسی معرفـت جدیـدابه فرهنگ: جامعهمعرفت به می»کتاب  کنند.ها تدریس میرا در دانشگاه پزشکی

 توسن پژوهشکده منتشر شده است. « virtual education in iran» نظر ایشان و کتاب
 

 می، مهدیر  زاده ف  حسین
شناسی خود را دکتری جامعه هگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکد شناسیاستادیار جامعهزاده فرمی مهدی حسین

هــای دانشــجویی اســت و تــاکنون اخــذ کــرده اســت. حــوزه تحقیقــاتی وی گروهاز دانشــگاه تربیــت مــدرس 
« هاهای علمی دانشجویی؛ کارکردهـا و آسـیبانجمن»های متعددی را در این حوزه انجام داده است. پژوهش

 توسن پژوهشکده منتشر شده است. ۱۳۹۸در ساو  ایشان اثری است که به کوشش
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 حسینی مقدم، محمد
پژوهی از دانشـگاه آموختۀ دکتـری آینـدهاست. وی دانشپژوهشکده  پژوهیاستادیار آیندهمحمد حسینی مقدم 

در ساو اثر تألی ی ایشان است که « المللیدانشگاه ایرانی در سپهر بین»المللی امام خمینی دره  است. کتاب بین
 توسن پژوهشکده منتشر شده است. ۱۳۹۶

 
 خانیکی، هادی

گروه ارتبا ات دانشگاه عالمه  با بایی و رئیس کرسی ارتبا ـات علـم وفنـاوری  هادی خانیکی، استاد و مدیر
این دانشگاه و نیز رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتبا ـات اسـت. وی پـیش  یونسکو در
 گذاری و مـدیریت اجرایـی و علمـی و فرهنگـی فعالیـت داشـته و بـه  ـرا و تأسـیسها در سیاستازاین، ساو

های االش»های نهادهای جدید آموزشی، پژوهشی، تخصصی و مدنی پرداخته است. از جمله آثار ایشان کتاب
 است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.« امید اجتماعی»و « دانشگاه

 
 خورشیدی، غالمحسین

انـی در حـوزه اقتصـاد و غالمحسین خورشیدی، استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی است. نـامبرده آثـار فراو 
لیف کـرده هشی متعدد، آثار متعددی را نیز تـأبر مقا ت علمی و پژو اقتصاد آموزش عالی منتشر کرده است. وی عالوه

توسن  پژوهشکده منتشـر  ۱۳۹۷یکی از آثار نامبرده است که در ساو « درآمدي بر اقتصاد آموزش عال » است.  کتاب
 شده است.

 
 خلیلی، اسمعیل

 شیبـا گـرا یوراشـناخت، علـم و فنـ یشناسـجامعهۀ پژوهشـگر حـوز  وگر همکار پژوهشـکده ی، پژوهشلیخل لیاسمع
ایشان است کـه   اتیتألیکی از « ایمآمدهآن ره که »است.  حوزه نیدر ا یو فرهنگ یاجتماع خیو تار  یادیبن قاتیتحق

 منتشر شده است.ژوهشکده توسن پ 1397و منواهر آشتیانی در ساو  رادقانعی ادیزندهبا همکاری 
 

 خورسندی طاسکوه، علی
ریزی آموزشی دانشـگاه عالمـه  با بـائی و علی خورسندی  اسکوه عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه

هـای کانـادا، اسـت. وی پژوهشـگر حوزهوزشی از دانشگاه اونتاریوی غربی،دانش آموخته مطالعات سیاست آم
و پـژوهش و ای در آمـوزش ای و فرارشـتهرشـتهوزش عـالی، مطالعـات میانمطالعات رهبری و سیاستگذاری آم

-المللـیای و بینرشـتهتحلیل گ تمان و سیاست انتقادی در آموزش عالی است. از نامبرده آثاری در حـوزه میان

 ها توسن پژوهشکده منتشر شده است.سازی دانشگاه
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 ذاکرصالحی، غالمرضا

مـوزش ریزی آموزش عالی و متخصص حقوب و اخالب آمؤسسه پژوهش و برنامهغالمرضا ذاکرصالحی دانشیار 
گـذاری آمـوزش عـالی و مطالعـات تطبیقـی اسـت و تـاکنون آثـار سیاسـتعالی است. وی همهنین پژوهشگر 

 را منتشر کرده است.« مهاجرت نخبگان»و « مسائل آموزش عالی ایران»، «دانشگاه ایرانی»متعددی از جمله 
 

 اررحمانی، جب
شناس و استادیار گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده است. وی دکتری خـود را از دانشـگاه جبار رحمانی انسان

ت فرهنگی و اجتماعی آمـوزش عـالی، محـین زیسـت، دهلی هند اخذ کرده و آثار متعددی را در حوزه مطالعا
جستارهایی در »و « شناختیشگاه بومدان»، «پرسش از دانشگاه ایرانی»دانشگاه ایرانی و دین منتشر کرده است. 

برخـی از آثـار منتشـره ایشـان  توسـن پژوهشـکده « محیطـی های زیسـتمسئولیت اجتماعی دانشگاه در بحران
 باشد.می

 
 سفیری، خدیجه

روه علـوم اجتمـاعی ایـن گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا است. ایشان مـدیر گـشناسی جامعه خدیجه س یری استاد
       شناســی آمریکــا و انجمــن ســردبیر مجلــه مطالعــات اجتمــاعی روانشــناختی زنــان و عضــو انجمــن جامعــهو دانشــگاه 

       مقالـه در مجـالت علمـی پژوهشـی و   ۹۰شناسی ایران است. از ایشان پنج کتـاب و شناسی اروپا و انجمن جامعهجامعه
 المللی منتشر شده است.بین

 
 سلیمی، قاسم 

ریـزی آموزشـی دانشـکده علـوم بخش مـدیریت و برنامـه دانشیاری مدیریت آموزش عالی و قاسم سلیمی دکتر
کنون بیش از ه تاد مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارج از . ایشان تادانشگاه شیراز استشناسی تربیتی و روان

کید بر ارشادگری پژوهشـی، دانشـجویا ن دکتـری، تسـهیم کشور در حوزه مطالعاتی مطالعات آموزش عالی با تأ
اکنـون مسـئولیت دانش، مطالعات فناوری در آموزش عالی و روش پژوهش کی ی منتشـر کـرده اسـت. وی هم

 مدیریت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کی یت دانشگاه شیراز را برعهده دارد.
 

 عاملی، سعیدرضا
دانشـگاه تهـران  در لعـات آمریکـاعلوم اجتماعی و گـروه مطا ۀاستاد گروه ارتبا ات دانشکد ،سعیدرضا عاملی

را هـای متعـددی فضای مجـازی داشـته و کتاب ۀاخیر تحقیقات و تألی اتی متنوع در حوز  ۀاست که  ی دو ده
مطالعات تل ن همراه: »، «عمل ۀها و برنامروابن عموم  دوفضای : م اهیم، نظریه»تحت عناوین مختلف مانند 

، «یمجـاز یهـایآمریکا: قـدرت نـرم و امپراتور یاستعمار مجاز یمطالعات انتقاد»، «زندگی در حاو حرکت
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فضای  ۀفلس »، «شدن علوماینترنت و دوفضایی»، «هاشدنها و دوجهان شدن: دوفضای شدنیمطالعات جهان»
 از ایشان منتشر شده است. « اینترنت و سواد مجازی»و « مجازی

 
 الهعزیزی، نعمت

خـود را از  یآموزشـ یریزبرنامـه یتربیت  دانشگاه کردستان است کـه دکتـر استاد گروه علوم یاله عزیزنعمت
دانشگاه بی انگلستان اخذ کرده است. ایشان عضو انجمن مطالعات آموزش  اروپا و انجمن آموزش عال  ایران 

دانشـگاه، عضـو  یاست. همهنین نامبرده عضـو هیئـت امنـا یاو سردبیر فصلنامه کارافن دانشگاه فن  و حرفه
دانشـگاه کردسـتان، رئـیس دانشـکده  یدانشگاه و عضو هیئت ممیزه دانشگاه و معاون پژوهش یکمیسیون دائم

کتـاب  الملل دانشگاه کردستان نیـز بـوده اسـت.و مدیر روابن بین ی، مدیر امور پژوهشیو اجتماع یعلوم انسان
 شکده منتشر شده است. توسن پژوه ۱۳۹۶در ساو از ایشان « ضرورت اصالحات در آموزش عالی ایران»
 

 عمادی، عبدالرسول
ی تاریخ علم از پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی و مـدرس فیزیـک در ادکتر  ،عبدالرسوو عمادی

 پرورش و مدیرکل اسبق آموزش و وزارت آموزش ۀدانشگاه است. ایشان مشاور وزیر و معاون سابق مقطع متوسط
 بیعیات ازنظـر »و « ترجمه و شرا  بیعیات ابوالبرکات بغدادی. »استستان های بوشهر و خوز پرورش استان و

 .ایشان است هبرخی از آثار منتشرشد« بوالبرکاتسینا و اابن
 

 غفاری، غالمرضا
شناسـی خـود را از دانشـگاه غالمرضا غ اری، دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهـران، دکتـرای جامعه

 عالوه بـری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ایشان تهران اخذ کرده است. و
هـای متعـددی از نظـام آمـوزش عـالی مدیریت بخش تاکنونها و نگارش مقا ت متعدد پژوهشی، کتاب فیتأل

یکی از آثار ایشـان اسـت « کشور اجتماعی وضعیت گزارش مقا ت مجموعه»داشته است.  بر عهدهکشور را 
 گیرندۀ ملی مورد است اده قرار گرفته است.ه در نهادهای تصمیمک
 

 فراستخواه، مقصود
ریزی آموزش عالی است. ایشان هریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برناممقصود فراستخواه استاد برنامه

عات آموزش عـالی و ای، مطالرشتههای متعدد از جمله در حوزۀ میانکنون بیش از بیست جلد کتاب در حوزهتا
آمـوزش عـالی؛ »، «گـاه و بیگـاهی دانشـگاه»، «سرگذشـت و سـوانح دانشـگاه»اسـت.  منتشر کـردهپژوهی دانشگاه

   برخـی از آثـار ایشـان اسـت و کتـاب « روش تحقیق کی ی در علوم اجتمـاعی»و « های ایرانیمنظرهای جهانی و مسئله
   وی برگزیـده جـایزه مطالعـات توسـن پژوهشـکده منتشـر شـده اسـت. ۱۳۹۷در سـاو ایشان « تاریخ دانشگاه در ایران»

 المللی فارابی است.ای در دهمین دوره جشنواره بینرشتهمیان
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 فکوهی، ناصر
شناسـی دانشـکده علـوم اجتمـاعی دانشـگاه تهـران اسـت. ایشـان دکتـرای خـود را در ناصر فکـوهی اسـتاد انسـان

در دانشگاه تهران تدریس و  ۱۳۷۶شگاه پاریس گرفته است. وی از ساو شناسی سیاسی از دانشناسی و انسانجامعه
شناسی سیاسی اجتمـاعی و مسـائل توسـعه اسـت. شناسی جهان معاصر، هویت، آسیبحوزه تخصصی ایشان انسان

از ایشـان « درآمـدی بـر علـوم انسـانی»و « جلـد ۲ -بوردیو و میدان دانشـگاهی»، «دانشگاهی که بود»های کتاب
 وهشکده منتشر شده است. توسن پژ 

 
 فاضلی، محمد

شناسـی از دانشـگاه تربیـت محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتری خـود را در رشـته جامعه
های مدرس دریافت کرد. وی رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انریی و معـاون سـابق پژوهشـی مرکـز بررسـی

« های علمی در ایـرانشناسی علم و انجمنجامعه»یاستگذاری عمومی است. استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات س
 توسن پژوهشکده منتشر شده است. ۱۳۸۶پور در ساو ها اثر ایشان است که با همکاری محمود شارعیکی از ده

 
 اللهفاضلی، نعمت

تـری خـود را در رشـته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی، دک استادشناس و الله فاضلی، انساننعمت
شناسی اجتماعی از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن اخذ کرد. وی آثار متعددی در حوزه انسان

 مـدرن یـا امـروزی شـدن فرهنـگ ایـران؛»مطالعات فرهنگی فضای شهری در جامعه ایران منتشر کرده اسـت. 
از جملـه « علوم انسانی و اجتماعی در ایـران»و « دتجربه تجد»، «شناختی و مطالعات فرهنگیرویکردی انسان

 آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.
 

 کشاورز، خدیجه
از شناسی دکترای خود را در رشتۀ جامعه شناسی گروه مطالعات زنان پژوهشکدهخدیجه کشاورز، استادیار جامعه

اجتماعی زنان در  زۀ مطالعاتی ایشان زیست فرهنگیمدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس اخذ کرد. حو 
ورزی زنـان در میـدان علـم»و « های ایـرانی ناتمـام؛ تجربـۀ زیسـتۀ دختـران در دانشـگاهایرؤ »است.  دانشگاه
نیـز « های تطبیقـیزنـان در جهـان دانشـگاهی؛ دیـدگاه»برخی از آثار منتشرشدۀ ایشان است. کتـاب « دانشگاه

 ی عطیه اصغرزاده از فرانسه به فارسی ترجمه شده است.توسن ایشان با همکار

 
 گرایی نژاد، غالمرضا

علمی دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی است. ایشـان مـدیر نژاد، عضو هیئتغالمرضا گرایی
ر تحلیل و است. وی در تحقیقات سالیان اخیر خود، ب بودجه و برنامه سازمانو فناوری تحقیقات آموزش عالی، 

ها و  راحی الگوی تخصیص منابع مالی متمرکز اسـت و تـاکنون های توسعۀ منابع مالی دانشگاهارزیابی سیاست
 است. های متعددی در این حوزه منتشر کردهپژوهش
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 ماحوزی، رضا
 رضا ماحوزی دانشیار فلس ه و عضو گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت.

حامیـان علـم و »،«فلسـ ه علـم کانـت»، «ه دانشـگاهفلس . »استایشان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده 
دانشگاه و پژوهش در جهان و ایران، برخـی از ه های اندگانه دربار تدوین مجموعه و «فناوری در جهان و ایران

 .توسن پژوهشکده منتشر شده است که استآثار ایشان 
 

 مرادی، علیرضا
شناسی گـروه مطالعـات فرهنگـی پژوهشـکده اسـت. وی دکتـرای خـود را از جامعه استادیارضا مرادی علیر 

هنـر ریزی درسـی برنامـه هـای  ساختار و سیاست»مختل ی همهون  هند اخذ کرده و مقا تپونای دانشگاه 
و ... را منتشر « ایرانانداز تاریخی تقاضای آموزش در اشم»، «پنهان های درسیبرنامه»، «به ابزار سلطهمیابه

 کرده است.
 

 منصوری، رضا
رضا منصوری، استاد بازنشسته گروه فیزیک دانشـگاه صـنعتی شـریف و معـاون اسـبق پژوهشـی وزارت علـوم، 

جـایزه تـرویج  ۱۳۹۸تحقیقات و فناوری است. نامبرده مدیریت رصدخانه ملی ایران را هـم برعهـده دارد. سـاو 
کـه  « معماری علم در ایـران»و همهنین  «ایران را اه کنم؟»و« علمی ایران هسعتو »علم به ایشان تعلق گرفت. 

 از جمله از آثار ایشان است. منتشر شده توسن پژوهشکدهکتاب اخیر 
 

 مهرآیین، مصطفی
. عالئـق علمـی ایشـان شناسـی مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور اسـتمصط ی مهرآیین، استادیار جامعه

شناسـی احسـاس شناسـی کی ـی و جامعـههای اجتماعی، نظریـه فرهنـگ، روشجنبش شناسی انقالب وجامعه
اثـر مهـران کـامروا را بـه فارسـی  «های نـاآرامی و شـورشانقالب ایران: ریشه»باشد. ایشان به تازگی کتاب می

ر ای دربـاره رابطـه ظریـف و پیهیـده اندیشـه و سـاختاشناسی فرهنـگ: نظریـهجامعه»اند. کتاب ترجمه کرده
شناسـی جامعه»اثر روبرت وسنو کتاب دیگری است که توسن ایشان ترجمـه و تـدوین شـده اسـت.  «اجتماعی

سـازی اثر منصور معدو آخرین کتابی است که توسن ایشان در حـاو آماده «تحوو اندیشه دینی در جهان اسالم
 برای انتشار است.

 
 ی، حسین میرزائ

مدیرکل فرهنگی و اجتمـاعی  رئیس پژوهشکده است.گاه تهران و شناسی دانشدانشیار جامعهی حسین میرزائ
و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری از جملـه سـوابق اجرایـی ایشـان 

شناسـی اجتمـاعی و مطالعـات فرهنگـی اجتمـاعی شناسـی توسـعه، رواناست. حوزه تخصصی ایشان جامعه
شناسـی و علـوم قا ت متعددی در مجـالت علمـی و پژوهشـی معتبـر جامعـهآموزش عالی است. از ایشان م

نویسـنده مشـترک بـا جبـار « ایرانی از نگاه دیگری»و « جالو اهل قلم»اجتماعی منتشر شده است. کتاب 
توســن  از ایشــان ۱۳۹۴در ســاو  «شناســی مطالعــات فرهنگــیروش»کتــاب رحمــانی از آثــار ایشــان اســت. 
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دوره   و دومـین ۱۳۸۱ایشـان برگزیـده اهـارمین جشـنواره جـوان خـوارزمی دت. پژوهشکده منتشر شده اس
   است.۱۳۸۷المللی فارابی دجشنواره بین

 
 نورشاهی، نسرین

ریزی آمـوزش عـالی و رئـیس ایـن مؤسسـه مؤسسه پژوهش و برنامهو رئیس نسرین نورشاهی عضو هیئت علمی 
حوزه ساماندهی آموزش عالی و ارتقاء کی یـت آن بـه  های پژوهشی متعددی در را ۱۳۷۰است. ایشان از ساو 

یکی از آثـار منتشـره ایشـان « ۱۳۷۲-۱۳۶۸گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی »اند. انجام رسانده
 باشد.می

 
  نیستانی، محمدرضا
شی خود ریزی آموز دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اص هان، دکتری برنامه عضو هیئت علمیمحمدرضا نیستانی 

ت علـوم، را از دانشگاه لیون فرانسه اخذ کرده است. ایشان معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کی یـت وزار 
در سـطح یـک واحـد آموزشـی  ریـزی آموزشـی: راهبردهـای بهبـود کی یـتبرنامه تحقیقات و فناوری هستند.

برخـی از آثـار « ما در باران خواهیم مانـد: نقـد حـاو اصـحاب دانـش»و « دمدرسه، دانشگاه، آموزش مجازی 
 منتشر شده ایشان است.

 
 ضیاء هاشمی، سید

شناسـی از دانشـگاه تهـران دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دکترای خود را در رشـتۀ جامعه ضیاء هاشمی، سید
خبرگزاری  مدیرعاملوی  شناسی آموزش و پرورش و آموزش عالی است. حوزه تخصصی وی جامعه اخذ کرد.

ایـن ایرنا و سرپرست سـابق وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و همهنـین معـاون اسـبق فرهنگـی و اجتمـاعی 
یکی از آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده « سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی»وزارتخانه است. 

 است.

 
 یمنی دوزی سرخابی، محمد

 دانشـگاه در توسعه و عالی آموزش علمی قطب مدیر و تربیتی علوم دانشکدۀ استاد سرخابی، دوزییمنی محمد
. اسـت کـرده اخذ فرانسه دکارت رنه -سوربن دانشگاه از و تربیت تعلیم ۀرشت در را خود دکترای بهشتی، شهید

 تألی ـات، حـوزه، ایـن دانشجویان از بسیاری راهنمایی و هدایت و عالی آموزش فصلنامۀ سردبیری بر عالوه وی
 اهندۀک رویکردی: عالی آموزش توسعه ریزیبرنامه. »است کرده منتشر را زیادی بسیار هایترجمه و هاپژوهش
 برخی «دانشگاه تا مدرسه از» و «آینده و حاو: ایران در عالی آموزش» ،«عالی آموزش در کی یت» ،«موقعیتی

 از آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.

 

https://www.adinehbook.com/gp/product/600776866X/ref=sr_2_1000_title_2
https://www.adinehbook.com/gp/product/600776866X/ref=sr_2_1000_title_2
https://www.adinehbook.com/gp/product/6007768341/ref=sr_2_1000_title_4




بخش اول: آموزش عالی 
 و تحوالت آن

 





پذیری در فرصتی دیگر برای تأمل شیوع ویروس کرونا
 شورمسائل آموزش عالی ک

 1محمد یمنی دوزی سرخابی
 

 مقدمه
پس از بروز و شیوع ویروس کرونا آنهـه ذهـن مسـئو ن آمـوزش عـالی و  در جامعۀ دانشگاهی

هـا بـود. ها را بیشتر بـه خـود مشـغوو کـرده بـود، زمـان و اگـونگی برگـزاری کالسدانشگاه
های ثـرات و پیامـددوراز تحلیـل امدت و غالبًا بـهصورت کوتاهخصوص بهتصمیمات نیز دراین

 هــا،خوابگاهدها گونــاگون ایــن بیمــاری و نیــز ارزیــابی وضــعیت بهداشــتی امکانــات دانشــگاه
های بهداشتی... و شراین فرهنگـی و خـانوادگی دانشـجویان، ها، سرویسها، کالسدانشکده

های آموزشی در محل سالمتی حضور کارشناسان و کارکنان در روزهای پس از تعطیلی کالس
 رسـانیماه و نیم از ا الع که با گذشت بیش از یک وریگرفت، بهانجام می  و غیره شانکار 

کـل نیمسـاو جـاری معلـوم  رسمی شیوع بیماری، هنوز تکلیف وضعیت تقویم آموزشـی بـرای
ها به تصمیمات وزارت علوم است! آیـا بحـران ناشـی از های مدیران دانشگاهنیست و همۀ نگاه

در  های کشور اسـت؟تنها بحران آموزشی مبتالبه آموزش عالی و دانشگاه شیوع ویروس کرونا،
ضـرورت رویکـرد  در ها،نوشتار حاضر با نگاهی بـه بحـران ناشـی از ایـن بیمـاری در دانشـگاه

ها کـارکردی در آمـوزش عـالی و دانشـگاه -تغییرات ساختاری نگر و نیزجانبههمه پذیرانه،تأمل
 شده است. تأمل

                                                                                                                   

       استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی .1
 m.yamanidoozi@gmail.comایمیل: 
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های دیگـر ازجملـه در یوع گستردۀ ویروس کرونا در این و سـپس در کشـورپیدایش و ش 
گـاه بهداشـتی و دیگر کارکنـان پرستاران پزشکان، هایی را در نزداز همان ابتدا پرسش ایران و  آ

گـاه دراینوفادار به سوگندنامه ایـن  وجـود آورد: خصـوص بـههای مربو ه و نیز دیگر نـاظران آ
از ابتـدا  اـه اقـدامات فـوری و ضـروری وجود آمـد؟ در کشور بهاپیدمی کجا، کی و اگونه 

توانست انجام بگیرد ولی انجـام نگرفتـه اسـت و اـرا؟ می اه اقدامات اساسی صورت گرفت؟
و... کوتــاه، میــان و درازمــدت ایــن  شــناختیروان اقتصــادی، اجتمــاعی، های انســانی،پیامــد

 گیرد؟مورد توجه قرار می تا اه حد گیریهمه
ولـی  هایی مطرا گردیـدجامعۀ دانشگاهی نیز پس از آشکارشدن وجود و شیوع بیماری، پرسشدر 

ها را بیشتر به خـود مشـغوو کـرده بـود، زمـان و اگـونگی آنهه ذهن مسئو ن آموزش عالی و دانشگاه
دوراز تحلیـل مـدت و اغلـب بـهصـورت کوتاهخصـوص بهها بود. تصمیمات نیز دراینبرگزاری کالس

ـتی امکانـات دانشـگاهاثرات  ها، دانشـکده هـا،خوابگاهدها این بیمـاری و نیـز ارزیـابی وضـعیت بهداش
ها... و شراین فرهنگـی و خـانوادگی دانشـجویان، سـالمتی حضـور کارشناسـان و ها، سرویسکالس

گرفـت، انجـام می  و غیـره های آموزشی در محـل کارشـانکارکنان در روزهای پس از تعطیلی کالس
ـیم از ا الع وریبه ـیوع بیمـاری، هنـوز تکلیـف  رسـانیکه با گذشت بیش از یـک مـاه و ن رسـمی ش

ها بـه هـای مـدیران دانشـگاهکل نیمساو جاری معلوم نیسـت و همـۀ نگاه وضعیت تقویم آموزشی برای
جهان در آمریکای شـمالی، اروپـا و  های  راز اووکه دانشگاهتصمیمات وزارت علوم است! درصورتی

صورت حضـوری تعطیـل کردنـد و های خود را بهها از بیماری، آموزشاور دور، با اولین نشانهآسیای خ
ـته نگـاه  علمی،های دانشـگاهی را بـه روی تمـام اعضـای هیئـتآزمایشگاه کارکنـان و دانشـجویان بس
 هایشان را با امنیت خا ر بیشتر از محـل سـکونت خـودعلمی و کارکنان فعالیتاعضای هیئت داشتند و

کـه  هاشـان ادامـه دادنـد. حتـی ایـن دانشـگاههـای زیرساختیصورت غیرحضوری با توجه به تواناییبه
ـته نگـاه که مردم می های سبز خود را نیزواقع بدون دیوارند، فضابه توانستند در آن آزادانـه تـردد کننـد بس

ـئولیتحاو نشاناین اقدامات درعین داشتند. اسـخگویی آنهـا بـه جامعـۀ پذیری و پدهندۀ استقالو و مس
تضـمین اعتمـاد  هاست که دستاورد اولیۀ ایـن اقـدامات، تـداومازجمله خانواده دانشگاهی و بیرون از آن

 پذیری مدیران آنهاست.جامعه به عملکرد و مسئولیت
تحقیقـات و فنـاوری  های کشـور، بـه تأسـی از وزارت علـوم،مدیران ارشـد دانشـگاه در ایران

کـه تقریبـًا تمـامی  وریها معطـوف کردنـد، بهکالس بیشتر به اگونگی ادامۀهای خود را تالش
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نیمسـاو  هـا درآموزش با مضامین شبیه به هـم بـرای تـداوم هایی مختلف اغلبها ا العیهدانشگاه
علمی، کارکنـان و ای کـه اعضـای هیئـتگونـهدهند، بهجاری صادر کردند که همهنان ادامه می

 گیرنـد.هـا در نیمسـاو جـاری قـرار میتداوم آموزش ی ی راجع به اگونگیدر بالتکل دانشجویان
دولتی در تهران در تعطیالت نـوروز ا العیـه داد کـه دانشـجویان روز  های بزرگیکی از دانشگاه

ــروردین  ۱۶ ــل یرف ۹۹ف ــدان تحلی ــر نشــانگر فق ــن ام ــد! ای ــه دانشــگاه نیاین نگــر در خصــوص ب
های ها و شـهرراین کلـی ناشـی از ایـن بیمـاری در اسـتانشـده و شـهای ترددی اعالممحدودیت

ها های دانشـگاهرسانی رسمی شیوع ویروس، سایتمختلف کشور است. در ابتدا و پس از ا الع
و مراکز آموزش عالی به انتشار تصمیمات وزارت علـوم راجـع بـه آن و اگـونگی و نحـوۀ تـداوم 

های های بـزرگ کشـور نیـز تاحـدودی برنامـههکردند ولی برخی از دانشـگامبادرت می هاآموزش
هم شدند: به ایـن معنـا  ها نیز در کوتاه زمانی شبیه بهمدت خاص خود را مطرا کردند که آکوتاه

دار شـوند. ها مسـئولیت ایـن کـار را عهـدهدر دانشگاه «های مجازی موجودساختار آموزش»که 
های  زم را داشتند و اینکـه خصوص آمادگیینها دراهای دانشگاهالبته اینکه تا اه حد زیرساخت

 هایبا اصوو  و یویو ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ضرورتًا علمی دانشگاههمۀ اعضای هیئت
 1آشنا هستند کمتر مورد توجه بود. های مجازی کارآمدبرگزاری آموزش
شان در نیمسـاو هایفعالیت های مهم دنیا رسمًا اعالم کردند کهدانشگاه که اغلبدرصورتی

هـای های گوناگون خواهد بود کـه نتیجـۀ آن تـداوم فعالیتصورت از راه دور به شیوهجاری به
هـا از  ریـق اینترنـت ضـرورتًا اضافه کنیم کـه انجـام فعالیت دانشگاهی بدون سردرگمی است.

خصـوص نیـز دراین 2نیسـت. هـای مجـازی و انـواع آننشانگر تسلن بر اصـوو و فنـون آموزش
 3فرمالیسام موجاود ها میدان را برای پیـروی ازریزی دانشگاهرادایم موجود در مدیریت و برنامهپا

ها و مؤسسـات حضـوری دانشـگاه هـایدر مدیریت آموزش نگرینمود؛ اینکه سادهمساعد می
                                                                                                                   

کـه اسـتقالو و  وریهای بزرگ تهران این اقدام بـا احتیـا  انجـام گرفتـه اسـت، بهص در یکی از دانشگاهخصو ایندر. 1
هایی کـه خودشـان کارآمـد حاو به شیوهعلمی درعیناعضای هیئت»علمی مورد توجه بوده است: ابتکارات اعضای هیئت

 «.های خود را از راه دور ادامه دهندتوانند آموزشدانند میمی
گیرد: آموزش ترکیبی، آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی، آمـوزش از های مجازی انواع مختل ی را دربرمیآموزش. 2

 .  رک: ریق موبایل
O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M. et al. (2003). Guidelines For 

learning/teaching/tutoring in a mobile environment. Public deliverable from the MOBILearn project 
(D.4.1) 

Deliverable. Retrieved March, 24, 2013 
بـه  ،«رود؟آموزش عالی به کجا مویاز کی یت تا کمیت در آموزش عالی: مسئله ایست؟ » ، 1397رک: محمد یمنی د. 3

 .1-17عالی، ص ریزی آموزش اهتمام محمد یمنی، مؤسسۀ پژوهش و برنامه
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نظر کمی و کی ی با یکدیگر دارند  در  های زیادی که ازآموزش عالی کشور دبا تنوع و ت اوت
ها در بطـن آموزش کیفیتنیز تداوم پیدا نمود و درنتیجه مسئلۀ  «های مجازیآموزش»ئۀ نحوۀ ارا

توانند داشته باشند تقریبـًا در هایشان میو غیره که دانشجویان و خانواده روانی اجتماعی، شراین
کــه آرامــش خــا ر  وریبه -ها و مراکــز آمــوزش عــالیهای دانشــگاهکــدام از ا العیــههیچ

 های تحصیلی دانشـجویانها و فعالیتمطرا نبوده است. آموزش -را به وجود آورد دانشجویان
هـا و وضـعیت سـالمتی های آن در جـو خانوادهشراین ناشی از این اپیـدمی و پیامـد جدا از متن

 اصرار ورزیدند کـه هایی کهدانشگاه میان هستندمنطقۀ جغرافیایی سکونتشان دیده شدند. دراین
از این  ریـق از کی یـت  زم  هاهای مجازی آنها کارآمد است و آموزشآموزشهای زیرساختار

 1برخوردار خواهد بود.
تـا پـس از  های کشور شکل بگیـردبین دانشگاه «ایمسابقه»توان فرض کرد که ترتیب، میبدین
بیشتری برای قرارگیـری  «امتیاز»خصوص یک دراینکدام گیری بیماری مشخص شود کهپایان همه

هـای آموزشـی و بـین، ابعـاد پیهیـدۀ موقعیتخواهند گرفـت! دراین «برتر»های در فهرست دانشگاه
این بار به جهت شیوع ویروس کرونـا  ، همهنان وناآشکارندکه اغلب  های دانشگاهییادگیری سیستم

 گیرد.کمتر مورد توجه قرار می
مسائل جـاری و مهـم  یکی ازهای کشور ایست؟ درست است که آموزش عالی و دانشگاه مسائل  

ـئولیتهمه. در این نیمساو است «های مجازیآموزش» ها انجامدانشگاه پذیری گیری بیمـاری کـه مس
بـه پایـان خواهـد  کشـدهای رسمی و غیررسمی را در مدیریت آن بـه اـالش میو پاسخگویی دستگاه

بوم شـمندان در سـالمت زیسـتوا ی علـم و تـالش دان بر جایگـاه شاهدی دیگر که این بار نیزدرسید 
های خود را از سور گیرنود، صورت حضوری فعالیتها دوبار  بهدانشگا  کهولی آیا وقتی جوامع خواهد بود 

هوای هوایی بورای اعوتکی کی یتیا از ایون بحوران در  را ادامه خواهند داد قبلی خود های آموزییرویکرد
ایـن، االشـی بـزرگ و اساسـی بـرای  ؟نها خواهند گرفتبخشی به آآموزیی و پژوهشی خود و نیز اصالت

 های کشور است!مدیران آموزش عالی و دانشگاه
روانی و اجتمـاعی  هایی که به سالمت جسمی،ها و آسیبگیری، با خسارتبه گمان ما این همه

ر تـأملی دیگـ که ارایی و اگـونگی آندکند ها و نیز اقتصاد کشور وارد کرده و میانسان و معیشت
های پیهیـدۀ دانشـگاهی در وضعیت آموزش عالی کشور و سیستمپاذیری تأملبرای  فرصتی  لبد می

                                                                                                                   
های دانشـگاه دولتـی در تهـران بـه نقـل از معـاون آموزشـی آن دانشـگاه، از اعضـای اخیرًا معاون آموزشی یکی از دانشکده .1

قبوو نیسـت و حتمـًا بایـد از  ریـق های الکترونیکی دیگر قابلآموزش از  ریق واتساپ یا آموزش»علمی خواسته بود که هیئت
 تأمل است.شده در  زیرنویس  قابلت اوت مهم این رویکرد با رویکرد بیان«! گاه صورت گیردسیستم آموزش مجازی دانش
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ریزی موجـود در آمـوزش های خطی و کاهنـده در مـدیریت و برنامـهتا رویکرد به وجود آورده است
هـایی کـه امکـان زایـش افکـار و ابتکـارات در نـزد کنشـگران نقد شـود، رویکرد هاعالی و دانشگاه

های نوآورانـۀ های علمی را دکه مبنایی بـرای پیشـرفتدهد و پیدایش جهشانشگاهی را کاهش مید
 ذوق و شاوق وجـود  زمۀ ایـن امکـان، کهسازد، درصورتیفناوری نیز است  با موانع جدی مواجه می

د هـای خـو الزمان فروزان ـر در درسبرای یادگیری و پژوهش است. حدود هشتاد ساو قبل استاد بدیع
 راسـتی در عمـل،ایـن نظـر ایشـان به 1.«فن بر ذوب غلبه کنـد»ها نباید کرد که در دانشگاهاظهار می

 در دنیای امروز است. زا، اصیل و سازگارشوندههای دانشسرلوحۀ دانشگاه
 ها ایست؟پذیری دانشگاهولی منظور از تأمل

های با  بـه پـایین موجـود در دانشـگاهتصمیمات مدیریتی از  اند کههایی پیهیدهها سیستمدانشگاه 
 2صورت ملموس خود را نشان دهند.های پنهان عملکردی آنها بهشود که  یهکشور مانع می

 های پنهان آشنا کند:تواند تاحدودی ما را با این  یهاند پرسش زیر می
ر وضعیت فـردی و اجتمـاعی دانشـجویان، د در برابر معلمی که در کالس حضور دارد، -

 حاو و آینده، تا اه حد احساس مسئولیت دارد؟
درستی دهد خود بهپرسد که آنهه را آموزش میدهد آیا از خود میآموزش می معلمی که -

 فهمیده است؟
 برد؟های پژوهشی خود بهره میمعلم در ساخت محتوای درسی تا اه حد از یافته -
الس او، آنهـه را کـه آمـوزش داده دهد ولی آیا دانشجویان حاضر در کمعلم آموزش می -

 کنند؟گیرند آیا در خصوص آنها فهم هم پیدا میاگر یاد می گیرند؟شده است یاد می
 گر؟دانشگاه صرفًا آموزشگر است یا هدایت «معلم»آیا  -
 اند؟ها کدامها در دانشگاههای تأثیرگذار در بهبود یا افت کی یت آموزشها و نمادالگو -
شناسـند و اثـرات آنهـا را بـر سیسـتم هـا را میهـا و نمادایـن الگو هان دانشـگاهآیا مـدیرا -

ها و تصـمیمات مـدیریتی مـورد های ایـن تحلیـل، در سیاسـتکنند؟ یافتهدانشگاهی تحلیل می
 گیرد؟توجه قرار می

                                                                                                                   
الزمان فروزان ـر در شـعبۀ زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه تهـران  ، تقریرات استاد بدیع1386الزمان دفروزان ر، بدیع. 1
ـیاقی، تهـران: انتشـارات ش  دربارۀ تاریخ ادبیات ایـران؛ تندن1322تا  1320د ـید محمـد دبیـر س ویسـی و مقدمـه و حواشـی و فهـارس: س

 .2خجسته، ص 
ریزی توساع  آماوزش عاالی: رویکاردی کاهناده، ماوقعیتی برناماه ، 1397خصوص رک: محمـد یمنـی ددراین .2

 .1398، تهران: انتشارات سمت، ااپ دوم: پیچیده
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 تا اه حد تعاملی و مشارکتی است؟ هاجریان آموزشی در کالس -
 ایست؟ های آموزشیموزشی و علمی موقعیتنقش دانشجویان در پیشرفت آ -
در دانشـگاه  زماانهمتوانـد نامـه و رسـاله را میپایان «اه تعـداد»علمی یک عضو هیئت -

 -بـا تنـوع زیـادی کـه دارنـد -ها و مراکـز آمـوزش عـالیخود و دیگر دانشـگاه محل استخدام
 کند؟!« راهنمایی»

ــدیران گروه- ــا م ــاآی ــوان ه ــار و ت ــردنبر رف اختی ــای تعارض ک ــین اعض ــود ب ــای موج ه
مـدافع  تواننـدخصـوص میعلمی و مدیران دانشکده و دانشگاه مربو ه را دارنـد و دراینهیئت

آنهــا منتخــب همکــاران خــود هســتند یــا منصــوب یــا  ای آنهــا باشــند؟ آیــاهای حرفــهخواســت
 مدیران مافوب؟ منصوبشبه

جامعــۀ علمــی و کارشناســی  زدها از مشــروعیت و مرجعیــت  زم نــآیــا رؤســای دانشــگاه-
های انـین های خود برخوردارند؟ اگر پاسخ من ی باشد در این صورت اثـرات و پیامـددانشگاه
 عملکرد آنها ایست؟ های جامعۀ دانشگاهی و کی یتدر انگیزه وضعیتی
 ها را ادامه داد...پرسش توانمی

شناسـد، تأمـل جـدی در عملکـرد که کرونا و غیرکرونـا نمی هاقبیل پرسشبحی و پاسخ به این 
تواند ضـرورت توجـه بـه وضـعیت می وجودآمدهبحرانی به  لبد. شراینهای دانشگاهی را میسیستم

هـایی ازپـیش نمایـان سـازد، بحرانهای آنهـا را بیشو دیگر بحران هاموجود آموزش عالی و دانشگاه
هـای کمبـود و یـا فقـدان محرک ،هاهای دانشـگاهشکاف بین اهداف دانشجویان و کارکرد همهون

در بیـرون از  سـرعت تغییـر در بـازار اشـتغاو اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، مؤثر در پویایی علمی،
ها و گسسـتگی آنهـا از یکـدیگر، آموزشی در دانشگاه هایها و محتوادانشگاه و ایستایی نسبی روش

محیطی در جامعـه و جهـان، و زیسـتتغییـرات اجتمـاعی  هـا وهـا و پژوهشناسازگاری بین آموزش
، فرمالیسـم «های پژوهشـیفعالیت» افت اخالب علمی در ها،ها و پژوهشفقدان انسجام بین آموزش

 ها و غیره.دانشگاه ریزیمدیریت و برنامه عنوان بیماری مزمنبه
 های دانشگاهی این پیام را دارد کـه شایسـته اسـت بحـراننگاه یرفانگر به عملکرد سیستم 

دیگری در نظر گرفتـه شـود  هایدر کنار و همراه با بحران وجودآمده از شیوع ویروس کرونا،به
که آموزش عالی کشور با آنها مواجه است. رویکرد جزءنگر در بحـران ناشـی از ایـن بیمـاری، 

 شود.های دانشگاهی میهای واقعی سیستممانع فهم کارکرد
 هاسـت درکـه ساو های کشـوردانشگاه و بهبود عملکردهای مدیریتی مربو  به ارزیابی رویکرد

هـا و سـاز خالقیتتوانـد زمینهسـاز گرفتـار شـده اسـت، اغلـب نمینگـر و سادههای کمیرویه دام
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زیـرا خالقیـت و ابتکـارات بـا  ،1در نزد دانشـجویان باشـد های آموزشی، پژوهشی و خدماتینوآوری
 آیـد و ازآنجاکـهها بـه وجـود میتی کنشـگران دانشـگاهپذیرش و توجه به وجود تنوع دانشی و شناخ

 هـاییابـد کـه آیـا رویکردکند، این پرسـش اهمیـت میتر میهای دانشگاهی را پیهیدهتنوع، سیستم
هـای آموزشـی و ها و مراکز آمـوزش عـالی، میـدان را بـرای بـروز تنـوع در موقعیتمدیریتی دانشگاه
ارادایمی بـرای ارتبـا  بـا انـین تنـوعی برخوردارنـد؟ یـا از گذارنـد و از آمـادگی پـیادگیری بـاز می

بـرای کـاهش تنـوع اسـت اده  -سـازدتر میبـه دلیـل اینکـه مـدیریت را سـاده -های کاهنـدهرویکرد
ها هـای دانشـگاهها و کارکرددر سـاختار تغییرات اساسی ها ضرورتگونه پرسشکنند؟ تأمل در اینمی

 اشاره کنیم: به موارد زیر توانیممیکند که از آن جمله را مطرا می
کـه اسـتقالو آموزشـی و  وریها بههای مربو  به دانشگاهنامهبازنگری در قوانین و آیین .۱

ها دانشـگاه دولـت از ها تضمین شود، استقاللی که بـر پشـتیبانی مـالیپژوهشی و مالی دانشگاه
کید دارد، ایزی که در دانشگاه  نیز وجود دارد؛نام در جهان های صاحبتأ

سـبب خواهـد شـد تنـوع موجـود در  هاانین استقاللی با بازگرداندن اعتماد به دانشـگاه .۲
ها علمی شود و اصالت دانشـگاه های آموزشی وها و نوآوریساز بروز خالقیتها زمینهدانشگاه

 را تضمین کند؛
ده، سـبب آشکارسـازی و ها را ارتقا بخشـیپذیری دانشگاهها مسئولیتاعتماد به دانشگاه .۳
 شدن نیروهای شایسته و کارآمد در سطح مدیریت اجرایی و علمی آنها خواهد شد؛فعاو

                                                                                                                   
پنـدارد و تـالش در ریت از با  به پایین که خـود را عقالنـی و منطقـی می. میاو افت تحصیلی را در نظر بگیریم. در مدی1
شـدۀ یک کـالس براسـاس ضـوابن از قبـل مشخص»شود: توجیه می« سادگیبه»این پدیده دارد، مسئله « کردنعقالنی»

شـده بـرای آن را تعییننام خود، تمام شراین اند؛ یعنی  با ثبتنام کردهدانشگاه تشکیل شده است، دانشجویانی در آن ثبت
« منطقی و صـحیح»وضعیت تحصیلی و علمی دانشجوست، « کنندۀتعیین»دهد ای که استاد انجام میاند. ارزیابیپذیرفته

شـدۀ از قبـل تعیین« صـحیح»که نشان داده است  دانشجوی الف یا ب، معیارهای موردنظر و قطعی و البته  وریاست، به
قبوو بگیــرد و درنتیجــه در درس مربو ــه موفــق ای قابــلتوانــد نمــرهاســخ دهــد؛ بنــابراین، نمیارزیــابی را نتوانســته اســت پ

شـده و انین استد لی تالش دارد تا کل فرایند آموزشی، تحصیلی دانشجویان را براساس ضوابن از قبل تعیین«. شود!نمی
فرایند، عقالنیت موجود در پدیـده را بـه « کردنعقالنی»ترتیب، کند؛ بدین« عقالنی»شده از دانشجو تعریف از قبل داده

ها، هیجانــات، احساســات و ای وجــود نــدارد. شــناختشــدهزنــد ولــی درواقــع، انــین دانشــجوی از قبــل تعیینکنــار می
های سیستم دانشگاهی و البتـه در اکوسیسـتم مربو ـه دخـانواده، اقتصـاد، های... دانشجویان با توجه به کنشگریبرداشت

خواهـد بیند، بلکه میپدیدۀ افت تحصیلی، انین ساختی را نمی« کنندۀعقالنی»شود. مدیریت .   ساخته میفرهنگ و..
های آموزشی نیز بـه وجـود آورد! ولـی ها و...  در موقعیتها، دستورالعملنامهآنهه را که از قبل ساخته است دقواعد، آیین

آید مگر اینکه وضعیت مربو ـه را بـا موزشی و یادگیری به وجود نمیهای آهای موقعیتانین خواستی با توجه به پیهیدگی
های ناآشکار را حذف کند و آنهه را کـه آشـکار ساده کند؛ یعنی تمام پتانسیل« قدرت سازمانی»گیری از اقتدار و با بهره

، شـمارۀ زش عالیمجل  آمو، «تأملی در م هوم دانشگاه سازگارشونده» ، 1397رک: محمد یمنی د .است واقعی بشمرد
 .1-29، ص 4
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پذیری در ایجاد ذوب و شـوب در مسـئولیت سبب رفت نیروهای کارآمد و مستقل از انزوا،برون .۴
ها ان دانشـگاهگردد که این ذوب و شوب، در بدنۀ مـدیران میـانی و کارشناسـمی آحاد جامعۀ دانشگاه

 یابد؛نیز گسترش می
بخش ها انــرییعلمی دانشــگاهوجــود انــین نیروهــای مــدیریتی، بــرای اعضــای هیئــت .۵

 انگیزاند؛برمی مدیران دانشگاه گردد و شوب آنها را برای تعامل بامی
ها، سـبب علمی در دانشـگاهاعضـای هیئـت «بودن»وذوب ای، شوبوجود انین انریی .۶

بـه هـدایتگران یـا بـه معنـای  سـازمانی، «وظی ۀ»دهندۀ جای آموزشگرهای انجامبه شود آنهامی
پذیری و مسـئولیت رهبران پداگوییک در دانشـگاه تبـدیل شـوند کـه خودانتقـادی، تر بهجامع

 هایشان است؛ازجمله ویژگی پاسخگویی،
 در یمعاانگیری اش همانـا شـکل. انین رهبری پداگوییک دانشگاهی که رسالت اصلی۷

های آموزشی و یادگیری است، سبب خواهد شد که در عملکرد تحصیلی و نیز زندگی موقعیت
 داری کند؛دانشگاهی دانشجویان ذوب میدان

هـای تصور وجود انین زندگی دانشگاهی دانشجویان و رهبران پداگوییک دکـه در واقعیت .۸
سـبب فعالیـت علمـی  1 شـته اسـتهای زیـادی وجـود داهای کشور نمونهموجود در تاریخ دانشگاه

رئـیس دانشـگاه، مـدیران د شود که هرکدام از کنشگرانشبین آحاد جامعۀ دانشگاهی می «مشترک»
مقتضای حـوزۀ مسـئولیت خـود، نقـش   به...ها و کارشناسان و کارکنان وارشد دانشگاه و دانشکده

 همکارانه بازی خواهند کرد؛
 گیریسـبب شـکل یین و از پـایین بـه بـا  در دانشـگاه،. انین فرایند تعاملی از با  به پـا۹

پویـایی علمـی  گردد کـه در آن پویـایی علمـی دانشـجویان همـراهمدیریت مشترک خودکار می
 خواهد بود؛ علمیاعضای هیئت

خـواهیم بـود: سـازمان  م ـاهیم برخـی . در انین پـارادایمی شـاهد تغییـرات اساسـی در۱۰
تعامــل ذهــن بــا  ؛«ریزیبرنامــه»خالقیــت جــایگزین  ،«تمــدیری»جای دهنده بــهخودســازمان

بـه معنـای  «اسـتراتژی» میابه آفـرینش آینـده؛به «بینیپیش» ؛«برنامه» میابههای متغیر بهواقعیت
 های پیهیدۀ دانشگاهی و...؛زایی سیستمفرایند تکاملی با توجه به پدیده

فرهنگـی  در کلیت فردی اجتماعی، در انین دانشگاهی نگاه ماشینی به انسان، به نگاه .۱۱
جویی و فرهیختگـی در اخـالب فضیلت او در تعامل با اکوسیستم تبدیل خواهد شد و و زیستی

 بیشتری پیدا خواهد کرد؛ عملی امکان
                                                                                                                   

 نسل استادانی همهون فروزان ر، هشترودی، ناتل خانلری، باستانی پاریزی و... نشان از آن دارد.. 1



  37/  ... پذیری در مسائل آموزششیوع ویروس کرونا فرصتی برای تأمل

قـرار  سازگارشاوندگیها، آنهـا را در جهـت وجود انین فرایند زیست علمی در دانشـگاه .۱۲
 نـام خواهـدکی یـت بی 1تا یا با الهام از الکساندر کیستوفرهماش کی یت بیخواهد داد که نتیجه

هـای علمـی ها و جهشبود که ویژگی باارزش اصالت دانشگاه و متمایزبودن آن از بعد نوآوری
های مـا در گذشـته و نیـز وضـعیت امـروزی واقعیتی که تـاریخ برخـی از دانشـگاه خواهد بود،

 وزند؛آمهای سرآمد جهان آن را به ما میدانشگاه
بــان و دانش ماننــد محــل انباشــت و انتقــاو دانــش،ترتیب، تصــور از دانشــگاه بهبــدین .۱۳

 میابـهتصـوری از دانشـگاه به جـایش را بـه ،«دیـوار» محصـور در و دانشگاه 2دگرآیین دبوردیو 
بوردیـو  و گشـوده بـه د زا و خـودآییندانش جایگاه تعامالت علمی و فرهنگی، نوآور و مبتکر،

 3دهد؛ای و جهانی میمنطقه ملی، محلی،جامعۀ 
تر سـوی فهـم عمیـقما را به تواندمی و بحران ناشی از آن نیز میان، رخداد کروناو دراین .۱۴

 ها با جهان بیرون سوب دهد.ارتبا ی دانشگاه پژوهشی، عملکرد مدیریتی، آموزشی، سازمانی،
های پذیرفته شود که در درون و بیرون سیستم هایی که برشمردیم،  زم استبرای رویارویی با االش 

بخش و مولد هر دانشگاه بدون ارتبـا  بـا . ازآنجاکه زندگی فراکند تغییر استدانشگاهی آنچه تغییر نمی
های دیگر است،  زم اسـت هایی از سیستمپیرامون خود ناممکن است و برای بقای خود نیازمند ورودی

بخششـان در بطـن تغییـرات ای باشد کـه بـه مانـدگاری اصالتگونهز خود بهها با بیرون اارتبا  دانشگاه
های انین دانشگاهی، توان سازگارشوندگی آن است؛ به این معنا که هر دانشگاه، ازجمله ویژگی بینجامد.

ـته باشـد، به ـین پیرامـونی ارتبـا  داش سان یک سیستم زنده، نیازمند این است که برای بقای خود بـا مح
 که نیازمند پویایی درونی نیز است که بدون ارتبا  بـا بیـرون ممکـن نیسـت. ایـن تبـاد ت، حاودرعین

 کنـد. در ایـن وضـعیت،ثبـاتی و تال ـم مواجـه میسان هر سیستم دیگری، با بیسیستم دانشگاهی را به
سازمان آن  شدنآن با فعاو «بودن»دانشگاه با ارتبا  ارگانیک ساختارها و کارکردهای آن،  «ماندگاری»

شـود. آن با توان ایجاد تعادو پویا در درون و نیـز بـا بیـرون ممکـن می« شدن»و  های علمیبرای جهش
افزایـد: هایی وجود دارد که خود بر پیهیدگی سیستم میحاو که بین ماندن، بودن و شدن تعارضدرعین

 یرات متوازن کارکردها.ماندن نیازمند ساختار است و شدن نیازمند تغییر ساختار همراه با تغی
                                                                                                                   

، ترجمــۀ مهـرداد قیـومی، تهــران: پایاان سااختنمعمااری و راز جاااودانگی، راه بی ، 1381. کریسـتوفر الکسـاندر د1
 انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.

 ، ترجمۀ یحیی امامی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی.پذیریعلم علم و تأمل ، 1386و دپیر بوردی. 2
، تهـران: ریزی توسع  آموزش عاالی: رویکاردی کاهناده، ماوقعیتی پیچیادهبرنامه ، 1397رک: محمد یمنی د .3

 .1398سمت، ااپ دوم.فصل هشتم، 
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ها در برابر تغییـرات ساختار در این صورت حاو تصور کنیم که دانشگاهی پذیرای تغییر نباشد،
کننـد های واقعی سیستم پیـدا میهای جدی با کارکردکنند و در درازای زمان تعارضمقاومت می

هایی انـین دانشـگاه 1باشـند.داشـته  تواننـد حیـاتی نوآورانـهتدریج در یک دنیای رقابتی نمیو به
 زا و خالب.گردند تا دانشبان میبیشتر دانش

های و در اثــر کنشــگری های ارتبــا یدر بطــن شــبکه در انگـارۀ دانشــگاه سازگارشــونده، 
هـای سیسـتم دانشـگاهی، تمـام تناسـب تغییـرات در واقعیتها و بهدر آن شـبکه عناصر موجود

عناصـر  کننـد.در هدایت دانشگاه مشارکت می های خودقشها و نتناسب جایگاهعناصر آن به
 در بستر تعامل ادراکات و تجارب با محین،  دمدیر، معلم، پژوهشگر، کارشناس، دانشجو و...

های نوظهور تعامالت، پدیده شود:ساز میگیر و تصمیمرویارویی با محین، تصمیم و لحظه در
هـای آموزشـی و های خاصـی بـه موقعیتیهیـدگیحـاو پآورند که تازگی و درعینبه وجود می
هـای جدیـد و...  بـا دهند. این نوظهورها دفکر، روش، رویکرد جدید در موقعیتیادگیری می
را مبتکــر و نــوآور  ســاختار و کــارکرد، ســازمان دانشــگاه وبــیش مهــم در انســجامتــأثیرات کم

 سازند.می

تعـداد مقالـه، کتـاب، د رکز بر عدد و رقـمبا تم هاموجود در آموزش عالی و دانشگاه فرمالیسم
علمی با مراتب با  و...  و با رواج ترفندهای دستیابی به آنها، اثراتی مخـرب دانشجو، تعداد هیئت
های بـه آنهـا، بیشـتر اوقـات  یـه «بالیـدن»گذارد و با تزئین آشـکارها و می در اخالب دانشگاهی

 همـواره تـأثیرات ناآشـکار هـایکـه کارکردهـد، درحالیدها را مورد توجه قـرار نمیپنهان کارکرد
 و تغییـر پـذیریهای مدیریتی خطی و کاهنده، انعطافخاص خود را دارند و ازآنجاکه در پارادایم

ها و تضادهای ناشـی تعارض ٬تواند مورد توجه باشدهماهنگی آنها با کارکردها نمی ها ودر ساختار
کنند و سازمان دانشگاه در جهت هویتی ناپایـدار ان مجهوو رشد میهای پنهان به تو از فعالیت  یه

آمـوزش  لذا ضروری است کـه مـدیران گیرد؛قرار می  و کی یتی با نام دیعنی فاقد ابتکار و اصالت
صـورت مسـتمر مـورد توجـه به در رفتار آنها ها راها و ناآشکاررابطۀ بین آشکار ها،عالی و دانشگاه

شدۀ مؤثر در پویـایی سیسـتم دانشـگاهی راندهحاشیههای پنهان یا بهاهمیت  یهقرار دهند: پذیرش 
ــا، قابلیتدتوانایی ــا، انگیزهه ــتگیه ــا، شایس ــکله ــرای ش ــدانی ب ــگران و...  می گیری های کنش
 زا و اصیل است.های دانشدانشگاه

 
                                                                                                                   

افتـد، ایـزی کـه اخیـرًا بـا تعطیلـی برخـی ها نیـز ات ـاب میو دانشـگاه. در شدیدترین حالت آن، تعطیلی این مؤسسـات 1
 ها نیز بحی روز وزارت علوم است. دانشگاه« دهی و تجمیعسامان»مؤسسات آموزش عالی در ایران ات اب افتاد. موضوع 



 های فراگیر و جایگاه وها و فاجعهچالش
 نقش آموزش عالی 

 1علی پایا
 

 دمهمق

پدید آمـده اسـت، در مقـام تمییـل، بـه  19-بحرانی که از رهگذر شیوع جهانی ویروس کووید
ای خـاص از ایـن بحـران را در ماننده است که هر وجهش جلـوه و تجلـی 2ای هزاروجهیآیینه

گذارد. نهاد آمـوزش نام دارد به نمایش می« سپهر وضع و حاو و شراین انسانی»ارتبا  با آنهه 
اش در ایـن سـپهر، از جهـاتی مختلـف بـا ایـن بحـران ارتبـا  پیـدا اعتبار جایگاه ویژهعالی، به 

ها توجـه شـده و کوشـش شـده اسـت کند. در این متن مختصر صرفًا به برخی از ایـن جنبـهمی
ها تبیین شود. اما این بـدان معنـا نیسـت نقش و وظایف نهاد آموزش عالی در ارتبا  با این جنبه

احیانًا با کارکردهای نهاد دیگر در جامعه ارتبا  دارنـد از اهمیـت برخـوردار که وجوه دیگر که 
 آیند.نیستند و درخور عنایت و تأمل به شمار نمی

، همـۀ افـراد و مراکـز و «نهاد آموزش عالی»در سرتاسر این متن، مقصود از اصطالا  تذکر:
 ارتبا  دارد.ددر معنای وسیع این وایه  « آموزش عالی»کارکردهایی است که با 

                                                                                                                   

 و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورمینستر انگلستان استاد دانشگاه وست. 1

  alipaya@hotmail.com :ایمیل

ضـلعی یـا هـر شـکل منـتظم ضلعی یـا ششاش متشکل از هزار پنج. آیینۀ هزاروجهی گویی بلورین است که سطح بیرونی۲
صورت تجاری در دسترس قرار دارند. عـدد هـزار های زینتی بهعنوان اراغها بهگونه گویهای واقعی ایندیگر است. نمونه

 است. در این تمییل، نماد کیرت و بزرگی  شمار
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 بحث
های موسوم به کروناست که تـأثیر مخـرب خـود را در یکی از انواع ویروس 19-ویروس کووید

شدن این بیمـاری، سازد. جهانیظاهر می 1نوعی عارضه یا بیماری موسوم به مشکل حاد تن سی
عـد وجـ ودی ساکنان سیارۀ زمین را در زمانۀ ما با االشی فراگیـر مواجـه سـاخته اسـت کـه از بج

وفراز خــود بــا قدرتمنــدی برخــوردار اســت، امــا ســیارۀ زمــین و ســاکنانش در تــاریخ پرنشــیب
اند کـه از تـوان تأثیرگـذاری بسـیار زیـاد برخـوردار های وجودی دیگری برخـورد داشـتهاالش

های بسـیاری تنها در قرآن که در اسـطورهاند. ماجرای توفان و سیل در زمان نوا نبی که نهبوده
ای یـا اصـطالا سـیارههـای بهای از ایـن االشباستان بـدان اشـاره شـده اسـت، نمونـهاز ملل 

سـنگی کـه بنـا بـر برخـی از  . برخـورد شهابFinkel, 2014فراگیرندۀ کل سیارۀ زمین است د
های زیسـتی بـر روی رفتن دایناسورها و بسـیاری دیگـر از گونـهت سیرهای علمی موجب ازمیان

 ,Osterloffهاسـت دقبیـل االشای دیگـر از اینیش شـد، نمونـهمیلیـون سـاو پـ66زمـین در 

تـوان در کشـتارهای مغـو ن و ای را میدسـت مصـائب سـیارهتر اینهای نزدیک . نمونه2018
دیگر اقوام صحرانشین در قرون گذشـته، و در دو جنـگ جهـانی در قـرن پیشـین و آن لـوانزای 

ای اسپانیایی شهرت پیدا کرد هرانـد منشـأ آن آمریکـا اشتباه به آن لوانز دکه به 1918فراگیر ساو 
برای شرکت در جنـگ عـازم اروپـا شـدند   1917بود و ناقل آن سربازان آمریکایی که در ساو 

ها و دیگـر حـوادث ها و سـونامیها و زلزلـهفشـانها و آتشها و وبا ، در  اعونBarry, 2004د
 فراگیر  بیعی یا بشرساخته مشاهده کرد.

توان استد و کرد کـه تـداوم بقـای بشـریت و بسـیاری دیگـر از منظر استعالیی می از یک
های زیستی پس از این رویدادهای سهمگین، و از اینها با تر بقای هستی سیارۀ کـواکی گونه

     دهـد تنهـابه نام زمین که ظاهرًا تا آنجـا کـه دانـش کنـونی آدمـی بـه وی اجـازۀ اظهـارنظر می
بر تولید و ح ظ حیات در کیهانی است که تاکنون بشـر نتوانسـته اسـت کرانـی سیستم توانا اکو 

پذیر نیست. البته تذکر این نکتـه برای آن بیابد، با تکیه به مالحظات صرفًا  بیعی و مادی امکان
لک هستی رخ می دهد نسـبتی یکسـان ضروری است که از یک منظر استعالیی همۀ آنهه در مج

لک هستی دارد . برای آدمیان اسـت کـه برخـی حـوادث و رویـدادها انـان ظـاهر با صاحب مج
آیند و خواب  شمار بیشتری از افـراد تری از واقعیت به شمار میشوند که گویی سیلی سختمی

های های ماورایی تبعات ناشی از االشسازند. اما غرض مقالۀ کنونی، بررسی جنبهرا آش ته می
                                                                                                                   
1. Acute Respiratory Illness 
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شـود: تر دنبـاو میتر و کواـکمراتب متواضـعانههـدفی بـه ای نیست. در اینجافراگیر یا سیاره
ها و در مقـام کنـونی و بـه نحـو مشـخص، جایگاه و نقش آموزش عالی در تعامل با این االش

 . ۱۹-االش ناشی از فراگیرشدن ویروس کووید
 

 بخش نخست: هم سؤال از علم خیزد هم جواب 
های شهر نیویورک کاماًل خـالی بـود. هـیچ های بازی کودکان در پارکزمین ۱۹۱۶در تابستان 

کودکی در زمین بازی یا در استخر شنا و یا در اماکنی که برای سرگرمی کودکان سـاخته شـده 
خـورد. درعـوض، لشـکری از ای نیز در سرتاسر شهر به اشم نمیشد. هیچ گربهبود دیده نمی

ها با مـواد ی سطح خیاباندست سرگرم شستشو بهکنندگان شهر با روپوش س ید و شلنگنظافت
مانسـت زد و نیویـورک بـه شـهری میها گشت میکننده بودند. پلیس در همۀ محلهضدع ونی

در حالی بـه شـهر رخنـه کـرده بـود کـه  1که در محاصره قرار دارد. ویروس بیماری فلج ا  او
دهنـده فریبمردم سرگرم پیگیری اخبار جنگ در اروپا بودند. بیماری با ظاهری کاماًل ساده و 

ریـزش از بینـی. امـا در پایـان روز درجـۀ تـب کـودک بـا  شد: اندکی گلـودرد و آبآغاز می
پیهیـد ها میرفت و دردی که میـل شـوک الکتریکـی در پشـت و گـردن و پاهـا و سرشـانهمی

شـد و پیهید و عضـالتش داـار تشـنج میبرید. کودک از شدت درد به خود میامانش را می
نشسـت والـدین انـین کـرد. بعـد از انـد روز کـه تـب فرومیرا خـیس می عرب، تمـام تـنش

پنداشتند که بهبودی آغاز شده است اما این زمـانی بـود کـه ویـروس از جریـان خـون، وارد می
دو روز ویروس بخش حرکتی سیستم عصـبی را سیستم عصبی کودک شده بود. در عرض یک

که درد یا عوارض دیگـر را هم درحالیشد، آنیداد و کودک به فلج مبتال ممورد حمله قرار می
اهـارم از دادن آن باشـد. در یکآنکـه قـادر بـه حرکـتکـرد بیشده احسـاس میدر پای فلج

شـدۀ کـودک شـد. گلـوی فلجور میهای با تر سیستم عصبی حملهبیماران، ویروس به بخش
شـد ترتیـب در دهـان پـر میاینداد. ک ـی کـه بـهاجازۀ فرودادن حتی آب دهـان را بـه او نمـی

اهارم داد. ســهکــرد و کــودک پــس از انــدکی تشــنج جــان مــیزودی راه تــن س را ســد میبــه
  .Jacobs, 2015ماندند دماندند، تا آخر عمر افلیج میباقیماندۀ مبتالیان که زنده می

میـان  آن آمریکـایی را مبـتال سـاخت کـه از ۲۷۰۰۰، ویـروس فلـج ۱۹۱۶تنها در همان ساو 
جمهـور آمریکـا را نیـز ن ر جان باختند. بیمـاری حتـی فـرانکلین د نـو روزولـت، رئیس ۷۰۰۰

                                                                                                                   
1. Poliomyelitis 
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مصون نگذاشته بود. ازآنجاکه منشـأ بیمـاری شـناخته نبـود، مسـئو ن و مـردم بـه تصـور اینکـه 
های اند، هر گربـۀ سـرگردان در سـطح شـهر را از بـین بردنـد. شـمار گربـهها ناقل بیماریگربه
 مورد بالغ شد. ۷۲۰۰۰ا در نیویورک به شده تنهکشته

هـای گرفتـه اسـت. نقشبیماری فلج ا  او از هزاران ساو پیش در جوامع انسـانی قربـانی می
مانده در اهرام مصر، تصویر این قربانیان را در خود مح وظ نگاه داشته است. غلبه بر بیمـاری باقی

ا تحقق ایـن پیـروزی زمـان زیـادی بـه درازا پذیر شد امتنها به مدد تکاپوهای گستردۀ علمی امکان
در  1بود که جهانیان ا الع یافتند محققی آمریکایی بـه نـام جونـاس سـالک ۱۹۵۵کشید. در ساو 

دانشگاه پیتسبورگ موفق شده است با کمک ویروس مرده، واکسنی برای مقابله با بیمـاری تولیـد 
کـرد. سـالک واکسـن خـود را روی می درصد از موارد با موفقیت بیماری را مـداوا۶۰کند که در 

آموز آمریکایی آزمایش کرده بود.  ولی نکشید که واکسنی مؤثرتر با اسـت اده از میلیون دانشیک
وسیلۀ پزشکی بـه به -جذب بودکه نیازی به تزریق نیز نداشت و از  ریق دهان قابل -ویروس زنده

اجـازۀ عرضـه بـه حیطـۀ  ۱۹۶۱در سـاو  تولید شد. واکسن سـابین پـیش از آنکـه 2نام آلبرت سابین
 میلیون تن از شهروندان روسیۀ شوروی آزمایش شده بود.۱۰۰عمومی را پیدا کند روی 

هـایی از جهـان ها در کنترو بیماری فلج ا  او، این بیماری هنـوز در بخشبا همۀ موفقیت
واکسـن بـه کودکـان  ها و افرادی با عرضـۀنظیر پاکستان و افغانستان و نیجریه که در آنها گروه

ا العـی و یـا ا ـالع ها عمـدتًا برخاسـته از بیگیرد. این مخال تورزند قربانی میمخال ت می
 3نادرست است.

ــه ــدها ب ــه بع ــت ک ن ــت کج ــوی، اوگوس ــق فرانس ــک محق ــوزدهم ی ــرن ن ــدر »عنوان در ق پ
دۀ حّصـه هایش، دربردارنـای را عنوان کرد که با همۀ کاستیشهرت یافت نظریه« شناسیجامعه
ولیگ تـار کـه بـا عنـوان -ای از حقیقت بود. او در یک سلسـله درسو بهره ّل  4دورۀ فلسو   تح

ای کـه در آن تنهـا انتشار یافت مدعی شد که تمدن بشری سه دوره را تجربه کرده اسـت: دوره
هایی بـود کـه آدمیـان بـرای فهـم پدیـدارهای  بیعـی ابزار نظری برای شـناخت عـالم اسـطوره

                                                                                                                   
1. Jonas Salk 

2. Albert Sabin 
 متن مربو  به بیماری فلج ا  او با است اده از منابع ذیل تکمیل شده است:. 3

- Jacobs, Charlotte DeCroes (2015), Jonas Salk: a life, Oxford: Oxford University Press. 
- Ochmann, Sophie & Roser, Max (2017), “Our World in Data: Polio”, 

https://ourworldindata.org/polio 

4. The Course in Positive Philosophy 

https://ourworldindata.org/polio
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های عقالنی قوت و انسجام بیشتری یافته بودنـد ای بود که اندیشهتند. دورۀ دوم دورهساخبرمی
های فلس ی جهت تبیین امور پدیدار با تکیـه بـر علـل ناپیـدا توانـایی یافتـه و آدمیان بر ارائۀ نظام

نت در آن میبودند. و با خره سومین دوره، دوره زیسـت و مـدعای وی ایـن بـود ای بود که کج
منـد و ای نظامگونـهه مدد علم دکه وی فهمی پوزیتیویستی از آن داشت  فهـم پدیـدارها بهکه ب

نـت، اـراغ علـم، بـا های تکرارپذیر مسیر شده اسـت. در ایـن دوره، بـهمتکی به تجربه زعم کج
عنـان های جهل و یا نادانی متکی به دانشی که با جهـل همکیها و تاریپرتوافشانی خود، تیرگی

 دارد.ز میان برمیرا ا است

نت های اساسی همـراه بـود امـا نکتـۀ کـانونی با کاستی -همهنان که اشاره شد -دیدگاه کج
رسـد بـر مسـیر صـواب قـرار داشـت. آن نکتـۀ نظریۀ او دربردارندۀ بصیرتی بود که بـه نظـر می

گونـه کـه کانونی، این مدعا بـود کـه بـا بسـن علـم ددر معنـای معرفـت نسـبت بـه واقعیـت آن
راه بـرای مقابلـه بـا  1دهند و نـه علـم محدودانـدیش پوزیتیویسـتی گرایان نقاد توضیح میعقل

شود. علـم در معنـای گیرد هموارتر میهایی که از ناحیۀ واقعیت فرا روی آدمیان قرار میاالش
نت بود، تعارضی با دین و هنـر نـدارد. بـهاخیر دکه فلس ه را نیز دربرمی گیرد  و نه آنهه مراد کج

کند: علم به پرسـش عکس، هر دو را مکمل و همراه خود در تکاپو برای فهم واقعیت تلقی می
دهد، دین به پرسش از ارایی آن، و هنر پاسخی اسـت از ایستی و اگونگی واقعیت پاسخ می

 های شخصی و جمعی از واقعیت.به واکنش احساس و عا  ه در برابر تجربه
بـدیل و لمروی علم و دین و هنـر، نقـش و جایگـاهی بیآموزش عالی در ارتبا  با هر سه ق

فرد بـرای تولیـد بومی منحصـربهمحوری دارد. اهمیت نهاد آموزش عالی در آن است که زیست
آید که آدمیان در ارتبا  با نیازهای متنوع معرفتی، ایمـانی و هایی به شمار میبه پرسش« پاسخ»

هـای حلهایی کـه راهآوردن پاسـخ بـرای پرسـشزیباشناسانۀ خـود دارنـد. ایـن نهـاد در فـراهم
زمینـه  لبند نیز سهمی درخورتوجه بـر عهـده دارد امـا شـر  نخسـت دراینمی« تکنولوییک»

توجه داشته باشد که در عرصـۀ معرفـت، برای موفقیت نهاد آموزش عالی آن است که به این نکته 
شـهرت یافتـه اسـت « یـا کشـتی نـویرات قایق»همۀ ما سرنشینان همان قایقی هستیم که اصطالحًا به 

 . این کشتی در میانۀ اقیانوسی ناپیداکرانه داار سانحه شده است و تـا اشـم کـار Neurtah, 1921د
وامـان و وفـور امکانـات یافـت کند ساحل و بنـدری بـرای لنگرانـداختن و تعمیـر کشـتی در امنمی

                                                                                                                   

  .الف و ب۱۳۹۶، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵گرایان نقاد درباره معرفت بنگرید به پایا دبرای دیدگاه عقل. 1
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هایی را از پارهانـد، تختـهۀ اقیـانوس روانباید در همان حاو که در میانـشود. سرنشینان کشتی مینمی
هایی معیـوب را تعمیـر کننـد و ایـن شـیوه را همهنـان بارهـا و هایی از کشتی برگیرند و بخشقسمت

کند مکـرر دارنـد. نهـاد آمـوزش عـالی کـه مسـئولیت  یـافتن بروز می بارها و هر زمان که نقصی تازه
باید به این نکته نیک واقـف باشـد کـه قرار دارد، می بر دوشش -اوً  و با صاله -پاسخ برای االش

بایـد آنـًا فانـًا و مسـتمرًا در معـرض نقـادی و تجدیـدنظر و تصـحیح و دعاوی معرفتی خود آن نیز می
باید دعاوی دینی و هنـری و اخالقـی را البته این تجدیدنظر و تصحیح مستمر می  1تکمیل قرار گیرد.

 نیز دربرگیرد.
در سطح کل سیارۀ زمین، همگی از این خصلت برخوردارنـد کـه بـرای  های فراگیراالش

شان، آنها که با علم و دین و هنر و تکنولویی سـروکار آدمیان در همۀ قلمروهای ممکن وجودی
ها و انـواع سازند. شیوع بیماری فلج ا  او، انحـای پرسـشهای بنیادین مطرا میدارد، پرسش

هـا و ها را در میان شهروندان مطرا ساخت. بسـیاری از کنششها و اقسام رفتارها و کننگرانی
ها ناشی از نبـود  درک و شـناخت و یـا ها و انبوهی از دَبل شاید جمله  پرسشکییری از نگرانی

هـا و اقشـار در جامعـه، درک و شناخت نادرسـت بـود. رفتارهـای خصـمانه بـا برخـی از گروه
ـــدگی، ازدســـتاحســـاس بی ـــاهی و درمان ـــان، تســـلیم و ســـپرانداختن، رفتن پن ایمـــان و ام

هــای انگــاری کــه در هنگــام مواجهــه بــا االششـدن، جبرگرایــی، و یــا بــدتر پو مسلککلبی
شود، همگـی بـه نحـو مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـا ای یا جهانی در افراد و جوامع ظاهر میسیاره
 شناخت یا شناخت نادرست ارتبا  دارند.عدم

اندیشـی در زمـرۀ کـه مصلحت -هادهـا نظیـر حکومـت و قضـانهادی که برخالف دیگـر ن
ــۀ اصــلیحقیقت -شــان اســتاجــزای مقومه ــه شــمار میاندیشــی دغدغ ــوازین اش ب ــد و م آی

عنوان فتـوای عقـل عنوان آخرین دستاویز و در غیاب هر بـدیل دیگـری بـهپراگماتیک را تنها به
ترین نماینـدگانش بـه شـمار تهشود، نهاد علم است کـه آمـوزش عـالی یکـی از برجسـپذیرا می

رو حـائز اهمیـت اسـت کـه در غیـاب فهمـی صـحیح از واقعیـت اندیشی ازآنرود. حقیقتمی
نوعی بازی رولت روسی شـبیه های مؤثر مبارزه با آنها، اگر ناممکن نشود، بهها، یافتن راهاالش

سـت و توفیـق اگـر گردد که شمار خطاهای آن فراوان و شانس موفقیت در آن بسیار اندک امی
 بختکی و تصادفی خواهد بود.حاصل شود کاماًل الله

                                                                                                                   

گرایان نقاد معرفـی تر برای آشنایی با دیدگاه عقلشناسانه بنگرید به منابعی که پیش. در خصوص این نوع رویکرد معرفت1
 شد.
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شـود و آن اینکـه هرانـد رشـد علـم نیازمنـد همکـاری از اینجا نکتۀ مهم دیگری نیـز نتیجـه می
های پراگماتیـک اند کـه بـا جنبـههاییها برساختههاست و تکنولوییافزای تکنولویینزدیک و برهم

هــا بـه علــم بــرای تــداوم پیشــرفت و گســترش و دارنــد، نیــاز تکنولوییارتبـا ی وثیــق و ناگسســتنی 
ــری از ظرفیتبهره ــۀ فراخگی ــای نه ت ــت؛ ه ــویی اس ــه تکنول ــم ب ــاز عل ــیش از نی ــت، ب ــر در واقعی ت

نیسـت کـه بحـی بـر سـر « مـرغمرغ و تخم»دیگر، رابطۀ میان این دو برساختۀ بشری رابطۀ عبارتبه
ترینشـان، بـه هـا، حتـی سادهرا به دور برساند: تولیـد تکنولویی اولویت و سبقت یکی بر دیگری کار

سطحی از شناخت واقعیت نیازمند است و بنابراین، داشتن معرفت همـواره مسـبوب بـر عطـف توجـه 
 ها جهت پاسخگویی به نیازهایش است.های برسازندگی آدمی برای تولید تکنولوییتوانایی

شـود آن اسـت کـه در نخسـتین گـام بـرای نتیجه میآنهه از توضیحاتی که تا بدین جا آمد 
گیر ناشی از ویروس کرونـا ای از هر سنخ، ازجمله بیماری همههای سیارهمواجهۀ مؤثر با االش

عیار آن اسـت، نقـش اصـلی و  ، نهاد علم که آموزش عالی نمایندۀ برجسته و تمام۱۹-دکووید
سـایی علـل و عوامـل موجـدۀ اـالش اساسی را بر عهده دارد. این نقـش عبـارت اسـت از شنا

ای مــؤثر بــه حیطــۀ عمــومی داعــم از شــهروندان عــادی و مــوردنظر و شناســاندن آن بــه شــیوه
 گذاران .گیران و سیاستتصمیم

تبع آن، آمـوزش عـالی، در تـالش رسد که نهـاد علـم و بـهتأکید بر این نکته غیرضرور به نظر می
ای بهینـه گونههای دیگر بههمۀ امکانات موجود و همۀ نهاد باید ازبرای انجام این رسالت نخستین می

هـایی نظیـر هـا و تکنولوییبهره بگیرند. موفقیت در این امر نیز بیش و پیش از دراختیارداشتن مهارت
هــای آنهاســت؛ دهی، درگــرو داشــتن علــم نســبت بــه ایــن امکانــات و ظرفیتمــدیریت و ســازمان

 خیزد.برمی« علم»ها درنهایت از ها به االشدیگر، پاسخعبارتبه
تنها در برداشـتن ایـن بایـد نـهمی« نهـاد علـم»نهاد آموزش عالی، در مقام نماینـدۀ برجسـتۀ 

هـا و رو نقـش فرمانـدهی و هـدایت تاکتیکنخستین گـام در جهـت مواجهـه بـا اـالش پـیش
ها پرداختـه بـدان کـه در ادامـه -ها را بر عهده داشته باشد، بلکه در همۀ مراحل دیگـراستراتژی

 باید همین نقش را به نحو بهینه ای ا کند.می -شودمی

باید در ای ای نقـش فرمانـدهی در مواجهـه بـا شماری از اقداماتی که نهاد آموزش عالی می
  :Pine, 2008قرار است دای به انجام برساند بدینهای فراگیر یا سیارهاالش

ــئو  ــز مس ــه و نی ــی عام ــق تلق ــابی دقی ــمیم* ارزی ــالش، و ن و تص ــت ا گیرندگان از ماهی
ــراهم ــهف ــرین یافت ــای بهت ــق از ماهیــت واقعــی اــالش برمبن های علمــی و آوردن گزارشــی دقی
 های نقدپذیر از شراین دائمًا متطورشونده ؛های تخصصی دبرساختن مدوزنیگمانه
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ــنهاد ابزار ــا و روش* پیش ــابی درسه ــرای ارزی ــایی ب ــامه ــراین دین ــه در ش ــایی ک یکی و ه
 شود؛های متنوع آن مستمرًا آشکار میتوان از االشی فراگرفت که جنبهتغییر میدرحاو

محیطی * سنجش و محاسبۀ تأثیرات متنوع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیسـت
 محیطی و اجتماعی آن؛های انسانی و زیستناشی از االش موردنظر، ازجمله هزینه

دهی بهینه وگویی عمومی در خصوص نحوۀ سازمانانداختن گ تهراشدن در بهگام* پیش
 گذاری جهت مواجهه با ابعاد مختلف االش موردنظر.گیری و سیاستبرای تصمیم

ــان و  ــادی و متخصص ــهروندان ع ــم از ش ــومی داع ــۀ عم ــه حیط ــه ب ــن نکت ــیح ای * توض
ارتبـا  نـدارد   صورت مستقیم به مواجهه با االش مـوردنظرگذارانی که تخصصشان بهسیاست

توانند از تأثیرات نامطلوب عوارض سوء االش های کاهندۀ خطر میکه اگونه اتخاذ استراتژی
 موردنظر بکاهند.

تر تــر و مشــخصهایی جزئیهــای پیشنهادشــده در فهرســت بــا ، بــه جنبــههریــک از گام
تحلیـل ماهیـت میاو، در گـام نخسـت، جنبـۀ مربـو  بـه شناسـایی و عنوانانقسام است؛ بهقابل

 االش ازجمله دربردارندۀ این موارد است:

های مختلف جامعه  براساس درکـی کـه هـر بخـش از پذیری دبخشتحلیل میزان آسیب ●
 رو دارد؛ابعاد خطرات پیش

های نادرست در قبـاو اـالش و اقـدامات مبتنـی بـر تحلیل ریسک و خطر ناشی از تلقی ●
گیران خصوص درک عمومی و هم فهم خواص و تصـمیم ها. این تحلیل، هم درگونه تلقیاین

 حائز اهمیت فراوان است؛
ساختن و یا ارائۀ پیشنهاد در خصوص نحوۀ ارتبا  میان تحلیل ریسک و اـالش مشخص ●

و یک مدیریت فراگیر جهت مواجهـه بـا شـراین اضـطراری، براسـاس ارائـۀ گزارشـی دقیـق از 
 روز شود.یابنده، بهتوجه به شراین مستمرًا تحوو باید باماهیت واقعی االش. این گزارش می

 
گاهی و پیشگیریبخش دوم: پیش  آ

هـای منزلۀ نمایندۀ برجستۀ نهاد علم در جامعه، در مواجهه بـا االشوظی ۀ نهاد آموزش عالی به
شود که اـالش عمـاًل جامعـه را مـورد تهدیـد قـرار داده ای صرفًا به مواردی محدود نمیسیاره

های فراگیـر آن اسـت کـه در اقع، وظی ۀ اصلی نهاد آموزش عالی در مقابله با االشاست. درو 
هـای اش به جامعـه برسـد رصـد کنـد و آموزشبان، ظهور خطر را پیش از آنکه دامنهمقام دیده

 گیران و مسئو ن ارائه دهد. زم در خصوص مواجهه با آن را به عامه و نیز تصمیم
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ی ذیل، به شـناخت بهتـر مسـئلۀ موردبحـی در ایـن بخـش کمـک های واقعها و میاونمونه
 کند.می

ن ـر و  ۲۳۵۰۰۰شـدن بـیش از میالدی وقوع سونامی در اقیانوس هند به کشته ۲۰۰۴در ساو 
میلیون تن منجر گردید. هراند پیش از این تـاریخ، مـوارد دیگـری ۷/۱شدن  خانمان و آوارهبی

 ۱۹۵۲آمریکـا ،  -دآ سـکا ۱۹۴۶های سپس در سـاو در یاپن و ۱۸۹۶از وقوع سونامی از ساو 
دآ سکا  ثبت شده بود و در هر بار اقداماتی بـرای  ۱۹۶۴دشیلی  و  ۱۹۶۰روسیه ،  -دکامهاتکا

گاهی در خصوص وقوع سونامی صورت گرفته بود، اما سونامی ساو پیش بـه همکـاری  ۲۰۰۴آ
گـاهی دهنـده منجـهای پیشالمللی برای ایجاد سیستمبین ر شـد. ازآنجاکـه بسـیاری از مـردم آ

گیران، تـا پـیش از ایـن سـونامی حتـی نـام ایـن جهان و شمار زیادی از سیاستمداران و تصمیم
پذیری عمـومی در هنگـام مواجهـه بـا ایـن اـالش پدیدار  بیعی را نشنیده بودند، درجۀ آسیب

میلیـارد د ر را ۵/۱۳سـابقۀ یای بسیار با  بود. جامعۀ جهانی برای مقابله با سونامی مبلغ بسیاره
گاهیهای پیشبرای تولید و نصب سیستم گذاری دهنده و نیز آموزش حیطـۀ عمـومی سـرمایهآ

گاهیهای پیشاندازی سیستمگذاری به نصب و راهکرد. این سرمایه دهنده در اغلب سـواحل آ
علمـی ارگـان انجمـن ای در نشـریۀ دو محقق غربی با انتشـار مقالـه ۲۰۱۵دنیا انجامید. در ساو 

گـاهیهای پیشسلطنتی علوم در انگلستان ضمن بررسی نحوۀ تطور شـیوه دادن و مواجهـه بـا آ
هـای سونامی، نتیجه گرفتند که برای مقابلۀ مـؤثر بـا سـونامی، عـالوه بـر اسـت اده از تکنولویی

می بـه ها و در امتداد سواحل و در مراکز مختلف علافزاری که در کف و سطح اقیانوسسخت
اند، ارائۀ سه نوع ا العات به نحو مستمر به شهروندانی که بـیش از دیگـران در کار گرفته شده

  تخمینی دقیـق از ۱اند از: معرض خطر قرار دارند ضروری است. این سه نوع ا العات عبارت
  ۳شـوند و   نقشۀ منا قی که براثـر سـونامی در زیـر سـیالب غـرب می۲میزان انریی سونامی، 

افتنـد بـرای ها بـه راه میهای سیالب که براثر وقوع سونامی در بنـدرهای مربو  به جریانقشهن
رساندن اثرات مخرب سونامی. این دو محقق همهنین حداقلانجام اقدامات پیشگیرانه جهت به

گاهیهای پیشاند همۀ دستگاهتوصیه کرده دهنده و همۀ اقدامات مربو  به آمـوزش سـاکنان آ
سازی شود تا بازده قابلیت مقابله با عـوارض نـامطلوب خطر استاندارد و یکساندرمعرضمنا ق 

  .Bernard & Titov, 2015این االش فراگیر به حداکیر برسد د

گـاهی در خصـوص االشیک نمونۀ دیگر مواجهۀ نهـاد آمـوزش عـالی بـرای پیش هـای آ
هایی اسـت کـه در از مسـیر سـیارکای، اقدامات ناسا و دیگر مراکز فضایی برای ا ـالع سیاره
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ترین دهـد. براسـاس تـازهاند که احتماو برخوردشان را با زمین افزایش میهایی در حرکتمدار
تواند برای زمین شده که مسیرشان میهای شناساییشمار سیارک ۲۰۲۰های ناسا تا ساو ا العیه

سیارک تازه به این  ۳۰ ته قریب برآن هر همورد بالغ شده است و عالوه ۲۲۰۰۰خطرخیز باشد به 
گـاهی در خصـوص سـیارکمنظور بـا بردن تـوان پیششود. ناسـا بـهمجموعه اضافه می های آ

های کیهـانی در قبیـل هسـتارای را برای رصد اینخطرآفرین برای زمین درصدد است رصدخانه
  . Fish, 2020مدار زمین قرار دهد د

گـاهی آن اســت کـنکتـۀ مهـم در امــر پیش های تکنولوییــک، رغم همــۀ کوشـشه علـیآ
رسد، بازهم این خطر وجود دارد که گاه به حد کماو نمیازآنجاکه هیچ سیستم بشرساخته هیچ

های فراوان بـه بـار آورد؛ ای یا جهانی، خسارات و آسیبرغم همۀ تمهیدات، االش سیارهعلی
ی از آخـرین تجـارب، یکـی گیـررو، آموزش مستمر شهروندان به شیوۀ صـحیح و بـا بهرهازین

توانـد و بایـد در آن سـهمی اساسـی ای ـا دیگر از وظایف مهمی است که نهاد آموزش عالی می
های دیگر نیز به نحو بهینـه بهـره باید از همکاری نهادکند. البته در ادای این سهم، این نهاد می

هـای رسـمی نظیـر هادجز نبـه -کار نهاد آموزش عـالیهای کمکترین نهادگیرد. ازجمله مهم
هـای موجـود در ایـن گیـری صـحیح از ظرفیتنهاد جامعۀ مدنی است. بهره -حکومت و قضا

وفور از آن رود بـهنهاد، نیازمند مهارت و بصیرتی اسـت کـه از نهـاد آمـوزش عـالی انتظـار مـی
ــد د  ;Bleikeli, 1999; Naidoo & Devnarain, 2009; Brand, 2010برخــوردار باش

Blessinger & Sengupta & Mahoney, 2019.  
 -هـااعـم از افـراد و گروه -ها تربیت شهروندان برای افزایش مقاومتشـانهدف این آموزش

میاو، در جریـان عنوانای است؛ بـهبرای مقابله با عوارض مختلف ناشی از هر نوع االش سیاره
و نیز نهاد آموزش عـالی،  های دنیایک از کشوربحران اخیر کرونا، این نکته آشکار شد که هیچ

اند. یکی از تبعات این امـر آن بـود که باید برای مواجهه با این االش آمادگی قبلی نداشتهانان
های  زم برای مقابلـۀ مـؤثر بـا اـالش ناشـی از بیمـاری که شهروندان و نیز مسئو ن از آموزش

کـه روشـن شـد در نگامیرو، هبرخوردار نبودنـد؛ ازایـن ۱۹-گیر حاصل از ویروس کوویدهمه
غیاب هر نوع واکسن مؤثر جهـت دفـع شـر ویـروس، تنهـا شـیوۀ موجـود در مقیـاس گسـترده، 

گذاری اجتماعی است، هم عامه و هم مسئو ن در ایـران و بسـیاری است اده از قرنطینه و فاصله
پایبنـد بماننـد. که باید به الزامات این دستورالعمل حیاتی های دنیا نتوانستند اناندیگر از کشور

توجه بـه عـوارض بسـیار مردم عادی در غیاب امکانات حداقلی برای گذراندن ایام قرنطینه، بی
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های ها، مقررات را زیر پا گذاشتند و مسـئو ن نیـز بـا توصـیهرعایت دستورالعملخطرناک عدم
 بعضًا متناقر بر سردرگمی مخا بان افزودند.

گاهی نسبت به تبعات در مرحلۀ پیش های فراگیر و پیشگیری از عوارض نـامطلوب االشآ
ای مقـاوم در سو کمـک بـه ایجـاد جامعـهآنها، ازجمله وظایف اصلی نهاد آموزش عالی ازیک

های عملی بـرای کاسـتن از ها و سیاستدیگر ارائۀ  راناپذیر و ازسویهای اجتناببرابر آسیب
اندرکاران در نهـاد آمـوزش نـد و دسـتاعوارض نامطلوب است. این دو جنبه با یکدیگر مرتبن

ها و سازوکارهای مناسب، انـان باید همت خود را مصروف آن دارند که با ارائۀ برنامهعالی می
 -ای هسـتند کـه در آن عضـویت دارنـدمجموعـه 1ن عـانکه اعضایش در زمرۀ ذی -در جامعه

ا کمتـرین میـزان هزینـه، های موردنظر را ایجاد کنند که بتوانـد در مواجهـه بـا اـالش بـظرفیت
ها، ترین وجوه ایـن برنامـهیکی از مهم 3ادامه دهد. 2ای پایدارگونههای سازندۀ خود را بهفعالیت

های انسانی، اجتماعی، اقتصـادی، مـادی، ها داعم از آسیبتوجه به امر اساسی بازسازی آسیب
 4حداقل خسارت همراه باشند. باید با بازده با  و باها میفرهنگی و...  است. این بازسازی

 
 بخش سوم: تعامل با تبعات و نتایج و عوارض

هـا ای و جهانی، از انحای مختلف آن همواره امکان وقوع دارنـد. ایـن االشهای سیارهاالش
یابنـد و های واگیردار دکه زمانی در سطح یک منطقه و کشور شـیوع میخواه در هیئت بیماری

شوند ، خواه در شـکل در سطح جهانی ظاهر می ۱۹-اشی از کوویدگاهی نیز همانند بیماری ن
هایی بشرسـاخته فشان، سونامی، سیل، و خواه در صورت فاجعهحوادث  بیعی نظیر زلزله، آتش

کنند هماننـد قحطـی دکـه مـدیریت سـوء در آفرینی میکه در آن احیانًا عوامل  بیعی نیز نقش
سـالی خـاک همـراه بـا عوامـل  بیعـی ماننـد خشکو برداری مناسـب از آبنگاهداری و بهره

                                                                                                                   
1. Stakeholders 
2. Sustainable 

 ها ازجمله بنگرید به:ریزیقبیل برنامهآشنایی با راهکارهای این. جهت 3
- Haque, Emdad (ed.) (2015) Mitigation of Natural Hazards and Disasters: International 

Perspectives, Dordrecht, Netherland: Springer. 

- Pine, John (2008) Natural Hazards Analysis: Reducing the Impact of Disasters, London: 

CRC Press 

 هاست:ل بازسازیقبیمنبع ذیل ازجمله منابع دربردارندۀ ا العاتی م ید برای این. 4
Barnestein, Jennifer Duyne and Leemann, Esther (2012), Post-Disaster Reconstruction and 

Change: Communities' Perspectives 



 در ایران و بحران کروناعلم  ،یآموزش عال ی دریجستارها/  50

 

ــا جنــگ دکــه علــل و عوامــل انســانی در مــواردی از عــواملی نظیــر مســبب آن می شــوند  و ی
پذیرد ، یا گرمایش زمین کند نیز تأثیر میسالی و بیماری که مهاجرت فراگیر را الزام میخشک

گسیخته است و هم احیانـًا مهای سمی ناشی از تحو ت صنعتی لجادکه هم محصوو تولید گاز
هـای کـاماًل ای ناشی از تغییرات ادواری در نحوۀ عمل خورشید  هرازاندگاه، یا بحرانتااندازه

فروپاشی نظـام بـانکی و در جریان  ۲۰۰۸های مالی نظیر آنهه در ساو بشرساخته ازجمله بحران
رغم بهتـرین ر مـواردی علـیها به وقـوع پیوسـت و امیـالهم، دداری در بسیاری از کشورسرمایه
رو، توانند ظهور کنند و تأثیرات مخرب خود را بر جـای بگذارنـد؛ ازایـنها و رصدها، میپایش

زمینـه قـرار دارد بخشی از وظی ه و مسـئولیتی کـه بـر دوش نهـاد علـم دو آمـوزش عـالی  دراین
ها و کوشش االش آفرینی در مقابله با تبعات و عوارض نامطلوب ناشی ازعبارت است از نقش

 محیطی آنها.در مسیر کاستن از آ م و مصائب انسانی و زیست
تواننـد اشـکاو شـوند میبار ظـاهر میتبعات و اثراتی که به دنباو وقوع رویدادهای مصـیبت

بسیار متنوعی در سطوا فردی، خانوادگی، گروهی، ملـی و جهـانی پیـدا کننـد. ایـن تبعـات و 
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی و روانـی بـه خـود نبهتوانند جعوارض همهنین می

هـای دادن بـه فعالیترسـد یـک رویکـرد مناسـب بـرای سـامانبگیرند. به این اعتبار به نظر می
ضــروری جهــت مقابلــه بــا ایــن تبعــات آن اســت کــه بــه فاجعــه یــا بحــران در ارتبــا  بــا وجــه 

« وضـع و حـاو و شـراین انسـانی»ه سـپهر های بحران کـه بـاش ددر معنای همۀ جنبهاجتماعی
بوم اجتمـاعی سـپهر نظـر شـود؛ زیسـت-بوم یـا زیسـتمنزلۀ یک زیستکند  بهارتبا  پیدا می

  .Miller, 2012بحران دفاجعه  د
بوم و در راسـتای مواجهـۀ مـؤثر بـا تبعـات رسالت نهاد آموزش عالی در ارتبا  با این زیست

هـای مناسـب در همـۀ حلای، ارائـۀ راههای سیارهع و االشها و فجاینامطلوب ناشی از بحران
گذارد. هـدف بوم اجتماعی بحران تأثیر سوء میهایی است که بحران یا االش بر زیستعرصه

رساندن عوارض من ی االش باشـد. توجـه حداقلباید کاستن از آ م و بهها میحلهمۀ این راه
وزش عالی در مقام مولـد اندیشـه، لزومـًا خـود متـولی به این نکته حائز اهمیت است که نهاد آم

توانـد باشـد. بـه ایـن آورد نیست و نمیهایی که فراهم میها و پیشنهادها و سیاستاجرای  را
ای  راحی گونهباید بهشود میهایی که از جانب این نهاد آماده میها و پیشنهاداعتبار همۀ  را

نیـاز از مراجعـۀ مسـتمر بـه ا بتواننـد بـا سـهولت و بیشده باشد کـه کنشـگران در دیگـر نهادهـ
 ها، به اجرای آنها اقدام کنند.کنندگان  راتهیه
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شده از سوی نهاد آموزش عالی همگـی صـبغۀ عملـی و های تنظیمها و پیشنهادازآنجاکه  را
ا بـه هـگیرند و ازآنجاکه همـۀ تکنولوییها جای می«تکنولویی»کاربردی دارند، یکسره در زمرۀ 

هـا و اند، همـۀ  رابـه زنـدگی افـراد، حسـاس« معنابخش»های ارزشی و ها و نظامظرف و زمینه
باید با توجـه تـام و تمـام بـه ایـن شده از جانب نهاد آموزش عالی میهای ارائهها و پیشنهادسیاست

تواننـد نمیها ها و پیشنهادجنبه تدوین و تکمیل شده باشد. معنای این سخن آن است که این  را
یک انـدازه و قالـب کـه بـرای همـه یکسـان باشـد و بـه »های کلی و فراگیر و اصطالحًا صورت

خصـوص در شـراین کشـوری ماننـد ایـران بـا میاو و بهعنوانبـه خـود بگیـرد؛ بـه 1«کارشان بیایـد
المیـل  ـرا و پیشـنهادی بـرای رفـع تـوان فیهای اقلیمی و فرهنگی و ارزشی و مـذهبی نمیتنوع

یا هر االش فراگیر دیگر فراهم آورد که به همـان انـدازه کـه  ۱۹-عوارض ناشی از بیماری کووید
برای مردم سیستان و بلواستان مؤثر است عینًا برای مـردم اسـتان تبریـز کـارایی داشـته باشـد و یـا 

مذهبان توجه دارد بـرای دارنـدگان مـذاهب دیگـر نیـز جاذبـه های شیعهقدر که به حساسیتهمان
های اقشار میانی جامعـه پاسـخ گویـد کـه دوای درد اقشـار داشته باشد، و یا به همان اندازه به نیاز

 تر است.ضعیف
بـا توضـیحی کـه  -شده از سـوی نهـاد آمـوزش عـالیهای ارائهها و پیشنهادها و سیاست را
تـه بـدین اند و یا باید انین باشند. این سـخن الب«های بومیتکنولویی»همگی در زمرۀ  -گذشت

هـایی بهـره گرفـت کـه در دیگـر ها نتـوان از الگوهـا و سیاسـتمعنا نیست که در تهیـۀ ایـن  را
های مشابه، به نحو مؤثر به کـار گرفتـه شـده اسـت امـا در ها برای مواجهه با فجایع و بحرانکشور

ت  ـرا در ای کـه قـرار اسـها با مقتضیات بـومی منطقـهباید آن تکنولوییقبیل موارد میهمۀ این
ای که  را برای کمـک های ارزشی  بقۀ اجتماعیها و نظامآنجا به کار بسته شود و یا حساسیت

 به آنها تدوین شده است، هماهنگ شود و با توجه به آنها باْزتدوین گردد.
زهرا فـراهم آورد کـه سـه شناسانه را از منطقۀ بـوئینگزارشی انسان ۱۳۳۴احمد در ساو جالو آو

های مـردم در بخشی از کتاب در توصـیف خانـه 2منتشر شد. نشینان بلوک زهوراتاتبا عنوان ساو بعد 
 نویسد:منطقه انین می
ها معموً  انین است: ایوانی رو به آفتاب و رو بـه جنـوب و پشـت سـر آن اتـاب  را خانه

و وجوری زمستانه. و  رفین اینها دو اتاب بـزرگ. یکـی انبـاری خنـک بـرای ح ـظ پنیـر جمع
مانندی با ثروت خـانواده کشک و آذوقه و محل کندوی سیلو مانند گندم، و دیگری مهمانخانه

                                                                                                                   
1. One size fits all 

  .۱۳۳۷/۱۳۷۰آو احمد د. 2
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ها در کناری. زندگی اهل خانـه معمـوً  ها و رختخوابهایش، و صندوبها و  اقههبر سر رف
گذرد. جدای از این دستگاه مطبخ است که درحقیقت تنورخانه یـا در ایوان و اتاب پشت آن می

ای بایـد بـه محـل سـوخت نزدیـک ن است. منضم به آغل یا نزدیک به آن. آخر هر کورهتنوردا
ای آن را «آزینگلـه»ها هم ییالقی و قشالقی دارند. آغل تابستانه سرش باز است و باشد... آغل

ای باشد کوتاه و مانع ورود اارپا به زندگی خانه. و زمستانۀ کند که نردهاز فضا حیا  مجزا می
هاسـت بـا آن انـس گرفتـه و رفتنـی روزن. با بـویی مـه ساویده است و تاریک و کمآن سرپوش

  .۶۸: ۱۳۳۷/۱۳۷۰نیست دآو احمد د
هـزار ۲۰زهرا را ویران کـرد و موجـب مـرگ ای سهمگین بوئینزلزله ۱۳۴۱وقتی در شهریور 

س های کشاورزان را بازسازی کنـد. انجـام  ـرا بـه مهنـد، دولت تصمیم گرفت خانه1ن ر شد
سیحون، معمار سرشـناس واگـذار شـد و او نیـز بـا دعـوت از مهندسـان سـازه،  رحـی را کـه 
دکترمهندسی به نام کورس از دانشکدۀ فنی پیشنهاد کرده بود، برای اجـرا در نظـر گرفتـه بـود. 

وگویی با مهندس سیحون انجـام داد کـه گـزارش احمد در خصوص این  را، گ تجالو آو
 منتشر شد. در بخشی از گزارش انین آمده است: آرشیۀ در نشر  ۱۳۴۶آن به ساو 

زده مهندس سیحون نخست گزارشی را کـه دکترمهنـدس غالمرضـا کـورس از نقـا  زلزلـه
فراهم کرده بود در اختیارم گذاشت. مهندس کورس در این گزارش... از این نظر دفاع کـرده 

های اوبی گذاشت. این بود مانشده باید ساختهای خرابجای خانهاست که در نقا  زلزله به
 که از مهندس سیحون پرسیدم:

 کنید که خانۀ اوبی ساختن برای دهات، ت ننی بیش نباشد؟گمان نمی -ج.آ
 ارا؟ -م.س
هـایم بـا حتی دو تا از خواهرزاده -شناسمام و آنجا را میبرای اینکه من در محل بوده -ج.آ

دانم کـه مـی -ی زیرا آوار نرفتند و سالم جستندهایشان شانس آوردند که در این بالی عظمبهه
کـه « میـه»دیگر باد  -که گرم است و داغ« راز»در آن نواحی دو باد محلی هست که یکی باد 

برنـد. حتـی بـه هـا پنـاه میعجیب سرد است و حتی در وسن تابستان وقتی بوزد، همـه بـه اتاب
ارمانـده موجـب بـروز بیمـاری نشـد های زیرآو عقیدۀ من اگر در این بالی عظمی ع ونت  شه

« میـه»وزیده است. در آن شب حتمـًا بـاد « میه»علت بود که در روزهای بعد از زلزله باد اینبه
                                                                                                                   

 ۲/۷لـرزه را لرزانـد. بزرگـی ایـن زمین زهراای شهرستان بـوئینلرزهزمین ۱۳۴۱شهریور  ۱۰شامگاه  ۱۱در حدود ساعت ». 1
هـای قـدیمی و تـاریخی لـرزه بسـیاری از آثـار و مکاندر ایـن زمین هـزار ن ـر شـد.۲۰ریشتر بود که موجب مرگ حـدود 

 پدیا، دانشنامۀ آزاد .دویکی« زهرا ازجمله قلعۀ باستانی رودک از بین رفتشهرستان بوئین
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گلی پنـاه بـرده های سـنگین کـاهبوده که همۀ مردم از زیر سقف آسمان تابستان به زیـر سـقف
مرتبه بـا  و پـایین رما را یکاند. غرض. این دو باد در هر فصل وقتی بوزد درجۀ سرما و گبوده
های اوبی آقای مهندس کـورس بـا ایـن تغییـر عجیـب خب خانه -درجه ۱۰تا  ۶میان  -بردمی

 ور کـه ایشـان ها را همـاندرجۀ حرارت اگونه مردم را ح ظ خواهد کـرد؟ مگـر اینکـه خانـه
هـا کـه و از این ت نن آمده پر کننداند دوپوشه کنند و میان دو پوش را با مواد عایق ازفرنگگ ته

هزار آدمـی ۱۲علت اینهای آن دهات فقن بهها و سقفخورد. دیوارفقن به درد روی کاغذ می
 جان کرد که سنگین و کل ت بود تا در مقابل انین تغییرات ناگهانی هوا مقاومت کند.را بی

ای مختلف هایم.  راهای  زم را کردهبینیدرست است، به همین مناسبت ما پیش -م.س
 ام...زده ریختهبرای تجدید بنای دهات زلزله

 اید؟ها اه فکر کردهها. برای آغلخب این از خانه -ج.آ
 ها را نجات باید داد تا بعد به فکر اهارپایان باشیم.گ تیم فعاًل جان آدم -م.س

دهـد امـا یهایشـان توضـیح مزهرا بـه آغلوگو دربارۀ وابستگی مردم بوئینهراند در ادامۀ گ ت
کـه  -شـدهساختههای تازهاحمد مؤثر نی تاد و نتیجه این شد که اون در خانـهظاهرًا هشدار جالو آو

المللـی سـاخته های بینهای ملـی و شـماری نیـز بـا مشـارکت سـازمانوسیلۀ نهادالبته برخی از آنها به
نگـی و ارزشـی روسـتاییان ها در نظر گرفته نشده بود، و نیـز بـه مالحظـات فرهجایی برای آغل -شد

های نوساز، آنها را رها کردنـد و مجـددًا بـه عوض اسکان در خانهزدگان بهکمتر توجه شده بود، زلزله
: ۱۳۷۶احمـد، توصـیف کـرده بـود دآو نشوینانتاتاحمد در همان شیوۀ سنتی خود بازگشتند که آو

  .۲۰۹: ۱۳۹۰؛ بلوریان و داوری اردکانی، ۱۳۸: ۱۳۸۰بخش دوم؛  الب، 
در یــک تحقیــق علمــی کــه گروهــی از محققــان یاپنــی وابســته بــه دانشــگاه فوکوشــیما در 

که به بروز نقـص  -در یاپن ۲۰۱۱های مردم پس از زلزلۀ ساو خصوص نحوۀ پاسخگویی به نیاز
به انجام رسـاندند ایـن نکتـه روشـن شـد کـه  -منجر شد 1ای فوکوشیما دائیهیدر نیروگاه هسته
های متعـارف نظیـر سـرپناه و غـذا و لبـاس، عـاجاًل نیازمنـد آن جز نیاززده، بههمردم منطقۀ زلزل

بودند که مـورد معاینـۀ پزشـکی قـرار گیرنـد تـا ا مینـان یابنـد از نشـت مـواد رادیواکتیـو براثـر 
انـد و نیـز بـه آمـوزش در خصـوص اتخـاذ شـیوۀ های واردشده در نیروگاه آسـیب ندیدهخرابی

وخـاک منطقـه را تند متناسب با زندگی در جوار نیروگاه معیوب کـه آبای نیاز داشزیست تازه
آلوده ساخته بـود و بنـابراین، منـابع اصـلی تـأمین غـذای اهـالی را مـورد تهدیـد قـرار داده بـود 
                                                                                                                   
1. Fukushima Daiichi 
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های  . در پژوهش این گروه همهنین آشـکار شـد کـه در فاصـلۀ سـاوHasegawa et al, 2018د
ها به مردم منطقه برای ح ظ آمـادگی جهـت رای تداوم آموزشها ب، از میزان کوشش۲۰۱۵تا  ۲۰۱۱

هـای پزشـکی تغییـر محسوسـی بـه وجـود ای مشابه کاسته شد امـا در  ـراز مراقبتمقابله با فاجعه
نیامد. اما نکتۀ مهمی که پژوهش نشان داد آن بود کـه مـردم منطقـه در ارتبـا  بـا سـاکنان منـا ق 

کم با آنها سـطح آمـادگی خـود را بـا  نگـاه داشـتند و آنهـه های محمجاور و به مدد ایجاد پیوند
هـای رفـاهی بـود بیشتر موردنیازشان بود، کسب ا العات از مجاری رسمی در خصـوص کمک

ای کـه بـه اعتقـاد پژوهشـگران یاپنـی از ترین نتیجـهگرفت. مهمباید در اختیارشان قرار میکه می
عامل در با بردن سـطح آمـادگی شـهروندان بـرای  ترینتحقیقشان به دست آمد آن بود که اساسی

ها و فجایع در مقیاس گسترده و فراگیر، ازدیاد میـزان سـرمایۀ اجتمـاعی اسـت کـه مقابله با االش
  .Hasegawa et al, ibidیابد داش در اعتماد عمومی ظهور میترین تجلیمهم

شهروندان به یکـدیگر در امـر  یک جنبۀ حائز اهمیت دیگر در ازدیاد سرمایۀ اجتماعی، مساعدت
« درمانیمشـاوره»میان افراد اسـت. « وگوگ ت»است که نماد بارز آن  1«درمانیمشاوره»بسیار مهم 

های روانی کـه افـراد و خصوص در دوران پس از فاجعه و بحران، برای کاستن از عوارض و آسیببه
های متنـوع بـه شـیوه« درمانیشـاورهم»ها در معرض آن قرار دارند حائز اهمیـت بسـیار اسـت. گروه

ها رواج عام دارد و بازده عمل آن، با  ـراز سـرمایۀ اجتمـاعی داعم از سنتی و مدرن  در همۀ فرهنگ
هایی از آن که بـا علـوم اجتمـاعی خصوص بخشدر هر جامعه متناسب است. نهاد آموزش عالی، به

 -بسیار مؤثر وارد عمل شـوند. در فرهنـگ ایرانـی توانند به نحوزمینه میو انسانی ارتبا  دارند، دراین
صـورت مسـتقیم و خـواه های بومی فراوانی موجود است که خواه بهها و تکنولوییاسالمی مکانیسم

برداری است. شناسایی و معرفـی صـحیح ایـن بهرهقابل« درمانیمشاوره»غیرمستقیم در ارائۀ کارکرد 
تواند و بایـد مات راهگشایی است که نهاد آموزش عالی میها به حیطۀ عمومی، ازجمله اقدامکانیسم

 در آن سهیم گردد.
توانند نقشـی مهـم در های تکنولوییک اگر به نحو مناسب مورد است اده قرار گیرند میابزار

های فراگیر و گسـترده در مقیـاس سـیارۀ زمـین ای ـا ها و االشمقابله با تبعات نامطلوب بحران
هـا ها، یک یا اند نـوع از انـواع تکنولوییها و بحرانهیت هریک از االشکنند. با توجه به ما

شــوند. یکــی از از اهمیــت محــوری بــرای مقابلــه بــا اــالش و بحــران مــوردنظر برخــوردار می
هایی که در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا در ابعاد مختلف نقش محـوری تکنولویی

                                                                                                                   
1. Counselling 
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های مـرتبن بـا آن ازجملـه هـوش مصـنوعی و همـۀ جنبـه کند، تکنولـویی ا العـات وای ا می
های موجود این تکنولویی و گیری بهینه از ظرفیتهای اجتماعی و امیالهم است. در بهرهشبکه

ها در راسـتای مقابلـۀ مـؤثر بـا بیمـاری های نهان آن متناسب با نیازنیز در بسن و تکمیل ظرفیت
سهمی اساسـی و بنیـادین دارد. در ایـن « زش عالیآمو »، بازهم ۱۹-حاد تن سی ناشی از کووید

اعتمـاد  رسانی مناسب به حیطۀ عمومی ددر مقـام مرجعـی قابلها، از ا الععرصه انواع فعالیت
های مختلـف های اجتمـاعی دربـارۀ جنبـهشـبکهاز  ریق امکانات موجود در فضـای مجـازی و 

های گونـاگون، از نحـوۀ بـه افـراد در زمینـه هـای مجـازیهای مقابله با آن، ارائۀ آموزشبحران و راه
ها بـا تکیـه بـر رسـانیرسانی در خصوص مؤثرترین شیوۀ کمکگذران ایام در قرنطینه گرفته تا ا الع

های های دقیـق آمـاری جنبـههای ا العاتی مختلف برای بررسیانواع ابتکارات فردی تا ایجاد بانک
های هـای مختلـف جمعیتـی، میـزان تـأثیر شـیوهروهمختلف بیماری نظیر الگوی رشد بیمـاری در گ

اندرکاران نهـاد آمـوزش عـالی مختلف مقابله با بیماری، و نظایر آن، در زمرۀ اقداماتی است که دست
  .Asimakopoulou & Bessis (eds.), 2010آفرینی کنند دتوانند در آن نقشمی

را از دیگـر فجـایع  ۱۹-وویـدهایی که بحران ناشـی از فراگیرشـدن ویـروس کیکی از جنبه 
سازد آن است که این بحران تقریبًا همۀ سیارۀ زمین و همۀ ابنای بشـر و های اخیر متمایز میدهه

هـای دینـی و ایـدئولوییک را بـا های فرهنگـی و باورهای سیاسی و اجتماعی و سنتهمۀ نظام
یسـت مردمـان در نظران، شـراین ز االش مواجه سـاخته اسـت. بـه اعتقـاد بسـیاری از صـاحب

گیـرد، شـده را دربرمیهای معرفتی و ارزشی و هنجـاری شناختهبوم فراخی که همۀ جنبهزیست
ــود. از  ۱۹-در دوران پــس از گــذر از بحــران کوویــد ــا دوران پــیش از آن یکســان نخواهــد ب ب

ان جانبه در همـۀ ارکـهای همهاز تحلیلگران، از ضرورت ارزیابی مالحظهاکنون شماری قابلهم
انـد. سـردبیران نشـریۀ تـایمز های زیست کنونی در اهارگوشۀ جهان سخن به میـان آوردهشیوه

ای که در سوم آوریل ساو جاری منتشر سـاختند متـذکر شـدند کـه تحـو ت مالی در سرمقاله
پذیر درآمـد و آسـیبخصـوص اکیریـت کمگسترده در شراین اقتصادی و اجتماعی عامـه و به

های اجتماعی نانوشته اما در عمل تأثیرگذاری که از حـدود دهـۀ قرارداد روشن ساخته است که
وسیلۀ سردمداران ایـدئولویی نولیبرالیسـم و های رفاه بهو از دوران تضعیف عامدانۀ دولت ۱۹۸۰

های فراگیـر نیسـت. شـقاب اقتدار مطلق بازار اجرا شد، قادر به ادارۀ جامعه در مواجهه با بحران
های نـولیبرالی میـان اقلیتـی صـاحب همـۀ امکانـات و هگذر اعماو سیاسـتخطرناکی که از ر 

نصیب از تقریبًا تمامی آنها پدید آمـده اسـت، جـوامعی را کـه زیـر سـلطۀ ایـن نـوع اکیریتی بی
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ها دارنـد انـان شـکننده سـاخته اسـت کـه بـدون ها هستند و یا گوشۀ اشمی بـدانایدئولویی
سـالمت بنهنـد و بنیادشـان زیروزبـر طر اینکـه از بحـران بهجانبه خاعماو تغییرات اساسی و همه

ــوی ــت. ازس ــدک نیس ــود ان ــان و ش ــان حاکم ــاعی می ــرارداد اجتم ــه ق ــوامعی ک دیگر، در ج
شـوندگان در آنهــا براســاس الگـوی کنتــرو مطلــق یـا کمــابیش مطلــق و آزادی عمــل حکومت

هـای آمیز با گروهتبعیر هایشهروندان بر  بق دستورالعمل حاکمان تنظیم شده است نیز رفتار
ها، شکنندگی از سنخی دیگـر را پذیرش تودهها در مواجهه با عدمانعطاف این نظاماقلیت و عدم

انـد آن ای که سردبیران تایمز مالی از تحلیل خـود گرفتهها تحمیل کرده است. نتیجهبر این نظام
بـا شـراین بعـد از بحـران نیـاز  های اجتماعی نونوشتۀ متناسـباست که جهان عاجاًل به قرارداد

هایی که امکان زیستی عاد نه و پایدار را برای همگان در سطح سیاره فراهم آورد دارد؛ قرارداد
  .Financial Times, 2020د

های اخالب و فرهنـگ و نکتۀ موردنظر سردبیران تایمز مالی در سپهر سیاست، عینًا در سپهر
های کرونا نیاز بـه بـازنگری در فهـم از دیـن و نیـز ت سـیر دین و اقتصاد نیز صادب است. بحران

جـان، و اخالقی از رابطۀ آدمی با خویشتن، بـا آشـنایان و بیگانگـان و بـا  بیعـت جانـدار و بی
های مختلـف و های اقتصـادی مورداسـت اده در کشـورهـا و مـدوضرورت نگاه دوباره به الگو

گرایی را انان برجسته سـاخته ثر از فرهنگ مصرفهای زیست عمدتًا متأبا خره تأمل در شیوه
های مبـرم است که از ایـن ضـرورت« خواجه حافظ شیرازی»است که احیانًا تا این زمان صرفًا 

 ا الع پیدا نکرده است!
های اجرایـی ددر معنـای وسـیع ایـن های مؤثر در جامعه، نهادات اب نهادبهقریباگر اکیریت

کنتـرو و »هـا یعنـی موریتشان در ااراوب وظایف کلی تکنولوییاصطالا اند که وظی ه و مأ
نهـادی اسـت کـه وظی ـۀ ارائـۀ اندیشـه و  -دربرابر -شود، نهاد آموزش عالیخالصه می« تغییر

هـا و امکانـات توجـه بـه ظرفیتهـای بـدیل و جلبحلتحلیل و ت سیر از شراین و پیشـنهاد راه
 ایم.که در بخش پایانی این مقاله بدان پرداخته ای استمغ وو را بر عهده دارد. این نکته

 
هاای آیناده و مواجهاه باا تبعاات آیناد  چاالش بخش چهارم: سناریویی بارای چالش

 19-ناشی از کووید
بـر تقریبـًا تمـامی جوامـع در سـطح سـیاره تحمیـل  ۱۹-ای که ویروس کوویدنظم جدید و ناخواسته

راه آورد. اجبـار بـه مانـدن در خانـه، ناگهـان ایـن نکتـۀ بهـا را بـا خـود بـه همـهایی گرانکرد، تجربه
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گیران آشـکار سـاخت کـه در قـرن را بـر شـهروندان و نیـز دولتمـردان و تصـمیم« بدیهی»وبیش کم
هـا انـد، بسـیاری از فعالیتهای تازه فراهم آوردهویکم و در پرتو امکانات فراخی که تکنولوییبیست
وآمدهای غیرضروری، خواه در سطح شـهرها و خـواه وسل به رفتتوان از محین خانه و بدون ترا می

پنداشـتند کـه نـاگزیر از ضرورت شغلشـان میاز کشوری به کشور دیگر ددر خصوص کسانی که به 
مراتب دورتـر از خانـه و کاشـانۀ ها در نقا ی بـهها و گردهماییحضور فیزیکی در جلسات و نشست

های شـدن از شـمار سـ رزده و دسـتاورد انجـام داد. کاستهوبـیش همـان میـزان بـااند  با کمخویش
المللی، ناگهان از میـزان نیـاز بـه کـا ی ن ـت تـا حـد بسـیار زیـادی شهری و بینشهری و بیندرون

اکنـون در های اخیـر کـاهش یافـت. همترین رقم در دهـهکاست، تا آنجا که قیمت این کا  به پایین
ان ن ت صرفًا بـرای برقرارداشـتن ارخـۀ تولیـد، بـه خریـداران بـرای برخی از نقا  آمریکا تولیدکنندگ

 ! بسـیاری از Business Daily, 2020کننـد ددریافت ن ت تولیدی بهایی از جیب خود پرداخـت می
تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان در حوزۀ ن ت بر این باورند که تا پایان دهـۀ جـاری یعنـی تـا آغـاز 

هـای الکتریکـی و رواج هراـه بیشـتر شـدن اتومبیلواسـطۀ ارزانص بهخصـو میالدی، به ۲۰۳۰ساو 
صرفه، نیاز به مصرف جهانی ن ت، از نقطـۀ اوج خـود بـه سراشـیب بههای بدیل ارزان و مقرونانریی

هایی نظیر ایران کـه متأسـ انه بخـش اعظـم غلتد. این سخن بدین معناست که همۀ کشورافوو درمی
شـود، تـأمین می -افـزودۀ آنهای ارزشو نه انواع فراورده -روش ن ت خامدرآمدشان از استخراج و ف

 دهند.شان را از دست میسهم بزرگی از منابع ارزی و درآمدی
صرفًا به اند موردی محدود نبود که ذکرشـان گذشـت. بیمـاری  ۱۹-های کوویداما درس

داری جهـانی جـایگزین ایهداری را که در بن نظم سـرمعدالتی ریشهسو بیفراگیر اخیر، ازیک
ناپذیر کییری از صاحبان سرمایه برای کسب درآمد بیشتر، است و حرص و ولع وقیحانه و سیری

دیگر، سـلطۀ سـنگین کشاندن اکیریت شهروندان را آشکار ساخت و ازسـویفالکتبه بهای به
درون مرزهایشـان های زنـدگی کسـانی کـه در توتالیتر را بـر همـۀ جنبـههای توتالیتر و نیمـهنظام

اصـطالا کنند برجسـته کـرد، و از سـوی سـوم فالکـت و درمانـدگی بسـیاری از بهزندگی می
هـا بـه پیشرفت برای حکومتگری مؤثر در مواجهـه بـا بحرانهای درحاوها را در کشور«دولت»

هـای متکـی بـه رهبـران نمـایش گذاشـت، و بـا خره از اهـارمین جهـت، خطـر حکومتگری
 در نابودسازی حرث و نسل در هنگام بروز بحران عیان کرد. فریب راعوام

ها ایـن نکتـه را حاو به شهروندان در همۀ کشور، درعین۱۹-بحران و االش ناشی از ویروس کووید
هـا و نهادهـا، هـا و جمعیتآموخت که همبستگی و مشارکت و غیرخواهی و تعاون میـان افـراد و گروه
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اش برای نابودسازی محل آید اما تواناییی مقابله با دشمنی که به اشم نمیتواند توانایی عمومی را برامی
 شک و شبهه نیست افزایش دهد.
ـک -شناس آلمانیاند دهه پیش یک جامعه کتـابی منتشـر سـاخت بـا عنـوان  -اولـریش ب 

در جهـان  جـان  کـالم بـک آن بـود کـه .1سوی یک مدرنیتو  جدیودجامع  هماغوش با خطر: به
های نه ته در واقعیت دخواه واقعیـت  بیعـی اسطۀ افزایش شتاب آشکارشدن ظرفیتو جدید، به

و خــواه واقعیــت برســاختۀ اجتمــاعی ، تنــوع و شــمار و دامنــۀ خطــرات بــالقوه و بــال علی کــه 
خطراتـی  -کنـدهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و  بیعی را تهدید میبومزیست

بـه نحـوی  -نادانسته و نامطلوب اقدامات خود ابنای بشر است شان ناشی از عوارضکه بسیاری
سـازی جوامـع بـه باید بر میزان پایش و رصـد و آمادهرو میاشمگیر افزایش یافته است و ازاین

 اضعاف مضاعف کوشید.
آید کـه در دهـۀ بینی بک به شمار میمهر تأییدی بر پیش ۱۹-بحران کنونی ناشی از ویروس کووید

های زیستۀ ناشی از تعامل اندماهه با شده بود. درسی که از تحلیل صحیح بک و نیز تجربهعنوان  ۱۹۸۶
توان گرفت آن است که در غیاب یک بازاندیشی اساسی در همۀ ارکان زندگی مـدرن، بحران کنونی می

حتمی اسـت. تنها دور از عقل نیست، بلکه بسیار محتمل و بل تر نهبرافکنمراتب بنیانهایی بهبروز بحران
رو، به گمان صاحب این قلم اعضای شمار پیشدر میانۀ این کارزار و برای پیشگیری از وقوع خطرات بی

باید با نام دارد سهم و رسالتی عظیم بر دوش دارند. این اعضا می« نهاد آموزش عالی»خانوادۀ بزرگی که 
اندیشانه بـه بررسـی ، آینده3ایرشتهانو احیانًا می 2ایهای اندرشتهکمک یکدیگر و با مشارکت در  را

هم از آن نوع که باید از وقوعشان جلـوگیری کـرد و هـم از آن نـوع کـه  -های ممکن و محتملسناریو
بپردازند. بسیاری از اعضای نهاد آموزش عـالی در سـطح جهـانی پیشـاپیش بـه  -تحققشان مقبوو است

تریبون سپهر  است با عنوان  4ها تریبونی دفورومی نمونهاند. یکی از این مشارکت در این مهم اقدام ورزیده
از مـاه مـارس امسـاو بـرای  شناس و مورخکه ه ده انسان  Lynteris, 2020د ۱۹5-تن مربو  به کووید

اقـدام  6انـد.انـدازی کردههای مختلف بحران اخیـر راهنظر در خصوص جنبهوگو و تبادوبحی و گ ت
                                                                                                                   
1. Beck, Ulrich (1986), Risk Society: Towards a New Modernity. 
2. Multidisciplinary 

3. Interdisciplinary 

4. Forum  

5. Somatosphere’s COVID-19 Forum 

بـرای ا سالمی در اختیار نگارنده قرار داد. این یادداشت کوتاه ا العات مربو  به این تریبون را خانم دکتر حسنا شیخ. 6
یک پایگـاه  Somatosphere.net قدردانی از مساعدت ایشان تحریر شده است.  زم به توضیح است که پایگاه اینترنتی

 شناسانۀ پزشکی است.مربو  به مباحی انسان
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جتماعی نیز در نظرخواهی از محققان ایرانی، گامی در همین راستاست پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ا
تنها تداوم یابد، بلکه بسن پیدا کند و مشارکت شمار بیشتری از محققان در داخل و خارج از باید نهکه می

 کشور را به خود جلب نماید.
کید شد که رسالت نهاد آموزش عالی، یافتن پاسخپیش ناسـب بـرای های متر بر این نکته تأ

هاسـت. امـا در هنگـام ایـن االشروست. این نکته البته فرع بر شناسـایی پیشهای پیشاالش
کیـد قـرار که در بخشانان -تکاپو برای یافتن پاسخ که بخشی از آن های پیشین مقاله مـورد تأ

ه گیران، و البتـسازی همۀ شهروندان داعم از مردم عـادی و تصـمیمناظر است به آماده -گرفت
کید دارند میهریک به فراخور حاو خود ، سه آموزۀ اساسی که عقل توانـد گرایان نقاد بر آن تأ

هایی باشد که باید در این مسیر برداشته شوند. ایـن سـه آمـوزه کـه نهـاد آمـوزش راهگشای گام
اند از پذیرش این نکته کـه همگـی مـا باید به ترویجشان در جامعه اهتمام ورزد عبارتعالی می

باید با تواضـع معرفتـی، بـا واقعیتـی پایان نیست و بنابراین، میآدمیانی خطاپذیریم و دانشمان بی
روی ما حاضر است مواجه شویم. نکتۀ دوم کـه از پیش 1هایی به نحو نامتعین فراخکه با ظرفیت

ناپـذیر امـا دربردارنـدۀ ایـن نکتـۀ خیـزد آن اسـت کـه خطاپـذیری اارهدو نخستین نکتـه برمی
توانیم از رهگذر تصحیح خطای خـود و آمـوختن از خطـای دیگـران، بخش است که میهاییر 

های موجود در آن بگشـاییم. تصـحیح خطـا نیازمنـد سوی شناخت بهتر واقعیت و ظرفیتراه به
هـایی سنجشگری نقادانۀ مستمر است. و با خره سومین نکته آنکه در مسـیر مواجهـه بـا االش

از نزدیـک  ۱۹-گونه که در تجربۀ اخیر بـا ویـروس کوویـدنهد، آنمی روی ماکه واقعیت پیش
شاهد بودیم، راه مقابله این نیست که هر کس تنها در فکـر آن باشـد کـه گلـیم خـویش از آب 

  باید غمخوارانه پند آموزگار بزرگ شیراز را آویزۀ گوش سازیم:کشد، بلکه همگی می
 که مرد اراـه بـر سـاحل اسـت ای رفیـق
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 تقدیر و تشکر

برادر نگارنده، آقای حسین پایا، مدیر محترم انتشارات  را نو، روایتی اولیه از این مـتن را نظـر 
وسـیله مراتـب تشـکر خـود را بـه های نیکویی را در تکمیل آن پیشـنهاد کـرد. بدینکرد و نکته

 الی متن یکسره با خود نگارنده است.کنم. اما مسئولیت اشکا ت احتمایشان ابراز می

                                                                                                                   
1. Indeterministically Large 
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دانشگاه در جهانی کرونازده، چه   آموزش عالی و
                                                                                           کند؟ای تولید میهای تازهفضیلت

 1مقّود فراستخوا 
 مقدمه

با شیوع بیماری ویروسی کرونا در سطح اپیدمی و آنگاه پاندمی، همـۀ جهـان ازجملـه ایـران در 
ای بر پیکر اجتماع و برابر آن غافلگیر شده است. این بحران بزرگ قرن هرلحظه و هرروز صدمه

کند و هنوز هم خیلی معلوم نیست آخـر د و همهنان میکر ها وارد میهمۀ نهادهای آن و انسان
های تودرتـوی سـالمت تـن و روان، سـالمت های مختلف آن در عرصـهداستان ایست؟ سویه

روز خـود را اجتماعی، حیات ذهنی و فرهنگـی، سـاختار سیاسـی و مناسـبات اقتصـادی روزبـه
و بیش از همه بـر عهـدۀ محققـان ای از آن هست کند و هنوز وجوه و ابعاد ناشناختهآشکار می

 در حوزۀ آموزش عالی است که پاسخ بدهند.
آموزش عالی نهادی اجتماعی است و به همراه جامعه سراسیمه به این وضعیت پرتاب شده  

است و نیاز مبرم دارد که خود را با این شراین کاماًل بحرانی دوباره بازتعریف بکنـد و بـازتنظیم 
گاهانه و خالب با آن در پیش بگیرد.جدی بکند. باید مواجهۀ   آ

کشد؛ هـم آموزش عالی همواره و خصوصًا در این شراین مسئولیتی بسیار سنگین را بر دوش می 
آمـوزی، اش است، به جهت میراث دانش بشـری و ایرانـی، جریـان علمبار رسالت تاریخی بر عهده

های دانشی، و هـم در ری و کارویژهورزی، آموزش و یادگیری در سطوا عالی، تحقیقات و فناو علم
اش همهـون دانشـجو، کارکنـان، اعضـای ن عـان درونـین عان خـویش مسـئوو اسـت؛ ذیقباو ذی

                                                                                                                   
                                       آموزش عالی ریزیریزی توسعه آموزش عالی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهاستاد برنامه .1
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تـر از آن، ها. و هـم مهمها، تجهیـزات و سـرمایهها، ساختارها و سـازمانعلمی، ارکان، مدیریتهیئت
هـای ا داشـته باشـد ماننـد خانوادهن عان بیرونی که بایـد پاسـخگویی اجتمـاعی متعهدانـه بـه آنهـذی

های اجتمـاع، شـهر، فرهنـگ، گیرنـدگان در عرصـهدهندگان، مخا بان، خدمتدانشجویان، مالیات
 گذار.های سیاستوکار، صنعت و اقتصاد، دولت و نهادکسب

آمیز از این شراین و محافظت از آیندۀ خـود و جامعـه آموزش عالی برای بقا و برای عبور موفقیت
گـاهی مسـئو نه برابر این فاجعه و پیامدهای مخـتل ش  زم اسـت بـه مسـئولیتدر  های سـنگینش آ

گاهی را مدام با یـادگیری از  ریـق عمـل بسـن و توسـعه بدهـد و در میـان یـاران  فراهم کند و این آ
 قبوو اجتماعی در این آزمایش بزرگ جهانی و ملی داشته باشد.خویش منتشر بکند و کارنامۀ قابل

ای ش اصلی این جستار مختصر آن است که آموزش عالی و دانشگاه اه فضـیلت تـازهپرس
تواند در این شراین ایجاد بکند و اه مازاد ملی و جهانی برای مواجهۀ اثـربخش بـا ایـن بلیـۀ می

گذاری به شـرا پژوهی، مستندسازی و سیاستای مدخل برای اقدامبزرگ دارد؟ نویسنده شمه
 ند.کزیر یادآوری می

 
 یک. مبنای نظری بحث

اخالب را علم به احواو و افعاو ارادی انسانی از حیی نیکویی یا زشتی این احواو و افعاو تعریـف 
باشند و اه در حیات عینی و مناسبات، اـه بـا نی  1اند. حاو این افعاو اه در حیات ذهنیکرده

ی کواک خانواده و یـا هاو اه ظاهری، اه در زیست فردی و اه در زیست گروهی، اه گروه
های مختلف اجتماعی و اه در سطح مقیاس بزرگ جامعه. علمی که با سیستمی از م ـاهیم گروه

شـود. علـم اخـالب دارای نامیـده می 2کند، علم اخالبها دربارۀ امر اخالقی صحبت میو گزاره
بـاب در  3فـرااخالب .سه مبحی بزرگ است: فـرااخالب، اخـالب هنجـاری و اخـالب کـاربردی

هـای اخـالب معطـوف به معیار و مالک 4کند، اخالب هنجاریسراشمۀ خوبی و بدی بحی می
های اخالقـی و اسـتد و اخالقـی در یـک موقعیـت گیریبـه تصـمیم 5است، و اخالب کاربردی

ترتیب، وکار یـا اخـالب دانشـگاهی؛ بـدینخاص ناظر است؛ مانند اخالب زیستی، اخالب کسـب
تـوان های امید دربارۀ اخالب این است کـه میهاست. یکی از نقطهن دانشتریاخالب از کاربردی

                                                                                                                   
1. Mental Life 

2. Ethics 
3. Meta Ethics 
4. Normative Ethics 

5. Applied Ethics 
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ــا کم ه ــت رویهــای مختل ــی وارد ســاحت اخــالب شــد. دســتاز ورودی ــه اخــالب ی آورد ب
، و آن ایـن اسـت کـه 1توان ذکر کرد: نخست، اخـالب نتیجـهدیگر ه ت باب اخالب میعبارتبه

است که برمبنای بیشـترین منـافع بـرای  2دوم، اخالب فایدهاخالب را براساس نتایج بررسی بکنیم؛ 
بیشترین مردم در بیشترین زمان و کمترین زیان به کمترین مـردم در کمتـرین زمـان حاصـل آیـد؛ 

است؛ اهارم، اخـالب رعایـت عـدالت؛ پـنجم، اخـالب مسـئولیت؛ ششـم،  3سوم، اخالب حقوب
ور است. این دیدگاه، فضـیلت را مبنـا قـرار محاخالب الهیاتی و ه تمین باب اخالب، اخالب فاعل

گرا به اخـالب داریـم، آورد نتیجهبینیم، از ه ت باب مذکور، دو رویکه در زیر میدهد. انانمی
گراسـت و در بحـی حاضـر مبنـای کــار گرا و یـک مـورد نیـز فضیلتآورد غیرنتیجـهاهـار روی

؛ ۱۳۸۱؛ اونـی، ۱۳۸۳؛ کانـت، ۱۳۷۰ن، ؛ اتکینسـو ۱۳۷۹نویسنده قرار گرفته است دمـک اینتـایر، 
  .۱۳۹۸؛ فراستخواه، ۱۳۸۸؛ دباغ، ۱۳۸۴؛ فنایی، ۱۳۸۰؛ وارنوک، ۱۳۸۱دارواو و همکاران، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انـد. اگـر غایـات اخالقـی را فرامـوش کنـیم دیگـر غایات اخالقی برای بشریت و سیاره مهم
کـه هـر ارزش دیگـری در زنـدگی معنـا ماند. با غایات است ایزی برای معنای بودن ما باقی نمی

تر هـایی عمیـقشـویم. حتـی ارزشکند. اگر غایت اخالقی نداشته باشیم از معنی تهی میپیدا می
ریزنـد. همهون معرفت، دانایی و دانش نیز در غیاب حساسیت اخالقـی بـا تمـام اوجشـان فرومی

گراسـت، در ه جماعتدهـد اخـالب اسـت. مـک اینتـایر کـآنهه به هستی و دانش مـا ارزش می
                                                                                                                   
1. Consequences Ethics 
2. Utility Ethics 
3. Right Ethics 
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گرایی ایـن کنـد. رهیافـت جماعـتشـدن فضـیلت بحـی میاز گم سوی فضیلتبهکتابش به نام 
است که فرد مهم است اما فرد در خأل وجود ندارد. فرد در جماعت است؛ اگر جماعت منحل و 

. ایـن را بسـن داده اسـت سووی فضویلتبهرود. مـک اینتـایر در مضمحل شود، فرد هم از بین می
شـویم و ترین کی یتی است کـه هسـتی مـا بـه آن نیـاز دارد. بـدون فضـیلت تهـی میفضیلت مهم

دارد کـه بـه فکـر منـافع عمـومی باشـیم و خـود را در منـافع ریزیم. فضیلت ما را بر آن مـیفرومی
رفتـه شـویم و رفتهعمومی به اشتراک بگـذاریم. در غیـر ایـن صـورت از معنـا و ارزش خـالی می

  .MacIntyre, 2007; 2015شود دی میبشریت ته
آمـوز بـه آمـوزش عـالی و دانشـگاه در شـراین در این بحی، نویسـنده در حـد یـک دانش

 های اخالقی نگریسته است.کرونایی حاضر از منظر فضیلت
 

 های تأثیردو. لبه
کردی نگـاه گذارد گسترده است. اگـر کـار هایی از آموزش عالی که شراین کرونایی بر آن اثر میحوزه

. رسـالت اجتمـاعی و 4. خـدمات تخصصـی و 3. پژوهشـی، 2. آموزشـی، 1کنیم بر هر اهار کارکرد 
ـتمی و بـا مـدو عناصـر سـازمانی  عمومی دانشگاه و آموزش عـالی تـأثیر خواهـد گذاشـت و اگـر سیس

ـتم یعنـی الـف. نهـاده، ب. فراینـد، .O.Es.Mد ج.   نگاه کنیم، شراین کرونایی بر هر پنج عنصـر سیس
ـیح بـدهیم  فرآورده، د. ستانده و ه. پیامد تأثیر خواهد داشت. با هر الگویی بخواهیم ایـن تـأثیرات را توض

 نمایی شده است:مطمئنًا ابعاد تأثیر بسیار گسترده خواهد بود. در زیر فقن نمونه
 

 های تأثیر شرایط کرونایی بر آموزش عالینمایی از لبهنمونه
 

های جاری و آتی، و با توجه به محدودیت مجموعۀ حاضر، فقن اند نمونه از باحی و بررسیدر اینجا برای کمک به م
 تری اقدام کرد تر دقیقهای ت صیلیلیستتوان به تهیۀ اکشود دبا این الگو میسیاهۀ امور تحت تأثیر ذکر می

 آموزش عالی . در بوتۀ آزمایش قرار گرفتن سرمایۀ اجتماعی و اعتماد جامعه به دانشگاه و1
 گذاریها و مؤسسات پژوهشی و نیز مدیریت و سیاست. فعالیت روزمرۀ آموزش عالی در دانشگاه2
 . تقویم تحصیلی3
 . مدیریت و فرایندهای اداری در همۀ سطوا4
 علمیها، زندگی دانشجو، کی یت زندگی کاری اعضای هیئت. زندگی پردیس5
 . فرهنگ سازمانی6
 عالی اه عمومی و اه اختصاصی. منابع مالی آموزش 7
 هاهای آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه. کارکرد8
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 . اجتماع علمی و مشکل ت رب آن9
های بـرخن تواند هنوز اندان با شیوههای ارتبا ی که تاکنون عمدتًا حضوری بود و اکنون نمیعادتواره. 10

 و دیجیتالی خود را روزآمد بکند
 ها و تجهیزات. زیرساخت11
 . حضوروغیاب12
 . نحوۀ ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و کادر آموزشی و پژوهشی در این شراین13
 ها با جامعه. تعامالت دانشگاه14
 المللهای علمی بین. همکاری15
 ها و میزگردهاها و اجتماعات و پنلها و همایش. رواو عادی سمینار15
  ور کامل پاسخگوی شراین فعلی بشوندتوانند بههای سابق نمینامهآیین. قوانین و 16
 شدۀ قبلیها، جدوو زمانی تعریفها و کنترو پرویهزمان انجام پرویه. 17
 . انتشارات کاغذی18
ماه که در شراین کرونایی به هم خـورده تا بهمن 1398شده در ساو . پیگیری دستورکارهای نهایی19

رد است؛ در سطوا  کالن و خج
 ها و دفاع از آنهاها و رسالهنامههای داوری پایان. فعالیت20
 . سنوات تحصیلی21
 شدۀ قبلی برای انتشارها و نشریات تعریف. مجموعه کتاب22
 هاهای فناورانه، انکوباتورها، مراکز رشد و پارک.  را23
 . فرهنگ دانشجویی24
 . تعامالت اجتماع علمی25
 مات تخصصی دانشگاه به جامعه. جریان خد26
 ها و مراکز پژوهشی با یکدیگر و شبکۀ تبادو تجاربهای دانشگاه. ارتبا ات و همکاری27
 صنعتیهای آزمایشگاهی و نیمه. فعالیت28
ها داعم از دانشـجویی و شدۀ میدانی در پرویههای تعریفهای جاری ضروری و فعالیت. پیمایش29

 علمی اعضای هیئت
 شدن دانشجویان ترم یا ساو آخر و متضررشدن آنهاآموختهأخیر در زمان دانش. ت30
 1398آموختگان ساو . افتادن فاصله در اشتغاو دانش31
های هوشمند آنها با تحـو ت ها و سامانههای آموزش عالی که زیرساختافتادگی در سیستم. پس32

 شتهای ا العات و ارتبا ات همزمانی کافی نداتکنولویی
 . افزایش احتمالی فاصلۀ میان سواد ا العاتی برخی استادان با دانشجویانشان33
 ناپذیر آموزش عالی پزشکی با قضیه. افزایش انتظارات از آموزش عالی غیر علوم پزشکی نظر به درگیری اجتناب34
 موزش عالیهای بیشتر مالی و تأثیر آن بر منابع آهای اقتصادی آتی و انقباض. احتماو بحران35
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 های اعتراضی  آتی و تأثیر آن بر زندگی دانشجویی در کشور. احتماو جنبش36
 هادرپی مدیران و تأثیر آن بر بوروکراسی وزارت علوم و دانشگاهجایی پیثباتی در ساختار دولت و جابه. احتماو بی37
 ایرشتهای و میانهای اندرشته. تأثیر بر فعالیت38
 یی میان آموزش عالی غیرپزشکی با آموزش پزشکی. افزایش همگرا39
 شناختی، فلس ی، معنوی، اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر انتظارات جامعه از علوم انسانیهای روان. بحران40
 مراتبی و بوروکراتیک برای کنترو بحران و پیشبرد و کارایی. افزایش ت کر سلسله41
ارد. هدف از این جستار کوتاه با توجـه بـه گنجـایش مجموعـه، . ... این فهرست نیاز به تکمیل د42

 پژوهی برای محققان بعدی است.پژوهی و اقدامارائۀ یک نمونه کار سیاست
 

 هاسیاست سه.
هایی  زم اسـت؟ ایـن قسـمت مقالـه را برای مواجهۀ خـالب بـا شـراین کرونـایی اـه سیاسـت

  نویسنده برمبنای الگوی زیر تنظیم کرده است.
 پژوهیپژوهی و سیاستارچوب اقدامچ

 های سطح وزارتیسیاست تأثیرات
های سطح سیاست

 دانشگاه
 علمیهای سطح هیئتسیاست

...... ....... ....... .......  
برای رعایت گنجایش این مجموعه، تنها به ذکر اند نمونه پیشنهاد اکت ا شـده اسـت تـا بـه 

 کمیل و تدقیق کنند.امید حق، محققان و کارشناسان آن را ت
  

تأثیرات )ذکر 
 چند مورد مثال(

های سطح سیاست
 وزارتی

های سطح سیاست
 دانشگاه

 هاها و دپارتمانهای سطح گروهسیاست

. در بوت  1
آزمایش قرار 

گرفتن سرمای  
اجتماعی و 

اعتماد جامعه به 
دانشگاه و 

 آموزش عالی
 
 
 
 
 

ـاوران  تشووووکی  هیئــــت مشـــ
ـتهصورت میانبه جهـت  ایرش

ــــــــرای مسئله ـایی ب گشـــــــ
های عاجل وزارتـی در سیاست

ــخگویی  ــزایش پاس ــت اف جه
 اجتماعی آموزش عالی

ـهتشکیل پنل های اقـدام ها برای برنام
ـیلی  ـاو تحصـ ــگاهی در دو سـ دانش

هــای رو بــا اســت اده از قابلیتپــیش
ـتهتخصصی و میان ای در سـطح رش

های داخـــل دانشـــگاه و دانشـــگاه
ـتان و هم ـهر و اسـ ــوار شـ ــور ج کش

ـه  ــگاه بـ ــخگویی دانش ــت پاس جه
هــای هــای ســالمت، بخشبخش

ــی و اقتصــادی  اجتمــاعی و فرهنگ
 کشور

ـامالت بین1 ــزایش تعـ ــی  دپارتمان. اف ــرو گروه ــه در قلم ــگاهی ا ـای دانش هـ
ـاختن فعالیتدانشـگاهی بـرای معطوفدانشکده و دانشـگاه و اـه بین ـای س ه

ـا ها و بقیۀ فعالیتهنامها و پایانآموزشی و پژوهشی، فناورانه، درس ها بـه مواجهـه ب
 19-شراین جاری و پیامدهای آتی شیوع بیماری کووید

ـاو2 ــور فعـ ـای هیئــت. حض علمی دانشــگاه در عرصــۀ عمــومی و تر اعضـ
ـائل روز برحسـب تخصـص ـایز های ذیپاسخگویی بـه مس ـبغۀ متم ـا ص ربـن ب

ـا و  ـا مشـکالت ناشـی از کرون پیامـدهای معرفتی و علمی با تأکید بـر مواجهـه ب
 بعدی آن *

های نماادین، فرهنگای و ای آن اسات؛ مبادلا  سارمایهترین پویش آکادمیک برای اثربخشی میدان مبادالت سارمایه*تمایزجویی مهم
ها و راهبردهااایی الزم اساات کااه بااه ایاان عملکاارد تمااایزدهی مشاایها و خطترتیب سیاسااتاجتماااعی و اقتصااادی. ازجملااه باادین

علمی بااا تأکیااد باار وجهاا  علماای و نشااان بدهااد؛ باارای مثااال، ایجاااد تمااایز در فعالیاات اینترنتاای اعضااای هیئاات وربااطوسااو و خطسمت
توجه و احساس نیاز مردم به علام. متأسافانه رفتاار ماردم در مصاری دیجیتاال در حاد مطلاوب نیسات و کارشناسانه و تخصصی و جلب

 خصوص است.ای فوق دراینهنیاز به الگودهی هست. دو سیاست در ستون آخر پیشنهاد
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تأثیرات )ذکر 
 چند مورد مثال(

های سطح سیاست
 وزارتی

های سطح سیاست
 دانشگاه

 هاها و دپارتمانهای سطح گروهسیاست

. فعالیت 2
روزمر  آموزش 

عالی در 
ها و دانشگاه

مؤسسات 
پژوهشی و نیز 

مدیریت و 
 گذاریسیاست

ـامانه ــ ـــعۀ س ـتم توس ــ ها و سیس
ـتاد وزارتـی بـرای  داشبورد در س

ـ افیت و گزارش ـــــی شــــ ده
عملکــــــرد در هریــــــک از 

 های آنکلها و ادارهمعاونت

ـبور توسعۀ سامانه ـتم داش د ها و سیس
در مــــدیریت دانشــــگاه بــــرای 

دهـی عملکـرد ش افیت و گزارش
ـــــک از معاونت ـا و در هری هــــ

ـالی و  ــــ ـــــدهای اداری و م واح
 پشتیبانی و فنی دانشگاه

ـیون افزایش مباد ت علمی با است اده از ارتبا ات آنالیـن در محین ـای اتوماس ه
ـاپ و تلگــر گیـری از پلت رمو بهره ـین اینترنتـی میــل واتس ـای متناســب مح ام و ه

 روم و اسکایپ و...*اسکای

سااو و وساااطت  تکنولااوژی ها ازیکها و فاصاالهماناادنرسااد کااه قرنطیناا  ناااگزیر و درخانه*در شاارایط کنااونی بااه نظاار می
ازپایش تضاعیف شاود و اجتمااع علمای و جماعات علمای بیشدیگر، تفّرق هرچه بیشتر اصحاب علام را باعاث میسویاز

هاایی گارم از مباادالت روزماره و جااری علمای و های تازه بر این مشکل فائق آماد تاا جریانذاریشود. باید با الگوگمی
ای بارای مواجهاه باا ایان مسائله حال عالجیاهمعرفتی بین آنها توسعه پیدا بکند. سیاست مندرج در ستون آخار فاوق، راه

 است.

هــــــــای . فعالیت20
ـــهداوری پایان ها و نام

 ها و دفاع از آنهارساله

های تشویقی برای . سیاست1
ــــــت دانشــــــگاه ها در جه

ــه بحــران  پاســخگویی مــؤثر ب
ــی  ــدهای آن   ـا و پیام کرونـ
ـاو  ـاری و دو نیمس نیمساو ج

 آتی
ها در بنـــدی دانشـــگاه. رتبه2

 1399-1400ســاو تحصــیلی 
ـاخص ـای شـــــ ـــــ ها و برمبن

های دقیـق کمـک بـه نشانگر
ـا و  ــ ـــران کرون ـــدیریت بح م

 مواجهه با اثرات آن

ــرای ه. سیاســت1 ای تشــویقی ب
ـای ها و گروهدانشــــــکده هـــــ

دانشگاه در جهـت پاسـخگویی 
مؤثر به بحران کرونا و پیامـدهای 
ـاری و دو  ـاو جــ آن  ـــی نیمســ

 نیمساو آتی
ــــکده. رتبه2 ــــدی دانش ها و بن

ـاو گروه ـای دانشـــگاه در ســ هــ
برمبنــای  1399-1400تحصــیلی 
های دقیــق ها و نشــانگرشــاخص

ـا  کمک به مدیریت بحران کرون
 واجهه با اثرات آنو م

ــت. گروه1 ـا و اعضــای هیئ ــرا درسهـ ــه در   ــوند ک ــویق بش ـا، علمی تش هـ
ــههــای تحقیقــات و فنــاوری، پایانپرویه های دانشــجویان خــود، ها و رســالهنام

ـا و عواقـب آن را بـه ـاری کرون ـیوع بیم ـا بحـران ش عنوان یـک اولویـت مواجهه ب
 خاص منظور بکنند.

ـازات ها و کمیتهنامه. در آیین2 ـای تشـویقی و امتی ـا، ابزاره های ترفیـع و ارتق
 های فوب منظور شود.خاصی برای فعایت

ــههــای پایانهایی جهــت  را. مشــوب3 ای دانشــجویان در ای و رســالهنام
 جهت پیشبرد مراتب فوب منظور بشود.

عنوان طارح ندی دانشگاه نیز باهبهای غیرتخصصی به آن طرحی ناموفق بود. سطحبندی در ایران به سبب غلب  نگاهرتبه
شد  وزارت علوم طی چند سال اخیر عماال  نتیجا  مطلاوب نداشاته و قارین موفقیات نشاده اسات، بلکاه آثااری جایگزین

تواند برای شارایط کناونی و های خاص میبندی کانونی و هدفمند با تمرکز بر اولویتمعکوس مشاهده شد. الگوی رتبه
وزش عاالی باه پاساخگویی بحاران کرونااا مناساب باشاد، باه شارطی کاه جمعیات هاادی در متمرکزسااختن دانشاگاه و آما

خوشاه و ها فقط با ساایر همتایاان همها و مراکز و گروهبندی شوند؛ یعنی دانشگاههای همگن تقسیمبندی به خوشهرتبه
 بندی قرار گیرند.در درون مجموع  خود مورد مقایسه و رتبه

. افزایش همگرایی 39
ــان ــالی  می ــوزش ع آم

غیرپزشکی با آموزش 
 پزشکی

تشکیل یک تیم نیرومند در 
ســطح بــا  بــین دو وزارت 

های همکاری برای سیاست
دو خــانوادۀ آمــوزش عــالی 
ــکی در  ــکی و پزش غیرپزش
نیمساو جاری و نیز هـر دو 

 نیمساو آتی

ــــا ق  در هــــر منطقــــه از من
ــه، رؤســای دانشــگاهده ها گان

تشویق و حمایـت بشـوند کـه 
ـــۀ ـــای  کمیت ـــا رؤس ـــالی ب ع
های علوم پزشکی آن دانشگاه

ــرای  منطقــه تشــکیل بدهنــد ب
ــدوین برنامــه های همکــاری ت

 مابینفی

هـای آموزشـی و گذاری برای گروهسازی و مشوبهای شیبسیاست
ها و مراکز علمی و پژوهشی برای همکاری مؤثر آنها پژوهشی دانشگاه

 های مصوب در ستون قبل*با برنامه

ناپاذیر بخاش آماوزش پزشاکی و طور اجتنابکناونی، بخاش جلاودار دانشاگاهی در مواجهاه باا بحاران، باه *در شارایط
بهداشت و درمان شده است. جداکردن آماوزش پزشاکی از خاانواد  آماوزش عاالی در بعاد از انقاالب بادون بحاث و 

ش فرصاتی اسات کاه شااهد طور نسانجیده انجاام گرفات. اکناون ایان فاجعاه فاارغ از مصاائب سانگینبررسی کاافی و باه
هااای ناشااناخت  همگرایاای بیشااتر باشاایم. آمااوزش عااالی غیرپزشااکی از طریااق همراهاای بااا ایاان بخااش جلااودار،  رفیت

های علوم پزشکی مبذول پاسخگویی اجتماعی خود را نشان بدهد و ابعاد زحماتی را که تاکنون همکاران ما در دانشگاه
شدن آنها ها، کانونیدهد که بهترین مدل توسعه میان رشتهحقیقات نشان میدیگر، تسویاند گسترش بدهند. ازداشته

توان در مواجهه حول یک مسئله است. اکنون آن مسئله در  خان  دانشگاه و آموزش عالی را نزده، وارد شده است و می
گاه باا جامعاه و انجاام های همکااری دانشاهای ملای و جهاانی ماوفقی باه آزماون گذاشات از تجرباهبا این مسائله نموناه

 ای.رشتهآورد  بینهای اجتماعی او ضمن تأکید بر رویمسئولیت
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 اگر کرونا آغازگر یک نوزایی باشد...
 خسرو باقری نوعپرست1

 
 مقدمه

نماید که ممکـن اسـت کرونا هنوز تمامی اهرۀ خود را برای ما نمایان نکرده است اما انین می
ایم، بخشی از یک کوه یخ باشد. اگر انین باشد، بعیـد نیسـت کـه آنهه تاکنون مشاهده کرده

رونا آغازگر یک نوزایی باشد. نتایج نوزایی نخست که در تاریخ معاصر غرب ظهور کرد و بـه ک
اکنون در برابر االش بزرگ کرونا قرار گرفته است. این اـالش، همۀ جهان گسترش یافت، هم

شــناختی و اخالقــی را متزلــزو کــرده و نقــا  شــناختی، معرفتشــناختی، انسانهای جهان یــه
ها را نشان داده است. او به ما آموختـه اسـت کـه  بیعـت و ا در هریک از این  یهپذیر مآسیب

ورزی، بـه رازورزی جهان، پیهیده و اسرارآمیز است و ما را بـار دیگـر و ایـن بـار بـر فـراز علـم
گوشـی نسـبت بـه بهها حمله کرده است تا ما از حلقهدعوت کرده است. او یکجا به همۀ انسان

شویم. او همهنین اهرۀ سخت واقعیت را به ما نشان داده اسـت تـا « ما»آییم و فردیت خود در 
آمیز را در گرایی بکاهیم و بین ذهن و عین در حرکت مداوم باشیم. او امتیازهای تبعیراز ذهن

هم شکسته و از مرز همۀ امتیازهـای بشرسـاخته عبـور کـرده اسـت تـا ارزش اصـیل موجودیـت 
های برمالشــدۀ مــا ای ی کــه بــر عهــدۀ ماســت در ایــن ســیاهۀ ضــعفانســانی را بشناســیم. وظــ

 اند.مشاهدهقابل
                                                                                                                   

 هرانشکده علوم تربیتی دانشگاه تاستاد دان .1
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 بحث
دانیم که پدیدۀ کرونا اه ابعادی دارد. آنهه از آن در افق دید ما آشکار شده، ممکـن هنوز نمی
زودی آب شـود و ممکـن اسـت تنهـا بخـش نمایـان یخی شناور در اقیانوس باشد و بهاست تکه

 و برخورد با آن، همۀ موجودیت ما را به لرزه بی کند. باید منتظر بود و دید. یک کوه یخ باشد
اگر کرونا آغازگر یک انقالب فکری و اجتماعی باشد، باید در سیاب رخدادهایی همهـون 

تر از آنهـا مـورد توجـه قـرار اختراع ااپ، انقالب صنعتی و انقـالب ا العـاتی و بسـا شـگرف
نا بخـش نمایـان یـک کـوه یـخ اسـت، بـه نظـرورزی در تحـو تی گیرد. ما با فرض اینکه کرو 

 رود با آن به ظهور برسند یا باید برسند.     پردازیم که انتظار میمی
همهنان که ظهور کرونا از آغاز، بزرگ و جهانی بوده، اندیشیدن در باب اثـراتش نیـز بایـد فراتـر 

گیـر کـرده را و بشریت تا بـه امـروز را زمین از سطح ملی و در حد جهانی باشد. کرونا امروز بشریت
های زیست بشر بر روی کرۀ خـاک تـا بـه امـروز، ایـزی اسـت کـه است. دستاوردهای همۀ دوران

ایم و نقا  ضعف ما که کرونا آنها را هدف گرفتـه و گیر شدهکرونا به االش گرفته است. ارا زمین
رود که تحو ت آتی به ظهـور برسـند یـا قا  انتظار میاند؟ در همین نما را به زمین کوفته است کدام

 -تـوان مـورد توجـه قـرار دارد: تصـور مـا از جهـانباید برسند. این نقا  ضعف را در اند محور می
 ایم. بیعت، انسان، معرفت، و اخالب. در ادامه، به هریک از محورها اشاره کرده

 
 طبیعت -تحول در تصور ما از جهان

روز بشر، جوانی برومند است که در دورۀ نوزایی درنسانس  متولد شد. افـق دیـد او در دنیای مدرن ام
دار نوزایی، فرانسیس بیکن انین بیان شد کـه بایـد  بیعت، در سخن مشهور  الیه -خصوص جهان

بر گردۀ اسب اموش  بیعت سوار شد و آن را با تازیانۀ علم رام کرد. اکنون این اسب امـوش، مـا 
 بیعـت آشـکار سـازد.  -ضـعف مـا را در درک جهـانتوانـد نقطهن کوفته اسـت و ایـن میرا به زمی

کنـد و حتـی بـه معادلـۀ  1 بیعت که انسـان در دوران مـدرن کوشـیده اسـت آن را راززدایـی -جهان
جهان=  بیعت فروبکاهد، رخ در نقاب کشـیده و خـود را در پشـت پـردۀ اسـرارآمیز کرونـا مخ ـی 

 است.  2ازورزیر -کرده و در کار باز
 بیعـت بیندیشـیم و بـا  -این اسب اموش، ما را به زمین کوفته است تا به اسـرارآمیزبودن جهـان

پرهیز از فروکاهش،  بیعت را در گسترۀ جهان بزرگ ببینیم. در این صـورت،  بیعـت اسـبی نیسـت 
                                                                                                                   
1. Disenchantment 
2. Re-enchantment 
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لکـه بخشـی از که انسان فقن به مهار آن بیندیشد و گاوی نیست که تنها در پـی دوشـیدن او باشـد، ب
جهان بزرگ است که بهرۀ مادی ما از اوست اما خـود، نشـان از اسـراری دارد کـه در پـس او پنهـان 

دیـدن جهـان بـرای انسـان اند. اما ایـن رازورانهاست. در این تصویر از جهان، ماده و معنا در هم تنیده
ورزی رکی است کـه علـمامروز، به معنای بازگشت به دوران اسا یری در درک جهان نیست، بلکه د

رسـد؛ همۀ دوران مدرن را در پشت سر خود دارد و در اوج این بلوغ و پختگـی علمـی بـه ظهـور می
دیگر، کرونا در پی آن است که تحیر عالمان را دامن بزند، نه آنکه ما را به تحیـر جـاهالن در عبارتبه

 گشت به گذشته ممکن نیست.اعصار پیشین بازگرداند. انسان حرکتی رو به پیش دارد و باز 
 

          شناختیتحول در بنیان انسان
ور شـده اسـت، تصـور مـا از خودمـان اسـت؛ تصـوری ضعف ما کـه کرونـا بـه آن حملـهدومین نقطه 

ـیم خـویش از آب بـه در بـرد، بقـای خـویش را تضـمین کـرده  خودمحورانه بر این پایه که هر کس گل
تـوان دهد و نماد بـارز آن را میار حمالت کرونا خود را نشان میاست. این خودمحوری هنوز در گیرود

ـنی مالحظـه کـرد، امـا کرونـا در کشمکش کشورهای متمدن برای ربـودن ماسـک از یکـدیگر به روش
دولت هم نیست، بلکه بیمـاری جهـان اسـت؛ ایدهـایی اسـت  -بیماری افراد نیست، حتی بیماری ملت

ای که برایش گلوگیر خواهد بود، همـه را یکجابلعیـدن لعد و تنها لقمهیک بببهخواهد همه را یککه می
ها به هـم گـره خـورده پس باید بیاموزیم و بیاموزانیم این است که سرنوشت همۀ انساناست. آنهه ازاین

ـناختی وزیر اسپانیا با استناد به این سخن سـعدی نشـان داد کـه پیـام انساناست. پدرو سانهز، نخست ش
  آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند.خوبی دریافته است: بنیرا بهکرونا 

اسرائیل که وقتی در سدۀ ششم پـیش از مـیالد مـورد حملـۀ ای دارد به قومی از بنیقرآن اشاره
کـه دادن به جهاد، از ترس مرگ، از شهر خـود گریختنـد، درحالیجای تن اعون قرار گرفتند، به

دند اما  اعون که در فرمان خداست، همۀ آنها را به کام مرگ کشاند. وقتـی حزقیـل هزاران تن بو 
  ، از پیـامبران ۵۸یاد شـده اسـت دانبیـاء: « ذاالک ل»شود در قرآن از او با لقب نبی دکه گ ته می

 گذشت، بر آنها ترحم آورد و از خدا خواست که آنهـا را زنـدهاسرائیل، از کنار اجساد آنها میبنی
کند و خدا همۀ آنهـا را زنـده کـرد تـا در انـدواون مرگـی کـه آنهـا را فراگرفـت اندیشـه کننـد 

 . شاید پیام این سخن آن باشد که  اعون از تعقیب و کشتار هزاران ن ـری ۳۸۲: ۱۴۰۳دمجلسی، 
کند عاجز نیست اما اگر یکپاراه به جهاد برخیزند، راه نجـات سویی فرار می که هریک از آنها به

یابند دالم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقـاو لهـم اللـه موتـوا ثـم ا میر 
احیاهم ان الله لذوفضل علی الناس و لکن اکیرهم   یشکرون: آیا از حاو کسانی که از بیم مرگ 
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تـن بـه های خود خارج شدند، و هزاران تن بودند، خبر یافتی؟ پس خداوند به آنها گ ـت: از خانه
مرگ بسپارید. آنگاه آنها را زنده ساخت. آری خداوند نسبت بـه مـردم، صـاحب بخشـش اسـت 

   .       ۲۴۳کنند دبقره: ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی
 ۱۹۴۷را در سـاو  طواعون، کتـاب بیگانوهکه پس از نگارش شاهکار ادبی خـود، آلبر کامو هنگامی

گ تگـو گـذاری ظهار کرد در مقایسـه بـا رمـان بیگانـه،  ـاعون بیای به رو ن بارت انگاشت، در نامه
هـایش شـرکت کـرد. اگـر از است از سرکشی ان رادی به جهان اجتماعی، اجتماعی کـه بایـد در مبارزه

راهی در راستای تحوو باشد، این تحوو در جهان همبستگی و مشـارکت اسـت دکـامو،  طاعونتا  بیگانه
ران الجزایـر دهد که افـراد مختلـف شـهر  ـاعوننشان می طاعونر ، ترجمۀ رحیمی . کامو د۱۳۶۲ زدۀ اج

که یکـی اـون دکتـر کنند، درحالیرسند که باهم در مبارزه با  اعون مشارکت اگونه به این درک می
برنار ریو، به خدا باور ندارد و یکی اون پدر پانلو، کشیش است و پـس از اصـالا کژفهمـی خـود در 

گمارد و یکـی همهـون ریمونـد رامبـر، در مهون عذاب الهی، بر مبارزه با آن همت میت سیر  اعون ه
گـذرد و این شهر بیگانه است و دو درگرو معشوقۀ خود بیرون از آن شـهر دارد امـا از اندیشـۀ فـرار درمی

   کند.   ماند و به مبارزه با  اعون کمک میدر شهر می
 

 شناختی      تحول در بنیان معرفت
ای از واقعیـت شناسی نیز درسی بزرگ به ما آموخته است. او جلـوهکرونا در عرصۀ معرفت و معرفت

ای سـخت در برابـر مـا آشـکار شـده اسـت و اجـازۀ عبـور از خـود را بـه مـا است که اون صـخره
، ک ـۀ 1گرامدرن و سـازهشناختی بشر، اندیشـمندان پسـتهای معرفتترین تالشدهد. در نهایینمی

های ها و سـازههن و امور ذهنی را سنگین کردند و انین وانمود کردند که ما جهان را تحـت مقولـهذ
 گر شده است.   جلوه۱۹۷۸سازیم. نمونۀ برجستۀ آن در اثر نلسون گودمن دخود می

ای از های آن، رخسـارهدادن ناکارآمدی مقولـهریختن نظم ذهنی ما و نشانهماما کرونا با به
تردیـد، مـا در تـالش قعیت را در برابر اشمان ما قرار داد و وزن واقعیت را فزونی بخشـید. بیوا

، «شناسـیممـا می»توان گ ت که می وریگیریم، بههای ذهنی بهره میشناختی خود، از سازه
کیـد را«شناسـیممی ماا»توان تنها بر نخستین کلمۀ آن پای فشرد و گ ـت اما نمی بـر  ؛ کرونـا تأ

به خصیصۀ اکتشافی در شـناخت خـود نیـز « شناسایممیما »دهد تا با گ تن کلمۀ دوم انتقاو می
 توجه کنیم و به تعادو راه یابیم.      

                                                                                                                   
1. Constructivist 
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گرایی معرفـت، دهد اما وجـه واقـعای معرفت، خالقیت انسان را نشان میهراند وجه سازه
عبور قـرار دارد هـایی غیرقابـلابـر واقعیتکنـد تـا بدانـد کـه در بر آدمی را به تواضع دعوت می

هـا بـه مایشاء نیست، بلکـه در محـدودۀ واقعیت . انسان باید بیاموزد که فعاوBagheri, 2018د
 خالقیت مشغوو است.

 
 تحول در بنیان اخالقی
ت و گر شد. او قربانی خود را بـدون توجـه بـه تمـایزاعیار جلوهخواه تمامکرونا در اهرۀ یک برابری

کنـد. همـه در برابـر امتیازهای سیاسی، اقتصادی، جنسیتی، نژادی، سنی، قومی و آیینـی انتخـاب می
کس برابرتر از دیگری نیست. اخبـار  ، هیچ۱۳۹۸قانون او برابرند و به تعبیر اوروو دترجمۀ امیرشاهی، 

رتبـۀ خصـیت عالیتوانـد یـک شآور است، زیـرا قربـانی بعـدی میانتشار کرونا از این حیی شگ ت
بینـد کـه تمـام کـه یـک میلیـاردر ایتالیـایی میسیاسی، اقتصادی، هنری و نظایر آنهـا باشـد. هنگامی

کند و خود را از با ی برجـی نظر میاند، از حیات خود صرفاش قربانی کرونا شدهاعضای خانواده
یــک ، سیاســی یــا علمــی، هیچهــای اقتصــادیدهــد کــه پایگاهافکنــد. کرونــا نشــان میبــه زیــر می

توانـد بازنـد و ارزشـی کـه میترتیب، امتیازهای قـراردادی رنـگ میاینبخش کسی نیست؛ بهنجات
 نظر از این اعتبارها، گرامی داشته شود و اصیل شمرده شود، همانا جان آدمی است. صرف

جنسـیتی، آیینـی،  هـای اقتصـادی،تر گرفتـار تبعیرتمامشدت هراهجامعۀ کنونی بشر، با 
اند و رفـع آنهـا در هـا مبغـوض شـدهنژادی، ملیتی و نظایر آنهاست. اگـر هـم برخـی از تبعیر

آورند امـا در عمـل همهنـان پایدارنـد و در قوانینی آمده است و دیگر، افراد آنها را به زبان نمی
دام اعتبارهـا و شوند. بایـد ارزش اصـیل وجـود آدمـی را کشـف کنـیم و از دو افراد زمزمه می

 اند برهانیم.    همه تبعیر در رنجهایی را که از اینقراردادها برهیم و انسان
           

 قرنطینه؛ فرصتی برای بازسازی خود
کرونــا همــۀ جهانیــان را از صــحن جامعــه و روابــن اجتمــاعی عقــب رانــده و آنهــا را وادار بــه 

تنها اجتماعی، بلکـه  بیعـی گذاری، نهفاصله کرده است. درواقع، این 1گذاری اجتماعیفاصله
شـدن، مـا از  بیعـت نیـز سـخن گ ـت. بـا قرنطینه 2گذاری  بیعیتوان از فاصلهنیز است و می

                                                                                                                   
1. Social Distancing 

2. Natural Distancing 
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ایم تا  بیعت، پس از اختناقی که انسان به آن تحمیل کرده بـود ن سـی تـازه کنـد. فاصله گرفته
قبیـل آشـکار شـده اسـت: هایی از ایننمونههای این تن س  بیعت در این مدت کوتاه، با نشانه

شـدن پاکیزگی هوا، کاهش مصرف سوخت و احساس آزادی برخـی از جـانوران همهـون پیدا
مفوک برای نخستین  فرانسه.   2در شهر امیان 1بار در رودخانه سج

گذاری اجتمــاعی نیــز از اهمیتــی خــاص برخــوردار اســت. امــا در ســطح اجتمــاعی، فاصــله
توضـیح داده اسـت کـه ایـن کلمـه در  3  با اشاره به ریشۀ تاریخی وایۀ قرنطینه۰۲۰۲مانوساکیس د

ها بـرای ورود بـه ونیـز رفت که کشـتیدورانی که ایتالیا داار  اعون شده بود، برای آن به کار می
کنـد کردند تا اثرات  اعون را وارد شهر نکنند. وی اظهار میتوقف می 4روزهباید یک دورۀ اهل

ها برای روزه و عبـادت گرفتـه شـده بـود. کاتولیک 5نشینیاصطالا ایتالیایی از م هوم اله که این
گردد کـه خداونـد نشینی به زمان حضرت موسی دع  بـازمیلحاظ تاریخی، این م هوم اّلهالبته به

 یافتن وی جهت مالقات با خدا آن را به وی ابالغ کرد. مانوسـاکیسبرای پاکیزگی روا و قابلیت
با بیان اینکه قرنطینه بیش از آنکه م هومی مکانی داشته باشـد، م هـومی زمـانی بـا اشـاره بـه دورۀ 

گرفتن از م هـوم را برای کرونا به کار برده اسـت. وی بـا الهـام 6ویروسروزه دارد، تعبیر اّلهاهل
ی دیـد کـه افـراد کند که قرنطینۀ ناشی از کرونا را باید همهـون فرصـتنشینی اظهار میمعنوی اّله

گذاری دیگر، فاصــلهعبارتکننــد؛ بــه ــی آن خــود را بــرای مالقــاتی پــاکیزه بــا مــردم آمــاده می
الشعاع قرار گیـرد، بلکـه بـرعکس، بـرای اجتماعی برای آن نیست که هویت اجتماعی افراد تحت

اعی، خـود را آن است که هویت اجتماعی، استحکام بیشتری بیابد و افراد با احترام به روابن اجتم
 بخش آماده کنند.در دورۀ زمانی قرنطینه، برای ارتبا ی حیاتی و حیات

 
 های کروناآموزش عالی و آموزه

توان خن سیرهایی را برای آمـوزش هایی که کرونا در ما برمال کرده است، میضعفبا نظر به نقطه
 بیعت، انسـان، معرفـت و  -ن ور خاص ترسیم کرد. بازتعریف جها ورکلی و آموزش عالی بهبه

ــا، می ــاعی م ــری و اجتم ــاختمان فک ــا در س ــۀ کرون ــا  حمل ــا نق ــب ب ــالب، متناس ــد در اخ توان
                                                                                                                   
1. Somme 
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3. Quarantine 

4. Quaranta Giorni 

5. Quadragesima 

6. Lentvirus 
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هـای های آموزش عالی نقشی مهم بـازی کنـد. نخسـت بایـد بـه انتقـادی از بنیانگذاریسیاست
هـا فـراهم انهایی را در این بنیهای مذکور پرداخت و سپس دگرگونیفکری کنونی بشر در عرصه

های آموزشـی ارائـه کـرد. در آمـوزش عـالی آورد و تصویرهایی نوین از آنها را در محتواها و روش
اجرا در صـورت سـاده و قابـلتوان این مباحی را در سطح انتزاعی بررسی کرد و نتـایج آن را بهمی

ه قـرار گیـرد و بنـا بـه وپرورش قرار داد تا در سطوا اولیۀ آموزشی نیـز مـورد اسـت اداختیار آموزش
 های آموزشی داده شود.    های درسی و روشاقتضای مباحی، تغییراتی در محتواهای کتاب
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 شدن آموزش عالی و کرونایی
 سناریوهای آینده

 1ذاکرصالحی غکمرضا
 

 مقدمه و بحث
 ترین االش پس از جنگ جهانی دوم نامیدند. تاگیری بیماری کرونا را بزرگرهبران اروپا همه

هزار ن ر به بیماری مبـتال شـده و ه تـادهزار ن ـر در  ۳۰۰و  میلیونیک زمان نگارش این جستار
هـای ایـن واقعـه در اند. اکنـون سـخن از پیامـدها و االشنشان را از دست دادهکشور جا ۲۰۷

نیسـت، بلکـه برآینـد  2هـا و رویـدادهای عینـیآینده است. آینـدۀ جامعـه تنهـا محصـوو فکت
نیز است. هر سۀ اینها در کنـار  4همهنین تصورات و تصویرهای ما از آینده 3رویدادها و روندها

 دهند.را شکل میهم آیندۀ پساکرونایی ما 
. در سطور آینده دقت کنید که اگونه دو اندیشمند برجسته، از یک رویـداد مشـترک دو ۱

 بینانه.اند. یکی سناریویی بدبینانه و آن دیگری سناریویی نسبتًا خوشتصویر مت اوت ساخته

ــه -الــف ــری کیســینجر در مقال ــو اش در واوهن ــین آورده اســت: ج ــاو ان اســتریت یورن
نظـام لشـکر احساسی را که من در زمان جوانی در یگـان پیاده ۱۹-ریب شیوع کوویدوغعجیب

                                                                                                                   
 موزش عالیریزی آمؤسسه پژوهش و برنامه دانشیار. 1

 rsalehi514@gmail.com  ایمیل:
2. Events 
3. Trends 

4. Images 
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احسـاس  ۱۹۴۴کند. مانند اواخر سـاو داشتم یادآوری می« آردنن»هشتادواهار در خالو نبرد 
نشدنی به وجـود آمـده اسـت کـه هـدف آن شـخص خاصـی نیسـت، بلکـه ویرانـی خطر تمام

مـان و دورۀ مـا وجـود دارد. در آن دوره اسـتقامت سراسری است امـا ت ـاوت مهمـی بـین آن ز
شـده گـرفتن یـک هـدف ملـی تقویـت شـد امـا اکنـون در یـک کشـور تقسیمآمریکا بـا پیش

شده[ برای مواجهه با انین بحرانی به یک دولت کارآمـد و دورانـدیش نیـاز اسـت بندی]ایالت
ی برای همبسـتگی اجتمـاعی، سابقه غلبه کند. در این مسیر، ح ظ اعتماد عمومکه بر موانع کم

المللی بسـیار مهـم اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه ارتبا  جوامع با یکدیگر و صلح و ثبات بین
 «.جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد بود

شناسـد. کننـد امـا ایـن ویـروس مـرزی نمی ور عمده با بحـران مقابلـه میسران آمریکا به 
رند حملۀ ویروس به سـالمت جمعـی موقـت باشـد، تحـو تی سیاسـی و که آنها امیدوادرحالی

 1فرما باشد.ها حکمها بعد بر این کشورتواند تا نسلاقتصادی آغاز شده است که می
اامسکی معتقد اسـت کـه ایـن زخـم تـرمیم خواهـد شـد. او انـین گ تـه اسـت:  اما -ب

کنند. ما با دو تهدید کالن ایت میای عمیق هددونالد ترامپ و نوکرهایش ما را به سمت االه»
ای و تهدیـد گرمـایش جهـانی. کرونـا بـا پیامـدهای رشـد جنـگ هسـتهمواجهیم: تهدیـد روبه

 «.اما این دو تهدید بهبود نخواهند یافت «ترمیم خواهد شد»وحشتناک خود 

 رد.گیمالحظه شد که برای یک واقعۀ یکسان دو برداشت مت اوت و دو سناریوی متمایز شکل می
بینانـه، سـناریوی پژوهان این اسـت کـه بـین سـناریوی بدبینانـه و خوشمعموً  عادت آینده

رو، ما نیز برای سرنوشت آموزش عالی سه سـناریوی زیـر را کنند؛ ازاینبینی میای نیز پیشمیانه
 کنیم: را می

 و  مـدت دکمتـر از یـک سـاگیری بیمـاری در کوتاهبیماری مهار و اثرات مخـرب همـه
بنـد الکترونیکـی هـای نیمای از آموزششود. در این شراین آموزش عـالی بـا ااشـنیترمیم می

 یابد؛استمرار می
 مانـد. آمـوزش عـالی دسـتخوش مـدت بـاقی میبیماری مهار و اثرات مخرب آن تا میان

المللـی و بینهای تواند کمبود شدید منابع مالی، رکود فعالیتشود که عمدۀ آنها میتغییراتی می
 های الکترونیکی و... باشد؛گرفتن آموزشپژوهشی، قوت

                                                                                                                   
1  . https://www.aljazeera.com/news/2020/04/noam-chomsky-coronavirus-pandemic-

prevented-200403113823259.htm  
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 ـتمرار میومیـر و تعطیلـی بنگاهبیماری گسترش و اثـرات مخـرب آن ماننـد مرگ یابـد. در هـا اس
شود و دولـت از تـوان ایـن بخـش بـرای انین شرایطی آموزش عالی درگیر سردرگمی و رکود جدی می

گیـرد. بـه تعبیـری و دارو و اقدامات اضـطراری و جبرانـی کمـک میمهار بیماری و ساخت تجهیزات 
 شود.آموزش عالی کاماًل کرونایی می

از خـود نشـان داده و نهـاد  هایی جـدیهـا ضـعف. در شرایطی که نظام تـدبیر حاکمیت۲
جای مدیریت بحران به مدیریت عوارض بحران روی آورده است، سـرمایۀ اجتمـاعی سیاست به

یابـد و در عمـل دو سـناریوی های حاکمیتی کـاهش مینهد. اعتماد به نهادروپاشی میرو به ف
 نمایاند:مت اوت رخ می

الف  انانهه جامعه از نهادهای مدنی فعاو و سرزنده برخوردار باشد مردم به مشـارکت در 
شـروعیت آورنـد تـا ضـعف و خـأل اقتـدار و مها روی مینهاد و سمنهای اجتماعی مردمشبکه

 دولت را جبران کنند و از آسیب بکاهند.
گیرد و هرکس تـالش شدن تصمیمات اوج میب  در غیر این صورت فردگرایی و شخصی

 کند گلیم خود را از آب بیرون بکشد.می
تواند به تحقق سناریوی اوو کمک شایانی میابه یک نهاد مدنی بالنده و فعاو میدانشگاه به

 کند.
جایی   بـه تغییـرات رادیکـاو فرهنگـی و جابـه۱۹-گیری کرونا دکوویدان همه. اینکه بحر ۳

دهـد. تعمیـق هویـت ها بینجامد محـل تردیـد اسـت امـا درهرحـاو تغییراتـی رخ مینظام ارزش
اجتمــاعی دانشــگاه، منــو  بــه ورود دانشــگاهیان و کمــک آنهــا بــه بازســازی ســبک زنــدگی 

افتـادگی و انـزوای نهـاد . در غیـر ایـن صـورت پسگرایانه با الویت مصالح جمعی اسـتانسان
انـد. هرانـد منـابع دانشگاه گریزناپذیر است. دانشگاهیان نباید فراموش کنند کـه گـروه مرجع

تواننـد مشـارکت و عنوان منبـع فرهنگـی میاقتصادی و سیاسی اندانی در دست ندارند امـا بـه
ای علوم پزشکی با مقدورات اقتصادی بسیار هفرد داشته باشند. اکنون دانشگاهن وذی منحصربه

 اندک، رهبری علمی مقابله با کرونا را در دست دارند.
. در روزهای اخیر ضرورت افـزایش در تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص و مـاهر بخـش  ۴

شود. اگر پذیرش و تربیت دانشجو در بخش سالمت با هدف رفع نیـاز در سالمت احساس می
ها و مراکـز بهداشـتی در شراین عادی با تراکم نیروی انسانی در بیمارسـتانشراین بحران باشد، 

هایی که در شراین صلح مملو از افسران و سربازانی اسـت کـه مواجه خواهیم بود. مانند پادگان
شـوند. کار و فعالیتی ندارند و فقن در شراین جنگی وارد عمل میجز آمادگی رزمی اندان به
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رموو محاسبۀ نیاز واقعـی بـه نیـروی انسـانی متخصـص در بخـش سـالمت در انین شرایطی ف
عبارت خواهد بود از میانگین تعداد موردنیاز در شراین عادی و شراین بحران. این امـر مسـتلزم 

 های مرتبن است.جهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته
سـت، در بخـش شدن کاسته شده اهای اقتصادی از شتاب جهانی. همهنان که در بخش۵

المللـی دانشـجویان نظیر افتـاده و آن تعطیلـی و رکـود کامـل در تحـرک بینآموزش ات اقی کم
مقام وزیـر اند دگزارش قائماهارم دانشجویان خارجی به مو ن خود بازگشتهاست. در ایران سه

بنـا دانشجوی خارجی کشور را ترک کردنـد.  ۸۰۰عتف . تنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
هـزار دانشـجوی خـارجی در کانـادا ۵۰۰در حاو حاضر بیش از  1بر گزارش سایت پرشین میرور

هستند که نیمی از آنها از دو کشور این و هنـد هسـتند. بسـیاری از ایـن دانشـجویان بـه دلیـل 
شان با توانند به خانۀ خود برگردند و برای رفع نیازهای ضروریمشکالت پروازهای خارجی نمی

اند و برای پرداخـت دادههای موقت و کارآموزی خود را از دست رویند. آنها شغلوبهمشکل ر 
اند. در این شراین حتی ارساو پـوو از  ـرف اجارۀ خانه و خرید مواد غذایی داار مشکل شده

هـا و گیـرد. در سراسـر اروپـا اسـت اده از کالسسـختی صـورت مـیخانوادۀ دانشجویان نیـز به
ای بـا ستانی کنسل شده است و دانشجویان برای تحقیق و دسترسی به منابع کتابخانهتورهای تاب

المللی دانشجویان، سرنوشـت ایـن درصدی تحرک بین۹۰اند. با توجه به رکود سردرگمی مواجه
هـای گرایی آمـوزش و پژوهشای از ابهـام قـرار دارد. آیـا ایـن شـراین بـه بـومیبخش در هالـه

 واهد شد؟دانشگاهی منجر خ
های الکترونیکی در فضای قرنطینـۀ اکنون محین یادگیری در آموزش ناقص است. آموزش. ۶

 ۱۳ها حتـی در کننده نیست. فضاهای الکترونیکی مهیاشده توسن دانشـگاهخانگی غنی و راضی
دانشگاه برتر کشور به دلیل مشکالت زیرساختی با نواقص جدی مواجه اسـت. نگارنـده حـداقل 

گر تادن سیستم مجازی سه دانشگاه معتبـر را در نخسـتین روزهـای شـروع تعطـیالت نظـارهازکاراف
هـایی در جریـان اند. تالشمـدیا و تصـویریها فاقـد امکانـات مولتیبوده است. اکیر این سیسـتم

 ها نوسازی شود. سه سناریو در این رابطه متصور است:است تا این زیرساخت
 عنوان یک اضطرار در شراین موقت؛کترونیکی بهای آموزش الفعالیت حاشیه 
 رسد در شراین فعلی سناریویی مناسب باشد؛که به نظر می 2گیری یادگیری ترکیبیشکل 
 سوی دستیابی به آموزش مجازی کامل که سناریوی ایدئاو است.پیشرفت و توسعه به 

                                                                                                                   
1. Hppt://:persianmiroor.ca/?p=33946 

2. Blended Learning 
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پـس بخـش ارد ازاینهـای بیمارسـتانی د. با توجه به مخا رات جانی که اشتغاو در محین۷
آور تلقـی خواهنـد شـد. در کنـار آن، مشـاغل ای از مشاغل پزشـکی، پرریسـک و زیـانعمده

پذیر شـدند. در انـین شـرایطی امنیـت شـغلی همهنـین شدت آسیبخصوصی کواک نیز به
تأمین اجتماعی و برخورداری از بیمۀ درمـان و بیمـۀ بیکـاری در انتخـاب شـغل آینـدۀ جوانـان 

ک پارامتر مهم تلقی خواهد شد. تغییر در سـاختار مشـاغل موجـب تغییـر در سـاختار عنوان یبه
 های دانشگاهی خواهد شد.داو لبان و پذیرش در رشته

هایی شناختی آدمی که پـیش از آن در مقولـههای اجتماعی و انسان. بخشی مهم از کنش۸
ه است و از  ریق تعـاریف، خارج از علوم پزشکی مطرا بود اکنون تحت اقتدار پزشکی درآمد

شود. درحقیقـت، در زمـان کوتـاهی پدیـدۀ های پزشکی کنترو و مدیریت میابزارها و مداخله
شدن آمـوزش است. پرسش این است که آیا این پدیده به پزشکیجامعه رخ داده  1شدنپزشکی
عمـومی پاسـخ شـود؟ در سـطح فرهنگی نیز منجر می -عنوان یک زیرسیستم اجتماعیعالی به

شـود؟ پاسـخ لزومـًا بلـه ها نیز پزشکی میها و آموزشمیبت است. اما آیا ترکیب و ساختار رشته
های مربـو  بـه سـالمت بـا  رفتـه اسـت. تصـمیم نخواهد بود، زیرا ریسک فعالیـت در رشـته

نیـاز واقعـی  ها تابعی از پارامترهای متعدد و پیهیده است. این انتخاب لزومـًا منطبـق بـاخانواده
انـد از: ای کـه نقـش اساسـی دارنـد عبارتکشور به نیروی انسانی متخصص نیست. دو مؤل ـه

درآمد با  و ریسک کم ددر شکل زیر قطاعی از مربع که عالمـت   دارد . در اینجـا آمـوزش 
هـای انگیزشـی و تشـویقی و عالی و دولت باید تالش کننـد در ایـن فرمـوو مداخلـه و بـا نظام

سوی رفع نیاز واقعی را تحقق بخشند؛ به ایـن معنـا گذاری کّمی و کی ی بهرسانی، هدفا الع
 که ضلع سوم این تصویر را رسم کنند.

بـرای همـۀ کشـورها  ۱۹-آور مقابله با بیماری کرونـا کوویـدهای سرسامتردیدی نیست که هزینه. ۹
ـتینای فعالیتاو دارد دبهمشکل کمبود منابع مـالی بخـش آمـوزش عـالی و تحقیقـات را بـه دنبـ هـای اس

پژوهشی و فناورانۀ مرتبن با مقابله با بیماری کرونـا ماننـد سـاخت واکسـن یـا دارو و تجهیـزات پزشـکی 
 موردنیاز .

وری سوی افزایش بهـرهصورت  بیعی آنها بهکند. بهها را آبدیده میکمبود منابع، دانشگاه 
های مالی انقباضـی را در پـیش خواهنـد ورد و سیاستو است ادۀ درست از منابع روی خواهند آ

هـای ها و نوآوریدادن بـه جسـارتمیـان، میـدانگرفت. تحقق این سناریو قطعی اسـت. دراین
 دانشمندان و دانشگاهیان برای کارآفرینی و خلق ایده و ثروت، دستاوردی میبت خواهد بود.

                                                                                                                   
1. Medicalization 



 



 

پرورش،  نوشتن و گفتن، فهم  تاریخ  حین  وقوع؛ آموزش و
 آموزش عالی و شرایط اضطراری کنونی در ایران

 1اسمعی  خلیلی
 

دانشمندان و آموزش عالی ما باید گرد رخوت یاک قرنای را از تان خاود بتکانناد؛ »
  «شاید جهان در حین  دگردیسی و علم در حین چرخش پارادایمی باشد!

 دربار  این ُجستار
سـتارهایی بـا ستار حاضر، یکی از مجموعه جج و نیـز همزمـان « معنـای بشـرّیت»عنـوان عـام  جج

ستار از این مجموعه است که در پی همه به رشـتۀ تحریـر  ۱۹وید و گیری جهانی  کاکیدۀ دو جج
بـرم آمـوزش عـالی ایـران در ایـن درآمده ستار که عمدتًا با پرسش از ضـرورّیات مج اند. در این جج

حرانی نوشته شده، ابتدا به شـراین پیشـینی کـه در حـین  تـداوم  آن شـراین،  ۱۹ویـد و ک شراین بج
-های خود این شراین از نظر فرهنگی، روابـن اجتمـاعی و روانگیر شده، سپس به ویژگیهمه

پردازیم و جهان اجتمـاعی آنگاه به ایران میشود. شناسی اجتماعی در مقیاس جهانی پرداخته می
نگرانـه م بحی بـه اقتضـائات آینـدهمراتب اهارم، پنجم و شش بینیم.ایران را در منظری کّلی می

 ور خاص و علوم انسانی در آموزش عـالی ایـران  ور عام، آموزش عالی بهآموزش و پرورش به
نظران، دانشمندان و همـۀ آحـاد پردازد. بند ه تم به نقش روشن کران، صاحب ور اخص میبه

ه تم بـه حـوزۀ امکـان  های مرجع اجتماعی در شراین خطیر اخیر اختصاص دارد و بند و گروه

                                                                                                                   
 ژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیهمکار پوهشگر ژ پ. 1

 esmaeil.khalili@gmail.com  ایمیل:
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گیری و شراین پس از آن. متن زیر بر مبنای رویکرد اقدام در آموزش عالی برای مواجهه با همه
-عنوان یک اصطالا رایج در علوم سیاسـی و سیاسـت اجتمـاعی  و بـهبینانه دبهموسوم به واقع

ین فردگـرا و جـو، همهنـکـار و تحـّووهای اپ و راست، محافظـهعنوان برآیند مجموع دیدگاه
اش دولـو نوعـًا ها و ت اسیر شخصـیگرا نوشته شده و نویسنده نیز از دخالت باورها، تحلیلجمع

شناسی، معتبر  در آن پرهیز کرده است. ازسوی دیگر رویکرد این زعم  وی یا تلّقی اهل  جامعهبه
پـردازد تـا بـه مـینگرانه است، یعنی به توصیف سابقۀ شادی و رنج در تاریخ معاصر متن، آینده

احتما تی دربارۀ آیندۀ آنها در عصر کرونائی و پسـاکرونائی برسـد. سـرانجام نیـز در توصـیف 
آینده، رویکرد یا احتماو بدبینانه را در نظر گرفته است؛ بـدبینی از ان روی اّتخـاذ شـده کـه بـر 

کید گذاشته شود.اهمّیت مسؤولّیت اّما روشـن اسـت  های احتمالی در شراین ناگوار بیشترین تأ
توان دربـارۀ آینـده سـخن گ ـت و دیگـر اینکـه همـین که اّوً  هنوز اندان به ضرس قا ع نمی

هـای نگـریشوند و همۀ آینـدهاحتما ت نیز  ی ی از بسیار بدبین تا بسیار خوشبین را شامل می
متن در فرازهای پایانی، اند. این کننده از آینده نبودهاخیر محدود به تلّقی بدبینانه یا بسیار نگران

شامل انواعی از احکام اخالقی دباید و نباید  است که همه را باید از سنخ پیشنهادهای این مـتن 
 تر تلّقی کرد.تر و با بیعت مهربانآمیزتر، اخالقیتر، صلحتر، سالمیی مطمئنبرای نیل به آینده

 
 19ید ووگیری کاجتماعی پیشینی  همهها و شرایط سیاسیزمینه .1

ساو بر جوامع انسانی گذشـته، بسـیار و بسـیار تحـت تـأثیر و نتیجـۀ سرنوشـت  ۷۵آنهه در این 
میالدی، از یک سو جهان سیاسـی  ۱۹۴۵جنگ دوم جهانی بوده است. با پایان جنگ در ساو 

ترتیب زیر بازآرائی شد و بجز تغئیرات ناشی از فروپاشی بلـوک سوسیالیسـتی، بـرغم  تغئیـرات به
  ور باقی مانده است:ی  قابل  توّجه و اندین انقالب سیاسی، مابقی تا کنون هماناجتماع
o یابی  جوامع انسانی در هر پنج قارهعنوان شکل اصلی  سازمانمّلت بهتیبیت دولت 
o شدن وتیبیت نقشۀ یئوپولیتیک امروزین جهان،ترسیم 

o وّسن دیگر کشـورها تعئین ساختار سیاسی و نظام قدرت کشورهایی که در پایان جنگ ت
 شان تیبیت یافت،عنوان کشور مستقل پذیرفته شده و موجودّیتو نظام قدرت  موجود به

o هـای برتـر اقتصـادیهای قدرت جهان همراه با تیبیت قدرتین بلوکبندی و تعیتقسیم-

 مراتب قدرت،نظامی و سلسله

o حــران، مرزهــای جغرافیــائی و فکــری خــونین و ایــدئو شــکل هــای لوییگیــری  نقــا  بج
 ویژه در خاورمیانهمتخاصم، به
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 گونه شکل گرفتند:در سوی دیگر، جهان اجتماعی جوامع نیز این

o درنیته و سرمایهقطعّیت داری غربی، لذا قرارگرفتن  همـۀ جوامـع در مـدار یافتن  هژمونی مج
درنیته و نه تنها وابستگی  اقتصادی، بل ه غـرب شدن در جهانی ککه وابستگی فکری و جهانیمج

یرات اجتمـاعی  جوامـع کرد. البّته روند تغیین ند تغئیرات اجتماعی  جوامع را تعیمرکز آن بود، رو 
فکری  هر جامعه بـا های اجتماعیبسته به اّوً  سابقۀ تمّدنی، ثانیًا انسجام  اجتماعی و ثالیًا جریان

کنولـویی و سیاسـت؛ جـوامعی جامعـه و اقتصـاد و یـا تین شد: یا اولوّیت یافتن  یکی از این دو تعی
ـن و کانـادا در قالـب  مانند هندوستان، اغلب کشـورهای اّتحادّیـۀ اروپـای کنـونی، اسـکاندیناویا، یاپج

مّلت روند تحّو ت خود را بر اولوّیت جامعـه و اقتصـاد اسـتوار کردنـد و جـوامعی اـون اکیـر دولت
ویـژه در تمـام ایـن دوران و اـین دبـهکشورهای خاورمیانه، امریکای  تین، شماو و شرب افریقـا در 

 نیمۀ نخست این دوران  تحّو تی بر مدار اولوّیت تکنولویی و سیاست را تجربه کردند.
o  این جنگ تا امروز آخرین تجربۀ رنج و دردی بود کـه نـه بخشـهایی وسـیع بلکـه عمـاًل همـۀ

بودنـد و بسـیاری نیـز  شان در جنگ، در نتایج و عواقب  آن شـریکجوامع انسانی، برغم  نسبت سهم
شته شتن، کج -عـالوه، هرانـد زیسـتهای جمعی را همزمان تجربه کردند؛ بهشدن و مرگبیماری، کج

شـتن، های  بیعی و انسانی جوامع قارهبوم های امریکاو استرالیا، بـرغم اشـتراک آنـان در بیمـاری، کج
شته سانی و  بیعی  جوامع سه قـارۀ های انبومهای جمعی، از آنها مصون بودند، زیستشدن و مرگکج

های روسیه و جنـوب افریقـا های جنوبگان و شمالگان، سیبری و استپهایی از قارهدیگر دبجز بخش
که آنجاها هم سهمی اندک از جمعّیت جهان داشتند  نیـز در میـدان  تجربـۀ رنـج و درد ایـن جنـگ 

 قرار گرفتند.

o عط ی در تاریخ جنگ بود، اش نقطهیلحاظ ابعاد  جهان ور که خود این جنگ، بههمان
خ داد و همۀ جوامع را در مدار هم قرار داد.شدن نیز نقطهدر روندهای جهانی  عط ی رج

o  درن نیز با این جنگ جهانی شد؛ بنابراین به نسـبت  بهـرۀ جوامـع هژمونی اندیشه و علم  مج
 از این دو، جایگاه آنها در مدارهای توسعه تعیین شدند.

o  خدادهای یادشده، همۀ جوامع عماًل بر اساس میزان بهرۀ آنها از توسـعه دمیـزان به دنباو رج
 شان با دیگر جوامع به تعامل پرداختند.شان و هم در روابنیافتگی  هم در روابن داخلیتوسعه

o رفتـه در گستر که از اواخر سدۀ میالدی  گذشته رفتـهبا این حاو، بحران زیست محیطی دامن
هـای جـّدی در ایـن هـای عـام نقصـانترین نشـانهی جهانیان قرار گرفت، از مهمکانون توجه عموم
اقتصادی بود که پاسخ رسمی بدان در ایدۀ توسعۀ پایدار نه بلنـدترین افـق ممکـن  ساختار اجتماعی
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حـران تغییر، بلکه فقن کوتاه ترین افق ممکن بود. در آستانۀ پدیـداری کرونـا، نحـوۀ پاسـخ بـدین بج
حـران پـیشهای نزاع بینترین عرصهیکی از مهم -المللی و حّتا مّلی بود. شـاید بتـوان گ ـت ایـن بج

حران هایی شبیه کرونا بود که توّسن بسیاری کسان، ازجمله مخال ان و سرسـخت درآمدی بر وقوع بج
قّلد آن در ایران ناشنیده ماند.  توسعۀ پایدار و موافقان مج

o  خوشبختی و توفیق نیز عماًل بر همین مدارها میان از این میان درد و رنج و شادی و غم و
جوامع توزیع شده و سهم آحاد جوامع، متناسب بـا آنهـا تعیـین شـدند و تجربـۀ یـک درد واقعـًا 

حران حاّد زیسـت شترک که از  ریق اشتراک در احساس درد، تعّین یابد، حّتا در بج محیطـی و مج
شاهدۀ روزانۀ فقر و فالکت میلیونی انسان  در این مدارها ممکن نشد. ها،مج

در شرایطی پدید آمد که جهان در قیاس با ادوار پیشین در حاو تجربـۀ  ۱۹وید و با این اوصاف، ک
تر از اعصار پیشین بود و آنجا که نزاعی هـم جـاری یک عصر احساس  خوشبختی  نسبی بسیار جدّی 

هـا و ن داشـت. نقـش  ایـدئولوییبود، آن نزاع بر سر بهرۀ جوامع از عوامل  موجد  این احسـاس جریـا
های فکری نیز، ایجاد ت اسیری برای تعئین  درستی یا نادرستی  بهرۀ جوامع از عوامـل  موجـد  آن جریان

 ور که توفیق نسبی  جوامع هم در ح ـظ  همبسـتگی  اجتمـاعی و هـم احساس خوشبختی بود؛ همان
شـی  حـاّد صـنعتی، ن برقرار کنند داه بهرهتوانستند میان  بیعت درون و بیرون انسادر نسبتی که می ک 

محیطی و اـه صـادر کـردن  بجحـران های زیستبرداری سّنتی، اه کنار آمدن  نسبی با بجحراناه بهره
محیطی به سرزمینهای سکونت جوامع دیگر  را نیـز بایـد تـابع بهـرۀ آنـان از عوامـل  موجـد  آن زیست

و زیستن در سایۀ انین ترسهایی نیز بـدین ترتیـب،  احساس خوشبختی برشمرد. ترس و ترس از مرگ
 تابع جایگاه جوامع در میزان بهرۀ مذکور بود.

  
از نظر فلسف  تاریخ، فرهنا،، جامعاه و  19وید وگیری کویژگیهای خود شرایط همه .2

 روانشناسی اجتماعی
خ داد اّما خصوصّیتی داشت کـه بـیش از نمونـهدر شراین فوب ۱۹وید و ک شـابه دمـیاًل  هـایالّذکر رج مج

آن لوآنزای اسپانیائی  این نوع از جهان اجتماعی یا ایـن جهـان  اجتمـاعی  موجـود در اکیـر قریـب بـه 
 اّت اب  جوامع را بر هم زد. بدین معنی که:

o ی فرهنگـی و ترین گسترهنخست و پیش و بیش از هر ایز آن خوشبختی را که در وسیع
کرد دگرگـون سـاخت. لذا اهداف  جوامع را تعئین میاجتماعی  قابل  تشخیص، معنای زندگی و 

     آن خوشبختی بر ایدۀ پیشرفت بنا شـده بـود و بـر عنصـر محـوری رقابـت بـرای پیشـرفت معنـا 
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آسائی  و قدرت دبـا یافت که خود نهایتًا در دو ارزش محوری رفاه دبا شاخص مصرف و تنمی
فردی و اه در سـطح ه در سطح میانهای تصّرف، تصاحب، تمّلک و کنترو منابع ، اشاخص

در سـطحی جهـانی امـر خوشـبختی را  ۱۹شد. اما کوید ای دمیان  جوامع  نمودار میجامعهمیان
ناگهان از موضوع اصلی  زندگی برداشت و جدا کرد و به ن س  زیستن و حیات تغئیر داد. این به

یی کـه هر شهر و کاّلً هر جامعهتواند برای هر فرد، هر جمع کواک، هر روستا، امر همواره می
خ دهد؛ اّما از آنجـا کـه فجـایع هیهگـاه انـین همگـانی نبـوده« فاجعه»با  انـد، مواجه شود، رج

عنوان مسألۀ مشترک واقع نشده و انـین هـم هیهگاه نیز انین عمومی ن س  زیستن و حیات به
 اند.فته بودهارزشهای محوری عمومًا در محاب تردید و نیازمند  بازبینی قرار نگر 

o  اّما آیا این تغئیرات مقطعی و صرفًا مربو  به دوران داپوخۀ  کرونـائی هسـتند؟ بسـیاری را
ف  وقوع بسیار مانـدگارتر از ایـن دوران خواهنـد بـود.  رج باور این است که تغئیرات رادیکاو  در شج

د و شـاید حّتـا هـای آمـاری بنـا نشـده باشـشاید سخن و بیم یا امیـد اینـان انـدان بـر پایـۀ داده
تـوان نشـانگانی را کـه آنهـا هایشان هم بیشتر بر پایۀ آرزوهایشان بنا شده باشد، اّما نمـیاستد و

توان جانب احتیا  را در پیش گرفـت و گ ـت کـه نـه قـرار نادیده انگاشت. میسره گویند یکمی
نیـادی کـه از آنهـا داری و ایـن ارزشـهــ سـرمایهگویـدآنگونه که میاًل اسالوی ییژک میاست ـ ای بج

سخن رفت در دوران پساکرونائی یکسره رخت بربندند و نه قرار است که همه ایز بـا تـأخیری یـک 
ـ بازگردد و رشـد اقتصـادی پایـه و گویدآنگونه که میاًل بانک جهانی میتا اندساله به شراین پیشین ـ

 مایۀ حیات جوامع بماند.

o ای  هـای مـوج سـّوم و جامعـۀ شـبکهخیر یعنی ایدههر سه ایدۀ سترگ و اصلی  پنج دهۀ ا
های ساموئل الوین تافلر، ایدۀ پایان تاریخ و آخرین انسان فرانسیس فوکویاما و ایدۀ جنگ تمّدن

تـوان جانـب احتیـا  اند. در این باره نیز میهانتینگتون اینک با االشی بسیار جّدی مواجه شده
توان تداوم اعتبار ا سخن نگ ت؛ اّما در عین حاو نمیهپیشه کرد و از مرگ قطعی این پیشگوئی

های تافلر را بسـن و ها را نیز در تغئیرات  پیش  رو انتظار داشت. یعنی اگر بتوان ایدهتاّم این ایده
هـای های فوکویاما و هانتینگتون را بسن و تحّقـق تـاریخی پیشـگوئیتحّقق جهان کانتی و ایده

هگلی را جشـن گرفـت یـا گوید نه باید پایان جهان کانتیورد میهگلی برشمرد، احتیا  در برآ
 برایش سوگواری کرد و نه باید بقای این جهان را جشن گرفت یا برایش به سوگ نشست.

o ویروس کرونا ما را بـا ایـزی کـه »گذرد به قوو  ییژک از منظر آنهه در روان هر فرد می
ایـزی حتـا شـبیه ایـن را کـه ات ـاب افتـاد در توانسـتیم انگاشتیم مواجه کرد. نمیغیرممکن می

شـناختیم از گـردش افتـاده اسـت، تمـام مان تصـور کنـیم ـ جهـانی کـه میهای روزانهزندگی
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ها در حبس هستند، بسیاری از ما در یک آپارتمان محبوس هستیم دولی آنهایی که حتـی کشور
یی نامشخص مواجه ؟  با آیندههای احتیا ی حداقلی را هم ندارند اهبینیتوان اجرای این پیش

روست. این بـدان شویم که در آن حتا اگر بیشتر ما زنده بمانیم یک ابربحران اقتصادی پیشمی
آنهـه در مختصـات نظـم جهـانی  بایست ناممکن را عملی کند ـمعناست که واکنش ما نیز می

متوقف شـده و اکنـون  رسد. اما ناممکن ات اب افتاده است، جهان ماموجود ناممکن به نظر می
 «.باید ناممکنی را محقق کنیم تا از بدترین فاجعه اجتناب کرده باشیم

o انـد: تـرس از مـرگ زودرس و بـدبختی  دیرمـان و دو وجه ترس همگانی در هـم آمیختـه
حران  اقتصادی. این دو ترس نه تنها مختص  نجخبگان  همیشه نگران درقدرت  و نی ناشی از اَبربج

درت  های پیشـرفتی کـه نیستند که حّتا به  بقۀ متوّسن همواره نگران از عدم تحّقق فرصتو َبرقج
کـه شوند؛ بلکه فرودستان نیز ـاند هم محدود نمیاینان در این دو سده در کمینشان نشسته بوده

ــ در همین دوماهه از زبان نخبگان و عموم مردم اه بسیار که بر فالکت آنها سخن نرفته اسـت
مّلـت و اند. بدین ترتیب هـم دولـتکنندۀ این دو ترس داار استیصاو شدهمیختگی  فلجنیز از آ

مشروعّیت تاریخی  آن با احتماو اضمحالو مواجـه خواهـد بـود و هـم فرماسـیون جـایگزین در 
نماید. این ویژگی بسـی بـیش از آنکـه نویـد نـوعی سوسـیالیزم های کنونی نامحتمل میترکیب

هایی را به ذهن متبادر کند، بـیم  نـوعی ت  دولت رفاه و امیاو انین پیشبینیفرامّلی یا تجدید حیا
-انگیزد ـ که آن نیز سویۀ ترسناک دیگـری از بـدبختی  ویـل را عیـان مـیاز آش تگی را برمی

بدیل از رفتار جمعی  مطیع در  وو تـاریخ یی بیسازد. رفتار جوامع نیز که در این دو ماهه نمونه
درن و نهادهای آن دبهبوده است، بیش  ویژه دانشـگاه  داشـته ازآنکه د لت بر مشروعّیت علم مج

بتنی بر همین ترسها تلّقی شود. اّتحاد برای هدف یا اشـتراک باشد، می تواند یک رفتار جمعی مج
ه بی های حیاتی تجّمـع ترین هستهنظیر رفتار است که اّت اقًا در کانونیدر شیوۀ رفتار نیست، تشابج

اَبد: من و مایی که بسن مستقیم من است. مقصود فراستخواه خواسته یـا ناخواسـته درسـت یمی
یافته نیسـت، بلکـه شـکلی معنای  دیگری  تعمیمبینیم، جامعه بهگ ته است که این که امروزه می

 شبیه جامعه است که خود در آن تعمیم پذیرفته است.

o اشـد، آن آشـ تگی کـه از بـیم  آن گ تـیم، اگر برآورد یا تصّور با  واجد حّدی ازروائـی ب
کند: نوعی تنازع بقاء که جان بسی انسانها را همـراه بـا اگـر نـه همـه، صورت خود را عیان می

درن، که حّتا این هـزارۀ اخیـر، تهدیـد مـی کنـد. بخشی از دستاوردهای فرهنگی نه تنها عصر مج
ای  کـه مشـتمل بـر پـذیرش لـهاکنون در تزهای ایمنـی جمعـی دمصـونّیت گنشانگان آن از هم

نابودی بخش معتنابهی از جمعّیت، بویژه ناتوانان جسمی و اقتصادی است، هویدا شده اسـت. 
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یافتـۀ رسـمی بـا ها دبربرّیت خشن در تالش برای بقاء و بربرّیت مشروعّیتهر دوی این صورت
 نمایند.یهرحاو نامحتمل نمپذیرش و قبوو اکیرّیت  هراند بدبینانه باشند اّما به

 

 جهان اجتماعی ایران پیشاکرونائی و کرونائی در منظری بسیار کّلی .3
o حرانبحران دولت هـای خـود را داـار مّلت: جامعۀ ایران اند سده است که رفع یا حّل بج

حـران هوّیـت، هوّیـت تعویق ساخته و نه توانسته هیهکدام از سویه حران دمیاًل دربارۀ بج های هر بج
غیرمّلی  را کاماًل به ساختار درآورده و به امر موجود تبدیل کند و نـه توانسـته  هایمّلی یا هوّیت

حران را برکشد و با آن نـوعی از حیـات  اجتمـاعی قابـل قبـوو  خـود را بسـازد دمـیاًل  کلّیت هر بج
حران هوّیت، گونه ها . بنابراین ناروا نیسـت کـه بگـوئیم هایی از همزیستی  هوّیتدربارۀ همان بج

بارز این جامعه یا این جوامع پیوسته به هـم، نـه هیهکـدام از خصوصـّیات متنـازعی لـه یـا  ویژگی
حران هاست که سرانجام در سدۀ حاضـر در زی بودن  جامعه در این سدهمتنازعی فیه، بلکه خود  بج

اند. شاید بتوان گ ـت، کم سه قیام نمودار شدهعرصۀ سیاسی در دو انقالب، دو کودتا و دست
حران انـد در شـاکلۀ یـک جامعـۀ اصلی در بازسازی یا بازتولید  جوامعی بوده است که نتوانسته بج

حـران، فقـدان  یـا اینوعًا واحد خود را بازبیابند؛ شاید هـم بتـوان مـّدعی شـد کـه ریشـه تـرین بج
حران معرفتی  بوده است، اّما از آن اضمحالو  زیرساخت های اصلی  تعریف  زندگی و کیستی دبج

حرانروی ک تر بوده و هسـت، تر یا فراگیرتر یا مهمایها ریشهه تشخیص اینکه کدامیک از این بج
کاری بس دشوار و در مقام  کنونی  این سخن، منـو  بـه سـخنی کّشـاف اسـت، عجالتـًا از آن 

حراندرمی ها یا محل و ساحت  تشـدید و گذریم. اّما شاید بتوانیم بگوئیم که نمود  بیرونی  همۀ بج
حران در ایجاد دولتنعیا  ور خالصه، جامعه/جوامع ایرانـی در مّلت بوده است. بهشدن  آنها، بج

حران کرونا مواجه شده/شده حرانی میشرایطی با بج اند زیستهزیسته/میاند که خود در تاریخی بج
کم از نیمۀ دورۀ ناصری تا کنون، ایـن تـاریخ هـم خـود را در سـطحی بسـیار کّلـی در و دست

حر  مّلـت و درپـی  ایجـاد دولـتمّلت نمودار کرده بوده است. نتیجۀ این امر تعویق پـیان  دولتبج
کـمها  تداوم شکلعنوان یکی از معلوو محاله داه به عنوان یکی از علل و اه به -هـایی از حج

اتی ها الزامًا یا همواره فاقد مشروعّیت باشند. یکی از نکـرانیآنکه این حکمرانی بوده است، بی
کیـد مـی ۱۹ویـد و گیـری ککه در تبئین  شیوۀ رفتار جمعی ایرانیان در شراین همه تـوان بـر آن تأ

حران حران هم نمود، همین بج زی بودن  کلّیت جامعه/جوامع ایران است که ازجمله در عادت به بج
 قابل ذکر است.
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o حران مشروعّیت از  ریق افزوده شدن بحرا حران کارآمدی و تشدید بج ن کارآمـدی: وقوع بج
حران کارآمدی گاه حّتا در دوره ها از مشروعّیت  قابل  توجه هـم، در های برخورداری حکومتبج

حـران های اخیر به  رب مختلف حکومتسده های ایرانی را آماج خود نموده بوده است؛ ایـن بج
تـوان یرانان نبـوده، در مقیـاس تـاریخی همـواره مـهای محتَمل حکمقطعًا تنها ناشی از کاستی

حران مشروعّیت هم نهکلّیت جامعه را در آن دخیل دانست؛ همهنان -تنهـا ناشـی از حکـمکه بج

حران حـران هایی در کلّیت جامعه میرانی اقلّیت بر اکیرّیت بلکه ناشی از بج توانسته باشد و ایـن بج
های عمومی، ها برای تحّقق نسبی اما معتنابه  هدفهای کارآمدی حکومتنیز حّتا گاه در دوره

های ایرانی را آمـاج خـود نمـوده بـوده اسـت. ونی به  رب مختلف حکومتنویژه در سدۀ کبه
حران هنگامی که همزمان با هم تشدید شوند، هم حکم رانـی و نکتۀ مهم اینجاست که این دو بج

 رانـی را درویـژه حکـمدهنـد ولـی بـههم جامعه را در معرض تغییرات غیرقابل پیشبینی قرار می
رانی  رییم پیشین، زلزلۀ  بس و نـوع تلّقـی  گذارند. میاًل در ساو  پایانی  حکماالشی سترگ می

سـزا بـر رونـد افـوو مشـروعّیت آن رییـم و جامعه از نحوۀ تمشیت امور این فاجعـه، تـأثیری بـه
دی تـوان تـأثیر ناکارآمـسختی میتوان یا بهگشودن  میدان برای حضور انقالب داشت. البّته نمی

حران کرونا را موجد پیامدهایی عینًا شبیه به پیامد زلزلۀ  بس تلّقی کرد، اّمـا نمـی -در تمشیت بج

حران کارآمدی در این شراین واجد تـأثیراتی قابـل توّجـه بـر رونـد  توان نادیده گرفت که نمود  بج
 تغییرات  مشروعّیت هم خواهد بود.

o نیادیتر عنوان امر غایب: محوریآنومی؛ خود جامعه به یـی کـه ترین نتیجهترین یا کلیدیین یا بج
توان از این مقّدمات گرفت، نه در عرصۀ سیاست و اقتصـاد بلکـه در عرصـۀ خـود جامعـه اسـت؛ می

زی بودن  جامعه/جوامع ایران بارزترین ویژگی یا در شـمار بدین معنی که شاید بتوان گ ت اگر بجحران
ده است، آنومی هـم بـارزترین عّلـت یـا در شـمار بـارزترین بارزترین ویژگیهای این جامعه/جوامع بو 

زی بودن جامعه/جوامع بوده است. بدین ترتیب، ما در شـرایطی بـا اپیـدمی کرونـا در علل این بجحران
هاست. توّجه به ایـن امـر شـایان اهمّیـت رسمیشویم که جامعه داار انواع بیایران مواجه شده و می

توانـد از  رقـی صـورت شود که تمشیت بجحران  کرونا، الزامـًا انـدان نمـیاست؛ زیرا به ما یادآور می
-یی با روند تغییرات  بهنجار یا دارای ثبات  هنجارمند، وافی به مقصـود دانسـته مـیگیرد که در جامعه

هـای شوند. نمونۀ این امر تحلیل  جبار رحمـانی و حسـین میرزائـی از نحـوۀ پاسـخ ایرانیـان بـه آمـوزه
از دید شـنونده، یکسـان « ما»از دید  گوینده و « شما»ست که در آن دو مرجع ضمیرهای پیشگیری ا

-مای جمعی  عـام تلّقـی نمـی« ما»تلّقی نشده و اصوً  برای کییری از آحاد جامعه/جوامع ایران این 

  شود.
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 طور عام در شرایط پساکرونائینگران  آموزش و پرورش ایران بهاقتضائات آینده .4
توان گ ت که کلّیت آموزش و پرورش ایران هم در شـراین کرونـائی هـم پـس از یف، میبا این توص

پذیری متمرکز کنـد. شـایان یـادآوری اسـت کـه آن باید اهتمام خود را بیش از هر ایز بر خود  جامعه
گیـر هـای همـهاکنون اند سالی هست که سازمان بهداشت جهـانی بـا مشـاهدۀ رونـدهای بیمـاری

درن و سبک زنـدگی هسـتند، ها که ناشی از زیستکننده و روند دیگر بیماریع ونی و سرایت بوم مج
استوار کرده است. نیز گ تنی است که پیشگیری امری نیسـت « پیشگیری»سیاست جامع خود را بر 

که صرفًا در حوزۀ فردی قابل تحّقق باشد، بلکه باید کّل ساخت اقتصاد و سـبک زنـدگی در ارزشـها 
ن داار تغییر شده باشند تا پیشگیری قابل تحّقق باشد. همهنین در تلّقـی ایـن سـازمان و ساختارهایشا

بوده است. از این دو میتـوان نتیجـه « همبستگی» ۱۹وید و گیری جهانی کراه کنترو اثرات سوء همه
گرفت که پیشگیری از اثرات سوء و در وهلۀ نخست، پیشگیری از گسترش ابتالء به بیمـاری کویـد 

توانـد بسـیار از هر ایز همبستگی است. اّما به شرحی که رفت، همبستگی  میان جوامـع مـیبیش  ۱۹
هـای توان به انتقـاد  تنـد هابرمـاس بـه سیاسـترفته است دمیاًل میتر از ان باشد که گمان میشکننده

ر آلمان برای پیشگیری از گسترش بیماری در آلمان، با پرهیز نسـبی  ایـن کشـور از همکـاری بـا دیگـ
توانـد بنـا بـه آن عالوه همبستگی در سطح درون همۀ جوامع نیز مـیجوامع اروپائی اشاره کرد ؛ اّما به

هـای حـاد مواجـه شـود گیری با بجحـرانانداز بدبینانه که به میان آمد، در یک فراز صعودی  همهاشم
مـاری خواهـد گیری اثری سوء و موجب گسـترش  ابـتالء بـه بیکه خود آن هم بر نحوۀ تمشیت همه

 داشت و هم دامنۀ آثار سوء پس از آن را بسیار گسترده خواهد کرد.
باید به ایجاد دو سویه یا دو احتماو توجه کرد. از سوئی اگر ایـن شـراین اّما دربارۀ ایران می

به تشدید آنومی منجر شود، هم گسترش و هم دامنۀ تأثیرات سوء را فزونی خواهد داد؛ اّما اگـر 
حران حران را در نظر بگیریم، محتمـل زی بج بودن کّلی جامعه/جوامع ایران و عادات زیستن در بج

خواهد بود که بتوان بر تعمیق یا تقویت انواعی از همبستگی کوشید و از آن رهگذر از گسترش 
گـاهی و دامنۀ تأثیرات سوء کاست. این امر به نوبۀ  خود از سوئی به خرد  جمعـی و انـواعی از آ

گاه تاریخی  جامعه/جوامع ایران جاری است و بـه قـدرت انکشـاف  که در خودآ  گاه و ناخودآ
آنها در این شراین بستگی دارد و از سوی دیگر به کلّیت نهاد/نهادهـای آمـوزش و پـرورش. از 

پـذیری دبـیش از هـر ایـز دیگـر  همین رو در ابتدای این فراز بر تمرکز اهتمام بر خـود  جامعـه
کید شد. ما ااره تنهـا همـۀ دانیم کـه بـدون آن، نـهنداریم که بر همبستگی بکوشیم و می ییتأ

عـالوه آینـدۀ جامعـه و لـذا ن ـس و کی ّیـت ایرانیان کنونی در خطری جّدی قرار دارند، که بـه
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شتاقانه در معّیـت  حیات آیندگان نیز در مخا ره خواهد بود. رفع آنومی، امری نیست که بتوان مج
مـّدت و درک  مشترک از این خطر، بدان امید بست؛ این امر در کوتاهخطر  مشترک و با آرزوی 

مّدت به ایجـاد مّدت و هم در میانتوان هم در کوتاهمّدت امری ممتنع است؛ اّما میحّتا در میان
 ها واجد اثر باشند.و تقویت انواعی از همبستگی اندیشید و احتماو داد که این اندیشه

هـای متعـارف  توان همبستگی را نیز با شیوهداار آن هستیم، نمیدر این شرایطی که اکنون 
هـا  پذیری دهمین سخنان و گ تارهای رایج در کتب درسی، کالسهای درس و در رسانهجامعه
هـای ـ که اگر شدنی بود، تا حا  دیگر به نتیجه رسیده بود؛ اّما با یافتن  همۀ منابع و شـیوه افزود

نمایـد. بـه تعبیـری دیگـر، اگـر ع  هدف، ایـن هـدف نامحتمـل نمـیهمبستگی به تناسب  جوام
پذیری متناسب با آن ویژه در شراین کنونی باشد، جامعههمبستگی یک ضرورت برای بقاء ما به
ضـمر پذیری نیز باید متناسب با شیوهوسیلۀ نیل بدین هدف است؛ لذا جامعه ها و منابع خـاص مج

شهر تهـران های خاص صورت گیرد. آنهه که در کالنرهنگها یا در واقع در ففرهنگدر پاره
ایـم پنداشـتهتواند راهگشا باشد، الزامًا در جوامع دیگر راهگشا نیسـت؛ گـو اینکـه آنهـه مـیمی

توان دریافت که آنهـه شهر هم منتج به نتیجه نشده است. عماًل میراهگشاست در همین کالن
پـذیری  رۀ جمعـی و بـا اسـت اده از منـابع جامعـهخود جامعه با رجوع به منـابع موجـود در خـا

خویش بدان مبادرت کرده، در همین مّدت اخیر نیز، هم واجد کارکرد بـوده و هـم نسـبت بـه 
 های رسمی، بسیار کارآمدتر، انواعی از همبستگی  مؤّثر را ممکن ساخته است.بسیاری از شیوه

صورت  اقدام  آموزش و پـرورش باشـد بدین ترتیب، توصیۀ این جستار، بیش از آنکه ناظر به 
دمیاًل اگونگی  آموزش و امتحان گرفتن از راه دور ، ناظر به محتوای پیامهای آن است. از ایـن 

-منظر، پس از توضیح کامل  این موضوع به معّلمان که همه ایز  حاو و آینـده بـه نحـوۀ جامعـه

سـبتًا کامـل  شـیوه و محتـوای پذیری  خاّص این دوره بستگی خواهد داشت و سپس واگذاری  ن
توان امید داشت که آنان با توّجه به منابع خاص فرهنگی  خویش و بـا خاّص درس به ایشان، می

پذیر کنند که نقشی درخـور آموزان را به نحوی جامعهدانشتوّجه به حافظۀ جمعی  خاص، بتوانند 
ز تأثیر در شهرها، در محـاّلت در ایجاد همبستگی  اجتماعی در جوامع محّلی و با ضریب کمتری ا

 ـور آمـوزان نیـز بـهدلیل تنوع فرهنگی در شهرها  ای ا کنند. اّما همین امر دربارۀ والدین دانـشدبه
پذیر کـردن  فرزنـد  مضاعف مطرا است. از این روی مضاعف، که آموزش  امر اجتماعی دجامعه

دبه فرزندان  را موجـب خواهـد شـد. برای والدین هم خودآموزی  والدین و هم دیگرآموزی  ایشان 
الحظۀ خاّص مربو  به والدین این است که سازمان رسـمی آمـوزش و پـرورش نمـی توانـد از اّما مج
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همان ابزارهای دیوانی دبوروکراتیک  است اده کند که قابل است اده دربـارۀ معّلمـان اسـت. در ایـن 
 های مرجع بسیار مهم است.و گروهها و هم نقش نویسندگان و روشن کران باره هم نقش رسانه

 
 طور خاص در شرایط پساکرونائینگران  آموزش عالی ایران بهاقتضائات آینده .5

- ور خاص صدب مـی ور عام گ ته شد، دربارۀ آموزش عالی بهآنهه دربارۀ آموزش و پرورش به

ئـل کـردن  کند. بدین معنی که کوشش برای کاستن از کلّیت رونـدهای بسـیار مخّربـی کـه در ذا
-اند، از جمله ت ّرد حاّدی که خصوصّیت محوری  ایـن شـیوۀ دانـششّدت مؤّثر بودههمبستگی به

پروری؟  است، باید مورد تجدیـدنظر قـرار گیـرد. انـین ت ـّردی در ورزی یا مدَرکورزی ددانش
سـت در شود، همهنین آنهه سـالیان سـاو اخود  شیوۀ ورود به دانشگاه یعنی کنکور نیز متجّلی می

هـا در پروری و سپس در فـرامتن  درس در دانشـگاهفرامتن شیوۀ ورود به دانشگاه، یعنی نظام  ت ست
جریان است و  ّی آن رسیدن به قلل پیشرفت، از جمله نیل به مدرک و مـدارج بـا تر، ارزشـهای 

تعیـین  خواندن و تحقیق کردن و رفتار جمعی  هم اسـتاد و هـم دانشـجو راناظر و معطوف به درس
کم در این شراین باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. اگر ما بـیش از پـنج دهـه را بـر کند، دستمی

ای کرده و در این مسیر کمـر باد داده و جهان علم ایران را معّطل و معّلق حقارت  بوروکراسی  توده
ت مواجـه شـده و مجبـور  بیع« ایست!»ایم، اینک با فرمان به نابودی آیندۀ جامعۀ ایران بسته بوده

 به تجدیدنظر هستیم.
یی داز بودجه تـا روشن است که وزارت عتف در حاو حاضر با انان مشکالت حاّد روزمّره

پـذیر سـاختن تغییـرات تقـویم اندازی وفـراهم آوردن ابزارهـای آمـوزش از راه دور و امکـانراه
شـاید بیشـتر توّقعـات هـایی در نگـاه وی دانشگاهی  دست به گریبان اسـت کـه انـین حـرف

نظر برسد. اّما اگر توجه کنیم که اّوً  موضوع کار این وزارتخانه پس از آموزش و روشن کرانه به
پرورش ابتدائی و متوّسطه، به لحاظ تجّمع افراد در واحد مکان، واجـد بیشـترین میـزان احتمـاو 

-اه بخش بزرگی از گـروهابتالء است، ثانیًا هم استادان و هم دانشجویان هریک به سهم خود 

توانند برای آنهه دربارۀ کلّیت آموزش و ها اقدر میدهند و این گروههای مرجع را تشکیل می
تنها جامعه، بکه خود دولـت پرورش گ ته شد، در جامعه/جوامع ایران مهم و مؤّثر باشند، ثالیًا نه

گروهی  بهتـر و مـؤّثرتر از ایـن دو تواند برای تمشیت انتقاو  فرد به فرد پیامهایش به هیچ هم نمی
ددانشجو و استاد  اّتکاء کند و از آنها یاری بجوید، آنگـاه اهمّیـت تغییـرات فـوری در فـرامتن  

ترین موضوع درسی خـود در پذیری را مهمکالس درس بیشتر آشکار خواهد شد. ما باید جامعه
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همبستگی اجتماعی دسـت یـابیم و  این شراین قرار دهیم، برای اینکه بتوانیم به حّدی از تجدید
از آن  ریق راهی برای بقاء بجوئیم. مؤّدب شدن  اعضاء ستاد عتف به آدابی که اکنون در انبوه 

نترلی که کارکردشان تنها تبدیل کردن دانشگاه به یک سازوارۀ محّقـر دستورالعمل های عمدتًا کج
م شده است و سـپس مـؤّدب شـدن  مـدیرّیت هـای دانشـگاهی و اعضـاء بوروکراتیک است، گج

هیأت علمی دانشگاه به آداب علم، نه تنها ناظر به تجدید حیات  امکان بقاء ما در آینـده، بلکـه 
 در درجۀ اّوو یک ضرورت حاد در شراین حاضر و زمان حاو است.

نقش وزارت عتف نیز بالتبع داار تغییـرات عدیـده خواهـد شـد. نقـش دیـوان کنـونی ایـن 
انـدان شـامل و الهاست که بیش از هر ایز نوعی توزیع بودجه و نظارتی نـهوزارتخانه اکنون س

ها، عمدتًا در امـر آمـوزش و انـدکی در امـر پـژوهش، را شـامل جامع بر عملکرد کّمی دانشگاه
یی جز ادامۀ وضع موجـود نداشـته و مـیاًل شود. این نقش با سازمانی ناکارآمد، همواره اارهمی

شـود، نتوانسـته بـر بـازار مقالـه کـه از آن مقالـۀ بـازاری حاصـل مـی برغم نقدهای بسیار جّدی
گـر ویرانـۀ ایـن دسـتگاه اضـمحالو تصمیمی شایسته و نیز سریع اّتخاذ کنـد و همهنـان نظـاره

اندیشه باقی مانده است. دیوان این وزارتخانه داار همۀ نقائصی است که کـّل دیـوان ناکارآمـد 
حران  ناکارآمـدی ین دیوان نیز بهایران کنونی بدانها داار است و ا نوبۀ خود در عواقب همۀ آن بج

شود. اگر قرار باشد دانشگاه ایرانی در این وان سای عجیـب  محـاب  آینـده و سهیم محسوب می
تواند فقن در نقـش  یـک هنگامۀ هولناک ترس  اکنون، نقشی بر عهده گیرد، وزارت عتف نمی

لکه باید واعظی باشد کـه خـود  وی نخسـتین مـتعظ خـود فیلسوف راهنما و متوّقع ظاهر شود؛ ب
است. این دربارۀ هر بخش و همه بخشهای دیوان ناکارآمد کنونی هـم واجـد صـدب اسـت اّمـا 

 ریـق اوج  و دربـارۀ های بهداشت، درمان ...، آموزش و پرورش و عتف بـهخانهدربارۀ وزارت
 وزارت عتف حّتا بیش از دو وزارت دیگر صادب است.

دکه تا انـدی پـیش ورد « آینده از آن هوش مصنوعی و روبوتیک خواهد بود»ینکه آموزۀ ا
زبان همه بود ، تا اه اندازه در جهان پساکرونا امتداد خواهد داشـت، در هنگامـۀ کنـونی میـان 

تـوان از وجـوهی، گرا واجد احتمالی در نوسان است و هـر دو را مـیگرا و فندو پاسخ  بیعت
تـوان اشت. اّما این دیگـر روشـن اسـت کـه در هـر یـک از دو احتمـاو، نمـیموّجه محسوب د

های اخیر در حد تقلیـد  انـدک و بسـندگی بـه های  زم در علوم محر را مانند دههزیرساخت
سـتوار علـم در پرور مقالهظاهر علم دمانند همان پرویۀ سطحی نیانهـای نااج نویسی که در انهـدام بج

خـواری نداشـته اسـت ، فروکاسـت و بـا ین دیوان، نقشی کمتر از رانتپروری در اایران و س له
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هوش مصنوعی و روبوتیک هم همانگونه از  ریق مهندسی معکوس عمل کرد که تا کنـون بـا 
ایم و حاصل  آن یک خودروسـازی مـادون کل صنعت، از جمله حّتا صنایع نظامی، انین کرده

هـا از توّجـه مـا بـه ینتیـک، کـه دهـههان است. اینمونتای با ضایعات مرگ و میر رتبه اّوو در ج
گذرند اّما نهایـت تـوان مـا در انسـتیتو پاسـتور، موسسـۀ ملکوو میشناسی سّلووشیمی و زیست

تواند راهی به آیندۀ پساکرونا بـرای مـا شوند، نمیرازی و پژوهشگاه رویان نمایان و خالصه می
تشخیص و پژوهش به سوی درمان، معـادو صـ ر بگشاید؛ ارا که در هنگامۀ کرونا سهم ما در 

بوده؛ یعنی در هنگامۀ مرگ و زندگی، حاصل عملکرد همۀ این دوران، فقن همان ایزی بـوده 
اند در دهۀ اهل نیز برای جمعّیـت آن دهـه از آن توانستهتوانسته/میکه جوامع/جامعۀ ایران می

یز احتماً  از آن هم کمتر یا در همـان کرد ما در پیشگیری نمند باشد/باشند. همهنین عملبهره
 حد قابل برآورد است.

شود، همان نیست که توّسـن منتقـدان حتمًا بر خواننده روشن است که آنهه اینجا گ ته می
این اهار دهه گ ته شده است؛ زیرا این عصر دیگر همان عصر نیست. ارا کـه محتمـل اسـت 

هـای شـکننده و دیگر بـازی  اینهنینـی در کرانـهکرونا انان جهانی را پس از خود رقم زَند که 
ویژه آنکه کـّل رفتـار آوری نتواند امکان اندانی برای بقاء ما به ارمغان آورد، بهوابستۀ علم و فن

ها هم احتماً  داار تغییراتی اساسی خواهد شـد کـه های فسیلی و مصرف کانیبشر با سوخت
کل نظام تولیدی و نیز مصـرف جهـانی خواهـد بـود.  بالمآو آن نیز متناسب با انین تغییراتی در

هـا نـه در مسـیر گسـترش دسترسـی بـه آموزش عالی ما در همۀ این دوران از  ریق انواع سهمیه
مندی از مزایای منزلت اجتماعی تحصیل دانشـگاهی منابع علم برای عموم، که بر گسترش بهره

تـوان ها به جهـان غـرب را نمـیجرتبرای بخشی از جامعه، گام سپرده است. گراه کلّیت مها
صرفًا نتیجۀ عملکرد آموزش عالی دانست اما به هر حاو این پرسـش قوّیـًا بـاقی اسـت کـه اـرا 
انین سرمایۀ عظیمی همهون صدها مریم میرزاخـانی و کـوار بیکـار بال عـل و هـزاران نمونـۀ 

ها و پژوهشهای خود بیابنـد و توانند دانشگاه ایرانی را جایی مناسب برای اندیشهبالقوۀ دیگر نمی
همه مترّصد هستند تا در نخستین فرصت بار س ر بربندند و راهی دیاری مناسب شوند؟ بـه نظـر 

-های ششم و ه تم برای بازسازی نظام علم در معاونـترسد از گامهای لرزانی که در دولتمی

دند تا کنون، روند  های آموزشی و پژوهشی وزارت عتف برداشته و سپس در همانجا متوّقف مان
سا ری در عملکرد این وزارت و توان روند محاب بیشتر علم و رواج بیشتر دیوان ی شده را می

بتنـی  کّل دانشگاه دانست، هراند کوشش امیدبخش این وزارتخانـه در دولـت یـازدهم بـرای مج
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ّیت خـود یـک توان نادیده انگاشت؛ این رویکرد هم اگر در کلشدن  عمل بر اندیشه را هم نمی
 ضرورت باشد، در شراین کنونی یک ضرورت حیاتی است.

ها باید توّجه ویژه به قشرهای فرودست نیز منظـور شـود؛ آنهـه امـروزه در زمرۀ این ضرورت
برای آموزش از راه دور در دستور کار قرار گرفته، گذشته از قابل نقد بودن  میزان کارآمدی  آن، 

یی برای کسب درآمد دولت و فـروش بیشـتر اینترنـت ضـعیف و لههم اخالقًا نباید کماکان وسی
 لب و ناکارآمد  دولتی، خصوصـی، خصـولتی و فرصتهای سودجو، گران، تداوم رونق شرکت

ریدن است. ادامۀ ایـن الیگارشی مالی ن بج بوروکراتیک باشد، هم عماًل تداوم  بر سر شاخ نشستن و بج
اری آنهـا از اینترنـت عمـاًل حـاوی حسـرت و آرزوسـت، بـردروند برای  بقات محرومی که بهره

نگاهارمغانی نخواهد داشت. اگر گسترۀ حیرت فروشـی بـا سازی و مدرکهای مدرکانگیز انواع بج
عنوان  دانشگاه، جلب  درآمدهای  بقۀ متوّسن نوین دحاصل از توزیع عوایـد  فـروش ن ـت  هشـتاد 

ای بسیار گران و بسـیار ناکارآمـد را آموزش عالی توده د ری  را آماج خود قرار داده بوده و نوعی
توان تحت شعار آموزش از راه دور و در خانـه ایجاد کردند، در شراین کرونائی و پساکرونائی نمی

ـک  بقـۀ متوّسـن شهرنشـین اشـم بمانید، بر حسرت محرومان افزود و بر ته مانده نج های سرمایۀ تج
هـای خـود منـدرج و ستگی را عماًل و در اجـزاء سیاسـت مع دوخت. وزارت عتف باید امر همب

منظور نموده و گامهای بلند و جّدی برای ممکن شدن  آمـوزش بـردارد. از جملـه تـأمین اینترنـت 
 برداران.رایگان برای همۀ بهره

های دانشگاهی ما تا کنون، روند  مشهود، رونـد  فزاینـدۀ تقلیـل  علـم بـه تکنیـک، در همۀ سیاست
ـدیران و وزش بـه یـادگیری و تقلیـل یـادگیری بـه خوانـدن بـوده اسـت؛ بـهتقلیل  آم  ـوری کـه حّتـا مج

های مدیرّیتی و مشورتی ستاد عتف نیز عماًل در این سـیکل معیـوب عمـل کـرده و پژوهشگران حوزه
جـای آمـوزش از یـادگیری و جای علم از تکنیک، بـهگویند دبهاش مقاله نوشته و سخن میحّتا درباره

اکنون بیم آن است که این روند در سیاسـت آمـوزش از راه  گویند . ای یادگیری از خواندن میجبه
تـر از تر و بوروکراتیکتر، صوریدور تشدید شود؛ همهنانکه مدیرّیت از راه دور نیز احتماً  کّمی

گذشته خواهد شد. توصیۀ مؤّکد به وزارت عتف، پیشگیری جّدی از ایـن رونـدهای خطرنـاک و 
های آزاد  معطوف به کشف و شناخت حقیقت، امر آموزش بـه ادراک ازگرداندن  امر علم به ارادهب

سـواد، اسـتاد بـی»و مشارکت متقابل استاد و دانشجو در فرآینـد ادراک، گـذر از سـیکل معیـوب 
دبه تعبیر مجید تهرانیان که اگر امروز بود، مشاهدات آن روز خود را عین کی ّیـت « دانشجوی تنبل

جای خوانـدن اسـت. رایگـان شـدن  وجو و فهم بهدانست  و بازگرداندن امر یادگیری به جستمی
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دسترسی به میلیونها منبع در سراسر جهان، فرصتی مغتنم اسـت کـه بایـد هـم از همـان دانشـجوی 
ت ها را بدان دعوت کرد و هم آن را با پاسخ میبـسواد تا شی تگانی مانند میرزاخانیتنبل و استاد بی

هــای پــذیری حــداکیر منــابع کتابخانــهدر ایــران همــراه و همســو ســاخت. از جملــه بــا دسترســی
برداری؛ میاًل با ایجـاد امکـان  برداران ممکن و ایجاد فرصت این بهرهدانشگاهی برای حداکیر بهره

برداری از منـابع هـر دانشـگاه بـرای همـۀ اسـتادان، دانشـجویان و محّققـان همـۀ سـازمانهای بهره
 یـن. ایـدۀ محـوری و حیـاتی  همبسـتگی سازی  مطالعات آنموزشی و پژوهشی  کشور و رایگانآ

مید از تغییر، به ضد  خود بدو شـود، سا ری ناکارآمد و تودهنباید در همدستی دیوان های محروم نااج
ن های موجود بی زاید و هم بر مخا رات حـاّد پسـاکرونائی، هـم بـه تـوده مانـدن  ایـهم بر شکاف

  لب.ها منتهی شود و هم به لحظۀ فروپاشی این دیوان ناکارآمد  فرصتتوده
های جّدی بزرگ و برداشـتن  گامهـای بلنـد سا ری ناکارآمد ایران نیازمند تصمیمکّل دیوان

ستار با ساختمان شهرک غرب و بـا دو سـوی  امتـدادهای آن  است، اّما اکنون روی سخن این جج
-ها ست. آیا وزارت علوم کـه در برابـر کـّل ایـن دیـوانو از آن به دانشگاهها به آن داز دانشگاه

یی کواک است، از ارادۀ  زم و شـجاعت اقـدام بـرای کننده ذّرهسا ری غیر موّلد و مصرف
حـران  همبستگی، گام برداشـتن در مسـیر فهـم مسـؤولّیت خـود و حرکـت بـه سـوی عبـور از بج

حـران  نَ ـسبرخوردار خواهد بود؟ گذشته از کّل  -حکومت، عملکرد کّل ستاد دولت در این بج

هـای متزلـزو و بـازیگران  هـای کوتـاه، ارادهتواند حاکی از اندیشـهگیر، نزد افکار عمومی، می
ضعیف دانسته شود، هراند ساکنان خیابان پاستور هر روز به خودشـان آفـرین بگوینـد. اینـک 

نهایـت مهـّم ای ـای مسـؤولّیت  اجتمـاعی! آیـا بی فرد واین جامعه و این منّصۀ جّدی، منحصر به
جای درخواست کتابهـه و جـزوه دربـارۀ مسـؤولّیت اجتمـاعی وزارت عتف خواهد توانست، به

-اش انان نیک عمل کند کـه بـیدانشگاه، یک بار هم خود به مسؤولّیت تاریخی و اجتماعی

ا باشـد و یـک نمونـۀ عملـی از هـنیاز از ارساو دستورالعمل  مسؤولّیت اجتماعی بـرای دانشـگاه
 لـب  همدسـت خودش به آنها عرضه بدارد؟ امروزه شاهد آن هستیم که دیوان فاسـد و فرصـت

بازار فساد، یا همان دیوانی که اصوً  نماینده یا امتداد  آن بازار اسـت، از امکانـات حیـاتی  بقـاء 
جامعـه و اضـمحالو  بیشـتر داشیائی مانند ماسک و مواد ضدع ونی  هم در مسیر نابودی بیشتر 

تـرین سـوء اسـت اده؟ . آیـا وزارت عتـف و کند داست اده یـا غیرانسـانیهمبستگی، است اده می
شان گامی اخالقـی بردارنـد و انـدکی توانند برای ارتقاء کا ی آموزشی نامرغوبها میدانشگاه

قـی در عمـل  خـود هم به بازسازی و بازآموزی و بازپروری ذهـن و اندیشـۀ خـود و تعّهـد اخال
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علمی  بپردازند؟ آیا وزارت عتف می جـازۀ « جـزوه»تواند میاًل پدیدۀ ضـد ّ را ممنـوع کنـد و یـا ا 
عطای درجۀ دانشتدریس و به یاری را به کسانی که فاقد حوزۀ مطالعاتی  مشّخص و فاقد  ویژه ا 

ۀ تخّصصی  خـود تعلـیم اثر  تألی ی در حوزۀ مطالعاتی  ّمشّخص  خود هستند و اثر خود را در حوز 
جای معیارهای دیوانی دهند، متوّقف سازد؟ یعنی کاًل یک بار هم شده، معیارهای علم را بهنمی

قرار دهد و آن معیارها را مبنای توزیع منزلت دانشگاهی ساَزد؟ آیا دانشگاهیان خواهند توانسـت 
لّیت اجتمـاعی خـود را در بار مسـؤو رانان، اینجای محکوم کردن  دائم  جهان سیاست و حکمبه

نظـر یی صـرفراستی  اّدعای خود داّدعای علم  ای ا کنند، از اّدعای ابدی  مظلومّیت برای لحظه
شـتار کنند و مسؤولّیت خود را در این آنومی  ویرانگر و زمینه شـتار کرونـائی، کج یـی کـه بـرای کج

شتارها پدید آوردهجاده شتار تیغ خونریز فقر و دیگر کج اند، موضوع درس خود قرار دهند؟ ای، کج
هـای آن پذیری مگر از خالو  توضیح ایستی امر اجتماعی و شـرا نقـیرکوشش برای جامعه

پیمـودن  اسـتادان  َبرحکومـت شود؟ در این مسیر، اگر اصوً  پیموده شود، راهممکن مینیست که 
های آشکار و ن از انواع رانتمندان از تمایز و تبعیر دبرخوردارانیز ضروری است، هراند از بهره

رود که جّدًا در این مسـیر گـام بردارنـد. سـخن آن نیسـت کـه ماننـد سـایر پنهان  بیشتر انتظار می
زدگـی  بخشهای  بقۀ متوّسن، این بخش از  بقۀ متوّسن جدید هـم در زیـر بـار  ـاعون  مصـرف

ه شدن و نـابودی  دائـم نبـوده اسـت و خـود  آن در ایـن  میـان از نمودهـای نـابودی  خود در حاو ل 
زیرساختهای ضروری حیات بر این سّیاره و در این جامعه نیست! سخن آن اسـت اکنـون کـه تیـغ 

ای هـای حرفـهکم مییـابتواند دستکند، آیا این بخش میتیز فناء همۀ ساکنان سّیاره را تهدید می
 خن بگوید و بدانها عمل کند؟خود را بشناسد یا به یاد آورد و یک بار هم که شده دربارۀ آنها س

اه ما در آستانۀ یک ارخش پارادایمی باشیم، یا تنها رویکردهـای علـم و سـطوا و انـواع 
رف تغییر باشند، همۀ علوم باید در فهم و شـناخت ایـن مسأله ها بدون تغییر شیوۀ فهم عاَلم در شج

ف پـذیرش تغییرات سهیم بوده و ای ای نقش کنند. علم در حاو تغییر است و تار  رج یخ علم در شج
 های نو. علوم در ایران نیز باید در این م اهمه سهیم شوند.یا احداث مسیرها و باورها و استنتاج

 
طور اخص در شرایط نگرانه علوم انسانی در آموزش عالی ایران بهاقتضائات آینده .6

 پساکرونائی

البّتـه علـوم انسـانی نیـز  ر  در ُشاُری وقاوع اسات!علوم انسانی مسؤول ُمستقیم فهم  این امر  در حین  وقوع و اما
شناسی در جوامع موجد آن بـدین دلیـل نیازمند تجدید نظرهای اساسی هستند. به تعبیری، علم جامعه
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درنیته و پس از آن ااره خداد مج یی برای همبستگی  از دسـت رفتـه بیابـد. ایـن ایجاد شد که در حین رج
م صادب است، از ادبّیات گرفته تا الهّیات. این علوم باید بـه نحـوی تعبیر دربارۀ کلّیت علوم انسانی ه

زده و داار آنومی، یعنی جامعـه، در آنهـا امکـانی بـرای به تجدید حیات خود بیندیشند که امر بجحران
 ور که همیشـه یـک نگری، درست همانعالوه در شراین کنونی نیز آیندهبازسازی  خود بیابد. اّما به

بـرمهمۀ انسانها بوده، اما اکنون که پرسش محـوری  پرسش محوری   همـه اسـت داـه خواهدشـد؟  مج
شـود. کوشـش آینده اگونه خواهد بود؟ ، یک دستورالعمل خاص برای علوم انسانی محسوب مـی

  جّدی و ترک عادت آن معّلمی که سـخنانی را سـالها و سـالها از پـی هـم یکسـان بـه دانشـجویانش 
یـن  علـوم گ ت و آغازی نو با کو می شش برای فهم  آنهه در آستانۀ وقوع اسـت، مسـؤولّیت و حّتـا د 

یـن کامـلانسانی به جامعه محسوب می تـر َادا گـردد، شود. هراه این مسؤولّیت بهتر ای ا شود و این د 
راه ما به آیندۀ ناهموار، هموارتر خواهد بود، و بالعکس، هراه این مسؤولّیت بـا نجقصـان بیشـتری ای ـا 

خا رات بیشتر همراه خواهد بـود. وقتـی هـم مـی شود و ین ادا نشده، بماند، آیندۀ ما با مج گـوئیم این د 
هایی کـه نابهنگـام پـذیرای مـرگ خواهنـد مخا رات، یعنی جانهایی که از دست خواهند شد، انسان

کننـد، تک  آحاد را صعب میشمار که راه زیستن را دشوار، مسیر آیندۀ همه و تکهای بیشد، ابهام
انـد و در آینـده، محتـوم، َرنـج خواهنـد شمار کسانی که از هزاران امری که اینک نـامعلومو انبوه بی

 .کشید
ســتلزم  آینــدهنگــری، هــم مــیایــن آینــده            پژوهــی و فهــم  پژوهــی، لــذا اکمــل آینــدهتوانــد مج

ـردن از آینـدهتوانـد بـدون  بهـره پژوهانۀ موضوعات علم  هر معّلم باشد، هم میآینده پژوهـی در بج
بتنی بر آینـدههای آیندهترین منّصهبرنامۀ اندیشه قرار گیرد. از مهم پژوهـی، تأّمـل بـر نگری غیرمج

ویژه به مسائل  آتی است که در حیطۀ تأّمالت هر علم، حادث خواهنـد شـد. مـا تـا پرسشها و به
اه حّتـا دادۀ دیسـیپلین علمـی را های علم، مسأله، پرسش، یافته و گـکنون همواره در همۀ حوزه

های اصلی که جهان علـم ویژه مسألهایم؛ بهایم و خود کاشف یا برسازندۀ مسأله نبودهوارد کرده
اند که کشف یا برسـاختن  شوند، مسائلی نبودهبر پاسخهای ممکن و موجود بر آن مسائل بنا می

خ داده باشند. اه آن مدارهای مذک ستار اکنـون و آنها در دانشگاه ما رج ور در فراز نخست  این جج
پس از کرونا کماکان برقرار بمانند و اه احتماً  تا حدود قابل توّجهی دگرگـون شـوند، کلّیـت 

تواند مانند جهان پیشاکرونا نباشد؛ هراند همـواره تأسـیس  علـم بـر مسـأله، جهان پساکرونا می
ایم، بـرای جهـان پسـاکرونا ل کرده بودهیک ضرورت بوده که ما از آن غافل مانده یا بدان تغاف

دارد بـرای مـا ضـرورتی مضـاعف خواهـد بازاندیشی مسائلی که علم برساخته یا مکشـوف مـی
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پژوهـی، یـک متخّصـص کـالم یـا یـک نگـری در غیـاب آینـدهعنوان میالی از آیندهبهداشت. 
هـایی ی نو و اه سویهباید دریابد که مسألۀ عدالت خداوند اگونه و با اه تحریرهامتکّلم، می

-در جهان پساکرونا قابلّیت و احتماو  را خواهند داشت. علوم انسانی ما در برابر انبـوه مسـأله

ز اندکی از اهالی این علوم بدانها نمی توانند همۀ پردازند و لذا آنها نیز نمیهایی قرار دارند که جج
کنده از آنهاست مکشوف و مطرا سازند ف ورود بـه مسائلی را که جامعه آ ـرج . اکنون اّمـا در شج

تأّمـل و هـایی بـیهای خوگرفته در دانشگاه ایرانـی کـه دهـهیی هستیم که احتماً  آن شیوهدوره
درنگ با آنها زیسته بودیم، تکافوی زیستن ما را نخواهند داشـت. در فهـم بسـیاری از ایرانیـان، 

نسانس اروپائی، سپس فیزیک جدید که با نیوت شود، سپس در عصر ن شناخته میهنگام وقوع رج
ـدرن ...  درن، آنگاه پیدایش فیزیک و  بیعّیات و شـیمی مج روشنگری، آنگاه فرازآمدن  فلس ۀ مج

خدادهای جدید و در تجربۀ زیستۀ آن روزگارمان، همما در جوار عرصه عصـر آن های وقوع و رج
خدادها نبوده شـوند، ایـن دو سـده شـامل مـی ایم؛ نزد این ایرانیان، که اکیریـت مـا را در ایـنرج

ناهمجواری  زمانی یا تاریخی حمل بر عقب ماندن از تاریخ شـده اسـت و آنـان موقعّیـت مـا را 
ـردار یـا یـک داار تأخیر تاریخی دانسته اند؛ گراه ن س این فهم از تاریخ که گوئی بـر یـک بج

در برابر تغییـرات  خن واحد جاری است، نوعًا هم بسی اشتباه بوده و هم ناشی از مقهورشدگی
ف وقوع است و مـا هـم هـم رج عصـر آن هسـتیم؛ مذکور، اینک این ماییم و تاریخی نو که در شج

جـاز نیسـتیم و نمـی تـوانیم خـود را همهـون دو سـدۀ اخیـر همهنـان در پس ما اخالقًا دیگـر مج
ۀ مـا، در موقعّیت تأخیر تاریخی بدانیم. تغییرات، اکنون در جوار و در درون تاریخ مـا در جامعـ

خ دادن هستند و مائیم که باید آن را ب همـیم و مسـائل زندگی و در درون تک تک  ما در حین رج
نکشف سازیم. یک تاریخ هم خ دادن اسـت و تـاریخی نیـز آن را برساخته یا مج اکنون در حـین  رج

خ خواهد داد که اکنون آن را پساکرونا میبه شـمار  نامیم. فهـم  ایـن دو بـس مهـم و درزودی رج
ستقیم فهـم  ایـن ویژه علوم انسانی را میهای کّل جهان علم است، اما بهمسؤولّیت باید مسؤوو مج

ف وقوع دانست. رج  امر  در حین وقوع و این امر  در شج
ستقل باید در دسـتور کـار دانشـگاه، پژوهی نیز، هم ذیل آیندهآینده نگری و هم در هیأتی مج

پژوهـی شـامل تمهیـد و تهیـه و نگـری، آینـدهدر هیأت ذیل آینـدهویژه علوم انسانی ما باشد. به
نگـری خواهـد بـود. تحلیـل رونـدها و یـافتن  هـای مـورد تقاضـای آینـدهکمک به تحلیل داده

 هـای اصـلی نیسـتند اّمـا روندهایی که در وهلۀ نخست اندان حاکی از تبدیل شدن بـه جریـان
در مسیر یا مسیرهای اصـلی یـا مهـم یافـت و شـناخت توان نشانگانی داّو بر قرار گرفتن  آنها می

یی که با آنها رقم خواهد/خواهند خـورد، در شـمار وظـائف ایـن نـوع هادتوصیف  آینده/آینده
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خـدادهایی پژوهی خواهند بود. در هیأت مستقل نیز آینـدهآینده پژوهـی شـامل تشـخیص همـۀ رج
فق  ع همراه هستند.های نزدیک و اندکی دور با احتماو وقو است که در اج

کم به دو صورت باید در این تغییر ای ای نقش کنـد. یـک صـورت آن علم تاریخ نیز دست
است که با شرکت و مشارکت همۀ نویسندگان، اندیشـندگان، محّققـان همـۀ علـوم و نیـز خـود 
خ دهد. یعنی م اهمه با تاریخی که در حاو وقوع است. منظور من ثبت و  اصحاب تاریخ باید رج

همه ایز است؛ همۀ آنهه در حاو وقوع است باید ثبت شـده و در منظـر علـم تـاریخ قـرار  بیان
هـای همـۀ کنشـگران ایـن داده شوند. در این زمینه، ثبت خا رات و نیز ثبت برداشتها و تحلیـل

شود. در این برداشتهاست کـه نحـوۀ تلّقـی امـر آتـی در فهـم و علوم حائز اهمّیت محسوب می
نشگران دانشگاهی نیز در ای ـای ایـن نقـش می نگاه این علوم را توان دریافت؛ گو اینکه سایر کج

ن ردًا و توصـیف و ثبـت تجـارب شخصـی، اـه در تشـخیص و توصـیف بی سهم نیستند؛ اه مج
یی اسـت کـه نگری بپردازند. این آینده، آیندهها باید به آیندهتغییرات دیسیپلینری؛ همۀ دیسیپلین

های فکـری های دیگر، اندیشمندان دیگر جوامع، دستگاهن را به دانشگاهتوان اندیشیدن بدانمی
و فلس ی  دیگران، یا دیگر محّققان و پژوهندگان واگذار کرد؛ مسأله، مسألۀ بقـاء همـۀ ماسـت و 

شخص خودمان را در فهم  آن برعهده گیریم.هر کدام می  باید مسؤولّیت مستقیم و مج
رصدگری تغییرات تاریخی و شناخت وجوه گونـاگون صورت دوم ای ای نقش علم تاریخ، 

کند. در این باره، علم تاریخ واجد نـوعی فهـم و تغییراتی است که تاریخ کنونی بشر تجربه می
توانـد و از های علمی از آنها برخوردار نیستند. علم تـاریخ مـینیز روشهاست که دیگر دیسیپلین

 فرد ای ا کند.ی درخور و منحصر بهسهم« تاریخ  جاری»باید در نگارش دید من می
 

هااای مرجااع اجتماااعی در نظااران، دانشاامندان گااروهنقااش روشاانفکران، صاااحب .7
 شرایط خطیر اخیر

های مرجع در تجدید انواعی از همبستگی پرداخته شـد: از پیشتر به بخشی از نقش ممکن گروه
-ش والـدین در جامعـهآنجا که دیوان ددولت، وزارت آموزش و پرورش  فاقد امکـان  تعیـین نقـ

نظران هستند که باید  ریق و محتـوای آنهـه را پذیری فرزندان است، این روشن کران و صاحب
وگو بـا فرزنـدان و روشـهای عملـی که والدین باید با فرزندان در میان نهند و نیز روشهای گ ت

بایـد بـدان اشـاره پذیری را با آحاد جامعه در میان نهند. نکتۀ خاّص دیگر که اکنـون این جامعه
شود، اندیشیدن و خلق آثار و گ تارهایی هستند که بتوانند راهی برای کاسـتن از رنـج همگـانی 
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که در آن هستیم و توصیف هند. همهنین کمک به شناخت شرایطی باز کنند و از این آ م بکا
ایـد برعهـده تر این شراین نیز، بسیار مهم است و این مهـم را ایـن گـروه بتر و دقیقهراه کامل

بگیرند. بخشی از این رنج ناشی از ترس همگانی از مرگ است و بخشی ناشی از ترس از آیندۀ 
نماید. توصیف ماهّیت احتمالی آینده تا آن اندازه کـه قابـل درک نامعلوم که گاه بسیار تیره می

بـرای  ـ کوشش هراه بیشتر برای نیل بدین مقصود است و توصیف احتما ت گوناگون آن و ـ
 آید.فهمیدن امر واقع کنونی نیز در شمار امّهاتی است که از این گروه برمی

از اینها که بگذریم، سخن  آنهـا، خـود، بخشـی از تـاریخ در حـاو وقـوع اسـت. اصـحاب 
       اندیشــه، نویســندگان، شــاعران، هنرمنــدان، و همــۀ آنــان کــه انــواعی از ســخن و بیــان را خلــق 

توانند باید بگویند و بنویسـند و خلـق کننـد و بـا مـردم در میـان قلم، تا می زعم  اینکنند، بهمی
ستقیمًا در ح ظ جان آحاد  جامعه داز  بابت و مراقبـت و تولیـد مـواد  نهند. گذشته از آنان که مج
    ضّدع ونی گرفته تا تولید و توزیع غـذا و سـایر امـور حیـاتی مربـو  بـه جسـم و جـان آدمیـان  

باشـد. بنـابراین پـس از « گ ـتن»ترین کار در ایـن شـراین یک منظر، شاید مهمکوشند، از می
ضرورت محافظت مستقیم از جان آدمیان، من اگر یـک سـخن بـرای عرضـه داشـته باشـم ایـن 

توانند سخنان  خـود را بـا دیگـران در میـان نهنـد. است که همه کس سخن بگویند و البّته تا می
شـود کـه صـاحب سـخن درخواست به کسانی عرضه مـیروشن است که در وهلۀ نخست این 

هستند. اه آنگاه که از بیم و امیدهای خود بگویند و اه آنگاه که از بیم و امیـدهای دیگـران، 
اه به توصیف جهان جوامع بپردازند و اه به شرا جهان  درون آدمیان، اه از خشـمها بگوینـد 

و رد  ت اسـیر دیگـران، بسـیار شایسـته و مهـم  اه از آرامشها، اه به ت سیر بپردازند و اه به نقـد
است که از گ تن بازنمانند و در بازنمائی  واقعّیت حّتا در حّد اصراف هم، دریغ نکنند. مهم آن 
است که دورۀ حاضر در تمام جوانب و ویژگیهای ممکن به سخن درآید و تا حـّد مقـدور هـیچ 

خداد  جاری از گ ته سـرانجام توصـیف امکانـات و احتمـا ت شـدن بـاز نمانـده باشـد. ایز  رج
مّدت و بلندمّدت آینده نیز از ضـرورّیات برهـه یـا دورۀ کنـونی اسـت کـه بـر مّدت، میانکوتاه

نیادی در جهان علـم، بـیش از هـر ایـز عهدۀ اندیشمندان فرض می شود. شاید تصّور تغییرات بج
هـای دربـارۀ رویکردهـا و جریـان بینانه باشد و شاید حّتا این سـخنناشی از یک تخّیل غیر واقع

ویـژه جهان علم هم از روائی  کامل برخوردار نباشد. اّما فرض آن، فـی ن سـه محـاو نیسـت، بـه
محیطی، تنهائی دامر اجتماعی و انسانی که ویژه سه االش  زیستآنکه االشهای اصلی  بشر، به

حران دولـتدر تمام سدۀ گذشته در حین بازتعریف  ناتمام  خود بوده است  و  مّلـت داقتصـاد، بج
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دت -هاست که در حاو تأثیر بر روندها و رویکردهای جهان علم بودهقدرت، منابع و کنترو  مج

نیـادی در علـم   اند. اینهنین است که حّتا اگر نتوان فروضی معتبر برای احتماو  وقوع تغییـرات بج
َگرد رخـوت یـک قرنـی را از  دانشمندان و آموزش عالی ما»نماید کنونی یافت، باز هم روا می

تن خود بتکانند؛ شاید که جهان در حین  یک دگردیسی و علم در حین یک ارخش پارادایمی 
 «باشد!



 

 



 

های ها و حدسگیری کرونا و طرح برخی از پرسشهمه
 اولیه در تغییرات ساختاری و مالی آموزش عالی ایران

 غکمرضا گرایینژاد1

 مقدمه
هـا و در دامنـۀ زمـانی انـدک، هـم بـر عینیت ۱۹-گیـر شـدن کوویـدگیری و سـپس عـالمهمه

هـا و هـا، باورهـا، ارزش ور گسترده اثـر گذاشـت و هـم ذهنیتها بههای زندگی انسانواقعیت
های گوناگون را برآش ت و به االش کشید. هنوز بسیار زود است کـه بتـوان دربـارۀ ایـن نظریه

رنتیجـۀ شـیوع ایـن ویـروس و درگیـری کشـورهای های مختلف زیسـت بشـری داثرات و جنبه
پردازی کـرد امـا تغییـر و دگرگـونی در امـور واقعـی و نظریـه -که هنوز نیـز ادامـه دارد -جهان
مشاهده، تا م اهیم و باورهای ذهنی، یا افزایش سرعت برخی تغییرات قبلـی، ناشـی از ایـن قابل

عنوان یکــی از ام آموزشــی بــهشــک صــنعت آمــوزش یــا نظــتــوان منکــر شــد. بیپدیــده را نمی
های سـنتی آن، هـا و خصـلتتـرین نهادهـای اجتمـاعی در تمـام کشـورها کـه از ویژگیبزرگ

ها، حضور و گردآمدن و رویارویی و تعامل افـراد درگیـر در تجربیـات آموزشـی در زیـر سـقف
پیامـدهای تواند از ایـن تغییـرات مصـون بمانـد. ها بوده است، نمیها و برگزاری نشستکارگاه
ها و های آموزشی، میل تعطیلی مدارس و دانشگاهمدت شیوع این ویروس برای انواع نظامکوتاه
های آموزشــی جــایگزین، ت کــر و مطالعــه و پــژوهش در خصــوص آوردن بــه انــواع شــیوهروی

                                                                                                                   

                                                                                                                           سازمان برنامه و بودجه  و فناوری تحقیقات ی،آموزش عال مدیر .1
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ــاگون و بی ــرات گون ــه و اگــونگی و اث ــا جامع ــا  ب ــا خره ارتب ــروس و ب شــمار گســترش وی
های اقتصادی و اجتماعی آن، یا آغاز شده اسـت یـا علمی در کاهش آسیب تأثیرگذاری محین

تـدریج مدت یا بلندمدت آنهـا نیـز بهای از بروز و ظهور رسیده است. نتایج میاناکنون به مرحله
گذاری، نهادهـا و ریزی و سیاسـتبر ابعاد نظری حاکم بر نظـام آموزشـی، حکمرانـی و برنامـه

 ها سایه خواهد گسترد.ویهساختارها و فرایندها و ر 
ــا ــه آنهــه ت ــا توجــه ب ــر آن اســت کــه ب ــن نوشــتار ب ــاه از ای ــس از گذشــت دو م کنون و پ

هـا و عالی رخ داده اسـت و از خـالو کنش شناختن ورود ویروس به ایران در آموزشرسمیتبه
 های این نظام، تعدادی پرسش و حـدس اولیـه را دربـارۀ برخـی از اثـراتهای مجموعهواکنش

ای اسـت مبتنـی ساختاری و مالی محتمل در این نظام مطرا نماید. در ریاضی، حدس، گـزاره
ها و بر ا العات ناکامل که برایش هیچ اثبـاتی یافتـه نشـده اسـت. در علـوم دیگـر نیـز حـدس

گـاهی وجـود تصورات ذهن که منشأ آنها معلومات قبلی و قضایای کلی اند که نسبت به آنهـا آ
هـا و دهنـد کـه تـالش کاوشـگرانۀ خـود را بـرای یـافتن علته سمتی جهت میذهن را ب دارد،

ها و تصـورات ها هدایت نماید. بر این رواو، شاید بتـوان برخـی حـدسکشف روابن بین پدیده
ویژه در ابعـاد اولیه را دربارۀ اثرات و پیامـدهای گسـترش کرونـا بـرای نظـام آمـوزش عـالی، بـه

گذاری آن مطرا نمود. در این نوشتار در دو موضـوع سـاختار استریزی و سیاثرگذار در برنامه
ریزی آموزش عالی ایران و مالیۀ آموزش عالی در ایران با توجه به نکات با  مـواردی بـه و برنامه

 اند.شرا زیر مطرا شده
 

 اول، یکپارچگی یا گسست ساختاری
ـتۀ آن، موضـوع سـاختار آمـوزش تأمل در نظام آمـوزش عـالی و مؤسسـات واهای قابلیکی از عرصه بس

ریزی و تحـوو در های اهار دهه برنامـهمدت و تجربهعالی در ایران است. در پی این تجربۀ بسیار کوتاه
 های احتمالی آنها اندیشید.های زیر را در ذهن پروراند و به پاسختوان پرسشنظام آموزش عالی، می

در نظـام آمـوزش عـالی کشـور و  -شـکیپزشـکی و غیرپز  -آیا وجود دو زیرنظـام گونـاگون
گاه بهتری را فـراهم آورد ت کیک آنها، در این رویارویی سخت و آزمون دشوار، نقطۀ قوت و تکیه

عنوان یا نقا  ضع ی را آشکار کرد؟ پاسخ به این پرسش انـدان سـاده نیسـت؛ بنـابراین، فقـن بـه
راه را برای اندیشۀ بیشـتر و مطالعـات  توان به آن نگاه کرد تا را مسئله و یک کنجکاوی اولیه می

 تر و علمی دربارۀ موضوع بگشاید.عمیق



  109/  ...  های اولیهها و حدسگیری کرونا و طرح برخی از پرسشهمه

نظام آموزش عالی پزشکی ایران در دهۀ شصت شمسی با الگوبرداری از کشـور کوبـا و بـا 
تنیـدگی بهداشـت و درمـان بـا محور و اصـرار بـر درهم را نظریۀ پزشکی اجتمـاعی و جامعـه

نظر سـاختاری از بدنـۀ آمـوزش عـالی جـدا شـد. بسـیاری از آموزش و همگی آنها با جامعه، از 
نیازشـدن از واردات پزشـک از دستاوردها از آن زمان تاکنون نتیجۀ این تحوو بوده اسـت. از بی
تر جغرافیــایی آمــوزش پزشــکی، بــنگالدش و پاکســتان در همــان دهــۀ اوو، تــا توزیــع متناســب

و تحقیقـات پزشـکی و مـوارد دیگـر کـه هـا بهداشت و درمان در عرصۀ سرزمین، رشد فعالیت
موضوع این نوشـتار نیسـت، تنهـا بخشـی از ایـن دستاوردهاسـت. سـخن از ایـن اسـت کـه در 

نـه  -رویارویی با این ویروس جدید و مخل سالمت، از منظـر آمـوزش و تحقیقـات دانشـگاهی
در نقد  کدام نظام کارآمدتر خواهد بود؟ در دفاع از وضعیت موجود یا -موضوع محر درمانی

تـوان بـه مصـادیقی آن و توصیه به یکپاراگی آمـوزش و تحقیقـات پزشـکی و غیرپزشـکی، می
 شده در این دوران کوتاه مراجعه کرد.تجربه

سـرعت  های بعد از این نیز، عالوه بر مدیریت اجرایی قوی و متمرکـز، بـهانین بحرانی و اپیدمی
ها نیازمنـد ها و بیمارسـتانازجمله تمامی درمانگاهگیری و کاربرد تمام امکانات دردسترس در تصمیم

ها، یعنی بیمارسـتان و بیمـار و امکـان است. در عرصۀ پژوهش و تحقیق نیز دسترسی به میدان و زمینه
ها یک ضرورت بود. تجربـۀ تسـت داروی فـاویپیراویر تست و آزمون دوباره و اندباره در تمام استان

ای از این تحقیقات بـود. پـس، از  ور همزمان، نمونهها، بهارستاندر بسیاری از شهرهای کشور و بیم
گیری مسـتقل، در واکـنش نسـبت بـه رسد که این نظام یکپاراه با قدرت تصمیماین منظر به نظر می

 اپیدمی، نقطۀ قوت درمان و پژوهش دانشگاهی بوده است.
ی از برخـی تحقیقـات توان شواهدی بر جدایی و دورافتادگی تحقیقات پزشـکدرمقابل، می

های بنیـادین، پایه و مکمـل در ایـن شـراین ویـژه، میـل تحقیقـات در حـوزۀ ینتیـک یـا سـلوو
ــواردی همهــون هــوش مصــنوعی،  ــق و کــاربرد در عرصــۀ م ــی تحقی تحقیقــات شــیمی و حت

ریزی ریاضی را مطرا نمـود کـه نشـان از ارتبا ـات غیرارگانیـک تحقیقـات پزشـکی بـا برنامه
ترتیب، سرعت انتقاو دستاوردهای موجود در اینارج از نظام پزشکی دارد. بههای خپژوهشکده

هــای هــا کنــدتر از وضــعیتی بــا ارتبــا  در ســاختار یکپاراــه خواهــد بــود و هماهنگیآن حوزه
بر و پرهزینـه خواهـد شـد. در ای در تحقیقات گروهی نیـز یـا دور از دسـترس یـا زمـانرشتهبین

ای بـیش از هـر زمـان دیگـری رشـتهریزی و اقـدام بینژوهش، برنامهای که در آموزش و پزمانه
توانـد در حـل مسـائل فـوری یـا  راحـی مطرا و رو به رشد است، این ت کیـک سـاختاری می
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ضـعف نظـام آمـوزش عـالی بـدو شـود. همهنـین تعریـف، تبیـین و های آتی، بـه نقطهحرکت
پـس، شکی و غیرپزشـکی در جهـان، ازاینهای پز ای در رشتهرشتهریزی برای آموزش بینبرنامه

بیش از گذشته مورد توجه و شتاب قرار خواهد گرفت؛ امری کـه گسسـت سـاختاری آمـوزش 
تر خواهد نمود. آیا منابعی که در وضعیت محدودیت عالی ایران آن را دشوارتر یا حداقل پرهزینه

وزهـای بهداشـت و درمـان منابع موجود و دردسترس و در مقابل نیازهای متنوع و متکیـر ایـن ر 
یابند، اساسًا راهـی بـه تحقیقـات مورداشـارۀ بـا  در سـایر صورت ویژه اختصاص میکشور، به

شناختی، اقتصادی و فرهنگی مرتبن بـا اثـرات ویـروس کرونـا یـا ها یا در مطالعات جامعهحوزه
ســوای  انــین نخواهــد بــود، زیــراریزی آموزشــی مشــترک خواهنــد یافــت؟ بــه نظــر اینبرنامــه
 های فردی، این ساختارها هستند که به رفتارها نیز جهت خواهند داد.مندیعالقه
 

 تمرکز در آموزش عالیدوم، تمرکز و عدم
ریزی و ازحد در برنامههای اساسی آموزش عالی در ایران را تمرکز بیشمنتقدان، یکی از االش

انــد. ایــن ویژگــی ا ذکــر نمودههگذاری آن و درمقابــل، اختیــارات کمتــر در دانشــگاهسیاســت
تاریخی نتیجۀ عوامـل گونـاگون اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت. گسـترش و 

 -ویژه بخـش غیرپزشـکی آنبـه -گیری ویروس کرونا این پرسـش را در مقابـل ایـن نظـامهمه
وجـود گذارد که آیا برای مقابله با انین شرایطی و اتخاذ تصمیمات  زم، وضعیت متمرکـز ممی

کید شد ناشی از این واقعیت  مؤثرتر و کارآمدتر عمل کرده است؟ اینکه بر بخش غیرپزشکی تأ
شـان در هـا و وظـایف ذاتیهای علوم پزشـکی بنـا بـر مأموریتناپذیر است که دانشگاهاجتناب

بهداشت و درمان، از همان ابتدای اعالم رسمی شیوع بیمـاری یـا قبـل از آن، در نظـام متمرکـز 
 گذاری، با این موضوع درگیر شدند.تسیاس

هـای شواهد تجربی، نشـان از کنـدی و ت ـاوت در گسـتردگی و عمـق اقـدامات و واکنش
دانشگاهی دولتی، در ای ای وظایف آموزشی، پژوهشی و ارتبا  با جامعه دارد. بسـیاری از آنهـا 

ان نیـز تـا پایـان به د یلی کـه مـورد نظـر ایـن نوشـتۀ کوتـاه نیسـتند، در امـر آمـوزش دانشـجوی
هـای علمـی در تعطیالت، اقدام مؤثری به عمـل نیاوردنـد. از اقـدامات فـردی اسـاتید یـا گروه

هـای علـم و فنـاوری کـه بنیـان در پارکهای دانشهـای شـرکتارتبا ات مختلف، یـا فعالیت
های مختلــف ها بــا جامعــه در عرصــهمنــد دانشــگاهنظر نمــاییم، واکــنش و ارتبــا  نظامصــرف

 صی، به اندازۀ ک ایت نبوده است.تخص
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ــه پرســش یادشــده رجــوع نمــود. ایــن کنــدی، پراکنــدگی و گــاه حــاو می تــوان مجــدد ب
تصمیمی، تا اه حد بر انتظارات اعالم برنامه و سیاست از با  بـه پـایین مبتنـی بـوده اسـت؟ بی

ید و توزیع کا ها های متولی درمان یا تولبدون شک حدودی از تمرکز، برای ارتبا  با وزارتخانه
هـای علمـی و فنـاوری، هـای دانشـگاهی و پارککارگیری امکانـات و ظرفیتو خدمات و بـه

ضــروری بــوده اســت امــا امــور آموزشــی و پــژوهش دانشــگاهی نتوانســت در ایــن عرصــه، از 
مند شـود کـه بـر کارآمـدی و سـرعت در انجـام انان بهرهگذاری مستقیم و متمرکز آنسیاست
های ممکـن، های متمرکز نیز درنهایت با ذکـر اکیـر گزینـهافزوده گردد. بخشنامه هایشفعالیت
گیری را به اختیـار مؤسسـات واگـذار نمـوده بـود و آنهـه در ایـن میـان منتظـر نمانـد و تصمیم

 گذر است.ماند زمان درحاونمی
 

 سوم، مالی  آموزش عالی
اثرگذاری پایدار خواهد داشـت؟ منظـور  های مالیۀ آموزش عالی،آیا این پدیده، در برخی جنبه 

خصــوص برخــی از مالیــۀ آمــوزش عــالی، تــأمین مــالی، توزیــع و مصــرف منــابع اســت. دراین
 شوند:های اولیه به شرا زیر عنوان میحدس
در موضوع تأمین مالی آموزش عالی، همواره بحی میزان تـأمین مـالی دولتـی در مقابـل  -۱

ورها مطـرا بـوده اسـت. در برخـی از اظهارنظرهـا در منابع مکمل بودجۀ دولت، در تمـام کشـ
وگریخته به این موضوع اشاره شـده اسـت کـه وجـود الملل یا در داخل کشور، جستهسطح بین

نظام درمانی متکی بـه دولـت، در مـدیریت و کنتـرو بحـران مـؤثرتر عمـل نمـوده اسـت. ایـن 
عبارتی، انجامـد؛ بـهن یکـی از آنهـا میدیـدقضاوت اولیه، به رد یا قبوو بازار یا نابازار یـا پررنگ

برمبنــای ایــن ادعــا، بــازار و دســت نــامرئی عرضــه و تقاضــا و ســازوکار قیمــت کــه مبتنــی بــر 
تواند و های خصوصی است، نمیها و درمانگاهحداکیرنمودن سود مؤسسات ازجمله بیمارستان

؛ پـس دولـت و سـازوکار سرعت به جمع تالشگران این مقابلۀ تاریخی بپیونـددقادر نیست که به
توان انتظار داشت که تر خواهد بود. با این برداشت و توصیه، آیا مینابازاری، جایگزینی مناسب

پـذیری بیشـتر در تحوو تأمین مالی نظام بهداشت و درمان و به دنبـاو آن، آمـوزش عـالی، نقش
 دولت را در سطح جهان یا ایران انتظار داشته باشیم؟

تـوان شـواهدی در مدت حاضر، هـم مینظر اولیه، در عرصۀ تجربۀ کوتاهبرای این حدس یا 
هـایی کـه بهداشـت و درمانشـان دهنـد کـه نظامدفاع و هم رد آن عنوان کرد. شواهد نشـان می
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هـا و نتـایج موردانتظـار مت ـاوتی انـد، واکنشای حداکیری متکی به دولت بودهگونهکاماًل یا به
ایتالیا، فرانسه یا انگلستان در اروپا از این جمله هستند کـه برخـی اند. کشورهایی همهون داشته

دیگـر، تجربـۀ نظـام درمـانی  ومیر قرار گرفتنـد. از رفدر زمرۀ آمارهای با ی درگیری و مرگ
بیشتر متکی بر بازار در آمریکـا نیـز بـه نقـدهایی کشـیده شـده اسـت. در ایـران از منظـر نظـام 

مشـاهده اسـت امـا حضـور ناکـافی بخـش غیردولتـی کـاماًل قابلبهداشتی و درمانی، تأخیر یـا 
تـالش بـرای ادامـۀ  -اگراه هم در بخـش دولتـی و هـم غیردولتـی -درمقابل در آموزش عالی

اش در صورت مجازی و غیرحضوری دیده شد اما سمت غیردولتـی کـه تبلـور عمـدهآموزش به
ــاکنون درا ــو ت ــیش از ســاو ن ــاویندانشــگاه آزاد اســالمی اســت، از پ ــه فع ــاتی و زمین تر، عملی

نبودن برخــی تر عمـل نمـود. آیـا ایـن واکــنش کنـدتر بخـش دولتـی، فـارغ از آمـادههماهنـگ
گیری از بـا  بـه پـایین، تاحـدودی ها در مؤسسات دولتی یا انتظار آنها برای تصـمیمزیرساخت

ها نبـوده در قباو هزینـه ناشی از اتکای آنها به منابع بودجۀ عمومی و ا مینان از تأمین نسبی آنها
که دیگری به بازار و شهریۀ پرداختی متکی است. این ت اوت، ادعایی است کـه است؟ درحالی

کارگیری بهینـۀ کشیده است، یعنی ت اوت در کارایی و است اده و بههمواره بازار آن را یدک می
بازار به سمت دولـت،  گیری تعیین منابع از سمتگیری که تغییر در جهتمنابع؛ پس این نتیجه

 یک نتیجۀ محتوم در آینده است، هنوز زودهنگام است.

الملـل، پـس از گـذر از شده در باب روابن بینهای انجامها و قضاوتدر عمدۀ تحلیل -۲
شدن مرزهـای شدن و دهکدۀ جهانی و به دنباو آن پررنگاین دوران، به تضعیف نظریۀ جهانی

تواننـد در موضـوع تـأمین منـابع هـا میبینیشود. این پیشهای ملی اشاره میملی و نقش دولت
شــده دربــارۀ برتــری انتظــار و  راآمـوزش عــالی نیــز اثرگــذار باشــند. یکـی از پیامــدهای قابل

ایجـاد موانـع قـانونی بـرای  -شدندر مقابل جهانی -گراییهای ناسیونالیستی و رشد ملیدیدگاه
ترتیب، ایـن پرسـش رخ اینیافته است؛ بهرهای توسعهویژه در کشو ها و مهاجرپذیری بهمهاجرت

نـدی و نگـاه شـکاکانه بـه بیرونیمی هـای مهـاجر، تـا اـه انـدازه در پـذیرش نماید کـه ایـن کج
توان انتظار داشت که گسیل دانشـجو دانشجوی خارجی نیز تبلور خواهد یافت؟ همهنین آیا می

 از کشورهای مبدأ نیز تاحدودی کندتر شود؟

ــرا ــه -ندر ای ــداقل دو ده ــأخیر ح ــا ت ــام و ب ــیار دیرهنگ ــد بس ــت اده از  -هران ــوع اس موض
المللـی در حـوزۀ علـوم و تحقیقـات در مجموعـۀ المللی و ضرورت تعامـل بینهای بینظرفیت

ــگ ــی پررن ــعه نقش ــم توس ــۀ شش ــاو آن در برنام ــه دنب ــت و ب ــر، حاکمی ــن منظ ــت. از ای تر یاف
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ی معتبرتــر کشــور، بــرای جــذب دانشــجویان هاها، حــداقل در ســطح دانشــگاهگــذاریهدف
گیری بـرای المللی، با اولویت کشورهای همسایه و هدف، مطـرا بـوده اسـت. ایـن جهـتبین

اند، اهمیـت ریزی کردهها برنامههایی که برای رسیدن به نسل سوم دانشگاهتأمین مالی دانشگاه
، این امر محتمل است کـه حـداقل بیشتری داشته است. با توجه به روند و اثرات یادشده در با 

المللی تحقـق نیابـد. البتـه در شده برای جذب دانشجویان بینریزیدر دو ساو آتی، رشد برنامه
مقابل و بسته بـه آنکـه کشـورهای مقصـد دانشـجویان ایرانـی نیـز اگونـه رویکـردی را دنبـاو 

ویان به بـازار داخلـی شدن این دانشجنمایند، با فرض محدودشدن پذیرش توسن آنها، اضافهمی
های اثرگذار داخلـی و فارغ از سایر سیاست -انتظار خواهد بود. برآیند این دوآموزش عالی قابل

کنندۀ وضعیت و میزان پذیرش دانشـجویان خـارجی تعیین -روابن خارجی و با فرض ثبات آنها
 و منابع مالی ناشی از جذب آنها خواهد بود.

رسـد کـه بـا گسـترش کـاربرد عـالی نیـز بـه نظـر می از منظر مصرف منابع در آمـوزش -۳
تکنولویی یا فناوری آموزش مجازی و تغییر در ترکیـب عوامـل تولیـد در آمـوزش عـالی، یـک 

ــی آموزش ــود. تعطیل ــد ب ــی در راه خواه ــوو اساس ــهتح ــه ب ــوری ک ــای حض ــن ه اجبار و توس
انتخـاب تنهـا گزینـۀ قابل عنوانهای متمرکز دولتی ات اب افتاد، اجباری دیگر را بـهگیریتصمیم

ها قـرار داد و آن، کـاربرد روی دانشـگاهنمودن فعالیـت آموزشـی، پـیشبرای تداوم و نه تعطیل
هـای آموزشـی  دارای ویژگـی نظـری های مجازی و برخن دآنالین  در برگزاری کالسآموزش

به د یـل  جای آموزش حضوری، در عمل،کردنش بههراند کاربرد این فناوری و جانشین بود.
های نبودن زیرسـاختگوناگون ازجمله پهنای باند و ظرفیت و سرعت اینترنت در کشور، آماده

ها و وجود فاصله و شکاف بین آنها از منظر برخـورداری افزاری در دانشگاهافزاری و نرمسخت
ــات، آموزش ــن امکان ــیوه در از ای ــن ش ــذیرش ای ــت در پ ــان، مقاوم ــادگی مدرس ــدن و ناآم ندی

مندی از آموزش و کـاربرد آن و بـا خره جویان یا  اقل ناآمادگی ازنظر امکانات برای بهرهدانش
توجه دارد امـا اثـرات گـزینش ایـن فنـاوری پشتیبانی ناکافی اداری، با وضع مطلوب فاصلۀ قابل

ــر اعضــای هیئــت ــد ب ــاددهی و علمی و مدرســان دانشــگاهجدی ــدهای ی ها، دانشــجویان، فراین
ها و تأسیســات و بــا خره قــوانین و آموزشــی، میــزان و اســت اده از ســاختمان یـادگیری، محــین

حاو، موارد یادشده محـل بحـی ایـن نوشـتار نیسـتند، بینی است. بااینپیشمقررات، امری قابل
ای تغییر در تکنولویی تولید، نکتۀ تمرکز این بحی است. از منظـر بلکه اثرات اقتصادی و هزینه

ها برای تولید محصـوو عنوان اگونگی ترکیب عوامل یا نهادهیا فناوری بهاقتصادی، تکنولویی 
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بر نسـبت بـه فنـاوری عنوان فنـاوری سـرمایهشود. کاربرد فناوری آموزش مجازی بـهقلمداد می
ویژه در آمــوزش عــالی مـدت، بــهکـاربر در نظــام حضــوری آمـوزش عــالی در ایــن دورۀ کوتاه

ریزان کـالن و مؤسسـات گذاران و برنامـهیمات آتـی سیاسـتبر تصم غیردولتی، اثراتی گسترده
کننـدۀ تـابع آموزش عالی ایران خواهد گذاشت. از منظر اقتصادی، تکنولویی یا فنـاوری، تعیین

هزینه است؛ یعنی تابع هزینه دربردارندۀ تمام ا العاتی است که فناوری تولیـد در اختیـار دارد؛ 
تر بـه آمـوزش اند؛ بنـابراین، رویکـرد گسـتردهیک سکه پس تکنولویی تولید و هزینه، دو روی

هـای یادشـدۀ بـا  را بـه اندیشـه و توانـد گروههای فوری آن میجوییمجازی و برخن و صرفه
هـای آموزشـی های مختلف از فعالیتتغییر نگاه و دیدگاهشان در کاربرد این فناوری، در بخش

حضور، تعامـل اسـتاد رش دانشجو، حضور یا عدمیا اداری رهنمون شود. این نگاه نوین، در پذی
های آموزش اثرگذار خواهـد و دانشجو، جذب اساتید دازنظر کمیت و کی یت  و درنتیجه هزینه

اند که با اقامت و ماندن بیشتر در خانـه و تـداوم ها به این اشاره داشتهشد. همهنین برخی نوشته
رفتۀ انتخـاب کاهش هزینۀ فرصت ازدسـتشک به حضور عادی در میان جمعیت، افراد، برای 

مـدت در مقابـل اشـتغاو در بـازار کـار، تقاضـا بـرای های مهارتی کوتاهآموزش عالی یا آموزش
تواند افزایش تقاضا برای آموزش مجازی را در های مجازی خواهند داشت و این امر میآموزش

 پی داشته باشد.

ری تولیـد در آمـوزش عـالی و اثـرات آن بـر کارگیری این فنـاو به نظر نگارنده، گسترش به 
ها امـری محتـوم اسـت کـه در ها یا عوامل تولید و ترکیب آنها و کاهش هزینـهکارگیری نهادهبه

ها، اثـر آن بـر ادغـام مؤسسـات آینده نیز پایدار خواهد بود امـا انـدازه و شـدت آن در دانشـگاه
آن در بخش دولتـی و غیردولتـی،  تر آموزشی، همهنین میزان و شدتویژه مؤسسات کواکبه

 بینی نیست.پیشهنوز قابل

 
 



 

 تأثیر کرونا بر اقتصاد آموزش عالی کشور
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 مقدمه و بحث

ای از پیش از پرداختن به تحلیل موضوع تأثیر کرونا بر اقتصاد آموزش عـالی کشـور بایـد اهـره
 ارتبا  راهگشا باشد:تواند دراینزیر میفضای موضوعی تحلیل را به نمایش بگذاریم. نمودار 
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دیگر، در یک تحلیل درست باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقتصاد آمـوزش عبارتبه
مان مـا و جامعـۀ مـا از جامعـۀ جهـانی جـدا نیسـت. عالی ما از اقتصادمان و اقتصاد ما از جامعه

قتصاد ایران که گاهی شراین داخلـی متغیرهـای ارز و گرفته در اشکل 1ایرغم شراین برکهعلی
گـذارد، نبایـد تصـور غلـن ای وارونـه نسـبت بـه شـراین جهـانی بـه نمـایش میگونـه ال را به

 های خود حاکم نماییم!وتحلیلتأثیرناپذیری و یا حتی تأثیرپذیری ضعیف را بر فضای تجزیه
ار دهیم؛ نخست اینکه اقتصاد آمـوزش عـالی براین، دو نکتۀ دیگر را نیز باید مدنظر قر عالوه

بایـد  3و در دو رویـۀ عرضـه و تقاضـا 2نیز همانند کل اقتصاد جامعه، در دو سطح خرد و کـالن
بینـی آینـده اسـت و بنـابراین، گوییم، درواقع نوعی پیشبررسی شود و نکتۀ دوم اینکه آنهه می

هـا بینیدیگرسـخن، پیشداشـته باشـیم؛ بههایمان را همیشه باید انتظار غلن از آب درآمدن گ ته
غلـن از آب درآمدنشـان منجـر توانـد بـه تحت قواعد کلی مشترکی هستند که نبود هرکـدام می

 اند از:ترین این قواعد عبارتشود. اصلی

 ؛4«شودتاریخ تکرار می»پذیرش اصل  -۱
 ؛5«ماندن سایر عواملثابت»پذیرش فرض  -۲
 ؛6«قطعیتعدم»پذیرش اصل  -۳
 .7بینیهای مورداست اده در پیشهای قالبدمدو ناتوانایی -۴

کنندگانی در ارخۀ اقتصاد ملی، آموزش عالی خـدمتی اسـت کـه تولیدکننـدگان و مصـرف
اند و یا اگر در مالکیت و تحـت دارد. تولیدکنندگان یا همان مراکز آموزش عالی یا کاماًل دولتی

نمایند. در حالت عـادی و کلی ی دولتی متابعت میمدیریت بخش خصوصی هستند از قواعد ت
کنندگان رود که تولیدکننـدگان و مصـرفبا قبوو اصوو منطقی رفتارشناسی اقتصادی، انتظار می

کنندگان سایر کا ها و خدمات، رفتارهـایی مبتنـی این خدمت نیز مانند تولیدکنندگان و مصرف
داز  9ان ، حداکیرسـازی سـود خصوصـیکنندگداز سـوی مصـرف 8بر حداکیرسازی مطلوبیـت

                                                                                                                   
1. Like Lake 
2. Micro vs Macro 

3. Supply Side & Demand Side 

4. History Repeats itself Assumption 

5. Ceteris Paribus Assumption 

6. Uncertainty Assumption 

7. Disabilities of Anticipating Models 

8. Utility Maximazation 

9. Private Prfit Maximazation 
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داز سوی تولیدکننـدگان  1سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی  و حداکیرسازی مزیت اجتماعی
دولتی  را از خود بروز دهند ولی واقعیت این است که به د یل مختلف، این قواعـد رفتـاری در 

سـیمای کلـی و بسـتر  ایماقتصاد کشور ما حضوری قدرتمند ندارند! در نمودار زیر تالش کرده
تأثیرگذاری کرونا را بر فضای آموزش عالی به نمایش بگذاریم. بدیهی است که پرداختن قـوی 

 جانب نیست، بلکه به زمان زیادی نیز نیاز دارد:تنها در توان علمی اینبه همۀ این ابعاد نه

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ه اجابـت درخواسـتی از ام به شکل اجمـالی بـه آن بپـردازم متوجـبحیی را که تصمیم گرفته
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـت؛ « پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی»سوی 

 درخواستی که در قالب  را سه سؤاو اصلی به شرا زیر قرار گرفته است:
هاایی از کنناد و چاه حوزهگذاران آموزش عالی، این رویداد را چگونه تحلیال میکنشگران و سیاست* 

 رویداد متأثر خواهد شد؟ی از این آموزش عال
 اند؟شود کدامهایی که برای خروج از این بحران پیشنهاد میگذاری** راهبردها و سیاست

 چیست؟ -با توجه به این رویداد -*** مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی و نهاد علم در قبال جامعه

ها در این رابطه ددو تـا نیز حجمی نوشتهبا توجه به فضای کلی این درخواست و محدودیت زمانی و 
سه هزار کلمه  قصد بنده این اسـت کـه بـه یکـی از نتـایج میبـت کرونـا بـر آمـوزش بپـردازم. درواقـع، 

ـنوعی  در کنـار اثـرات من ـی، اثـرات میبـت نیـز دارنـد؛ پدیده های ناخوشایند داـه  بیعـی و اـه مص
ـیاًل در ر  رفین تحمیل میهای زیادی را بمیاو، جنگ معموً  زیانعنوانبه نماید ولی اثراتی میبـت نیـز م

ـین مقولـه اسـت و در  سیمای کش یات و اختراعات جدید خواهد داشت. نبرد کرونا با انسـان نیـز از هم
                                                                                                                   
1. Social Advantage Maximazation 
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محصو ت م یدی را نیز شناسایی کرد و از آنهـا بهـره گرفـت. اگـر  توانآن می 1میان محصو ت فرعی
توانیم توجـه بـه برخـی از ایـن محصـو ت فرعـی را ایام توجه کنیم می به مباحی فضای مجازی در این

خودآوری اثر میبت کرونا بر بـه»ببینیم که یکی از این محصو ت که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، 
بررسای امکاان »ام است! اما موضوعی که من بـرای تحلیـل اجمـالی آن را انتخـاب کـرده« معنوی انسان

 است. «ای که بخش عمد  آموزش عالی را پوشش دهد و اثرات موردانتظار از این توسعهگونهجازی بهتوسع  فضای م
اما درست این است که پیش از پرداختن به این موضوع، به شکلی ولـو اجمـالی بـه فضـای 

 رو داریم پرداخته شود.جهانی و ملی اقتصاد کرونایی که پیش
نند گذشته نخواهد بود و اثرات این ویروس برای مـا و هرحاو، قطعًا جهان پس از کرونا مابه

جهان سرنوشتی مت اوت رقـم خواهـد زد. در ایـن رابطـه بایـد بـه انـد نکتـه توجـه نمـاییم کـه 
 های غلن منجر شود.گیریتواند به نتیجهتوجهی به آنها میبی

رۀ یـک بیمـاری حتـی در گسـت 2گیرینکتۀ نخست اینکه گراه در گذشته نیز حالت همـه
بار اسـت کـه بـه مـدد عصـر فراملیتی وجود داشته است ولی برخالف تجربیات قبلی، این اولین

گاهی و هشیاری گسـترده ای نسـبت بـه آن دسـت یافتـه و ان جار ا العات، جامعۀ جهانی به آ
 پیامد این دستیابی، تالشی جهانی برای مهار آن شکل گرفته است.

ای یا به قوو اقتصاددانان محصو ت فرعی ایـن حاشیهنکتۀ دوم این است که توجه به اثرات 
میـان بیماری، بیشتر از اثر و محصوو اولیۀ آن مـورد توجـه دانشـمندان و مـردم اسـت کـه دراین
گیر، اثرات بر روی اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی جایگاه نخست را دارد! ایـن بیمـاری همـه

تحت تـأثیر قـرار خواهـد داد و تمـام اقتصـادهای خواسته و ناخواسته همۀ ابعاد جوامع بشری را 
یافته را درگیر خواهد کـرد. احتمـاو ورود بـه رکـودی جهـانی جهان اعم از بیشتر یا کمتر توسعه

 تواند برای جوامع بشری تبعات کشنده داشته باشد.پایین نیست و انین رکودی می
قاضـای اقتصـادهای ملـی و اقتصـاد نکتۀ سوم این است که این بحران، هم رویۀ عرضه و هم رویۀ ت

دهد و این به معنای عمق زیاد رکود حاصل از این بحـران اسـت. البتـه ایـن جهانی را تحت تأثیر قرار می
ـیار شـدیدتری را میاکنون نیز قابلتأثیرگذاری هم تـوان داشـت. البتـه مشاهده است ولی انتظار اثرات بس

هاای ر تأثیرگاذاری بار مبتالیاان هام باوده اسات، اقتصاادهایی کاه بیماریگونه کاه پیاام عملای و مشاهود کروناا دهمان

 تر است!شان بیشتر و جدیپذیریای خاص داشته باشند، آسیبزمینه

                                                                                                                   
1. By Products 

2. Epidemic 
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نکتۀ اهارم اینکه بحران کرونا یک بحران فراگیـر اسـت کـه همـۀ جهـان و همـۀ اقشـار را 
و فقن مسئلۀ مبتالیان  تبدیل شده است «همه»پیروزی بر آن و بر اثراتش به مسئل  درگیر خود کرده و 

ای پزشکی نیست! پیام مهم این وضـعیت بـه ای خاص و یا فقن مسئلهیا مسئلۀ مردمی در منطقه
 1شـدنتوانـد جهـانی نباشـد! جهانیانسان امروزی این است که اه بخواهد و اـه نخواهـد نمی

تنها متوقـف نخواهـد شـد، بلکـه هگیری بحران کرونـا نـپندارند با پایانبرخالف آنهه برخی می
های جهانی  بسیار ماؤثر بار زنادگی پیامی که کرونا داده است این است که پدیده گسترش خواهد یافت!

ای بینانهو این پیام مسلمًا نگاه خوش هم  آدمیان وجود دارند که نیازمند درمانگری جهانی نیز هساتند
گرسـخن، بـه دلیـل وابسـتگی متقابـل کشـورهای دیکنـد! بهبودن ایجـاد میرا نسبت به جهـانی

ای حـل نمایـد! آنهـه توانـد مشـکل را بـه شـکل برکـهمختلف به یکدیگر، قرنطینۀ محلـی نمی
اسـت! میـان ایـن دو  2کردنشدن، بلکه جهانیقوی آسیب جدی خواهد دید نه جهانیاحتماوبه

اش رشـد علـم و قوۀ محرکهزاست که ای درونشدن، پدیدهت اوت بسیار است. درواقع، جهانی
های اخیــر نیــز بــه دلیــل بســیار تنــد شــدن ســرعت گیری آن در دهــهفنــاوری اســت و ســرعت

اش زا و قـوۀ محرکـهای بـرونکردن، پدیـدههای علمی و فنی است. درمقابـل، جهـانیپیشرفت
بخشی این تمـایالت سیاسـی  بیعتـًا بـه انـدازۀ قـدرت سیاسـی تمایالت سیاسی است که نتیجه

 ستگی دارد.ب
ویژه جوامع علمـی متوجـه ایـن نکتـۀ مهـم شـدند کـه نکتۀ پنجم این است که بشریت و به

های خـود بینیاینکه نباید اندان به ظرفیت پیش ویژهپذیرند و بهها موجوداتی بسیار آسیبانسان
 دو ببندند که ازنظر من این پیام و هشدار کرونا را باید ارج ویژه بنهیم!

قوی، توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی جهان احتماوین است که بحران کرونا بهنکتۀ ششم ا
را به هم خواهد زد و در توزیع مجددی که به وجود خواهد آمد، سهم آمریکا از قدرت جهـانی 

گیری انـین پیامـدی یـک به ن ع قدرت اقتصادی نوپدید این کـم خواهـد شـد. البتـه شـکل
زیاد بـه واکـنش تنـد آمریکـا و وابسـتگانش احتماوکه بـهنخواهد بود، بل 3«مراسم در سکوت»

ویژه هایی بهبرای ح ظ قدرت سیاسی و اقتصادی خود منجر خواهد شد و احتماو ایجاد جنگ
آفرینی از ابـزار جنـگ در منطقۀ خاورمیانه در همین ارتبا  کم نیست! از یاد نبریم که اسـت اده

 داری است.ام سرمایهها یک روش سنتی نظبرای مبارزه با بحران
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2. Global Making 

3. Silence Oriented 
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در این موضوع تردیدی وجود ندارد که شیوع کرونا در ایران در شرایطی صورت گرفته است کـه 
جمهور قبـل از ایـن شـیوع، شـراین این کشور درگیر یک بحران اقتصادی سخت است و حتی رئیس

اعـالم نخسـتین  ساو گذشته دانسته است. همزمان با ۴۰اقتصادی ایران را دشوارترین شراین در  وو 
ها بـا شدن مرزاش بستههای اقتصادی به ایران نیز افزایش یافت که نتیجهابتالها به ویروس کرونا، فشار

های همسایه و توقف صادرات غیرن تـی ایـران بـود دصـادراتی کـه منبـع مهـم درآمـد ایـران در دولت
هـای ن ـت خـام رونا بر قیمتشد . تأثیر من ی بحران کهای آمریکا محسوب میشراین اعماو تحریم

رسـاند های جهانی را هم که به ارزش صادرات ن ت ایران داگر تحقق یابد  آسیب جـدی میدر بازار
د ر بـر هـر بشـکه ن ـت تنظـیم شـده اسـت ، نبایـد  ۵۰دبا توجه به اینکه بودجۀ ایران براساس قیمت 

رسـاند، زیـرا ن نیـز آسـیب مین ت، بـه صـادرات غیرن تـی ایـرا نادیده گرفت. بحران کاهش قیمت
درصـد از مجمـوع صـادرات غیرن تـی ایـران اسـت. ۴۳صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، تقریبًا 

ترین واردکنندگان پتروشیمی ایران است و رکود در اقتصاد اـین بـه معنـای ضمن اینکه این از بزرگ
 تأثیر من ی بر بخش پتروشیمی ایران خواهد بود.

هایی برای آن، اهمیـت سیاسـی و امنیتـی تصادی این بحران و ارائۀ راهکاربررسی تأثیرات اق
هایی وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه واشـنگتن از ویژه آنکه اشـارهبسیاری برای نظام ایران دارد؛ به

 کند.بحران کرونا برای براندازی نظام جمهوری اسالمی در ایران است اده می
رفتن بهبـود نسـبی اوضـاع اقتصـادی ایـران موجب ازمیانزیاد احتماوشیوع ویروس کرونا به

، ۲۰19-۲۰20محقق شده بود. عـالوه بـر اینکـه سـاو مـالی  ۲۰۱۹شود که در نیمۀ دوم ساو می
های اصلی ورود ارز خارجی به ایران کـه در ساو رکود اقتصاد غیرن تی ایران نیز خواهد بود. راه

بود، تقریبًا مسدود شـده و از بحـران کرونـا بخش صادرات غیرن تی و گردشگری متمرکز شده 
 پذیرد.تأثیری عمیق می

پذیر و ضـعیف و های حمایـت از اقشـار آسـیببحران کرونا ایران را مجبور بـه افـزایش هزینـه
کند که همین مسئله، عـاملی مهـم بـرای افـزایش های بازنشستگی میهمهنین حمایت از صندوب

 کسری بودجۀ این کشور خواهد بود.
بته اندازۀ تأثیرات اقتصادی کرونا بستگی بسیار زیادی به اندازه و گسترش این بیمـاری در ال

ویژه بـر اقتصـادهای بـزرگ دنیـا و در درجـۀ اوو اقتصـادهای آینده و نیز تأثیرات جهانی آن بـه
هـای تنـدی آمریکا و این دارد ولی این موضوع آشـکار اسـت کـه دولـت مـا را درگیـر االش

 یت و مقابله با توسعۀ فقر و بیکاری نموده است.منظور مدیر به
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المللی پوو درخواست وام کرده اسـت کـه اگـر بتوانـد در همین راستا دولت ایران از صندوب بین
تواند از آن برای بهبودبخشی اقتصاد بهره گیرد ولـی بـا توجـه بـه تعهـداتی کـه اخـذ دریافت کند می

 این دریافت اندان درخور توجه نخواهد بود.کند اثرات میبت های صندوب ایجاد میوام
هرحاو، این بحران در یکی از بدترین دوران تاریخی برای اقتصاد ایران ات اب افتاده است. به

هـای ایم کـه تالشنژاد شاهد عملکرد ضعیف اقتصاد ایران بـودهکارآمدن احمدیاز زمان روی
را متوقف نماید! در رویۀ تقاضـا مـردم  گراییدولت روحانی هم نتوانسته است این روند وخامت

اند و حـا  تـوان انـدکی بـرای اندازهای احتیا ی خود را مصرف کردهدر مشکالت پیشین پس
 روینـد وها با بحـران نقـدینگی و سـرمایۀ در گـردش روبهمقابله با این شراین ویژه دارند. بنگاه

های اندگانـۀ تصاد کشور با االشای دولت نیز بسیار محدود است. درمجموع، اقمنابع بودجه
های بازنشسـتگی، بحـران درآمـدهای ن تـی و بودجـۀ ساختاری دبحران بانکی، بحران صـندوب

همـه در حـالی اسـت کـه حاکمیـت از وابسته به ن ت، تورم، تحـریم و...  مواجـه اسـت و این
 سرمایۀ اجتماعی پایینی برخوردار است.

قتصـاد ایـران از زاویـۀ خـرد در دو حـوزۀ خانوارهـا و فرایندهای اثرگذاری بحران کرونا بر ا
اند. در حوزۀ خانوارها کاهش مصرف کـل و نیـز تغییـر سـبد مصـرف در تشخیصها قابلبنگاه

کنار کاهش دستیابی بـه شـغل دو بنـابراین، کسـب درآمـد  انکارناپـذیر اسـت و سـیطرۀ رفتـار 
ی خانوارهـا و عـادت بـه مصـرفی مصرفی ناشی از بیماری هلندی موجود در فضای رفتار مصرف

 های تولیدی، حل مسئله را بسیار مشکل خواهد کرد.فراتر از شایستگی
بخش خدمات و هم بخـش کا هـا در معـرض آسـیب جـدی قـرار  در سطح بنگاهی، هم

ازآن صنایع تولیدکننـدۀ محصـو ت رسد که در وهلۀ اوو بخش خدمات و پسدارند. به نظر می
ــادوام و غیرضــروری ــن بحــران بیشــترین ضــربه را می ب ــدۀ از ای ــه صــنایع تولیدکنن ــد. البت خورن

ای با عمر کوتاه اسـت. بـا اند که مسلمًا پدیدهرو شدهمحصو ت بهداشتی با شوک میبت روبه
ها بـا کمبـود تقاضـا بـرای محصو تشـان مواجـه توجه به افت توان خرید خانوارها، اغلب بنگاه

ید را از دست خواهند داد و این ات اب، مشکالت مربو  به نقـدینگی شوند و انگیزۀ ادامۀ تولمی
توانایی بــرای کنــد کــه پیامــدهای  بیعــی آن عــدمتر میهــا را عمیــقدرگــردش بنگاه و ســرمایۀ

 های پیشین، پرداخت مالیات و بیمه است.بازپرداخت وام
و بـه صـنعت نوپـای ایـن بحـران بـر تعـامالت تجـاری اثـر جـدی دارد  از زاویۀ دید کالن نیز

کاهش خـروج بـه هـوای گردشـگری، کـاهش  گردشگری ما هم ضربۀ جدی خواهد زد. گراه
تواننـد تاحـدی در کـاهش المللـی میهـای احتمـالی بینقیمت محصو ت خام وارداتی و کمک
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ـین بایـد توجـه عمق این بحران مؤثر باشند ولی این اثرات را نباید حل کنندۀ کل مشکل پنداشـت. همهن
ـیبها با محدودکردن تنوع زنجیرهشته باشیم که تحریمدا رسـانی پذیری اقتصـاد و آسیبهای تـأمین، آس

کنـد. بودجـۀ دولـت نیـز بـه دلیـل کـاهش قیمـت ن ـت، کـاهش صـادرات بحران کرونا را تشدید می
های مقابلـه بـا بحـران کرونـا، های بهداشت و سـالمت و سیاسـتمحصو ت پتروشیمی، افزایش هزینه

 ش گردشگر ورودی و صادرات غیرن تی تحت فشار مضاعف قرار خواهد گرفت.کاه
رو وارد عمـل خواهـد شـد و ایـن هـای پـیشالبته بدیهی است که دولت در مقابله با بحران

کردن اثرات من ی بحران خواهد کرد ولی شـدت بحـران بـیش از آنـی ورود کمکی مؤثر به کم
دت آن بود. اثرات بحران اقتصادی ناشـی از کرونـا یـک ماست که بتوان امیدوار به مهار کوتاه

هـای عـادی حکایـت بیمـاری کنیـزک  لبـد و درماناست که درمان ویژه هم می 1«دردویژه»
  سازی خواهند کرد که:رنجور مولوی در مینوی را دوباره

 ازقضــــا ســــرکنگبین صــــ را فــــزود!
 
 

 نمـــود!روغـــن بـــادام خشـــکی می
 فــت!از هلیلــه قــبر شــد ا ــالب ر  

 
 آب آتــش را مــدد شــد همهــو ن ــت!

 
 

میاو، اگر تالش شود که با سیاسـت پـولی انبسـا ی، از کـاهش تقاضـا جلـوگیری عنوانبه 
گردد، غیر از داشتن اثر تورمی، با مقاومت خانوارها در برابر کـاهش قـدرت خریدشـان مواجـه 

کمـک بـه خـود معیشـتی بـرای  -های حمـایتیخواهد شد؛ مردمی که منتظر مشاهدۀ سیاسـت
 باشند!می

بررسای »توانیم موضـوع اصـلی بحـی یعنـی که به تحلیل کلی خود پرداختیم بهتر میاکنون

ای که بخش عمد  آموزش عالی را پوشاش دهاد و اثارات موردانتظاار از گونهامکان توسع  فضای مجازی به

 را مطرا نماییم. «این توسعه
هاسـت؛ علمـی اجتمـاعی کـه و بررسـی انتخاب مطالعـه ابتدا باید از یاد نبریم که اقتصـاد، علـم

گیرنده، در جهت نیل به اهداف بـه اـه گذارد که والیان امر و اشخاص تصمیمتمرکزش را بر این می
ترین مسـئله بـرای یـک گیرنـد. درواقـع، اساسـینحوی از منابع خود دماننـد پـوو و زمـان  بهـره می

که منابع به لحـاظ کّمـی محدودنـد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه اقتصاددان در هر موقعیت این است 
شوند تـا بلکـه از ایـزی دیگـر بیشـتر ن ـع نظرکردن از یک ایز میگیرندگان مجبور به صرفتصمیم

. ایـن 2«دهنادنمی« ناهاار مجاانی»های  جاا »کند که: ببرند. این امر در این گ تار مشهور نمود پیدا می
                                                                                                                   
1. Special Hyperalgesis 

2. There ain't no such thing as a free lunch 
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کنـد و درواقـع پـولی از دسـت که نهاری مجـانی را نـوش جـان می بدان معناست که حتی شخصی
توانسـت وقـت خـود را صـرف نداده است، باز ایزی هسـت کـه از دسـت داده باشـد، زیـرا او می

 کاری کند.روی، انجام خریدهای روزانه و یا انجام اضافهزدن، پیادههایی دیگر ازقبیل ارتفعالیت
گیرندگان حقیقی و یـا حقـوقی اگونـه پردازند که تصمیمامر میاقتصاددانان به مطالعۀ این 

توانند به نحو احسن از ابزار محدود خود است اده کنند تا اهداف دنامحدود  خود را پیگیـری می
کننـد، در ها اتخاذ میکنندگان، کارگران، مؤسسات و دولتنمایند. تمام تصمیماتی که مصرف

گیـرد. تمـامی محدودیت زمانی، درآمد و یا دیگر منابع انجـام میهایی همهون قباو محدودیت
ــز محــدودیتاشــخاص تصــمیم ــا آنهــا بســازند. ازآنجاییگیرنده نی ــد ب ــد کــه بای کــه هایی دارن

گیرنده تمرکز دارنـد، نگـرش آنهـا نسـبت بـه اقتصاددانان بر توضیح اعماو این اشخاص تصمیم
 -هـای متنـوعگیرندگان در بافتگسـترۀ وسـیع تصـمیماست اده از اصوو اقتصادی برای بررسی 

ای بسـیار عـام رو، باید گ ت که علم اقتصاد، شیوهمیبت است؛ ازاین -مشتمل بر آموزش عالی
 پذیر از ت کر در خصوص جهان پیرامون است.و انعطاف

بـه هـای اقتصـادی مربـو  کننـد، قالبفرهیختگانی که اقتصاد آموزش عالی را مطالعـه می
هایمـان از اگـونگی کـارکرد ترنمـودن درکمـان و بهترکـردن تحلیلگیری را برای یرفتصمیم

ها در سطوا محلی، آستانی و دانشجویان، مؤسسات آموزش عالی، مدیران، مؤسسات، و دولت
هایشـان را مبنـی اند که انتخابگیرندگانیگیریم؛ برای میاو، دانشجویان تصمیمملی به کار می

روند به کدام دانشگاه بروند، اقـدر زمـان صـرف اینکه به دانشگاه بروند یا نروند، یا اگر میبر 
وسیلۀ زمان و درآمد محدودی که دارنـد دهند اما این افراد بهمطالعات خود کنند و... انجام می

اگونـه از اند. استادان دانشگاه نیز به لحاظ اینکه هرکدام از آنها باید تصـمیم بگیـرد مقید شده
های خدماتی اسـت اده کننـد، زمان خود برای انجام تحقیقات، تدریس به دانشجویان، و فعالیت

ترتیب، نگاه اقتصاددانان به یک سازمان دانشگاهی و یا کل ایناند. بهگیرندگاندر زمرۀ تصمیم
نـد؛ بـرای گیر گیرنده در نظـر میای است که آن را همهون واحدی تصمیمگونهیک مؤسسه به

هـای مـدیریت هایی کـه منطبـق بـر اولویتنام در دانشـگاه، بـه شـیوهنمونه، دفتر مدیریت ثبت
نام اه تعداد دانشجو و با اه ترکیبی را بپـذیرد؛ رؤسـای گیرد که ثبتمرکزی است، تصمیم می

اسـتاد گیرند که برای مؤسسات آموزش عالی ها تصمیم میمؤسسات آموزش عالی و مدیر گروه
                                                                                                                   

مـیالدی  ۴۰و  ۳۰های شـود کـه پیشـینۀ آن بـه دهـهاین عبـارت یکـی از جمـالت مهـم در تـاریخ اقتصـادی محسـوب می
 رفته شد و فراگیر گردید.عنوان نام یک کتابش در نظر گگردد اما توسن میلتون فریدمن بهبازمی
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جدید جذب کنند یا خیر و در صورت جذب، حقوب این اشخاص اه مقدار باشد، و بـا خره 
ها نیز باید تصمیم بگیرند که برای دستیابی به اهداف دانشگاه منـابع را اگونـه رؤسای دانشگاه

وسـیلۀ گیری بهتسهیم کنند. تمامی این اجزا به هنگام تصـمیم 2و نادانشی 1بین واحدهای دانشی
شـوند و البتـه های دانشـی محـدود میشده به کل دانشگاه و یا بخشدادههای تخصیصبودجه

نام دانشجویان جدیـدالورود اقـدر بـازده و عایـدی توجه خاص آنها به این خواهد بود که ثبت
خواهد داشت و اینکه اقدر هزینۀ اضافی  زم است تـا بتـوان از پـس پرداخـت حقـوب اسـاتید 

 مد.دانشگاه برآ
بایـد بـه دو سـؤاو اساسـی « بررسای امکاان توساع  فضاای مجاازی در آماوزش عاالی» در ارتبا  با سؤاو از

 پاسخ بدهیم:
این است که آیا انین کـاری شـدنی اسـت یـا نـه؟ البتـه دربـارۀ تـوان فنـی و  سؤال نخسات

 تـوانم وارد بحــی شـوم ولـی بـا توجــه بـه ا العـات دریـافتی از فضــایزیرسـاختی، بنـده نمی
بـودن توان پذیرفت که توان فنی این کـار وجـود دارد و موفقنظران فنی در این رابطه میصاحب
بودن بحران کرونا نیـز نشدهبینیرغم پیشهای کشور در انجام نسبتًا خوب این کار علیدانشگاه

ی های مـرتبن بـا توسـعۀ فضـامهر تأییدی بر این توانایی فنی گذاشته است. ضمن اینکه فناوری
کردن هراـه بیشـتر اند و این ما را بـه موفقیتمـان در مجـازیسرعت در حاو گسترشمجازی به

کنـد. البتـه بـدیهی اسـت کـه ها و مراکز آموزش عالی بسیار امیـدوارتر میهای دانشگاهفعالیت
بخشی از آموزش عالی که نیازمند حضور فیزیکی است دمیل کارهای آزمایشگاهی  از شـموو 

مجازی بیرون است و کماکان با ح ظ مکان فیزیکی تداوم خواهد یافت که البته  کامل آموزش
ها به مقدار زیادی تقلیل هزینـه داده تواند از  ریق قاعدۀ تجمیع مکانی آزمایشگاهاین تداوم می

 شود.
توان از درستی ایـن کـار مطمـئن فایده می -این است که آیا در یک تحلیل هزینه سؤال دوم

های آموزش عالی شامل  ور قا ع جواب میبت داد. هزینهتوان بهپاسخ به این سؤاو میبود؟ در 
های های درس و برگشـت از آنهـا، هزینـههای فرصت َصرف زمان برای رسیدن به کالسهزینه

هـای های فرصت ناشـی از اسـت اده از محلفرصت است اده از َمسکن توسن دانشجویان، هزینه
های فرصت بخشی مهم از مخارج خانوارها بـرای ز آموزش عالی و هزینهجغرافیایی جهت مراک

گیری آموزش مجـازی و جـایگزینی آن بـا وضـعیت تحصیل فرزندانشان به شکل فعلی با شکل
                                                                                                                   
1. Academic 
2. Non-Academic 
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گذاری و یا بهبود وضعیت مصرف خانوارها خواهد شـد کـه جویی و صرف سرمایهفعلی، صرفه
هـد کـرد. منـافع دیگـری نیـز در سـطح در هر دو صـورت بـه رونـق اقتصـاد ملـی کمـک خوا

شدن نسبی شهرهای بزرگ و متوسـن کشـور، فرادانشگاهی از این جایگزینی در سیمای خلوت
محیطی و... حاصل خواهـد شـد کـه ارزش اقتصـادی و اجتمـاعی های زیستکاهش آلودگی

ضـعیت افزایش اسـت. در و با یی دارند. کی یت کلی آموزش دانشگاهی نیز از این  ریق قابـل
هـا بـه مقـدار زیـادی اسـتادمحورند و بسـته بـه تـوان علمـی و تدریسـی اسـاتید، فعلی، کی یت

توان شرایطی را های دانشجویی مت اوتی به بار خواهد آمد ولی در آموزش مجازی میمندیبهره
ر مندی دانشجویان از اساتید برتر در هر درسی فراهم باشد. در نمـوداایجاد نمود که امکان بهره

 نماییم:شدۀ این تحلیل را مشاهده میزیر حالت خالصه
 
 
 
 
 
 

گیران آموزش عـالی با این استد و مبتنی بر تحلیل منطقی اقتصادی، توصیۀ مؤکد به تصمیم
آمده به نحو مطلوب است اده نمایند و بار اصلی آموزش عالی را بـر این است که از فرصت پیش

توانـد خوشـایند بسـیاری از افـرادی انجام انـین کـاری می دوش فضای مجازی بیندازند. البته
 اعلم.خورند. و اللهنباشد که از وضعیت فعلی آموزش عالی نان سیاسی و یا اقتصادی می

 



 

 

 



 

 تمایز سازمان دانشگاه، فرصتی برای رهبری 
 و ادار  آن در زمان بحران

 1نسرین نوریاهی
 

 مقدمه
کنـده اسـت به ادبیات و مبانی نظری حوزۀ مدیریت ویژه سازمان و مدیریت در آموزش عـالی آ

ها، های سازمان دانشگاه یا مؤسسۀ آمـوزش عـالی بـا سـایر سـازماناز شمارش تمایزها و ت اوت
های اجرایی و تخصصـی. ایـن ت ـاوت و تمایزهـا از منظرهـای مختلـف مـورد نهادها و دستگاه

 های گوناگون منجر شده است.نظریه -یهبررسی و تحقیق قرار گرفته و درنهایت به بیان فرض
در جستار حاضر، ضمن مروری مختصر بر این تمایزها، به این نکته اشـاره خواهـد شـد کـه 

ها در تواننـد در رهبـری و مـدیریت ایـن نـوع سـازمانها در ابعاد مختلف میاگونه این ت اوت
بـرداری رهبــران و هرهعنوان یــک فرصـت تلقـی شـوند و مـورد بهـا بـهزمـان بـروز انـواع بحران

ها در کنندگانشان قرار گیرد. در حـاو حاضـر کـاربرد ایـن واقعیـت در مـدیریت دانشـگاهاداره
 دوران بحران کرونا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 
 بحث

علمی اعضـای هیئـت»انین آمده است:  کنندها چگونه کار میکتاب دانشگا در ص حۀ شش 
های مـنظم و کنند. روش آنها با رویـه ور ان رادی دنباو میبههریک کار خود را با روش خود 

                                                                                                                   
 ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامهو رئیس عضو هیئت علمی . ۱

  nasso_43@yahoo.comایمیل: 
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علمی نیست، بلکـه کردن هیئتشدۀ مدیران لزومًا سازگار نیست. نقش مدیران هم ادارهحساب
 «.باشدکنندۀ نیازهای آنها میعنوان دستیار و تأمینوظی ه بهانجام

سااختار دمـدیریتی  و  ساله مراتبایسلترتیب، در بعـد سـاختار، ویژگـی سـاختار دوگانـۀ اینبه

علمی برمبنـای علمی، یک وجه تمایز این نـوع سـازمان اسـت. هیئـتبا مدیریت هیئت ایحرفه
گاه منتظر دستور از با  نیسـت؛ براسـاس کند و هیچخودمختاری و دانش فردی خود عمل می

بتنی اسـت تخصصی خویش م -های علمیتشخیص خود که در اکیر مواقع بر دانش و دریافت
 نماید.گیرد و اقدام میتصمیم می

ویژگی یا تمایز مهم دیگر: اینکه دانشگاه، سازمانی هنجـاری اسـت و قـدرت در ایـن نـوع 
 سازمان عمدتًا از دو نوع قدرت مرجع و قدرت تخصصی است.

بخشد مرجعیـت و تخصـص اسـت نـه قـدرت آنهه در این سازمان به قدرت مشروعیت می
علمی خـود را واجـد دانشـی خـاص یـا قـابلیتی درزمینـۀ قدرت مشروع؛ هیئـتپاداش و تنبیه یا 

اعتمـاد داند پس قدرتمند است. این نوع قدرت حاصلش این اسـت کـه افـرادی قابلخاص می
کادمیـک و بار می آیند که نیازمند کنترو و کاربرد قوای قهریه نیستند و بیشتر تابع هنجارهـای آ

افزایش حقوب یا تهدیدها و اجبار مدیران خود. شاید بتوان گ ـت  اند، تا متأثر ازسلوک اخالقی
کننـد احسـاس که اعضای سازمان دانشگاه از اینکـه منـافع خـود را در شـراین بحرانـی دنبـاو 

 1کنند.شرمساری می
بودن نسـبت بـه محـین بیـرون و اجبار دانشگاه به حساس ویژگی مهم دیگر سازمان دانشگاه،

ت. دانشگاه نسبت به محین بیرونی خود اعم از محین رسمی، دولتـی و یـا پاسخگوبودن به آن اس
عبارتی کـف جامعـه حسـاس های غیردولتـی و بـهنهادها و سازمان -افکار عمومی -جامعۀ مدنی

است و اجبار به پاسخگویی دارد. مسئولیت اجتماعی، توجه به خیر عمومی و نگران حـاو جامعـه 
 شود.ت اوست و جزء  ین ک وجودش تلقی میهای مختلف در ذابودن، در عرصه

های بارز سازمان دانشگاه آن است که از اهـداف سـخت، مـتقن، در بعد هدف: از ویژگی
توان تنوع و تکیر و تغییر در اهـداف تغییر، صریح و روشن برخوردار نیست و همواره میغیرقابل

دلیل ری بـا  در میـان اعضـا بـهسازمانی را َحَسب شراین و موقعیت و با توجه به قدرت سـازگا
علمی معموً  از افرادی با هـوش متوسـن نخبگی و احتماً  هوش با ی متوسن داعضای هیئت

                                                                                                                   
علمی احسـاس ها از پیگیـری افـزایش حقـوب بـرای اعضـای هیئـت. در اس ندماه ساو جاری برخی از رؤسای پژوهشـگاه1

 شرمساری داشتند.
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هایی توانند انسانرو به با ی جامعه هستند. نیروهایی با قدرت تخصصی و مرجعیت قاعدتًا نمی
هـای یری از ویژگیپـذهوش یا زیر متوسن فـرض شـوند  اعمـاو کـرد. انعطـاف و انعطافکم

منابع انسانی شاغل در این نوع سازمان است بـا قـدرت سـازگاری بـا شـراین جدیـد دهـوش در 
 شود .مواردی به معنای سازگاری با محین و شراین تلقی می

فرد دیگـر سـازمان دانشـگاه، نـوع ارتبا ـات خـاص موجـود در سـازمان ویژگی منحصـربه
جای جای پیوندهای سخت و وجود ارتبا  افقی بـهست بهدانشگاه یا ارتبا  از نوع پیوندهای س

حـاو  . سازمان با پیوندهای سست، درعین۱۳۸۲ارتبا ات خشک و عمودی است دبیرن بائوم، 
که نقا  ضعف و معایبی دارد اما از نقـا  قـوت و نکـاتی میبـت نیـز همهـون داشـتن عناصـر 

هایی بیشتر در میان ها و نوآوریخالقیتسازمانی تقریبًا مستقل و کاردان و امکان بروز و ظهور 
پیوندی، های خالقانــه برخــوردار اســت. همهنــین در سســتگیریاعضــای ســازمان و تصــمیم

های جدیـد هـایی جدیـد بـرای وضـعیتحلیابـد و راهحساسیت نسبت بـه محـین افـزایش می
 شود.نشده تدارک دیده میتجربه

علمی نـوع نیـروی انسـانی شـامل هیئـتویژگی خاص دیگـر دانشـگاه، برخـورداری از دو 
علمی جهانی با ن وذ و اعتبار بیرونی در علمی محلی است. وجود اعضای هیئتجهانی و هیئت
ای اجتمـاعی در راسـتای تولیـد اعتمـاد بیشـتر بـه سـازمان عنوان سـرمایهتواند بـهسطح با ، می

ان در کل جهـان یـا سراسـر کشـور اند که با همتایانشها افرادیو ناثرگذار باشد، اراکه جهان
مشغوو به کارند و این امر فرصتی بسیار مغتـنم بـرای مـدیریت سـازمان جهـت اسـت اده از ایـن 

 آورد.های اجتماعی مبتنی بر تعامالت و ارتبا ات علمی فراهم میظرفیت
 -ها دصـنعتی، تجـاریبه اند ویژگی متمایزکنندۀ سازمان دانشـگاه از سـایر انـواع سـازمان

هـای برشـمرده در تـوان از ویژگیلیدی  اشاره شد. سؤاو این جستار این است که اگونه میتو 
عنوان فرصتی در رهبری و ادارۀ دانشگاه در زمان بروز بحران یا شراین حاد بهره بـرد؛ بـه با  به

رویم بـا عنـوان بحـران شکل ویژه بحرانی که در حاو حاضر در کشور و در جهـان بـا آن روبـه
های اخیر، از مهـارت مـدیریت خطـر و وضعیتی به نام دانشگاه در بحران کرونا. در ساوکرونا 

عنوان یا ریسک و مدیریت بحران به معنای توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در شراین خطرساز، به
یک مهارت موردنیاز رئیس دانشگاه یاد شده است. رئیس دانشگاه ملزم به داشتن آمادگی غلبه 

مهارت کاهش احتماو خطـر و ایجـاد محـین ایمـن در پـردیس دانشـگاهی اسـت  بر خطرات،
  .۱۳۸۶دنورشاهی، 
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بحـران ایسـت و اگونـه »ای بـا عنـوان اما بحران ایسـت؟ سیدحسـین حسـینی در مقالـه
در رویکرد سیستمی بحران وضـعیتی »دارد:   انین بیان می۱۳۸۵دحسینی، « شود؟تعریف می

هـایی از آن مختـل یـا تهدیـد بـه اخـتالو شـده و تغییـرات خشاست که در آن یک سیستم یا ب
شـود. بحـران ثبـاتی کـل سیسـتم میناگهانی یا مخرب در یک یا اند جزء از سیستم باعی بی

کنترو نشـده، غیرمترقبـه و تقریبـًا غیرقابـلبندینشـده، زمانریزیعمدتًا از جنس فقدان، برنامه
 لبـد و مـدیریت بحـران، علمـی از انطبـاب را میای است که نوع دیگـری است، بحران لحظه

وسیلۀ مشاهده سیستماتیک، تجربه و تحلیل آن، ابزاری است کـه در صـورت کاربردی است به
کنـد. بحـران پویـا و بروز بحران برای کاهش اثرات آن، امدادرسانی و بهبودی اوضاع اقدام می

نیـاز بـه اقـدامات اساسـی و  متغیـر اسـت. اضـطراری اسـت و مانـدگار نیسـت و بـرای رفـع آن
 «.العاده استفوب

با این تعریف بحران، روشن است که راهبری دانشگاه و مـدیریت بـر آن در زمـان بحـران، 
ها  لبد. در شراین بحران کرونا که در حاو حاضـر دانشـگاهالزامات و مالحظاتی خاص را می

عنوان یک از استاد و دانشجو بهاند، حضور فیزیکی افراد در کالس درس اعم با آن روبرو شده
هـای درس بـا شـده، تشـکیل فیزیکـی کالس رواو عادی و رسمی به یـک امـر ممنـوع تبـدیل

اهره میـان مـدیران، کارکنـان و بـهروست. امکان برقراری ارتبـا  اهرهثباتی روبهاختالو و بی
و ارائـۀ خـدمات حاو، قرار نیست که فرایند آموزش، پـژوهش دانشجویان فراهم نیست. درعین

پـذیر اساس، فراینـد آمـوزش در رواو معمـوو و عـادی امکانبه جامعه داار تعطیلی شود؛ براین
زوهار بر این بـاور اسـت کـه رهبـران  های سازمانی در نظام آموزش عالینظریهنیست. در کتاب 

نگـام بـروز قطعیت شراین دناپایـداری و ابهـام  در ه تنها با یک دیدگاه کوانتومی با وجود عدم
های خالب مواجه شوند و همۀ استعدادهای بالقوۀ افراد سـازمان بحران با تغییرات سریع به شیوه

جای دنباو کنترو بودن، به دنباو ایجـاد نظـم و ترتیـب باشـیم و مـدیران را به فعلیت برسانند. به
جای اعمـاو بـهبینی و اعمـاو کنتـرو را کنـار بگذارنـد و سازمان در این شراین باید توهم پیش

کـه ایـن  انعطای و ساازگاریباشند. کاهش کنترو یعنی افزایش  نظم و ترتیبکنترو، به دنباو ایجاد 
امر شاید کاهش کارایی را به دنباو داشته باشد اما درعوض، میزان اثربخشـی و اثرگـذاری مـا را 

 دهد.در شراین بحران افزایش می
گیـرد. خودکـاری و ان دانشگاه بهـره میهای خاص سازمرئیس دانشگاه از فرصت ویژگی

علمی نیاز به کنترو ندارند. در این شراین فقن علمی، اعضای هیئتخودتنظیمی اعضای هیئت



  131/   ... تمایز سازمان دانشگاه، فرصتی برای رهبری و

کردن امکانات برایشـان در اولویـت اوو قـرار دستیاری و تأمین نیازهای زیرساختی آنها و فراهم
 گیرد.می

گیرد. با ن نیاز دارد در اختیار او قرار میعلمی برای انجام وظای ش به آهر آنهه عضو هیئت
هـای بـدیل علمی و اسـت اده از تـوان خودکـاری و خـودتنظیمی، روشمشورت اعضای هیئـت

توانـد آموزش اعم از غیرحضوری، الکترونیکی، درس با اسـتاد و... در قالـب نظمـی نـوین می
 اهره با حضور فیزیکی شود.بهجایگزین آموزش اهره

زنـد. زمند دستور از با  نیست. او براساس شناخت شراین دست به اقدام میعلمی نیاهیئت
 ور کامل به او اعتماد کـرد و کـار را بـه او توان بهاون از قدرت تخصصی برخوردار است می

کننـد، اراکـه از سپرد. آنها عمومًا منافع مالی و مادی خـود را در ایـن نـوع شـراین دنبـاو نمی
کادمیـک تبعیـت میسلوکی اخالقـی و هنجار  کننـد. اگـر پرداخـت حقـوب و مزایـا بـا هـایی آ

رو شـود، اعضـای سـازمان دانشـگاه در شـراین بحـران و خـاص، از پیگیـری آن تأخیری روبـه
تر نظر خواهند کرد. نقش دستیاری و تأمین نیازهای زیرساختی رهبـران در اینجـا برجسـتهصرف

سـرعت اینترنـت و... اسـت. ضـمنًا در مـواردی است. استاد، نیازمند پهنای باند، قلـم نـوری، 
هـای ارائـه در کالستر نیازمند آموزش اگونگی تهیۀ محتواهای الکترونیکی قابلاساتید قدیمی

جای کنتـرو اند. حاکمیت نظم و ترتیـب بـههای شخصی خویشمجازی در بستر وب یا سایت
شده از برگزاری کـالس های تعیینمانای در زتواند با قرار ارائۀ گزارش دورهشدید و از با  می

های نظرسنجی از دانشجویان برای دریافت میزان رضایت آنها تأمین شود و درس و دریافت فرم
 تحقق یابد.

علمی نسبت به محین ا ـراف و بیـرون خـود رئیس دانشگاه مطمئن باشد که اعضای هیئت
ای ت به شراین جامعه، ویژگیاز حساسیت بیشتری برخوردارند. توجه به خیر عمومی و حساسی

آورد تـا سـطح پاسـخگویی است که در این هنگام فرصتی برای رئیس دانشـگاه بـه وجـود مـی
های موردنیاز و تولید دانش فنی دانشگاه را به جامعه افزایش دهد و بهبود بخشد. انجام پژوهش

تید، هــای مــرتبن بــا تخصــص اســامحصــو ت اضــطراری در شــراین بحــران در قالــب پژوهش
برداشتن در راستای خیر عمومی است؛ فقن کـافی اسـت فراخـوان  زم از سـوی مـدیریت گام

 داده شود.

پذیری با ی اهداف در سازمان دانشگاه، فرصتی تغییر سریع در اهداف سازمانی و انعطاف
علمی دیگر در دست رئیس و مدیران دانشگاه اسـت کـه بـا خالقیـت و ابتکـار اعضـای هیئـت
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گیری از تـوان و اسـتعدادهای بـالقوۀ ای را در بهرهدر شراین بحران، انطباب هوشمندانه تواندمی
نشدۀ اعضای سازمان به وجـود آورد؛ رؤسـا بـا تعریـف اهـداف جدیـد منطبـق بـا احیانًا شناخته

علمی دهـوش شراین بحران، از این پتانسیل و ظرفیت بهره خواهند برد. نخبگی اعضـای هیئـت
متوسن  و قدرت تخصصی و مرجعیـت، قـدرت سـازگاری بـا شـراین جدیـد و با تر از سطح 

 برد.شده توسن رهبر دانشگاهی را در سازمان با  میاهداف جدید تعریف

هـای تولیـد محصـو ت موردنیـاز در در این مرحله هدف پـژوهش، یـافتن راهکـار و روش
لبشود؛ و اینجاست که عدمدوران بحران تعریف می ودن اهـداف نهـاد دانشـگاه نبقطعیت و سج

آیـد. در یـک فراخـوان سـاده، محصـو ت و دانـش فنـی موردنیـاز و ارائـۀ به یاری مدیران می
ای بـه خدمات مشورتی موردنیاز اعم از دانش فنی، کیت آزمایشگاهی تا ارائۀ خدمات مشـاوره

های یرسـاختشـود و ز عنوان اهداف پژوهش اعـالم میهای داغدار از بحران کرونا، بهخانواده
ها و اسـت اده از گردد. در دیدگاه کوانتومی، حضـور شـبکه زم برای تهیه و ارائۀ آنها فراهم می

کید است. نوع ارتبا ات افقی و سست ها و پیوند، امکان تشکیل سریع شبکهاین قابلیت مورد تأ
را بـرای گونـه سـاختارهای منعطـف و غیرسـخت های قـوی اینگیری از ظرفیت و پتانسیلبهره

ــراهم مــی ــر کــاربرد شــبکهرؤســای دانشــگاه ف ــد ب کی ــهآورد. تأ جای اســت اده از ســاختار ها ب
تواند امکان هماهنگی میـان عناصـر مختلـف سـازمان مراتب در شراین بحران و ابهام میسلسله

گیری شبکه، اعتماد است و اعضای دانشگاه را فراهم آورد. ازآنجاکه عامل اصلی و مهم شکل
پـذیر دانشگاه نیروهایی با اعتماد با  هستند، است اده از این ظرفیت در حدی با  امکان سازمان

مراتبی، سرعت با یی در تنظیم، تدوین جای ساختار سلسلهاست. با است اده از پتانسیل شبکه به
علمی و بـا همکـاری اعضـای شــبکۀ دانشـگاه دمـدیران، اعضـای هیئــت اعاالم اهادای جدیادو 

در ســازمان، امکــان  وطناساااتید جهاانمیــان، اعتبــار و وجهــۀ شــود. دراینفــراهم میکارکنــان  
گیــری از های دیگــر بــرای بهرهها، اســاتید دانشــگاهبرقــراری ارتبــا  بــا ســایر نهادهــا، ســازمان

ها و رفع نیازها و کمبودها در تهیۀ مواد، لوازم و امکانـات موردنیـاز را بـرای ها و پتانسیلظرفیت
و ن سـیلی از امکانـات، سـازد. شـاید بـا تل ـن یـک اسـتاد  جهـاندانشگاهی فراهم میرهبران 

ارتبا ات و لوازم موردنیاز به سمت دانشگاه سرازیر گردد که از  ریق برقـراری ارتبـا  رسـمی 
مدیران دانشگاهی انین امکانی فراهم نباشـد و یـا حـداقل از آن سـرعت و کی یـت برخـوردار 

ــتنباشــد. اســت اده از وج در ســازمان  وطنجهااانعلمی هــه و ســرمایۀ اجتمــاعی اعضــای هیئ
آورد. ایـن سازی دانشگاه در شراین بحران فراهم مـیدانشگاه، فرصت بسیار خوبی برای شبکه

اند و این مزیـت و ن با همتایان خود در کل جهان یا سراسر کشور در ارتبا علمی جهانهیئت
افزایـد و فرصـتی موردنیاز در زمان مدیریت بحـران میهای بر غنای محتوایی و ساختاری شبکه
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اند کـه در مـدیریت آورد. اقدام پویا و انطباب سریع، نیازهاییبرای رهبری دانشگاه به وجود می
 شود.تر فراهم میای امکانشان سریعبحران از  ریق شبکه و ارتبا ات شبکه

عنوان فرصـتی ارزشـمند در دقـت بـه ترتیب، تمایز و ت اوت سازمان دانشگاه با انـدکیاینبه
دست رهبـران و مـدیران دانشـگاهی بـرای هـدایت م یـد و اثـربخش دانشـگاه در زمـان انـواع 

 آورد.ها را نیز فراهم میهاست، و حتی امکان الگوگیری از آنها برای سایر سازمانبحران
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حسرت بازگشت به گذشته و تمهید شرایطی برای  هما در میان
 آیند  آموزش و علم و فناوری

 گاهدر ضرورت پیوستگی نظام آموزشی ایران از مدرسه تا دانش 
 1رضا ماحوزی

 
 

 مقدمه و بحث
به ایران بیش از سه ماه، و آغاز شـیوع آن  ۱۹-هراند از زمان ورود کروناویروس یا همان کووید

توان گ ـت کـه بعـد از جنـگ جرئت میگذرد اما بهدر این و دیگر کشورها از اهار ماه نمی
هـم در ایـن بـازۀ زمـانی ای را تجربـه نکـرده اسـت؛ آنجهانی دوم، جهان تاکنون انین تکانـه

کوتاه. در شراین فعلی، کشوری نیست که یا خود درگیر مبارزه بـا ایـن ویـروس نباشـد و بـرای 
 -ای کاماًل پزشکیباختگان این حادثه گورهای عمیق و ویژه ح ر نکرده باشد و یا به شیوهجان

اشـته باشـد. دنیـای ای کنترلـی ندوآمدها و تعامالت و تباد ت داخلی و منطقـهپلیسی، بر رفت
کرونـایی، دنیـایی عجیــب اسـت؛ دنیـایی کــه بـیش از نیمـی از اخبــار جهـان را بـه خــود درون

از روابن غیرفیزیکی و سـایبری را  ای پیهیدهجای روابن فیزیکی، مجموعهاختصاص داده و به
و  توان عشق و ن رت، ناامیـدی و امیـد و تحسـیناست. در این مجموعة پیهیده می شکل داده

انتقاد همزمان را به موضوعی واحد مشـاهده کـرد. ایـن عرصـۀ جدیـد، مت ـاوت از هـر دوره و 
ای، هویتی متمایز برساخته است. در این هویت، عشق به زندگی، میل به بقا، بازگشت بـه عرصه
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وکارهای جدید و تغییرات اخالقـی گذشتة مشحون از تعامالت فیزیکی و بدنی،  راحی کسب
 پیهیده حضور دارند.ظام کاری و علمی و اقتصادی به نحو توأمان و درهمو ارزشی در ن

میلیـون ۱۹بر شـویم، بـا جمعیتـی بـالغاما برای ما که کشـوری جـوان در جهـان محسـوب می
نشـینی ایـن جمعیـت بـزرگ را نیـز در پـی آموز و دانشجو و معلم و استاد، ایـن ات ـاب، خانهدانش

در دو ماه پایانی ساو گذشته انان سـریع و غافلگیرکننـده بـود داشت. ورود و شیوع کروناویروس 
باره یکبـه -ها گرفته تا مراکز آموزش عالیاز مهدکودک -توجه از مراکز آموزشیکه بخشی قابل

رغم اینکـه در ایـن دو مـاه کننده و غیر قابل فهم و توضـیح یافتنـد. علـیخود را در وضعیتی گیج
وپاشکسـته صـورت دستوبیش و بهستند خود را با شراین جدید کمبسیاری از مراکز آموزشی توان

سازگار کنند اما هنوز هستند مراکزی کـه موضـوع آمـوزش را کـاماًل بـه حالـت تعلیـق درآورده و 
 اند.متعلمین خود را رها کرده

باره در زمین پر از سنگالخ زیرسـاختی و فرهنگـی و مهـارتی سـبب شـد تـا این هبو  یک
را بر موضوع ببندند و قضیه را از اساس نادیده بگیرند؛ گـویی کـه نـه ات ـاقی  برخی اشم خود

کشـاندن مراکـز تعطیلیافتاده و نه  زم است ایزی تغییر کنـد امـا ایـن ویـروس در مانـدن و به
صرتر از تصور دوستان اسـت. ایـن ویـروس حتـی سیاسـتمداران را نیـز بـه  آموزشی و تعلیمی، مج

های های ارتبا ی و اتخـاذ شـیوهها و تغییر سبککردن فعالیتو محدودنشینی وادار کرده عقب
 سختگیرانة مدیریتی و انضبا ی را بر آنها تحمیل کرده است. 

ــوزشدراین ــوزۀ آم ــان ح ــاور متولی ــان، ب ــون می ــدمی همه ــن پان ــه ای ــت ک وپرورش آن اس
ز و پایـانی دارد و ای که در دو سدة پیش در کشورمان شیوع یافت، آغاهای اندگانهگیریهمه

گردد. در این باور، نکتـۀ ظری ـی شود و اوضاع به حالت قبل بازمیدیر یا زود بسا ش جمع می
وپرورش حسب اسناد مهم آموزشی ای که آموزشگانههای دهنیز نه ته است و آن اینکه مهارت

فیزیکـی  و پرورشی جهـان و ایـران بایـد مـورد توجـه قـرار دهـد، تنهـا و تنهـا از  ریـق حضـور
هـای غیرحضـوری در گیـرد و لـذا فضـای سـایبری و آموزشآموزان در مدرسه انجام میدانش

های حضـوری و فیزیکـی باشـد و تنهـا انـد مـورد از آن تواند مکمل آموزشبهترین حالت می
بنـد غیرحضـوری فعلـی بـا درجـات هـای نیمها را پشتیبانی کند. بـه ایـن معنـا، آموزشمهارت

توانـد جـایگزین روش آموزشـی و پرورشـی مرسـوم پیشـین وجه نمیهیچیت، بهمتعددی از کی 
باشد. در این باور سخت و بنیادین، گذشتة نظام آموزشـی، بـا همـة نقـدهایی کـه از دوسـتان و 

شود که بایـد دوبـاره بـه همـان میابه وضعیتی مطلوب نگریسته میدشمنان خود شنیده است، به
سکنی است بـر دردی بـزرگ کـه بازگردیم؛ گویی حسرت این گذش تة فعاًل ناموجود، برای ما مج
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 ور خاص نظام آموزش عمومی ایران بدان مبتالست. در این فضا، آنهه فعاًل کلیت جامعه و به
ــت نســخهانجــام می ــرد تعریــف و تقوی ــداوم گی ــدن ایــن شــراین و ت ــرای گذران های مــوقتی ب

 و سپس بازگشت به گذشته است. 1های درسیآموزش
بندی وزارت وپرورش محـدود نیسـت. مقـررات بیسـتآموزش هن نوع نگاه، فقن به حوز ای

ها بـرای حـذف درس یـا علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر همکاری با دانشـجویان و دانشـگاه
نـام تصـمیمات مـدیریتی های متعددی که به نامهتمدید و تعلیق و تکرار ترم و جلسات و بخش

ر ابالغ شده و برخی از آنهـا از صداوسـیمای ملـی نیـز پخـش شـده های مختلف کشو دانشگاه
کیـد بـر اسـت اده از وبیش بر همین انگاره اسـتوار اسـت، زیـرا علـیاست و غیره نیز کم رغم تأ

دادن اندین وجه مهم و حیـاتی های حضوری و تقلیلجای آموزشهای غیرحضوری بهآموزش
های نظـام آمـوزش پذیرد که حتی زیرسـاختیبه وجه آموزشی دانشگاه، م 2زندگی دانشگاهی

هـای تـوان آموزشراحتی نمیشده هـم فـراهم نیسـت و بـهعالی کشور برای همین وجه برجسته
های حضوری کرد. بگـذریم از اینکـه ایـن تصـمیم و برخن و الکترونیکی را جایگزین آموزش

بینـد و بـه و زیرسـاختی مینگاه، حتی همین آموزش جایگزین را نیز تنها از منظر شئون ابـزاری 
گیرد تـوجهی نـدارد. های الکترونیکی انجام میای که در آن، آموزشکلیت فرهنگی و رفتاری

وتمام دارد. اینجا نیز شـیوع کرونـاویروس در اینجا نیز حسرت بازگشت به گذشته، حضوری تام
بـازة ابـتال محـدود  های تجـویزی را صـرفًا بـه همـینحلبیند و راهرا بحرانی موقتی و گذرا می

وپرورش و هم برای وزارت عتف، تعطیلی فیزیکـی داند. به این معنا هم برای وزارت آموزشمی
ــه ــل زودی همــهو حضــوری مراکــز آموزشــی، مــوقتی و گذراســت و ب ــه همــان رواو قب ایز ب

 گردد.بازمی
ای ینـدهسوی آجای حسرت بر گذشته، بهمیان، کسانی هم هستند که اشم خود را بهدراین

المللی، اند. اینان برای اقتصاد  آتی، نظام تعامالت بینجدید موسوم به آیندة پساکرونایی گشوده
هـا المللـی، جنگهای بینزیست در معرض تخریب، تولید و مصرف فرهنگی، مهاجرتمحین

ود ر ترتیب، هراـه زمـان جلـوتر مـیاند؛ بدینها و دیگر موارد، نسخة بدیل عرضه داشتهو صلح
ــا عنــاوین  ــا « در جهــان پســاکرونایی»... مقــا ت و جســتارهای بیشــتری ب جهــان پــس از »ی

شود. در این ااراوب، برخی از اندیشـمندان رسانی میمنتشر و ترجمه و ا الع« کروناویروس
داننـد و بـا تخمـین پایـداری بیشـتر ایـن پانـدمی در جهان، بازگشت به گذشته را غیرممکن می
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پندارنـد. اینـان بـرخالف دسـتة ناپـذیر میهـای مربو ـه را اجتنابت حوزهسطح جهان، تحو  
اندیشند که در ارتبا  با پیشة خـود روی خواهـد داد؛ تغییراتـی می نخست، به تغییراتی احتمالی

 در حوزۀ آموزش، پژوهش، پرورش و مهارت.
شـبیه گ تمـانی  بـزرگ، نظریرسد که ما در میانة دو وضـعیتیم و هنـوز بـه ات ـاببه نظر می

خواهیم شراین را به نیت بازگشت به گذشته تحمـل کنـیم ایم؛ اینکه میکننده دست نیافتهتعیین
ای مت ـاوت اندیشـید. گردد و لذا باید بـه آینـدهها گذشته و دیگر برنمییا اینکه بپذیریم گذشته

مه جمیـع آدمیـان واقعیت آن است که تاکنون هیچ ات اقی در  وو تاریخ نوع بشر، انین سراسـی
جویی بـرای خـروج از آن وانداشـته وضـعیت فعلـی و اـاره هرا به تکاپو برای اندیشـیدن دربـار 

های گذشـته دربـارۀ بـه اشـتباه اساسـی فیلسـوفان و فلسـ ه« هانزاع دانشکده»است. کانت در 
ن تعریف نقش انسان در جهان اشاره کرده است. به گ تۀ وی، آنهـا انسـان را ماشـینی در جهـا

شـود امــا  1توانسـت از  ریــق فلسـ ه و عرفـان و دانــش، یـک کــلدانسـتند کـه هرانــد میمی
درهرصورت موجودی من عل و تحت قوانین  بیعت بود. این در حالی است که انسان موردنظر 

های جدید، به مدد نقد عقل محـر، انسـانی فعـاو و سـازنده اسـت. او بـا فاهمـة خـود فلس ه
کنـد سازد و به مدد عقل عملی و ارادة آزاد خویش، از مرزها گذر میاندیشد و جهان را میمی

کنـد. ایـن تشـخیص، بـرای کانـت و براساس ذائقة زیباشناسانة خود، زیبـایی را از آن  خـود می
سـاله اسـت و صـدها اندیشـمند بـزرگ و ای دویستفیلسوف قرن هجدهم، مسـبوب بـه سـابقه
اند. اما برای این ویـروس بسـیار کواـک هموار کردهمتوسن راه را برای نیل به انین وضعیتی 

گذاران که انین غوغایی بر پا کرده است، اقدر راه همـوار بـوده اسـت تـا مـدیران و سیاسـت
شده و های  یبه پشتوانة راه -و در اینجا حوزۀ نظام آموزش عمومی و عالی -های متعددحوزه
ها بگوینـد. مگـر د و از تغییر شراین و برنامـهشده، به وضعیتی بدیل بیندیشنهای برساختهم هوم

شراین فراهم بوده است که مـدیران ارشـد نظـام علمـی و آموزشـی ایـران، آرزوی بازگشـت بـه 
اسـتقباو گسـترده از ، عدممیاو، براسـاس یـک پـژوهشعنوانگذشته را در سر نداشته باشند؛ به

های اخیـر، ناشـی از عـواملی ماههای سایبری و غیرحضوری و یادگیری الکترونیک در آموزش
همهون فقدان هویت علمی، فقدان احساس تعلق به گروه، غلبۀ فرهنگ نوشتاری بر دیجیتـاو، 

عنوان آمـوزش فرعــی، تردیـد دربـارة روایــی مـدارک ایـن نــوع تلقـی یـادگیری الکترونیکــی بـه
در این عرصـه،  یادگیری، فرضیات غیرواقعی دربارة یادگیری الکترونیک، نبود تشویق و ترغیب

                                                                                                                   
1. Universal 
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نظمی، عدم پایـداری و عمـق اهره، ساختارمندنبودن و بیبهغلبۀ یادگیری رفتار از  ریق اهره
های قومی و فرهنگی مت اوت در ایـن فضـا، عـادت بـه یـادگیری تأمالت، درنظرنگرفتن هویت

ادگیری کاری در برابر یـگرایی و محافظهای، عوامل درونمحور و نه یادگیری شبکهاستاد/معلم
شناسایی نیازها و الکترونیکی، دیدن یادگیری و آموزش در راستای رقابت و الگوی خاص، عدم

  بـوده اسـت. ۱۳۹۹فروردین  ۱۵نقا  قوت و ضعف یادگیرندگان و غیره دببینید ذاکر صالحی، 
 از این میان، برخی از موارد منحصر به ایران و بقیه با دیگر کشورها مشترک است. 

به پشتوانۀ رشد  بیعی عقـل در  دنیای جدید پیشاکرونایی ما، دنیایی است که درهرصورت،
بـود تـا ذهنی انسان سازگار است که اگر نمی - وو تاریخ شکل گرفته و لذا با  بیعت فیزیکی

خواهد این رویه را پایان بخشـد و راه حا  بارها متالشی شده بود. حاو به باور برخی، کرونا می
کـه  -را بر آدمیان تحمیل کند. به گ تـۀ اامسـکی، برکنـار از شـراین موجـودو مسیری جدید 

توانسـت زودتـر از اینهـا  لـب جهـانی اسـت، اراکـه میمعلوو نولیبرالیسم اقتصادگرا و من عت
های متعدد آن مانع از این کار جلوی گسترش این ویروس را بگیرد اما من عت اقتصادی کمپانی

و برکنـار از دو تهدیـد  -خـود را در جـای دیگـری تشـخیص دادشد و اولویت سـود اقتصـادی 
شدن کرۀ زمین، جهان پساکرونایی یـا جهـانی بـرای ای و گرمتر دیگر، یعنی جنگ هستهبزرگ

های ابرخودکامـه خواهـد بـود و یـا جهـانی بـرای توسـعۀ دموکراسـی و آزادی دببینیـد حکومت
ucshd.ut.ac.irهای کارشناسـانة مـردم کرد که مشـارکت توان سخن وی را انین تکمیل . می

نهـاد و ارتبا ـات های مردمدادن به حکمرانان در فضای سایبری و توسعۀ سـازمانبرای مشورت
های بیشـتر پسـاکرونایی فـراهم خواهـد سمت دموکراسی و آزادیاینترنتی، زمینه را برای رفتن به

های ای حریصـانه و غیراخالقـی انسـانداری و یـا رفتارهـها کـه سـرمایهقبیل تحلیلکرد. از این
هـایی متعـدد هـای اساسـی و تـاریخی بشـریت در حوزهعنوان مقصـر تخریبعصر جدید را بـه

های روانـی و اجتمـاعی و حتـی زیست، سالمتی، پریشـانی و آشـ تگیهمهون اخالب، محین
میاو، دیویـد هـاروی عنوانها ارجاع داد؛ بهتوان بسیار دید و بدانداند، میبعدی میآموزش  تک

وبیش مشابه از علـل وقـوع ایـن تحلیلی کم« داری در زمانۀ کروناسیاست ضدسرمایه»در مقالة 
 حادثه و تبعات آن ارائه کرده است. 

آنکه برای کرونا شعوری قائل باشیم یا آن را آزمونی الهی بـدانیم و یـا حتـی آن را انتقـام بی
ی اقتصـاد و فرهنـگ و دیـن و جامعـه و آمـوزش و  بیعت بخوانیم و یـا از مشـکالت سـاختار

سیاست پیشین سخن بگوییم که اینک با هجمة این کواک مهاجم سر باز کرده و خـود را بـه 
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یـابیم کـه بایـد دربـارة ای زننده نمایان کرده است، خود را در میانة شراین و وضـعیتی میشیوه
عنوان تمهیدی برای رفـتن بـه از آن به تحمل آن برای بازگشت به نظم  بیعی پیشین و یا است اده

آیندة آموزش، علم و فناوری است اده کنیم. به یاد داشته باشیم که وضعیت کنونی ما تـا قبـل از 
بخش گذارانی بود کـه ایـن الگـو را نجـاتکرونا، روزگاری تصور مطلوب و خواستنی سیاست

بـر تصـوری مطلـوب از آینـده گذاری برای آینده نیز متوقـف دانستند.  بیعی است سیاستمی
بینـی باشد؛ تصوری که ساخت و  راحی آن، پیش از همه متوقف بر فهم شـراین فعلـی و پیش

شراین آتی و پاسخ احتمالی و یا حتی قطعی به ایـن پرسـش اسـت کـه آیـا اساسـًا تغییراتـی کـه 
وده، پـس از کروناویروس ایجاد کرده است، پایدار و وسیع خواهد بود یا آنکه موقتی و اندک بـ

شوند. در شراین فعلی، اکیر مـدیران آمـوزش عمـومی و عـالی کشـور، اند گاهی بر رف می
اند. برای پاسخ به این پرسش اجازه بهتر، تمنا کردهعبارتناپایداری این وضعیت را انتخاب و به

 .دهید بافت شراین فعلی و آنهه را که روی داده است بگشاییم و گسترة تأثیرش را ببینیم
گرفتن بافت و زمینة بزرگـی اسـت کـه آنهه متولیان امر در کشور ما مورد نظر دارند، نادیده

های آن اسـت. تحلیـل مـدیران کروناویروس، موضوع محوری و مشترک تمامی شـئون و جنبـه
عـد آموزشـی مـدارس و دانشـگاه ها، نـوعی نظام آموزشی کشور مبنی بر تأثیر ایـن رویـداد بـر بج

ترین سطح رویدادی است که دنیـای اقتصـاد و علـم و ترین و نازوبه پدیدار فروکاستن موضوع
فرهنگ و اخالب و تعامالت اجتماعی و مدیریت و دیانت و سیاست را دگرگون کرده و بیشـتر 

گرایی، گـویی در ایـن مـاجرا ات ـاقی جـز تعطیلـی از این دگرگون خواهد کرد. بنا به این تقلیـل
گردد. ایز بـه رواو اوو خـود بـازمیزودی همهنداده است و بهموقت اند کالس آموزشی رخ 

هـای متعـدد تعریـف هـای آموزشـی، معاونتکردن شئون متعدد نظامآنها که خود در هماهنگ
هـا را  زمـة حیـات سـالم و بانشـا  ایـن پیکـرة کلـی وار میان ایـن بخشکردند و ارتبا  اندام

های آموزشی اعم از شئون فرهنگی و اجتماعی و امدانستند اکنون ارا انین، دیگر شئون نظمی
وار اند و آن ارتبـا  انـدامرفتاری و زیستی و روانی و پژوهشی و غیره را به حالت تعلیق درآورده

نهند. بگذریم از اینکه نظـام آمـوزش یـک ایـز اسـت و نظـام تولیدکننـدة علـم و را وقعی نمی
، و همـین بعـد نیـز بـه بعـد 1ون به بعد آموزشیفناوری ایزی دیگر. در شراین فعلی، تمامی شئ

 تقلیل یافته است. 2یادگیری
                                                                                                                   
1. Education 

2. Learning 
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در این ااراوب، آنها که از سر استیصاو، بازگشت بـه تعـامالت و برخوردهـای حضـوری 
تقلیــل بــه وپرورش را قابلهــای آمــوزشتر مهارتکننــد و آنهــا کــه عالمانــهگذشــته را تمنــا می

گرایی مشارکت دارند، اراکه آنهه براثر دو در این تقلیلدانند، هر های غیرحضوری نمیآموزش
رویداد جهانی کرونا ات اب افتاده است، قبل و بیش از همه، تغییر نظام ارزشی در ساحت علم و 

بار دیگر تحو ت علمی ابتدای قرن دانش و فناوری است. برای توضیح این موضوع بیایید یک 
های علمی پیشـین را جراحـی و رحمانه نظامسم منطقی، بیبیستم را به خا ر آوریم که پوزیتیوی

آوردن دستمسلک با بهارزش کرد. در آن زمان، پوزیتیویسم تجربیهای پیشین آنها را بیارزش
داد و به های اخالب و دین را نیز مورد قضاوت و جراحی قرار میاعتباری ناگهانی، حتی عرصه

ها و علوم پیشین در موضـوع دمـاده  خود را از فلس ه کرد کهها و علومی کمک میرشد فلس ه
دانستند؛ نگرشی که خیلـی زود بـیش از نیمـی از جهـان را بـه گرایی  متمایز میو روش داثبات
 های علمی و ارزشی و فرهنگی جدیدی را پدید آورد. های خود درآورد و نظامتصرف اندیشه

کنـد. در ایـن ارزشـی همـین معاملـه را میهـای علمـی و ما نیـز بـا نظام حاو کرونای زمانه
هـای ارزشـی متصـلب و حـاکم در عرصـۀ اقتصـاد، الهیـات، مـدیریت معامله، بسیاری از نظام

رمق خـود رمق یا بیشناسی، فلس ه، اخالب و سیاست جای خود را به رقبای کماجتماعی، روان
سلن خواهند شد. این فضـا گذاری مسازی و ارزشداده و اکنون آنها هستند که بر میدان ارزش

های علمی پیشین تغذیه ای را که از نظامهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعیتواند آیندة نظاممی
تر و اپوی کشـف جـدیکردند تحت تأثیر قرار دهد. همهنین ایـن فضـا، بسـیاری را بـه تکـمی

شته است که از مرزهای المللی واداای وسیع، آزاد و بینعنوان عرصهسایبری به تر عرصهگسترده
کردن وکارهای جدید و شـکوفارود. تعریف کسبهای فیزیکی فراتر میقراردادی و محدودیت

های جدید بشری متناسب با نیازهای فـوری و حیـاتی ایـن شـراین و تـالش بـرای تغییـر مهارت
ات اذهان مردم و جوامع برای اسـت اده از ایـن عرصـه بـرای رفـع نیازهـای خـود، همگـی ات اقـ

حتـی اگـر دنیـای تعـامالت حضـوری و فیزیکـی  -جدیدی است که دنیای پسـاکرونایی مـا را
 سازد. تر میتر و متنوعرنگین -پیشاکرونایی دوباره بازگردد

های علمـی جدیـد در مشارکت دانشمندان و کارشناسان سراسر دنیا برای دراختیارگذاشـتن یافتـه
های گسـتردة جامعـۀ های پیشرفته و همهنین فعالیتاوریراستای مهار کرونا و ساختن تجهیزات و فن

هایی عملـی و بـرای نجـات بشـریت ایـده -فراتـر از جوامـع مـدنی ناسیونالیسـتی -مدنی جهانی که
های جدیدی است کـه دنیـای سیاسـت و اقتصـاد و فرهنـگ و کند نیز سویهبخش عرضه مینجات
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کند؛ دعوتی که حتی اگـر کرونـا نیـز در ت میعلم را به یکدستی جدیدی در آیندة پساکرونایی دعو 
عنوان میراثـی ارزشـمند فصوو آینده و در بدترین حالت در یکی دو ساو آینده هـم کنتـرو شـود، بـه

 ماند.برای جوامع بشری باقی می
آری باید منتظر ماند و بیشتر از این را دید. باید منتظر ماند و دیـد کـه رفتـار آتـی آدمیـان بـا 

سی و اقتصادی و صنعتی و مدیریتی و دینی و اجتماعی فعلی اگونه خواهد بـود. های سیانظام
شـان را باید منتظر ماند و دید ذائقة تغییریافتۀ کنشگرانی که کروناویروس تمـام حیـات و زندگی

ها را حسب بیشترین همراهی با شراین های مطلوب  بدیل، کدامدرگیر کرده است، از میان نظام
سـازد. همـۀ ایـن های بـدیل دیگـری را برمیکند یا حتی نظامالیتشان انتخاب میبقا و کار و فع

 شوند. تر میروز به وضعیت تحققشان نزدیکسخنان، در صورت تداوم این شراین، روزبه
اینجا دیگر سخن بر سر سازگاری یـا ناسـازگاری نظـام آمـوزش غیرحضـوری و اینترنتـی بـا 

های وپرورش و یـا دربـارة بـود یـا نبـود زیرسـاختآمـوزش گانۀ موردنظر وزارتهای دهمهارت
هـای الکترونیکـی نیسـت. سـخن بـر سـر تنظـیم است اده از فضای سایبری برای انجـام آموزش

هایی یافتـة انسـانهای آموزشی و پرورشی و پژوهشـی کشـور متناسـب بـا ذهنیـت تحووسیاست
سـازند. سـخن بـر سـر شناسـایی کننـد و یـا مـیزودی نظمی جدیـد را انتخـاب میاست که به

تر هـوش مصـنوعی و های گسـتردهالمللـی و مسـاهمتهای جدید بشری در عرصۀ بینمهارت
وپرورش و راستی وزارت آمـوزشتر است. بهانقالب صنعتی اهارم برای ساختن دنیایی مت اوت

تحلیل شـراین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدر توانایی آن را دارند که ذهنیتشان را برای 
آمده، از صرف بحران آموزش و یادگیری مرسوم خارج سازند و به دگرگونی بسـیار بزرگـی پیش

و  -دادن است؟ اینکه این دو نهاد باید در هماهنگی با یکدیگرمعطوف سازند که در حاو روی
شـی خـود تمامی انتظاراتی را که جامعه از نهادهـای آموز  -دفاعکاری معقوو و قابلبنا به تقسیم

دهـد کـه خوبی توضـیح میبـه گ تارهایی دربوار  رسوالت دانشومنددارد پوشش دهند. فیشته در 
کردن اسـتعدادها و آدمی حسب نیازها و استعدادهایی که در خود دارد، آموزش را برای شـکوفا

 مراکـزدرنتیجه رفع نیازها  راحی کرده است. اگر انین ایزی درست باشد، پـس  زم اسـت 
های آموزشی و پرورشی و پژوهشی و درستی برنامهانشگاهی و پیشادانشگاهی ما نیز بهآموزشی د

وار با جامعۀ بشری و شئون متعـدد آن تنظـیم کننـد. ایـن مهارتی خود را در راستای ارتبا  اندام
های الکترونیکی است همراهی و همسویی این دو وزارتخانه، در شراین فعلی محدود به آموزش

 ود باید به هماهنگی و همسویی محتوایی و رفتاری توسعه یابد. اما خیلی ز 
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اینکه این دو وزارتخانه و نهادهای همـراه و مکمـل آنهـا ازقبیـل نهادهـای آموزشـی غیردولتـی و 
های نشر و تولید کتاب و محتـوا و صداوسـیما، متـولی سـه خصوصی و شرکتی و حتی مراکز و بنگاه

هروندپروری و اخالقیـت فرزنـدان و جوانـان کشـور دانسـته های تخصصی، شکارکرد اصلی مهارت
سازد. بنا به این مسئولیت، نظام پـژوهش علـم و نظـام اند، مسئولیت آنها را بسیار حائز اهمیت میشده
هـای اجتمـاعی و پژوهی علـم و فنـاوری بایـد بدانـد کجـا ایسـتاده اسـت و پیرامـون وی، نظامآینده

کننـد و بـه کجـا نظـر دارنـد و متناسـب بـا نه دانشـی را  لـب میاقتصادی و فرهنگی و اداری اگو 
هایی باید برداشـته شـود. های بیرونی و مشکالت پیرامونی و تعریف فضاهای جدید، اه گامخواسته

ــا یکــدیگر نداننــد کجــا ایســتاده ــا  ب ــه در ارتب ــن معنــا، اگــر ایــن دو وزارتخان ــه ای ــوع ب اند و اــه ن
تحویل دهند و ندانند این نـوع از تربیـت  -دولت و صنعت و ملت -امعهالتحصیالنی را باید به جفارغ

 اند. و پرورش اه نسبتی با جهان خارج از مرزها خواهد داشت، در ااه تاریک بزرگی گرفتار آمده
آوری هـای متعـدد و جمـعبرای این مهـم بایـد بـا تأمـل و دقـت بسـیار و بـا انجـام پژوهش

توضیح از آن ایزی ارائـه داد المللی، نخست تصویری قابلنهای کارشناسی داخلی و بیدیدگاه
توانیم دربارة هماهنگی و همسـویی ازآن است که میروی ماست. تنها پسکه بر ما رفته و پیش

وپرورش و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری تنظیم نظام آموزشی در دو سطح وزارت آموزش
دیگر علـم و فنـاوری در وزارت علـوم ازسـویهای تولید و گسـترش سو و تنظیم سیاستازیک

 گذاری کنیم.سخن بگوییم و سیاست
کیدها بدان معنا نیست که آیندة پساکرونایی ما انقطاعی کامـل و انقالبـی بـا گذشـتۀ  این تأ

های سیاسـت و اقتصـاد و فرهنـگ و دنیای تعامالت فیزیکی و مناسبات برآمده از آن در عرصه
های ارتبـا ی موجـود در یـزی غیـرممکن اسـت. ازآنجاکـه زمینـهدانش و غیره دارد؛ انـین ا

هـا و هـا و مهارتفضای سایبری و تولید محتوای علمی و آموزشی در این فضـا براسـاس تربیت
گیرد، لذا شکی در این تداوم و انتقاو از یک عرصه به عرصـۀ دیگـر های پیشین انجام میداشته

انیان، در میانة حسرت بازگشت بـه گذشـته و تمهیـد وجود ندارد. ما نیز همهون بسیاری از جه
شرایطی برای آیندۀ آموزش و علم و فناوری قرار داریـم. خـود ایـن ویژگـی میـانگی، مـا را بـه 

شـود. ضـرورتًا ابعـاد و کند و مانع از انقطاع تاریخی و هـویتی میهای پیشین متصل میپشتگاه
ی ما به دنیای پساکرونایی منتقل خواهد شـد. یافته در دنیای پیشاکرونایوجوهی از ذهنیت شکل

صورت دقیق بداند اگونه میان این دو عرصه ارتبا  و سازگاری برقـرار کنـد، بهتـر از آن که به
هـایی ها و دولتتواند زمینة بقای خود و ا رافیان را فراهم کند. به همین قیاس، ملتدیگران می
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 تر در مدار بقا در شراین جدید قرار خواهند گرفت.تر است اده کنند، سریعتر و فناورانهدانشی
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 یک گام به جلو ؛آموزش عالی ایران و کرونا
 فیرو ز  اصغری1

 
 مقدمه

دهندۀ وضعیتی اسـت های ناشی از آن، آیینه و نشانرغم سختی و دشواریوقوع هر بحران، علی
کننـد تـا ها کمک میها به کشورها و همهنین سازمانبرند. بحرانکه کشورها در آن به سر می

جهه با آن برخـوردار اند، در زمان بروز بحران از اه میزان قدرتی برای موابدانند در کجا ایستاده
اند و در زمان عبور از بحران اگونه قادر به بازسازی و ترمیم خسارات ناشی از آن خواهند بوده

المللـی بود. آموزش عالی ایران در حاو حاضر متأثر از پدیدۀ کرونا، هم از بعـد ملـی و هـم بین
تی اسـت کـه بـرای المللـی شـامل مشـکالداار تغییراتی شده است. این تغییرات در بخش بین

تحصیل در ایران و همهنین دانشگاهیان ایرانـی اعـم از اسـتادان و بهدانشجویان خارجی مشغوو
ها المللی ایجاد شده است. در بعد ملی نیز تعطیلـی دانشـگاهدانشجویان در مراودات علمی بین
وجـه قـرار عنوان مصداب اصلی پیامد اصلی این بحران مورد تو مؤسسات آموزشی و پژوهشی به

های مت ـاوت و گسـتردۀ تعطیلـی نهادهـای آموزشـی در ابعـاد نظر از جنبـهگرفته است. صرف
شناختی و البته اقتصادی، در ایـن یادداشـت براسـاس اجتماعی، روان -مختلف علمی، فرهنگی

های ایجادشده از منظـر کمـک بـه رو، به فرصتهای محتمل دربارۀ وضعیت پیشبینیپیش
لی توسن خود دانشگاهیان پرداخته شده است؛ برای نمونه، در صورت تأییـد نظام آموزش عا
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رو، امکان تحقق ها و مؤسسات پژوهشی در ترم تحصیلی پیششدن دانشگاهتعطیلنهایی نیمه
در مؤسسات پژوهشی  دورکااریها و دتدریس آنالین  در دانشگاه دورآموزیتعمق دو ایدۀ قابل

راهم خواهد شـد. فرصـت ایجادشـده عمـاًل امکـان محـک حداقل برای یک ترم تحصیلی ف
گذاران و های آتی برای سیاستگیریآزمایشی اجرای گستردۀ این دو گزینه را جهت تصمیم

دیگر، در صـورت تحقـق تعطیلـی ریزان آموزش عالی ایران فراهم خواهد کرد. ازسـویبرنامه
ها کـه از فرصـت و زمـان آزاد هعلمی دانشـگاها، ادامۀ فعالیت اعضای هیئـتکامل دانشگاه

 های علمای مجاازیهساتهگیری بیشتری برخوردار خواهند شد، با اندکی تغییر، از  ریـق شـکل
های نظـام آموزشـی های علمی  با هدف رفـع کاسـتیهای آموزشی و یا انجمندتوسن گروه

وردنیـاز م هاای درسایتادوین کتاب ور مشـخص اجرا خواهد بود. در این صورت بهایران قابل
ترجماا  ها و همهنــین ایرشــتههای نوپــا و میانمنظور تــأمین منــابع درســی برخــی از رشــتهبــه

های علمـی و های اصلی یا مـدیریت ایـن هسـتهعنوان یکی از فعالیتو پایه به های اصلیکتاب
حمایت دو سازمان انتشاراتی ملی دانشگاهی یعنی سازمان سمت دویژۀ کتب علوم انسانی  و 

 .گرددنشر دانشگاهی دویژۀ کتب علوم پایه و مهندسی  پیشنهاد می مرکز

 
 وقوع کرونا در آموزش عالی ایران

ای دربـارۀ در فرایند انجـام پـرویه ۱۳۹۸ماه بار در بهمنآن به آموزش عالی ایران اولین مسئلۀ کرونا و گره
مـن شـکل گرفـت. دانشـجوی  سازی آموزش عالی، در برخورد با یک دانشجوی اینی برایالمللیبین

خواند، زمانی که به مدرسۀ فرزنـد خـود مراجعـه کـرد، در جریـان اینی که در دانشگاه تهران درس می
ـنیدن اخبـار مربـو  بـه کرونـا در ووهـان، از تمـاس  اضطراب مادران ایرانی قـرار گرفـت کـه بعـد از ش

بر این نگرانی، تردید مـدیر مدرسـه کودکان خود با یک کودک اینی نگران بودند. اصرار والدین ایرانی 
داد در حوزۀ آموزش عـالی مـی در اتخاذ تصمیم درست و استیصاو دانشجوی اینی، خبر از ات اقی تازه

سوی مرزها در شرب آسیا رخ داده بود؛ ات ـاقی کـه بـا انـدکی تـأخیر، بـا ابـراز نگرانـی که منشأ آن در آن
ـین شـکلی های اوالدین دانشجویان ایرانی در دانشگاه ـتن آنهـا از ووهـان ا ین تقویـت شـد و بـا برگش

تر به خود گرفت. واقعیتی که با اعتراض گستردۀ دانشجویان اینی در نحـوۀ برخـورد کشـورهای جدی
  دربـارۀ ۲۰۲۰د 2آلتبـاخ و دوویـت  1تر و بـا یادداشـتاروپایی با آنها به دلیل بروز کرونا در این پررنـگ

کادمیک سازی آموزش عالی بـا تأکیـد بـر تعـداد انبـوه دانشـجویان المللیدر بین تأثیر کرونا بر تحرک آ
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های جهان تیبیت شد. موج دوم تأثیر بحـران کرونـا بـر آمـوزش عـالی ایـران بـه دنبـاو اینی در دانشگاه
ــا در ایــران آغــاز شــد. زمزمــۀ خــروج دانشــجویان بین المللــی از ایــران، لغــو زمزمــۀ خبــر شــیوع کرون

دانشـگاهیان ایـران و بازگشـت دانشـجویان ایرانـی از دیگـر کشـورهای جهـان، بـه های علمی مسافرت
نظر گیری واقعیتی مشابه در تأیید ارتبا  میان بحران کرونا و آموزش عالی ایران منجـر شـد. صـرفشکل

ـته  از منظر دانشـگاه۲۰۲۰از پیامدهای اقتصادی این ات اب که آلتباخ و دوویت د  اند،ها بـه آن اشـاره داش
داربودن بیماری کرونا از مواردی است کـه آمـوزش شدن با تبعات آتی این بحران در صورت ادامهمواجه

 سازد.سازی مواجه میالمللیعالی ایران را با االشی جدید در بین

آن  المللایهاای بعاد بینچالشنوعی اعـم از تر و بـهتأمـلاما بعد دیگر این بحران که البته قابل
های دانشگاه در های ناشی از کرونا بر آموزش عالی ملی ایران تعلق دارد. کالساست، به پیامد

شـدگان در معـرض ایران از همان ه تۀ نخست اس ندماه که بـا اعـالم رسـمی مبتالیـان و کشته
ها و مؤسسـات  ور کامل تعطیل و دانشگاهتعطیلی موقت قرار گرفته بود، با گسترش بیماری به

ها های وابسـته بـه دانشـگاهدانشجویان خالی شد. در همین راستا خوابگاه آموزشی از استادان و
های خود بازگشـتند. نیز یکی پس از دیگری تعطیل شد و هزاران دانشجو ناگزیر به شهر و خانه

 کرونا دانشگاه را تعطیل کرد.
 

 دانشگاه درگیر کرونا
ایزی شـبیه جنـگ جهـانی عیار است. شیوع بیماری کرونا یک بحران است. یک فاجعۀ تمام

سوم است که تمام دنیا را ناگزیر درگیر و تقریبًا تمام ابعـاد زنـدگی انسـان را داـار تغییـر کـرده 
بینانه بر این باورند که موقعیت بحرانی کرونـا ماننـد همه افرادی نیز هستند که خوشاست. بااین

تواند به مـوقعیتی  الیـی در هر بحران دیگری که بشر در  وو تاریخ با آن مواجه شده است می
رسـد کـه آنهـه باعـی تبـدیل موقعیـت بحرانـی بـه آینده تبدیل شود. درهرصورت، به نظـر می

ها و سـپس بـه شـود، در وهلـۀ اوو بـه زیرسـاختتـر و یـا مـوقعیتی  الیـی میموقعیتی بحرانی
اگــونگی عبــور از بحــران و درنهایــت نحــوۀ تبــدیل ایــن تهدیــد بــه فرصــت توســن کشــورها 

نمایـد. گردد. همین امر دربارۀ آموزش عالی کشورها در مواجهه با بحران کرونا صدب میرمیب
المللـی، میـزان نقـا  ضـعف و های آموزش عالی کشورها اه در سـطح ملـی و بینزیرساخت

تـرین عوامـل منظور گذر از بحران، از مهمقدرت آنها، نحوۀ مواجهه و اگونگی مدیریت آن به
ر موفق یا ناموفق از بحران موجود است. در این یادداشت آنهه بـرای نویسـنده تأثیرگذار در گذ

حائز اهمیت است گامی به جلو، هراند کواک از  ریق بهبود و ارتقای آموزش عـالی ایـران 
گرایانــه و جای ارائــۀ پیشــنهادهای آرمانرو، بــهازایــن حتــی در شــراین بحرانــی موجــود اســت؛
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آمده در شـراین بحرانـی فعلـی را براسـاس تصـمیمات و ای پیشهغیرعملی، است اده از فرصت
کید قرار داده است:گزینه  های احتمالی مورد تأ
 ایز به رواو عادی برگردد؛کن شود و همههای جاری ریشهاحتماو اوو: کرونا در ه ته -
تعطیل از  ریق دورکـاری صورت نیمهها و مؤسسات پژوهشی همهنان بهاحتماو دوم: دانشگاه -

 ددورآموزی  به کار خود ادامه دهند؛ 1و آموزش آنالین
ملغی  ۹۸-۹۹ها و مؤسسات پژوهشی رسمًا تعطیل و ساو تحصیلی احتماو سوم: دانشگاه -

 اعالم شود.

رسد اما در صورت وقوع، امکان بـرآورد و تحلیـل احتماو اوو اگراه غیرمحتمل به نظر می
ها علمی دانشـگاهانشـگاهی و اعضـای هیئـتها توسـن مـدیران دهای  زم دانشگاهزیرساخت

 سازد.را فراهم می ۹۸ماهۀ اس ندماه براساس شوک وارده در تعطیلی یک
 

 دورآموزی و دورکاری
ها و مؤسسات پژوهشـی بـه مـدت ، با دو تجربۀ بسیار مت اوت در دانشگاه2در صورت وقوع احتماو دوم

ـتر مواجـه خـواهیم شـد، ـتادان  یک ترم تحصیلی و یا شـاید بیش زیـرا در صـورت تحقـق ایـن گزینـه، اس
ـین نیـز پردازنـد. دانشـجویان خانهوفتـق امـور دانشـجویان میشوند و از راه دور بـه رتقنشین میخانه نش

تـوان ادعـا نمـود کـه صـراحت میکننـد. در ایـن صـورت بهناگزیر نوعی جدید از آموزش را تجربه می
در آموزش عالی ایران خواهنـد شـد.  یادگیری از راه دور -یاددهینهضت ای جدید از ها وارد مرحلهدانشگاه

نامه و رسـاله از  ریـق برآن، دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز ناگزیر از انجام امور مربو  به پایانعالوه
آمـده در عملهـای بهبینیهای اجتماعی خواهند بـود.  بـق پیشها و شبکهرساناینترنت، است اده از پیام

ـین شـرایطی آنهـه می بسیار منحصربهاقدا فرد، جلسات دفاع نیـز از راه دور برگـزار خواهـد شـد. در ان
ـتادان  حائز اهمیت است توجه به ایجـاد مـوقعیتی اسـت کـه بـرای سـه گـروه از دانشـگاهیان شـامل اس

 گردد:و مدیران دانشگاهی فراهم می ITدانشگاه، متخصصان 
 استادان دانشگاه .1

 ور مشخص امکـان نـوآوری را بـرای اسـتادانی فـراهم خواهـد نمـود کـه بهفرصت آموزش آنالین 
انـد. از مزایـای دیگـر ایـن فرصـت، همواره به دنبـاو بـروز خالقیـت و ابتکـار در کـالس درس بوده

                                                                                                                   
1. Teaching Online 

 بندی معاونت آموزشی وزارت علوم حاکی از تحقق این احتماو به معنای ادامۀ نیمساو تحصیلی در وضـعیتسند بیست. 2
 کنونی است.
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هاســت از یــک شــیوۀ تــدریس واحــد در اصــالا و بهبــود روش تــدریس اســتادانی اســت کــه ساو
جش میـزان توانـایی اسـتادان در گـذر از شـیوۀ معمـوو نماینـد. سـنهای مختلف اسـت اده میکالس
های آنالین اندن ره یکی دیگر از پیامـدهای ایـن شـیوه از  ریـق کردن کالساهره به ادارهبهاهره

عد دیگر ایـن فرصـت  الیـی بازخورد دانشجویان است که امکان اصالا و بهبود را میسر می سازد. بج
هستند و همواره از کارکردن در بسـتر آمـوزش الکترونیکـی  فوبیااتکنوگردد که داار به استادانی برمی

کـردن تجربـۀ نـوعی جدیـد از کـالس دیگر، است اده از این امکان ضمن فراهماند. ازسویدر هراس
ها از استادان همکار در خارج از ایـران بـه مندی دانشگاهبرای دانشجویان، مقدمات  زم را برای بهره

 نماید.بالعکس تقویت میشیوۀ آموزش آنالین و 

 ITمتخصصان .2

های خـود بودن سرویسها همواره در وضعیت عادی از کاملمتخصصان و کارشناسان فناوری دانشگاه
ـت ادۀ آسـان از آنهـا ارائـه هایی مبنی بر سالمت دستگاها مینان دارند و به مدیران، گزارش ها و امکان اس

کنندگان و در موارد آشکار بـه بودجـۀ ا العی است ادهی از بینمایند. معموً  خطاهای دستگاه را ناشمی
دهنـد. منظور خریـد وسـایل موردنیـاز ربـن مینکردن مـدیران با دسـت بـهاندک دانشگاه و همکاری

ـیار ملمـوس های ترکیبی حضوری و آنالین در دانشـگاه، تجربـهتجربۀ اختالو در فرایند سخنرانی ای بس
گیرند. حتی گاهی دیـده شـده اسـت کـه مسئولیت آن را بر عهده نمی IT است که معموً  کارشناسان

ها برخوردارنـد، های موجهی در مقایسـه بـا دیگـر دانشـگاههای  راز اوو که نسبتًا از زیرساختدانشگاه
ـت اده از پاورپوینـت دانشـجویان در جلسـات دفـاع بـا مشـکل در ارائۀ سـرویس های معمـولی بـرای اس

تحقق قابـل هادانشـگاه ITراحتی توسـن بخـش ای، بـهکه رفع انین مشکالت سادهروبرویند، درحالی
ـتی مناسـب بـرای پایـاناست. به نظر می انینـی در دادن بـه مشـکالت اینرسد که شراین حاضـر فرص

 دانشگاه است.

 مدیران دانشگاهی .3

فرد بـرای هبراساس آنهه ذکر شد، توسعۀ آموزش آنالین در دانشگاه، فرصتی  الیی و منحصـرب
های  زم برای تسهیل در آموزش الکترونیکـی منظور ا مینان از زیرساختمدیران دانشگاهی به

های زیربنــایی فــراهم خواهــد نمــود کــه اســتادان و دانشــگاهی، ا ــالع از کمبودهــا و ضــعف
 رسانی، جلسـات گروهـی وهای ا العدانشجویان در فرایند یادگیری، است اده از منابع و پایگاه

سـازد تـا در زمـانی اند. این امکـان مـدیران را قـادر میهمهنین جلسات دفاع با آن مواجه بوده
ها، از یـادگیری در دانشـگاه -اندان دور در صورت احتماو گسترش این نوع شـیوۀ یـاددهینه

 آمادگی  زم برخوردار باشند.
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 دورکاری پژوهشی
علمی پژوهشی اختصـاص دارد ضای هیئتاع 1«پدیدۀ دورکاری»فرصت دوم در موقعیت فعلی به 

نماید. در ایـن شـراین، خانـه و محـل های مؤسسات پژوهشی ایجاد میکه افقی جدید در فعالیت
جای سـاعات گردند. کی یت کار پژوهشی بهکار پژوهشگر، هردو مکانی برای تولید محسوب می

« قدرت و توانـایی»و علمی عضو هیئت« تعهد»کاری موظف، مبنای قضاوت و داوری و ویژگی 
« اعتمـاد»ای که شـاید بتوانـد بـه تقویـت مؤل ـۀ گیرد. پدیدهمدیران پژوهشی مبنای عمل قرار می

متقابل میان استادان و مدیران منجر شود. اجرای اندماهۀ این شیوه از کار در مؤسسات پژوهشـی، 
منظور دسـتیابی بـه هرا برای نظام آموزش عـالی ایـران بـ« دورکاری»فرصت اجرای آزمایشی  را 

نماید. اجرای آزمایشی این ایده جدا از ایجـاد تحـوو در نحـوۀ نقا  ضعف و قدرت آن فراهم می
در فرهنــگ « اعتمــاد»کــارکرد مراکــز و مؤسســات پژوهشــی، آغــازی در ارتقــا و تقویــت مؤل ــۀ 

کادمیک و تأکیدی بر انتخاب مدیران پژوهشی با صالبت و صالحیت علمی است.  آ
 

 آثار علمیتولید 
 ۹۸-۹۹ها به معنای لغو تـرم تحصـیلی دار دانشگاهگزینۀ احتمالی سوم در صورت تعطیلی ادامه
های فنـی رسـد کـه عـالوه بـر تقویـت زیرسـاختمحقق خواهد شد. در این صورت به نظر می

توسن متخصصان و مدیران اجرایی، آغاز فرصتی جدید برای دانشجویان و استادان خواهد بـود 
های جامانده در آمـوزش عـالی ایـران در صورت مدیریت صحیح، تحقق برخی از برنامهکه در 
 ای را میسر سازد.رشتهای و میانهای مختلف رشتهحوزه

 
 های پایههای درسی، ترجم  کتابتدوین کتاب

های نوپــا یکــی از ها و همهنــین رشــتهایرشــتهکمبــود منــابع درســی خصوصــًا در حــوزۀ میان
انـد. آنهـا در میان دانشجویان است. بسیاری از استادان نیز بر این مشکل واقف مشکالت شایع

منظور تـألیف ایـن یکی از د یل اصلی کمبود کتاب درسی را مشغلۀ زیاد استادان در تمرکـز بـه
بینـی سـوم دتعطیلـی انتظار خواهد بـود کـه در صـورت تحقـق پیشنمایند. قابلمنابع عنوان می
ای ها پاسخ گوینـد. انـین تجربـهاستادان بتوانند به این نیاز ضروری دانشگاهها  کامل دانشگاه

عنوان مـوظ ی اسـتادان در دورۀ ها در اوایل انقالب دتألیف کتاب بهدر جریان تعطیلی دانشگاه

                                                                                                                   
1. Tele Working 
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که برخـی از اسـتادان بهتـرین اثـر علمـی در نحویها  بسیار کارا بوده است، بهتعطیلی دانشگاه
 اند.ر این دوران به نگارش درآورده یا ترجمه کردهحوزۀ خود را د

های علمـی مجـازی بـا مـدیریت مـدیران گیری هسـتهتواند از  ریـق شـکلاین پیشنهاد می
های علمی دالبته بـا دو راهکـار مت ـاوت  صـورت ها و یا انجمنهای آموزشی در دانشگاهگروه

های نظـام آموزشـی ایـران در ف کاستیها براساس و با هدکار جدید در این هستهگیرد. تقسیم
 تحقق است:درسی به  ریق زیر قابلخصوص منابع درسی و کمک

 صورت ان رادی و یا گروهی های درسی موردنیاز دبهتدوین کتاب  .۱

 صورت ان رادی و گروهی های اصلی و پایه دبهترجمۀ کتاب  .۲

ویـژۀ کتـب ) ازمان سامتسادر این راستا نقش دو سازمان انتشاراتی ملـی دانشـگاهی یعنـی 
توجـه خواهـد بـود. دویژۀ کتب علوم پایـه و مهندسـی  قابل مرکز نشر دانشگاهیعلوم انسانی  و 

 نماید.تحقق این ایده، بخشی از کمبودهای ناشی از منابع درسی را تأمین می
 

 سخن نهایی
همـه  کرونا نـه اولـین و نـه آخـرین بحـران اسـت. جنـگ، تحـریم، آلـودگی هـوا، کرونـا و...

اند. بحران بعـدی اـه هایی بوده و هستند که آموزش عالی کشور را تحت تأثیر قرار دادهبحران
های آتی، آموزش عالی ایـران را زیست؟ بحرانشدن آب و یا نابودی محینخواهد بود؟ کمیاب

کید قـرار گرفـت، بحراناگونه تحت تأثیر قرار خواهند داد؟ همان ا هـگونه که در ابتدا مورد تأ
آینـد و آنهـه آنهـا را همه با اندکی ت اوت، شبیه بـه یکدیگرنـد. آنهـا یکـی پـس از دیگـری می

های محکمی است که امکان واکنش درسـت در گذر خواهد کرد زیرساختتحمل و قابلقابل
ــا را امکان ــل آنه ــر محکممقاب ــت ب ــن یادداش ــلی ای ــام اص ــاخت. پی ــد س ــذیر خواه ــازی پ س

 یران در شراین موجود استوار است.های آموزش عالی ازیرساخت
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 ا و نابهنگامی یک رخداد سادهرونک

 محمدرضا نیستانی1
 

 مقدمه و بحث
کرونا ایزی جز یک رویداد و رخداد ساده نیست، فقن کمی نابهنگام اسـت. نابهنگـامی ایـن رخـداد 

ـتین بـار است که تا این اندازه همۀ ما را متحیر ساخته است. هر رخدادی در این جهـان وقتـی بـرای نخس
ـینات اب افتاده است نابهن ـیلگام بوده است. وقتی بشر برای اّول و  وفـانی مرگبـار مواجـه شـد،  بـار بـا س

 پردازی روی آورده بوده است. پردازی و خیاوتردید سخت متعجب گردیده و به داستانبی
در تاریخ دانایی، هرگاه بشر در وضعیتی نابهنگام قرار گرفته است، جویبارهای باریـک عوا ـف 

ای پخته و ناپخته، روانـۀ بـازار آشـ تۀ معرفـت شـده اسـت. در  ـوو تـاریخ، هو احساسات و تحلیل
انـد. وقتـی های گذرا و میرا بودهها و نگرانیهنری، دارای جاذبهرخدادهای نابهنگام مانند هر اثر شبه

زمان بازگشودن کالف تودرتوی رخدادهای نابهنگام فرارسیده، مانند هـر رخـداد دیگـری، دسـت از 
 اند.گیرانۀ خود برداشته و به یک ات اب ساده بدو شدهگری همهلوهاغواگری و ج

شدند، بـه جهـت بار با رخدادهای ناشناخته مواجه میهای نخستین، وقتی برای اّولینانسان 
آمیـز، برآشـوبنده های ناشناخته، وهمدادند و به راهای، پجشت بر باد مینگاه غیرعلمی و اسطوره

قدر هویدا نشـده بـود کـه کسـی بدانـد بـا گرایی آنآن زمان هنوز تجربهتاختند. و ترسناک می

                                                                                                                   

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کی یت وزارت علوم، و  عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اص هان .۱
  تحقیقات و فناوری

   m.neyestani@gmail.comایمیل: 
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های نابهنگامی اگونه باید مواجه شود. برای همین در گذشته، هراـه انین رخدادها و بیماری
شناختی اندیشیده است، رنجش به لحاظ روانانسان غیردانشگاهی، بیشتر به شراین نابهنگامش 

 آور شده است.نیز داار سستی مالوتر و به لحاظ اجتماعی عمیق
ها، که در قرن سیزده میالدی،  وفان دردی به نام  اعون در اندک زمانی، اهرۀ بههآنگاه 

ـرد، علـوم ها انسان را بـه کـام نـابودی رحمانه میلیوندار کرد و بیزنان و مردان را زشت و لکه بج
سرعت آن رخداد نابهنگـام ود تا بتواند بهقدر توانمند نبهای دانشگاهی آنتجربی هنوز در محین

 ۱۶۴۳ها، مرگ سیاه تا سه قرن یعنی تا سـاو رو، برای ساورا به یک ات اب ساده بدو کند؛ ازاین
 در تمام جهان قربانی گرفت. 

هـا و رویکردهـای مختلـف اکنون با پیشرفت علم و آشـنایی انسـان دانشـگاهی بـا پـارادایم
خواهند تا این رخداد نابهنگام را در های پژوهشی، زمان اندکی میهها و مؤسسمعرفتی، دانشگاه

ها با وجود توسعۀ آموزش عـالی در ترین زمان به ات اقی ساده بدو کنند. همهنین دانشگاهسریع
هـای مخـرب هـا و نقـشگریتوانند از جلوهحوزۀ علوم انسانی و اجتماعی، بیش از گذشته می

های آن، پنجـه بـر آشـوبنین رخدادی بکاهند و نگذارند تـا دوروانی، اجتماعی و اقتصادی ا
 اهرۀ بشریت بکشد. 

هاسـت؛ پاسـخ بـه تمـامی خیز، وظی ۀ دانشگاه پاسـخ بـه نابهنگـامیهای بحراندر وضعیت
آورند و هـر دم بـر پیهیـدگی پیچ از دو رخدادها سر درمیدروار و پیچهایی که کالفناشناخته

بعدی نیسـت. هـر ای ایستا و یکمانند کرونا پدیدهرو، رخدادی نابهنگام بهافزایند؛ ازاینآن می
خ می نماید، اه در سطح فردی و اه در سـطح فراگیـر، تـأثیری رخدادی، در هر سطحی که رج

 گذارد.بر زندگی می جانبههمه
زنظـر بنابراین، هر رخداد نابهنگامی پیش از آنکه به ات اقی ساده بدو شود، مسائل زیـادی ا 

کند. درواقع، تـا زمـانی کـه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی، فرهنگی و تربیتی بازتولید می
رخداد، نابهنگام است و هنوز حل نشده است دیا به یـک ات ـاب سـاده بـدو نشـده ، همهنـان 

شـماری کـه امـروز مـا در هـای بیآفرینـد. پرسـشواجد مسئله است و هرلحظه پرسشی نو مـی
پرسیم، همه نشانگر فاصلۀ بین رخداد نابهنگام و ات اب ساده اسـت. رونا از خود میمواجهه با ک

هـایی کـه بایـد فاصلۀ بین رخداد نابهنگام و یک ات اب ساده، مملـو اسـت از مسـائل و نگرانـی
 تر برای آنها پاسخی مناسب بیابند.ها هراه سریعدانشگاه
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ر بوده، همین رخدادهای نابهنگام بـوده اسـت. در در تمام تاریخ، آنهه به رشد و تعالی بشر منج 
ای شـود. همهنـین در انـین فاصـلهفاصلۀ بین رخداد کرونا و ات اب ساده است که علم آفریـده مـی

هـای بحرانـی همهـون بیمـاری شوند. در لحظـهاست که م اهیم علوم انسانی ساخته یا بازسازی می
 رسند. ها در فناوری به منصۀ ظهور میوریهای بنیادی و کاربردی و نوآکروناست که پژوهش

ها به هنگام مواجهـه بـا رخـدادهای نابهنگـام در حـوزۀ پـژوهش،  ـرا کار اصلی دانشگاه
هـای شوند کـه پدیـدههای آغازین در زمانی مطرا میهای آغازین است. تمامی پرسشپرسش

بهنگـام کرونـا بـه همـۀ مـا اند؛ برای نمونه، رخـداد نازندگی هنوز به یک ات اب ساده بدو نشده
 دانشگاهیان کمک کرده است تا از خود بپرسیم:

های بیولوییک آماده کننـد؟ یـا اساسـًا کشورها در آینده اگونه باید خود را برای جنگ  -
المللی و حقوقی در بازتعریف انـین تحقیقـاتی ایسـت؟ آیـا  زم اسـت های بیننقش سازمان

شرایطی بـازتعریف شـود؟ کـدام نهـاد و سـازمان جهـانی المللی در انین وظایف نهادهای بین
 های بیولوییک ممانعت کند؟ ها در خصوص جنگوظی ه دارد تا از ادامۀ پژوهش

 آیا بشر واقعًا در شراین آخرالزمانی واقع شده است؟ وضعیت آخرالزمانی دقیقًا ایست؟  -

نـا ایسـت؟  آیـا  زم نهادهای مدنی در مواجهه با رخـدادی نابهنگـام همهـون کرو  مسئولیت -
 است وظایف نهادهای مدنی در انین شرایطی بازتعریف شود؟

 ها به ارمغان آورد؟ تواند تعری ی نو از همدلی و فهم حضور دیگری برای انسانآیا کرونا می  -

هایی نوظهور همهون کرونا وجود های زندگی و فرهنگی با بیماریاه نسبتی میان سبک -
های زنـدگی، هـا، سـبکیک از فرهنـگخدادی همهون کرونا، کـدامدارد؟ برای مواجهه با ر 

 تر عمل کنند؟تواند ارزشمندتر باشند و اثربخشباورها و تمایالت می

هـا بـا آن درگیـر شـده اسـت، که تمام جهان در ایـن مـاه در وضعیتی دشوار و برآشوبنده -
 تا اه اندازه است؟ ها در مقابل یکدیگر ها و دولتها، نهادها، سازمانمسئولیت آدم

توانند در شراین کرونایی، عدالت اجتماعی را بـرای همـۀ شـهروندان ها اگونه میدولت -
 فراهم آورند؟ 

لحاظ حقـوقی و انسـانی نیازمنـد تعریـف در شراین کرونایی آیا معنای زندان و زندانی به -
 مجدد است؟ 

یی اـه معنـایی پیـدا م اهیمی همهون قدرت، مراقبت، کنترو و آزادی در شـراین کرونـا -
 کنند؟ می
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سا ر و دیکتاتور با رخدادی نابهنگـام همهـون کرونـا های مردماه نسبتی میان حکومت -
 وجود دارد؟ 

 آیا م هوم نهادی به نام شهرداری و محله در وضعیت کرونایی نیازمند بازسازی است؟ -

هـا و د روزها، ه تهتوانندر شراین دشوار شیوع بیماری کرونا، اعضای خانواده اگونه می  -
 آنکه زخمی در روا و جانشان بی تد؟ ها در قرنطینه بمانند، بیماه

گیر شـناختی  پـس از پایـان کرونـا گریبـانهایی داقتصـادی، اجتمـاعی و رواناه بحران -
 جامعه خواهد شد؟ 

ترین وظایف دانشگاهیان پیش از آنکه رخداد کرونا به یک ات اب سـاده تبـدیل یکی از مهم
های فوب است. اساسًا برای انسان دانشگاهی، رخدادهای نابهنگام ردد، یافتن پاسخ به پرسشگ

فرصــتی ارزشــمندند تــا مرزهــای معرفــت را درنــوردد و بــه فراســوی ات اقــات ســاده بیندیشــد. 
هـای دهنـد کـه راهرخدادهایی نابهنگام همهون کرونا به انسـان دانشـگاهی ایـن مجـاو را مـی

افتد، دانشگاهیان نه ا در آینده هموارتر سازد. وقتی رخدادی نابهنگام ات اب میها ر بهزیستی آدم
 کنند.  شمار مبادرت باید به تبیین مسائلی بییک مسئله، بلکه می

افتد معمـوً  در آمـوزش عـالی، برخـی مانند کرونا ات اب میمتأس انه تا رخدادی نابهنگام به
گشـایند. رونده باشند، لب به سخنان کلی مـین و پیشهای آغازیجای آنکه پی  را پرسشبه

جای آنکه به دنباو مسـائل پیرامـون رخـداد باشـند، بـه دنبـاو آن پس از هر رخداد نابهنگامی به
 ها و اهداف آموزش عالی را بازخوانی کنند.افتند تا سیاستمی

انشـگاه و شـدن از معنـا و م هـوم دهای کلی در آموزش عالی ایزی جـز دور را پرسش 
های هـا و سـازمانها، مؤسسهکردن زندگی و مسائل بغرنج و دشوار آن نیست. افراد، گروهحاشا

بایـد در هـای کلـی و عامیانـه مـیجای درمانـدگی و  ـرا پرسـشپژوهشی در آموزش عالی به
هـای اساسـی سرعت به  را و پاسخ به پرسـشهای تجربی، فنی و علوم انسانی بهتمامی حوزه

 اجهه با بیماری کرونا بپردازند. در مو 
شـناختی، شـناختی، جامعـهرخدادی نابهنگام همهون کرونا با اضالع و ابعاد پزشکی، روان

مانند هر مسئلۀ پژوهشی دیگر، هم نیاز به شناختی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و تربیتی بهانسان
که در آغـاز مسـئلۀ دارد. اکنونای های بنیادی و هم نیاز به تحقیقات کاربردی و توسعهپژوهش

 ور عاجل باید عالوه بر برخـی از مسـائل بنیـادین کـه بـه آنهـا بیماری هستیم، آموزش عالی به
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انـد، به برخی از مسائل کاربردی که شهروندان در وضـعیت حاضـر گرفتـارش شـده اشاره شد،
 پاسخ منطقی و مناسب ارائه دهد:

 ها و نهادهای نظامی اگونه باید باشد؟سربازخانه در شراین شیوع بیماری کرونا، فعالیت -
ها و زندانیان در شراین شـیوع کرونـا ها با زندانآیا ازنظر حقوقی، نحوۀ مواجهۀ حکومت -

 مناسب بوده است؟

فروشان در شراین شیوع کرونـا اگونـه بایـد نحوۀ تأمین زندگی کارگران روزمزد و دست -
 باشد؟

ه باید در شراین شیوع کرونا به مأموریت و اهداف وپرورش و آموزش عالی اگونآموزش -
تواننـد هـا اـه راهکارهـایی را مـیخود ادامه دهند؟ در صورت ادامۀ وضعیت کنونی، این نظـام

 برای ادامۀ تحصیل فراگیران در پیش بگیرند؟

های زندگی ازجمله آموزش مجازی های موردنیاز الکترونیکی در تمامی حوزهزیرساخت -
 اند؟نایی کدامدر شراین کرو 

یک از مشـاغل و نهادهـا در اولویـت در صورت تداوم بحـران کرونـا، ازسـرگرفتن کـدام -
 خواهد بود؟

توانند بار اضافی هزینۀ اقتصادی کرونا را تحمل نمایند؟ تنهایی میها بهتا اه اندازه دولت -
یت کنـونی هـای جامعـه در وضـعهای خصوصی و افراد ثروتمند در تأمین هزینهآیا نقش شرکت

  زم است تغییر کند؟  

توان در وضع مالیـات در صورت تداوم شیوع بیماری تا بیش از یک ساو، اه تغییری می -
 بر افراد متموو قائل شد؟

ها و مقررات اجتماعی نیازمنـد نامهیک از احکام حقوقی، آییندر شراین کرونایی، کدام -
 تغییرند؟

توانـد و روان شهروندان در شراین کرونایی مـی ای در بازسازی روارسانۀ ملی اه وظی ه -
 بازی کند؟

 باید صورت پذیرد؟ دهی نهادهای مدنی در مهار کرونا اگونه مینحوۀ سامان -

 توانند در وضعیت کرونایی، روحیه و شادابی خود را ح ظ کنند؟ها اگونه میخانواده -

 این کرونایی ایست؟ها در مدیریت زندگی افراد سالمند در شر نقش نهادها و سازمان -

 اند؟لحاظ اقتصادی در بحران کرونا کدامپذیرترین اقشار جامعه بهآسیب -
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 اند؟ های ایرانی در زندگی قرنطینه کدامترین مسائل خانوادهمهم -

یک از مسائل و مشکالت مشاغل مختلف در مواجهه بـا بیمـاری کرونـا ایسـت؟ کـدام -
 اند؟ دیدهمشاغل، ضرر و زیان بیشتری از شیوع کرونا 

های تجاری را در وضعیت کنونی از فروپاشـی توانند برخی از شرکتها اگونه میدولت -
 نجات دهند؟

 ترین مسائل افراد پس از پایان بحران کرونا اه خواهد بود؟مهم  -

های مختلف در مواجهه با حل مسائل افراد پـس از پایـان اپیـدمی نقش نهادها و سازمان  -
   کرونا اه خواهد بود؟

رسـاندن زمـان تبـدیل حداقلبنابراین، نقش آموزش عالی در انین بحرانی، تـالش بـرای به
رسـاندن حداقلرخداد نابهنگام به یک ات ـاب سـاده اسـت. همهنـین وظی ـۀ آمـوزش عـالی، به

شدن آن به یـک ات ـاب روزمـره دردها و آ م بشر در حدفاصل بین رخداد نابهنگام کرونا و بدو
پـذیر باشـد. در بایـد مسـئولیتوضعیتی، آموزش عالی بـیش از هـر زمـانی مـیاست. در انین 

گـاهیخیز، تعطیلی کالسشراین بحران بخشـی، های حضوری نبایستی ترجمـانی از تعطیلـی آ
رسانی انسان دانشگاهی باشد. آموزش عالی بیش از هر زمـانی نیـاز دارد کـه پژوهش و خدمت

هـایی نـو بـرای مأموریـت خـود رسـت را بیابـد و افـقسرعت، مسیرهای ددر انین شرایطی، به
هـایی شود، دانشگاه بایـد راهبازیابد. در وضعیتی که دو هر انسانی از این پیشامدها مجروا می

 شود.را بجوید که هراه زودتر به پایان آ م و دردهای بشریت از این بیماری ختم 
 



 

لزوم گذر از آموزش عالی  کرونا باید آموخت: از
 به آموزش عالی« بنیادمنطقه»و « بنیادلتدو»

 «گرابنیاد کلاجتماع» 
 1مصطفی مهرآیین

 
 مقدمه و بحث

تاکنون در ادبیات مربو  به رابطۀ آموزش عالی و جامعه در ایـران، از دو مـدو سـخن گ تـه شـده   ۱
کـه « دبنیامنطقـه»دهـد و مـدو که گ تمان حاکم بر این رابطه را شکل می« بنیاددولت»است: مدو 

، رابطـۀ میـان جامعـه و نظـام آمـوزش عـالی را انـدکی «آمـایش سـرزمینی»اگراه در قالـب م هـوم 
بنیاد است. در هردوی این اشکاو رابطـه، آنهـه مغ ـوو تر ساخته، خود جزئی از گ تمان دولتدرونی

ماهیـت  کـه در آن -بنیـادماند آن است که رابطۀ میان آموزش عالی و جامعه، به یک رابطـۀ درونمی
شـود. امـا وضـعیت اسـتینایی حاصـل از بـدو نمی -جامعه، ماهیت آموزش عالی را مشـخص سـازد

اپیدمی کرونـاویروس، ضـرورت بازاندیشـی در رابطـۀ جامعـه و آمـوزش عـالی را بـار دیگـر در برابـر 
التحصـیالن نظــام اشـمان مـا قــرار داده اسـت. وجـود جمعیتــی بـزرگ از اسـتادان دانشــگاه و فارغ

هـای خـاص اجتمـاعی، از خلـق کمتـرین واکـنش اهی که همهون بسیاری دیگر از موقعیتدانشگ
انـد، از شدن یک بیمـاری خطرنـاک در جامعـه ناتواننظری یا عملی در برخورد با وضعیت اپیدمیک

                                                                                                                   
 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شناسی استادیار جامعه. ۱

 sp.ac.irmehraeen@nriایمیل: 
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وجود نوعی جامعۀ علمی راکد یا بریده از جامعه در کشور مـا حکایـت دارد. ایـن جمعیـت انبـوه از 
هـای زنـدگی در انداختن یک کمپـین سـاده در حمایـت از روشرده حتی قادر به راهکافراد تحصیل

جای بـازیگری در جامعـه، کرده بـهدیگر، این جمعیت تحصیلعبارتدوران قرنطینۀ جامعه نیست؛ به
در انتظار رسیدن دستور از ناکجاآبادی اسـت کـه در وضـعیتی تراییـک، خـود، اشـم امیـد بـه ایـن 

دوخته است. این واقعیت تاریخی، یعنی رکود اجتماع علمـی و نظـام آمـوزش  کردهجمعیت تحصیل
سـمت نـوعی آمـوزش عـالی انگیزبـودن، از لـزوم حرکـت آمـوزش عـالی بهعالی ما، اما در کنار غم

حکایـت دارد کـه درون آن، آمـوزش عـالی ایـزی جـز همـان نظـام دانـش « گرابنیاد کـلاجتماع»
گرا، نظام آموزش عالی را نوعی نظـام بهزیسـتی بنیاد کللی اجتماعموردنیاز جامعه نیست. آموزش عا

داند که بر یک قاعدۀ بنیادین استوار است: هر فرد انسانی هویت، معنا و هدف زنـدگی خـود را از می
های انسانی ازقبیل عشق و آرامش و صـلح بـه  ریق ارتبا  با اجتماع، ارتبا  با جهان  بیعی و ارزش

ریشـه دارد. معنـای لغـوی « Education»ن رویکرد، در دریافت باستانی از م هوم آورد. ایدست می
ها از کشیدن آنهه در درون انسان یا کودک انسان وجود دارد و نـه پجرکـردن انسـاناین وایه یعنی بیرون

هـای انسـان از تـرین ویژگیکشـیدن مهمگرا سـعی در بیرونا العات. به زبان ران میلر، آموزش کل
انسان دارد که ایزی جز یک حس احترام عمیق به تمامی ابعاد زنـدگی و یـک عشـق سـوزان  درون

ایم برمبنـای نیازهـای جامعـه و تـاریخ، های آموزش موجود کوشـیدهبه یادگیری نیست. اگر در شیوه
نهـا ایم بـه آدانسـتهدرون  البان دانش را به شکل مکانیکی انباشته از ا العاتی نماییم کـه از ابتـدا می

گرا بـه آمـوزش و زنـدگی انـین گ تـه نیازمندیم تا انسان و جامعه را کنترو نمـاییم، در رویکـرد کـل
هــای محــدود و بســته از در قالــب تعریف 1«شــدهگران عینیمشــاهده»جای خلــق شــود کــه بــهمی

درون انسـان  های اندگانۀ معنا و تجربۀ انسانی کـه درها و امکانات انسان، باید اجازه داد  یهپتانسیل
های معمـوو آمـوزش و انباشته است سر به بیرون بگشاید و خود را در جهان منتشر کند. اگر در شیوه

پذیرکردن افراد جامعه تالش ما بر آن است که به آنها خواندن و نوشـتن و حسـاب و ریاضـی و جامعه
شـود کـه بـیش از  ته میپذیری و زندگی انین گگرا به جامعهفیزیک و... بیاموزیم، در رویکرد کل

پذیری و تحسـین زنـدگی ها امکان خلـق روابـن انسـانی، مسـئولیتها باید به انسانتأکید بر این مؤل ه
ــا بــه وجــودی دســت یابنــد کــه می تواننــد دســت یابنــد. آبراهــام مــازلو ایــن موضــوع را آموخــت ت

ــود کــه جامعهمی« بخشــیخودتحقق» ــد و معتقــد ب بســن مجموعــۀ گرا ســعی در پــذیری کــلنامی

                                                                                                                   

1. Observed Observer 
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های فکری، عا  ی، اجتماعی، فیزیکـی، هنـری، روحـی و خالقانـۀ افـراد دارد. بنـا بـه بـاور توانایی
متخصصان این فلس ۀ بهزیستی، زنـدگی فـردی و اجتمـاعی درسـت نیازمنـد آن اسـت کـه در بسـتر 

وضـوع شناسـانه و معنـوی انسـان مزندگی تمامی ابعاد شناختی، اجتمـاعی، عـا  ی،  بیعـی، زیبایی
سـاختن هریـک از ایـن ابعـاد شناسایی، یادگیری، آموزش، مراقبت و تحقق قـرار گیرنـد، اـون فعاو

ــای فعاو ــه معن شــناختی، منطقــی، ریاضــی، هــای مت ــاوت کالمــی، زبانســاختن تواناییزنــدگی، ب
بیناشخصی، عا  ی، بدنی، تصویری، فضایی، موسیقیایی، ریتمیک و معنوی در انسان اسـت. آنهـه 

ساختن جایگاه این سه نوع آموزش عـالی دامه از آن سخن خواهیم گ ت ایزی نیست جز روشندر ا
در تاریخ معاصر ایران و لزوم گذر از نوع اوو و دوم به نوع سـوم آمـوزش عـالی یعنـی آمـوزش عـالی 

  1.گرابنیاد کلاجتماع
هـای لتبنیاد آموزش عالی، واقعیت تـاریخی حاصـل از فعالیـت دو منظور از مدو دولت  ۲

شـود و تـا دولـت فعلـی ایـران مدرن در تاریخ معاصر ایران است که از دولت رضاشاه آغـاز می
یابد. در این مدو، آموزش عالی ایزی نیست جز عامل ایجاد تغییر در جامعۀ ایران کـه ادامه می

 و« مترقـی»ای باید دو ایز را متحوو سازد: نخست، کلیت جامعۀ ایران و تبـدیل آن بـه جامعـه
دوم، مــردم ایــران و تبــدیل آنهــا بــه کارمنــد ددر ســطح دولــت  و شــهروند ددر ســطح زنــدگی 

های گیری دولت نخست پهلـوی تـا سـاوهای انقالب مشرو ه و شکلروزمره . در فاصلۀ ساو
یابی دوبــارۀ پهلــوی دوم، بــه علــم و وهشــت مــرداد و قــدرتنخســتین پــس از کودتــای بیست
زدایی، شـد کـه قادرنـد بـا خرافـهآفرین نگریسـته مییی تحـووتکنولویی مدرن همهون نیروهـا

سـاز تحـو ت بـزرگ در جامعـۀ ایـران شـوند و ریز، زمینهتقویت عقالنیت و ایجاد ت کر برنامـه
آفرینی را بـه ایـن کشـور هدیـه کننـد. نخسـتین شـکل از ایـن شـیوۀ سعادت و توسـعه و تمـدن

ن در گ تمـان رسـمی دو حکومـت پهلـوی تـوابندی گ تمانی علـم و تکنولـویی را میصورت
فرهنگ و سیاست فرهنگوی در یافت. به زبان بیانکه دووس و کریستوف ورنر، ویراستاران کتاب 

، میـان ایـدۀ رضاشـاه دورۀ رضایا : دولت پهلوی، بورژوازی جدید و خلق جامع  مدرن در ایوران
هـای غربـی از یپلماتنکرده دتصـویر د تربیـت و تحصـیلعنوان یک قزاب دهـاتی زمخـت بیبه

ایز در ایران، ازجمله احیای فرهنگی و اجتماعی ایـران، ریشـه در رضاخان  و این ایده که همه
اگراـه رضاشـاه خـود  شـود.های اقتدارمابانۀ رضاشـاه دارد، تناقضـی روشـن دیـده میسیاست

سـی شناامـروزه از منظـر جامعه ،های یک شخصیت فرهنگـی برخـوردار نبـوداندان از ویژگی
                                                                                                                   

1. Holistic- social Based Education 
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های اصـالحی رضاشـاه زمینـۀ مناسـب تغییرات فرهنگی کاماًل روشن است که مجموعه برنامـه
شود، در برای تولید فرهنگ و اندیشه در ایران قرن بیستم را فراهم آورد. برخالف آنهه گ ته می

کـرد. بـرعکس، در ایـن دوران این دوران، سیاست استبدادی، وضـعیت فرهنـگ را تعیـین نمی
میان سیاست و فرهنگ را شاهدیم که در آن تولید فرهنگـی داعـم از ادبیـات،  وسویهای درابطه

هـای علوم  بیعی، تکنولویی، معماری و...  بر سیاست مـؤثر اسـت و سیاسـت شـیوۀ بازنمایی
کند. اگر فرهنگ و تکنولویی را در تعری ی وسیع شـامل دانـش پزشـکی، فرهنگی را تعیین می

یات، موسیقی، معماری، نقاشی، عکاسی، مطبوعات، نظام آموزشـی ورزش، سالمت، تئاتر، ادب
ونقـل، و مدرسه، دانشگاه، موزه، پوشاک جدید، نظام مالیـات، پادگـان، تربیـت نظـامی، حمل

هـای هـا و مهارتآهن، ماشین، صنعت مونتای، خرید لیسانس، خریـد قطعـات و... و دانشراه
یا داو کلیدی گ تمان پهلوی نخست دربـارۀ علـم و  ترین گزارهنه ته در پشت آنها بدانیم، مهم

تا ایـن دانـش و مهـارت را بـه دسـت نیـاوریم، مترقـی »تکنولویی را باید این گزاره دانست که 
، در کـانون گ تمـان «میابـه عامـل تغییـر اجتمـاعیفهـم علـم و تکنولـویی به«. »نخواهیم شد

،  ۱۹۶۰د مأموریت بورای وطون اب سه کتمحور پهلوی دوم نیز جای دارد. تجددخواهی سلطنت
الظـاهر توسـن شـاه نوشـته   کـه علی۱۹۷۴د سوی تمدن بوزر به ، و ۱۹۶۷د انقکب س ید ایران

دهنـد. شـاه خـود ایـن سـه مایۀ اصلی گ تمان حکومت پهلـوی دوم را نشـان میاند، درونشده
شانزده سـاو »داند: یهایش دربارۀ گذشته، حاو و آیندۀ ایران مترتیب معرف دیدگاهکتاب را به

، و یازده ساو پیش کتاب دوم من بـه نـام «مأموریت برای و نم»پیش نخستین کتاب من به نام 
انتشار یافت. کتاب اوو بیشتر مربو  به گذشته، و کتاب دوم مربـو  بـه حـاو « انقالب س ید»

در دسـترس  شـوددانم سومین کتاب خود را که بیشـتر مربـو  بـه آینـده میبود. امروز  زم می
های تاریخ معاصر ایران، شاه نیز گ تمـان خـود را همانند تمامی ایدئولوگ«. ملت ایران بگذارم

کند. او در خصوص وضعیت آغاز می« تغییر اجتماعی»و لزوم « انحطا »با پرداختن به مسئلۀ 
ســیر انحطــا  تــدریجی ولــی مــنظم و »نویســد: مانــده و مــنحن جامعــۀ ایــران انــین میعقب

ای که در همة شئون مادی و معنوی حیات ملی ما از آغاز قرن نـوزدهم مسـیحی شـروع ق هو بی
سـاله، ملـت ایـران شد، تا بعد از جنگ جهانی اوو ادامه یافت. در تمـام ایـن دوران صدوبیست

ذره از دسـت داد و هـرروز از روز پـیش مانند یک بیمار ما ریـایی نیـروی حیـاتی خـود را ذره
واستخوانی جز پوستکه در پایان نخستین جنگ جهانی دیگر به وریتر شد، بهرمقنزارتر و بی

ترین دوران انحطا  تـاریخ ایـران تر این بود که این تاریکاز این بیمار نمانده بود. فاجعۀ بزرگ
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با پربارترین دوران جهش علمی و اقتصادی جهان غرب و آغاز عصر جدیـد صـنعتی آن مقـارن 
شد به صورتی نومیدکننده فاصلۀ کشور ما را بـا ممالـک هرروز که سپری می ترتیببود، و بدین

کرد... ازنظر سیاسی ایـران جـز بـه صـورتی تشـری اتی کشـوری مسـتقل پیشرو غرب بیشتر می
آمد... از امنیت داخلی و خارجی نیز خبری نبود... از امنیـت قضـایی و  بعـًا از حساب نمیبه

ترین شــد... ازنظــر اقتصــادی ایــران یکــی از ضــعیفه نمیامنیــت اجتمــاعی نیــز نشــانی دیــد
« تجـدد»و « ترقـی»شاه تنها راه ممکن برای خـروج از انحطـا  را «. کشورهای جهان بود...

کیـد میمی وجـه بـا هیچشـدۀ جامعـۀ ایرانـی را کـه بهاسـاس نظـم کهنه»کنـد بایـد داند. او تأ
ریزی نظمی نوین و مترقی تمام آثـار با پیمقتضیات عصر نو سازگار نبود دگرگون کرد و همراه 

ــل میبــت و ســازنده ــان برداشــت و عوام ای را کــه و مظــاهر من ــی و مخــرب گذشــته را از می
محمدرضا پهلوی پس از  را مشـکل جامعـۀ «. پدیدآورندۀ ایران نو هستند جایگزین آنها کرد

اش را را که وعده« انیتمدن بزرگ ایر »کوشد خطو  کلی آن حل آن میدادن راهایران و نشان
تمدن بـزرگ یعنـی »نویسد دهد تشریح نماید. او در توضیح معنای تمدن بزرگ میبه ملت می

ترین سـطح اه؟ یعنی تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشری در راه تـأمین عـالی
ر آن زندگی مادی و معنوی برای همـۀ افـراد جامعـه بـه کـار گرفتـه شـده باشـد. تمـدنی کـه د

های عـالی معنـوی و بـا مـوازین پیشـرفتة دستاوردهای بدیع علم و صنعت و تکنولویی با ارزش
سـوی تمـدن شاه خود را رهبر اصـلی بـردن جامعـۀ ایـران به«. عدالت اجتماعی درآمیخته باشد

رسانیدن ملت ایـران بـه دوران تمـدن بـزرگ بـا ترین آرزوی مـن، و رهبـری »داند: بزرگ می
عنوان مسـئوو سرنوشـت ایـن کشـور بـرای ای است که بـهترین وظی هن راه اساسیکشورم در ای

مانـدگی در زنـدگی هـای عقبدهد که از اینکه شاهد وجود رنجاو نشان می«. خود قائل هستم
اــه در زمــان ولیعهــدی، و اــه در دورۀ »مردمــان ایــران بــوده، بســیار دردمنــد و متــأثر اســت: 

هـای بـومی یـا ر افراد رنجور و ناتوان ایرانی که داار انواع بیماریسلطنت، به یاد ندارم که دیدا
خبـری بودنـد مـرا های ناشـی از جهـل و بیمانـدگیآثار ناشی از کمی و بدی تغذیه و یـا عقب

بینـد و را رسالتی الهـی می« تمدن بزرگ»شاه حتی رساندن ایران به «. عمیقًا متأثر نساخته باشد
احسـاس قلبـی »نویسد: دهد. او انین میه فرستادگان الهی قرار میناخواسته خود را در جایگا

که اگر انین نبود قدرتی جز قدرت عـادی یـک  -من این است که مشیت کامله خداوندی مرا
ساز امـروز جهـان، مـأمور ای ـای عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشتبه -فرد انسانی نداشتم

 «.این رسالت فرموده است
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یابد. عمـدۀ دو شاه پهلوی بود، در گ تمان روشن کران این دوران نیز ادامه میآنهه آرزوی 
بودنـد. تصـور روشـن کرانی « گفتماان علام و آماوزش عاالی تغییرآفارین»روشن کران ایـران، حـامی 

اکبر داور، عبـاس اقبـاو آشـتیانی، الشعرای بهار، علی دشتی، علیمحمود افشار، ملکهمهون 
الملک فروغی، مهـدیقلی هـدایت، صـادب هـدایت، ، قاسم غنی، ذکاءسلیمان میرزا اسکندری

اکبـر دفتـری، حسـن پیرنیـا دمشـیرالدوله ، علیاصغر حکمت، احمد کسروی، احمد متینعلی
زاده، شـریعت سـنگلجی، سیداسـدالله خرقـانی، احمـد سیاسی، عیسی صدیق، سیدحسن تقـی

زاده، غالمحسـین محمد خالصـیخاکبر برقعـی، شـیزاده، سـیدعلیاکبر حکمـیکسروی، علی
محمد کـاردان، احسـان نراقـی، محمـود صـناعی، جمشـید بهنـام، صدیقی، شاپور راسخ، علی

نوری، هوشـنگ نهاونـدی، محمدحسـن گنجـی، علـی ابوالقاسم قندهاریان، عباسقلی خواجـه
کیـد بـر ت سـیر عقالنـی از مدنی و... آن بود که می دیـن و توان از  ریق مبارزه با خرافـات، تأ

ــه ــانیب ــه، همگ ــت و جامع ــدرن،  ورکلی  بیع ــوم م ــوزش عل ــردن آم ــوزش، فراگیرک کردن آم
کردن قرآن، مبارزه با برخی شعائر و اعتقادات مذهبی همهون زیـارت قبـور، شـ اعت، فهمهمه

نذر، استخاره، و عزاداری مذهبی، لزوم اصالا تشکیالت روحانیت، نقـد دیـدگاه دینـی سـنتی 
کردن جامعۀ ایران پرداخت و علـم مـدرن م مبارزه با جهل دینی و غیره به مترقیدربارۀ زنان، لزو 

 را در جامعه نهادینه ساخت.

کیـد بـود، در سـاو های آنهه در گ تمان دو پادشاه پهلوی و روشن کران حامی آنها مورد تأ
ار های پس از دولت هاشمی رفسنجانی تکر نوعی در گ تمان تمامی دولتبه ۵۷پس از انقالب 

های پـس از در سـاوشده و گ تمان غالب علم و آموزش عالی در ایـران را شـکل داده اسـت. 
هـای پایان جنگ و آغاز فرایند مدرنیزاسیون دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی با ورود گ تمان
هـای فرهنگی جدید روشـن کران مسـلمان ازقبیـل عبـدالکریم سـروش دوم و همهنـین گ تمان

فرهنگی ایران، ااراوب م هـومی  -ران مختلف سکو ر به فضای فکریایدئولوییک روشن ک
ای جـایگزین از ایدئولویی رسمی جمهوری اسالمی در برخـورد و تضـاد مسـتقیم بـا مجموعـه

دادن بـه مسـائل و مشـکالت رمزگان فرهنگی قرار گرفـت کـه تـوان و کارآمـدی آن در پاسـخ
خـرد انسـانی در »هایی ازقبیـل ر شامل دوگانـهایرانیان را به االش کشید. رمزگان فرهنگی مزبو 

گرایی، حقـوب بشـر در مقابـل حقـوب در مقابـل سـنت مقابل معرفـت دینـی، عقالنیـت علمـی
ایدئولوییک، نسبیت معرفتی در مقابل قطعیت حقایق، برابری جنسـی در مقابـل سـلطۀ مـردان، 

بودن انسـان در خاکسـتریدنیاگرایی در مقابـل دنیاسـتیزی، آزادی در مقابـل اسـتبداد و منطـق 
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ها و م ـاهیم جدیـد دیگـر ازقبیـل بود. ورود ایـن دوگانـه« مقابل منطق سیاه یا س ید بودن انسان
گرایی، دموکراسی، حقوب مـدنی، حقـوب شـهروندی، اقتصـاد آزاد، توسـعۀ ایمان فردی، قانون

 لبی، انـدیش، تجربـۀ دینـی فـردی، صـلحداری معرفتگرایی، دیـنسیاسی، اصالحات، عقل
پژوهـی، ت سـیر مـتن، همراهی با نظم جهانی، حقوب اجتماعی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، دین

ستیزی، بازسازی اندیشۀ دینی، رفـاه ها، خشونتروی، گ تگوی تمدنحق ت سیر، گ تگو، میانه
تنها شدن، تساهل، تسامح، جامعۀ مدنی، زندگی اصیل و غیره نـهاجتماعی، سکو ریسم، عرفی

ظم اخالقی جمهوری اسالمی را با بحران روبرو ساخت، بلکه ایرانیان را به ت کر در خصـوص ن
ـــت،  ـــن، حکوم اگـــونگی  راحـــی مجـــدد نهادهـــای اجتمـــاعی همهـــون خـــانواده، دی

ــر و فائقآمــوزش ــم، هن ــر مشــکالت و عقبوپرورش، عل ــدگی موجــودآمــدن ب واداشــت.  مان
روهـایی بودنـد کـه حتـی پـیش از فراگیرشـدن هرحاو، نخبگان سیاسی حاکم خود ازجمله نیبه

هـای غربـی در ایـران پـس از جنـگ، اـاراوب م هـومی ها و ارزشحضور م ـاهیم، اندیشـه
ایدئولویی رسمی حاکم را به االش کشیدند، اگراه آنها به د یل مت اوت قادر بـه رهاسـاختن 

ــدودیت ــود از مح ــی مزخ ــان سیاس ــد. نخبگ ــود نبودن ــمی موج ــدئولویی رس ــا های ای ــور ب ب
ــدئولویی رســمی حــاکم، اــاراوب نواندیشــی های محــدود خــود در اــاراوب م هــومی ای

 را تسهیل کرد. در ایران معرفتی جدید  -های فرهنگیگ تمانی را بنیان نهادند که ظهور جنبش
ــرین ویژگییکــی از مهم ــد سیاســیت ــن وضــعیت جدی فرهنگــی، رواج مباحــی  -هــای ای

شناسانه در میان محققان علـوم مت ـاوت بـود کـه بـر احی روششدن مبشناسانه و حاکممعرفت
کیـد داشـت. در انـین  کارآمدی علوم پوزیتیو و تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل جامعـه تأ

با دو رویکرد نسبتًا مت ـاوت علـوم انسـانی و  گذاری علم و تکنولوژیگفتمان سیاستفضایی بود که 
تولید شد و گسترش یافت. مصط ی ملکیان متـأخر، مهندسی در فضای اندیشۀ ایران  -مدیریتی

راد، مقصود فراستخواه، محمـد توکـل، عبدالکریم سروش دوم، شاپور اعتماد، محمدامین قانعی
ترین نمایندگان رویکرد علوم انسـانی در توان مهممنواهر محسنی، علی پایا و دکتر باقری را می

اللـه حاجی حسینی، جع ر توفیقی، حبیبالله گذاری علم و تکنولویی دانست. حجتسیاست
 با باییان، سپهر قاضی نوری، دکتر علیرضا بوشهری، رضا منصوری، منصور کبکانیـان، دکتـر 

فـر و بـا خره منش، مهنـدس ملکیفاتح راد، حمیدرضا  یبی، دکتر کرمانشاه، مهندس نـادری
گذاری علـم تمان سیاسـتمهندسی در گ  -ترین نمایندگان رویکرد مدیریتیبهزاد سلطانی مهم

 اند.معرفتی ایران کمک کرده -اند که به گسترش این گ تمان در فضای سیاسیو تکنولویی
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و « گذار در حاوز  علام و تکنولاوژیگفتماان آماوزش عاالی سیاسات»شـدن با فراگیر و غالـب   ۳
ر آمـوزش ترین ات اقـات دیکی از مهم« گفتمان علم و آموزش عالی تغییرآفارین»شدن معایب روشن

کید بر  را بنیادسـاختن آمـوزش های آمـایش سـرزمینی و منطقهعالی ایران به وقوع پیوست: تأ
کردن سیاست نوسـازی در ایـران در انطبـاب بـا عالی. دولت نوساز که متوجه شده بود یکدست

محیطی منـا ق جغرافیـایی مختلـف کشـور نیسـت فرهنگی و زیسـت -های اجتماعیوضعیت
کید   -هـای اجتمـاعی، اهـداف خـود را در پیونـد بـا ویژگی«آمایش»های بر  راکوشید با تأ

کید بر این نکته بـود کـه باعـی شـد نظـام فرهنگی و زیست محیطی این منا ق به پیش ببرد. تأ
آموزش عالی نیز با ایجاد تغییراتی در نظام کنکور و شیوۀ گزینش دانشجو ددر حوزۀ آموزش  و 

کید بر موضوعاتی ه مهون ایجاد پیوند میان جامعه و دانشگاه ددر حـوزۀ پـژوهش و همهنین تأ
های خود بپردازد و آنها را با قالب توسعۀ پایدار هماهنگ سازد، سازی سیاستفناوری  به بومی

کردن اسـالمی»و « سازی علم و دانشتجاری»اگراه پیگیری همزمان دو سیاست دیگر یعنی 
 رو ساخته است.ت روبهبسها را با بنتمامی این سیاست« علوم
کـه خـود شـکلی دیگـر از  -بنیادبنیاد و منطقههای دولتترین معضل مدوشک مهمبی   ۴

بودن آن در ایجـاد ارتبـا  درونـی آموزش عـالی در ایـران نـاتوان -بنیاد استهای دولتسیاست
میان علم و جامعه است. در وضعیت فعلی، نظام آموزش عالی همهون تاجری بزرگ عمل می

صورت گ تمانی در بیرون از جامعۀ ایـران که خود به -کند که وظی ه دارد کا یی به نام علم را
شود و هر دوره با نامی همهـون پزشـکی، مهندسـی، نـانو، انسـانی، ینتیـک، گذاری میارزش

در مقام عنصری بیرونی وارد جامعۀ ایران کنـد و  -گیردبایو، این و و... شکل غالب به خود می
در معرض جامعۀ ایران و افراد آن قرار دهد تا افـراد و جامعـه بتواننـد آن را اخـذ یـا خریـد  آن را

گرایی در نظـام گیری نـوعی تقلیـلنمایند. نبود رابطۀ درونی میان علـم و جامعـه باعـی شـکل
بنیاد بنیاد و منطقـههای دولتآموزش عالی ایران شده است. دریافت نظام آموزش عالی در مدو

هـای ای اسـت کـه زنـدگی اجتمـاعی جامعـه را بـه دورهساز و دورهافتی گسسته، مقطعآن دری
ســازد کـه هریــک از مســائل و موضــوعات خـاص خــود برخوردارنــد و بایــد گسسـته بــدو می

هـا تعریـف نمـود. ایـن نـوع نگـاه بـه زنـدگی های آموزش عالی را مبتنـی بـر ایـن دورهسیاست
ها خواهد شد که از هیچ پیونـد درونـی ها و سیاسترنامهای از باجتماعی باعی اجرای مجموعه

بنیـاد نخواهـد با یکدیگر برخوردار نبوده و قادر به خلق یک نظام آمـوزش عـالی پایـدار اجتماع
بود. نظام آموزش عالی ناپایدار نظامی اسـت کـه بـه دلیـل اسـتواربودن بـر فراینـدهای شکسـتۀ 

ه ته در جامعه و افراد تحت پوشـش خـود خواهـد توان ن« هدررفتن»ساز گذاری، زمینهسیاست
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بنیاد، به افراد جامعه نیز شد. این نوع نگاه گسسته به جامعه در رویکرد نظام آموزش عالی دولت
ها را بـه جای تعریـف انسـان بمـاهو انسـان، انسـانوجود دارد. این نوع نظام آمـوزش عـالی بـه

لیسـانس و دانشـجوی ارشـد و مربـی و  همهون جوان و نوجوان و دانشـجوی م اهیمی گسسته
کند و با تعیین بیرونی نیازهای آنهـا بـه بندی میاستادیار و دانشیار و استاد و... محدود و تقسیم

پردازد. نگاه این نوع نظام آموزش عالی بـه علـم شان در مسیرهای خاص میدهی زندگیجهت
های دانشگاهی، به یـک وجـود ههایی همهون رشتنیز نگاهی گسسته است که علم را در قالب

شناســی، دادن علــم در درون م ــاهیمی همهــون زیستکنــد و بــا جــایانــدپاره بــدو می
ســازد؛ شناســی، فیزیــک، ریاضــی و... آنهــا را تبــدیل بــه یــک دنیــای آشــ تۀ پرآشــوب میجامعه

حـدهای شناسی احتماً  بیشـتر بـه وامیاو، تصور بر آن است که یک فرد دانشجوی زیستعنوانبه
های او در درسی فیزیولویی و آناتومی و شیمی نیاز خواهـد داشـت و دیگـر نبایـد نگـران دغدغـه

شناسی یا ادبیات یا حتی احسـاس و روابـن عاشـقانۀ انسـانی او بـود. در ایـن حوزۀ فلس ه یا جامعه
 -یاسـیشـود کـه نظـام سعنوان یک پدیدۀ بیرونی نگریسته میرویکرد به آموزش عالی، به افراد به

شدۀ عام خدماتی به آنها ارائه نماید تا همواره بتوانـد اجتماعی حاکم باید در قالب مقو ت تعریف
عنوان یک نیروی کارآمد و م ید یا شـهروند دارای خیـر جمعـی نگـاه کنـد و آنهـا را در به آنها به

 اجتماعی تحت کنترو گیرد.  -های سیاسیدامنۀ نیازهای متداوو نظام

میابه نوعی نظام بهزیستی یا بهترزیستن گرا، به دانشگاه بهبنیاد کلعالی اجتماع نظام آموزش
های ددر تمـامی رشـته« انسـان هنرمنـد»کند که هدفش ایزی جـز تربیـت نگاه می« گراکل»

گرا همهون یـک عامـل اسـتخراج دانـش از بنیاد کلعلمی  نیست. نظام آموزش عالی اجتماع
ریشـه « Education»این رویکـرد، در دریافـت باسـتانی از م هـوم کند. درون جامعه عمل می

کشیدن آنهـه در درون انسـان یـا کـودک انسـان وجـود دارد. معنای لغوی این وایه یعنی بیرون
هـای انسـان از تـرین ویژگیکشـیدن مهمگرا سعی در بیروندارد. به زبان ران میلر، آموزش کل

ترام عمیق بـه تمـامی ابعـاد زنـدگی و یـک عشـق درون انسان دارد که ایزی جز یک حس اح
ایم برمبنای نیازهای جامعـه های آموزش موجود کوشیدهسوزان به یادگیری نیست. اگر در شیوه

و تاریخ، درون  البـان دانـش را بـه شـکل مکـانیکی انباشـته از ا العـاتی نمـاییم کـه از ابتـدا 
گرا بـه آمـوزش را کنترو نماییم، در رویکرد کلایم به آنها نیازمندیم تا انسان و جامعه دانستهمی

هـای در قالب تعریف 1«شدهگران عینیمشاهده»جای خلق شود که بهو زندگی انین گ ته می
                                                                                                                   
1. Observed Observer 



 در ایران و بحران کروناعلم  ،یآموزش عال ی دریجستارها/  168

 

های اندگانـۀ معنـا و تجربـۀ انسـانی ها و امکانات انسان، باید اجازه داد  یهمحدود و بسته از پتانسیل
یرون بگشاید و خود را در جهـان منتشـر کنـد. نظـام آمـوزش که در درون انسان انباشته است سر به ب

« های آموزشی و پژوهشی مراقبتـی و حمـایتییک مجموعه سیاست»بنیاد بیش از آنکه عالی اجتماع
افراد جامعه است. بـه زبـان جـان دیـویی بهزیسـتی یـک فراینـد اجتمـاعی « بستر بهترزیستن»باشد، 

بخشی و دادن دانش به افراد برای زندگی نیست، بلکـه اناست... یک فرایند رشد است. بهزیستی تو 
های آموزش عـالی بـه بهبـود میاو ما در درون سیاستعنوانخود زندگی است؛ بنابراین، قرار نیست به

های آمـوزش عـالی دیدۀ حیات فردی و اجتماعی افراد جامعه بپـردازیم. وظی ـۀ سیاسـتابعاد آسیب
که در درون آن ذهن، روا، بـدن، عا  ـه، شـناخت خالقیـت و آوردن محین و شرایطی است فراهم

رو، بنا بـه ایـن رویکـرد، یابد؛ ازاینهنر انباشته در درون یک انسان، در فرایند زندگی تحقق بیرونی می
شود. برعکس، این برنامـه در های آموزش عالی یک جامعه توسن متخصصان مشخص نمیسیاست

شــود. اســتاد دانشــگاه در ایــن رویکــرد یــک مشــخص می فراینــد مســتمر گ تگــوی افــراد جامعــه
نیست. استاد و محقق دانشگاهی فـردی خـالب، فعـاو و « بخشتوان»و « توان زندگی»دهندۀ انتقاو

 -بـا -زنـدگی»اسـت. بنـا بـه ایـن رویکـرد، ت ـاوتی میـان « فردیت افراد جامعـه»پاسخگو در مقابل 
یست. افراد جامعه دائمًا در پیونـد بـا زنـدگی، بـه ن« آموزش عالی -بدون -زندگی»با « آموزش عالی

پردازند. افراد جامعه که انباشته از نگرانـی در خصـوص دیگـران و پـر از بهزیستی و آموزش خود می
امید برای بهترساختن جهان و زندگی فردی و اجتماعی خودند دایـن همـان تعریـف ایـن رویکـرد از 

های بالغ و عاقـل های ثابت و ابزاری دربارۀ انسان، به انسانجای آنکه بنا به دیدگاهمعنویت است ، به
کوشند خود نه ته در خود را به جهان بی زایند و از ایـن  ریـق بـه افـزایش در جامعه تبدیل شوند، می

دامنۀ جهان و حیات انسان بی زایند. این رویکرد بر لزوم داشتن یک شیوۀ ترکیبی عمل و ت کـر دخـدا 
رد اندبعدی به حقیقت دحقیقت عینـی و حقیقـت شـهودی ، رفـتن از سـمت و انسان ، یک رویک

، رویکـرد اندبعـدی بـه «آزادی»سـمت به« کنتـرو»، رفـتن از سـمت «انسـان»سمت به« قدرت»
نهد. این رویکرد همهنـین سالمت انسان دسالمت بدن، روا، قلب، و با خره ذهن  و... تأکید می

داند و در پاسخ به این پرسـش کـه انسـان بـرای اـه هدف می زندگی انسان در جهان را دارای اهار
 کنیم تا:ای دارد، معتقد است ما زندگی میساخته شده است و زیستنش اه فلس ه

  1الف  یاد بگیریم که بشناسیم و بدانیم

  2ب  یاد بگیریم که انجام دهیم
                                                                                                                   
1. Learning to Know 

2. Learning to Do 
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  1ج  یاد بگیریم که باهم زندگی کنیم
  2د  یاد بگیریم که موجود باشیم

های حاکم بر نظـام آمـوزش عـالی مـا در رسد که با توجه به شکست سیاست  به نظر می۵
گذاری آمـوزش عـالی فرارسـیده صدساو گذشته اکنون زمان بازاندیشی در الگوهـای سیاسـت

دیگر، عبارتمحور نیسـت؛ بـههای دولـتحل این مسئله، اتخاذ دگربـارۀ سیاسـتاست. اما راه
دست برداشت « مدیریت بر علم و فرهنگ»دولت باشد. اصوً  باید از ایدۀ متولی این امر نباید 

را جایگزین آن ساخت. آنهه تولید واقعی علم و فرهنـگ « مدیریت در علم و فرهنگ»و ایده 
ها و م اهیم با سازد برخورد نشانهها را ممکن میها و نظریهها و سمبلیعنی تولید م اهیم و نشانه

ای اسـت کـه در آن، ایـده، ایـده گونـهبان باختین، مکانیسم عمـل زبـان بهیکدیگر است. به ز
شان است نباید بار دیگر به دولت متوسـل آفریند. برای حل مشکالتی که دولت عامل اصلیمی

 بنیاد، خود اجتماع است.سوی آموزش عالی اجتماعشد. راه رفتن به
 

                                                                                                                   
1. Learning to Live Together 

2. Learning to Be 



 



 

 تغییرات  بانیدیدهو  کرونا ویروس شیوع
 عالی موزشآ جهانی

 1محمد حسینی مقدم
 

 مقدمه
 کرونـا گرفتـار ویـروس جهان کشور 206شرایطی صورت گرفته است که  در مقاله نگارش این

فـروردین  17بانی دانشـگاه جـان هـاپکینز در اند. مطابق گزارش مرکـز دیـدهشده ۱۹-کووید یا
هـزار ن ـر 66حـدود هزار ن ر به ایـن ویـروس مبـتال و 214میلیون و در جهان حدود یک 1399

ن ـر  3600هـزار ن ـر مبـتال و بـیش از 58میان سهم ایران تعـداد بـیش از اند که ازاینفوت شده
 . اگراـه بررسـی تـاریخ Johns Hopkins University, 2020د شده گزارش شده اسـتفوت

ن تـواای  ـو نی دارد امـا میگیر سـابقههای همهتمدن بشری بیانگر آن است که شیوع بیماری
هـای گ ت وجه تمایز خاص جهان امـروز در برابـر ویـروس کرونـا در مقایسـه بـا سـایر بیماری

اند و شـده متمرکـز جهانیـان مـدرن، تمـامی تاریخ  وو در بارنخستین برای مسری آن است که
 . Mesfin, 2020د کنند حل را مشکل یک تا اندمساعی پیدا کردهتشریک

بینانه و بینابینی را برانگیختـه اسـت، بـه بدبینانه، خوشانین شیوعی موجی از بازخوردهای 
برافکن هسـتند کـه در  ـوو تـاریخ تمـدن گیری تحـو ت بنیـانشکلی که برخی مدعی شکل

ای را مناسب بـرای دسـتیابی اند که این شیوع، زمینهبشری سابقه نداشته است، برخی مدعی آن
                                                                                                                   

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی هپژوهشکدپژوهی آینده استادیار. 1

  mh_moghadam@yahoo.comایمیل:  
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ست بـه وجـود آورده اسـت و رویکردهـای زیبه برخی اهداف ازقبیل گ تمان جهانی ح ظ محین
کید می کنند که این روند همهون سایر روندهای مشابه،  ـوو عمـری معـین بینابینی بر این نکته تأ

هایی را در پی خواهد آورد اما اوضـاع دوبـاره بـه وضـعیت قبـل بازخواهـد خواهد داشت و بحران
 کرونـا تـاکنون شیوع نگریآینده نظرم از اسکات گالوی، استاد دانشگاه نیویورک، باور گشت. به

 دهیشـکل سـرعت ویروس، این که ت اوت این با است داده شکل آینده به هابحران سایر همهون
 . در این مقاله رویکـرد بینـابینی مبنـای بررسـی Galloway, 2020است د ساخته شتابان را به آینده

ی حاصـل از شـیوع ویـروس کرونـا در شود که اثـرات و پیامـدهاقرار گرفته است و نیز یادآور می
 تحلیل است.مدت و بلندمدت همهنان قابلمدت، میانهای زمانی کوتاهبازه

هـای عنوان یکـی از بخشبا این مقدمه تالش شده است تحو ت بخـش آمـوزش عـالی بـه
هـای متنـوعی اصلی جامعه که درنتیجۀ شیوع این ویروس دسـتخوش تغییـرات و گرفتـار بحران

کنش شـیوع کرونـا و بررسی و توصیف شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که برهمشده است 
منظور پاسـخ بـه شناسی بهنظام آموزش عالی در سپهر جهانی اگونه بوده است؟ از حیی روش

ــابع ایــن پرســش بــا اســت اده از روش مطالعــات اســنادی و تحلیــل رونــدهای انجام شــده در من
 مذکور بررسی شده است. کنش دو متغیر زبان برهمانگلیسی

 
 شیوع ویروس کرونا و نظام آموزش عالی

 یــا گیــرهمــه ویروســی عنوانجهــانی، کرونــا در ایــن روزهــا بــه بهداشــت ســازمان اعــالم بنــابر
های اجتماعات ساز بر بسیاری از بخشسرنوشت تأثیری شیوع آن و شودشناخته می گسترجهان

اسـت و  جهـان اقتصـاد اصلی هایبخش از ییک آموزش، است. بخش بشری بر جای گذاشته
هـای متعـددی را بـه مؤسسـات آمـوزش عـالی در سراسـر شیوع کرونا  ی اند ماه اخیر بحران

 جهان تحمیل کرده است که در ادامه برخی از مصادیق این وضعیت توصیف شده است. 

 حـوزة در جهـان در کـه هاییهزینه مجموع المللی،بین هایبررسی براساس مادی، حیی از
تریلیـون 9/5میالدی، به مبلغ  2000تریلیون د ر در ساو 8/2مبلغ  از شده است، انجام آموزش

هزارمیلیـارد د ر در افزایش پیدا کرده و برآورد شده است که این مبلغ بـه ده 2018د ر در ساو 
 آموزشـی سـطوا تمامی در که است هاییهزینه بر ناظر بودجه افزایش پیدا کند. این ۲۰۳۰ساو 

العمر مـادام آمـوزش و بنگاهی آموزش عالی، آموزش متوسطه، دبستان، دبستان،پیش بر مشتمل
 درصـد۲۵ معـادو ۲۰۳۰ سـاو در جهان عالی آموزش سهم است که شده برآورد. شودمی انجام

  .HolonIQ, 2019د باشد د ر میلیارد۱۵۰۰ حدود و هاهزینه این
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 سرمایه در بخش آموزش عـالی گ تنـی اسـت کـه اجتمـاعی و حجم گردش مادی منافع بر عالوه
 جهـان عـالی آمـوزش نظـام در حاضـر اند. در حاواین بخش فعاو در جهان سراسر در هاانسان از وسیع
ـیل بـه دانشـجو میلیـون۲۰۰ تعـداد هادانشگاه این در اند وفعاو دانشگاه دوهزار از بیش  اندمشـغوو تحص

  .Altbach & Wit, 2020د
 از بـیش آموزشـی نظـام شده اسـت، ارائه ۲۰۲۰آوریل  پنجم که در یونسکو آمارهای مطابق

سـطوا  مؤسسات آموزشی در تعطیلی از ناگزیر و کرونا ویروس شیوع گرفتار جهان کشور ۱۸۸
  .UNESCO, 2020د اندشده ابتدایی، متوسطه و عالی

 از بـیش بـه  GDPد جهان لصناخا گرفته، درنتیجۀ شیوع کرونا تولیدبرآوردهای صورت براساس
 همهـون را عـالی آموزش بخش   و این موضوعMitchell, 2020کرد د خواهد پیدا کاهش درصد۱۰

 دانشـجویان جابجـایی سـاخت. خواهـد اساسی هایتحوو دستخوش جهانی اقتصاد هایبخش سایر
 اسـت. برحسـب جهـان سراسـر در عـالی آموزش مؤسسات سنجش هایشاخص از یکی المللیبین

 شـیوع درنتیجـۀ المللـیبین دانشـجوی پذیرندۀ کشورهای اقتصاد شود کهمی مشاهده شاخص همین
 است. شده پذیرآسیب شدتبه کرونا

 صـدهزاریک نویسـیشـدن نامرغم قطعیبـه این کشور در کرونا شیوع از پس میاو، برای
ترالیا از ورود ایـن در کشور استرالیا شاهد آن بودیم که دولـت اسـ اینی برای تحصیل دانشجوی

 خسـارت واردشـده بـه گرفته،صـورت بررسـی مطابق افراد به خاک این کشور جلوگیری کرد.
 موضـوع ایـن و شـده بـرآورد استرالیا د ر میلیارد۳۸درنتیجۀ این ممانعت حدود  استرالیا اقتصاد
 و هـاممنوعیـت از بسـیاری شده است تـا دولت به کشور این هایدانشگاه فشار گسترش باعی

 شـود در اسـترالیا حـذف دانشـجویان ایـن روادیـد تحصـیلی و اقامـت بـا مرتبن هایمحدودیت
  .Bagshaw, 2020د

 ویروس شیوع های ناشی ازکه خسارت کردند مطرا دنیس همهون افراد برخی میان،دراین
 پذیرنـدۀ اصـلی کشـورهای المللـیدهندۀ وابسـتگی اسـتراتژیک آمـوزش عـالی بینکرونا نشان

 1تـأمین هایزنجیره به آمریکا  و نیوزلند انگلستان، کانادا، ازقبیل استرالیا،د المللیبین نشجویدا
  .Dennis, 2020است د  ی اند دهۀ گذشته کشور این دانشجویان خارجی

ویروس بـر حـوزۀ  این شیوع اثرگذاری موضوع انضمامی و عینی شکلی به شدهگ ته شواهد
 ،2مارگینسـون سـایمون کـه اسـت حدی به تأثیرگذاری این دامنۀ دهد.می نشان را آموزش عالی

                                                                                                                   
1. Supply Chains 
2. Simon Marginson 
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 تـا اسـت نیـاز زمـان ساو ۵ کمدست است که کرده برآورد عالی آموزش نظرانصاحب از یکی
 ایـن شـیوع از قبـل وضعیت به بتوانند شمالی آمریکای و اروپا المللیبین عالی آموزش هاینظام

  .Mitchell, 2020د کند پیدا دست ویروس
 

 کنش شیوع کرونا و آموزش عالیتغییرات حاصل از برهم

روابن میان دو متغیر شیوع کرونا و آموزش عالی، اثرگذاری و اثرپذیری متقابل اسـت؛ بـه عبـارت 
تر، شیوع کرونا بر آموزش عالی تأثیرگذار و همزمان از آموزش عـالی نیـز تأثیرپـذیر اسـت و روشن

ی ایجابی و سلبی است، به این معنا که برای جامعـۀ بشـری کنش واجد توان علبالعکس. این برهم
همزمان دارای پیامـدهای میبـت و من ـی اسـت. در ادامـه تـالش شـده اسـت بـا مـرور و تحلیـل 

گذاری مشـیآمـوزش عـالی و خن 1بانیشـده در مراکـز دیـدهها و تحلیل روندهای انجامپژوهش
، یونسـکو، انجمـن آمریکـایی پیشـرفت 3زی، بنگـاه مکنـ2ازقبیل مرکز اخبار جهانی آموزش عالی

 7هاالمللـی دانشـگاهو اتحادیـۀ بین 6های اروپـا، اتحادیـۀ دانشـگاه5، رویدادنامۀ آموزش عالی4علم
 تغییرات و پیامدهای حاصل از شیوع کرونا و تأثیرگذاری آن بر حوزۀ آموزش عالی شناسایی شود.

کنش آمـوزش عـالی و در خصـوص بـرهم ها و ا العات منتشرشـدهدهی دادهمنظور سامانبه
اســت اده شــده اســت. براســاس ایــن مــدو، تغییــرات  STEEPVشــیوع کرونــا، از مــدو م هــومی 

ــه و 8وجودآمــده و نوظهــوربه ، در شــش حــوزۀ سیاســی، اقتصــادی، ارزشــی، اجتمــاعی، فناوران
م تحـو ت منظور فهـرو، بـه ؛ ازایـنHarper, 2014د اندقابل ت کیک و شناسایی 9محیطیزیست

رو از حیی تأثیرپـذیری و تأثیرگـذاری از فراینـد شـیوع کرونـا های پیشنظام آموزش عالی و آینده
شـده مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. منظـور از هریـک از همزمان شش حـوزه و قلمـروی گ ته

  :Saritas & Proskuryakova, 2017: 5-7د های مذکور به شرا زیر مشخص شده استحوزه
                                                                                                                   
1. Observatory Center 

2. World University News 

3. McKinsey 

4. American Association for the Advancement of Science 
5. The Chronicle of Higher Education 
6. The European University Association 
7. International Association of Universities 
8. Emergent 

9. Social، Technologica, Economic, Environmental, Political and Values (STEEPV) 
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 یالگوهـا فراغـت، اوقات لیازقبد زندگی سبک: ناظر بر عواملی است همهون اجتماعی 
 یهمبسـتگ ، گریکـدی به مرد و زن نسبت لیازقبد شناختیتیجمع راتییتغ ، یخانوادگ یزندگ

 ی.آموزش یروندها ،یاجتماع عدالت و

 و  پذیری فنـاوری، مسـائلهای فناوری، دسـترس: ناظر بر موضوعاتی همهون پیشرفتفناورانه
 ازقبیل موضوع امنیت  است.د مخا رات فناوری

 یافتگی و رشـد اقتصـادی، : در این حوزه موضوعاتی همهون میـزان و سـطح توسـعهاقتصادی
 پذیری، بازار و مسائل مالی مطرا است.ساختارهای صنعتی، ثبات اقتصادی، رقابت و رقابت

 زیست و اقلیم، تغییـرات ن: در این حوزه مسائل مرتبن با توسعۀ پایدار محیمحیطیزیست
 گیر و دسترسی به منابع مطرا است.های همهمحیطی، بهداشت محین، بیماریزیست

 ثباتی سیاسی، های سیاسی، ثبات یا بیهای سیاسی غالب و مسلن، گروه: دیدگاهسیاسای
ها از سوی نهادهای با دسـت، عملکـرد نظـام حکمرانـی، قانونمندی، تعیین ضوابن و سیاست

  ازجمله 1نهادهای فشار، اجتماعات مردمگروهد های غیردولتیاه و نقش بازیگران و گروهجایگ
 بندی است.موضوعات مطرا ذیل این دسته

 هـای فرهنگـی: ایستارهای معطوف بـه علـم، دانشـگاه، تحـرک  بقـاتی، ارجحیتارزشای- 
 هاست.زۀ ارزشارزشی، مناسبات اجتماعی و ارزشمندی تحصیل، ازجمله مصادیق مرتبن با حو 

تـرین تغییـرات و تحـو ت آمـوزش شـده، در ادامـه مهمبا توجه به ااراوب م هومی گ ته
 عالی مطابق شکلی که در ادامه آمده است احصا و توضیح داده شده است.

ترین تغییرات حاصل از شـیوع کرونـا در حـوزۀ آمـوزش عـالی : مهمالف. تغییرات اجتماعی
 اند از:عبارت
 درآوردن و کنترودر داخل و خارج از کشورها برای به علمای اجتماعات سازیشبکه گسترش

ن وذ بر مسیر شیوع ویروس کرونا از تحو تی است که  ی اند ماه گذشته شتاب بسیاری پیـدا 
بانی و پـایش منظور بررسـی، دیـدههای جهـان، مرکـزی بـهدر بسیاری از دانشـگاه است. کرده

سـازی میـان متخصصـان داخـل و ی شده است کـه امکـان شبکهاندازوضعیت شیوع کرونا راه
 بردن شـیوع کرونـا هـدفیمهار و ازمیـان  .APLU, 2020د خارج از کشور را مهّیا ساخته است
شـان تخصصی هـایعالیق و حوزه از نظرمتخصصان صرف مشترک است که باعی شده است

 با یکدیگر همکاری کنند.

                                                                                                                   
1. Community Based Organization 



 در ایران و بحران کروناعلم  ،یآموزش عال ی دریجستارها/  176

 

 دسـترس های علمی رایگـان و قابلدادهایجاد پایگاه ی:المللهای علمی بینگسترش همکاری
های علمی مرتبن بـا گذاشتن آخرین یافتهاشتراکمنظور بهبرای دانشمندان اقصی نقا  جهان به

هـای مهـم دادهازجملـه پایگاه 3و ویلی 2، اشپرینگر1شیوع کرونا مصداب این تغییر است. الزیویر
صـورت رایگـان بـه اشـتراک مقا ت مرتبن با کرونا را به اند که تمامی ا العات وعلمی جهان

اند تا دانشمندان از سراسر جهان ضمن دسترسی به آن بتوانند سرعت اکتشـافات علمـی گذاشته
نویسانه در خصوص موضـوع  . افزایش مقا ت همAlexander, 2020د خود را شتاب ببخشند

که متخصصان از کشورهای مختلـف  های این همکاری است به شکلیپژوهش، از دیگر جلوه
صـورت در خصوص موضوعی مشترک با یکـدیگر همکـاری کـرده، نتـایج حاصـل از آن را به

 کنند.مشترک منتشر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. Elsevier 
2. Springer 
3. Wiley 
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 :هـای حاصـل از شـیوع به دلیل نگرانی محدودیت شدید جابجایی دانشجویان و پژوهشاگران
المللــی، عمــدۀ کشــورهای پیشــرفته ابجــایی دانشــجویان و پژوهشــگران بینکرونــا از  ریــق ج

گونـه انـد و همانوآمد این افراد به کشور خود وضـع کردههای شدیدی را برای رفتمحدودیت
المللی که بـه منـابع مـالی های پذیرندۀ دانشجویان بینکه اشاره شد، این موضوع برای دانشگاه

المللی کـه این افراد متکی بودند و نیز برای خود دانشجویان بیننویسی و تحصیل حاصل از نام
ریزی برای تحصیل در کشور مقصد اختصاص داده بودنـد و در حـاو مدت  و نی را به برنامه

 ,Dennisد هـای بسـیاری را بـه وجـود آورده اسـتبحران اند،حاضر از تحصـیل محـروم شـده

2020.  

 بـه دلیـل تعطیلـی اجبـاری بسـیاری از  :وزان و دانشاجویانآمبحران ارزیابی سطح یادگیری دانش
آمـوزان بـرای ورود ها در سراسر جهان، اگونگی سنجش سطح دانش و یـادگیری دانشدانشگاه

دهی به سطح یادگیری دانشجویانی که در حاو حاضر یا تعطیـل ها و نیز ارزیابی و نمرهبه دانشگاه
 کنند، به یک مشکل تبدیل شده است. را دریافت میهای خود دور آموزش اند و یا از راهشده

 ها تـرویج علـم در جامعـه یکـی از کارکردهـای دانشـگاه :گسترش فهم عامه از شیوع کروناا
روزی افراد جامعه قرار گیرد. انتشـار ا العـات، است، به شکلی که بتواند در خدمت رفاه و به

هـای اجتماعـات علمـی تـرین تالشعـه، از مهمها و دانش روا و پایا به زبان عامۀ افراد جامداده
منـدی  . بهرهAlexander, 2020د جهان برای رویارویی مردم جامعه با بحران شیوع کروناسـت

هـا های نوین ا العات و ارتبا ات، تولید ویـدیوها، راهنماهـا و این وگرافهای شبکهاز ظرفیت
که نـاظر  1علمم علمی و گسترش شبهازجمله مصادیق این موضوع است. جلوگیری از شار تانیز 

شـوند و هـیچ مبنـای علمـی می ارائه علم عنوانبه غلنبه که است کارهایی یا باورها، بر ادعاها،
برابــر کرونــا و  های آمــوزش عــالی در گســترش فهــم عامــه درتــرین اثربخشــیندارنــد، از مهم

 کـاهش و کنتـرو بـرای آنهـا اجتماعی مشارکت و بهداشتی، سالمت هایمراقبت کردنرعایت
  .Ross, 2020د در جامعه است بیماری از ناشی خطرات

 شـموو کـاهش نـرخ شـیوع بیمـاری یکی از اصوو جهان های اجتماعیگذاریافزایش فاصله
کیـد قـرار کروناست که از سوی مجامع بین المللی همهون سـازمان بهداشـت جهـانی مـورد تأ

 اندگیر شده است نـاگزیر از اجـرای ایـن اصـلهمهگرفته است و کشورهایی که کرونا در آنجا 
 . این موضوع، سبک و شیوۀ زیسـت افـراد جامعـه و دانشـگاهیان را تغییـر ECDC, 2020: 4د

های عینی این موضـوع اسـت و کـاهش داده است. آموزش و پژوهش از راه دور یکی از جلوه

                                                                                                                   
1. Pseudoscience 
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گیری و آمـوزش بـوده، از اهره که همـواره یکـی از ارکـان اصـلی یـاد بهجدی ارتبا ات اهره
 وجودآمده است.پیامدهای وضعیت به

 یکـی از پیامـدهای من ـی حاصـل از  خودکشی در میان دانشگاهیان نرخ و افسردگی افزایش
ــدودیت ــزایش مح ــلهها در رفتاف ــدها، فاص ــدارهای گذاریوآم ــاهش دی ــاعی و ک های اجتم

 ود.المللی خواهد بویژه نزد دانشجویان بیناهره بهبهاهره

  های آمـوزش بـرخن، امکـانی مناسـب کارگیری گستردۀ سامانهبه :آموزش به گسترش دسترسی
 کند.به م اد آموزشی مهّیا می شاناقتصادی و  بقاتی پایگاه از نظربرای دسترسی افراد صرف

  کردن کشوری خـاص بـه کـانون و عامـل ها در متهمرفتار برخی از دولت :1هراسایبیگانه
کرونا باعی شده است این موضوع به سایر آحاد جامعه ازجمله اجتماعات علمی شیوع ویروس 

 شـهروندان برخـورد از متعـددی مـوارد اخیـر مـاه انـد  ـی نیز تسری پیدا کند، به شکلی کـه
 مسـبب را آنهـا درواقع که شده است گزارش تباراینی شهروندان با شمالی آمریکای و اروپایی

  .UN, 2020د بینندود میدر کشور خ بیماری انین شیوع

  هــای حوزه در کــه انــدافرادی دانشــگاهی نخبگــان :دانشااگاهی نخبگااان ومیاارمرگ افاازایش
 اند و از محل این خبرگی در جامعۀ خود منشـأ اثرنـد.تخصصی خود به تعالی و سرآمدی رسیده

بـه دامنـۀ ن ـوذ ایـن ساو به با  قرار دارند و با توجه گروه سنی میان در افراد این عمدۀ ازآنجاکه
 ومیـرمرگ افزایش شیوع این بیماری، صورت شود درمی برآورد ویروس در گروه سنی مذکور،

  .Valbrun, 2020د نیز افزایش پیدا کند افراد از این دسته
کنش آمـوزش عـالی و ترین تغییـرات اقتصـادی حاصـل از بـرهممهم ب. تغییرات اقتصادی:

 شیوع کرونا به شرا زیر است:
 هــایی کــه در کشــورهای ها و ممنوعیتمحــدودیت :و درآماادهای دانشااگاه هاحااران هزینااهب
 -المللـی قـرار گرفتـه اسـتیافته در مسیر پذیرش و جذب دانشجویان و پژوهشـگران بینتوسعه

ها شـده اسـت. باعی ایجاد بحران جدی در منابع درآمـدزای دانشـگاه -همهنان که اشاره شد
هـا و های اجتماعی، نـرخ همکـاری دانشـگاهیان را بـا بنگاهگذاریلهبراین، سیاست فاصعالوه

نهادهای دولتی و غیردولتی خارج از دانشگاه کـاهش داده و درنتیجـه، منـابع مـالی حاصـل از 
شـدت کـاهش پیـدا های دولتی و غیردولتی بههای آموزشی و پژوهشی برای بخشاجرای برنامه

ن امنیـت و سـالمت شـهروندان را در اولویـت بـا تری ها تأمیدیگر، دولتکرده است. از رف
                                                                                                                   
1. Xenophobia 
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 پرداخـت معناشـدنانـد. بیهای پژوهشی بلندپروازانۀ دانشگاهیان قرار دادهنسبت به تأمین برنامه
کنند، از دیگـر مسـائل نمی شرکت درس کالس در دانشجویان کهدرحالیها دانشگاه به شهریه

ها بحران یشرفته است. برآیند تمامی این وضعیتوجودآمده در نظام آموزش عالی کشورهای پبه
ها بـه کارکنـان علمـی و غیرعلمـی حقـوب هاسـت. دانشـگاهها و منابع مـالی دانشگاهدر هزینه

مندی از حضور فیزیکی آنها را ندارند و ایـن موضـوع که امکان بهرهکنند، درحالیپرداخت می
رنتیجــه، بیکــاری تعــداد زیــادی از توانــد تعطیلــی بســیاری از مؤسســات آمــوزش عــالی و دمی

 آمـوزش مؤسسات درصد۲۰اند برآورد کرده ویت و دانشگاهیان را به همراه داشته باشد. آلباک
  .Altbach & Wit, 2020د درنتیجۀ ادامۀ این وضعیت تعطیل خواهند شد آمریکا عالی

 های کمک قالب در توجهقابل مالی حجم پیشرفته، در کشورهای :های خیریهافزایش کمک
 تـا شودمی انجامها دانشگاه به حقیقی اشخاص و غیردولتیهای بخش سوی از اهدایی یا خیریه

 کـاهش و کنتـرو برای مناسب راهکارهای جستجوی بر عالوه کاربردی، هایپژوهش انجام با
 بـرای موردنیـاز بهداشـتی و پزشـکی تجهیزات و امکانات به دستیابی امکان بیماری، این شیوع

  .Myklebust, 2020د دهد دست به نیز را کرونا کنونی بیماران نیاز به خپاس

 ها برآورد شـده اسـت با توجه به تعطیلی دانشگاه :اساتاد و دانشجو جذب فرایند شدنثباتبی
 شدت کاهش دهد.این موضوع فرایند پذیرش دانشجو و جذب استاد را به

 شـیوۀ ارائــۀ خـدمات اقتصــادی  در حــووت مصـادیق از ایــن موضـوع یکــی :هاادورکاری افازایش
که موجب وضع مقررات و تعیین اسـتانداردها بـرای سـنجش و ارزیـابی خـدمات  دانشگاهیان است

 شده از راه دور خواهد شد. ارائه

 بودن وضعیت کشـورها با توجه به بحرانی :گیاردهایی که به دانشجویان تعلق میها و وامتوقف شهریه
ها و منظور تـأمین نیازمنـدیهـای دانشـجویی بـهشـیوع بیمـاری، پرداخـت وامدر رویارویی با دامنـۀ 

المللـی تبـدیل ویژه دانشـجویان بینهای دانشجویی بههای آموزشی، به یکی از بحرانپرداخت شهریه
 شده است.

ــی مطرامهم :ج. تغییاارات سیاساای ــرات سیاس ــرین تغیی ــذیری و ت ــوص اثرپ ــده در خص ش
 یوع کرونا به شرا زیر است:اثرگذاری آموزش عالی و ش

 هـا از گونه که اشاره شد، تـرس دولتهمان :های تحصیلی و علمایافزایش ممنوعیت مهاجرت
گسترش شیوع بیماری باعی شده اسـت بـرای شـهروندان کشـورهایی کـه گرفتـار شـیوع ایـن 

های بســیاری را انــد فراینــد صــدور روادیــد متوقــف و منــع شــود. ایــن موضــوع، آســیببیماری
 المللی قرار داده است.های پذیرنده، دانشجویان و پژوهشگران بینروی دانشگاهیشپ
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 انـد از های سـرآمد در تالشبرخـی از دانشـگاه :فنااوری و علام جهاانی شابک  از دانشاگاه اثرپذیری
 جـان دانشـگاه بـرداری کننـد.عنوان فرصتی برای دسـتیابی بـه تعـالی و سـرآمدی بهرهشیوع کرونا به

شـده و ایـن موضـوع باعـی  کرونـا شـیوع رونـد جهـانی بانیدیـده موفـق بـه تأسـیس مرکـز هاپکینز
های جهانی شـناخت کرونـا شـده اسـت. مـرور ترین درگاهشدن این دانشگاه به یکی از اصلیتبدیل

المللی در خصوص شیوع کرونا نشـانگر آن اسـت کـه شده توسن بسیاری از مراجع بینآمارهای ارائه
  اند.را از مرکز کرونای این دانشگاه به دست آوردههای خود داده

 انسجام و همبستگی میان دانشگاه و نظام حکمرانی بـرای  :نظام حکمرانای و دانشگاه شکای
رویارویی با پیامدهای حاصل از شیوع کرونا موضوعی مهم اسـت کـه در برخـی از کشـورهای 

رغم تر، بـهاسـت؛ بـه عبـارت روشـنتـوجهی قـرار گرفتـه یافته ازجمله آمریکـا مـورد کمتوسعه
تـوجهی بـه خواسـت و مطالبـۀ هشدارهای اجتماعات علمی، در عمل دولت این کشـور بـا کم

 دانشگاهیان و متخصصان، دامنۀ شیوع این بیماری را وسعت بخشیده است.

  انسـجام دانشـگاه و نظـام حکمرانـی و شـکاف یکی از پیامدهای عدم :علمیشبه شایعات سیطر
علم ها به دانشـگاهیان، گسـترش شـایعات و ادعاهـایی شـبهتوجهی دولتویژه کمن دو نهاد بهمیان ای

هـای اجتمـاعی دیگـری را بـه بحـران شـیوع بیمـاری اضـافه علم و شـایعات، بحراناست. ن وذ شـبه
شـود، اراکـه کند؛ درنتیجه، باعی تضعیف انریی نظام حکمرانی برای رویارویی بـا بیمـاری میمی

 گردد.گویی به شبهات و شایعات میانریی آن صرف پاسخ بخشی از

 در شراین کنونی مرزهای انتقـاو دانـش در حـوزۀ  :جهانی نظام در کشور المللیبین مناسبات گسترش
ـیاری پایگاهشدت کمکرونا به صـورت رایگـان هـای خـود را بهدادهرنگ شده است و مجامع علمی بس

کـه هـدف  -انـد تـا بتواننـد مهـار بیمـاری راانشـگاهیان قـرار دادهدر اختیار متخصصان، دانشمندان و د
توانــد نقشــی مهــم در مناســبات محقــق ســازند. در انــین فضــایی دانشــگاه می -مشــترک همــه اســت

بانی شـدن آن بـه مرکـز جهـانی پـایش و دیـدههـاپکینز و تبدیلالمللی ای ا کنـد. میـاو دانشـگاه جانبین
 شده است.ای گ تهبیماری کرونا مصداقی برای مدع

 با توجه به وضعیت اضـطراری حاصـل از شـیوع ویـروس  ها:افزایش نفوذ دولت در دانشگاه
بر تشـخیص خـود،  ها و دانشگاهیان و بناها به شکلی مستقل از دانشگاهکرونا بسیاری از دولت

کـه ذیـل  کننـد. همهنـانگیری میهای دانشگاهی نیـز تصـمیمها و فعالیتدر خصوص برنامه
جانبۀ دولت برای منع ورود اتباع سـایر های یکبررسی تجربۀ کشور استرالیا مطرا شد، سیاست

نشـده در تـأمین بینیهای این کشور داار بحـران مـالی پیشکشورها باعی شده است دانشگاه
 ثبـات برقراری برای هادولت آفرینینقش و های خود شوند. همهنین مداخلهمنابع مالی و هزینه
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 شـیوع درنتیجۀ. کروناست ویروس گیرشدنهمه از حاصل دیگر تحو ت از یکیها شگاهدان در
جامعـه تصـویب کـرد  از حمایـت برای دوهزارمیلیاردد ری  رحی کنگرۀ کشور آمریکا کرونا

اسـت  یافتـهاختصـاص  دانشـگاهیان از حمایـت برای د ر میلیارد۱۵ حدود مبلغی میانکه ازاین
  .Anguiano & Others, 2020د

تأثیرگـذاری  مهم در فهم تغییـرات حاصـل ازهای حوزه از فناوری یکی :د. تغییرات فناورانه
ترین تغییرات ایـن حـوزه از آن است. مهم اشبر شیوع کرونا و متقاباًل تأثیرپذیری عالی آموزش

 به شرا زیر است:
   یـر بـه یکـی از آموزش بـرخن فراگیـر  ـی دو دهـۀ اخ :1بااز برخط آموزش هایدورهفراگیری

شدن ایـن نـوع آمـوزش روندهای جهانی آموزش عالی تبدیل شده بود اما شیوع کرونا باعی مطرا
 کننـدهشود در آینده نقشـی تعییناهره شده است و برآورد میبهعنوان بدیلی برای آموزش اهرهبه

تحـوو بـا  افزایـی ایـندر تحوو نظام آموزش عالی داشته باشـد. بخشـی از ایـن تحـوو حاصـل هم
 ساو در کمدست برخن آموزش نظام گستردۀ کارگیریگسترش فناوری هوش مصنوعی است. به

 ایـن مارگینسـون گ تـۀ بـه و. بـرد خواهـد میان از را اهرهبهاهره آموزش امکان روپیش تحصیلی
  .Mitchell, 2020د داشت خواهد ادامه نیز ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تحصیلی ساو تا وضع

 ــه :وش مصاانوعیکارگیری هااش بااهگسااتر ــگاهب ــوزش در دانش ــنتی نظــام آم ــامی  ور س ها تم
اسـاس اسـتاد م ـاد آموزشـی و محتـوای کنـد و برایندانشجویان را یکسان و همتـراز لحـاظ می

گیـرد. هـوش مصـنوعی ایـن ها را به شکلی یکسان برای آموزش دانشـجویان بـه کـار میدرس
عـات مت ـاوت و متنـوع دانشـجویان، بتواننـد سازد تا از  ریق گـردآوری ا الامکان را مهّیا می

شان بیشتر است شناسایی هایی را که آنها بیشتر استعداد دارند و ظرفیت یادگیریها و زمینهحوزه
ها محتوای آموزشی مت ـاوتی را حتـی در درسـی یکسـان همهـون کنند و با توجه به این ت اوت

توانـد از محـل ایند. ایـن ا العـات میشناسی به دانشجویان عرضه نمریاضی، فیزیک یا جامعه
های مت ـاوت مجـازی بـه کـه ایـن افـراد در شـبکه هایی گـردآوری و تحلیـل شـودتحلیل داده

های اهره و تکیۀ افراد به سامانهبه . کاهش ارتبا ات اهرهMwiti, 2019دگذارند اشتراک می
موضـوع باشـد. در شـدن ایـن تواند نقطۀ عطف مهمـی بـرای محققآموزش هوشمند برخن می

هـای مـرتبن بـا ای مناسب برای تحلیـل و بازتحلیـل دادهساحت پژوهش، هوش مصنوعی زمینه
های مـؤثر و شیوع بیماری کرونا در اختیار دانشمندان قرار داده است که امید دستیابی به درمان

 زودهنگام را بیش از گذشته تقویت کرده است.
                                                                                                                   
1. MOOCS 
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 منظور های دانشـگاهی بـهآپاسـتارت گیریشـکل هاا:آپها به ایجاد استارتکمک دانشگاه
ازجملــه  درمــان، و ســالمت تجهیــزات و درمــانی، امکانــات -بهداشــتی تـأمین بهینــۀ خــدمات

 های دانشگاه برای رویارویی با پیامدهای حاصل شیوع کرونا بوده است.اثربخشی

ــا ب محیطی:ح. تغییاارات زیساات ــیوع کرون ــل از ش ــوری حاص ــدهای ف ــی از پیام ــود یک هب
بوم جهان است اما در کنار این موضوع، تغییراتی که بر آیندۀ نظـام های مرتبن با زیستشاخص

 اند از:آموزش عالی تأثیرگذار است عبارت
 ــت :دانشااگاه مکااان اسااطور  و جااادو محوشاادن ــر زیس ــاکنون، ب ــاز ت ــگاه از آغ جهان دانش
اهره مبتنـی بـه تگوهـای اهرهگ هـا وهـا، پژوهشنظران، آموزشوآمد آزاد افراد، صاحبرفت

گذاری اجتمــاعی یکــی از های مبتنــی بــر فاصــله . سیاســتGalloway, 2020د بــوده اســت
شود تا جادو و اسطورۀ ترین نقا  عطف تاریخی در حیات اجتماعی دانشگاه محسوب میمهم

و شکنی کنـد. تـداوم ایـن وضـعیت تـا حـدود دو سـامندبودن دانشگاه را شالودهتاریخی مکان
های دانشگاهی باعی بروز نگرانی در خصـوص تغییـر کارکردهـای شدن فعالیتآینده و برخن

 مند آن شده است.دانشگاه و تضعیف موقعیت تاریخ

 نظر، اندیشـه، دانـش و دانشگاه همواره مـأمن افـراد صـاحب :تهدیدزاشدن محیط دانشگاه
ترین اجتماعـاتی کـه در اصـلی اما یکی از شده استتجربه و منشأ الهام در جامعه محسوب می

ها هستند، اراکه محـین دانشـگاه بـه یکـی از اولویت تعطیلی مستمر قرار گرفته است دانشگاه
 عوامل تهدیدکنندۀ سالمت اجتماعی تبدیل شده است.

 شـده در حـاو با توجـه بـه نکـات گ ته :نقش محیط دانشگاه در سالمت جسمی دانشاگاهیان
ه که برآورد شده است امکان دستیابی به واکسـن ایـن بیمـاری و حاضر و تا حدود دو ساو آیند

تواند سـالمت توان گ ت محین دانشگاه نمیشود میدرنتیجه واکسیناسیون افراد جامعه مهیا می
 جسمی دانشگاهیان را تأمین کند.

کنش آموزش عالی ترین تغییرات ارزشی احصاشدۀ حاصل از برهممهم :ط. تغییرات ارزشای
 اند از:رونا عبارتو شیوع ک

 کادمیک شکل :مقاالت انتشار داوری و فرهن، تغییر گرفته در انتشار مقا ت علمـی، سنت آ
شـکنی ایـن سـنت عط ـی در شالودهبر ارزیابی علمی مقا ت مبتنی است. شـیوع کرونـا نقطـۀ 

 شـوند وداوری اـاپ می فرایند علمی پس از  ی  ور سنتی مقا تشود، اراکه بهمحسوب می
ها  وو بکشد اما با توجـه بـه اهمیـت حیـاتی دسـتیابی بـه نتـایج این فرایند گاهی ممکن است ماه
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مقـا ت را  1شده در حوزۀ کرونا بسیاری از مجالت علمی معتبر ازقبیـل لنسـتهای انجامپژوهش
دی منـدهند تا امکان بهرهصورت نسخۀ قبل از ااپ در اختیار قرار میقبل از  ی فرایند مذکور به

بار متخصصان مرتبن از نتایج آنها را فراهم آورند و این موضوع باعـی شـده اسـت بـرای نخسـتین
  .Kupferschmidt, 2020د شده باشدنشده بیش از مقا ت داوریسرعت انتشار مقا ت داوری

 ها در کشـورهای پیشـرفته از دانشـگاهیان بـرای استمداد دولت :افزایش شأن علم و پژوهش
رفت از بحران شیوع کرونا باعـی ارتقـای بخش برای برونکارهای مناسب و ا مینانتجویز راه

منزلت و اهمیت مطالعات علمی و دانشگاهی در دستیابی به آیندۀ مطلوب و ایمن شده اسـت. 
 تخصصـی مطالعـات انجام با دانشگاه که اندآن انتظاراشم مختلف جامعه هایهمهنین بخش

 ها به دست دهد.واکسن و داروها ساخت و درمان آن را از  ریقشیوع  کنترو امکان بتواند

 حـاو ایـن موضـوع در :مشاترک در جهاان پاژوهش نیازمناد مشاترک تهدیاد گفتماان گیریشکل 
کادمیـک هـایارزش از یکـی به شدنتبدیل  تهدیـد یـا بهبـود باعـی کـه عـواملی کـه اسـت آ

 بگیرد. قرار توجه مورد همزمان صورتبه شودمی جهان بومزیست

 پذیری اجتمـاعی مسـئولیت عـالی، آموزش نظامهای خصیصه از :اجتماعی پذیریمسئولیت
 اجتمـاعی کنشـگران سـایر همهنـین و عـالی آموزش خانوادۀ است. در شراین کنونی، اعضای

اختیار  در که هاییفناوری و هادانش کارگیریبه با کند تا متعهدانه کمک دانشگاه انتظار دارند
  .Mesfin,2020د تسکین و خاتمه یابد کرونا شیوع ویروس از ناشی م و دردهایآ   دارد
 ور عنوان یکی از تغییرات ارزشی در فضای اجتماعی بـهنژادپرستی به :نژادپرستی گسترش 

 از برخـی در  .UN, 2020د  ور خاص در حـاو گسـترش اسـتکل و در اجتماعات علمی به
رفتـاری شـکل امـۀ مـردم، بلکـه در دانشـگاهیان نـوعی کجتنها در میان عنه کشورهای پیشرفته

کشور این است برخی از افراد برای خود این حق را  ویروس گرفته است که ازآنجاکه منشأ این
 بدرفتاری کنند. دارند این را کشور تابعیت که شهروندانی اند که باقائل

 
 گیریبحث و نتیجه

نگری اسـت تـا بتـوان از وع کرونـا مسـتلزم آینـدههـای ناشـی از شـیگذار آموزش عـالی از بحران
ســمت وضــعیت مطلــوب میــل پیــدا کــرد. موضــوع کلیــدی آن اســت کــه وضــعیت موجــود به

رد و عقالنیـت دسـتهپذیری ذینگری، بر مشارکتآینده جمعی مبتنـی اسـت؛ ن عان برای ایجاد خ 
                                                                                                                   
1. Lancet 
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و پیشدســتانه بــرای  اســاس، شناســایی ابعــاد تغییــرات و جســتجوی راهکارهــای هوشــمندانهبراین
منظور تبدیل تهدیـدها ها و رویکردهای نوین بهرویارویی با پیامدهای حاصل از تغییر و ابداع روش

 نگری تحو ت آموزش عالی در مواجهه با شیوع کروناست.ها حاصل رویکرد آیندهبه فرصت
کرونـا  ویـروس ۀکننـدتعیین و شتابان ویرانگر، هایبحران برابر در اقدام و پاسخگویی لزوم

گیری شـود. در بخـش نتیجـهدر قالب فرایندی که در ادامه توضیح داده شده است پیشنهاد می
منظور کارگیری دسـتور عمـل یـا الگـوریتم ایجـاد آمـادگی بـهبـهاین مقاله بحیی در خصوص لزوم 

پاسخگویی دانشگاه و مؤسسـات آمـوزش عـالی مطـرا شـده اسـت. بـرای  راحـی ایـن فراینـد، از 
آمده در پژوهشکدۀ مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی و نیـز تجـارب جهـانی اسـت اده دستجارب بهت

اندیشـکدۀ  1خصـوص مـدو مراکـز عصـبیشـده دراینشده است. یکـی از تجـارب جهـانی مطرا
  کــه در ایــن فراینــد از آن الهــام گرفتــه شــده اســت؛ Illanes & Others, 2020مکنــزی اســت د

 اند از:هادی برای دستور عمل پاسخگویی مؤسسات آموزش عالی عبارتهای پیشناساس، گامبراین

تغییـر مشـتمل بـر  مت ـاوت ابعـاد و هاساحت در این گام ت:تغییرا الف. ایجاد سازوکار شناسایی
شـوند. ایـن محیطی شناسـایی میزیسـت و سیاسی، اجتماعی، فناورانه، ارزشی اقتصادی، ابعاد

اولیـای  کارکنـان، دانشـجویان، علمی،هیئـت اعضـای دانشگاه، ارشد فرایند با مشارکت رهبران
 شود.کنشگران مرتبن انجام می سایر و آموختگاندانش دانشجویان،

« الـف»شده در بند شود که در برابر تغییرات شناساییدر این گام مشخص می گیری:ب. تصمیم
شـده و نیـز از تغییـرات شناساییاه اقداماتی باید انجام شود؟ این اقدامات بـر شـناخت روا و پایـا 

های دانشگاهی و اجتماعات علمی مبتنی است. نکتۀ مهم آن اسـت کـه در ایـن پایبندی به ارزش
گیری تغییرات به منصۀ ظهور برسند و باید قبل از وقـوع گام نباید تعلل کرد تا شواهد وقوع و شکل

در وضعیت بحرانی، انجام اقـدام  زم برای اگونگی اقدام دانشگاه مشخص شود.  تغییر، تصمیم
 است.« بعد»وکماو در زمان ، بهتر از انجام اقدام تمام«اکنون»خوب در زمان 

سازی سـرعت و مبتنی بر نگاه بیشینه فوری و راهبردی اقدامات از سبدی در این گام، :طراحای ج.
گیـرد. در ایـن گـام، یپایـه صـورت مهای بیبینیشسازی خوبودن اقدام و کمینهگرایانهمیزان عمل

 های دانشگاه تغییر پیدا کند.تواند متناسب با تغییر در شراین و بودجهجدوو زمانی دانشگاه می

شـوند. یـادآوری کارآمـد ارائـه می و منظم شکلی در این گام، راهکارها به ها:حلراه د. ارائ 
های انـد بـه شکسـتتو های کواـک در ایـن فراینـد می زم است که تجربۀ شکست این نکته

                                                                                                                   
1. Nerve centers 
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ها به شکلی منعطف عمل کنـد حلرو،  زم است نظام ارائۀ راهتر بعدی منجر شود؛ ازاینبزرگ
 کند عمل کند.های تأثیرگذار دریافت میتا متناسب با بازخوردهایی که از بیرون و سایر سامانه

ــاختن ــه متمرکزس ــل ب ــًا مای ــگاه عموم ــران دانش ــدیران و رهب ــی، م ــراین بحران ــام  در ش نظ
گیری در حلقۀ خود هستند تا بتوانند کنترو تمامی ا العات را در اختیـار داشـته باشـند. تصمیم

اگراه در تمامی شراین بحرانی، رهبری بحران از با  یکی از اصـوو اساسـی مـدیریت بحـران 
است اما این کافی نخواهد بود. واقعیت آن است کـه یـک، دو یـا انـد ن ـر مـدیر دانشـگاهی 

 سریع و  زم را اتخاذ کنند. های مؤثر،تغییر، تصمیمانند در شراین مدام درحاوتو نمی
بخشـیدن تواند باعـی شتابگیری نیز نمیهایی دارای حق تصمیمدیگر، ایجاد زیرگروهازسوی

گیری مبتنـی بـر هایی کـه مـروج فرهنـگ تصـمیمهای مؤثر شود. بـرای دانشـگاهگیریبه تصمیم
ناپـذیر اسـت؛ رسد امـا اجتناباند این فرایند کمی دشوار به نظر میجمعیتهدس اجماع و عقالنیت

ن عـان و برگـزاری جلسـات به این معنا که نظام مدیریتی دانشگاه از  ریق ارتبا ات مستمر بـا ذی
 دهد.گیری و اقدام را به دست میروزانه با آنها تضمین  زم برای تصمیم

شـده مسـئولیت و پاسـخگویی دارنـد هـای مشـخص تعیینزههای  زم که در حو ایجاد کارگروه
هـا را بـر عهـده دارنـد تـا منـابع  زم است. مدیران دانشگاه، مسئولیت هدایت و رهبری این کارگروه

 زم را در اختیار داشته باشند و همهنین تزاحم بـرای یکـدیگر ایجـاد نکننـد. اعضـای تـیم راهبـری 
گیری، ب شـوند کـه تـوان  زم بـرای مـدیریت پـرویه، تصـمیمدانشگاه بایـد از میـان افـرادی انتخـا

گاهی به فرهنگ دانشگاه را در اختیار داشته باشند.  سناریوپردازی، برقراری ارتبا ات مؤثر و آ

نظـام راهبـری دانشـگاه در شـراین شـیوع  مدو پیشنهادی اندیشکدۀ مکنزی بـرای  راحـی
ن عان دانشـگاه پذیری ذیناظر بر مشارکتویروس کرونا به شرا زیر است. کارآمدی این مدو 

پذیری آنها برای پاسخگویی بـه مشـکالت اسـت. عمـوم در نظام شناسایی تغییرات و مسئولیت
های کاری دانشگاه مبتنی شده در هر گام، بر فهم اقتضائات و اولویتهای کاری تعییناولویت

ریان اصـلی خـدمات دانشـگاه، در عنوان مشتشود که دانشجویان بهرو، مشاهده میاست؛ ازاین
اند. موضوع سالمت و امنیت این افراد اولویـت اصـلی دانشـگاه اسـت. گام نخست قرار گرفته

آمـوختگی و تـأمین خـدمات پشـتیبانی موردنیـاز آنهـا ارائۀ مدرک تحصیلی و  ی فراینـد دانش
 های بعدی دانشگاه در این گام است.اولویت

ائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز در گام دوم،  راحی سازوکار ار 
گـذاری شـده اسـت. اند اولویتدانشجویان و نیز نیازهای اجتماعات محلی که دانشگاه را احا ه کرده

اند. همهنـان کـه مشـاهده گـذاری شـدهدر گام سـوم، کارکنـان علمـی و غیرعلمـی دانشـگاه اولویت
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ـین سیاسـتشود موضوع سالمت و امنیت ایمی ـپس تعی های مناسـب ن افراد در اولویت قرار گرفتـه و س
ــابع انســانی دانشــگاه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. دورکــاری و اســت اده از بــرای بهره منــدی از من

 شده در این گام مورد توجه قرار دارد.های برخن برای انجام کارها و وظایف تعیینظرفیت
است که باید در پردیس و فضای دانشگاه اتخاذ شوند.  گام اهارم ناظر بر مجموع عملیاتی

ایجاد نظام مدیریت اقتضایی برای پاسخگویی به مشکالت ناشی از بحران شیوع کرونا اولویـت 
توجه است بـه شـکلی کـه امکـان ارائـۀ اصلی در این گام است. نقش فناوری در این گام قابل

وکار و دسترسـی د. ارتبا  با حـوزۀ کسـبخدمات و کارکردهای دانشگاه از راه دور ایجاد شو 
کید قرار گرفته است.این حوزه حتی به پردیس و دپارتمان  های دانشگاه در این گام مورد تأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مدل پیشنهادی اندیشکد  مکنزی برای راهبری دانشگاه در بحران کرونا
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های بـا هـدف کـاهش اسـترس در گام پنجم بر ساماندهی به مسائل مالی و قانونی دانشگاه
رو، رسـیدگی بـه های پـیشقطعیتمالی،  راحی سناریوهای اندگانه برای پاسخگویی به عـدم

هـای اهـدایی و خیـّران بـرای منـدی از تـوان و کمکحسابرسی مالی، مدیریت نقدینگی، بهره
کید شده است.پیشبرد برنامه  های دانشگاه تأ

نی دانشگاه با نظام حکمرانی، اجتماعات محلـی و بیرو  در گام ششم، بر گسترش ارتبا ات
ــد شــده اســت. ایــن ارتبا ــات ازیکدانش کی ــر رویکــرد آموختگــان دانشــگاه تأ ــاظر ب ســو ن

ن عان مسـتقیم و غیرمسـتقیم دانشـگاه جمعی ذیمندی از عقالنیت دستهپذیری و بهرهمشارکت
ری و پاسـخگوبودن دانشـگاه پذیدیگر نـاظر بـر لـزوم مسـئولیتبرای انجام امور است و ازسوی

 نسبت به نیازمندهای بیرون از دانشگاه.
هـای پرویه مـدیریت و عملیـات انجـام بخشـیدن بـههـای مـذکور، سرعتبرآیند اجـرای گام

دانشـگاه بـرای پاسـخگویی بـه ایـن  اسـت کـه اقـداماتی سـبد و مسائل نظام دار،  راحیاولویت
کید بر آینده یندفرا کارگیریها در اختیار دارد. بهاولویت منظور ایجـاد نگری بـهسناریوپردازی با تأ

قطعیت بـا  در نظـر نشده و دارای عـدمبینیهای پیشآمادگی دانشگاه برای رویارویی با وضعیت
 را بـه دسـت دهـد. 1کارگیری اقـدامات بهنگـامپـذیری و بـهگرفته شده اسـت تـا امکـان انعطاف

کیـد قـرار گرفتـه اسـت تـا ارتبا ات بیرونی و د تداوم و برقراری رونی دانشگاه در این گام مورد تأ
جمعی بـرای نظر و عقالنیـت دسـتهن عـان، امکـان حصـوو اجمـاعپذیری ذی ی فرایند مشارکت

 منظور رویارویی با هر تغییر مهّیا شود.شناسایی تغییرات و  راحی اقدامات متناسب به
ا فرصـتی مناسـب بـرای تقویـت گ تمـان در پایان نگارنده امیدوار است بحران شیوع کرونـ

ن عان آموزش عالی ایجاد کند تا ضمن آنکه از منظرهای مت ـاوت، تغییـرات پذیری ذیمشارکت
گیری،  راحـی شوند همزمـان امکـان تصـمیمو پیامدهای حاصل از شیوع بیماری شناسایی می

رد جمعی برای رویـارویی بـ ا پیامـدهای حاصـل از اقدامات، سناریوها و راهکارهای مبتنی بر خ 
 شیوع این ویروس ایجاد شود. 
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 پژوهشگران زن -ای استادتجرب  حرفه
 از دوران کرونا   

 1خدیجه کشاورز
 

 مقدمه و بحث
بســتی و زاده اوب؛ جــانعلی۱۳۸۷اخیــر دجــواهری و داریــاپور،  هایشــده در ســاوانجاممطالعــات 
رغم دهند که علـینشان می  ۱۳۹۷؛ کشاورز، ۱۳۹۵ لب، ؛ شادی۱۳۹۴؛ زاهدی، ۱۳۸۷همکاران، 

علمی، شـکاف جنسـیتی در ایـن حـوزه عنوان عضو هیئتسابقة زیاد حضور زنان در آموزش عالی به
عنوان عضـو ها بـهاست. حضور کمرنگ زنان در دانشـگاههای گذشته همهنان پابرجا بوده  ی دهه

دهندۀ دشـواری مراتب بـا ی دانشـگاهی، نشـانعلمی و همهنین حضور اندک آنها در سلسلههیئت
هـای های زنان بـرای پیشـرفت در ایـن حرفـه اسـت. دادهدسترسی به حرفۀ دانشگاهی و نیز دشواری

فـارس ژوهشـگرانی از دو دانشـگاه تهـران و خلیجپ -با مشارکت اسـتاد ۹۶-۹۷پژوهشی که در ساو 
هـای زنـان تـرین االش  نشان از این دارد که یکـی از مهم۱۳۹۷بوشهر انجام گرفته است دکشاورز، 

های ترفیـع و آمیـز جنسـیتی و دشـواریهای تبعیرعلمی در این دو دانشگاه، تداوم رویهعضو هیئت
های ترفیـع و ارتقـا، دسترسـی ش در بررسـی پرونـدهارتقاست. مسائلی همهون سلطۀ پژوهش بر آموز 

های پژوهشی یا دستیاران و دانشجویانی که در رونـد پـژوهش همکـار و یـاریگر کمتر زنان به گرنت
گرفتن شـراین ویـژة زنـان در بررسـی فراینـدهای ترفیـع و ارتقـا، ازجملـه نادیـدهآنها باشند و نیز 

                                                                                                                   

ی                                                                                                          وهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعپژ شناسی جامعه استادیار. 1
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 -اکیـر اسـتاد هکنـد. بنـا بـر گ تـمواجـه میمسـائلی اسـت کـه زنـان را بـا مشـکالت بیشـتری 
ای آنهـا را ای و زندگی خصوصی، زندگی حرفـهمصالحه میان کار حرفه هپژوهشگران زن، مسئل

ویژه بـرای زنـان دارای کودکـان نیازمنـد ای بـهسـازد. ایجـاد انـین مصـالحهشدت متـأثر میبه
کار رسد که تقسـیمکرشده به نظر میگردد؛ با تکیه بر نتایج پژوهش ذ تر نیز میمراقبت، پیهیده

های خـانوادگی و نگهـداری از کودکـان را بـر عهـدۀ زنـان مسـئولیت های که همـگیرانهسخت
است اما بیشتر آنهـا  پژوهشگران این دو دانشگاه زیر سؤاو رفته -گذارد، در میان بیشتر استادمی

کید دارند که ایجاد مصالحه میان کا ر و زندگی بسیار دشـوار اسـت و همهنان بر این موضوع تأ
زنان  هاز وظایف مرتبن با نگهداری کودکان و بازتولید زندگی، همهنان بر عهد بخشی گسترده

پژوهشگران زن در شـهری  -شود که استاداست. دشواری ایجاد انین تعادلی هنگامی بیشتر می
ای کـه ماننـد. نکتـهمی بهـرهکنند و از کمک آنهـا بیدور از محل اقامت والدینشان زندگی می

کید کرده ای و گذاری با  در زندگی حرفـهاند همزمانی نیاز به سرمایهاکیر پژوهشگران بر آن تأ
های ای اسـت. بـا توجـه بـه یافتـههای آغاز ورودشان به زندگی حرفـهزندگی خانوادگی در ساو

 هدمی کرونـا بـر تجربـپژوهش ذکرشده برآنیم تا در این جستار کوتـاه بـه پیامـدهای بحـران پانـ
های آمـوزش آنالیـن و وظـایف ای زنان دانشـگاهی در روزهـای قرنطینـه و پیشـبرد برنامـهحرفه

 -تل نـی بـا برخـی اسـتاد هپژوهشی آنها بپردازیم؛ بنابراین، در این یادداشـت، از  ریـق مصـاحب
 ایم.برخی از آنها در این روزهای دشوار را مرور کرده هپژوهشگران زن، تجرب

 
 های آنالین و نگرانی از کیفیت آموزشتجربة برگزاری کالس

ها در اوایل اسـ ند در ایـران و بسـیاری از کشـورهایی کـه بـا پس از تعطیلی مدارس و دانشگاه
هـای آنالیـن شـدند. ایـن شیوع ویروس کرونا مواجه بودند، این مراکز ملزم به برگـزاری کالس

آموزان و دانشـجویان برابری آموزشی در میان دانشبه گسترش نا شدن آموزش،بحی که آنالین
های آموزشـگران و متخصصـان آمـوزش در بسـیاری از نقـا  منجر خواهد شد، یکی از دغدغه

جهان است. دسترسی به کامپیوتر، اینترنت، دانش است اده از ابزارهای مرتبن با آمـوزش آنالیـن 
اند کــه بــه تعمیــق زجملــه مســائلیهــا، او نیــز داشــتن فضــایی بــرای پیگیــری متمرکــز آموزش

ای کـه نـابرابری 1آموزان و دانشجویان منجـر خواهـد شـد؛های آموزشی در میان دانشنابرابری
                                                                                                                   

 . نک: 1
Coronavirus : comment faire l’école sans école ?, in 

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/coronavirus-comment-

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/coronavirus-comment-faire-lecole-sans-ecole
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پیش از بحران اخیر نیـز در کشـور مـا و منـا ق وسـیعی از جهـان وجـود داشـت و در بازتولیـد 
ای جهانی نیـز بـر ایـن هگزارشکرد. اجتماعی موجود نقشی بسزا ای ا میهای اقتصادینابرابری

کید دارند که آموزش عالی، برای آموزش از راه دور آماده نبوده اسـت. ایـن گزارش هـا نکته تأ
کید می های آنالین نیـز کمتـر های کمتربرخوردار، از آموزشها و دانشکدهکنند که دانشگاهتأ

وزش عـالی آمریکـا نشـان گزارش مکنزی دربارة تأثیر ویروس کرونا بر آماند؛ میاًل مند بودهبهره
پوسـتان در آمریکـا از آمـوزش آنالیـن کمتـر اسـت اده های تـاریخی سیاهدهد کـه دانشـگاهمی

اند و بنابراین احتماً  تغییر سبک آموزشی به مجازی و آنالین نیز برای این نهادها دشوارتر کرده
  .۱۳۹۹است دبوینس و دیگران، 

هـای های آنالین در ایام قرنطینگی، بـه نابرابریری کالسرسد که در ایران نیز برگزابه نظر می
آیـد تر بخشد. همهنین بـه نظـر میهای تهران و سایر شهرها ابعادی گستردهآموزشی میان دانشگاه

های مختلف بـا یکـدیگر مت ـاوت آنالین برای دانشجویان رشته های است اده از آموزشکه االش
های کارآمد آنالین، است اده از آموزش آنالیـن رعت و سامانهاست. فقدان دسترسی به اینترنت پرس

 ان دانشگاه عالمه  با بـایی دربـارهسازد. یکی از استادیار را برای استادان و دانشجویان دشوار می
های آنالیـن[ خـوب تا قبل از عید ]برگزاری کالس»گوید: های آنالین انین میبرگزاری کالس

دانسـتند اگونـه بایـد از سـامانۀ آنالیـن انشـجویان گـیج بودنـد و نمینبود. پهنای باند کم بود. د
توانسـتند در کـالس حضـور کـرد و همـه نمیدانشگاه است اده کنند. سامانه هم درست کـار نمی

ن ـر در کـالس شـرکت  ۲۴ن ـری حـدود ۳۰تر شد؛ از کالس یابند. اما بعد از عید موضوع جدی
نویسـند. صـدای افـراد کنند و بیشتر میکمتر مشارکت میکنند. امکان مشارکت هم دارند اما می

کشـد و شود، اون تا بخواهند میکروفن را نصب کننـد  ـوو میخیلی کمتر در کالس شنیده می
هـایم را  ور مـنظم کالسام بـهمن خوب بوده است و توانسـته هشود. تجربارتبا  قطع و وصل می

تواننـد کـالس را برگـزار گویند که برخی روزهـا نمییها مبرگزار کنم اما در گروه استادان، خیلی
دوتـا اند که اصاًل دسترسـی بـه اینترنـت ندارنـد. مـن یکیکنند. مسئلة اصلی، عمدتًا دانشجویانی

توانند در کالس شـرکت کننـد، اـون خریـدن بسـتۀ دانشجو در کالس دارم که گ تند اصاًل نمی
بـه اینترنـت بایـد از روستایشـان بـه سـمت شـهر شـدن اینترنتی برایشان سخت است یا بـرای وصل

میـل ایـن »داند: های آنالین را اندان خوشایند نمیبرگزاری کالس هدرمجموع، او تجرب«. بروند
                                                                                                                   
faire-lecole-sans-ecole, 15/03/2020 ; L’école au temps du corona ,in 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/lecole-au-temps-du-corona, 

26/03/2020. 

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/coronavirus-comment-faire-lecole-sans-ecole
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/lecole-au-temps-du-corona
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بینی، اـه وقتـی حـرف زنی، اه وقتی خودت را به شکل تصویری میاست که با دیوار حرف می
کنیم، اقـدر تأثیرگـذار انتقاو مطلـب مـیزنی. ا ن اصاًل معلوم نیست این تالشی که ما برای می

 «.است
پژوهشگری دیگر از دانشگاه تهران نیز از نابرابری دانشجویان در دسترسـی بـه اینترنـت  -استاد

ــا وجــود زحمــت بســیاری کــه بــرای آمــادهتــاپ میو لپ کشــد، هــا میکردن درسگویــد. او ب
دارم کـه در روسـتا هسـتند و مـن دانشـجویانی »دانـد: های مجـازی را انـدان مـؤثر نمیکالس

تاپ ندارند و بـا موبایـل مجبورنـد در دسترسی به اینترنت قوی ندارند. یا دانشجویانی دارم که لپ
هـا را ام، پاورپوینتکالس شرکت کنند. من همة دانشجویان را در یک گروه واتساپی جمع کرده

رونـد یـا تنبلـی ز زیـر کـار در میفرستم اما دانشجویان یـا اکنم و هم در واتساپ میهم ایمیل می
افـزار کنم که کدام نرمتوانیم صداها را بشنویم. به آنها توصیه میگویند ما نمیکنند. برخی میمی

 «.دانم اه مشکلی هستها است اده کنند. نمیرا نصب کنند تا بهتر بتوانند از پاورپوینت
شود و در ایـن شـیوة تـدریس، یبه نظر او زحمات استادان از سوی دانشجویان قدردانی نم

اهره بههای واقعی ما ارتبا  اهرهسر کالس»شود: درستی برقرار نمیتعامل استاد و دانشجو به
فهمیدیم که اه کسی در کالس حواسش هست، اه کسی نیسـت. با دانشجویان داشتیم و می

عامل میان اسـتاد و ها به این شکل، امکان تاه کسی درس را متوجه شده یا نه. برگزاری کالس
 «.توان کالس واقعی را با مجازی جایگزین کردوقت نمیگیرد. هیچدانشجو را می

 
 ای و زندگی خصوصیمصالحه میان کار حرفه

ای ها بر تجربـۀ مت ـاوت تـنش بـین کـار و خـانواده و تـأثیر آن بـر زنـدگی حرفـهبرخی پژوهش
کیـدخصوص بر اعتمادبـهپژوهشگران و به   در ۱۳۹۸کننـد. باربیـه و فوزولیـه دمی ن س آنهـا تأ

هـای ساله دربارة پژوهشگران یک نهاد علمی در بلژیک که در آن همزمان از روشپژوهشی سه
دهند که بخشی مهم از پژوهشگران، مسئلة تـنش بـین اند، نشان میکی ی و کمی است اده کرده

اظهـار  1سـاختاریافتههای نیمهبهای خـود را در مصـاحکار و خانواده و تأثیر آن بر زندگی حرفـه
ترتیب، مادران بیشتر از پدران، ضرورت مصالحه بـین کـار و خـانواده را یکـی از بدین اند؛کرده

دانند. همزمان، مادران هستند که ا مینان کمتری بـه آینـده و کسـب د یل تغییر شغل خود می
دن یک پست ثابت در میـدان آور دستیک پست ثابت در میدان دانشگاه دارند. اگر آرزوی به

                                                                                                                   
1. Semi- directif 
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اند، تخمـین اینکـه اـه کسـی شـانس بیشـتری در دانشگاه، افقی است که همه در آن شـریک
 ور درصـد بـه۶۲دستیابی به یک پست دارد ]بین زنان و مـردان[ بسـیار نـابرابر اسـت. پـدران د

بررسـی  شـود.درصد  امیدوارند که پستشان رسـمی ۴۲ ور متوسن متوسن  بیشتر از مادران دبه
هـای مختلـف پژوهشـگران بـا توجـه بـه وضـعیت میـان گروه منظور تحلیـل ت ـاوتاین نتایج به

کند که برای با بردن شـانس عینـی دسـتیابی زناشویی و داشتن یا نداشتن فرزند، خا رنشان می
خصـوص رسد بهتر است زنان، مجرد باشند و مردان، متأهـل و بهبه یک پست ثابت، به نظر می

 فرزند دهمان . دارای
دهـد کـه مصـالحه پژوهشگر و نیز تجربة مادری نگارنده نشـان می -گ تگو با مادران استاد

ویژه بـرای پژوهشـگران زن در دوران قرنطینگـی بـه -ای برای اسـتادمیان مادری و زندگی حرفه
وساو هستند، بسیار دشـوار اسـت. پژوهشـگری کـه در حـاو سنکسانی که دارای کودکان کم

های دانشـگاه تهـران اسـت و همزمـان دکترای خود در یکـی از دانشـکدهاندن دورة پستگذر 
اش بــر عهـده دارد، تجربــة خـود را انــین روایــت مسـئولیت تــدریس کالسـی را در دانشــکده

نشـین زمـان خانهسختی کار برای من در ایام قرنطینه این بـود کـه مـن و همسـرم هم»کند: می
تواند دورکاری کند و زمـان کـارش خیلـی یسی است. او کاماًل مینو شدیم. کار همسرم برنامه

هـا تعطیـل شـدند و تعطیـل اسـت. کالس بیشتر از قبل شده است. اوایل به ما گ تنـد دانشـگاه
ها وجود نداشت؛ بنابراین، دو ه تة اوو مـن شـدم مـادری ای برای برگزاری مجازی کالسایده
نگهداری کند و تحت این استرس است که اگونـه او وقت که باید از یک بهۀ اهارساله تمام

آوردنـد؛ همـه های مجازی مادرانی هم که عضوش بودیم بـه مـا فشـار میرا سرگرم کند. گروه
کیـد میهای جدید برای بازی و سرگرمی میایده ها کمتـر جلـوی کردنـد کـه بهـهدادنـد و تأ

قدر کافی برای ر مقایسه با دیگران، بهکردم که آیا دتلویزیون بنشینند. دائم خودم را قضاوت می
ها را آنالین برگـزار کنم؟ بعد از یک ه ته، دانشگاه اعالم کرد که باید کالسام مادری میبهه

ها به شکل ویدئویی برگزار شود امـا داد که کالسکنید؛ خیلی سخت بود. دانشگاه ترجیح می
و از این سـاعت تـا ایـن سـاعت کـه توان به بهه گ ت تدیدم برای من ممکن نیست، اون نمی

کالس من است اصاًل به این اتاب نیا. برای همین من به این نتیجه رسیدم که پاورپوینت درست 
کردن هم با وجود بهـه امـر آسـانی کنم و روی هر اسالید صدایم را ضبن کنم اما همین ضبن

و ساکت باشد. این پروسه هایی ضبن را انجام دهم که او سرگرم کردم زماننبود. باید سعی می
ای از مـن حـداقل دو سـاعت زمـان دقیقـه۵۵بر اسـت؛ یعنـی یـک ضـبن برای من بسیار زمان

خـواهم کـه دیگر، اون هیچ راه تعامل دیگری هم نـداریم از دانشـجویان میگیرد. از رفمی
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 تـک دانشـجویان زمـاندادن بـه تکتکالی شان را ایمیل کنند. خواندن ایـن تکـالیف و جـواب
گیرد. با حضور بهه در خانه، برای من امکان تمرکز و کارکردن متمرکز در این زیادی از من می

کنـد و مدت وجود نداشته است؛ بنابراین، زمان من دو روز آخر ه ته است که همسرم کار نمی
م کند به بهه برسد و کارهای خانه را انجام دهد تا من بتوانم به کارهایم بپـردازم. بـازهسعی می

 «.خواهد کار نکنمآید، با من کار دارد و از من میبهه مرتب به اتاب می

بـودن بـرای « مـادر کـافی»ای که این پژوهشـگر دربـارة احسـاس نگرانـی خـود بـرای مسئله
احسـاس »کند، در موارد زیادی ازسوی دیگـر مـادران پژوهشـگر تحـت عنـوان کودکش بیان می

قـدر کـافی د؛ احساس گناه از اینکه در مقایسه بـا دیگـران بهشو در قباو کودکانشان بیان می« گناه
شـکلی باکی یـت بـا فرزندانشـان وقـت بگذراننـد. توانند بـه در دسترس کودکانشان نیستند و نمی

 اند.کنند که میان تعهدات کاری و وظایف خانوادگی روزمره گیر کردهاغلب این زنان اظهار می
ای نـدارد، دربـارة اینکـه شـدهای موقعیـت تیبیتر حرفـهاین پژوهشگر که در حاو حاضـر ازنظـ

یابــد انــین کار جنســیتی قــوام یافتــه، شــکل و ظهــور میاش تقســیماطــور در زنــدگی خــانوادگی
عد اقتصادی کار زنان پررنگ می»گوید: می شـود کـه کـار اـه شود. این موضوع مطـرا میاینجا بج

گاهکسی به لحاظ درآمدی مهم کنم که کـار همسـرم کشم و فکر میعقب می تر است. من ناخودآ
علمی نیسـتم و تمـام تر اسـت. او کـار مشـخص و درآمـد مشخصـی دارد امـا مـن هنـوز هیئـتمهم

ای خودم را تقویت کنم تـا بتـوانم وارد بـازار هایم بیشتر برای این است که رزومة کاری و حرفهتالش
از ایـن موقعیـت نـاراحتم، بـا همسـرم بـه  کننده است. گاهی اوقات کـهکار شوم. این موضوع اذیت

ام ایـن کنیم ولی به د یلی که بیشتر بـه بهـه مربـو  اسـت نتوانسـتهکار میرسیم و تقسیمتوافقاتی می
کار را پیش ببرم. تجربة قرنطینه برای من خوب نبوده است. درسی را که باید بـدهم بـا سـختی تقسیم

 «.ام پیش ببرمپژوهشی و مقا تم  را نتوانستهکنم ولی کارهای دیگرم دکارهای آماده می
گوید که کرونـا و شـراین هایی میپژوهشگر دیگری که مادر دو کودک است، از دشواری

کرونا تمام نیروی حمایتی یک مـادر شـاغل را از او گرفتـه »قرنطینه برای او ایجاد کرده است: 
اجتماعی خـانواده و دوسـتان را دیگر، حمایت است: مدرسه، مهدکودک و پرستار بهه. ازسوی

ها اینکه مـدارس و مهـدکودکضضـ نیز از ما گرفته است. در مواردی مانند آلودگی هوا باوجود
ــل می ــا میتعطی ــدند، م ــتیم از حمایتش ــیم. توانس ــری برخــوردار باش ــای اجتمــاعی دیگ ه

کادمیوجود شراین بحرانی ناشی از کرونا، دد ین دیگر، باازسوی ن جابجـا نشـده اندا های آ
است و ما مجبوریم همة کارهایی را که موظف به انجام آن هستیم،  بق رواو انجام دهیم. ایـن 

بسیار کمتر شده است. من فکـر  کنندگان در پژوهشدر حالی است که دسترسی ما به مشارکت
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م یکسان آسـیب وارد نکـرده اسـت؛ مـیاًل پژوهشـگران علـو کنم کرونا به همة پژوهشگران بهمی
 «.بیننداجتماعی که نیازمند کار میدانی هستند، بیشتر آسیب می

استادیار دیگری از دانشگاه تهـران کـه دارای فرزنـدی اهارسـاله اسـت، از دشـواری میـان 
فهمم کـه اقـدر ا ن مـی»گوید: پیشبرد کار دانشگاهی با وجود حضور فرزندش در خانه می

عصـر بـود. سـاو  ۴-۵رفت که تا ساعت کی میکود مهدکودک خوب بود. اوایل، پسرم به مهد
تر شـده بـود امـا مـن پـذیرفتم. است. سـخت ۲گذشته او را مهدکودکی گذاشتیم که تا ساعت 

های اوو تولد پسرم همزمان با جذب من بود، مجبور بودم در کارم انـریی زیـادی بگـذارم ساو
ن کـافی بگـذارم. در ایـن ایـام توانم برای او زمـااما همیشه این عذاب وجدان را داشتم که نمی

تـاپ نشسـتن مـن حساسـیت دارد، تـا کرونایی وضع خیلی بدتر شده است. کـاًل بـه پشـت لپ
شـود.  وری نیست. از من جدا نمیکند. با پدرش اینآید و من را بلند میروم کار کنم میمی

اش اسـت دگیهای اوو زنـشاید استرس جدایی دارد. شاید وابستگی شدید به من ناشی از سـاو
دادن های  و نی را در مهدکودک گذرانده اسـت. تـرس ازدسـتکه از من دور بوده و ساعت

گویـد کـه نگرانـی از آوری میاو از شراین اضـطراب«. اش کرده استخیلی وابستهمن، خیلی
کـه وقتی»بیماری به دلیل فرزندی که شدیدًا بـه او وابسـته اسـت، بـرایش ایجـاد کـرده اسـت: 

شود، امکان اینکه ما داار بیماری شویم خیلی زیاد است. ترس مـن ایـن ای پاندمی میبیماری
است که اگر من مریر شوم و قرار باشد قرنطینه شوم، با توجه به وابسـتگی پسـرم بایـد اکـار 

کنم اگـر انـین ات ـاقی ترسیدم اما ا ن فکر مـیوقت از مرگ نمیکنم و حتی مرگ. من هیچ
 «.آیدپسرم می بی تد اه بالیی سر

عنوان مادر در ایـن روزهـای قرنطینگـی، روایت او از ناسازگاری کار دانشگاه با موقعیتش به
کیــد دارد:  خانــۀ کواــک مــا در یــک »بــر دشــواری ایجــاد مصــالحه بــین کــار و زنــدگی تأ

های آنالین برگزار کنـیم. کنیم که ا ن باید من و همسرم در آن کالسمتری زندگی میشصت
ها آنالین برگزار شود. بهه هم هست و مهدکودک پسـرم هـم یـک گاه اصرار دارد کالسدانش

بعـدازظهر مهـد آنالیـن دارنـد. روی  ۲صـبح تـا  ۹ه ته است که آنالین شده است؛ از ساعت 
آید، بازی و کاردستی، شعر و قصه. کالس اسکایپی دارنـد اسکایپ و واتساپ مرتب برنامه می

های خودم پاورپوینـت صـوتی ر این قضیه است. مجبورم برای کالسام درگیو من دائم گوشی
کنم و یـک دسـتم هـم درست کنم. یک دستم به گوشی خودم است و کالسم را مدیریت می

قدر پسرم به مـن وابسـته اسـت کـه ایـن اجـازه را کند. آنبه پسرم است. همسرم هم کمک می
یی که من بـه مـدت  ـو نی کـالس کنم روزهادهد که مدت  و نی نباشم. احساس مینمی
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هـا شود و بعضی وقتهایم هستم، خیلی خشن میکردن کالسدارم یا روزهایی که درگیر آماده
تواند برود، من هم که مجبـورم زند. او در خانه حبس است، بیرون که نمیروی سر خودش می

ببیـنم. نـه از  شـود یـک جـور خشـونت و وابسـتگی زیـاد در اوسر کارم باشم. اینها باعـی می
هایم را ضبن کنم. بـه مقالـه و توانم کالسداری رضایت دارم نه از کارم. من ا ن فقن میبهه

شـوم کـه قدر خسـته میام. اینرسم. من اهار ساو است که اصاًل فیلم ندیدهمطالعه اصاًل نمی
 «.اصاًل نای هیچ کاری ندارم
علمی مـادر بـا ند که نباید از یک هیئـتکم مسئو ن دانشگاه ب هماو امیدوار است که کم

علمی. موضـوعی کـه او بـه آن فرزند کواک، همان انتظاری را داشت که از یک مـرد هیئـت
ایم. او بـا آمیزی است که ما در پژوهش پیشین خود بـه آن پرداختـهکند برابری تبعیراشاره می

اوتی از کـار در شـراین علمی تجربـة مت ـدهـد کـه مـردان و زنـان هیئـتذکر روایتی نشـان می
گ ـت کرونـا دارد آمـوزش در یـک جلسـۀ اسـکایپی یکـی از همکـاران می»کرونایی دارنـد: 
قدر سریع بتوانیم یادگیری مجازی داشـته کرد که ایناندازد، کی فکرش را میمجازی را جا می

طلـوب باشیم. به نظر من این از یک نگاه مردانه است، مردی که بهة کواک ندارد و برایش م
هـایش را آنالیـن برگـزار تواند کـارش را بکنـد؛ جلسـات و کالساست که از صبح تا شب می

خواهد بیرون بیایـد. نویسد و ات اقًا خیلی هم برایش خوب شده که نمیکند، مقا تش را میمی
برای من با پسری اهارساله و بدون کمک، شراین بسیار دشوار شده است. امیـدوارم در آینـده 

علمی نگاه نکند. مـن ا ن علمی مادر میل یک مرد هیئتاه متوجه شود که به من هیئتدانشگ
 «.علمی و مادر نیز هستمتسهیلگر مهدکودک هستم؛ هیئت

 
 1بحران کرونا و تشدید موقعیت پادرهوایی

التـدریس و های اخیـر، حضـور اسـاتید حقهای ایـران در سـاویکی از مسائل مهم در دانشگاه
شـوند.   محسـوب می۱۳۹۷ه به تعبیر عباس کاظمی پرولترهای علمی دکاظمی، مدعو است ک

مراتب آنکــه در سلســلهها بــر دوش آنهــا قــرار دارد، حاوبخشــی مهــم از بــار تــدریس دانشــگاه
ها مانند پیـام نـور کـه در ثبات است. برخی دانشگاهدانشگاهی موقعیتشان بسیار فرودست و بی

انـد. آنهـه د، عماًل بـار تـدریس خـود را بـر دوش آنهـا قـرار دادهاندهۀ اخیر رشد زیادی کرده
شود، عالوه بر درآمـد بسـیار پـایین، می التدریسیموجب سختی بیشتر موقعیت این استادان حق

                                                                                                                   
1. Précaire 
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بیننـد و عنوان کـاری موقـت میها آن را بهالتدریسیثبات آن است. بیشتر حقوضعیت بسیار بی
تـوانی بـه پسـتی باثبـات در اندان دور میانی در آیندۀ نهتحمل آن هنگامی ممکن است که بد

شدن از تقاضـا شدن تحصیالت دکتری و کاستهاییابی. امیدی که به دلیل توده دانشگاه دست
اند کـه متقاضـی شـود. برخـی از اسـاتید مـدعو کسـانیتر میروز کمرنـگبرای جذب، روزبه

رسـد کننـد. بـه نظـر میآن تـدریس می ای هستند که در حاو حاضر درجذب همان دانشکده
ثبات و متزلزو این گروه را تشدید کـرده اسـت. البتـه بایـد خا رنشـان بحران کرونا موقعیت بی

کرد که بحران کرونا در سطح جهانی بـه فقـدان قطعیـت بیشـتری بـرای دسـتیابی بـه موقعیـت 
ای تحت عنـوان سه در مقالهای در میان متقاضیان کار دامن زده است. روزنامۀ لوموند فرانحرفه

، بـه دانشـجویانی پرداختـه اسـت کـه در آسـتانۀ ۱۹-دانشگاه، کروناویروس و پانـدمی کوویـد
های اقتصادی، بـا دشـواری ورود دلیل قرنطینه و تعطیلی بسیاری از بخشاند و بهالتحصیلیفارغ

دانشـجویان در آسـتانۀ اند. ایـن مقالـه براسـاس مصـاحبه بـا برخـی از رو شـدهبه بازار کار روبه
کردن دوران تحصیل خودنـد نویسد که برخی از دانشجویان به دنباو  و نیالتحصیلی میفارغ

، اقتصـاددان و 1ای خود را به زمان بهتری منتقـل کننـد. اسـت ان کارسـیلوتا بتوانند الحاب حرفه
ناریوهای   دربـارۀ سـOCDEهـای اقتصـادی و توسـعه درئیس بخش اشتغاو سـازمان همکاری

گوید که بسیار دشوار است که دربارة واقعیت بازار کـار پـس از خـروج از خروج از بحران می
بـه کـار  بحران صحبت کرد. این موضوع به سناریویی مربو  است که بـرای شکسـتن قرنطینـه

و التحصیل آینده به بازار کار، بـا شـراین نابسـامان شود. به نظر وی ورود جوانان فارغگرفته می
ای آنهـا خواهـد داشـت ثبات همراه است و ]این بحران[ تأثیرات بلندمدت بر زنـدگی حرفـهبی

  .۲۰۲۰آوریل  ۱۴دلوموند، 
های دانشگاه تهران، دربـارة نگرانـی از آینـدة جـذب یکی از متقاضیان جذب در یکی از دانشکده
ـیش شـرکت کـردهمن در جـذب د»گوید: خود در دانشگاه با توجه به بحران کرونا انین می ام و ورۀ پ

ـین ای ا ن هـم پروسـهمدارکی را باید تا اردیبهشت آپلود کنم. این امکان هست که پروسۀ جذب که هم
تر شـود. نگرانـی کشد ، با این شراین  ـو نیساو  وو می ۵/۱ساو تا  ۱اند  و نی است دبه من گ ته

خصی نیستیم و پست مشخصی نـداریم، ایـن از آینده وجود دارد. برای مایی که در وضعیت ثابت و مش
ام را ای که کرده بودم بـرای اینکـه رزومـهریزیها بیشتر است. این مسئله نیز وجود دارد که برنامهنگرانی

تقویت کنم، با این وضعیت به هم خورده است. ممکن است بـرای مـردی کـه در موقعیـت مشـابه مـن 
                                                                                                                   
1. Stephane Carcillo 
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دار هـم موضـوع ن موضوع بگذارد. گراه بـرای مـرد بهـهتر باشد و وقتش را تمامًا روی ایاست راحت
آوری قـدر تـأثیر نگـذارد. مـن در حـاو جمـعشود ولی بـرای او ممکـن اسـت قرنطینـه اینتر میسخت

ـنی توانم ادامه بدهم. اینکه اشـمام بودم که با این شراین نمیهای پژوهش پسادکتریمصاحبه انداز روش
 «.کندهای من اضافه میی به استرس و نگرانینوعاز پایان این بحران نیست، به

او نگران است که زحماتش برای جلب اعتماد و حمایت اعضای گروه و دانشـکده تحـت تـأثیر 
دادن برای من در این ترم خیلی حیـاتی اسـت. کنم درسمن احساس می»شراین کرونایی هدر رود: 

ا نشـان دهـم و ارزیـابی دانشـجویان را توانستم در گروهی که امیدوارم در آن جذب شوم خودم ر می
دادن خـودم را بـا  ببـرم. توانستم با آنها در ارتبا  باشـم و کی یـت درسدر پایان ترم داشته باشم. می

کنم نشینم و با خودم صـحبت مـیهمۀ اینها این ترم از من گرفته شده است. من به شکل مجازی می
شـوند. هـیچ زنم میهایی که مـیآنها اقدر متوجه حرفدانم بینم و نمیها را نمیو حتی اهرة بهه

ای از مـن ای خواهد بود و آنها اه ارزیـابیدانم آخر ترم اصاًل ارزیابیگیرم. نمیفیدبکی از آنها نمی
 «.خواهند داشت

 
 گیرینتیجه

ای هـ، عـالوه بـر نگرانـی از تعمیـق نابرابریآمـوزش شـدنرسد که بحران کرونـا و آنالینبه نظر می
هـای شده صدمه خواهد زد. برخـی گزارشهای ارائهآموزشی در میان دانشجویان، به کی یت آموزش

پژوهشگرانی کـه در ایـن فرصـت کوتـاه توانسـتند  -شده با استادوگوهای انجاممنتشرشده و نیز گ ت
 هن گسـتردکـردن امکـادهد که آموزش عالی برای فراهمتجاربشان را با ما در میان بگذارند، نشان می

سـرعت اند بهها توانسـتهرسد کـه برخـی دانشـگاهآموزش آنالین آماده نبوده است. هراند به نظر می
های آنالین را برقرار کنند اما نگرانی از امکـان انتقـاو خود را با موقعیت کنونی تطبیق دهند و آموزش

. این در حالی اسـت کـه پژوهشگران زن است -های استادصحیح دانش به دانشجویان نیز از دغدغه
شـود و شـده بـه دانشـجویان ارائـه میضبن های  زم، در مواردی آمـوزشبه دلیل کمبود زیرساخت

آمـوزش  هرسـد کـه ایـن شـیو یابد. بـه نظـر میشدت کاهش میامکان تعامل و گ تگو در کالس به
وگوی د بحـی و گ ـتهای علوم اجتمـاعی و انسـانی کـه ارائـة درس، نیازمنـویژه در رشتهآنالین به

متقابل میان استاد و دانشجویان است، بـا مشـکالت بیشـتری مواجـه باشـد و اسـتادان از نتیجـة کـار 
شـان از فراینـد تـدریس کشند ارزیابیرضایت کافی نداشته باشند. آنها با وجود رنج و زحمتی که می

مصـالحه  هدهد که مسئلپژوهشگران زن نشان می -وگوهای ما با برخی استادخود میبت نیست. گ ت
کنـد، در ای زنـان بـازی میای و زندگی خصوصی که نقشـی مهـم در زنـدگی حرفـهمیان کار حرفه



  201/  پژوهشگران زن از دوران کرونا -ای استادحرفه هتجرب

 

شراین بحران کرونا ابعادی دشوارتر یافته است. حضـور کودکـان در خانـه و مسـئولیت نگهـداری از 
ین کرونـایی موقعیـت پژوهشگر بسیار کاسته است. همهنین شرا -آنها، از فرصت و تمرکز زنان استاد

شـدت تحـت تـأثیر قـرار داده و نگرانـی آنهـا از تـداوم وضـعیت پژوهشگرانی بدون پست ثابـت را به
 ثباتشان را تشدید کرده است.بی
 

 منابع
های بین زن و مرد از منظـر تـداخل کـار و فهم تجربۀ حرفۀ علمی و نابرابری» ، ۱۳۹۸باربیه، پاسکاو و برنارد فوزولیه د

کا راجـرز و پاسـکاو مولینیـه، ترجمـۀ ، ویراسـتۀ ربـههای تطبیقایزنان در جهان دانشگاهی؛ دیادگاه، در: «خانواده
 خدیجه کشاورز و عطیه اصغرزاده، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

کا اگونه  ، ویروس کرونا؛ آموزش عالی آمری۱۳۹۹بوینس، فرانکی؛ برینت، جیک؛ کریشنان، شاراگ و جاناتان   د
المللـی هـای بینریزی کنـد؟، ترجمـۀ مهسـا شـیخان، منتشرشـده در مجموعـه گزارشای نامعلوم برنامـهتواند برای آیندهمی

  ، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.۱آموزش عالی و بحران کرونا د
ای زنـان شـناختی جایگـاه حرفـهجامعهتبیـین » ، ۱۳۸۷بستی، حیدر؛ مقیمی، اعظم و مجید امینی دزاده اوبجانعلی

 .47-78، ص ۲۱، شمارۀ مجل  زن در توسعه و سیاستعلمی دانشگاه اص هان ، دانشگاهی دمطالعۀ موردی: زنان هیئت
مجلو  زن در توسوعه و ، «علمی دانشـگاهمشکالت شغلی زنان عضو هیئت» ، ۱۳۸۷جواهری، فا مه و زهرا داریاپور د

 .79-106، ص ۲۱ۀ ، شمار ۸۷، تابستان سیاست

سـا ری پژوهشـی انـدمقطعی در مـورد سـوی شایستهگذار از نظام ناشایستگی به» ، ۱۳۹۴زاهدی، شمس السادات د
 .75-96، ص ۱۱، شمارۀ نام  زنانمجل  پژوهش، «وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران

های ایـران: راهـی اسـتادی در دانشـگاه  ، گزارش  را پژوهش ارتقای زنان به رتبـۀ۱۳۹۵ لب، یاله و دیگران دشادی
 ناهموار و روندی کند، به س ارش پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

های بـازگویی تجربیـات زنـان در ارتقـا بـه مرتبـۀ اسـتادی در دانشـگاه» ، ۱۳۹۶پـور د لب، یاله و سمانه ابراهیمشادی
 .53-107، ص ۶۶، ساو ه دهم، شمارۀ ژوهشی رفا  اجتماعیفّلنام  علمی پ، «ایران

، تهـران: دانشاگاه؛ از نردباان تاا ساایبان، در: «پرولتاریای جدید دانشـگاهی در ایـران» ، 1397کاظمی، عباس د
 پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

، تهـران: پژوهشـکدۀ مطالعـات تاا ساایباندانشاگاه؛ از نردباان ، در: «هاالتدریسیحق» ، 1397کاظمی، عباس د
 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

ای کی ـی بـا تکیـه بـر ها دمطالعـههـا و اسـتراتژیای زنـان دانشـگاهی؛ االش ، تجربة حرفـه۱۳۹۷کشاورز، خدیجه د
عـات فرهنگـی ،  را پژوهشی، پژوهشکدۀ مطال« فارس بوشهرخلیج»و « تهران»پژوهشگران دو دانشگاه -مصاحبه با استاد

 و اجتماعی وزارت علوم.
 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/04/14/pour-les-etudiants-en-fin-d-etudes-la-

grande-incertitude-de-l-insertion-professionnelle_6036497_4401467.html

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/04/14/pour-les-etudiants-en-fin-d-etudes-la-grande-incertitude-de-l-insertion-professionnelle_6036497_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/04/14/pour-les-etudiants-en-fin-d-etudes-la-grande-incertitude-de-l-insertion-professionnelle_6036497_4401467.html
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 درس و تکلیف کرونا برای دانشگاهیان
 و مسئولیت اجتماعی دانشگاه برای آینده 

 1محمد توک 
 

 مقدمه و بحث

ــا از دیــد جامعهمــتن حاضــر  ــه ابعــاد مختلــف بحــران کرون ــا نگــاهی دارد ب شناســی، همــراه ب
شـود کـه بـا پیشنهادهایی برای آموزش عالی. نخست مشکالت و واقعیات این بحران مـرور می

هایی که از بحران کرونا رسد. در بخش دوم، درسشناسی به پایان مییک نظریۀ تحلیلی جامعه
ده، و در بخش پایانی پیشنهاد تکالیف ناشی از این بحران دبیشتر شود مطرا شگرفته شده یا می

 ها و مراکز تحقیقاتی.ها  برای آموزش عالی، دانشگاهاز نوع مطالعات و پژوهش
خصـوص اگـر از زبـان انـد، بهها معمـوً  تلخبیان این نوشتار امکان دارد تلخ باشد. واقعیت

از نوع بغر و خصـومت و خبـی.  -ی ندارندشناس جاری شوند، ولی مبنای دیگریک جامعه
 گیری اجتماعی.تکّلف است و از سر دلسوزی شاید. هم تحت تأثیر فاصلهبا عدم

خیلی مغرور شده بودیم، خیلی مشغوو شده بودیم، در تخریـب و تصـرف  بیعـت خیلـی »
، بـه کـردیماندیشـیدیم، ضـعیف را پامـاو میپروا شده بودیم، به ایزی جز منـافع خـود نمیبی

کردیم، باور داشـتیم قاعـدۀ دنیـا صاحب قدرت و ثروت برای ارتقای ماو و موقعیت کرنش می
گونه خواهـد مانـد. آسـمان را از دود و سـرب و گازهـای سـمی سـیاه کـرده همین است و این

بودیم، دریا را از ماهی تهی و از زباله و ن ت و فاضالب پر کـرده بـودیم. بـه نـام دیـن، بـه نـام 
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کـردیم، و حتـی از کشـتن کردیم، غـارت میکشتیم، اسیر میی، به نام حقوب بشر میدموکراس
کردیم. صـبر خـدا هـم حـدی دارد، تحمـل کائنـات هـم حـدی دارد، ها شرم نمیها و بههزن

شد و به انسان مست و مغرور ظرفیت زمین و آسمان هم حدی دارد. با خره باید کسی پیدا می
رؤیت واگذار شـد تـا بـه مأموریت به یک ویروس کواک غیرقابل فرمان بدهد ایست!!؟ و این

درستی بـه او ب همانـد کـه ای انسـان: تـو معنای واقعی انسان  غیانگر را سر جایش بنشاند و به
ایز تعطیـل شـد. همـه را در خانـه خیلی ضعی ی، تو خیلـی تنهـایی، تـو خیلـی ترسـویی دهمـه

 «.نگهداشت... 
مســلک یــا یــک م لــس بریــده از دنیــا نیســت. پیــام ارف اینهــا بیانــات یــک راهــب یــا عــ

جمهور ایتالیا بعد از وصوو کرونا بـه جمهور یک کشور پیشرفتۀ اروپایی است؛ پیام رئیسرئیس
 این کشور.

اند که فعاًل اسـیر بحـران کرونـا هسـتند. ها و جوامعیهای فوب، همۀ ملتمخا ب صحبت
ای بر جامعۀ ما تحمیـل شـد سازیای، زمینهای، سابقهایران ما هم. بحرانی که بدون هیچ مقدمه

آمادگی، ها، نهادهای حکومتی و عموم مردم را مواجه کرد بـا یـک عـدمملت، کشور، دستگاه
 های مادی، جانی و معنوی.حیرانی، ترس و سردرگمی، و انواع صدمات و خسارت

تست محـدود ایـن  -1ت: در مواجهه با کرونا کاری که دولت کرده عمدتًا دو ایز بوده اس
 -2شـان تشـخیص داده شـده و بیماری و خدمات بیمارستانی به تعـداد محـدودی کـه بیماری

 که بعد از رّد اعماو قرنطینه به آن متوسل شد. 1گیری اجتماعیگذاری یا فاصلهفاصله
ـتی، فـداکار ـنل بهداش ـتاران و سـایر پرس ی و در ارتبا  با مورد اّوو، شک نیست که پزشـکان و پرس

کـه گ تـه کنند و جبران کمبودهای تجهیزاتی و حتی لوازم اولیه. ولـی انانگذشتگی کرده و میازجان
ها، این خدمات در سطح ملی و در قیاس با جمعیـت کییـری کـه احتمـاو رغم این فداکاریشده، علی

هـای تشخیصـی، ابتال یا انتقاو این ویروس را داشتند و دارند بسیار محدود بـوده و اسـت. کمبـود کیت
، و مشکالت فنی دیگر، از علل این واقعیت اسـت. امـا مـورد دوم کـه دربـارۀ آن ICUکمبود امکانات 

 وحدیی بیشتر است.حرف
های واگیر ازقبیل وبا و  اعون، بـرای صـدها یک روش مبارزه و مواجهه با بیماری 2قرنطینه

د کـه ایـن روش اساسـًا توسـن شـو هـای واگیـر اشـاره میساو بوده و اسـت. در تـاریخ بیماری

                                                                                                                   
1. Social Distancing 
2. Quarantine 
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میالدی یعنی ه ت قرن پـیش بـه کـار گرفتـه شـد. شـهر ونیـز کـه شـهر  14ها در قرن ایتالیایی
توریستی و تجاری بزرگ اروپا و ایتالیا در آن زمان بـود، بـرای جلـوگیری از واگیـری  ـاعون، 

ذاشـتند کسـی از گداشـتند و نمیشدند اهل روز نگـه میهایی را که وارد بندر ونیز میکشتی
دبه زبـان ایتالیـایی  گرفتـه شـده  Quarantineیا  40کشتی بیرون بیاید. ل ظ قرنطینه هم از عدد 

شد که اه کسانی سالم داد و معلوم میروزه، بیماری خود را نشان میاست. در این دورۀ اهل
گیر اسـت. در ههای همو یا بیمارند. این روش هنوز هم بهترین و مؤثرترین راه گسترش بیماری

ترین روش عنوان موفـقسارس داز همین خانوادۀ کرونا  شیوع یافـت، بـهکه ویروس  2003ساو 
 جهت مهار آن عمل کرد. تجربۀ موفق اخیر آن هم قرنطینۀ ووهان این است.

درنتیجه، قرنطینه یعنی محدودکردن حرکت افـرادی کـه مبـتال یـا در معـرض یـک بیمـاری 
توانند حامل آن باشند و یـا در دورۀ نه تگـی یـا الزامًا مبتال نیستند، بلکه میاند. این افراد مسری

کمون قرار داشته باشند. در  وو قرنطینه اگر در شخصی عالئـم بیمـاری ظـاهر شـد وی جـدا 
شود؛ بنـابراین، در قرنطینـه افـراد و حرکاتشـان ، به مراکز تخصصی منتقل می1شده شده دایزوله 

 ت.کاماًل زیر نظر اس
گیری تر اسـت کـه بگـوییم فاصـلهکـه درسـت 2گیری اجتمـاعیگذاری یا فاصلهاما فاصله

شود که هدف، تقلیل تماس بین افراد در یک جمـع فیزیکی در جامعه؛ این روش وقتی اجرا می
شـده نیسـتند و بنـابراین جـدا تری باشد که در آن افراد مبتالشده وجود دارند ولی شناختهبزرگ
گیری اجتمـاعی،  رحـی م یـد اند. فاصـلهبه مراکز تخصصی درمانی منتقل نگشـتهاند و نشده

برای اجتماعاتی است که در آنها انتقاو بیماری ات اب افتاده و آن را آلـوده کـرده اسـت. اـون 
ای کـه بیشـترین شـود، بـرای دوری از فاصـلهبیماری کرونـا از  ریـق ذرات تن سـی منتقـل می

شـود و بـه گیری اجتمـاعی توصـیه و اعمـاو میود دارد،  را فاصـلهاحتماو انتقاو بیماری وج
 های پرتجمع دیگر.ها و دیگر محلها، پاسایها، پارکهمین دلیل است بستن مدارس، دانشگاه

گیری اجتماعی در زمان حاضر خیلـی بیشـتر از انـد دهـۀ وضوحًا هم قرنطینه و هم فاصله
ای اجتمــاعی دیجیتــاو و ســایر تســهیالت و هپــذیر اســت، اــون بــا وجــود شــبکهپــیش امکان

رسانی کرد، هم آموزش داد، هم شود ا الع ، هم میICTهای ا العاتی و ارتبا ی دتکنولویی
های تشویقی و تنبیهی نمود، هـم دورکـاری کـرد، هـم اخطار و کنترو کرد، هم اعالم سیاست

                                                                                                                   
1. Isolated 

2. Social Distancing 
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و صـدها کـار دیگـر؛  راهنمایی پزشکی و بهداشتی کرد و هم مدیریت خدمات میـدانی کـرد،
هـای ا العـاتی و  ـور تکنولوییشده. همینکارگرفتههای پیشرفتۀ بهواسطۀ سطح تکنولوییبه

کننـد: دیدوبازدیـد اینترنتـی، های سنتی جایگزینی پیـدا میارتبا اتی در سطح خردتر نیز ارتبا 
 تان و بستگان و غیره.های موبایلی و ایمیلی با دوسات و ویدئوکاو با خویشان و آشنایان، پیام

سـاو گذشـته در  150کنـد. مـا در پذیرتر میهاست که قرنطینه را در زمان ما امکانو همین
های قاجار و پهلوی سابقۀ قرنطینه جهت کنترو شیوع وبا و  ـاعون را هاي مختلف خانداندوره

هجـری  1267سـاو  ای است که به دستور امیرکبیـر درهای آنها قرنطینهترینداشتیم که از موفق
ساو پیش به اجرا درآمده است، در زمـانی کـه نـه ایـن ارتبا ـات نـوین  150قمری یعنی حدود 

 امروزی عموم. ای و نه سطح سواد و دانشرسانی گستردهبوده و نه ا الع
تر، نقدهای  بر عملکرد واقعی قرنطینه رغم شراین و مقتضیات مناسبدر زمان حاضر، علی 

ها وجود دارد که انگشـت روي در این ه ته -فاصلۀ اجتماعی -بیشتر پذیرفته شدهو آنهه رسمًا 
شـروع گیر، عدمموقع از وجود انین بیمـاری همـهرسانی بها العگذارد ازقبیل عدممواردی می

اعالم صریح در این بـاب کـه تـا اعالم اعداد و ارقام واقعی، عدمموقع، عدماقدامات عمومی به
تشخیصی وجود داشته و اینکه آمار رسمی تنها مبتنی بر تعـداد محـدود ایـن  یتاه حد اصاًل ک

هاست یـا نـه، نبـود آمـار و ا العـات ت کیکـی از ابـتال و تل ـات در خصـوص شـهرها و کیت
ها و مبدأ آنها تا بتوان سناریوهای آماری شیوع بعدی را محاسبه و ترسـیم کـرد کـه مبنـای استان

عماو با تأخیر فاصـله درست اقدامات ملی و محلی گذاری اجتمـاعی. باشد، و نهایتًا تصمیم و ا 
درهرصورت، ایزی که مسّلم است سیستم پزشکی و سالمت کشور با امکانات محدودی کـه 

که مطمئنًا سرجمع تخت بیمارستانی داو بر ک ایت آنها نیست، بلکه نیاز به امکانـات و  -داشته
بـا وجـود  -ها به مقدار کافی نیستنوز هم بعد از ه تهتری بوده و هست که هتجهیزات پیهیده
گـذاری و اییـار پرسـنل بهداشـتی و ها، با حداکیر ظرفیت و بـا مایهها و کمیابیهمۀ این کاستی

درمانی در همۀ سطوا کارنامه درخشانی از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت. پرواضـح اسـت کـه 
های مـالی، تجهیزاتـی، تـدابیر پشـتیبانی، توانـد کاسـتیتوانسـته و نمیازخودگذشتگی آنها نمی

های محیطی و بیرون از سیستم پزشکی را جبـران کنـد. بـه ایـن گذاریها و سیاستریزیبرنامه
های بیرون از سیستم را هم بایـد افـزود کـه ایـن تراشیها و مانعاندازیها و سنگموارد، دخالت

حـل مشـکالت جامعـه؛ عنـوان راهگردد به عدم پذیرش عملی تخصص و علـم بـهآخری برمی
 ایزی که بحران کرونا تنها میاو براي این واقعیت نیست.
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گیـری ایـن بحـران، در مقابل این نقدها این را هم باید اذعان کرد و گ ت که دولت در  وو اوج
کننده، نگذاشـته اسـت رغم کمبود اقالم محدودی میل ماسک و دستکش و مواد ضـدع ونیو علی

العـاده ی و نیازهای روزمرۀ غذایی،  بی و معیشـتی مـردم داـار کمبـود یـا تـورم فوبکا های اساس
قیمت شود، و باید انصاف داد که این خود خـدمت بزرگـی بـوده و اسـت در وضـعیت تحـریم و بـا 

دسـت اقتصـادی کـه در آشـام قوی لبان خونیافتۀ سیرناشدنی فرصـتهای سازمانوجود سودجویی
 هستند و در کارشان، هم مستظهرند و هم توفیق دارند.ها بوده و کمین فرصت

 های مهم و برجستۀ اجتماعی و علمی در این بحران:اما بعضی از واقعیت
داری اعتماد عمومی است، و سـتون الف. به یادمان آورد که یکی از لوازم اساسی حکومت

هـر قضـیه، اـه در گویی و بیان حقیقت است؛ شـ افیت. در برپادارندۀ اعتماد عمومی، راست
« مشـکلی»ها برابر ایم دهقضایای قبل و یا در حین این بحران، هر جا از بیان حقیقت   ره رفته

توانسته تصـور شـود صـدمه و خسـارت عـارض گردیـده اسـت. ایـن افـت که براي بیان آن می
آشـنایان و ایز کشیده شده است؛ به دولت، به اقتصاد، به بازار، به سنت و... به اعتماد، به همه

آید امـا وضـوحًا هـم تبع اعتماد می ورکلی. احترام بهاقوام، به اعضای خانواده، و به همدیگر به
  رفه!شود هیچشود، می رفه نمیاعتماد و هم احترام باید متقابل باشد. یک

ها که نشان داده شده بـود ثـروت از علـم بهتـر اسـت، جامعـه و فرهنـگ ب. پس از مدت
تـر از ثـروت ه نه، هنوز هم در مواقعی علم بهتر از ثـروت اسـت یـا حـداقل  زمتکانی خورد ک

است، اون مشاهده شد که ثروت و مکنت نتوانست جلوی کرونا را بگیرد و آن را درمان کنـد 
ولی علم تا آنجا که میدان پیدا کرد به مدد رسید. و این تکان، تکان کمی نیسـت، اـون عمـاًل 

شـنیدی، از خوانـدی و هراـه میرفتی و هراـه میدیدی و هر جا میاز صبح تا شام هراه می
خودنمایی و اثبات پوو و ثروت، بازار گرم آن، و حاّلو مشکالت بودن آن برای زندگی دنیـوی 
و اخروی بود؛ ایزی که ذهن عوام و خواص، کودک، نوجوان و پیر و برنا، زن و مرد، شـهری 

 و همۀ دیگران را مسّخر کرده بود. و روستایی، فارس و ترک و بلو  و کرد،
بـرداران از ن عـان و بهرههای مادی و معنوی که از  رف ذيرغم حمایتج. نشان داده شد که علی

ـتاوردهای می« سنت»اصطالا به شود، در مواقع بحرانی آنهه در عمـل راهگشاسـت علـم اسـت و دس
ـتاوردهای علمـی  های ادعایی خرافی؛ و در این بحـرانها و بدیلعلمی نه بدو کرونـایی، پزشـکی و دس

 ب و بهداشت، و نه سحر و ورد و جادو و جمبل. و به یادمان انـداخت کـه رسـوو مکـرم اسـالم کـه 
 کرد و نه به جادوگر.شد به  بیب مراجعه میکه بیمار میبنیاد اسالم از اوست و بر اوست، خود آنگاه
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گذاران نشـان داده شـد کـه ان و سیاسـتحاو، هم به پزشکان و هم به سیاستمدار د. درعین
توانـد بـه های اجتمـاعی، فکـری و رفتـاری نمیصرف پزشکی، بدون تمهیـدات و بسترسـازی

شــناس، مرحلــه احتیــاج بــه جامعهبهقــدم و مرحلهبهمبــارزه بــا بیمــاری رود و پیــروز برآیــد. قدم
اعی، مــدیریت ، شــناس، رفتارشــناس، و صــاحب ایــده اســت تــا مســیر اجتمــاقتصــاددان، روان

فرهنگی، ذهنی و هنجاری را صاف و هموار کنند تا مرکب آنها به سـنگالخ نی تـد و تالششـان 
 هایشان هم نیاز است.های آنها، تجارب آنها و پژوهشاثر نگردد. به دانشبی

زدگی . با وجود اقباو و استقباو عمومی به پزشکی برای مواجهه با ایـن بیمـاری، سیاسـتـه
های اخیـر بـوده و اسـت، ایـن دفعـه بـار  بخـش های مختلف در دهـهها و میدانزهکه آفت حو 

گذارد از آغاز تا پایان آنهه تخصص و تجربۀ ایـن علـم اقتضـا شود و نمیبهداشت و درمان می
کند نقش خود را ای ا کند و به تکالیف خود جامۀ عمل بپوشاند. ایـن اسـت کـه ایـن اتهـام می

ها و مراکـز درمـانی بـرای جلـوگیری از م کنتـرو شـدید بیمارسـتانرغشود کـه علـیمطرا می
کننـد، تبـّرک شـوند، شـ اعت میوارد می«  ـب اسـالمی»ااکان بینیم که سینهآمدوشدها می

کننـد. و گذاری بهداشـتی مربو ـه دیکتـه میکنند، و حتی فرامینشان را بر محافل سیاسـتمی
یرند که قرنطینه بشود یا نشود و فالن سیاست اجـرا گقطارانشان در نهادهای دیگر تصمیم میهم

توفیق نظـام بهداشـتی در مواجهـه بـا کرونـا، در کنـار گردد یا نگـردد. اگـر انـین باشـد عـدم
 کمبودهای تجهیزاتی و فنی، معلوو این مداخالت فرابهداشتی بر بهداشت جامعه نیز است.

هـای ده شـد کـه اقـدر آموزشو. در این بحران یک ضعف دیگر نیز نمایان شد: نشـان دا
شـک انـد. بیمان ضعیف عمل کردهمان ضعیف بوده و اقدر هنجارهای شهروندیشهروندی

مان یـاد هـای رسـمیمان با  رفته دکّمـَا و کی ـًا  ولـی در کنـار آموزشسطح و درصد باسوادی
تیال پیـدا که عمـاًل و عمیقـًا در شخصـیت و فکـر و فرهنگمـان اسـ -ایم که از فردگرایینگرفته
دوسـتانه، پرسـتانه، انسانفاصله بگیریم دحتی در مواقع ضرور  و به تکالیف و تعالیم نوع -کرده

تر با نیت و هدف خیر عموم دیا اخالب اجتماعی، همکاری و یاری و معاضدت، و از همه مهم
رعایت درخانـهدر مقابل ن ع و خیر شخصی یـا اخـالب فـردی  بیندیشـیم و عمـل کنـیم. عـدم

مراعات منع جابجایی و س ر و... ناشـی از نکردن به فرامین بهداشت عمومی، عدمماندن، عمل
همین ضعف است: ترجیح کامیابی فردی بر خیر جمعی. بیان دیگر آن، ضعف سواد کاربردی 

 شهروندی، در تمییز از سواد کالسیک.
هـای اجهـه بـا بحرانها و ساختارهای رسـمی مو ز. ناکارایی عملی و عینی نهادها و سازمان

فراگیر مّلی، و غیبـت میـدانی و ملمـوس راهکارهـای از پـیش اندیشـیده شـده بـرای مـدیریت 
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، «ستاد پیشگیری و مدیریت بحـران در حـوادث و سـوانح  بیعـی»های آن. مصداب آن االش
 و نظایر آن است. ناکارایی و یا فقدان انـین سـازوکارهایی« ستاد...»، «ستاد پدافند غیرعامل»

 مشاهده است.در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی در  وو بحران کرونا قابل
هـا هـم اقتصادی در بحبوحۀ بحران کرونـا. ایـن نابرابری -ج. خودنمایی نابرابری اجتماعی

درمانی نشان داد و هـم نشـان داد کـه  -برداری و دسترسی به خدمات بهداشتیخود را در بهره
هـا هـم عامـل اسـت و هـم معلـوو.  یـۀ ونا در حاو افزایش است؛ یعنی نابرابریبراثر شیوع کر 

انـانی ندیـده ولـی عنوان یـک قشـر، آسـیبی آناقتصـادی جامعـه، بـه -نازک با یی اجتماعی
درآمـد و اکیریت مردم که زیر این  یه قرار داشتند، از  یـۀ بـا یی  بقـۀ متوسـن تـا اقشـار کم

محرومــان و مستضــع ان آسـیب جــدی و گــاه نابودکننــده را متحمــل اصــطالا درآمـد یــا بهبی
دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی، از بیکاری، از قطع وسـایل اند؛ از بیماری، از عدمشده

هــای خــانوادگ ، و از تحمــل گیرشــدن، از افــزایش درگیرینشــینی و زمینارتبــا ی، و از خانه
 ضعیف عدالت اجتماعی است.تل ات. بیان دیگر این مسئله، تنزو و ت

توجـه های خـانگی اسـت و افـزایش قابلماندن یکی هم افزایش تنش . از عواقب درخانه
درآمـدتر و هـای کمها در خانـه. د یـل آن متعـدد اسـت. در بـین خانوادهمشکالت و درگیری

ی انسـانی تر، کمبود فضـایی و فشـردگهای کواکها و سکونتگاهها و آپارتمانفقیرتر، با خانه
کنـد، وقتـی در محیطی کواک و گاه تنها در یک اتاب  بعًا فضا را مستعد برخورد و تنش می

های معیشتی و احیانًا بیمـاری و عـوارض دیگـر این همراه باشد با فقر و بروز کمبودها و کاستی
نشـگاه تـر، و مدرسـه و داهای بزرگتنگدستی. در بسیاری از خانوارها، با اشتغاو والدین و بهه

ترها، خانه عماًل بیشتر خوابگاه بوده است و اعضای خانواده کمتر در کنار هـم و رفتن کواک
گذاری اجتماعی، دورکاري، و بیکاری، اینان بیشتر در کنـار هـم و در در تماس باهم. با فاصله

رفتاری ها و الگوهای فکری و ها و عالئق، هنجارها، و ارزشسلیقهاند و با اختالف تماس باهم
اند، و در کنار تنگناهـاي دیگـر، و بـا های مختلف که در زیر یک سقف اکنون جمع شدهنسل

هـا بسـیار مسـتعد تقلیل تحمل و حوصله که شدیدًا شایع اسـت، زمینـه بـرای برخوردهـا و تنش
شود. یکـی از مسـئو ن شود و با اندک مشکل و کمبودی جرقۀ اختالف و درگیری زده میمی

یرًا اعالم کرد میزان تماس و گردش خشونت خانگی در روز سه برابر شـده اسـت. بهزیستی اخ
ها، اســترس، پریشــینشــینی، افــزایش روانگیری اجتمــاعی و خانهاز دیگــر نتــایج ســوء فاصــله

های روانی و ذهنی اسـت. درسـت اسـت کـه افسردگی، اضطراب، و سایر اختال ت و بیماری
ــد ولــی حــاّلو همــۀ مشــکالت نیســت، بلکــه و میمانــدن مشــکل  را حــل کــرده درخانه کن
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آفرین نیز است. برای بسیاری از کودکان، اـه پسـر و اـه دختـر، مدرسـه پرورشـگاه و مشکل
های خانگی، ازجمله خشونت جنسی بوده و اسـت، و بـرای برای فرار از خشونت حتی پناهگاه

کسان، بختان، بییاری از سیاه ور برای بسبسیاری از زنان، محل کار انین بوده و است. همین
پناهان، و مهاجران. و وقتی محل کار و مدرسه تعطیـل اسـت معلـوم اسـت اـه بـر سـر ایـن بی

آید. این قضیه یك واقعیت تلخ جهان  است که ازجمله اخیرًا دبیر کل سـازمان ملـل بسیاران می
 نیز در خصوص آن اظهار نگران  شدید کرد و هشدار داد.

اعالم شد اما آیا ا ـالع « دورکاری»گیری اجتماعی، کار در  را فاصله هایک. از ااره
ها و ها، کـدام حرفـههـا، کـدام  یـهاتکا داشتیم و داریـم کـه کـدام دهککافی و آماری قابل

توانند و یا بایـد شـامل دورکـاری شـوند و کارشـان ها، و جمعًا اه درصدی از شاغالن میشغل
بیکاران پیدا و ناپیدا اه کنند. خیل عظیم روسـتاییان، کشـاورزان، بردار است. و بعد، دورکاری

های کارگربر ساختمانی و تولیدی و... اطور در کارگران ساده، بخش خدمات اساسی، بخش
شان را اه کس  انجام دهد تـا ماندهخانه بنشینند، اگر بنشینند از کجا بخورند و کار روی زمین

های عملیـاتی و ؟ فراتر از اعالم برنامۀ دورکـاری اـه برنامـههای جامعه بتواند حرکت کندارخ
عملی را بـه اجـرا گذاشـتیم؟ اگـر جـواب میبـت نیسـت و اگـر حکومـت آمـادگی نداشـت و 

مانـده اسـت بینی نکرده بوده و خود را آماده نکرده بود، باید بـرای آنهـه بـاقی درحقیقت پیش
آمـوزش عـالی، تحقیقـات و »کردن، کـار شک بخشـی از فراینـد آمـادهخود را آماده کرد. بی

 ها.رفتهاست؛ دانشگاهیان و دانشگاه« فناوری
شـماریم: ها عیبش گ تیم، از خوبش هم بگوییم. اند نتیجۀ میبـت را برمیو. از کرونا ده

محور و قهقرای  مصرفی فراغـت Style  Lifeاصطالایکی تکان  است که به شیوۀ زندگی یا به
پرانـدن، یـک بندوبارانـه داد. یـک شـوک اجبـاری، یـک ازخوابو گاه بی آسانهکا یی و تن

دهیم. این شیوۀ زندگی نه دلبخواهانـه و خودآمدن، و یک مرور نقادانۀ آنهه انجام دادیم و میبه
از سر فکر و تدبیر، بلکه از سر تکلیف تاحدی داار یك توقف شده است؛ احتماً  بـا ماهیـت 

األسف. نتیجۀ میبت دوم ات اقًا مرتبن بـا همـین اّولـی ، مع2مستمر و نه یک توقف 1توقف موقت
ــاه، جنگــل، آب، وحــوش اجــازۀ مجــدد  ــه  بیعــت و آنهــه در آن اســت، هــوا، گی اســت؛ ب

کنـد، جان و جاندار از برکت کرونا دارد استراحت میکشیدن اعطا شده است.  بیعت ب ن س
به قدرت و تکنولویي بـه هجـوم روي آورده شاید هم در دفاع از خودش در مقابل انسان مسلح 

                                                                                                                   
1. Pause 

2. Stop 
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وحش تجـاوز کـرده، خ ـاش و است. ول  اه هجوم ؟ این انسان است کـه بـه قلمـرو حیـات
ای شکار کرده و مبتال شده اسـت بـه ویروسـ  کـه در ایـن حیوانـات بـه سـر نقرهموراه پولك

رصـورت، کارشناسـان  رف آنها رفتـه اسـت. دره رف انسان نیامدند، انسان بهبرده! آنها بهمی
ها پس از جنگ جهانی دوم است. ترین ماهترین و ناآ یندهها سالمگویند این ماهالمللی میبین

هـم داشـته. و ایـن مصـداقی اسـت « خیر قلیل»، «شر کییر بوده»و این کم نیست. کرونا اگر 
 برای حکم فالس ۀ متأله و عرفا.

تی از این بحران هم این بوده است کـه بـرخالف شناخآلود روانم. یک برداشت احساسی و  نز
ن سه قواعد بازی نابرابری اجتماعی در توزیـع را بـه هـم زده و شـهری و روسـتایی، معموو، کرونا فی

پوو و پولدار و قدرتمند با قـدرت را خـدمت زن و مرد، پیر و جوان، مؤمن و کافر، عرب و عجم، بی
 کرده و  بق اصل مساوات همه را درگیر کرده است. رسیده، و برخالف مواهب، عدالت را رعایت

 
 شناختییك چارچوب تحلیلي جامعه

شناسی قابل تعبیر و ت سیر است. آمد، از اه دریهۀ نظری جامعه اما این شرا واقعیات که گ ته
کنـد. نظریـۀ مـوردنظر، به نظر ما مراجعه به یك رویکرد نظـری بـه فهـم بهتـر قضـایا کمـك می

توانـد تبیـین کنـد. تئـوری است که بسیاری از ایـن واقعیـت را می 1ۀ مرتونی تنشبازسازی نظری
رمتنش حوو این گزاره می هایی وجود دارند ها و ارزشها، سنتارخد که در جامعه اهداف، نج

هـا هسـتند؛ انـد. در مقابـل آنهـا واقعیتهـا و فرهنـگ جـا گرفتهصورت ایـدئالی در ذهنکه به
خصوص در تغییـرات سـریع صورت مساوی در دسترس افراد نیستند، بهه بهامکانات و ابزارها ک

ــین ایــن دو وادی، یعنــی هــا. ت ــاوت، عــدمو وســیع اجتمــاعی، میــل بحران تطابق و شــکاف ب
ها و امکانـات نهادینـه، ملمـوس و  رف، و واقعیتها ازیکانتظارات، آرزوها، اهداف و ایدئاو

آورد و ها در مسیر دستیابی و تحقق آن آماو فشار میو گروه دیگر، بر افراددسترسی از رفقابل
توانند ساختاری باشند و مربو  شوند به فراینـدها و سـازوکار کند. این فشارها میتنش ایجاد می

هایی که شخص برای برآوردن نهادها، و یا فردی باشند و مربو  شوند به تنگناها، آ م و االش
شود. درست اسـت کـه مرتـون اساسـًا نظریـۀ تـنش را ش متحمل مینیازها و رسیدن به آرزوهای

اعماو جهت فهـم و برای تبیین انحرافات بیشتر فردی مطرا کرد ولی خوانش موسع، آن را قابل
هــا، عــالوه بــر هنجاریها و بیپریشــیهایی ازقبیــل روانهای غیرنرمــاو و آســیبتبیــین پدیــده

 مشاهده است.وفور قابلبحران کرونا در کشور به هایی که درکند؛ پدیدهانحرافات هم می
                                                                                                                   
1. Strain Theory 
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هـا در بحـران کرونـا خـود را بیشـتر نمایـان سـاخته اسـت. شکاف بین انتظـارات و واقعیت
کرامت انسان، اهمیت انسان، تعال  انسان، رفاه و شـادی انسـان، حرمـت انسـانی و احتـرام بـه 

های اخالقی و فرهنگی ها و ارزشدئاوعنوان ایانسان، عدالت، تعاون و خدمت به انسان و... به
توجهی، ازخودراندگی، فقـر، و شخصیتی موردانتظار، و درمقابل، ضعف و ناتوانی، بیماری، بی

 آفرین.کسی، ناامیدی، بیهارگی، درد و مرگ، در عالم واقع باهم ناسازگارند و تنشبی
ت امـا بـه نظـر مـا است ادۀ کالسیك از نظریۀ تـنش مرتـون نوعـًا در سـطح فـردي بـوده اسـ

های جامعـه در سـطح متوسـن و کـالن نیـز اسـت؛ تعمیم و است اده براي پدیده سادگی قابلبه
هـا دآسـمان   در ها، آرمانهـا، ایـدئاوتنش و فشار ناش  از شکاف عمیق بین انتظارات، ارزش

و  های موجــود عینــ  دزمینــ   آن. در اینجــا هــم نتیجــههــا و محــدودیتیــك نظــام بــا واقعیت
مقایسه است با آنهه دربارۀ بروز و عملکـرد تـنش در سـطح العمل شکاف، مشابه و قابلعکس

 فردي گ تیم.
 

 هایی که از بحران کرونا گرفتیم/باید بگیریمدرس
انینـی آمـاده نبـودیم و اینکـه بـرای ایـن ناآمـادگی هزینـۀ الف. پذیرفتن اینکه برای بحرانی این

ریزی کــردیم، برنامــهبینــی میبــود بــرای انــین بحرانــی پیش زیــادي پــرداختیم، و اینکــه  زم
نمـودیم. اگــر انـین کـرده بـودیم اقـدر از حجــم هـای اولیـه کسـب میکـردیم و آمادگیمی

 شد.های مادی و معنوی آن کاسته میهای جانی و مالی و هزینهخسارت
و... هـم « اریرازد»، «اراغ خاموش رفـتن»، «اندیشیمصلحت»پوشی، ب. فهمیدیم که پرده

دار اســت، و حــا  همیشــۀ گذشــته نیســت، و اینکــه در جامعــۀ شناســد و زمــانمرحلــه تــاریخی می
های پیشـرفته، ارتبا ـات برخوردار از شبکۀ اجتماعی برخن و اینترنت، امکانات دیجیتاو و تکنولویی

سـاو  100 تـوان همـان کـرد کـه ور رسمی و غیررسمی در دسترس است، نمیرسانی که بهو ا الع
 شد با مردم کرد.پیش و هزار ساو پیش می

خیرتر از بـهج. باز نشان داده شد که صراحت، صداقت، بیـان حقیقـت و شـ افیت، عاقبت
اندیشـی، اینهـا از لـوازم و از سر دلسوزی و مآو« خیرخواهانه»ترک اینهاست با هر توجیهی ولو 

 کسب و ح ظ اعتماد عمومی است که نباید ترک بردارد.
صورت عینی دیدیم که هیچ قرار مستحکمی وجود ندارد که جامعه کمابیش تحـت شـراین د. به

شـود بـا انـدک تالشـی آن وضـع موجود دو گذشتۀ نزدیک  استمرار یابـد؛ کـه نیافـت. و اینـک می
موجود را ح ظ کرد؛ که نشد. و این یک تکان بود. این تکان فقن در کشور ما ات اب نی تـاد. شـوکی 
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کننـده و تـرین تولیدسرتاسر جهان از شرب شرب تا غرب غـرب را لرزانـد. از اـین کـه بزرگبود که 
تـرین قـدرت اقتصـادی و نظـامی اسـت، تـا روسـیه کـه صادرکنندۀ جهان است، تا آمریکا که بزرگ

تر از ترین بلـوک دنیاسـت؛ تکـان بـه مراتـب قـویپهناورترین کشور جهان است، تـا اروپـا کـه مرفـه
 سپتامبر. 11و  Great Depressionنی و های جهاجنگ
هایی بریده و جـدا نیسـتند و اینکـه کردن این واقعیت که جوامع و کشورها جزیره. لمسـه

کنیم تا یک کشور دیوارکشیده بـه دورش. پیوسته زندگی میهماکنون ما در یک جهان واحد به
سیاسـی  -سیسـتم اقتصـادی تـر، در جغرافیـا، فرهنـگ، و رفکرونایی که هزاران کیلومتر آن

مت اوت  ات اب افتاده بود، در ظرف اند ه ته به کل دنیا سرایت کرد، حتی بـا شـدت و حـّدتی 
افزاری و های سـختبیشتر. و این تنها برای ویروس کرونا صادب نیست؛ برای بسیاری از پدیده

 افزاری انین بوده است و خواهد بود.نرم
العینی اگونـه شـیوۀ قیاس با سرعت بطئی زمان، در  رفـه و. دیدن اینکه با اه سرعتی، در

تواند داار تغییر شود، عوض شود و بـه صـورتی درآیـد کـه حتـی انـد روز قبـل از می 1زندگی
جا، در کـار، در خانـه، در خیابـان، در هـاي ایـن تغییـر را در همـهتصور نبـود. جلوههم قابلآن

 .. تا در تشیع، عزاداری و عبادت دیدیم.خرید، در دیدوبازدید، در فراغت و ت ریح و.
هـای اجتمـاعی رسـمی، اگونـه ز. مشاهدۀ اینکه در مقابـل ضـعف سـازوکارهای حمایت

ها و بیشتر از آنها در این بحران کرونا، خّیـرین، در ایـن دوران وان سـای تحـت NGOبعضی از 
ها و مراکـز ارسـتانسلطۀ فردگرایی فزاینده، به فریاد نهادهـای رسـمی بهداشـتی و سـالمت، بیم

دیده شـتافتند. بـا اعـداد و ارقـام بـزرگ  ور نیازمندان آسیبمرتبن با خدمات درمانی، و همین
میلیاردی حتی در شهرهاي کواک. و این خاص متمو ن و ثروتمندان نبود، بلکه قشر متوسن 

صــد در 54ای کــه در همــین انــدروزه انجــام شــده، جامعــه نیــز آســتین بــا  زد.  بــق مطالعــه
انـد. و دیدگان کرونا کمـک کردهاند که به آسیبای اینترنتی اظهار داشتهپاسخگویان پرسشنامه

 پسندد.اند که سیستم آنها را نمیهاییاینان عمومًا  بقۀ متوسن
بیمـۀ »هایی همهـون آیـد برنامـهها و نیازهاست که به نظـر میا. و در بحبوحۀ این کاستی

وبودجه اندمیلیاردی به آن تزریق کند تـا محترم برنامه ه سازمانارزش این را داشت ک« سالمت
 وزیر توانمندی نرود و کس دیگری را به جایش بیاورد.

درون جامعـه و بـا خـارج  2شدنانینی، تقلیل قطبیهای این . از نتایج بالقوه خوب بحران
و یـا اضـطرارًا همـراه  یافتن مواجهه با بحران از ایـن نـوع، معمـو ً شدن و اولویتاست. برجسته

                                                                                                                   
1. Life Style 

2. Polarization 
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هذا، استمرار ارجاع بـه های رسمی. معها و خصومتافتادن ارجاع به دشمنشود با ازاولویتمی
ح ـظ سـناریوهای « ضرورت»تر، ها و تخاصمات، و لو ضعیفها، مرزبندیاین م اهیم، قطب

د. میـالش،  ـرا کننده است تا در زمان  زم، حتی در  وو بحران مورد است اده قرار گیر قطبی
 شعارهای رسمی ضداینی است در آمریکا، در سرآغاز همین بحران کرونا.

بردن به خـدا، ایمـان، عرفـان، معنویـات و ماوراءالطبیعـه ی. از ات اقات امیدبخش بحران، پناه
شود کـه عوامـل زمینـی و رونـدهای زمینـی دو رسـمی  کارسـاز خصوص وقتی دیده میاست. به

بردن و های فـرد و جمـع در رسـیدن بـه آنهـا کوتـاه؛ آنگـاه پنـاهدید، و یـا دسـتنیستند یا مورد تر 
گرفتن نزد قدرت ماوراء انسانی، هم تسلی بخش است و هم امیدبخش. و این ات ـاب، ات ـاقی ملجأ

 است افتاده هم در قشر مرفه و هم در قشر محروم؛ مسلما هریک به دلیل خاص خود.
هـا ها، نهادهـا، و دولتمت اوت جدیدی از آدم 1داختن که نسخۀفکرانک. و سرانجام، همه را به
ای دیگر؛ گونۀ دیگری از مّلت و دولت. اینکه این فکر بادی است یـا باید داشته باشیم و شیوۀ زندگی

 شود؛ باید بود و دید.ماند و پرورده مینسیمی است گذرا و از تبعات بحران و یا اینکه می
 جامعه و برای آموزش عالی و دانشگاهبرای  :تکالیف/پیشنهادات

های این مـتن پیشنهادات زیر اساسًا برگرفته از نکاتی است که در دو بخش واقعیات و درس
ها آمده اسـت و ذیـاًل در دو دسـته ها و توانمندی ور کاستیها، همینها و قوتعنوان ضعفبه

ــده ــدا ش ــنهاج ــه پیش ــت ک ــو  اس ــه مرب ــت جامع ــه کلی ــتۀ اوو ب ــان، د میاند. دس ــود متولی ش
گذاران و مجریان در حوزۀ عمومی جامعه به آنها توجه کننـد و تمهیـدات عملـی آن را سیاست

تواند مـورد توجـه مسـئو ن آمـوزش عـالی، فراهم سازند. دستۀ دوم شامل عناوینی است که می
 دانشگاهیان و پژوهشگران قرار گیرد.

تواند و بایـد در آنهـا مشـارکت زش عالی میبااینکه آمو  -عناوین مربو  به کلیت جامعه -1
 عنوان مشاور فکری، علمی، و پژوهشیکند؛ به

 تمهیدات  زم برای ارتقای اعتماد عمومی؛ -الف
تدوین و اجراي راهکارها برای ارتقای حس شهروندی، اخالب جمعـی و اجتمـاعی و  -ب

 تقلیل ذهنیت و هنجارهای فردگرایانه؛
ـبکهکننده، بهرگرمتدارک تولیـدات شـاد و سـ -ج منظور جبـران های اجتمـاعی بـهخصـوص در ش

ـبکهگیری اجتمـاعی، درخانهتبعات من ی فاصـله های اجتمـاعی مـورد مانـدن و انـزوا و مجزاسـازی. ش
                                                                                                                   
1. Version 
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ـت ادهتأکیدند. اکنون ـیمای رسـمی مرتـب جایگـاهش و مقبـولیتش و اس کنندگانش کـم و کـه صداوس
 شوند. متأس انه؛کمتر می

های مردمـی و هـا، تشـکلNGOمند از امکانات گرفتن نظامدابیر  زم برای بهرهاتخاذ ت -د
 خیرین؛

خصـوص هـای نـوین بهصـدر از تکنولوییگیری بلندنظرانه و بـا سـعۀ ریزی جهت بهرهبرنامه -ـه
ICT  های اجتماعی دیجیتاو و مجازي.و ازجمله شبکه 

عنوان نهـاد تخصصـی و رسـمی ها بهاهعناوین مستقیمًا مربو  به آموزش عالی و دانشگ -2
 کردن علم و تکنولوییتولید و توسعه و کاربردی

 المللی در ارتبا  با بندهای فوب؛مطالعۀ علمی، تجربی و بین -الف
های های بزرگ جهـان کـه بـه مطالعـۀ جنبـهکردن تجارب دانشگاهآوری و بومیجمع -ب

 ها گذاشته شده است؛روی سایت آن دانشگاه اند و لینک آنهاگوناگون بحران کرونا پرداخته
 های ارتقای اعتماد عمومی در جامعه؛انجام مطالعات نظری و میدانی جهت پیشنهاد راه -ج
شـناختی و های دانشگاهی در ابعـاد اجتمـاعی، اقتصـادی، روانتعریف و تأمین پژوهش -د

هـای ن آنهـا بـه بخشفرهنگی جهت پیشگیری و ارتقای خدمات بهداشـتی، و دراختیارگذاشـت
 ربن کشور جهت عملیاتی کردن آنها؛بهداشتی سالمت و سایر نهادهای ذی

های شهروندی، اخـالب جمعـی و پژوهش دربارۀ راهکارهای ارتقا و اثربخشی آموزش -ـه
 غلبه بر هنجارهای فردگرایانه؛

تر جهـت بای در نقد شیوۀ زندگی فعل  در جامعه، و الگوهاي مناسـرشتهمطالعات بین -و
 جایگزینی ابعاد آن؛

ها و نقش آنهـا در مواجهـه بـا NGOمطالعۀ علمی و تطبیقی دتجربیات جهانی  در باب  -ز
های بیرون از فضای علمی. ما اکنـون NGOهاي علمی و دانشگاهی و هم NGOها؛ هم بحران

لیـل و نـازو نهاد در کشور داریم که کّمَا و کی ًا قمردم یا تشکل NGO 15000ایزی در حدود 
هـای علمـی دانشـجویی، های علمی، انجمنهای انجمناست. در حوزۀ دانشگاهی هم تشکل

های بیــرون از های فرهنگــی را داریــم کــه در حیطــههــای صــن ی دانشــجویی و تشــّکلانجمن
 دانشگاه فعالیت اندکی دارند؛

 در خــدمت ICTهــای فنــی  زم جهــت ارتقــای وضــعیت تــأمین تجهیــزات و آموزش -ا
هـای مجـازی و بـرخن در ها، استادان و دانشجویان، ازجمله برای انجـام بهتـر آموزشدانشگاه

 های فراگیر؛هنگام بحران
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های های جدیــد مــرتبن بــا بهداشــت و ســالمت؛ رشــتهتأســیس و تقویــت رشــته - 
ها شناسی و... و مطالعات مربو ه در خدمت تولید بیشتر و بهتر واکسـنآزمایشگاهی، میکروب

ای بـا پزشـکی و رشـتههای بینخصـوص رشـتهگیر. در این راستا بههای همهداروهای بیماری و
 مهندسی و علوم پایه؛

های مختلـف جهـت افـزایش کردن فصوو درسی و ایجاد دروس جدید در رشتهاضافه -ی
گاهی هـای انینـی دبیماریهـای اینها و معلومات دانشجویان از موضوعات مـرتبن بـا بحرانآ

زیسـت و...  و در سالی، کمبودهای غـذایی، تخریـب محینگیر، جنگ، تحریم، خشکههم
خـدمات بهداشـتی از راه دور و  ،Self-care ،Telemedicineباب موضوعات مربو ی ازقبیـل 

ای دارند دعلوم، مهندسی، رشتههای مجازی، توریسم مجازی که  بیعتی بینمجازی، سرگرمی
 پایه، کشاورزی و... ؛علوم انسانی، پزشکی، علوم 

هـای مربـو  بـه ها و مراکز تحقیقاتی بـرای انجـام پژوهشتمهیدات  زم در دانشگاه -ک
گیری اجتماعی، و انزوا در سطح عمومی، خانوادگی و فـردی. از لوازم و تبعات قرنطینه، فاصله

 وع.هاي از این ننشینی در بحرانروانی خانه -قبیل است مطالعۀ اثرات اجتماعیاین



 

 نهاد دانشگاه و بحران کرونا

 1غکمرضا غ اری
 مقدمه                                                                                                                    

نهـادی نسبت بلند است و تاریخ آن گـواه بـه پویـایی دارد. سنت و نهاد دانشگاه، دارای عمر و قدمتی به
انـد، ران و تغییرساز بوده است، تغییراتی که خود، تغییرساز و آشکارکنندۀ مسائلی تازه و جدیـد بودهپیش

کـردن پاسـخ بـه مسـائل پایـان بـرای فراهمامری که نهاد دانشگاه را وادار به تکاپویی پیوسته و تالشی بی
رود مـی زمانـه بـر ایـن نکتـه ابـرامسبب نیست که در این سخت و نیازهای جدید زمانه ساخته است. بی

ـند؛ و ایـن بـدون فهـم و ها باید رابطهکه دانشگاه ـته باش ای تنگاتنگ با جامعه و محین پیرامون خود داش
شـود. نهــاد دانشــگاه، نمی ها و فضــاهای مختلـف ممکــندرک تغییـرات و تحــو ت زمانـه در عرصــه

سـان هـر بـراین، دانشـگاه بهدار باشـد. افزونالیـهنیازمند رصد مسائل پیرامونی است و باید پیشـگام و  
هـا، مجموعۀ دیگر، محتاج کسب اقتدار و است ادۀ بخردانه از آن اسـت. کسـب اقتـدار درگـرو کارویژه

اثرگذاری و خدمتی است که دانشگاه در ساحت اندیشه و عمل دارد. در این نوشتار تالش شـده اسـت 
ـبت ایـن های تعریفتها و مأموریدر پرتو مسئولیت، کارویژه شـده و موردانتظـار از نهـاد دانشـگاه، نس

 وارسی شود. -که در زمرۀ مسائل بدخیم و پیهیدۀ امروز جهان است -نهاد با مسئله و بحران کرونا
 

 زمین  تاریخی نهاد دانشگاهی
 توان عنوان داشت که تاریخ دانشگاه گواه بـه ایـن واقعیـت دارد کـه جهـان نـه نـوعیمی اجماوبه

را تجربه کرده است که هرکدام بنا بـر رسـالت  هایی متعدد از دانشگاهمعین از دانشگاه، بلکه گونه
                                                                                                                   

                                                                                                                                  و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اه تهراندانشگ شناسیدانشیار جامعه. 1
 ghaffary@ut.ac.ir ایمیل:
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انـد. هایی معین را برای بودن و استمرار خـود تعریـف و لحـاظ کردهو شراین زمانۀ خود، کارویژه
عیتی کـه از آن بـه شد که مرکز اندیشه و ت کر است؛ واقمی میابه نهادی دانستهدر آغاز، دانشگاه به

 های اروپایی، خود را بر مدار این ایده معرفـیها دانشگاهشود و ساومی هومبولتی یادایدۀ دانشگاه 
و « آزادی»ترینشــان کردنــد. ازنظــر هومبولــت جســتجوی حقیقــت الزامــاتی داشــت کــه مهممی

کـاماًل آزاد، توانست در پـی جسـتجوی حقیقـت باشـد کـه در شـرایطی بود و کسی می« تنهایی»
تشویش و فارغ از هر نوع نگرانی، بتواند به تحقیق بپـردازد. شـرایطی کـه عـالوه بـر آن نیازمنـد بی

گونـه سـود و نگـران هیچتنهایی است. کسی که در آزادی و تنهـایی، در پـی حقیقـت اسـت، دو
آنهـه  ن سه بـرای او یـک غایـت نیسـت،کارکرد دنیوی و اخروی دانش نیست. حتی دانشگاه فی

سـرانجام باشـد، حـداقل پیامـدش غایت است دربرکشیدن حقیقت است، تالشی که حتی اگر بی
 . ۱۳۶: ۱۳۸۸ای بنیـادین دگرگـون و متحـوو کنـد دمصـباحیان، گونـهاین اسـت کـه انسـان را به

های آمریکـا ها در دانشـگاههای کانت، فیشته و هومبولـت از دانشـگاه بـا آنهـه بعـدتردید ایدهبی
ترین مؤسسـۀ آمـوزش در تأسیس کالج هاروارد کـه قـدیمید توجه قرار گرفت مت اوت است. مور 

عالی آمریکاست، خدمت به جوامع به رسمیت شناخته شده بود. دانشگاه ییل با این هدف بنا شـد 
مرور و بـا تحـو ت که مردان جوان را بـرای خـدمت در کلیسـا و دولـت مـدنی تربیـت کنـد. بـه

های درسی عمـدتًا کاربردپذیری آموزش عالی تسریع و تحکیم شده است. برنامهشده، روند تجربه
ای اضـافه های پژوهشـی تـازهدر پاسخ به نیازهای جامعه توسعه یافتند و با ظهور هر نیاز تازه، حوزه

ها و خصوصیات بهتر کل زندگی ا رافشـان رفته به بازتاب مؤل هشدند. نهادهای آموزش عالی رفته
های مسـئو نه در جامعـۀ مـدرن دند. افراد بیشتری و در همۀ سطوا، برای پذیرش نقششبدو می

اساس، آموزش انسان ماهر برای پاسـخگویی بـه براین ؛ ۱۳۹۷شدند دجاکوبسن، می آموزش داده
جد مـورد منظور رفاه و توسعۀ اجتماعی بیشتر بهنیازهای فنی و اجتماعی و درنهایت، تولید ثروت به

ها قرار گرفته بود. مسئولیت اجتماعی دانشـگاه، گذاران آموزشی و پژوهشی دانشگاهاستتوجه سی
بـه پیـروی از  1بـراین، بـه تعبیـر نیکو یـدسشد. افزونمی در افزایش رفاه و دستیابی به ثروت دیده

ها نیز به سمت اقتصـادهای مبتنـی بـر دانـش میـل گرفتن اقتصادهای مبتنی بر تولید، دانشگاهقوت
دیــده و مــاهر بــود خوبی آموزشپیــدا کردنــد کــه وابســته بــه تحقیقــات علمــی و نیــروی کــار  بــه

های  . در این معنا نقش دانشگاه در فرایند توسعۀ اقتصادی و دستیابی به نرخNicolaides, 2012د
های انتقـادی در عرصـۀ با ی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. این نقش با قوتی که دیـدگاه

                                                                                                                   
1. Nicolaides 
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اجتماعی کسب کردند مورد انتقاد قرار گرفت و مجددًا این ایده نضج گرفـت کـه  -وم انسانیعل
کید شد که دانشگاه فقن مرکـز تولیـد دانـش  دانشگاه، مرکز خرد و اندیشه است و بر این قاعده تأ

بدیل برای ت کر و تولیـد دانـش و بیـنش انتقـادی نیـز اسـت. فنی و مادی نیست، بلکه مرکزی بی
داربودن ه دیگر بـه ای ـای نقـش واحـد، محـدود و فروکاسـته نشـد و از دانشـگاه بـا عهـدهدانشگا

های اندگانه تحـت عنـاوینی همهـون دانشـگاه آموزشـی، دانشـگاه پژوهشـی، دانشـگاه کارویژه
بـین آفرین، دانشگاه کارآفرین، دانشگاه اخالقی و تربیت شـهروندی یـاد شـد. لـیکن دراینثروت

کیـد آنهه بیش از هر امر رود ایـن مـی دیگر نمود و اهمیت بیشتری پیدا کـرد و همهنـان بـر آن تأ
های تـازه و جدیـد اسـت؛ موضـوعاتی کـه امـروز  روز، است که پویایی علم درگرو ورود به عرصه

 کند و این مهـممی مسئلۀ جامعه هستند. واقعیتی که حساسیت و هوشمندی نهاد دانشگاه را  لب
تعامـل دانشـگاه و جامعـه محقـق شـود. تعامـل دانشـگاه و جامعـه، موجـد تواند بدون وجود نمی

های شود. نهاد دانشگاه، مسئوو انتقـاو سـنتمی پویایی، هم برای نهاد دانشگاه و هم برای جامعه
پـذیری پـذیری و فرهنگهـای اجتمـاعی و فرهنگـی از  ریـق سـازوکارهای جامعهفکری، ارزش

جهانی کـه بـه تماعی و فرهنگی هر جامعـه اسـت، زیسـتجهان اجاست و بخشی مهم از زیست
حـاو اقتـدار و دلیل پویایی، رشد و بالندگی حاصل از نهاد دانشگاه، انتظـارات مضـاعف و درعین

عنوان نهادی تخصصـی نیـز فزونـی گرفتـه اسـت. بـه تعبیـر جاکوبسـن اعتماد به این نهاد بهقابلیت
میابـه شـود، بلکـه بهوجو نمیل خـود دانـش جسـتدلیامروزه برخالف رویۀ کهن، دانش دیگر به

صورت ابزاری برای درک و حل مسـائل عملـی زنـدگی نگریسـته مبنایی برای یادگیری جدید و به
ــهمی ــام آن در آموخت ــا ادغ ــش، ب ــاو دان ــظ و انتق ــود. ح  ــیوهش ــد و ش ــت و های جدی های زیس

ای کـه در دانـش  انباشـته گیـرد. تجربـه و خـرد گذشـتهکاربردهای آن در حل مسئله صـورت می
نگری در بسـتر تغییـر وجود دارند، عاملی مؤثر در تیبیت جامعه و مقابله با اثر رادیکالیسم و سطحی

از این بابت نهاد دانشگاه بـا ایـن پرسـش مواجـه اسـت کـه آیـا  . ۱۳۹۷جاکوبسن، اند داجتماعی
تیـار اعـم از جایگـاه تالش و مساعی آن کـه تالشـی درخـور توجـه اسـت، بـا درونـدادهای دراخ

های فیزیکـی، مـالی، انسـانی، نمـادی و دیگـر نیروهـا و ظرفیـت در اختیـار، در تاریخی، سـرمایه
قبـوو و اعتنـا داشـته و دارد؟ بـا کمک و تولید رفاه و ارتقای کی یت زندگی جامعـه سـهمی قابـل 

باید داشـته باشـد هایی که توجه به  را انین پرسشی است که نهاد دانشگاه نسبت به ای ای نقش
تا حاصلش ح ظ اقتدار و اعتماد به آن باشد و نیز در برابر مسئولیت اجتماعی که متوجه آن اسـت 

 سازی  زم را داشته باشد.بتواند پاسخگویی و مجاب
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 مسئولیت و تعهدات نهاد دانشگاه
نـی، ای باید در کارش داشته باشد، اـه خـدمات علمـی، فگیریاینکه نهاد دانشگاه اه جهت

اجتماعی و فرهنگی باید ارائه دهد، در ارتقای دانش عمومی اـه نقشـی را بایـد ای ـا کنـد، در 
حل مسائل اجتماعی در معنای عام آن اـه نقشـی دارد، در ح ـظ و تولیـد سـرمایۀ اجتمـاعی، 

نوعی روی دانشگاه امروزند؛ و بـههای پیشفرهنگی، اخالقی و نمادین اه سهمی دارد، پرسش
کنـد کـه بایـد بـرای نهـاد ای میران آموزشـی را متوجـه سیاسـت، راهبـرد و برنامـهگذاسیاست

دانشگاه تدوین و لحاظ کنند تا تعهدات و مسئولیتی را که متوجه این نهاد است برآورده نمایند. 
اجتماعی تعریـف  -گانۀ آموزشی، پژوهشی و فرهنگیهای سههای دانشگاه، در عرصهکارویژه

م امری را در کانون خود دارند، اموری که نه مستقل از هم، بلکه همزاد و شده است که هرکدا
ای که برای کارویژۀ آموزشی انتقاو درست دانش و مهـارت گونههمراه و وامدار یکدیگرند، به

شدن در دانش و دستاوردهای جهـان دانـش و فنـاوری، و بـرای روز، برای حوزۀ پژوهش سهیم
گاه و فعـاو نسـبت بـه زندگیوباجتماعی هنر خ -حوزۀ فرهنگی کردن و داشتن شهروندانی آ

اند. ایـن هایی راهبردی و کلیدیهای یک زندگی شایسته و شهروند خوب بودن، کارویژهبایسته
بایست توأمان و مکمـل می اجتماعی -گانۀ آموزش، پژوهش و مدنیت فرهنگیهای سهکارویژه

وزش عـالی کشـور تجلـی و عینیـت پیـدا کننـد. های نظـام آمـها و برنامـهیکدیگر در سیاسـت
عنوان مرکـز قـوۀ عاقلـه و عقـل نقـاد، رسـالتش در تقویـت فهـم، بصـیرت و بیـنش دانشگاه به

هـای تـازه، گشایی و نوآوریهاست. پویایی نهاد علم و دانشگاه بستگی دارد به میزان افقانسان
هـای وحیـانی، آنهـه بـا آموزه زدایی، و از عرصه خارج سـاختن هـرهای نو، خرافه را پرسش

گرایی نسـبت و تناسـبی وثیـق ندارنـد. تـالش و انسانی، خرد جمعی، عدالت، آزادگـی و واقـع
فنی، موجد ایـن اسـت کـه دانشـگاه،  -های نظری و عملیحرکت در مرزهای دانش در حوزه

ر سیستمی خود نظـر کنـد و هـم آنهـه در ورای مرزهـای ملـی کشـور دهای درونهم به داشته
جریان است. از این بابت، تحرک و پویایی دانشگاه درگـرو صـیرورت و پویـایی درونـی و نیـز 

هـا، و ها و مباد ت فراملی است. آن نیازمند اشـمانی تیـزبین نسـبت بـه نیازهـا، گرهبستانبده
هـایش ای کـه در جامعـه و خـرده نظامها و مدارهای تـازههای جدید فعالیت، بنا بر ذائقهعرصه

آورند است تا بتواند برمبنای وزن و حجمی که هرکدام از ایـن تازه سر برمیبهد دارند و تازهوجو 
های خود را برای پاسخگویی در قالـب تربیـت نیـروی ها دارند ساختار و مأموریتنیازها و گره

ی مبنـا دانشـگاه نیازمنـد ارتبـا انسانی و دانش و مهارتی که باید تولید شـود تنظـیم کنـد. براین
ارگانیک با جامعۀ پیرامون و فراپیرامون است، اراکه در زمانۀ جدید در ااراوب ایدۀ دانشگاه 
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های کلیدی است، همهون نسبت دانشگاه با رفاه و مؤثر و اجتماعی، دانشگاه در مظان پرسش
ــهروندان، قابلیت ــدگی ش ــت زن ــارتی کی ی ــی و مه ــهروندی، علم ــارایی ش ــدی و ک ــا، توانمن ه

ــا مخا ره آموختگــاندانش ــدار، مواجهــه ب هــای اجتمــاعی و و ســهم آن در تحقــق توســعۀ پای
ها مسئلۀ دیگر که در جهان پرتغییر و تال م های صنعتی، و دهمحیطی، سالمت، ریسکزیست

ها و انتظـارات، موجـد گرفتن و غ لـت از پرسـشآورند. نادیـدهامروز در پی یکدیگر سر برمی
شود. حساسیت نسبت به پاسخگویی و ح ـظ مقبولیـت، می دادن مقبولیتتوجهی و ازدستبی

نهـاد دانشــگاه را متوجــه دو امــر دیگــری نیــز سـاخته اســت کــه قــرین بــا مســئولیت اجتمــاعی 
گرابودن دانشـگاه. دانشـگاه اجتمـاعی، هـم بودن و آیندهاند از اجتماعیاند که عبارتدانشگاه

گرا کند و دانشـگاه آینـدهمی جامعه خدمتعنوان یک خادم مسئوو و هم یک نّقاد نیکو، به به
های تازه به ابـداع آینـده کمـک بنا بر موقعیت فرهیختگی و نخبگانی که دارد باید با  را ایده

سوی آیندۀ مطلوب سـوب دهـد. خالصـه اینکـه مسـئولیت اجتمـاعی نماید؛ و حتی جامعه را به
حین پیرامون خـود حسـاس باشـد و های مدانشگاه به این است که نسبت به مسائل، آ م و رنج

رو هوشـیار و آشـکارا در حیـات درد جامعه و زمانۀ خود را داشته باشد، نسـبت بـه آینـدۀ پـیش
اجتماعی سهم و نقش داشته باشد و در جامعه دیده شود؛ و تولیدات علمی آن نـافع و معطـوف 

 های خرد، میانی و کالن باشد.به مشکالت جامعه در مقیاس
 

 مند بین دانشگاه و جامعهارتباط نظام
ای متناسـب بـا گ ته مستلزم این است که نهـاد دانشـگاه، محصـوو و آوردههای پیشپاسخ به پرسش

مدار، ارتقـای فرهنگـی و بصـیرت ها داشته باشد. تربیت نیروی انسانی متخصص و اخالبآن پرسش
ــاه عال ــت نگ ــا، تقوی ــل آنه ــع و ح ــارکت در رف ــائل و مش ــناخت مس ــاعی، ش ــۀ اجتم ــه و عرض مان

ای قابل و هم شهروندانی مسئوو باشند، موجبـات بازنمـایی آموختگانی که هم کنشگران حرفهدانش
های حـوزۀ مطالعـاتی دانشـگاه و نظـام آمـوزش از نهاد علم و دانشگاه را فراهم آورده اسـت. نوشـته

گاه اسـت کـه هـای اندگانـه از نهـاد علـم و دانشـعالی در بـاب ایـن بازنمـایی، قائـل بـه ااراوب
 شود:می اختصار به آنها اشارهبه

منطقـی اسـت. کنشـگران ایـن  میابه نهادی که مولد معرفت عقالنـی/. علم و دانشگاه به1
شود که این نهـاد می های نهاد علم و اهدافی تعیینواسطۀ هنجاراند که کنششان بهنهاد عالمانی

ها کار اصلی است. در بودن گزارهناصواب دارد. مواجهه و رقابت بین عالمان در باب صواب و
 این ااراوب مواجهه با جامعه اندان جایگاهی ندارد.
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؛ در این مدو، فعالیت علمی در قالب نـوعی نظـام رقـابتی 1عنوان یک نظام مبادله. علم به2
هـا در کنـد. تنظـیم فعالیتمی مبتنی بر پاداش و جوایز و کسب اعتبار جریـان و بازنمـایی پیـدا

 گیرد.می نامۀ ارتقا و یا کسب جوایز در این ااراوب قراراستای آیینر 
هـای هـا و تالشای کـه فعالیتگونـهها و جوامـع محلـی؛ بهمیابه بازتاب فرهنگ. علم به۳

 شوند.می علمی، از  ریق عوامل اجتماعی و تأمین منافع محلی و اجتماعی تعیین
بخشـی و های ارتبـا  بیناجتمـاعی مبتنـی بـر سـازوکار -های فنیعنوان ساختن شبکه. علم به۴

 سازد.می ای را در درون و با بیرون نهاد علم و دانشگاه فراهمسیستمی که امکان فعالیت شبکهبین
آفرینی مؤثر آن نسبت به مسائل در قالب و ااراوب اخیر، ارتبا  دانشگاه و جامعه و نقش

بـین آنهـه اهمیتـی یابـد. دراینمی ن بـروز و ظهـورشـود و امکـاو مشکالت جامعه معنادار می
دادن بـه منـافع های مختلـف در مـدار رجحـانترازشـدن مجموعـهکنـد هممی درخورتوجه پیدا

تـری اسـت کـه هـم پاسـخی بـه منـافع های بزرگجمعی و ملی برای نیل به فواید و سـودمندی
تی کـه در خـود نـوعی دورنگـری و اند و هم معارض با منافع دیگری و ملی نیستند؛ واقعیفردی

دهنـد، می کسـانی کـه بخـش نخبگـانی جامعـه را تشـکیل ساختن آینده را نیز دارد، زیرا همـۀ
های فردی و فرافردی دارند، داشتن نـوعی کـنش معطـوف بـه دغدغۀ فردایی بهتر را در مقیاس

زندگی فردا و داشـتن تردید جستجوی آیندۀ بهتر، محتاج حساسیت به آینده را با خود دارند. بی
ها و تعهداتی به فردا و آینده است که بیش از هر ایز خروج از دایرۀ فقـن بـرای خـودم یـا الزام

 کند.می خودمان و توجه به دیگران ضرورت پیدا
 

 نهاد دانشگاه و بحران کرونا
 -شـودمی که امروزه مسئله و بحرانی جهانی تلقی -نسبت نهاد دانشگاه با مسئله و بحران کرونا

هـا تواند از دو ناحیه مورد تأمل باشد؛ یکی از ناحیـۀ کارویژهمی شده در با بنا بر مطالب مطرا
ای کـه متوجـه های ذاتی نهاد علم و دانشگاه و دیگری از ناحیۀ مسئولیت اجتمـاعیو مأموریت

کرونـا نهاد علم و دانشگاه است. بر این نکتـه واق ـیم کـه اگـر در روزهـای نخسـت، ویـروس 
شد و این گمان درست وجود داشت که به مدد نظام رسانه، از می عنوان برساختی ذهنی تلقیبه

ای سـخت شـده و شـود، لـیکن امـروزه مسـئلهمی آن واقعیتی مضاعف ساخته و تحویل جامعه
اش نیـز آشـکار ای که بر آن مترتب است هستۀ سـخت و عینـیرغم همۀ ابعاد ذهنیسرعت بهبه

                                                                                                                   
1. Exchange System 
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شـدن، بـه گری و بلورینتعبیری، از جلـوهای را موجب شده اسـت؛ بـهکاپوی گستردهشده و ت
بودن آن هم واقعیتی سخت و سـترگ تبـدیل شـده اسـت. سـترگجریان و سپس به واقعیت آن

های عدیدۀ حیات اجتماعی، بلکه از این بودنش با جنبهتنیدهفقن از جنبۀ فراگیربودن و درهمنه
سـان ترین خیرهای دکا ی  عمـومی یعنـی سـالمت؛ آن بها یکی از مهمبابت که همزاد است ب

هـای اهارگانــۀ سـالمت کــه بمبـی اســت کـه در عرصــۀ سـالمت و نظــم فقـن یکــی از حوزه
اند از سالمت جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت معنوی را هـدف و عبارت

های زنـدگی شـده زا در تمـامی عرصـهبرانگیز و مسـئلهدرگیر خود نساخته است، بلکـه اـالش
های ریزودرشتی کـه دارد درگیـر خـود در نظامتبع آن سامان جامعه را با تمامی خردهاست. و به

ای تـام دیـد کـه اخـتالو، سـان پدیـدهسازد. درنتیجـه، آن را بایـد بهمی مدت و بلندمدتکوتاه
است؛ واقعیتی که قسـمی از آن در ای معین فروکتوان به عرصهنمی هایش راویرانگری و آشوب

ای کـه های فاجعه، آش تگی و پیهیدگی قابل توصیف و تبیین اسـت، اراکـه پدیـدهپرتو نظریه
در این حد ساحت اذهان و اعیان جامعه را به خود مشغوو کند، رخدادی پیهیده و انـدوجهی 

های مختلف حتجویی دربارۀ آن نیازمند توجه در سطوا و سااست که هم فهمش و هم ااره
و  1است. در مواجهه با مسائل سخت و پیهیده که امروزه از آنهـا تحـت عنـوان مسـائل بـدخیم

انگارانه و بـدون وارسـی تبعـات تـوان در مقـام نظـر و عمـل، راهـی سـادهنمی شودمی یاد نافرم
ت ورودی بایسـمی اندگانۀ فضایی و زمانی آنها اتخاذ کرد و در هدایت این کار، نهاد دانشگاه

مؤثر و داهیانه داشته باشد. در بخش نخست، این مطالبه از نهاد علم و دانشگاه هست که بنا بـر 
اش را در نیل به شناسـایی کارویژۀ علمی، پژوهشی و فناوری که متوجه آن است نهایت مساعی

و کشف واکسن بیماری،  را اقدامات ابتکاری معطوف به مهار و پیشگیری، تولید و سـاخت 
های موردنیاز، افزارها و وسـایل موردنیـاز و امیـالهم داشـته باشـد کـه از ایـن بابـت شـاهد یتک

هـای علـم و های پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، پارکتحرک و ورود بسیار خوب مجموعه
بـین اهمیـت بنیان و مراکز نوآوری هستیم. وظی ۀ دیگـری کـه دراینهای دانشفناوری، شرکت
ای اسـت، ایـزی کـه در بازنمـایی از نهـاد علـم و گی و قدرت فعالیت شـبکهدارد توان هماهن

های ارتبـا  اجتمـاعی مبتنـی بـر سـازوکار -های فنـیعنوان ساختن شـبکهدانشگاه، از آن تحت 
ای را در درون و بـا بیـرون نهـاد سیستمی یاد شد، امری که امکـان فعالیـت شـبکهبخشی و بینبین

شـود کـه در دورۀ می گرفتن واقعیتـیورد. تحقق این مهم، موجب قوتآمی علم و دانشگاه فراهم
                                                                                                                   
1. Wicked Problems 
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کیـد رفتـه اسـت و حتـی بـهکرّ مدرن به هـای عصـر مـدرن ای از ویژگیعنوان ویژگـیات بر آن تأ
های تخصصی بنا بر هنر و قـابلیتی های تخصصی است. نظامشود، و آن اعتماد به نظاممی شناخته

توانند اعتماد و اقتدار و مرجعیت خود را تقویت کنند. این مسـئله در می دهندمی که از خود نشان
بسا دور از واقعیت مواجهیم های نادرست و اهبندیجایی که در کنار  را مسئله، با ارائۀ صورت

تـر، مراتب بزرگای و اجتمـاعی کرونـا بـههرحاو، تصویر رسـانهکند. بهمی اهمیت دواندان پیدا
هـای تخصصـی بنـا نظام .تر از خود ویروس و بیماری برآمده از آن شده اسـتکتر و هراسنامبهم

تواننـد در کـاهش ایـن ابهـام و می بر کارویژۀ ا مینان و اعتمادآفرینشان و نیز مرجعیتی کـه دارنـد
ای بیم، ای ای نقش نمایند. همه اجماع دارند و بر این اصل مهم ابرام دارند کـه مواجهـه بـا مسـئله

زرگی، به عزم ملی، حضور فراگیر، رعایت اصوو بهداشـت و خـودمراقبتی، دیگرمراقبتـی، به این ب
همیاری و همکـاری از ناحیـۀ عمـوم شـهروندان و اقـدامات سـازمانی و نهـادی توسـن نهادهـای 

و افزایش همکاری و همبستگی برای مواجهه و غلبه بر مسـئله و کنتـرو شـیوع ویـروس  حکمرانی
کــه همــۀ اینهــا آمــوختنی و ای بــه ایــن امــر نــداریم، درحالیا اعتنــای بایســتهنیــاز دارد امــ کرونــا
ها بایـد اینهـا را در ها تـا دانشـگاههای آموزشـی مـا از مهـدکودکاند و مجامع و نهادشدنیکسب

صورت پیدا و پنهان آموزش بدهند. اینجاست کـه کـارویژه هایشان بهها و برنامهااراوب سیاست
انشگاه در عرصۀ تقویت مدنیت و تربیت شـهروندی اجتمـاعی بـا تمـام لـوازم و و مأموریت نهاد د

هـا و وسوی نگرشتنها سمتشود؛ واقعیتی که نهمی اختصاصاتی که مرتبن آن است واجد اهمیت
رود کـه نهـاد مـی کنـد و انتظـارمی گیریهای شهروندان، بلکه رفتار و عمل آنها را هدفگرایش

ای که متوجه امـور مـدنی و شـهروندی اسـت انـان های نظری و عملیوزشدانشگاه برمبنای آم
آمادگی  زم را به وجود آورده باشـد تـا در ورودی داشته باشد که بتواند در کنشگران و شهروندان 

های نیاز، کنشگران مدیریت  زم را نسـبت بـه رفتـار و کـنش خـود داشـته باشـند، اراکـه لحظه
امعه نسبت به امور ناشناخته داار بیم و نگرانی شوند و نسـبت بـه آن بدیهی است که آحاد افراد ج

سـرعت از سـطح ها بهها و اضـطرابهای ناصواب نشان دهند. تشـویشبسا واکنشواکنش، و اه
ها و جامعه انتقاو پیـدا کنـد و موجـد فشـار بـرای متولیـان امـور شـود. در انـین فردی به خانواده

ت که مردم بیم و ترس نداشته باشند؛ مهـم اگـونگی کـاهش بـیم و توان انتظار داشنمی شرایطی
های ذهنی و روانی بـه مرحلـۀ رفتـار و عمـل صـواب در مواجهـه بـا مسـئله گذار از مرحلۀ نگرانی

هـای انتظار از نهاد علم و دانشـگاه بنـا بـر کارویژه پاس است. اینها همگی نیازمند آموزش است.
ها و رو اندگانـه اسـت؛ اوً  بایـد نهـاد علـم یعنـی دسـتگاهاش و نیز مختصات مسئلۀ پیشعدیده
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فهمیدن و اندرکار در حوزۀ دانش پزشکی، سالمت و بهداشـت، توانـایی درسـتهای دستشبکه
گ تن در بـاب ایـن پدیـده را بـه جامعــه نشـان دهنـد. ثانیـًا نهادهـای واسـن اعــم از سـخندرست
اعتبـار و اعتمـاد  زم در سـطوا مختلـف جامعـه ها از گذار، مجری و رسانههای سیاستدستگاه

پذیرتر و بیشـتر در هـای آسـیبویژه بخشهـای مختلـف اجتمـاعی بـهبرخوردار شوند. ثالیـًا گروه
معرض ابتال به ویروس کرونا از این وضعیت درماندگی و سراسـیمگی روانـی و اجتمـاعی رهـایی 

پناهی روانی و اجتماعی و احساس بی های تخصصی، آش تگی ذهنی،یابند. در نبود و غیاب نظام
بـرای سـخت و  گیرنـد کـه هرکـدام آسـیب و تهدیـدی تـازهمی و خودتصمیمی در جامعـه قـوت

 اند.سهمناک ساختن وضعیت اجتماع
هـای فراگیـر، محـل تأمـل ای دیگر که از حیی نسبت نهاد دانشگاه با مسـائل و بحراننکته

المللـی وجـود دارد و نقشـی و دانشگاه در سـطح بیندارد شناختی است که نسبت به نهاد علم 
گیربودن پدیـدۀ کرونـا کـه تواند ای ا کند. مرزنشناسی و عـالممی است که از این بابت این نهاد

هـایی رغم تمـام آ م و رنجها و کشورهای زیادی را متوجه و درگیر خود ساخته است، بهدولت
 دوسـتی و دیگردوسـتی دارد کـههایی از انسانقـهکه در پی داشته و خواهد داشت، در خـود بار 

ای از نسـبت نـرم بـرای ذوب پـارههـای مـدنی و بهتواند سّکو و فرصتی برای تقویت جریانمی
هـا را از خـادم بشـریت بـودن دور هایی باشـد کـه برخـی از دولتها و پلشتیها، زمختیسختی
هـایی مناسـب بـرای تواننـد میانجیمی هـای علمـی و دانشـگاهیاند. به این سـبب، نهادساخته

هـای برآمـده ها و محکومیتتقویت فرایند مدارای سیاسی، ت اهم و همگرایی و کاهش سـردی
ــارهاز نگاه ــق پ ــدیل و تعلی ــند، و در تع ــتیز باش ــاو و خردس ــای رادیک ــدودیته ها و ای از مح
 ها هستند مؤثر واقع شوند.هایی که بیش از هر ایز به زیان ملتتحریم

توانـد می هایی ممانعت کننـد کـههای ناصواب و تولید براسبتر اینکه از ایجاد هراس و بیممهم
هایی شـود کـه مناسـبات و های خشـونت و بـدبینیموجب پیامدهایی شوم همهـون تقویـت ارخـه

های اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و نمـادین داـار اخـتالو و روابن حیات اجتمـاعی را در عرصـه
 ای نبخشد.سازد، و دایره و حجم مسائل بدخیم را افزون تازهمی های عدیدهبسا شوکاه

هــای علمــی، ها، انجمنهای علمــی همهــون دانشــگاهدر ایــن شــراین، نهادهــا و تشــکل
عنوان تواننـد بـهمی انـدالمللیهـای بینشده و غیره که دارای تناظرهای دانشگاهی شناختهگروه

های برآمـده از تصـمیم هـا و محـدودیتنی جهـانی علیـه تحریمهای مقوی جریـان مـدمیانجی
گیری دیپلماسـی عمـومی بـا اسـت اده از ها ای ای نقش نماینـد و بـه شـکلصرف سیاسی دولت

های هایی در عرصـهتواند موجد گشـایشمی پتانسیل مجامع علمی کشور کمک کنند که خود
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تعبیری خیر عمومی همهـون ایجـاد و بهسیاسی و اقتصادی باشد که در تولید کا های عمومی 
گیری امنیت روانی و احساس صلح و امید در قا بۀ مـردم جهـان مـدد رسـاند؛ درنتیجـه شـکل

های بشردوسـتانه و گسـترش فرهنـگ صـلح و گیریارتبا  و مکاتبه بین مجامع علمی با جهت
رب مواجهه با مسئلۀ های علمی و تجاگذاری یافتهاشتراکمساعی و بهمواجهۀ عالمانه، تشریک

 جهانی بحران کرونای جدید:
ای المللـی و منطقـههـای بینهای علمـی جهـت تعامـل و مکاتبـه بـا انجمناقدام انجمن -

 متناظرشان
 المللیای و بینشده جهت تعامل و مکاتبه با مجامع منطقههای شناختهاقدام دانشگاه -
 المللی.ای و بینبا مجامع منطقه های دانشگاهی جهت تعامل و مکاتبهاقدام گروه -
کنـد کـه تـدبیر و می نتیجه اینکه در مواجهه با حوادث تلخ، انسان عاقل و مدرن از خود پرسـش 

درایت نهادهای کارگزار و متخصصان این نهادهـا کجـا بـوده اسـت؟ آیـا منـافع آنـی، توجـه بـه ایـن 
ر کار بوده است؟ آیـا غ لـت از دورنگـری تدبیر و ناکارایی دحوادث را به محاب برده است؟ آیا سوء

تواند مقبولیـت، مرجعیـت و اعتمـاد بـه نهـاد می ها که هرکدامشانو دیگر پرسش در کار بوده است؟
عنوان نهادی تخصصـی و نـوع مرجع را داار اختالو و فرسایش سازد. این مهم برای نهاد دانشگاه به

خصـوص ای درایناهمیـت دارد و اگـر کاسـتیانتظار مضاع ی که نسـبت بـه آن وجـود دارد بسـیار 
وجود دارد باز شراین سـخت، فرصـتی بـرای بازکـاوی در سـوءتدبیرها و بازشناسـی سـهم عوامـل و 

ای تنگاتنـگ بـا ها بایـد رابطـههای مختلف ریزودرشت برای کسـب اقتـدار اسـت. دانشـگاهمسبب
ک تغییـرات و تحـو ت زمانـه در جامعه و محین پیرامون خود داشته باشـند؛ و ایـن بـدون فهـم و در 

شود. ستاد دانشگاه نیازمند رصـد مسـائل پیرامـونی اسـت و نمی ها و فضاهای مختلف ممکنعرصه
برنامـۀ دانشـگاه بـا هـای فوبهای آموزشی، پژوهشی، و فعالیتپیوسته باید از خود بپرسد که آیا برنامه

اند؟ دارنـد یـا نـاهمخوان و دارای فاصـله نیازها و خدمات، مطالبات و انتظارات دانشـگاه همخـوانی
 هاها از امــور اجتمــاعی و جامعــه پــذیرفتنی نیســت. دانشــگاهجویی دانشــگاهامــروزه انــزوا و کنــاره

 اش را تـأمینکنـد و منـابع مـالیمی ای کـه بـه آن خـدمتها و مسائل جامعـهتوانند نسبت به نیازنمی
کند. اگـر می اه، وابسته به خدمتی است که دانشگاه عرضهت اوت باشند. اعتماد به دانشگکند بیمی

های شـود، سـلبریتیمی سـازهای مسئلهدهنده به جامعـه نباشـد جامعـه گرفتـار تکانـهدانشگاه جهت
جـایگزین  مبنا دفیـک شوند، ا العات و دانش دروغین و بیمی ساختگی و تهی، جایگزین عالمان
شوند. همهنـین ایـن انتظـار از نهـاد دانشـگاه وجـود دارد کـه می ا العات و دانش واقعی و راستین

آموختگان خود را توسـعه و ارتقـا دهـد؛ امـری کـه نقـش و سـهم کلیـدی در هوش اجتماعی دانش
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مواجهۀ جامعه با مخا ره و رفتارهای پرخطر دارد و نیز مقوم مـدنیت و فرهنـگ مـدنی و شـهروندی 
هایی همهون داشتن وسـعت دیـد، خوداتکـایی، یژگیاخالقی است، اراکه هوش اجتماعی واجد و 

استقالو فکری، بلوغ اجتماعی و تعهد مدنی است. یک نهاد پویا همهون دانشگاه به میزانی کـه در 
ای را نشـان دهـد و تبعـات و رفت تـازههای برونگشایی و راهبرابر مسائل تازه و ناشناخته تحرک، افق

آنها را بـه حـداقل برسـاند سـرمایۀ اجتمـاعی و اقتـدار خـود را  زای مترتب برپیامدهای من ی و آسیب
تر بهـره خواهـد آفرین تـازههای سرمایهتقویت خواهد کرد و از آن برای خلق و زایش و تکییر فرصت

تـر و ای فراخهایی جدیدتر برای ورود به عرصـهگرفت، با اقتدار و صالبت بیشتر، به مرزها و گشایش
 .یدا خواهد کرد و با امید و تدبیر بیشتر در جستجوی فردایی بهتر خواهد بودتر دست پیافتهتوسعه
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 «سازبحرانی فرصت»

 )تحلیل مواجه  دانشگاه با بحران کرونا در ایران(
 1سیدضیاء هایمی

 
 مقدمه و بحث

برای جهانیان مبارک و خجسته باشـد،  ۲۰رفت با دو نمرۀ میالدی که انتظار می ۲۰۲۰آغاز ساو 
یـن رویـداد همـراه شـد. در ایـران نیـز ا« کرونـا»با پیدایش و شیوع ویروسـی منحـوس بـه نـام 

دهنده، زندگی اجتماعی ایرانیان را شـدیدًا تحـت تـأثیر قـرار داد. اگراـه در آور و تکانشگ ت
جامعۀ ایران شاهد حوادث ناخوشایند متعددی بود اما شیوع ویروس کرونا فراگیرتر،  ۱۳۹۸ساو 

ی در کشـور پیـدا دارتر از تمام حوادث قبلی بود. این حادثه از ابتدا ابعاد مختل ـمرگبارتر و دامنه
کرد، زیرا تنها یک پدیدۀ بهداشتی نبود که سالمت جسـمی اقشـار مختلـف مـردم ایـران را بـه 

ویژه هایی را برای سالمت روانی و اجتمـاعی ایرانیـان بـهخطر اندازد، بلکه از بدو ورود، االش
در روز  بــارکــه بــرای اولینرســانی و ســپس مــدیریت بحــران پدیــد آورد. وقتیدر فراینــد ا الع

ماه، ورود کروناویروس به ایران در پی فوت یک بیمار کرونایی در قم تأییـد بهمن ۳۰اهارشنبه 
ای ایـن و اعالم شد، موجی از شگ تی، نگرانی و تردید کشور را فراگرفت. واکنش اولیـۀ عـده

أثیر بود که ارا این خبر با تأخیر اعالم شده است، با این استد و که وقتی یـک بیمـار تحـت تـ
این بیماری فوت کرده است، قطعًا زمان ورود ویروس مرگبار آن به کشـور حـداقل انـد ه تـه 
                                                                                                                   

  شناسی دانشگاه تهراننشیار جامعه. دا1
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قبل از آن بوده است. درواقع، مردم از متولیان امر که مسئولیت کنترو و رصد این موضوع را بـر 
با تر موضوع، گیری از توان و تخصص  زم و رصد دقیقعهده داشتند، انتظار داشتند که با بهره

سرعت و دقت بیشتری ابعاد مسئله را شناسایی کنند و اقدامات  زم را برای جلوگیری از شـیوع 
ای حـاو، عـدهو همهنین توجیه مردم برای کسب آمادگی مقابله با آن بـه عمـل آورنـد. درعین

ویژه در آسـتانۀ انتخابـات مجلـس هایی مت اوت، خواهان ح ظ آرامش جامعه بهدیگر با واکنش
اسالمی در روز دوم اس ند بودند و حتی نسبت به اعالم رسمی خبر ورود کرونـاویروس  شورای

هـای ضـدونقیر از همـان گونـه واکـنشبه ایران در آن مقطع مالحظاتی را مطرا کردنـد. این
های دیگـر اجتمـاعی روزهای اوو مواجهۀ جامعه با پدیدۀ کرونا، وجود و شـدت برخـی آسـیب

های اجتمـاعی و فرهنگـی در ای رسـمی یـا وجـود برخـی شـکافمیل ضعف اعتماد به نهادهـ
 تر ساخت. جامعه را نمایان

سـو، تر بـه خـود گرفـت؛ ازیکهای اجتماعی اشـکالی متنـوعدر روزهای بعد البته واکنش
هـا، مسئو ن حوزۀ بهداشت و درمان، خواهان تعطیلی اجتماعات و مراکز تجمع میـل دانشـگاه

منـدان، نسـبت بـه راکز زیارتی شدند و ازدیگرسو، برخی از دغدغهمدارس، نمازهای جمعه و م
تعطیلی محافل دینی و بقاع متبرکه معترض شدند و مواضـعی اتخـاذ کردنـد کـه بـازهم نشـانگر 
ضــعف ســرمایۀ اجتمــاعی و همهنــین وجــود برخــی تعارضــات فرهنگــی در کشــور بــود. ایــن 

و غیررسـمی داخلـی و خـارجی نیـز های خبری رسـمی ها توسن رسانهتعارضات و ناهماهنگی
ای، اجتمـاعی و ارتبـا ی موجـود از ایـن منظـر هـم ها و خألهای حرفـهتر شد تا ضعفبرجسته

 هویداتر شود.
هـای ها و آسـیببنابراین، با پیدایش بحران اجتماعی کرونـا در کشـور، بسـیاری از ضـعف

یران بـروز و ظهـور عینـی اجتماعی، فرهنگی، ارتبا ی، تخصصی و مدیریتی موجود در جامعۀ ا
یافت و به دلیل آنکه شراین جدید، سالمت عموم مردم و منافع تمام اقشار جامعه را در معـرض 

مشغولی فراگیر ملی تبدیل شد؛ درنتیجه، جامعـۀ ایـران بـا یـک تهدید قرار داده بود، به یک دو
خـا رات فـردی و عیار مواجه شد که به دلیل شدت عوارض و ممعضل اجتماعی فراگیر و تمام

جمعی و میزان تهدیدی که برای سالمت و آرامش مردم پدید آورد، شراین جامعـه را از حالـت 
 1نرماو و  بیعی خارج کرد و از جهت میزان فراگیری هم در مقایسه بـا سـایر مسـائل اجتمـاعی

و  سـابقه بـود. درواقـع، شـیوع ویـروس کرونـا جامعـۀ ایـراننظیر و بیشده در کشور بیشناخته
                                                                                                                   
1. Social Problems 
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سابقه مواجه کـرده بـود کـه عیار و بیبسیاری از جوامع دیگر دنیا را با یک مسئلۀ اجتماعی تمام
تمامی ارکان جامعۀ بشـری بـاألخص نهادهـای تخصصـی و نخبگـان اجتمـاعی را بـه واکـنش 

 واداشت.
 

 انتظار از دانشگاه
اع متخصصان و نخبگـان علمـی، در عنوان کانون اجتمرفت نهاد علم و دانشگاه بهمی میان، انتظاردراین

ـتاز و پیشـگام شـود و بـا هـای برونشناخت ابعاد موضوع و معرفـی راه رفـت از معضـل پدیدآمـده، پیش
هـای کنتـرو و های آن و نهایتًا کشـف راهتوصیف دقیق و کارشناسانۀ مسئله، به تبیین علمی منشأ و ریشه

با هر مسئله و معضل اجتماعی، عالمـان و متخصصـان درمانش بپردازد. مگر نه این است که در مواجهه 
پردازند؛ بنابراین، با ظهور یک پدیـدۀ جدیـد و خطرنـاک حل میبینی و ارائۀ راهبه توصیف، تبیین، پیش

ها هـا بـه دانشـمندان و دانشـگاهاندازد،  بعًا و حتمًا نگاهکه آرامش و امنیت جامعۀ بشری را به خطر می
ـیر و نها با ادای رسالت تاریخی و تخصصیشود تا آمی دوخته شـان راه نجـات از معضـل را بیابنـد و مس

 مراحل خروج از بحران را به جامعه عرضه کنند.
در جریان شیوع ویروس کرونا، اون ایـن مسـئله ماهیـت بهداشـتی و درمـانی داشـت، در  

و توسعۀ ابعـاد اولین مرحله، توجهات به سمت متخصصان حوزۀ پزشکی جلب شد ولی با تداوم 
ــصآن، به ــایر تخص ــدریج س ــل روانت ــکی، روانها می ــر، پزش ــدیریت، هن ــاد، م ــی، اقتص شناس
شناسی، الهیات، تاریخ و... نیز در کانون توجـه قـرار گرفتنـد. درواقـع، کییرا بعـادبودن جامعه

کـم از ها و ابهامـات و سـؤا ت جامعـه، کماش باعـی شـد دغدغـهمسئله و عمق و گستردگی
های تخصصی سرایت پیدا کند و نهایتًا کل نهـاد علـم زۀ پزشکی و داروسازی به سایر حوزهحو 

 و دانشگاه در معرض سؤاو و مطالبه قرار گیرد.
اما سؤاو اینجاست که واکـنش و مواجهـۀ دانشـگاه، دانـش و دانشـمندان بـا ایـن مسـئله و 

م پاسخی مناسب بـرای ایـن سـؤاو مطالبه اگونه باید باشد و انتظار از آنها ایست؟ اگر بخواهی
شویم مبنی بر اینکه عملکرد دانشگاه در قباو پیـدایش و شـیوع بیابیم با سؤاو دیگری مواجه می

 این ویروس در کشور  ی اند ماه گذشته اگونه بوده است؟
اخبـار شـیوع ویـروس  ۱۳۹۸مـیالدی یعنـی در آذرمـاه  ۲۰۱۹با توجه به اینکه از اواخر ساو 

در این و سپس در کشورهای کرۀ جنـوبی و یاپـن منتشـر شـده  ۱۹-به نام کوویدجدید کرونا 
رفت ورود این ویروس به ایران و بروز پیامـدهای احتمـالی آن، بـا شـیوه و بسا انتظار میبود، اه

بینی و براساس آن برای پیشگیری و مقابلـه ربن پیشدقت علمی، توسن نهادهای تخصصی ذی
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قبل تمهیداتی اندیشیده شود. در این صورت، هـم مراکـز درمـانی و هـم  با گسترش اثراتش، از
آوردنـد می افکار عمومی، آمادگی بیشتری را برای جلوگیری از اشـاعۀ آن در کشـور بـه دسـت

بینـی علمـی و دقیقـی دهـد کـه انـین پیشنشـان می ۹۸ولی مرور وقـایع دو مـاه دی و بهمـن 
جامعـۀ ایـران در مقابـل ورود آن آمـاده و واکسـینه نشـد،  تنهاصورت نگرفته است و درنتیجه نه

بلکه برعکس با یک غافلگیری مهلک، تنها پس از فـوت یـک بیمـار مبـتال بـه کرونـا در قـم، 
رسانی به شکل جدی آغاز شد. جالب آنکـه حتـی در ایـن تمهیدات کنترلی، بهداشتی و ا الع

های جمعی دپایگـاه خبـری بلکه رسانه مورد نیز نه نهادهای تخصصی دانشگاهی و بیمارستانی،
شــ قنا  بودنــد کــه در معرفــی و اعــالم مســئله پیشــگام شــدند و مراکــز بهداشــتی تنهــا پــس از 

شدن موضوع، خبر آن را تأیید و اعالم کردند. درواقـع، شناسـایی اولـین مـورد بیمـاری ایرسانه
تـوان برمبنـای آن، وجـه نمیهیچهای بود کـه بگونهکرونا در ایران و اعالم آن به شکل رسمی به

ادعای آغاز بیماری از شهر قم را با قا عیت پذیرفت، زیرا همهنان کـه برخـی مقامـات رسـمی 
دمانند معاون پژوهشی وزارت بهداشت  هم بعدًا اعالم کردند، تأخیری فاحش در کشـف ورود 

ن اسـت کـه اگـر ویروس کرونا به کشور وجود داشت. یک دلیل ساده برای  ـرا ایـن ادعـا آ
دورۀ بیماری اولین متوفای کرونایی را حـداقل دو ه تـه و دوران کمـون ایـن بیمـاری تـا ظهـور 

توان حدس زد که حداقل سه ه ته قبـل از اعـالم عالئم آن را هم یک ه ته در نظر بگیریم، می
رهای ماه، این ویروس به شهر قم یا سایر شـهبهمن ۳۰رسمی ورود این ویروس به کشور در روز 

 کشور وارد شده بود.
بینی شیوع کرونا در ایـران نتوانسـته اسـت در اساس، نهاد تخصصی متولی رصد و پیشبراین

تبع آن در فرایند پیشگیری و کنترو اشاعۀ ویروس در کشـور نیـز این مورد نمرۀ قبولی بگیرد و به
سـازی بـه جامعـه و آمادهویژه درزمینـۀ ارائـۀ  ریـق به دلیل تأخیر در تدارک تمهیدات  زم، بـه

افکار عمومی برای مواجهۀ شایسته با خطر شیوع این ویروس، عملکرد مقبولی نداشته است. بـه 
مندی از تجارب موفق کشورهایی میـل یاپـن و کـره و حتـی رغم بهرههمین دلیل این نهاد علی

وع خـوبی در ها در مقابلۀ قا ع و قوی با شـیوع ویـروس، نتوانسـت شـر قیمت اینیتجارب ذی
بینی و مدیریت اجتماعی و علمی بحران داشته باشد. این ضعف البته تا حد زیـادی ناشـی پیش

از فقدان ا العات، دانش و تخصص کافی دربارۀ مکانیسم شیوع ویـروس و نحـوۀ کنتـرو آن 
بینی شنگری، پیرسد نهاد علم و دانشگاه در ایران درزمینۀ آیندهبوده است؛ بنابراین، به نظر می

 است، عملکرد درخشانی از خود نشان نداده ۹۸و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زمستان 
که در دوران معاصر که تغییرات سریع و تحو ت شتابان به ویژگـی ثابـت تمـام جوامـع درحالی
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هـای دوردسـت ترین رسالت مراکز تخصصی و دانشگاهی، شناخت افقتبدیل شده است، مهم
ها و جوامـع بشـری را تحـت از تحو تی است که آیندۀ دور و نزدیک زنـدگی انسـاناندو اشم

تأثیر قرار خواهند داد. درواقع، بارزترین وجه تمایز و مزیت نسبی دانشمندان و مراکز علمی، در 
همین نکته نه ته است که باعی اعتبار و منزلت اجتماعی وا ی آنها در مقایسه با سـایر افـراد و 

 ا شده است.هسازمان
این نگرانی و نقد عمدتًا در حوزۀ دانش و تخصص پزشکی مطرا شده اسـت کـه ات اقـًا از 
جهت سابقۀ تاریخی و اقتدار و اعتبار تخصصی و نیز آمار مقا ت و تحقیقات در جامعۀ علمی 

در ایران در سطحی با  قرار دارد. حاو اگر سایر ابعاد تخصصی بحران کرونا در جامعۀ ایران را 
اجمالی ابعاد اقتصادی، اجتمـاعی و  شویم. با بررسینظر بگیریم، با وضعیت بهتری مواجه نمی

، ابهامـات و سـؤا ت بسـیار و شـیوع پرشـتاب آن یابیم که با وقوع بحـرانفرهنگی بحران درمی
رفـت دانشـمندان و می زیادی در جامعه برای نخبگان و نیز عموم مردم مطـرا شـد کـه انتظـار

هایی مناسـب بـرای آنهـا تـدارک و ارائـه های علمی خود پاسخکز علمی با اتکا به توانمندیمرا
رفـت از آنهـا، میـزان و هـای برونکنند؛ سؤا تی ازقبیل ابعاد و پیامدهای اقتصادی بحران و راه

اندازهای های شغلی موجـود، اشـمشدت تغییر در الگوهای فعالیت و عوارض تعطیلی فرصت
بانکی، ابعاد و اثـرات احتمـالی بـروز مشـکالت خـانوادگی و روانـی افـراد در پـی  آتی مالی و

گسترش قرنطینۀ خانگی، اثرات و پیامدهای فرهنگی پیدایش یک سبک زندگی جدید، مسائل 
مربو  به اوقات فراغت و ت ریحات در محین محدود خانه، خستگی و افسردگی ناشی از تغییر 

دهـد ها در این حوزه نیز نشـان میور وقایع و عملکرد دانشگاهعادات جاری زندگی و غیره. مر 
رغم تولید و عرضۀ برخی آثـار و مطالـب علمـی توسـن اسـتادان و محققـان، پـویش و که علی

حرکتی علمی شکل نگرفته اسـت کـه بتوانـد متناسـب بـا  ـرا سـؤا ت و ابهامـات فـراوان و 
 ا این سؤا ت ارتقا بخشد.نوظهور باشد و دانش موجود در جامعه را متناظر ب

 
 ابعاد سازمانی و آموزشی دانشگاه

عنوان یک نهاد علمـی و تخصصـی اسـت امـا دانشـگاه از یـک ارزیابی با  ناظر به دانشگاه به
عنوان سـازمانی آفرینی کرده و آن بعد اجتمـاعی دانشـگاه بـهجنبۀ دیگر نیز در این بحران نقش

کند. از ایـن منظـر، دانشـگاه فعاو در کشور فعالیت می هایرسمی است که مانند سایر سازمان
شـده و نیـز جبـران نه متولی حل بحران، بلکه مسئوو ح اظت از خود در قباو تهدیدات حادث
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ها بـا جهـت، دانشـگاهها و تأمین کارکردهای آموزشی و اداری خود بوده است. ازاینکاستی
انــد اســاتید و جــازی تــالش کردههــای محضــوری و برقــراری آموزش هــایتعطیلــی کالس

دانشجویان خود را در قباو تهدیدات کرونایی مصون نگه دارند. اقداماتی کـه در ایـن رابطـه 
توجه و اثرگذار بوده و حتی دربارۀ اتخاذ تمهیـداتی بـرای ها انجام شد، البته قابلدر دانشگاه

د بوده است ولی این بخش از های آنالین و الکترونیکی، قرین توفیقاتی مشهو توسعۀ آموزشی
ها، نــاظر بــه بعــد ســازمانی آنهاســت و نــه بعــد تخصصــی و تمهیــدات و اقــدامات دانشــگاه

ــازمانعلمی ــایر س ــد س ــگاه همانن ــازمان دانش ــع، س ــان. درواق ــدابیر و ش ــت از ت ــا تبعی ها، ب
هـا و مـراودات های رسمی نسبت به کاهش ترددهـا و تجمعـات و کنتـرو تماسدستورالعمل

ماعی، اقداماتی انجام داده است که نتایج خوبی هم داشته است. این اقـدامات و تـدابیر اجت
های آموزشـی و ریزیهای جدیـدی بـرای برنامـهتـدریج الگوهـا و مکانیسـمتوانـد بهالبته می

تعامالت اجتماعی و انسـانی در مجـامع علمـی عرضـه کنـد و در فراینـد فعالیـت اسـتادان و 
هـای اثراتی ماندگار بر جا بگذارد، ولـی ایـن امـور نـه متکـی بـه ظرفیت دانشجویان در آینده

هـای اجتمـاعی و انسـانی آنهاسـت؛ ها، بلکـه مـرتبن بـا ویژگیتخصصی و علمـی دانشـگاه
ها و مجامع آموزشی، فرهنگی و اجتماعی میـل مـدارس هایی که البته در سایر سازمانویژگی

حـاو، مواجهـۀ دانشـگاه بـا شـراین ه اسـت. درعینمشـاهدو مراکز آموزشی و هنری نیز قابل
میابه قیمت برای این نهاد علمی بهای ذیجدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، فرصت و تجربه

فرهنــگ رایــج در میــان اســتادان و یــک ســازمان آموزشــی فــراهم آورد تــا بــا اتکــا بــه خرده
عل و بالقوۀ آنها در فضای مجازی، های بال ها و مهارتگیری از توانمندیدانشجویان و بهره

الگویی نسبتًا جدید از آموزش غیرحضوری را در سطح وسیع سامان دهد. انانهه این تجربه 
بتواند موفقیت  زم و رضایت دانشگاهیان را جلب کند، احتماً  در آیندۀ نزدیـک و دور، بـا 

که ویژه درصـورتیبـهها مواجه خـواهیم بـود؛ فضای تعاملی و اجتماعی جدیدی در دانشگاه
بحران کرونا تا اند ماه آینده به پایان نرسد و عوارض آن در ساو تحصیلی آینـده نیـز متوجـه 

گونه که در برخی سناریوهای تحلیلـی بحـران کرونـا محافل آموزشی و دانشگاهی باشد و آن
ر مطرا شده است، ویروس کرونا هماننـد ویـروس آن لـوانزا بـه عنصـری ثابـت و مانـدگار د

زندگی جامعۀ بشری تبدیل شود، آنگـاه بـدون شـک دانشـگاه شـاهد تحـو تی شـگرف در 
های گیری اشکاو مت اوت تعـامالت اجتمـاعی و برنامـههای آموزشی و شکلالگوها و شیوه

 های الکترونیکی و غیرحضوری خواهد بود.تحصیلی برپایۀ آموزش
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 گیرینتیجه
ناپذیر، در کنـار عـوارض و اثـرات سـرعتی وصـف شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران و جهـان بـا

ها و نهادهای علمی و تخصصی را نیز بـا اـالش گوناگونی که بر جای گذاشته است، دانشگاه
ها و مسائلی جدید مواجه کرده است. این بحران، تجمعات انسانی ازجمله اجتماعات علمـی و 

اده و در  ـوو همـین انـد مـاه قـرار د سـابقهدانشگاهی را در معرض تعطیلـی و تهدیـداتی بی
ای را فراروی جامعۀ بشـری و نهادهـای علمـی قـرار داده گذشته مشکالتی پدید آورده و تجربه

مشاهده نبـود. در ایـن مـاجرا تحـو ت بسا در  وو یک دهه نیز قابلاست که به  ور عادی اه
انی اشکالی جدیـد ویژه در فضای مجازی رخ داد، پیوندهای جهبزرگی هم در روابن انسانی به

های جهـانی و الملـل و تعـامالت قـدرتو مت اوت پیدا کرد، هنجارهای اخالقی در روابن بین
ملی به بوتۀ نقد گذاشته شـد، مسـائلی جدیـد بـرای جوامـع و سـؤا تی بـدیع و مت ـاوت بـرای 

حاو باعی گسترش ارتبا ـات مجـازی ها و مراکز علمی مطرا شد. این رخداد درعیندانشگاه
ویژه در میـان دانشـگاهیان گیری از امکانات ارتبـا ی الکترونیکـی در جامعـه بـهافزایش بهره و

های آنها را در این حوزه افزایش داده اسـت. در حـوزۀ آموزشـی نیـز بـا تعطیلـی شده و مهارت
های جــاری، زمینـۀ وقــوع تحــولی شــگرف در الگوهــای هـای حضــوری و تغییــر ســنتکالس

هـای های مجازی و الکترونیکی فراهم شده است. مهارتبرپایۀ آموزش هاآموزشی در دانشگاه
زمینه و نیز فرهنگ دانشگاهی، تسهیالتی مناسـب را بال عل یا بالقوۀ دانشجویان و استادان دراین

ها و امکانـات آن فـراهم گیری وسیع از ظرفیتهای حضوری و بهرهبرای رشد و توسعۀ آموزش
زیاد احتماونشـدن ویـروس کرونـا، بـهکنم شراین موجود و ریشهآورده است و در صورت تداو 

های عینی اجتماعات دانشجویی و ها تغییرات فیزیکی مشهودی خواهند داشت و جلوهدانشگاه
های بعـد بـه های علمی در سـاودانشگاهی نیز متحوو خواهند شد و اغلب تجمعات و همایش

 شکل مجازی برگزار خواهند شد.
هـایی مهـم را در حـوزۀ علمـی و پژوهشـی بـرای ها و االشبحـران فرصـت درنهایت، این

هـای ها ایجاد کرده است؛ ایجاد فرصتی تاریخی برای تجربۀ شراین مت اوت با تغییر نرمدانشگاه
های جدیـد و مطالبـۀ های مختلف زندگی،  ـرا پرسـشرایج و نقد هنجارهای غالب در حوزه

بینـی سـناریوهای آینـده و کشـف راهکارهـا و انتظـار پیشپاسخ به ابهامات و سـؤا ت نـوین، 
سـاز تحـو تی بـزرگ در توانـد زمینههای موردنیاز جامعۀ بشری در شراین جدید که میحلراه

های جدید علمـی و سیاسـی در گیری قدرتسطح ملی و جهانی و تغییر روابن فراملی و شکل
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های فعلی نهادهای تخصصـی و نارساییها شدن ضعفالمللی باشد، همهنین برجستهسطح بین
ازقبیل دانشگاه، از پیامدهای میبت و من ی این بحران بوده است. با ظهور و شیوع ایـن بحـران، 
ناخواسته شرایطی پیش آمد و ات اقاتی رخ داد که به  ور عادی فقـن بـا گـذر سـالیان متمـادی 

سرعت و میزان تحو ت را بسـیار  نظیر این دوران،سنگ و بیتجربه هستند. تجربیات گرانقابل
ها و اشکا ت موجود در نظامات علمـی و با  برد، زمان زندگی را فشرده و غنی کرد و ضعف

-یابیم کـه در ایـن نظامـات، کاسـتیدانشگاهی را نیز عیان نمود. اگر امروز نیک بنگریم درمی

واردی ازقبیـل تـأخر شـود. مـهایی وجود دارد که مانع کارآمـدی آنهـا در مـدیریت بحـران مـی
ها و سـاختارهای اابـک و سیستماتیک دانشگاه در مواجهه بـا شـراین بحرانـی و فقـدان مـدو

هـای اجتمـاعی، غلبـۀ ها در قباو بحرانآفرینی شایستۀ دانشگاهمناسب واکنش سریع برای نقش
و هـای دانشـگاهی در شـراین بحـران ساختار بوروکراتیک و درنتیجه، مـدیرمحوربودن فعالیـت

هـای خودانگیختـۀ اسـتادان و محققـان و همهنـین فقدان سازوکار تسهیلگر و مشوب مشـارکت
ن س کافی در میان استادان و محققـان دانشـگاهی بـرای مواجهـۀ ضعف خودباوری و اعتمادبه

 هاست.مسئو نه با بحران و ای ای نقش علمی در مدیریت، آن ازجملۀ این کاستی
هـا و اد شراین جدیـد و تغییـر الگوهـای موجـود و رایـج، درسگمان بحران کرونا با ایجبی
ــرای جامعــۀ دانشــگاهی داشــته اســت و مانــدگاری آن در میانعبرت ــادی ب ــا هــای زی مــدت ی

های تواند در کنار نامالیمات و خساراتی که وارد کرده و خواهـد کـرد، فرصـتمدت، میدراز
ساختاری، فرهنگی و فرایندی نهاد علم تر نقا  ضعف و قوت نظیری نیز برای شناخت دقیقبی

که  -و دانشگاه فراهم آورد و در صورتی که با عزمی راسخ و همتی وا  از این فرصت تاریخی
اسـت اده  -های زیادی را بر مردم مـا تحمیـل کـرده اسـتالبته به ارزانی به دست نیامده و هزینه

زمین دانشـمندان و دانشـگاهیان ایـرانآفرینـی به فرصتی تاریخی بـرای نقش بسا بتواندشود، اه
هـای تخصصـی خـود در مـدیریت و هـدایت ایـن تبدیل شود که با اتکا به دسـتاوردها و مزیت

سابقه در تاریخ و جامعۀ ایـران و جهـان، تحـولی بحران، در این مقطع زمانی و در این شراین بی
و جهـانی رقـم بزننـد.  ساز در موقعیت و جایگـاه علمـی ایـران در سـطح ملـیتاریخی و تاریخ

ها و را برای دانشـگاه پیشگامی ناخواستۀ کشور ما در مواجهه با این بالی تاریخی، فرصتی ویژه
هـای تخصصـی هایی را کـه در حوزهدانشمندان ایرانی فراهم کرده است تا ابتکارات و نوآوری

عی کـه پـس از مـا در آورنـد، بـا سـایر جـواماند و میمختلف در مبارزه با کرونا به دست آورده
اند بـه اشـتراک بگذارنـد و موقعیـت و منزلـت تـاریخی و جهـانی معرض هجمۀ آن قرار گرفته

 دانش ایرانی را در این مقطع تاریخی به جایگاه شایستۀ خودش نزدیک کنند.



 

 آموزش عالی و  تأملی بر نقش و مسئولیت مدنی نهاد
 نهادهای علمی کشور در قبال اپیدمی کرونا

 1اله عزیزینعمت
 

 مقدمه
های مختلف جامعه به های بسیاری را برای بخششیوع ویروس کشندۀ کرونا در جهان، االش

همراه داشته و مسئولیت و تعهدی مشترک و بسیار سنگین را پیش پای همۀ نهادهـا و مؤسسـات 
یـن میان، مسئولیت مدنی نهـاد آمـوزش عـالی کشـور در قبـاو ااجتماعی قرار داده است. دراین

رو، بحران مشترک انسانی بسیار فراتر از صیانت از ابتالی این عرصه به ویروس کروناست؛ ازاین
تواند هم در کنترو بیماری و هم در حـل ورود هدفمند نظام آموزش عالی و نهادهای علمی می

رو جانبه و فراگیـر ملـی بـرای کنتـآن بسیار کارگشا باشد؛ لذا همگام با تالش پیگیر و نبرد همه
تواننـد هـم بـه گسسـت میگیری، نهاد آموزش عـالی و مؤسسـات دانشـگاهی کشـور این همه

عنوان کنشـگری بسـیار مـؤثر بـه بخشـی از پروسـۀ زنجیرۀ تداوم بیماری کمک نمایند و هم بـه
گـردد تـا مسـئولیت اجتمـاعی و کـم و درمان این ویروس بدو شوند. در این جستار تـالش می

د آموزش عالی و مراکز دانشگاهی کشور در گسترش دامنه و شعاع شـیوع کیف بازدارندگی نها
کادمیـک نظـام آمـوزش عـالی در آسیباین ویروس ازیک شناسـی و ارائـۀ  رف و مسئولیت آ

دیگر نقد و بررسی شود و راهبردهایی گیری در جامعه از رف ریق برای زدودن کامل این همه
 درخور پیشنهاد گردد.

                                                                                                                   
 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان. 1

 nematollah.azizi@gmail.comایمیل: 
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 هانهاد آموزش عالی و دانشگاه مسئولیت اجتماعی
ویکم، نیاز شدید به ایجاد بسترهای جدید برای یـک جامعـۀ پایـدار جهـانی در آغاز قرن بیست

های های محیطی، ضرورت بازبینی پویـایی الگوهـا و مـدومحرز بود که با عنایت به محدودیت
های محلی آنهـا را در اقتصادی، سیاسی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی و همهنین اثرات و پیامد

گیری قـرار داد. بـا ایـن اوصـاف جامعـۀ بشـری مجموعـه کانون توجه مراجع علمی و تصـمیم
هـا و بسـترهای ضـروری بـرای کند که برای مدیریت صحیحشـان بنیانهایی را تجربه میبحران

ایی بهتـر ایجاد یک تغییر پارادایمی فراهم گردد و در راستای بازسازی جامعه و دستیابی بـه دنیـ
بایست با میل و مسئولیت جمعی تالش شود. اینکه نهاد آمـوزش عـالی های آینده میبرای نسل

توانند در تسهیل این تغییر پارادایمی داشته باشند و اگونه و مؤسسات دانشگاهی اه سهمی می
دارد. با این های آینده ای ا نمایند جای تأمل بسیار توانند مسئولیت مدنی خود را در قباو نسلمی

های متـداوو خـود توان انتظار داشت که نهادهای دانشگاهی همهنان با اتخاذ رویـهوصف نمی
ها و اسـاس، سـازمانمسئولیت مدنی خـود را بـه انجـام برسـانند. برهمین  ور مؤثرقادر باشند به

کنند تا نسبت بـه بـازتعریف نقـش المللی، مؤسسات آموزش عالی را ترغیب میمراجع مهم بین
خود، اتخاذ موضعی فعاو در پذیرش این روند تحوو و تقویت موضـع انتقـادی خـود در جامعـه 

 .اهتمام کنند
نقش و مسئولیت دانشگاه در جامعه، یکی از موضوعات مهمی است  اساس، امروزهبرهمین

ها و مجامع علمی کشور تبدیل شـده و که در کانون مباحی علمی به گ تمان غالب اندیشکده
 ور ها و سازوکارهای ای ای انین نقشـی، بـهدربارۀ ابعاد و کم و کیف توجه به آن در دانشگاه

های آموزشی، پژوهشی و اجتمـاعی دلیل فرایندها و فعالیتها به شود. دانشگاهمستمر بحی می
رو، مسـئولیت اجتمـاعی یـک خود، تأثیری مستقیم بر کی یت زنـدگی در جامعـه دارنـد؛ ازایـن

دانشگاه، تقویت مسئولیت مدنی و شـهروندی فعـاو از  ریـق حضـور داو لبانـۀ دانشـگاهیان، 
کـه اسـتادان،  ورینی اسـت، بهاتخاذ رویکردهـای اخالقـی و توسـعۀ احسـاس مسـئولیت مـد

های مختلـف در شـوند مسـئو نه از  ریـق اجـرای برنامـهکارشناسان و دانشجویان ترغیـب می
هـای هـا و االشوجود، بـروز بحرانجامعۀ محلی درگیر شوند و فعا نه مشارکت نمایند. بـااین

ولیت اجتمـاعی های ای ای نقش و نحـوۀ پـرداختن بـه مسـئاجتماعی باعی شده است که زمینه
گذاران، ازپـیش مـورد توجـه سیاسـتانگیز بیشعنوان موضـوعی مهـم و اـالشبه 1هادانشگاه

                                                                                                                   
1. University Social Responsibility 
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  انـین اـرخش 1998مدیران و پژوهشگران حوزۀ آموزش عالی قرار گیرد. بنا به نظر یونسکو د
ها و اقدامات مؤسسات دانشگاهی، به یـک عنصـر ضـروری در فراینـد پارادایمیکی در سیاست

ۀ این نهادها تبدیل شده و سبب گردیده است کـه در نقـش و اهـداف مؤسسـات آمـوزش توسع
 . شاید به همـین دلیـل اسـت کـه موضـوع GUNI, 2017 ور اساسی تجدیدنظر شود دعالی به

عنوان یک سویۀ مهم م هومی، موضوعی شایستۀ مطالعه و تأمـل مسئولیت اجتماعی دانشگاه به
های ذاتـی نهادهـای هـا، ماهیـت و مسـئولیتت بـه آرماناست و ضرورت وجـودی آن بـا عنایـ

  مسـئولیت 2018و همکـارانش د 1نظـر گـومز توجیـه اسـت. ازدانشگاهی در برابر جامعـه قابل
اجتمــاعی دانشــگاه، بــر مــدیریت اخالقــی و شــ اف فراینــدهای اداری، آموزشــی، شــناختی و 

تردیـد ارتقـای شـود. بییاجتماعی د لت دارد که توسن یک مؤسسـۀ آمـوزش عـالی انجـام م
سطح تعهد نهاد آموزش عالی و مؤسسات دانشـگاهی نسـبت بـه مسـئولیت مـدنی و اجتمـاعی 

توان به افزایش تـأثیر دانشـگاه در خود، اثرات و نتایجی میبت خواهد داشت که ازجملۀ آنها می
اصـد هـای اجتمـاعی، افـزایش درک جامعـه از ماهیـت و مقجامعه و کمک به مقابله با االش

تحقیقات دانشگاهی و افزایش تأثیر تحقیقات دانشگاهیان بر زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعۀ 
های دولتـی و غیردولتـی، محلی، افزایش همکاری دانشگاه با صنعت یا دیگر نهادهـا و سـازمان

کردن فرصت برای بهبود های کالن جامعه و فراهمگذاریارتقا و مشارکت دانشگاه در سیاست
 های جامعه اشاره کرد. کنشگرانۀ نهادهای علمی در همۀ عرصهحضور 

کید بر مسئولیت اجتماعی در نهادهای علمی، محـرک پیشـرفت و توسـعه در بااین وجود، تأ
کیـد بـر ورود در ایـن حـوزه از مسـئولیت در نهـاد  نهادهای دانشگاهی است. با ایـن وصـف تأ

  اظهار داشـته اسـت، ۲۰۱۰د 2ه ایکرینگگونه کآموزش عالی بیشتر از پیش شده است. همان
برای ایجاد یک جامعۀ کارآمد، شهروندان آن باید در تمام سطوا عا  ی، فکـری و پیهیـدگی 

هـای بهداشـتی و اجتماعی  وری عمل کننـد کـه بتواننـد مسـائل مربـو  بـه آمـوزش، مراقبت
تواننـد بـا حمایـت از ها میاساس، دانشگاهزیست را به نحو احسن مدیریت نمایند؛ براینمحین
های دانشـگاهی، های تحقیقاتی مـرتبن بـا مسـائل اجتمـاعی و اصـالا و تقویـت برنامـهتالش

شهرت و اعتبار اجتماعی خود را بهبود بخشند. شواهد پژوهشی تأثیر انین اقدامات و ابتکاراتی 
 علمی وهـای مـالی و جـذب اعضـای هیئـتها در افـزایش کمکرا برای کمک بـه دانشـگاه
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 & Plungpongpan, Tiangsoongnernدانشــجویان خــالب و مســتعد تأییــد کــرده اســت د

Speece, 2016تواننـد بـا بـازتعریف ها میعنوان یـک نهـاد اجتمـاعی، دانشـگاه ؛ بنابراین، بـه
ن عان خود را به ایجاد فضاهای پایدار اجتماعی و محیطـی های فعالیت خود، ذیماهیت و زمینه

ن عـان نیـاز دارد کـه در  ، تحقق این امر به ذی۲۰۱۵د 1باور لوپز، بنتز و سانهز ترغیب نمایند. به
عنوان بخشی فعاو از پرویۀ اجتماعی ت کر نمایند. برآیند انین تغییـری بـه ارائـۀ خصوص آن به

 2رسـاند. ازنظـر وا ییـزمحیطی مـدد میهای مختلف بـرای مسـائل اجتمـاعی و زیسـتحلراه
لیت اجتماعی توسن نهادهای دانشگاهی مستلزم تالش مشترک و گروهی   عمل به مسئو ۲۰۱۴د

 های دانشگاهی است.و یادگیری متقابل کنشگران داخلی و خارجی در پردیس
 

 مسئولیت اجتماعی نهادهای علمی در شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا
بار در این نخستینبرای  2019که در اواخر ساو  193-بیماری ویروس کرونای جدید یا کووید

گیری شـناخته شـده اسـت، هـم تهدیـدی جـدی بـرای عنوان یک همـهکشف و از آن زمان به
شـود و هـم پذیر محسـوب میهای جمعیتی آسـیبویژه گروهحیات و سالمت جوامع بشری به

وجود، با تأیید شیوع خارج از کنترو این ویروس، بـر االشی ترسناک برای اقتصاد جهانی. بااین
المللـی نظیـر سـازمان بهداشـت ربن ملی و بینو ن حوزۀ سالمت و درمان و نهادهای ذیمسئ

ها را ای، ایـن پتانسـیل را دارد کـه جـان انسـانگیریجهانی، این امر مسجل شد که انین همـه
های درمـانی و بهداشـتی را مختـل راحتی و در سطح بسیار گسترده به خطر بینـدازد، سیسـتمبه

نشـین الشعاع قرار دهد و بخشی عظیم از جمعیت جهـان را خانهت انسانی را تحتکند، ارتبا ا
کند، کارکرد همۀ نهادهای اجتماعی، آموزشـی، فرهنگـی و اقتصـادی و صـنعتی را بـا اـالش 

کنندۀ مایحتـاج هـای تولیـد و عرضـهجز در حـوزۀ بهداشـت و درمـان و بنگاهمواجه سـازد، بـه
وکارها را تعطیـل کنـد و درنتیجـه، سـقو  کییـری از کسـبعمومی نظیر غذا، فعالیـت بخـش 

ها و بازار سهام را دنیا را رقم زند و تغییراتی پایدار را در عرصۀ یئوپلیتیـک در پـی ارزش دارایی
میان، اختالو در کارکرد نهادهای علمی و دانشگاهی نیز بسیار  بیعی به نظر داشته باشد. دراین

فصل این اپیـدمی بـر مؤسسـات دانشـگاهی، در نقـش و کـارکرد رسد. شاید اولین پیامد بالمی
های اوو نیمســاو دوم هــای درس تقریبــًا در ه تــهآموزشــی نمــود یافــت کــه بــا تعطیلــی کالس
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آنالیـن الکترونیکـی، صـورت تحقـق بـه  1تحصیلی و آغاز است اده از سامانۀ مدیریت یـادگیری
عمـومی و رفـاهی، دانشـجویان را بـرای  اسـاس، بـا بسـتن فضـاهای آموزشـی،گرفت. برهمین

ــار واداشــتند. دانشــجویان بین ــه اجب ــه منــا ق محــل ســکونت ب ــۀ مراجعــت ب ــز روان المللــی نی
های حوزۀ پژوهشی نیـز متـأثر از ایـن پدیـده، بـا اـالش ها و فعالیتکشورهایشان شدند. برنامه

المللـی نظیـر سـمینارها، ینشـدۀ علمـی ملـی و ببینیهای پیشمواجه شدند. تقریبًا همـۀ برنامـه
ها یا به زمانی نـامعلوم در آینـده موکـوو و یـا کنسـل گردیدنـد. سـایۀ ایـن ها و کن رانسکنگره

های تبـادو های تحقیقاتی مشـترک و برنامـهشراین بحرانی بر س رهای مطالعاتی و اجرای پرویه
 کند.استاد و دانشجو و نظایر آن نیز سنگینی می

هایی که در خصوص علت و عوامـل ایجـاد و شـیوع ایـن زنینظر از گمانههرحاو، صرفبه
شناسد، به همکاری و همـدلی و بیماری مهلک وجود دارد، مهار انین آفتی که دیگر مرز نمی

ــا و ســازمان ــۀ نهاده ــت هم ــت. حمای ــد اس ــری نیازمن ــۀ بش ــی در جامع ــی و غیردولت های دولت
توانند هم به گسست زنجیرۀ تداوم بیمـاری کمـک میان، نهادهای علمی و دانشگاهی میدراین

عنوان کنشگری بسیار مؤثر به بخشی از پروسۀ درمان این ویروس تبـدیل گردنـد. نمایند و هم به
شدنش، در بیشتر کشورها با اختصاص منـابع مـالی گیربه همین علت با آغاز این اپیدمی و عالم

دانشگاهی آغاز گردید تا این ویـروس را کـه بـه توسن مجامع علمی و  هایی گسترده زم تالش
 وپا نمایند.شده است مهار کنند و برای آن درمانی دستیک شیوع عمیقًا مخرب تبدیل 

هـای مختلـف جامعـه بـه های بسیاری را بـرای بخششیوع ویروس کشندۀ کرونا در جهان، االش
ـترک میان، مسئولیت و نقش نهاد آموزش عالهمراه داشته است. دراین ی کشور در قبـاو ایـن بحـران مش

ـتالی ایـن عرصـه بـه ویـروس کروناسـت. بی -انسانی ـیانت از اب ـیار فراتـر از ص تردیـد نقـش جهانی بس
هـای دانشـگاهی کـه نهادهای علمی و پردیس همه جوامع اعم ازعالی اصالحی و ارتقایی نظام آموزش 

ـیار مکان ،و گروهـی جریـان دارد صورت جمعیهای علمی و آموزشی در آنها ماهیتًا بهفعالیت هـایی بس
ـیوع آن در نظـر گرفتـه می رو، همهنـان کـه کشـور شـوند؛ ازایـنمستعد برای ابتال بـه ایـن اپیـدمی و ش

گیری در نبـرد اسـت، نهـاد آمـوزش جانبه برای شکست زنجیرۀ اتصاو این همـهصورت فراگیر و همهبه
ـئولیتی  مضـاعف دارنـد؛ بنـابراین، از ایـن مراکـز انتظـار عالی و مؤسسات دانشگاهی سراسر کشـور مس

ـیوههـای بهداشـت عمـومی و بهرههـا و پروتکلتنها با پیـروی از راهنماییرود که نهمی های گیـری از ش
ـین  ـتالی مح ـیانت و از اب نوین برای انجـام وظـایف آموزشـی و پژوهشـی، سـالمت دانشـگاهیان را ص
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هـا هـا، نهادبلکه در انین شرایطی با تعامل گسترده بـا بخشدانشگاه به ویروس مذکور ممانعت نمایند، 
ـترش اتـر حمایـت از اقشـار نهـاد تـالش نماینـد تـا بـا فراهمهای دولتـی و مردمو سازمان کـردن و گس

های ناشی از این بحران بکاهند. درواقـع، مداخلـۀ هدفمنـد دانشـگاهیان پذیر، از لطمات و آسیبآسیب
توانـد زمینـه را بـرای مشـارکت، اعتبار و وجهۀ اجتماعی با ی دانشگاهیان میدر شراین بحرانی به دلیل 
ویژه متمـو ن و افـراد خّیـر جامعـه مسـاعد نمایـد. تجربـۀ ها بهتر دیگر بخشحضور و حمایت گسترده

دسـت اسـت. شـاید ای موفق ازایندانشگاهیان در دانشگاه کردستان از حس مسئولیت اجتماعی، نمونه
ام انســانی و مســئو نۀ اســاتید و پرســنل دانشــگاه کردســتان، تأســیس صــندوب حمایــت از اولــین اقــد

ایم. مضـافًا در کنـار حضـور بضاعت بود که اکنون وارد بیستمین ساو از تأسیس آن شـدهدانشجویان بی
پررنــگ اســاتید در تأســیس مؤسســات خیریــۀ متعــدد و عضــویت فعــاو آنهــا در نهادهــای اجتمــاعی 

ــه، عام ــت همهالمن ع ــتحضــور و حمای ــی اعضــای هیئ ــالی، علمــی و فن ــۀ م ــان و جانب علمی، کارکن
ـیلدانشجویان دانشگاه کردستان از زلزله ـتان کرمانشـاه، س ـتانزدگان اس های غربـی کشـور در زدگان اس

ـین حمایـت مـالی، علمـی، آموزشـی و مشـاورهتازگی نیـز راههای اخیر و بهساو ای بـرای انـداختن کمپ
های دیگری از حس مسئولیت و ای ـای تعهـد اجتمـاعی در سطح استان کردستان، نمونه شکست کرونا

ـتا بـا تواننـد همسـو و همدانشگاهیان این دانشـگاه اسـت. تردیـدی نیسـت کـه نهادهـای علمـی می راس
ربـن در حـوزۀ بهداشـت و درمـان، در فراینـد دانشگاه علوم پزشکی کشور و مؤسسـات تحقیقـاتی ذی

عنوان یـک بـازوی فکـری مهـم و کارآمـد، درمان، مشتاقانه و مسئو نه تالش کنند و بـه حل ویافتن راه
 های جامعه به انجام رسانند.ای خود را در قباو سایر بخشرسالت و مسئولیت حرفه

هـای مختلـف هرحاو، برای اینکه نهاد آموزش عالی و مؤسسات دانشگاهی کشور در حوزهبه
ویژه در وضـعیت وانند به نحو احسـن بـه مسـئولیت اجتمـاعی خـود بـهاعم از دولتی و غیردولتی بت

های انسـانی، گیری از حداکیر ظرفیتبحرانی جاری جامۀ عمل بپوشانند  زم است عالوه بر بهره
مالی، علمی و پژوهشی خود برای حل این بحران و همهنین تبدیل اوضاع جاری به فرصـتی بـرای 

در آینده، در سایۀ عنایت به پیشنهادات ذیل، رسالت نهادی خـود  های مشابهمدیریت مؤثرتر بحران
 تر به جامعۀ انسانی اعتال بخشند:گزاری هدفمندتر و گستردهرا برای خدمت

مؤسسات آموزش عالی تشویق شوند تا اهـداف خـود بـرای گسـترش ارزش و مشـارکت  .1
 اجتماعی در جامعه را بازتعریف نمایند؛

افزایی در خصوص نـوآوری، ارتبـا  اندیشی جمعی و دانشضمن ایجاد بستری برای باز  .2
ها و بایســت امکــان تبــادو منــابع، ایــدههای اجتمــاعی، مؤسســات دانشــگاهی میو مســئولیت

 های نوظهور آموزش عالی را ارتقا دهند؛تجربیات نوآورانه در زمینه
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هــای کشــور و مشــکالت اجتمــاعی آن و ضــرورت تمرکــز ضــرورت ا ــالع از واقعیت .۳
 دانشگاهیان بر مسائل و مشکالت جامعه تبیین و نهادینه شود؛

های تحقیقاتی برای حل مسـائل های مناسب برای مشارکت دانشگاهیان در پرویهفرصت .۴
 جامعه فراهم گردد؛

هــایی کــه بــرای اهــداف خیرخواهانــۀ هــا یــا گروهبــرای پیوســتن دانشــگاهیان بــه انجمن .۵
 ریزی نمایند؛کنند برنامهاجتماعی و محیطی تالش می

 های داو لبانه تشویق گردند؛دانشگاهیان به مشارکت در فرصت .۶

های دولتی محلـی و تعامـل های غیردولتی و سازمانتعامل نهادهای دانشگاهی با سازمان .۷
 های اجتماعی گسترش یابد؛دانشگاهیان با بخش

مـل فرصتی فراهم شود کـه دانشـگاهیان بـا متخصصـان توسـعۀ اجتمـاعی و محیطـی تعا .۸
 نمایند؛

منظور حل مشکالت اجتمـاعی های تحقیقاتی بهبسترهای مشارکت دانشگاهیان در پرویه .۹
 محیطی تقویت گردد؛و زیست

ــادات صــحیح زیســت .۱۰ ــتع ــگاه ها و اســتراتژیدادن سیاســتمحیطی و جه های دانش
 هماهنگ با اصوو توسعۀ پایدار نهادینه شود و ترویج گردد؛ 

محیطی ایجـاد کننـد و بحی دربارۀ مشـکالت اجتمـاعی و زیسـتتا رهای گ تمانی را برای  .۱۱
 بسن دهند.
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قیمت اوضاع کرونایی برای آموزش های ذیهم  فرصت
 عالی کشور نصیب آموزش مجازی نشود

 1زاد  ِفِرمیمهدی حسین
 

 م؟گوییدربار  چه سخن میمقدمه: 
مـرگ »آمیـز کـه از نشسته است؛ خبرهـایی تلـخ و حزن« کرونا»در صدر اخبار ایران و جهان، 

های مختلف زندگی بشـری را تحـت تـأثیر خـود قـرار داده ها و عرصهگوید و حوزهمی« انسان
هـای اقتصـادی، سیاسـی، های مهم امروزی زندگی بشـری در کنـار بخشاست. یکی از حوزه

« عـالی»و « ابتـدایی»در سطوا مختلف « آموزش»، فرهنگی و...، حوزۀ الملل، اجتماعیبین
های کشور تأثیر مسـتقیم گذاشـت؛ بـه است. کرونا بر مدارس و نیمساو دوم تحصیلی دانشگاه

تـرین اثـر و نتیجـۀ کرونـاویروس بـر سـطوا دنه مرگ ، مهم« تعلیق»بیان بهتر، در حاو حاضر 
 ته تا عالی و تحصیالت تکمیلی است.مختلف آموزش از ابتدایی و عمومی گرف

هـای زنـدگی را بـرای کرونا و قرنطینگی خانگی ناشی از آن، فرصـت بازاندیشـی در ارکـان و جلوه
اولی این فرصـت بـرای نهادهـایی  ریقهای مختلف فراهم نموده است اما بههمۀ اقشار جامعه و سازمان

ـید« دانشگاه»مانند  ـتینایی ن اسـت، موقعیـت و شـرایطی بیکه ماهیت کار و فعالیتشان اندیش نظیـر و اس
تواند در خدمت پایش و ارزیابی ااراوب وجودی دانشگاه به کار گرفتـه شـود. است؛ موقعیتی که می

تواند به خود فکر کند، به عملکردهایش، به گذشته، بـه آینـده و غیـره، امـا در این موقعیت، دانشگاه می
دهـد کـه دانشـگاه ه دو ماه از دوران کرونـایی کشـور نشـان میشواهد و قرائن بعد از گذشت نزدیک ب

                                                                                                                   

 مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشکده شناسی جامعهاستادیار  .1

  mferemi@gmail.comایمیل:  
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هـای دیگـر جامعـه، خـود پیشـگام در جای خـودترمیمی و کمـک بـه بخشدرگیر در شوک کرونا، به
 های تأّملی است که کرونا به آن ارزانی داشته است. هدررفت فرصت

تـرین و بـه کـه بزرگها و تجربۀ زیستۀ آموزشی نگارنده حاکی از آن است شواهد دانشگاه
تعبیری تنهاترین دغدغۀ دانشگاه در این اوقات و اوضاع کرونایی، اگونگی گذشت و گـذران 

مشغولی های ما در این ترم، به دو رزی عجیب دغدغۀ دانشگاهنیمساو دوم تحصیلی است. به 
نشـدن کردن دروس و مشرو تحصیلی دانشجویی شبیه است که صرفًا به دنباو راهی برای پاس

با ااشنی دستور و اضـطرار، در « آموزش مجازی»گیری از کوشند با بهرهها میاست. دانشگاه
 سرازیری گذر از این موقعیت قرار گیرند. 

های مـا، واکنشـی غریـزی و هیجـانی نسـبت بـه موقعیـت انینی دانشگاهبرنامه و سیاست این
دار تعقـل و ت کـر اسـت، دور از هکنونی است؛ سیاست و واکنشی که حداقل از نهادی کـه داعیـ

انتظار است. نهادی که جامعه از آن در این شراین بحرانی و خطیر انتظار ت کـر، تزریـق آرامـش و 
 تر زمان غرب شده است. تدبری فعاو داشت، خود در ور ۀ هیجانات کاذب گذر هراه سریع

و کـرد کـه نسـبت بـه این نوع سیاست و رویکرد را باید در نوع نگاه پنهان و عجیبی جستج
ای را بحران کرونا در پیکرۀ نهاد دانشگاهی وجود دارد؛ نگاهی که بـاور دارد، بحـران گسـترده

تحمـل »تر در پوششـی بـه نـام که فرایندهای دانشگاهی را مختل کرده است باید هراـه سـریع
تینایی از خود دور کنیم. غافل از اینکه این موقعیت، فرصتی است اسـ« شراین خاص و اضطرار

 گیرد. اندیشد و به کار میدربارۀ هرآنهه دانشگاه به آن می« توقف و تأمل»برای 
دانشگاه ایرانی با انان سرعت و تشویشی در حاو گذر از ایـن موقعیـت اسـت کـه گـویی 
هیچ نیازی برای بازاندیشی در سـاختارهای آموزشـی و پژوهشـی خـود نـدارد. گویـا مکانیسـم 

ســتم آموزشــی، در منتهــای بــازدهی و کــارکرد قــرار دارد و نیازمنــد دانشــجوپروری در ایــن سی
گونه تأّملی نیست و فقن باید شرایطی را فراهم کرد تـا همـان مکانیسـم آموزشـی همهنـان هیچ

ایم بـا همـین جریان داشته باشد. گویا فرامـوش کـرده« آموزش مجازی»سیاو در بستری به نام 
آوری را برای دانشجویان ل از کرونا، اطور اوقات مالوهای قبسیستم آموزشی در روزها و ساو

هایی که از سوی محققان و مراکز پژوهشی پیرامون اثربخشـی فراهم آورده بودیم؛ نتایج پیمایش
 های آموزشی دروس عمومی و تخّصصی انجام گرفته است، مؤید موضوع فوب است.کالس

های پایـدار در امـر آمـوزش تن سـنتکنیم که بـا داشـدیگر، ما در کشوری زندگی میاز رف
بـه زبـان آورد و موانـع و « آمـوزش مجـازی»تـوان سـخن از راحتی نمیدهم سنتی و هم مدرن  به

ــه زیرســاختهــایی وجــود دارد؛ ازیکمقاومت ــی ســو، آمــوزش مجــازی ب ــات اینترنت ها و امکان
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امعه و دانشجویان سراسـر کشـور، تر نیاز دارد که در توزیع نابرابر منابع مالی در بین افراد جپیشرفته
ویژه در شـهرهای بـزرگ و هایشـان بـهتأمین منابع مالی آن بـرای بخشـی از دانشـجویان و خانواده

افزایش ویـروس کرونـا دیگر، به دلیل شیوع وسیع و روبهپذیر نیست. ازسویکواک کشور امکان
اجهــۀ خــود دانشــجویان و هــای ایرانــی در سراســر کشــور، احتمـاو درگیــری و مو در بـین خانواده

هایشان با عوارض و پیامدهای این بیماری وجود دارد که این امر خود مـانعی بـرای داشـتن خانواده
 شود.   فراغت و آسودگی ذهن و توجه به مباحی و تکالیف آموزشی و دانشگاهی دانشجویان می

در ایـران اهـار توان تمامی فرایندهای متحو نۀ آمـوزش عـالی در یک رویکرد تاریخی می
 وضوا دیده شود؛اندیشیدن به خود دانشگاه بهدهۀ اخیر را به تصویر کشید تا عدم

شـدن آمـوزش عـالی تـا اواخـر موج اّوو؛ تغییرات ساختاری، محتوایی و تشدید همگانی .۱
 ه.ش؛۱۳۷۹
بخشـی و موج دوم؛ گسترش و پراکندگی فضایی و جمعیتی و حرکـت در جهـت تعادو .۲

 ه.ش؛۱۳۸۰شد و توسعۀ آموزش عالی تا اواخر دهۀ توازن در الگوی ر 

ریزی توسـعۀ آمـوزش جای برنامـهریزی توسعۀ علـم بـهموج سوم؛ پذیرش رویکرد برنامه .۳
انداز ملـی، تصـویب قـانون جدیـد با ابالغ سـند اشـم ۱۳۸۳تا ساو  ۱۳۷۹عالی از حدود ساو 

در عین تداوم سیاست رشد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تدوین و تصویب برنامۀ اهارم،
 و توسعۀ کّمی و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی؛

ریزی توسـعۀ کّمـی آمـوزش عـالی و گسـترش فراگیـر موج اهارم؛ بازگشـت بـه برنامـه .۴
، در عـین پیگیـری سیاسـت تـداوم توسـعۀ علـم و ارتقـای کی ـی و ۱۳۸۴آموزش عالی از ساو 

 یابد؛ادامه می ۱۳۹۱اعتباربخشی به نظام آموزش عالی که تا ساو 

ساختن رشد کّمی و پیشرفت و رویکرد توسعۀ علمی و فناوری و متوازن ۱۳۹۱موج پنجم؛ از ساو  .۵
ـنجم توسـعه بـهحرکت در مسیر بومی عنوان برنامـۀ دوم شدن علـم، پـژوهش و فنـاوری بـا آغـاز برنامـۀ پ

  .۱۰۱و  ۱۰۰: ۱۳۹۳آبادی، گردد دابراهیمانداز کشور مجدد اتخاذ میبخش سند اشمتحقق

گرفتۀ فوب در آموزش عالی کشـور، فرصـت و درنـگ کمـی بنابراین، براساس تحو ت صورت
هـای مختلـف در مسـیر  شـدن  های ایرانـی ایجـاد شـد و در بحرانبرای اندیشیدن بـه خـود دانشـگاه

 بوده است. « مدیریت بحران»دانشگاه ایرانی ازجمله جنگ، رکود اقتصادی و... فرض اصلی بر 

« گراییمـدیریت»هاست؛ بدین معنا کـه دیگر، اه اصراری بر شیوۀ مرسوم مدیریت بحرانعبارتبه
های مهلک نظام آموزش عالی ما بوده است اما در این موقعیت کرونـایی، دانشـگاه همیشه یکی از آفت

ـپری می« گراییمدیریت»ای جدید از سیطرۀ تجربه ریت کنـد. رسـوخ مـدیرا بر هستۀ آموزشی خود س
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ـتاد دانشـجو در قالـب  -دستوری و اداری در نحوۀ تدوین و انتقاو م اهیم و محتوای درسـی و رابطـۀ اس
آموزش مجازی، دستاویزی نوین در آخرین  یۀ ساختاری آموزشی دانشـگاه یعنـی کـالس درس بـرای 

ـتادان اسـت. ایـن امـر البتـه درزمینـۀ مسـاعد و حاصـلخی ز دخالت در نحوۀ مدیریت کـالس توسـن اس
ها تـداوم ای کـه حاصـل سـاواندیشی اساتید تبلور یافته است؛ زمینهمراتبت اوتی، درماندگی و سلسلهبی

 زدۀ علم و دانشگاه بوده است.گرایی بر روا و اندیشۀ پیکرۀ مدیریتمدیریت
« فرصـت»نیسـت، بلکـه یـک « بحـران»تنها یـک بنابراین، کرونا برای دانشگاه ایرانی، نـه

گشـایی در سـاختارها و فراینـدهایی باشـد تواند در خدمت بازنگری و افقه میاست؛ فرصتی ک
که دانشگاه را از ماهیت اصلی خویش دور کرده است. نگاه دانشگاه به کرونا نگاهی تـدافعی 

نشـدن آن بـه سـاختارهای خـویش، امـا نگـاه کرونـا بـه و تهاجمی است، بـرای دفـع و نزدیک
های سـاختارهای آن را بـه رخواهانه که تالش دارد ضـعفدانشگاه نگاهی است اصالحی و خی

 سمت بازاندیشی سوب دهد.
غیراز وظـایف اندیشد، دانشگاهی توانمنـد اسـت و بـه ورکلی، دانشگاهی که به خود میبه

 دهد؛ های مختلف ارائه میهای توانمندساز خود را در عرصهآموزشی و پژوهشی، فعالیت
 آموزش کار گروهی  .1

محور کـه هـای کواـک نیـازمحور و وظی ـهوسیلۀ گروهفعالیتی است هدفمند، به کار گروهی
شود؛ این فعالیـت بـر احساسی و یا انجام وظایف اجرا می -شدن نیازهای اجتماعیبرای برآورده

 عنوان یک کل و یک سیستم ارائۀ خدمات متمرکز است.تک افراد عضو گروه بهتک

 آموزش هنر .2
هــای دانشـگاهی امکــان ابــراز خــود و دوری ین بـرای افــراد و گروههـای هنــری همهنــفعالیت

تـوان هـای دانشـگاهی میهای هنری در گروهآورد. ازجمله فعالیتازخودبیگانگی را فراهم می
 های گروهی هنرهای تجسمی، تئاتر، نویسندگی، موسیقی و... اشاره کرد.به فعالیت

 یابی و کارآفرینیهای شغلآموزش .3
یابی پـس از تحصـیل و نیـز ای در دانشجویان بـرای شـغلر با بردن توان و مهارت حرفهمنظو به

هـایی تواننـد مکانهای دانشجویی میها و تشکلایجاد روحیه و توان کارآفرینی در آنها، انجمن
هـا و ها و آشناسازی شـغلی بـرای دانشـجویان باشـند. انجمنگونه مهارتمناسب برای ارائۀ این

های هـایی همهـون ایجـاد مکـان تجربـۀ حرفـهتوانند از  ریـق روشهای دانشجویی میشکلت
هـای های هنری، علمی و تحقیقـاتی، مشـاورۀ شـغلی و برگـزاری کارگاهویژه حرفهگوناگون به

های دانشگاهی، برقراری ارتبا  با مراکز شـغلی آموزشی کار برای تقویت دانش نظری و درس
 عتی، اجرایی و پژوهشی به آشناسازی شغلی دانشجویان بپردازند.اعم از بخش صن
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 یابیهای هویتبرنامه .4
نمودن تأثیرات فرهنگی بر روی دانشجویان، در فرایند توانمندسازی فرهنگی دانشگاه، مشخص

تواننـد نسـبت بـه پیشـینۀ کنندگان میسو، همۀ مشـارکتهای اساسی است. ازیکیکی از مؤل ه
گا هـای فرهنگـی و ارتبـا ی در خصـوص آنهـا دیگر، فعالیتتر شوند و ازسـویهخاص خود آ

تواند باعـی فهـم بیشترشـان از یکـدیگر شـود. ازآنجاکـه دانشـجویان در ایـران از شـهرها و می
صورت های هویتی معموً  بهکنند، بحیهای کشور تجمع میهای مختلف در دانشگاهقومیت

 گردد که معموً  اثرات و تبعاتی را در پی دارد.ها مطرا مییتها و اقلجدی در میان قومیت

 های اوقات فراغت و سرگرمیفعالیت .5
تواننـد امکانـاتی های متنـوع میهای دانشـجویی، در صـورت  داشـتن برنامـهها و تشـکلانجمن

ندسازی مناسب را برای گذران اوقات فراغت در اختیار دانشجویان قرار دهند و با رویکرد توانم
های گذران اوقات فراغت بـه آنهـا هایی توانمندساز را در راستای ارتقای مهارتفرهنگی، برنامه

های خالقانـه، اند از: تورهای سیاحتی، بازیاجرا عبارتهای قابلارائه نمایند. برخی از فعالیت
 های هنری و غیره.ورزشی، پخش فیلم و برگزاری جشنواره -مسابقات فرهنگی

 های مذهبیعالیتف .6
تواننــد بســترهایی های تخصصـی در امــر مـذهب میهای دانشـجویی رشــتههـا و تشــکلانجمن

تـوان در هـایی کـه میهای مذهبی دانشجویان باشـند. ازجملـه فعالیتمناسب برای ایجاد گروه
هـا و توان به توانمندسازی از منظـر دیـن، برگـزاری جشـنحوزۀ امور مذهبی در نظر گرفت، می

هایی بـا موضـوع مـذهب، مراسم مذهبی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مـذهبی، سـخنرانی
 تورهای زیارتی، مسابقات قرآنی و غیره اشاره کرد.

 المنفعههای خیریه و عامفعالیت .7
هایی ماننـد کمـک بـه ایتـام، فقـرا، توانند از  ریق فعالیتگرفته میهای دانشجویی شکلگروه

هـایی مناسـب را کسـب پذیری اجتمـاعی مهارتازلحاظ کار گروهی و مسئولیت معلولین و...
 ها توانمند گردند.کنند و در این زمینه

 های زندگیآموزش مهارت .8
ای است که مبتالبه بسیاری از افراد و مجامع دانشگاهی است. فقـدان های زندگی مقولهمهارت

هـایی فـراوان در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی ها ممکن است موجب پیدایش آسـیباین مهارت
هایی روانی، اجتماعی برای رفتار انضبا ی و مؤثرند که افراد های زندگی، تواناییگردد. مهارت

هـای زنـدگی روزمـره مقابلـه کننـد؛  ور مـؤثرتری بـا مقتضـیات و االشسازند تا بهرا قادر می
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فردی مناسب و مـؤثر، انایی ایجاد روابن بیندیگر، مهارت در زندگی عبارت است از تو عبارتبه
ها ها و کشـمکشهای صحیح و حل تعارضگیریهای اجتماعی، انجام تصمیمانجام مسئولیت

 زنند.بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می

ـین  های فیزیکـی گروهـیهای حضوری آموزشی و فعالیتهای تعلیق فعالیتبنابراین، در زمان در ب
ـته، حـاو و آینـده و ابعـاد دانشگاهیان داعم از استادان و دانشجویان ، می توان بـه خـود دانشـگاه، گذش

هــای مختلــف ها و بخشهای آن را در عرصــهمختلــف توانمندســازی آن اندیشــید و ابعــاد و پیهیــدگی
 تر و اثرگذارتر کرد.عمیق
 
 بندی سیاستیجمع

و تأّمل در خود، با حضور فعاو دانشگاهیان در فضای مجازی   ورکلی، اندیشیدن به دانشگاهبه
های ایجادشـده در فضـای مغایر نیست و اندیشیدن و تأّمل است کـه موضـوعیت دارد؛ فرصـت

مجازی، ابزاری کارآمد است که به دانشگاهیان داعـم از اسـتادان، دانشـجویان و کارکنـان  در 
رعت انجام کار افزایش خواهد یافت و هم حصوو به اهداف کمک فراوانی خواهد کرد؛ هم س

مقتضـای بین، دانشجویان بهدر انجام امور به عموم دانشگاهیان خواهد داد. دراین« بسن یدی»
ســایبری، بیشــتر از اســتادان و کارکنــان از های فضــای منــدی بــه جــذابیتفراغــت بیشــتر و عالقه

سـازند؛ هـای جدیـدی بـرای خـود میکننـد و دنیاهـا و فراغتابزارهای فضای مجـازی اسـت اده می
های جمعـی و آمدن و فعالیتترتیب، اگر براساس اوضاع کرونایی در جامعه و دانشگاه، گردهمبدین

های حضوری در مغایرت با رعایت مسائل پزشکی و بهداشـتی اسـت، ضـرورت اسـت اده از فرصـت
 شود.خوب و درخشان فضای مجازی دواندان می

هـا و های دانشجویی و اساتید که براسـاس پروتکلشدۀ گروهر و شناختهداهای هویتهمۀ گروه
های فرهنگی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد مشغوو به فعالیـت بودنـد، های معاونتمکانیسم

هـای دیگر، گروهعبارتکننـد؛ بـهتر میبا است ادۀ بیشتر از فضای سـایبری و مجـازی، خـود را قـوی
سر از خاکستر کرونا بیـرون خواهنـد آورد و توانمنـدی فرهنگـی و « وارققنوس»، دانشجویی و اساتید

اجتماعی دانشـگاهیان را افـزایش خواهنـد داد و مسـئولیت اجتمـاعی آنهـا را تقویـت خواهنـد کـرد؛ 
هـای فرهنگـی، هنـری، اجتمـاعی، ادبـی و مـذهبی های علمی دانشـجویی و اسـاتید، کانونانجمن

های اسالمی برای دانشـجویان و اسـاتید، شـوراهای جویی و اساتید، تشکلدانشجویی، نشریات دانش
های جدیـدتری را تجربـه خواهنـد کـرد. صن ی اساتید و دانشجویی با کمک فضای مجازی فعالیت

گیری و وسـعت و واسطۀ فضای مجـازی، ارتبـا های جدید ایجادشده بهازجمله مزایای مهم فرصت
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اهی است؛ دانشـجو و اسـتاد فراتـر از رشـته، دانشـکده و دانشـگاه های دانشگگسترش بیشتر فعالیت
گیرنـد و اثرگـذاری و اثرپـذیری بیشـتری خواهنـد داشـت؛ شان ارتبا  میقطارهای فکریخود با هم

توانـد کاتـالیزور و بر تـن مجـروا دانشـگاه نیسـت، بلکـه می« تیر خالصی»تنها نه« کرونا»بنابراین، 
 شده باشد.  های کمتراست ادهاندیشیدن به فرصتای خوب برای کنندهتحریک

 
 منبع
تهــران: ، گذاری فرهنگاای آمااوزش عااالی؛ ایااده، تجربااه و راهبااردسیاساات ، ۱۳۹۳آبــادی، حســین دابراهیم -

 انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 

 



 

 

 



 

 بازگشت به مسئولیت اجتماعی ؛بحران کرونا
 هادانشگاه ماند مغفول 

 اباذر ایتری مهرجردی1
 

 مقدمه
گـاه در  ـوو تـاریخ اجتمـاعی بشـریت، زمـانی را سـراغ نـداریم کـه رسد کـه هیچبه نظر می

هـا انین همۀ مردم را اعم از هر مذهب، قومیت،  بقه، قشر، سن، جنس و تمامی حکومتاین
صـف کـرده باشـد. اگراـه ، درگیـر و بهو کشورها را اعـم از پیشـرفته و یـا در مسـیر پیشـرفت

ای است اما میزان و گسترۀ شـموو ومیر ناشی از آن خیلی کمتر از حتی یک جنگ منطقهمرگ
بینــی خــارج اســت. اش، اساســًا از حــد تصــور و پیشاثــرات اجتمــاعی، فرهنگــی و اقتصــادی

پذیر اسـت کانمیان، محاسبه و حتی جبران اثرات مخرب اقتصادی آن با درصدی خطا امدراین
هـا و فراینـدهای اما متأسـ انه هنـوز بـرآوردی دقیـق از اثـرات فرهنگـی و اجتمـاعی آن و روش

بحـران »نوعی بتـوان نـام ایـن بحـران را اش صورت نگرفته است. شاید بهبازسازی یا جایگزینی
فرهنگـی، اقتصـادی و -گذاشت، اراکه تمامی شـئون فـردی، خـانوادگی، اجتمـاعی« اخالو

هـا خالصه سبک زندگی مردم را مختل کرده است. پرسش اساسی اینکـه مـردم و دولت  وربه
بینانه  ی اند ماه آتی و بدبینانه  ی اند ساو آتی درگیر ح ظ و یا بهبود ناایز وضع که خوش

میان را خواهـد داشـت؟ آفرینی سازنده دراینموجودند؛ پس اه نهادی امکان بازیگری و نقش
                                                                                                                   

 مطالعات فرهنگی و اجتماعیشناسی پژوهشکده استادیار جامعه. 1
 ashtari80@iscs.ac.ir ایمیل:
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ما، نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است. این، مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاه و پاسخ و فرض اولیۀ 
ها و بازسـازی و بـازتعریف است که امکـان بـرآورد آسـیب« فرهیختگی»دانشگاهیان در حوزۀ 

 بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را داراست. 
شـود مـا زده میکازپیش تکنیـدر این شراین که آموزش عالی و تبلور آن، دانشگاه، هرروز بیش

 رف، بیم آنکـه تکنولـویی برسـاخته از نهـاد روییم؛ ازیکبا یک دوگانۀ بیم و امید نسبت به آن روبه
دیگـر، ایـن گـذارد و از رفرا در دامـان بشـریت می ۱۹-هایی نظیر کوویدعلم، مشکالت و بحران

ها را بـه مـا داده حل بحران رفت وتکنولویی ددر اینجا منظور علوم بهداشتی و اجتماعی  امکان برون
که از  رفی امکان بازتعریف نظام آموزش و تربیت انسـانی را بـا  وریو ما مدیون آن خواهیم بود، به

زیسـت باعـی های مصرف محدود، سریع و مجازی دارد که ضمن ح ـظ و مانـایی محینمشخصه
های هنگـی در عرصـههای سرمایۀ اجتمـاعی، عـدالت آموزشـی، افـزایش مصـرف فر بازسازی مؤل ه

کار اجتمـاعی و مختلف خاصه بهبـود سـطح عمـومی سـواد شـده و همهنـین بـا بـازتعریف تقسـیم
وکارهای کواـک و خـالب های عمودی و افقی اجتمـاعی و تـرویج کسـباقتصادی باعی تحرک

 هاست.شود که همان مسئولیت واقعی اجتماعی دانشگاهمی
 

 قوانین معطوی به مسئولیت اجتماعی 
 و فنـاوري، مصـوب مجلـس تحقیقـات علـوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، دۀ یک قانونما

قـانون برنامـۀ سـوم توسـعۀ اقتصـادی،  99مـادۀ »  به اسـتناد 1383اسالم  و شورای نگهبان د شوراي
بخشیدن بـه امـور منظور انسجام، اهداف وزارت عتف را به1379اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 

 1گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور به شرا ذیل اعالم کرده است:ستاجرایی و سیا
الف: توسعۀ علم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیۀ تحقیق و تتبع و ترویج فکر، اخـالب 

 دوستی؛علم و ارتقای فرهنگ
هـای هنـر های انسانی و اسالمی و اعتالی جلوهج: تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش

 شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی؛یباییو ز 

 د: تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعۀ منابع انسانی در کشور؛
هـای فنـی و توسـعه و تـرویج فرهنـگ ت کـر علمـی در : ارتقای سـطح دانـش و مهارتـه

 جامعه.
                                                                                                                   

 های موردنیاز این جستار ارائه شده است.ماده و بندهای بسیاری است که تنها بخش ۱۳ارای . این قانون د1
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 ور کـه و همـان الذکر، اساس بحی ما در این نوشتار اسـتبند مادۀ یک قانون فوب 6بند از  4این 
است که در کنـار آن  1ترین وظی ۀ آن تولید فرهیختگیشود دو در ادامه بیان شده است  مهممالحظه می

عنوان نمود عینـی نظـام آمـوزش عـالی کشـور بازنمـایی ها را نیز بههای مسئولیت اجتماعی دانشگاهبنیان
ـترش  علم نگکند؛ م اهیمی همهون ترویج فکر، ترویج اخالب، ارتقای فرهمی دوستی، تعمیـق و گس

ها ازجمله اسالمی ، اعتالی میـراث های انسانی بر سایر ارزشهای انسانی و اسالمی دتقدم ارزشارزش
 علمی تمدن ایرانی و اسالمی، و تأمین نیروی انسانی متخصص.

 

 مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه
خـدمات، نقشـی مهـم در کـارایی و گانۀ آمـوزش، پـژوهش و ارائـۀ آموزش عالی با محوریت سه

تر از آن، تولید، رعایـت و بازتولیـد های انسانی دارد اما در کنار این موارد، بلکه مهمکی یت سرمایه
ها فرهنگی است که تحت عنـوان مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاه -موضوعات اخالقی و اجتماعی

 عمومیت یافته است. 
قبوو رسـد آن کـه بـیش از همـه قابـلبه نظر می در میان تعاریف مختلف مسئولیت اجتماعی،

اسـت  بـارن  و ها قابلیت پوشاندن دارد، تعریـف گـری ناست و بر کالبد آموزش عالی و دانشگاه
 جهـت در سـازمان بایسـت  تعهدات  است که و وظایف مجموعه اجتماع ، که معتقدند مسئولیت

  .Fleming, 2002دهد د انجام ندکمی آن فعالیت در که ایجامعه به کمك و مراقبت ح ظ و
اجتماع ، م هومی نو در ادبیات علمی است که  ی اند دهۀ اخیـر شـکل یافتـه  مسئولیت

رسـد در نظـام های بزرگ و بعدًا خصوصی کواک و نهایتًا بـه نظـر میاست و ابتدا در شرکت
بررسـی داشـته قابلیـت  ـرا و  2الـذکرآموزش عالی نیز با توجه به موارد منـدرج در قـانون فوب

ها بـوده امـا اکنـون ایـن اجتماع ، بخشی از مأموریت دانشـگاه باشد. اگراه مباحی مسئولیت
های دنیـا مطـرا اسـت. ریسـر عنوان بخشـی از اسـتراتژی رقـابتی در میـان دانشـگاهرویکرد به

ها را سیاستی برای عملکرد اخالقی جامعۀ دانشگاهی داعم اجتماع  دانشگاه   مسئولیت2008د
ــان  میاز اعضــای هیئــت ــق مــدیریت مســئو نۀ علمی، دانشــجویان و کارکن ــد کــه از  ری دان

آموزشی، شناختی، نیروی کار، کارکرد و اثرات آشـکار و پنهـانی کـه توسـن دانشـگاه در تعامـل 
شود. اهمیـت موضـوع آنجاسـت کـه دو رفه با جامعه در جهت پیشبرد و توازن بشریت اعماو می

                                                                                                                   

مجموعوه مقوا ت تولیود . فرهیختگی، م هومی گسترده و انـدوجهی اسـت، جهـت درک م هـومی آن نگـاه کنیـد بـه ۱
 نگی و اجتماعی.انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فره  به کوشش رضا صمیم، ۱۳۹۷د فرهنگی در دانشگا  ایرانی

  1383اسالم  و شورای نگهبان د شوراي و فناوري مصوب مجلس تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف،. قانون 2
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در کنـار موضـوعات االشـی کنـونی « المللی دانشـگاهیۀ سیاست انجمن بینبیان»این موضوع در 
المللـی مـرتبن بـا آن نظیـر های بینها قرار گرفته و سازمانهمهون آزادی علم و استقالو دانشگاه

تـر نیـز در آمریکا شکل گرفـت. ضـمنًا پیش 2008ها در ساو اجتماع  دانشگاه اتحادیۀ مسئولیت
کید کرده است. 2009و  9819های یونسکو در ساو  به اهمیت این مسئله اذعان داشته و بر آن تأ

تألیف و ترجمـه شـده  1های زیادی ازجمله در داخل کشوردر همین رابطه مقا ت و کتاب
ها را که برگرفته و اجتماع  دانشگاه های مدو مسئولیتاست که درمجموع شاید بتوان شاخص

 للی است، در جدوو ذیل نمایش داد.المهای مختلف بینترکیبی از شاخص
 

 2هاهاي مدل مسئولیت اجتماعي دانشگاهشاخص

 مدل مربوطه شاخص بعد

ش
ژوه

 و پ
زش

آمو
ت 

ئولی
مس

 

ن عان، ، مدو ذيCSR، انتظارات از CSRهاي شاخص ارائۀ خدمات آموزش  باکی یت
Carroll 

ن عان، ، مدو ذيCSR، انتظارات از CSRهاي شاخص ارائۀ خدمات پژوهش  باکی یت
Carroll 

ن عان، ي، مدو ذCSR، انتظارات از CSRهاي شاخص ارائۀ خدمات دانشجوی  باکی یت
Carroll 

 Dow Jones ارتبا  مؤثر با دانشجویان

 CSR ،Carrollانتظارات از  رضایت دانشجویان

ون 
ت قان

ئولی
مس

 
 Carrollدنیز،  وريارتقاي بهره

 Dow Jones ،Carroll آموزش  رعایت استاندارد

 نردبان عملکرد رعایت حقوب دانشجویان

 CSR ،Carrollهاي شاخص مابیناحترام به تعهدات قراردادي فی

 رعایت الزامات قانون 
، ایزو CSR، نردبان عملکرد CSRها و فرایندهاي محرك و زمینه

 CSR ،Carroll 4CRهاي ، شاخص۲۶۰۰۰

 CSRهاي شاخص راقانون رعایت الزامات ف

الق 
 اخ

یت
سئول

م
 

درنظرگرفتن شراین دانشجوي 
 پذیرآسیب

 ۲۶۰۰۰، ایزو CSRهاي حوزه

ارائۀ ا العات واقع  و نااریب به 
 دانشجویان، استادان و کارمندان

 ۲۶۰۰۰، ایزو CSRهاي شاخص

                                                                                                                   
ترجمه  1396اجتماع  دانشگاه در پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی توسن گروه مترجمان در ساو  کتابی با عنوان مسئولیت. 1

 شده است.
ها بـا اسـت اده از های مسئولیت اجتمـاعی دانشـگاهشناسایی مؤل ه»محمدلو و دیگران با عنوان برگرفته از مقالۀ مسلم علی این جدوو .2

 است.« تکنیک دل ی فازی، مطالعۀ موردی دانشگاه شیراز
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 مدل مربوطه شاخص بعد

ح ظ ا العات و حریم خصوص  
 دانشجویان، استادان و کارمندان

 ۲۶۰۰۰، ایزو CSRصل  اقدامات ا

 دنیز تکریم دانشجویان

 CSR ،Carroll، نردبان عملکرد ۲۶۰۰۰، ایزو CSRهاي معیار مبارزه با فساد و رشوه

هاي برابر و اجتناب از ایجاد فرصت
 تبعیر

، نردبان عملکرد CSR، انتظارات از CSRاقدامات اصل  
CSR ،DNA ،Carroll 

 ۲۶۰۰۰ ایزو رعایت مالکیت معنوي

 CSRعناصر کلیدي  هاي اجتماع احترام به ارزش

 رعایت اصوو و موازین اخالق 
، ایزو CSRها و فرایندهاي ، محرك و زمینهCSRاقدامات اصل  

۲۶۰۰۰ ،Dow Jones ،4CR 

رعایت بهداشت شغل  و ایمن  
 کارکنان و استادان

مدو  ،CSR، انتظارات از CSR، اقدامات اصل  CSRهاي شاخص
، 4CR، ۲۶۰۰۰، ایزو CSR، معیارهاي CSRهاي ن عان، حوزهذي

Carroll 
هاي ضد جرم و اجراي سیاست

 جنایت

 Dow Jones، ۲۶۰۰۰ایزو 

ست
ت زی

ئولی
مس

طی
محی

 

  پژوهش در حوزة مدیریت سبز

رساندن به پرهیز از آسیب
 زیستمحین

و  ها، محرك و زمینهCSRاقدامات اصل   ،CSRهاي شاخص
هاي ن عان، حوزه، مدو ذيCSR، انتظارات از CSRفرایندهاي 
CSR معیارهاي ،CSR 4، ۲۶۰۰۰، ایزوCR ،EFQM 

 CSR ،Carrollهاي ن عان، حوزهمبتن  بر ذي جویی در مصرف انریيصرفه

جلوگیري از آلودگ  هوا و انتشار 
 ايگازهاي گلخانه

 هاردي -CSRعملکرد 

 CSR ،Carroll ،DNAهاي ن عان، حوزهمدو ذي یعاتبازیافت و کاهش ضا

ح ظ و ارتقاي فضاي سبز در 
 محو ۀ دانشگاه و خارج از آن

 

 نظر کارشناس  هاي پاكاست اده از انریي

نوع
ت 

ئولی
مس

ستی
دو

 

حمایت از اقدامات داو لبانۀ 
 هاي اجتماع کارکنان در فعالیت

 CSR، ابعاد 4CRدنیز، 

هاي مدن  انتعامل با سازم
 المن عهعام

EFQM ،Carroll 

 EFQMدنیز،  ارتقاي تصویر دانشگاه در نزد جامعه

 CSRانتظارات از  کمك به توسعۀ منا ق محروم
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 مدل مربوطه شاخص بعد

اعطاي بورسیه به افراد 
 واجدصالحیت و فاقد توان مال 

 CSRانتظارات از 

 نظر کارشناس  جذب دانشجویان بوم 

 EFQMدنیز،  ،CSRابعاد  استخدام بوم 

وکارها، همکاري با مدارس، کسب
 هاي محل ها و گروهانجمن

Carroll 

هاي خیریه دهمکاري و کمك کمك
 به نهادهاي خیریه و بشردوستانه 

، CSRها و فرایندهاي ، محرك و زمینهCSRهاي شاخص
هاي ، حوزهCSRن عان، ابعاد ، مدو ذيCSRانتظارات از 

CSR معیارهاي ،CSR ،Carroll 

توسعه و ارتقاي دانش و فرهنگ 
 عموم  جامعه

 ۲۶۰۰۰، ایزو CSRهاي ، حوزهCSRاقدامات اصل  

 
عد دارد و در راستای قانون اهداف،  وزارت تشـکیالت و وظایف براساس این مدو که پنج بج

سـه  هایپژوهش و قانونی، مؤل ـه -جز دو مسئولیت آموزشو فناوري است، به تحقیقات علوم،
هاي برابـر های مبارزه با فساد و رشوه، ایجاد فرصتمورد دیگر یعنی مسئولیت اخالقی دبا مؤل ه

هاي اجتماع  و رعایت اصـوو و و اجتناب از تبعیر، رعایت مالکیت معنوي، احترام به ارزش
رســاندن بــه های پرهیــز از آسیبمحیطی دبــا مؤل ــهمــوازین اخالقــ  ، مســئولیت زیســت

جویی در مصـرف انـریي، جلـوگیري از آلـودگ  هـوا و انتشـار گازهـاي ت، صـرفهزیسمحین
های حمایــت از دوســتی دبــا مؤل ــهاي، بازیافــت و کــاهش ضــایعات  و مســئولیت نوعگلخانــه

هاي هاي اجتماع ، کمك به توسعۀ منا ق محروم، کمكاقدامات داو لبانۀ کارکنان در فعالیت
هاي خیریه و بشردوستانه ، توسعه و ارتقـاي دانـش و فرهنـگ خیریه دهمکاري و کمك به نهاد

 عموم  جامعه  مستقیمًا با موضوع ما در ارتبا  است.

را محــل تولیــد و بازتولیــد، انتقــاو و توزیــع و « گاهدانشــ»شــناختی ، از منظــر جامعــهمــن د
نتقاو و توزیـع دانم؛ به قوو مرتن، دو کارکرد اولی دشامل تولید و بازتولید و اکاربست دانش می

های آیــد و کاربســت دانــش در ســاحتدانــش ، کارکردهــای آشــکار دانشــگاه بــه شــمار می
اند. حـاو کـارکردش اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی، کارکردهای نهان یا غیرمستقیم آن

تر و کارکردهـایش در های اقتصادی و صـنعتی نیـز تـا حـدودی آشـکارتر و ملمـوسدر ساحت
ها تر است. اگراه همۀ موارد فوب جزء مأموریتتر و پنهاناعی و سیاسی نهانهای اجتمساحت

ها در توان گ ت که تبلور مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاههاست اما به نظر میو وظایف دانشگاه
های اجتماعی و سیاسی آن اسـت. کاربست دانش و بیشتر بخش مکنون آن یعنی همانا ساحت
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که دانشگاه به معنای عـامش ددر ایـران یـا هـر جـای ایـن کـرۀ فرض این جستار آن است پیش
کرده  نتوانسـته یـا نخواسـته اسـت بـه خاکی اعم از کشورهای پیشرفته و مدرن تا کمترپیشرفت

انان درگیـر رقابـت بـر ها آنکه بایدوشاید بپردازد. دانشگاهانانمسئولیت اجتماعی خودش آن
های کّمـی و عینـی سـنجیده ر و بیشـتر بـا شـاخصکه هراه بیشـت -های مختلفبندیسر رتبه

شدند که یا غافل از وظایف و کارکرد خود در خصوص مسئولیت اجتمـاعی بـوده و  -شوندمی
اند. اساسًا شـاید بـا تسـامح بتـوان وظـایف و کارکردهـای آشـکار و یا اساسًا آن را کنار گذاشته

که مرسـوم اسـت در یا خارجی سپرد دانان ها را به سایر نهادها اعم از داخلی وتر دانشگاهعینی
های تبـادو اسـتاد و دانشـجو های تخصصـی، برنامـههای تحصیلی، کرسیقالب اعطای بورسیه

های مجازی و عام در داخل یا خارج کشور  اما کارکرد پنهـان آن را صورت آموزشو... و یا به
کشوری صورت بگیرد؛ لذا شاید  توان بازخرید کرد و ذاتًا باید درون قلمروی هر فرهنگ ونمی

ها در حوزۀ مسئولیت اجتمـاعی آنهـا خالصـه ترین کارکرد و وظایف دانشگاهترین و مهماصلی
ها در های عینـی و کمتـر عینـی مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاهشود. در ادامه به نمودها و مؤل ه

 ایم.پرداخته 19-گیر کوویدها خاصه در اینجا ویروس همهبحران
 

 1های( اجتماعی در بحرانهای )مسئولیتخلهمدا
پـردازد با توجه به موضوع محوري بحی حاضر که به مدیریت بحران کرونا و تـأثیر و تـأثری م 

عنوان یک نهاد و بازیگر واسن داشته و نهایتًا جامعه را متأثر از خـود که از نظام آموزش عالی به
سـازي پیرامـون مدیریت بحران و تعریـف و م هومخواهد کرد، قطعًا در ابتدا بایست  به موضوع 

سـازي و برسـاخت مسـئولیت اجتمـاعی، شود تا در ادامه بتوانیم براساس ایـن م هوم پرداختهآن 
عنوان نیروهای صف نظام آموزش عـالی در بهبـود مـدیریت بحـران بـه ها را بهموقعیت دانشگاه

هاي قبل، حین و پـس توانند در زمانم ها و بازیگران شکل  ویژه بررس  کنیم. هریک از نهاد
انـد کـه  ـ  یـک هاي مت اوت  را ای ا نمایند. اقدامات قبل از بحـران، اقدامات از بحران، نقش

هاي درازمـدت نیـاز دارنـد. شـروع زمان و برنامـهگردند و بـه مـدتبرنامة اندساله حاصل م 
ئو ن و افـراد جامعـه در ایـن زمـان گیرد که مسبحران معموً  در زمان  بسیار کوتاه صورت می

هاي عملیات ، زمـان  بسـیار مهـم و گردند و عمدتًا از دیدگاه انجام برنامهمتوجه آغاز بحران م 
گیـرد تـا ها و زیراقدامات بسـیاري انجـام م مالحظه است. در مرحلة حین بحران، فعالیتقابل

                                                                                                                   

در  محوریاجتمواع. بحران و مدیریت آن، م هومی گسترده و اندوجهی است. جهت درک آن مراجعه کنید بـه کتـاب 1
 ریزی شهر تهران.انتشارات مرکز مطالعات و برنامهپورگتابی، ، نوشتۀ کرم حبیبمدیریت بحران
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میـان مسـئولیت تنـزو دهـد کـه دراین قبووبتواند ابعاد فاجعه و اثـرات آن را بـه یـک حـد قابـل
 ها اعم از پزشکی و غیرپزشکی نمود بیشتری خواهد داشت.اجتماعی دانشگاه
مدت براي بازگرداندن اوضاع به حالـت پس از بحران است که یک فرایند  و ن  سپس، مرحله

راي مـدت عادي دحاو یا حالت قبل از بحران یا حالت مناسب و پایدار جدید  اسـت. ایـن مرحلـه بـ
فرهنگـی،  -زیادي با مشـکالت  مواجـه بـوده، همـواره مسـائل فـردی دروانـی و جـان  ، اجتمـاعی

زمان گیر ایـن مرحلـه از کـار اسـت. لـیکن پـس از مـدتو سیاسی بروز حوادث، گریبـان یاقتصاد
 ریت بحران بـراي رویـاروی  بـا سـانحهمدی شود و ارخهالت اولیه سوب داده میمناسب، اوضاع به ح

که این جستار بـراي بهبـود مـدیریت بحـران انتخـاب کـرده اسـت،  گردد. رویکردییگر آماده م د 
، آمـادگ ، مقابلـه، و ن است که شامل اهـار مرحلـه پیشـگیریمدیریت بحرا هبراساس مراحل ارخ

و بازتوان  است. شاید بتوان دو مرحلۀ اولیه دمراحل پیشگیري و آمادگ   را مرحلـۀ پـیش از  یبازساز
و بــازتوان  را مرحلــۀ پــس از بحــران  یان، مقابلــه را مرحلــۀ بحــران و درگیــری و نهایتــًا بازســازبحــر 
بندی کرد. شرا این اهار مرحله و نقش نهاد دانشگاه دآموزش عالی  در هـر مرحلـه بـا تأکیـد دسته

 صورت است:بر بحران کرونا بدین
ــأثیرات مخــا رات و :1( پیشااگیري1 ــل از ت ــاب کام ــاي اجتن ــه معن ســوانح مربو ــه اســت.  ب

معکــوس از  ریــق اقــدامات پیشــگیري، بــر برداشــت و میــل بــه دوري کامــل از تــأثیرات بــالقوه 
هاي ناشـ  از سـوانح کامـل از آسـیب یقبل  د لت دارد. منته  ازآنجاکه پیشـگیر گرفتهصورت
 . UNISDR, 2009: 22شـود دتعبیـر م  2«کـاهش»پـذیر نیسـت، ایـن مرحلـه بـه مرحلـة امکان

توان به ایـن مـوارد اشـاره کـرد: ایجـاد و توسـعۀ بسـترهایی ازجمله اقدامات پیشگیرانۀ دانشگاه م 
افـزاری یـا محتـوایی دانـش و اعـم از بخـش نرم -جهت مقابلۀ احتمالی و تولید و انباشـت دانـش

ــخت ــش س ــانبخ ــگران و متخصص ــویی، پژوهش ــنایع، تکنول ــی ص ــای در حوزه -افزاری یعن ه
ازنظـر سـازمان مـدیریت بحـران کشـور،  ای و غیـره.، فضای مجازی، رسـانهتکنولوییک تولیدی

از وقـوع حـوادث و یـا کـاهش  یمجموعة اقدامات  است که با هدف جلـوگیرشامل  یپیشگیر
جامعه را ارزیـاب  نمـوده و بـا مطالعـات و اقـدامات  زم،  یبار آن، سطح خطرپذیراثرات زیان

  .1: 1388دهد دسازمان مدیریت بحران کشور، قبوو کاهش م سطح آن را تا حد قابل
هـای  اسـت کـه  ، شـامل دانـش و ظرفیتUNISDR )21 :2009 بـق تعریـف  :3( آمادگي2

بین  و پاسـخ مـؤثر بـه تـأثیرات منظور پیش، اجتماعات و افراد بهیاحرفه یهاها، سازمانحکومت
                                                                                                                   
1. Prevention 
2. Mitigation 

3. Preparedness 
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دهند. همهنین  بـق تعریـف سـازمان  الوقوع یا موجود توسعه مآمیز  قریبوقایع یا شراین مخا ره
اقدامات  است کـه توانـای  جامعـه را در انجـام مراحـل مختلـف  همدیریت بحران کشور، مجموع

دهی، ، سـازمانیریزبرنامـه ا العات، یآوردهد. آمادگ  شامل جمعمدیریت بحران افزایش م 
مـرتبن بـا آمــادگ ،  هی مـدیریت ، آمـوزش، تـأمین منـابع و امکانـات اسـت. وا یایجـاد سـاختارها

 ,UNISDRتوانای  پاسخ سریع و مناسـب در زمـان  زم اسـت د یاست که به معنا 1«بودنآماده»

هـا و ظرفیت هسـطوا از توسـع هو مهـم در همـ یتواننـد نقشـ  قـو ها م دانشـگاه . 21 :2009
حمایـت،  یهـاتوانـد در حوزهها براي آمادگ  در برابر بحـران ای ـا کننـد. ایـن نهـاد م مهارت

توانند حمایت م  هو مدیریت دانش، مؤثر واقع شود؛ براي میاو، در حوز  یسازارزیاب ، ظرفیت
کارآمد با مسـائل بپردازنـد. آنهـا  هها در جهت تضمین مقابلسیاست یدر کنار دولت، به بازنگر

در سـطوا هـا ها و پروتکلها و  راحـ  برنامـهیاسـتراتژ هها، توسعتوانند در تدوین سیاستم 
ارزیاب  نیـز  هنقش داشته باشند. در حوز  19-ها ازجمله کوویدگوناگون آمادگ  در برابر بحران

 یهـاناش  از مخـا رات گونـاگون در حوزه یهاها و ریسکیپذیرآسیب ارزیاب توانند به م 
 عملیات  مربو  به خودشان بپردازند.

عدت عموم  در  وو یا بالفاصله پـس از و مسا یخدمات اضطرار هعبارت از ارائ :2( مقابله3
سـالمت، تضـمین ایمنـ   یمنظور نجـات زنـدگ ، کـاهش تـأثیرات آن رووقوع یـک سـانحه بـه

مقابلـه   .UNISDR, 2009: 24معیشـت  پایـه در بـین مـردم متـأثر اسـت د یعموم  و رفع نیازها
ه بـا هـدف نجـات وقوع بحران است ک به دنباو یخدمات اضطرار هشامل انجام اقدامات و ارائ

شود. از گسترش خسارات انجام م  یآنها و جلوگیر یها، تأمین رفاه نسب  براجان و ماو انسان
، یامداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابر عملیات مقابله شامل هشدار، جستجو، نجات و

 یرقـراررسـان ، ب، سوختخطرنـاککنتـرو مـواد تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، ارتبا ات،
ربن اسـت دسـازمان مـدیریت بحـران کشـور، ذی یحیات  و سایر خدمات اضطرار یهاشریان
1388 :2 .  

کیـد دارد و و کوتاه یفـور یعبارت  پاسخ به سوانح، غالبًا بر نیازهـامقابله و به همرحل مـدت تأ
مرحلـه،  دیگر، هـدف ایـنعبارتبـهشـود؛ تعبیـر م  3«امـداد در برابـر سـانحه» هاغلب به مرحلـ

مـال  بـا انجـام یـک رشـته  خسـارات وهای اجتمـاعی، تل ـات جـان  رساندن آسـیبحداقلبه
                                                                                                                   
1. Readiness 

2. Response 

3. Disaster Relief 
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ای و مشـورتی و بسـیاري دیگـر اسـت. خطر، ارائۀ خدمات مشـاورهاقدامات فوري مانند اعالم
 اند از:برخ  از این اقدامات عبارت

 رسان  مناسب؛ ا الع 
 ؛1سریع یاعالم هشدارها 

 هدایت و مدیریت بحران؛ یحران براتشکیل ستاد ب 

 سازي مردم از رویدادها جهت اقدامات همسو با تصمیم ستاد بحران؛توجیه 

 منابع و امکانات موجود. هبسیج هم 

ها در ایــن مرحلــه نقــش حمــایتی، مکمــل و غیرمســتقیم دارنــد. در ایــن مرحلــه، دانشــگاه
بحران نقش دارند. آنها به کمک ها در حمایت و ترویج دستورالعمل دولت در کاهش دانشگاه

کـاهش بحـران توسـن  یتوانند موجب پرورش و هدایت رفتارها و کردارهام  یابزارهاي زیاد
گاهتـوان بـه فعالیتمردم شوند که ازجملـه م  کـاهش بحـران،  یسـازو ظرفیت یسـازهـاي آ

ها و مشموو و فراگیـر  مـدیریت بحـران، توسـعه و تـرویج پروتکـل، مـدو یگسترش رویکردها
 یهاآمادگ  در برابر بحران، کمک به ارزیاب  یعملیات  معاش پایدار، تقویت ابزارها یابزارها

حیات  ایمـن  یهاهای عموم  و دیگر زیرساختاقدام ح ظ خود، حوزه یریزریسک و برنامه
هـای در برابر بحـران، شناسـایی مشـکالت و معضـالت اجتمـاعی و فرهنگـی اجـرای پروتکل

گری بــه ایجــاد همــدلی و پیونــد عمــومی، کمــک بــه ایجــاد بســیج و مطالبــه حیــاتی، کمــک
های قانونی میاًل در بـاب قرنطینـۀ خـانگی در بحـران کرونـا، اجتماعی، توجیه فشار و خشونت

جعل و خلق شعارها و اصطالحاتی که جامعه پذیرای آن باشد دمیاًل تغییر شعار فاصلۀ اجتماعی 
سـازی و فرهنگـی من ـی دارد ، زمینه -اولـی بـار اجتمـاعی به فاصلۀ فیزیکی، اـون اصـطالا

های انسانی، تقبیح رفتارهای ترویج مشاغل جدید و مجازی، بازنمایی و تقویت اخالب و ارزش
ضد ارزشی و اجتماعی همهون احتکار و بـه فکـر خـود بـودن، توجیـه جامعـه و جلـوگیری از 

سـجام مجـدد اجتمـاعی و بازسـازی وحشت روانی و اجتماعی و تـرویج آرامـش اجتمـاعی، ان
افوو سرمایۀ اجتمـاعی، آمـوزش و توجیـه قرنطینـۀ مصـرف داینکـه های روبهها و مؤل هشاخص

های قدیمی خود را دوباره و بهینـه مصـرف اگونه با یک یا اند دست لباس شاد باشیم، داشته
اجتمـاعی خـود را های های مختلف با  ببریم، سرمایهکنیم، مصرف فرهنگی خود را در عرصه

تقویت و بازتولید کنیم و... ، در حوزۀ سیاسی ترمیم اقتـدار و مشـروعیت دولـت و حاکمیـت 
 اشاره کرد.

                                                                                                                   
1. Early Warning 
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عبارت است از ترمیم، و در صورت لـزوم بهبـود  امکانـات، معـاش و  :1و بازتواني ی( بازساز4
 ,UNISDRا دهـشراین زندگ  اجتماعات متأثر، ازجمله تالش براي کاهش عوامل ریسک بحران

ــاز  .22 :2009 ــروریبازس ــدامات  زم و ض ــامی اق ــامل تم ــا  ی، ش ــران ی ــوع بح ــس از وق پ
شدن شـراین بحرانـی اسـت کـه بـراي بازگردانـدن وضـعیت عـادي بـه منـا ق و مـردم فروکش

پایـدار در تمـامی شـئون اجتمـاعی، اقتصـادی،  هتوسـع یهـادیده با درنظرگـرفتن ویژگ آسیب
ــمحیطی، سیاســی و زیســت ــاع  منطق ــاریخ  و اجتم ــ  و مســائل فرهنگــ ، ت  هضــوابن ایمن

اقـدامات  اسـت کـه جهـت بازگردانـدن  هشوند. بازتوان  نیز شامل مجموعدیده انجام م آسیب
دیدگان به حالت  بیعـ  بـه انجـام فرهنگی آسیب -شراین جسم ، روح  و روان  و اجتماعی

ــوان گ ــت کــه اســاس، م رهمین ؛ ب1: 1388رســند دســازمان مــدیریت بحــران کشــور، م  ت
شده، هاي تخریبسازي ساختارهاي زیربنای  و سازهکردن تمام  خدمات، ترمیم و دوبارهفعاو

تعریـف  یهـاي اجتمـاع  و فرهنگـ  را بازسـازو بازگردانـدن فعالیت یحیات اقتصـاد احیاي
گرفتـه و ادغـام شـود  بلندمدت توسعه در نظر یهابایست کاماًل در برنامهم  یکنند. بازسازم 

  . Aysan & Davis,1993: 48د
شـود و بایسـت  بازسازي و بازتوان  بالفاصله بعـد از اتمـام مرحلـة اضـطراري آغـاز می همرحل

های نهادي مشخصـ  بـراي موجود انجام شود که مسئولیتهاي ازقبلبراساس راهبردها و سیاست
هاي بازیـاب ، در کنـار سـازند. برنامـهنمنـد م کنند و مشارکت عموم  را توابازیاب  را تسهیل م 

گاه  عموم  و درگیري آنها در زمان بعد از سانحه، فرصتی گران بهـا را بـراي توسـعه و افزایش آ
کنـد فـراهم م  2«ساختن بهتر از قبـل»سازي اصل اجراي ابزارهاي کاهش ریسک سوانح و پیاده

  .UNISDR, 2009: 22د
مانـدها را شـدن بحـران، بایـد پسها اثرگذار است و پـس از مهارگاهدر این مرحله نیز نقش دانش

ایز را بسـازد. بـا تقویـت بنیـۀ نظـام علـم در حـوزۀ بهداشـتی و بردارد و بازسازی کند و یا از نو همه
سـازی توسـعة پایـدار در افزاری، سـازگاری و پیادهافـزاری و سـختفرهنگی در ابعاد نرم -اجتماعی

های محیطی جهت جلـوگیری از کـاهش آسـیبی، اقتصادی، سیاسی و زیستتمامی شئون اجتماع
های جدیـد بـرای شـراین های موجود و ساخت و ترویج ارزشانینی، بازسازی ارزشهای اینبحران

دسـتی، های جدید، اهمیت و توجه بیشتر به کار و نیروی انسـانی، تأکیـد بـر هنـر و صنایعو موقعیت
کار اقتصادی و اجتماعی بنـا بـر سـبک ی بداهۀ فردی، بازتعریف تقسیمهاتأکید بر پرورش خالقیت

                                                                                                                   
1. Reconstruction & Rehabilitation 

2. Build Back Better 
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ای، وکارهای کواـک و زنجیـرهزندگی ایجادشده در شراین پساکرونایی، بسترسازی و ترویج کسب
ــازتعریف کــارکرد روســتاها و بهره گیــری از شــراین و امکــان منــا ق روســتایی در حــوزۀ اشــتغاو ب

، آموزش و توجیه قرنطینـۀ مصـرف 1مندان شهری در محیطی  بیعیروستاییان و امکان نگهداری سال
های قـدیمی خـود را دوبـاره و بهینـه داینکه اگونه با یک یا انـد دسـت لبـاس شـاد باشـیم، داشـته

های اجتماعی خـود های مختلف با  ببریم، سرمایهمصرف کنیم، مصرف فرهنگی خود را در عرصه
 را تقویت و بازتولید کنیم و... .

مجمــوع، براســاس توضــیح مراحــل اهارگانــة مــدیریت بحــران و مشخصــات هریــک، در
تواند در هـر اهـار مرحلـة مـدیریت بحـران یعنـ  پیشـگیري، آمـادگ ، مقابلـه، و دانشگاه م 

 های اجتماعی خود نقش ای ا کند.بازسازي و بازتوان  در قالب مسئولیت
 

 جامعه -شناسی وضع موجود نسبت دانشگاهآسیب
وان گ ت که فرهنگ دانشگاهی دبخوانید مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  در درون نهاد شاید بت

کنـد. تـدریج در جامعـه رواج پیـدا میگیـرد و بهعلم، دانشگاه و مناسبات درون آن شـکل می
اسـت کـه در درون « درجـاتی از فرهیختگـی»نتیجۀ زودآیند و دیرآیند فرهنگ دانشگاهی نیـز 

، تعامالت استاد با دانشجو، دانشجو بـا دانشـجو، و نهایتـًا نیروهـای نهاد علم، آموزش، پژوهش
ها هـرروز اسـاس، در شـرایطی کـه دانشـگاهشـود؛ برایندانشگاهی و جامعه تولید و بازتولید می

گیرد؛ این در حالی است که شکل نمی« فرهنگ دانشگاه»شوند، می 2زدهازپیش تکنیکبیش
درصـد جامعـه در خصـوص 30تـا  20فرهیختگـی حـدود  -ما با مصادیق مختلف ضد فرهنگی

شود اما ذکر انـد ها و موارد زیادی در اذهان مرور میروییم. قطعًا میاوهمین بحران کرونا روبه
های رغم توصـیهتمکین بـه قرنطینـۀ خـانگی علـینمونۀ دردآور آن خالی از لطف نیست؛ عـدم

کیدات حکومتی دآمارهای مختلف از  درصد ، فـرار از بیمارسـتان پـس از 30 تا 10پزشکی و تأ
های خانگی و یـا فـامیلی هایی در سراسر کشور ، برگزاری مح لشدن تست کرونا دنمونهمیبت

مراسـم خـتم درگذشـتگان و سـایر مراسـم روضـه و دعـاخوانی ددر اقصـا نقـا  کشـور خاصـه 
معصـوم بـا  های ائمـۀشهرهای مذهبی یزد، قم، مشهد، اص هان و تهران ، شکستن درب صحن

زیرگـرفتن مـأموران نیـروی انتظـامی بـه جهـت عـدم اجـازۀ ورود  های دینی،توجیهات و خرافه
                                                                                                                   

های مترتـب سـالمندان، ها و آسـیبکی از پیشنهادهای موجود جهت ح ظ و بقای روسـتاها و از رفـی کـاهش هزینـهی .1
 نگهداری آنها در منا ق روستایی در جوی خانوادگی و محیطی  بیعی و سالم است.

ــاب 2 ــه جســتاری در ب ــن م هــوم، ب ــر ای ــرای درک بهت ــویی و نقــش آن در بش عــالی بهز آمــو ». ب ــه تکنول هــای حرانمیاب
 مراجعه شود. ۱۳۹۸به قلم نگارنده در ساو « محیطیزیست
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  رغمشـهری بـهخودرو با پـالک غیرمـرتبن بـا آن شهرسـتان، اقـدام بـه سـ رهای درون و برون
کیــدات حکــومتی، اقــدام بــه خریــد و بازدیــدهای نــوروزی،  کیــدات مکــرر بهداشــتی و تأ تأ

هـای اضـطراری و قـراردادن خـود و دیگـران در ت بهداشـتی اولیـه در خروجنکردن نکارعایت
های بـزرگ، معرض خطر، خرید و احتکـار اقـالم مصـرفی و ضـروری مـردم توسـن فروشـگاه

فروشی برخی کا های خـوراکی و بهداشـتی، تقلـب د  ن و حتی گروهی مردم عادی، گران
کل که باعـی مسـمومیت، قطـع عضـو و حتـی در تولید انواع کا های اساسی بهداشتی نظیر ال

هـا آور و دهمرگ شهروندان شد، ایجاد جّو مسـموم از خبرهـا و ا العـات نادرسـت و وحشـت
مانـدن م هـوم مسـئولیت اجتمـاعی نکردن یا مغ ووعملمورد دیگر، همه و همه نشان از درست

ای دبـه کنندهاوتها خاصه در دو ساحت اجتماعی و سیاسی دارد. شاید هر ذهـن قضـدانشگاه
معنای کانتی  بتواند با عنایت به مصادیق نامبرده و ضمنًا شرا وظایف و مسـئولیت دانشـگاه در 

ها را ارزیابی کنـد و مراحل اهارگانۀ مدیریت بحران، قبر و بسن مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 ئیات شهادت داد. توان به نقصان آن فارغ از جز  ورکلی مینیاز به شرا و ت سیر نباشد اما به

های اخالو و مصـرف کـه تنیدگی با بحرانبا توجه به شراین موجود دبحران کرونایی  و درهم
کیـد رسد که ما با یک پسرفت انسانی و اجتماعی روبهتر شرحشان رفت، به نظر میپیش روییم دتأ

یسـت  کـه در های اقتصـادی و سیاسـی نبر دو حوزۀ انسانی و اجتماعی به معنای غ لت از حوزه
شناختی شاید با رجوع به نظرگاه فرویدی، در این بحران مـا هـر دو پسـرفت  مقعـدی و حوزۀ روان

دهانی را شاهدیم دجهت ح ظ بقا مردم، دغدغۀ خرید و احتکار دستماو توالـت و نیـز بـه همـین 
امـا در  کردن مواد خوراکی دارند شدن ضروریات و انبارنسبت در ترس از قحطی، و ترس از تمام

 ور م صـل در ایـن های اجتماعی و فرهنگی دکـه بـههای سرمایهحوزۀ اجتماعی با پسرفت مؤل ه
روییم. همهنین شاید  زم شود بازتعری ی دیگر از قشربندی اجتمـاعی جستار بدان پرداختیم  روبه

اس میان شهروندان صـورت بگیـرد. شـهروندان عـادی و شـهروندان ممتـاز؛ ایـن بـار امـا نـه براسـ
های  بقاتی یونان باستان، بلکه براساس بسن نظری الکسی دوتوکویـل کـه معتقـد اسـت شاخص

انـد، ت اوتکنند کـاماًل بیشهروندان عادی نسبت به مسائل و مصالح شهری که در آن زندگی می
کننـد. های آزادی را ح ظ میکه تنها صورتکنند، درحالیها را نابود میکسانی که آزادی انسان

کننـد، حـق شکنند و رعایت نمیه این تعبیر، درصد کم شهروندان عادی که قرب و قرنطینه را میب
 کنند.و آزادی سایر شهروندان را ضایع می

زده ازپـیش تکنیـکدر این شـراین کـه آمـوزش عـالی و تبلـور آن، دانشـگاه، هـرروز بیش
 رف، بـیم آنکـه تکنولـویی زیکروییم؛ اشود ما با یک دوگانۀ بیم و امید نسبت به آن روبهمی
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و  1گذاردرا در دامان بشریت می ۱۹-هایی نظیر کوویدبرساخته از نهاد علم، مشکالت و بحران
رفـت و حـل از  رفی این تکنولویی ددر اینجا منظور علوم بهداشـتی و اجتمـاعی  امکـان برون

رفـی نظـام آمـوزش و تربیـت کـه از  وریها را به ما داده و ما مدیون آن خواهیم بود، بهبحران
هایی نظیر مصرف کمتر انریی، مصرف کمتر کاغذ بـرای انسانی را بازتعریف کرده که با مؤل ه

کتاب و دفتر و کپی و همهنین مداد و جـوهر، تولیـد کمتـر زبالـه و... باعـی ح ـظ و مانـایی 
منجـر شـده، های سرمایۀ اجتماعی شود. در عرصۀ اجتماعی به بازسازی مؤل هزیست میمحین

های مختلـف خاصـه مندی یکسان از آموزش عمومی و افزایش مصرف فرهنگی در عرصهبهره
کار اجتمـاعی و اقتصـادی باعـی بهبود سطح عمومی سواد شده و همهنین با بازتعریف تقسیم

 شود. وکارهای کواک و خالب میهای عمودی و افقی اجتماعی و ترویج کسبتحرک
ها، هـا، سـیل، گمشدۀ ایـن روزهـای مـا در مقابـل بیماری2تاد مطهریدر پایان به نقل از اس

کـه  وریو ایمان است. علـم دبخوانیـد تکنولـویی، به ها، علمپناهیها و احساس بیاضطراب
دهد و ایمان امنیت درونی. بخشد. علم، امنیت بیرونی میگ ته شد  و ایمان به انسان امنیت می

دهـد و هـا ایمنـی میها و در کل بحرانها،  وفانها، زلزلهها، سیلعلم در مقابل هجوم بیماری
هـا. علـم، جهـان را بـا انگاریها و پو پناهیها، احساس بیها، تنهاییایمان در مقابل اضطراب

 کند و ایمان انسان را با خودش.انسان سازگار می
ت را درک کنـیم. زمـان نهایتًا در این شراین برای ما ضروری اسـت کـه سـعی کنـیم واقعیـ

گیری خواهد گذشت، حاو کامـل یـا بـه درجـاتی و اگـر کنند، همهگذرد، ایزها تغییر میمی
کردن راجع به آینده و داریم. نیاز به فکردوباره برگردد دوباره خواهد گذشت. باید امید را نگه 

 هاست.کردن راجع به بازسازی داریم؛ این مسئولیت واقعی اجتماعی دانشگاهفکر

 
                                                                                                                   

آمریکایی بـه اـاپ  -ها توسن دانشمندان اینیای در مجلۀ نیهر مدیسن در خصوص کروناویروسمقاله ۲۰۱۵در ساو  .1
سازی را شبیه که آنها ویروس جدید هیبریدی وریتوان دریافت این ویروس بازیهۀ دست آنها بوده، بهرسیده است که می

توانند تالقـی پیـدا کننـد و یـک بیمـاری جدیـد و کرونای خ اش می ۲۰۰۳های سارس کردند تا احتماو بدهند آیا ویروس
بودن پاسخ است. در آزمایشگاه روی موش نیز آزمایش و در نتـایج اعـالم کردنـد ایـن ایجاد شود که نتایج حاکی از میبت

تالقی پیدا کنند و نوپدیـدی و شـیوع سـریعی را در حـد اپیـدمی از ویـروس جدیـد احتماو وجود دارد که این دو ویروس 
تـوان در ایـن داشته باشیم دمتخصصان معتقدند که در شراین  بیعی امکان این تالقی بسیار پایین اسـت . ایـن مقالـه را می

 لینک مشاهده نمود: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008 
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 شرایط ویژ  کرونا در مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 1خدیجه س یری

 

 مقدمه                 

های موسوم به نسل اهـارم های دانشگاهدر این جستار، شراین ویژۀ کرونایی کشور با مأموریت
ها ذیـل مأموریـت مسـئولیت اجتمـاعی بررسی شده است. در شراین فعلی  زم است دانشـگاه

هـای های مختلـف، از ظرفیتسـازیکمک به مدیران و مجریان جامعه و با ایجاد شبکه خود با
توانند بـه تقویـت دانشی و امکاناتی خود برای غلبه بر این بحران است اده کنند. آنها همهنین می

ها، گیریهویت جمعی مبادرت ورزند، هدایت علمی جامعـه را بـر عهـده گیرنـد و در تصـمیم
 مدیران جامعه را یاری رسانند و به با رفتن همنوایی اجتماعی همت ورزند.  سیاستمداران و 

وجهی و یــا حتــی شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران نشــان داد کــه نــه بــا یــک پدیــدة تــک
ای صدوجهی سروکار داریم و لذا برای مدیریت اجتمـاعی شـهرها اندوجهی، بلکه با ابرپدیده

تنها مـا، لی را اتخاذ کرد؛ موضوعی بسیار مهم که نـهو کل کشور، باید سیاست صدوجهی متقاب
 تر بود. حاو، وضع ما اندکی بغرنجبلکه بسیاری از کشورها آمادگی اتخاذ آن را نداشتند. بااین

ــه می ــه گ ت ــگاهاگرا ــود دانش ــات هشتش ــوو حی ــالها در   ــامل  هصدس ــد دوره ش ــود ان خ
هـا یک از این دورهشک در هیچاند اما بیمحوری و کارآفرینی را  ی کردهمحوری، پژوهشآموزش

هایی را در قبـاو جامعـه اعـم اند و لذا نقشهای عاجی مستقل و بریده از جامعه نبودهها برجدانشگاه
انـد. بـا های اجتماعی، توسعۀ استعدادهای بشری و غیـره ای ـا کردهاز نهاد سیاست، نهاد دیانت، نظم

                                                                                                                   
 گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراشناسی جامعهاستاد . 1

  kh.safiri@alzahra.ac.ir    ایمیل:
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میابـه ارزشـی مانـدگار و تر و بهمـا انـدکی پررنـگ هاعی در زمانمسئولیت اجتم هاین احواو، مقول ههم
تحسین معرفی شده است؛ تا آن حد که برای این مقولـه در روزگـار فعلـی، بـه نسـل جدیـدی از قابل

 های پیشین انکار شود.آنکه مسئولیت اجتماعی نسلاند، بیها قائلدانشگاه
 

 هامسئولیت اجتماعی دانشگاه
شود و هـم آمـوزش داده تماعی و فرهنگی است که در آن دانش، هم تولید میدانشگاه نهاد اج

ورزی، شود. فلس ۀ وجودی دانشگاه، تولیـد خیـر عمـومی و رفـاه اجتمـاعی از  ریـق علـممی
های فکــری و رود ســرمایهپژوهــی اســت. از انــین دانشــگاهی انتظــار مــیآمــوزی و دانشعلم

ای و ملی را بسـن دهـد و رسـالت نقـد و روشـنگری هارتبا ی و اجتماعی جامعۀ محلی و منطق
 . ۱۸۵: ۱۳۹۵روندهای علم و فناوری و آیندة آن را در پیش گیرد دفراسـتخواه، نسبت به کالن

ای و جهــانی در اجــرای وظــایف آموزشــی، بــه ایــن معنــا، انــین دانشــگاهی در ســطح منطقــه
اقتصادی و بهداشتی ناشی رسانی، مشارکت در کاهش اثرات من ی محیطی، پژوهشی، خدمات
های پایدار زندگی بـر عهـده دارد کند و رهبری جامعه را برای انتقاو به سبکاز منابع تالش می

  .۱۳۹۸دس یری، 
ناپذیر همهون شـیوع بینیهای این عصر، تغییرات سریع در رخدادهایی پیشیکی از ویژگی

 ورکلی حیـات و اداری و بـه ویروس کرونا و تعطیلی مراکـز اقتصـادی و خـدماتی و آموزشـی
فیزیکی کلیت جامعه است. جوامع برحسب آنکه آمـادگی بـرای شـراین بحرانـی داشـته باشـند 

شـوند. های جـدی متحمـل میشوند و یـا آسـیبخود را با این تغییر وفق داده، بر آن مسلن می
نش و اسـت اده از نشر دا هها هستند که وظی یکی از ارکان شناخت تغییر و تسلن بر آن، دانشگاه

تنها نقـش خـود را در ارائـۀ های علمی را در زندگی اجتماعی دارند؛ بنـابراین، دانشـگاه نـهیافته
اش را نسبت بـه هایش و مشارکت در امر کنترو بحران دارد، بلکه باید مسئولیت اجتماعیدانش

 محله، منطقه و حتی جهان انجام دهد.
ــای مجــازی تخصصــی و عمــومتوســعۀ آموزش ــیاری از ی میه ــن شــراین بس ــد در ای توان

کادمیک را بر رف کند و تغییرات ذهنی و رفتاری موردنیاز مدیریت ایـن فقدان های علمی و آ
دربـارة انتشـار یـک  -هاگراسـتراند -شناس سوئدیبحران را فراهم آورد؛ هراند به قوو جامعه
که برایشان عادت شده اسـت، هایی برداشتن از کنشنوآوری برای تغییر رفتارهای مردم و دست

کننـد ایـن شود ابتدا درصد کمی از مردمی که بیشتر ریسـک میجدیدی که ارائه می ههر برنام
هــای دهنــد ولــی اکیریتــی، پــس از ارزیــابی کنشپذیرنــد و رفتارشــان را تغییــر میتغییــر را می
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ماننـد  رشـد  Sودار آورنـد و نمـسوی رفتـار جدیـد میباره رو بهیکشده توسن دیگران بهانجام
پذیرنـد گـاه تغییـر را نمیای نیـز هیچمیان، عدهدهد. دراینسریع افراد را برای پذیرش نشان می

  .۱۳۷۶دبودون، 
ای از اسـتادان و صورت مجازی است، عدهها بهدر شراین موجود که اصرار بر اجرای کالس

شـوند مطالـب را تکـرار اره مجبـور میشود و دوبـدانشجویان با این استد و که این دوره تمام می
شـود و تغییـرات حاو، با گذر زمـان، ایـن مقاومـت کمتـر میاند. بااینکنند هنوز ورود پیدا نکرده

اسـتادان و دانشـجویان در قبـاو  همالحظـگردد. ایـن تغییـر قابلذهنی و رفتاری بیشتری نمایان می
هـای علمـی، از توانمنـدی در دو دادهسـایبری و تبـا هحضور و فعالیت در فضای بزرگ و گسترد

بایـد بـر آن پافشـاری بیشـتری داشـت. در ایـن فضاسـت کـه حاو رشـدی حکایـت دارد کـه می
توانند از تجربیات و دانـش جهـانی بـرای تطبیـق شـراین خـود بـا بحـران کنشگران دانشگاهی می

 شاگاهی معتبارهای دانساایتآمده و مـدیریت آن کمـک بگیرنـد. در ایـن عرصـه، بسـیاری از پیش
ــه اشــتراک گذاشــتهنامــهداخلــی و خــارجی، کتــب و پایان ــن امــر های خــود را رایگــان ب اند. ای

ها و مراکز علمی در شراین کرونـایی و تعطیلـی های جدیدی را برای حضور فعاو دانشگاهفرصت
توانـد عـالوه بـر گسـترش علمـی، این مراکز در محل و منطقة خود به وجود آورده اسـت کـه می

صورت گسترده در فضای سـایبری حضـور خـود ای را که آن هم بهمینة ارتبا  دانشگاه و جامعهز
 هادایت علمایهاسـت تـا را تیبیت کرده است فراهم کند. این، فرصتی بسیار خـوب بـرای دانشگاه

جامعه را بر عهـده بگیرنـد و مسـئولیت اجتمـاعی خـود را انجـام دهنـد. در ایـن فضـای گسـتردۀ 
 مشاورتهای گونـاگون کنتـرو بحـران را بـا اعضـای خـود بـه توانند راهها میدانشگاهالمللی، بین

کادمیک قـرار دهنـد و برحسـب بگذارند و ایده های جدید را در نظر و عمل در معرض ارزیابی آ
 بیشتری ایجاد کنند. ههای خالقانایده ایرشتهتوانمندی بینها، با است اده از ماهیت رشته

ها به کمک جامعه تواند با یاری اندیشهمی ایرشاتههای بینایجاد شبکهگاه با بدین  ریق دانش
ای اسـت کـه رشـتههای بینای و شـبکهرشـتهبیاید. یکی از نیازهای امروزۀ جامعـه، ارتبـا  بین

صورت مجازی فراهم کند. در شراین بحرانـی آن را به هتواند با شراین کرونایی ادار دانشگاه می
 -های اقتصادی اجتماعیاز مشاغل مختلف گرفته تا سازمان -های مختلفم بخشکنونی، تما

هـای خـود بـرای حلراه گذاریاشاتراکبههای مختلف با اند. متخصصان رشتهداار مشکل شده
ها رفـت را پیـدا خواهنـد کـرد. ایـن متخصصـان در دانشـگاهآمدن بر این بحـران، راه برونفائق

شر  آنکه دانشـگاه پذیر است، بهراحتی امکانان، است اده از آنها بهگذار هستند و برای سیاست
قدم شود و ارتبـا  بـین مـدیران های اجتماعی خود برای خیر عمومی پیشدر راستای مسئولیت

 جامعه با دانشگاه را برای گذر از بحران عملی سازد.
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خاود را باه  توانمنادیع با مسئولیت اجتماعی، دانشگاه دیگر من عل نیست و داو لبانه هـر نـو 

های مـا تـاکنون امکـانش پررنـگ نبـوده و ای که معموً  بین دانشگاهگذارد. مسئلهمی اشتراک
شــدة ملــی خــود اقــدام هــای تیبیتبرکنــار از نیازهــای محلــی، بــه مأموریتها عمومــًا دانشـگاه

کادمیـک را هـا«ماشادن»توانـد دانشـگاهی میکنند. در این شراین بحرانی، روابـن بینمی ی آ
محقق سازد. این، نیاز عصری است که ت ردگزینی، بسیاری از مشکالت جامعـة مـا را  ینحـل 

اـه در  را ایارتباطات شبکه کرونایی بیش از هر زمانی نیاز به هگذاشته است. امروز و در این دور 
طح  ور حـتم در سـسطوا خرد و اه در سـطح میـانی در ارتبا ـات دانشـگاهی، نهادهـا و بـه

 کنیم.کشوری حس میبین
ها اـون انـدان مسـبوب بـه سـابقه های مجازی و اسـت اده از منـابع و سـایتدر ارتبا  با کالس

هـای بیشـتر برخـوردار بودنـد، در ایـن دوره بـا سازمند و گسترده نبود، لذا دانشجویانی که از مهارت
یج کردند که خود مؤید توسـعۀ را ترو  دوستینوع های آموزشی و مهارتی، احساسی ازگذاشتن کلیپ

 مسئولیت نسبت به دیگران است. هاخالب اجتماعی و ارتبا  دانش و مهارت با جامعه ذیل فقر 
های هایی بـرای دانشـجویانی کـه در دانشـگاهتوانند بـا اجـرای برنامـهها میامروزه دانشگاه

تواننـد بگیرنـد کـه میعنوان سـ یرانی در نظـر اند، آنها را بـهداخلی و خارجی در حاو تحصیل
خانواده و ا رافیانشان را هدایت علمی کنند و با شـبکۀ مجـازی دانشـگاهی و ارتبـا  بـا دیگـر 

ــدی ــجویان، توانمن ــهدانش ــن های منطق ــت اده از ای ــیج و اس ــایی و در بس ــی را شناس ای و محل
برد، می ای که از انسجام اجتماعی ضعیف رنجرا تقویت کنند. جامعه جمعی هویتها توانمندی

گذارد. امروز که بحی کرونا به مسئلۀ در مواجهه با هر بحرانی این ضعف خود را به نمایش می
ها تبدیل شده است، بیش از هر زمان دیگری باید بـه ایـن نکتـه ها و دولتمرگ و زندگی ملت

و  توجه کرد که کسانی که در این شراین بحرانی به اصل بقـا مقیـد نیسـتند و بـا دیگـر مـدیران
کشـانند، فقن خـود را بـه شـراین مرگبـار میکنند، درواقع نـهمشاوران و مجریان همکاری نمی

سـازند. مصـداقی از ایـن همراهـی و بلکه عـدۀ دیگـری را نیـز در ایـن فنـا بـا خـود همـراه می
کنشگری مسئو نه را در مقاومت اهالی شهرهای بزرگ و کواـک بـرای مـدیریت بیمـاری و 

قبیـل تواننـد ضـمن معرفـی اینها مین در ایام پیش مشاهده کردیم. دانشگاهکنترو ورود مسافرا
 های بومی، در تقویت هویت جمعی موردنظر نقشی تاریخی ای ا کنند.ظرفیت

اجتمـاعی  همیابـه سـرمایعمـومی جامعـه بـه نهـاد دانشـگاه، به اعتمادتوان به خوشبختانه می
 اده کرد. تقابل علم و خرافات در ایـام اخیـر و ارزشمندی نگریست و از آن به بهترین نحو است
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ای از ن وذ محسوس و نامحسوس مراکز آموزش عـالی و دانـش و تقویت فرهنگ علمی، نمونه
های علمـی تأییدشـده و مـردم اسـت. اسـت اده از دسـتورالعمل ههای روزمـر فناوری در زنـدگی

ظریـات دانشـمندان بـرای کنتـرو گیری از نهای رفتاری در این ایام و حتی بهرهتقویت مراقبت
اجباری و غیره نیز مؤید توجه فراوان جامعۀ عمومی بـه  هرفتارهای پرخاشگرانه در شراین قرنطین

تواند برای تیبیت ارزش علم در جامعه و است اده از آن بـرای جامعۀ علمی است؛ ظرفیتی که می
جامعـه را در ابعـاد  هدایت علمایباید شراین مشابه مورد است اده قرار گیرد. به این معنا، دانشگاه 

پایدار همـاهنگی  ه ور که گذشت، با اهداف توسعمختلف بر عهده داشته باشد. این امر همان
های علمـی کنـد تـا بـا تکیـه بـر یافتـهدارد. در این اهداف دانشگاه از هر فرصـتی اسـت اده می

که هنوز فاصلۀ ما با وضعیت  را در همة سطوا ایجاد نماید. حقیقت این است همنوایی اجتمااعی
تلخ بحران کرونا برای آموزش عـالی  هها زیاد است. امید است تجربمطلوب این نوع از دانشگاه

 های زیادی داشته باشد.کشور درس
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کرونا برای بازمهندسی اجتماعی و تقویت نظام  های رفیت
 یادگیری در فضای مجازی:

 سازی برای شهر هوشمند علم ایرانیضرورت  رفیت

 1سعیدرضا عاملی

 
 مقدمه و بحث

 -فیزیکی/ بیعی و جهان دوم -ت به م هوم ارتبا ات در جهان اوونگاهی اساین نوشتار نیم
عنوان بسـتری جاگیر و فضای مجازی بهای همهعنوان پدیدهمجازی/صنعتی که بین کرونا به

کند و ضمن تبیین م هوم و ماهیت عملکردی کرونا پیامـدهای جاحاضر تقا ع ایجاد میهمه
گانۀ آن را در حوزۀ یادگیری از راه دور یا نتایج ششاجتماعی و امور مرتبن با کار و زندگی، 

بخش ایـن نوشـتار نیـز دهد. پایـانشده مورد بحی و تحلیل قرار میمجازی-یادگیری واقعی
کید بر این معناست که نظام یادگیری الکترونیک در شراین کرونایی به عنوان یک مکانیزم تأ

شود، اما تنها شراین کرونـایی کرونا مطرا می آمدۀ ناشی از شیوع بیماریوجودجبران خأل به
مانــدن و شــهری و درخانهشــهری و درونجابجایی بیننیســت کــه جمعیــت را وادار بــه عــدم

بـودن هـوا بـه دلیـل های امنیتی، آلودهکند. زلزله، سیل، خطرزایینیامدن به محین  بیعی می
هـا عامـل آ ینـدۀ ۀ ازن، ریزگردهـا و دههای اسیدی، کاهش  یها، بارانوجود انواع آ ینده

  و یادگیری از راه دور را بـه ۱۳۹۹زیست دیگر ممکن است شراین دورکاری دعاملی، محین
                                                                                                                   

 . استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران۱

  ssameli@ut.ac.irایمیل: 
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یک الزام گریزناپذیر بدو کند. تاکنون هیچ عاملی همهون کرونا، این الزام و اجبار را بـرای 
های نظام یـادگیری مین دوره، کاستینشینی و کار از راه دور به وجود نیاورده بود. در هخانه

وضوا خود را نشان داد که از دو این خأل و نیازها، نظام آموزشـی جـایگزین یـا از راه دور به
کند و ضرورت تقویت کی یت این پیدا می نظام آموزشی هوشمند و از راه دور تولدی دوباره

شـود و ۀ جهـان آشـکار میهـای پیشـرفتهـا خصوصـًا دولتنظام آموزشـی بـرای همـۀ دولت
 آورد. اقدامات و روندهای جدیدی را به وجود می

 بیعت زندگی و هویت فردی و اجتماعی، مبتنی بر ارتبا ـات اسـت و بـدون ارتبا ـات بـا 
ــود ــری 1خ ــل درونامکان 2و دیگ ــک تعام ــع، در ی ــت. درواق ــذیر نیس ــردی و بیرونپ ــردی، ف ف
شـود. بـا ظهـور صـنعت ارتبـا ی غیرهمزمـان از  ریـق نامـه، ها و تمایزها معنادار میبودنباهم

از  ریـق تلکـس، تل ـن،  3ای و همهنین صنعت همزمان ارتبا ـاتهای هنری و رسانهبازنمایی
؛ عـاملی، ۱۳۸۳الـف،ب،ج؛ عـاملی، ۱۳۸۲فاکس و... عرصۀ ارتبا ی دوفضایی شد دعاملی، 

رتبا ی که از آن تعبیر به واقعیت مجازی و سازی ا  و با ظهور اینترنت از یک فضای شبیه۱۳۹۴
کنـد داری فضـای فیزیکـی و مجـازی را ایجـاد میکه یک فضای یکپاراۀ ادامـه ۵.۰در وب 

 تر پیدا کرده است.  ، عرصۀ فضای دوم اهمیتی کانونی۱۳۹۱دعاملی، 
عـت و فاصـله بـا ها، فاصله با  بیویروس کرونا شرایطی را به وجود آورده است که فاصله با انسان

 بیعـی  -اشیا به الزامی اجتماعی تبدیل شده و ارتبا ات در فضای واقعی یا به تعبیری فضای فیزیکـی
ونقـل بـه حـداقل ظرفیـت خـود تبع انـین الزامـی، نظـام حملداار اختالو و مشکل شده است. به

هواپیمـا جابجـا  4هـزار۳۹رسیده است. در نظر بگیرید که تعداد مسافرانی که در ساو توسن بیش از 
کردند، داار مشکل و اخـتالو جـدی شدند که جمعیتی بیش از اهارمیلیارد مسافر را جابجا میمی

مرتبه توق ی در پرواز هواپیماها به وجـود آورده اسـت کـه بـا مشـکل و بحـران شده است. کرونا یک
تریلیـون د ر ۲وع کرونا، های نخست شیاند. ارزش سهام بورس در ه تهپارکینگ هواپیما مواجه شده

هـای ناشـی از حجم تبدیل سرمایه به نقدینگی  ی اند ه ته تحـت تـأثیر نگرانی 5کاهش پیدا کرد.
 که در گذشتۀ تاریخی سابقه نداشته است.  6میلیارد د ر رسید۳۵۰کرونا به 

                                                                                                                   
1. Interapersonal Communications 
2. Interpersonal Communications  
3. Instant Communication Industry 
4. https://www.travelweek.ca/news/exactly-many-planes-world-today/  
5. https://nabzebourse.ir/fa/news/11714/ 
6. https://donya-e-eqtesad.com/ 

https://www.travelweek.ca/news/exactly-many-planes-world-today/
https://nabzebourse.ir/fa/news/11714/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3626723-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C


  279/   ... های کرونا برای بازمهندسی اجتماعی و تقویت نظامظرفیت

 

درصد تولیـد ناخـالص داخلـی ۱۰نمونۀ دیگر، صنعت گردشگری است. این صنعت فراگیر 
دهد. با شیوع ویروس کرونا، صنعت گردشگری آسیب زیـادی را به خود اختصاص می جهانی

ــارجی، هتل ــی و خ ــگری داخل ــت و گردش ــده اس ــل ش ــا، آیانسمتحم ــگری، ه ــای گردش ه
نوعی های حـوزۀ گردشـگری و... همـه بـهآپونقل هوایی، راهنماهای محلـی، اسـتارتحمل

درصـد از تولیـد ناخـالص ۱۰اعـالم کـرده اسـت کـه  اند. در اروپا، کمیسیون اروپامتضرر شده
میلیـارد یـورو ۱۰۰داخلی اروپا از صنعت گردشگری است که این بخش با انتشـار ایـن ویـروس 

میلیـون ۵۰  کنـد کـه حـدود اعـالم می 2شورای توریسم و مسافرت جهان 1ضربه خورده است.
میلیون شـغل مربـو  ۳۰ین مقدار شغل مرتبن با کرونا تحت تأثیر کرونا از بین خواهد رفت. از ا

 3میلیون در آمریکا و مابقی در سایر نقا  جهان خواهد بود.۵میلیون در اروپا، ۷به آسیا، 
های ناشـی از ارتبـا  بـا دیگـران و حتـی احساس نگرانی نسبت به ادامۀ زندگی، اضـطراب

شـدن نمازهـای عطیلها اعم از مساجد، کلیساها و کنیسـه و تشدن فراگیر عبادتگاهاشیا، تعطیل
جز شـراین سیاسـی سـابقه السالم که در گذشـتۀ تـاریخ بـهجمعه و حتی حرم معصومین علیهم

ها و ها و دانشـگاهها، دبیرستانها، دبستانشدن فراگیر کودکستاننداشته است و همهنین تعطیل
ین کرونـایی اسـت هایی از پیامدهای انسـانی حـشدن هر نوع اجتماع بشری، نمونهاساسًا تعطیل

 که ات اب افتاده است. 

های جبــران بســیار متنــوعی را بــرای جبــران هــای جهــان، مکانیســمدر همــین دوره، دولت
های فردی و اجتمـاعی و ادامـۀ کنندۀ اشتغاو و حمایتوکارها، کاهش خیرهشدن کسبتعطیل

صـورت نسـبی هـا بهجبران انـد کـه البتـهای و مهـارتی بـه کـار بردههای رسمی، حرفهیادگیری
های صـنعتی کارساز است و مواردی کـه نهایتـًا بـه حضـور افـراد در محـین  بیعـی، کارخانـه

المللی اسـت، تحـت تـأثیر جـدی ایـن ونقل و ارتبا ات بینگردد و نیازمند خدمات حملبرمی
 اند و پیامدهایی سنگین به دنباو آن خواهد آمد. شراین قرار گرفته

جاست که این فشار جهـان کرونـایی بـه عزیمـت بـه فضـای دوم زنـدگی یعنـی فضـای سؤاو این
آمـوزان و دانشـجویان بـرای آمـوزش حضـوری و غیرحضـوری و مجازی و گرفتن انتخاب از دانش

شدن یادگیری الکترونیک و یادگیری از  ریق فضای مجـازی، مـا را بـا اـه نظـام انتخابینوعی تک
ای که مطرا است این اسـت کـه اساسـًا کرونـا در کند؟ سؤاو زمینهمیوتربیت جدیدی مواجه تعلیم

                                                                                                                   
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/18/2219046/ 
2. The World Travel and Tourism Council 
3. https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-

pandemic-tourism-aviation/  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/18/2219046/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation/
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ای یک نگاه اولیه اه پیامدهای اجتماعی به دنباو خواهد داشت. در این نوشتار ابتـدا بـه ابعـاد زمینـه
شـود و در پایـان مالحظـاتی در خصـوص نظـام لحاظ اجتماعی پرداخته میحین کرونا و پساکرونا به

  را خواهد شد. یادگیری جدید 
 

های تغییار در نظاام و زمیناه 19-های کار و زندگی کوویادپیامدهای اجتماعی و نظام
 یادگیری

در نظر گرفت که پیامـدهای سیاسـی، « َاَبربحران»عنوان یک توان بهانتشار ویروس کرونا را می
ی، دمیرزائـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بـرای جهـان پسـاکرونا بـه همـراه خواهـد داشـت

ــد قطبیبینی . پیش۱۳۹۹ ــایی مانن ــت ه ــاعی و تقوی ــادهای اجتم ــزایش تض ــتر و اف ــدن بیش ش
شـدن حبـاب فنـاوری، ، شکستهESGشـدن شـتاب یافتن مرزهای ملی، کمگرایی و اهمیتملی

های سـازمانی بـا ظرفیـت دورکـاری، توسـعۀ شـهرهای هوشـمند، اصـالا نظـام توسعۀ سیسـتم
ت پیونـدهای خـانوادگی، بازسـازی سـرمایۀ اجتمـاعی و تقویـت همبسـتگی دیوانسا ری، تقوی

ریزی و  راحی شهری، از سوی محققان و اندیشـمندان ایـن حـوزه مطـرا پایدار و تغییر برنامه
 تواند نگاه به نظام آموزشی و توقعات از آن را تغییر دهد. شده است که اساسًا می

عنوان یکــی از افــزایش تضــاد  بقــاتی بــه گرایاای:افاازایش تضااادهای اجتماااعی و تقویاات ملاای (1
پیامدهای شیوع ویروس کرونا در جهان پساکرونا در نظر گرفته شده اسـت. در دورۀ فراگیـری 

کردن کرونا نیـز تـا پیـداکردن اند و پس از فروکشکرونا، بسیاری از کارگران از کار بیکار شده
تواند تبعات اجتماعی، فرهنگـی و ضعیتی میکار جدید باید دورۀ بیکاری را  ی کنند. انین و 

روانی زیادی برای فرد و خـانوادۀ وی در سـطح جامعـه داشـته باشـد. براسـاس گـزارش گـروه 
فنی که کارهای آبی دکارگران فنی و نیمه  پس از کرونا، کارگران یقهKapadia, 2020اوراسیا د

بگیری کـه کـار تخصصـی یـا حقـوب سـ ید دکارکنـاندهند  مانند کـارگران یقهیدی انجام می
راحتی از خانه کـار کننـد. همهنـین تعطیلـی توانند بهدهند  نمیتخصصی دفتری انجام مینیمه

رود کـه کند؛ لذا انتظـار مـیوالدی وارد میهای فقیر یا تکمدارس، فشار بیشتری را بر خانواده
ها و آمده و کشـتهتر، مشکالت پیشتضاد  بقاتی پس از کرونا افزایش یابد. در یک افق بزرگ

های عضـو اتحادیـۀ اروپـا میـل ایتالیـا، اسـپانیا و فرانسـه، مبتالیان فراگیر، برای بعضی از دولت
کید بـر ملیدهد و بهاهمیت مرز ملی و تکیه بر منابع ملی را افزایش می جای گرایـی بـهنوعی تأ

رسـد کـه اروپـای یکپاراـه در د و به نظر میشدن را جایگزین خواهد کر گرایی و جهانیمنطقه
 این مسیر داار مشکالت اساسی خواهد شد. 
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 ور کــه روشــن اســت، همــان :(ESG)محیطی، اجتماااعی و حکمراناای شاادن شااتاب عواماال زیسااتکم (2
ــت ــل زیس ــیعوام ــاعی و حکمران ــدازه 1محیطی، اجتم ــاعی در ان ــرات اجتم ــداربودن و اث گیری پای

ـتهکسبگذاری در یک سرمایه رسـد کـه پـس از اند. بـه نظـر میوکار یا سازمان اهمیـت محـوری داش
شــتاب خــود را از دســت دهــد. براســاس گــزارش گــروه اوراســیا  ESGکــردن بحــران کرونــا، فروکش

ممکن است شتاب خود را از دست بدهـد. تـالش کشـورها  ESG ، با شیوع کرونا، Kapadia, 2020د
 وهوا باشد. تواند به قیمت تغییر آبمی برای جلوگیری از بحران اقتصادی

ازجمله سـناریوهایی کـه بـرای جهـان پسـاکرونا مطـرا شـده  شدن حباب فناوری:شکسته (3
-۱۹۹۵کـه متولـدین  یا هزاره Y ویژه در میان نسلشدن میل و اشتیاب به فناوری بهاست، تعدیل

اسـت کـه متولـدین  Zین نسـل شـوند و همهنـنیز نامیـده می« بومیان دیجیتاو»هستند و  ۱۹۸۰
  معتقد اسـت کـه حبـاب فنـاوری 2به بعد هستند. جاستین لورنز دمدیر ارشد در اینوسکو ۱۹۹۶

مندی شدید جهـان بـه فنـاوری را پایـان تواند اشتیاب و عالقهشود و بحران کرونا میشکسته می
بـرای خوداصـالحی   . درواقع، انسان موجودی است که توانایی بـا ییKapadia, 2020دهد د

دهـد. ها جای خود را به بازگشت به شراین متناسب با حقیقت انسـان میها و اغرابدارد. افرا 
تمایل انسان به  بیعت و زندگی  بیعی، عنصری حقیقی در وجود انسان است که ممکن اسـت 

راهم کنـد. های جدید، نوعی عمل افرا ی را فـهای جدید خصوصًا در حوزۀ فناوریبا نوآوری
کنـد و فاصـلۀ اجتمـاعی و هـای جدیـد را تشـدید میشراین کرونایی، انتقاو به فضـای فناوری
دهد؛ لذا این شراین، افزایش شدت تحت تأثیر قرار میفاصله با  بیعت و زندگی  بیعی را نیز به

 کند. حسرت یا ناستالژیا نسبت به زندگی  بیعی را فراهم می
در جهـان مجـازی و بـا توجـه بـه منطـق  ی سازمانی با  رفیت دورکاری:هاشدن سیستمفعال (4

مواجهیم. در این فضای جدید، کار از بسـتري « کار مجازی»، با م هومی به نام «کار عددی»
شـده تغییـر متصل به مکان مشخص و مرکزي، به هویت  مجزا از مکان و در شـکل  غیرمرکزي

بودن، نـامتمرکزبودن، ناپیوسـته»ا خصوصیات  همهون را ب« کار فراگیر»یابد و م هوم شکل م 
 . براسـاس تغییـر ۱۳۹۲بخشد دعاملی، تحقق م « بودناجراجا قابلبراي همگان بودن و از همه

ها بـه بـاز راحی کردن ویروس کرونا، سازمانرسد که پس از فروکشدر م هوم کار، به نظر می
 3های جدید بپردازند. کـارن هـریسهای فناورییتهای خود در راستای است اده از ظرفسیستم

                                                                                                                   
1. Environmental, Social, and Governance 

2. Invesco 
3. Karen Harris 
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کید می1دمدیرعامل برین ماکروترند گروپ احتمـاً  کـاهش هزینـۀ »کند که   بر این موضوع تأ
هایی را بـه های زیـادی، سیسـتمشـود و شـرکتدرنتیجۀ بحران ویروس کرونا تسریع می« فاصله

دهد تا از خانه کار کنند و کارمندان بیشتری بـه آورند که به کارمندان خود اجازه میوجود می
 ,The Guardian« دشوند کـه ادامـه خواهنـد یافـتعاداتی می»کنند و تبدیل به آن عادت می

لحاظ فرایند ارتبـا  اسـتاد و دانشـجو و رابطـۀ  . شایان ذکر است که نظام یادگیری نیز به2020
 محوری دورکاری است.  کارمند با دانشجو و دانشجو با دانشجو، موضوع

ریزی شهری است گذاری و برنامهشهر هوشمند بخشی از زبان سیاست توسع  شهرهای هوشامند: (5
کردن پایـداری اقتصـادی، اجتمـاعی و دنبـاو»هـای جدیـد بـرای که به دنباو است اده از قدرت فناوری

هـاي از فناوري» . در رویکرد خدمات شـهری، شـهر هوشـمند Hodgkinson, 2011است د« محیطی
، یادگیری، 2هاي حیات  و خدمات شهري دسرپرست ارتبا ات  و ا العات  براي ایجاد اجزای زیرساخت

گاهانـهسالمت، امنیت عموم ، امالك و مستغالت، حمل تر و تر، تعـامل ونقل و آب و برب  به شکل آ
نیـز شـهر هوشـمند « ايبرنامه»د  . در رویکر Belissent et al, 2010: 450« دکندکارآمدتر است اده م 

انداز سیاس  را درون یك برنامۀ منسجم بهسازي شهري شهري است که بتواند فناوري، ا العات و اشم
رود در های جدید، انتظار میهای فناوری . با توجه به ظرفیتCorreia, 2011و خدمات  گرد هم آورد د

هـایی در سـطح سـاختاری و کـارکردی در جهـت ظرفیت ها به است اده از انینجهان پساکرونا، دولت
 : از دیگـر تـأثیرات ۲۰۲۰کننـد. گـاردین دپایداری شهری و بهزیستی و احترام و شادی شهروندان توجه 

های دیجیتاو در شهرهاست. شهرهای هوشـمند، شـهرهای بالقوۀ ویروس کرونا، تشدیدشدن زیرساخت
شدن شهرها به رود که تالش بیشتری برای دیجیتالیلذا انتظار می اند وتری از منظر سالمت عمومیایمن

 وجود آید. 
ـیوع کرونـا و بـه اصالح نظام دیوانساالری: (6  ورکلی در دورۀ بحـران، بـا توجـه بـه اینکـه در دورۀ ش

 رود کـه پـس ازموقع اثرگذاری من ی دارند، لذا انتظار مـیساختارهای بوروکراتیک بر اقدامات مؤثر و به
دورۀ کرونا بـازنگری در نظـام دیوانسـا ری مـالی و اداری و فرهنـگ سـازمانی صـورت گیـرد و همـۀ 

نوعی تبـدیل محتـوا و فراینـدهای آنـالوگ و شـدن، موضـوع تحـوو دیجیتـاو و بـهدیجیتاواقدامات قابل
 فیزیکی به محتوا و فرایند دیجیتاو و الگوریتمی محقق شود. 

سـاز، اهمیـت زیـادي عنوان مکتبـ  انسانبـه اسالم ی اعضای خانواده:تقویت پیوندهای عاطفی و روان (7
« صـالا»و « فساد»قائل است و خوشبخت  و بدبخت  جامعۀ انسان  را منو  به « وا ی  خانواده»براي 

                                                                                                                   
1. Bain Macro Trends Group 

2. Administration 

https://www.bain.com/insights/topics/macro-trends/
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یاد شده است. انتشار ویروس کرونا و شراین گریزناپـذیر   1عنوان محل تسکینداند و از آن بهاین نهاد م 
ـتر، ارتبـا  روحـی عمیـقهای خانوادگی، بـاهمر خانه، فرصتی برای تحکیم بنیانماندن د تر، بودگی بیش

تر اعضـای   و مراقبـت جـدی۱۳۹۹کار مشارکتی، همکاری و توجه، آرامش و امنیت درحمانی، تقسیم
نهاد مقـدس  توان انتظار داشت که این روابن، در دورۀ پساکرونا به تقویتخانواده فراهم کرده است. می

ـناخت بهتـر اعضـای آن از یکـدیگر و مالحظــات و روحیـات هـم منتهـی شـود. حســین  خـانواده و ش
هـا، افکـار من ـی و تعارضـات و بودندر ایـن دورهم»زمینه معتقد است که شناس دراین، روان2ابراهیمی

 ـور شـود. همینمیها بر ـرف کردند مطرا و کدورتمشکالتی که قباًل فرصت بروز و بیان پیدا نمی
ـبک  فرصتی برای خود و رسیدگی به کارهایی است که همیشه تلنبار و فراموش شده است. همۀ اینهـا س

 «. زندگی آیندۀ ما را تغییر خواهد داد

ای کـه کرونـا در آن فـروکش جامعـه بازسازی سارمای  اجتمااعی و تقویات همبساتگی پایادار: (8
 . بوردیو دبه نقل از ۱۳۹۹ماعی برخوردار است دفاضلی، کرده، از ظرفیت بازسازی سرمایۀ اجت

پیونـدهای اجتمـاعی و عضـویت »  در تعریف سـرمایۀ اجتمـاعی، بـر ۱۳۸۸شیانی و دیگران، 
کیـد دارد و رابـرت پاتنـام د« های اجتمـاعیهـا و شـبکهکنشگران در گروه   نیـز ۲۸۵: ۱۳۸۰تأ

گاهانه و شکل از شبکۀ روابن و کنشسازمانی اجتماعی مت»عنوان سرمایۀ اجتماعی را به های آ
 داند. می« اعتماد اجتماعی

شهرها پس از ویروس کرونـا: »  در مطلبی با عنوان ۲۰۲۰گاردین د تنش میان تراکم و جداسازی: (9
، بـه تـأثیرات شـیوع ویـروس « ور بنیادی زندگی شهری را تغییـر دهـدتواند بهمی ۱۹-اگونه کووید
ماننـد کرونـا همـواره  3هاییاساس، پنـدمییزی و  راحی شهری پرداخته است؛ براینر کرونا بر برنامه

دهند و تأثیرات زیادی را در ابعاد مت اوت شهرها ماننـد تـراکم های جدید شهری را شکل میموقعیت
رسـد کـه در جهـان ریزی شهری، به نظـر میو جداسازی شهرها خواهند داشت. در  راحی و برنامه

لحاظ مصـرف تـر، بـهتنش میان تراکم و جداسازی به وجود خواهد آمـد. شـهرهای متراکم پساکرونا
دیگر، جداسـازی نیـاز بـه زمـین بیشـتری اند و کارآمدی بیشتری دارند. ازسـویصرفهبهانریی مقرون

دارد. انتخاب هریک از این دو مدو  راحی شهری، بر هویـت شـهری و روابـن اجتمـاعی اثرگـذار 
ریزی شـهری مبتنـی بـر ، برنامـه«فاصـلۀ فیزیکـی»رسد که کرونا و تأکید بـر به نظر می خواهد بود.

گذاران حـوزۀ شـهری قـرار خواهـد داد. ریزان و سیاسـتازپیش مورد توجه برنامـهجداسازی را بیش
                                                                                                                   

م سکَنا» .1 کج ت  ن بیوج م م    80ل، آیة دسورة نح« والله َجَعَل َلکج
2. https://www.eghtesadonline.com/ 
3. Pandemics 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/425311-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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در حـاو حاضـر، مـا »زمینه معتقد است که تی  دراینآیداستاد مطالعات شهری در ام 1ریهارد سنت
ازنظـر سـنت، در آینـده «. توانیم و به دلیل خـوبی هسـتیماو کاهش تراکم در هر جایی که میدر ح

شـود تر تمرکـز میهای ان رادی و محالت گستردهروی پیداکردن راهکارهای  راحی برای ساختمان
باشـند، بـاهم  هاها و کافـهمیـل رسـتوران هـایی فشـردهکند تا بدون اینکه در محلکه افراد را قادر می

ها و مراکـز علمـی متـراکم،  . در این مسیر، دانشـگاهThe Guardian, 2020معاشرت داشته باشند د
ای در پهنۀ جغرافیـایی دانشکدهگذاری بینهایی با ظرفیت پراکنده و با فاصلهجای خود را به دانشگاه

 دهند. تخت می

 
 یادگیری بندی: کرونا و پیامدهای بنیادین در نظامجمع
 ور حتم، در دورۀ  ور که مالحظه شد، ویروس کرونا موجب یک انتقاو بزرگ جهانی شده و بههمان
ها یا نظمی جدید بـه دنبـاو آن آورد و ممکن است نظامنظمی جهانی را به وجود میمدت یک بیکوتاه

دارد که بـا  2جاگیرقدرت ن وذ جهشی و همه ۱۹-محقق شود. ویروس کواک با مقیاس نانویی کووید
از مسیر رابطۀ انسان با انسان، انسان با  بیعت و انسان با اشیا، جامعۀ انسانی را گرفتـار  کنندهسرعتی خیره

رغم اینکه در گذشته نیز فضای مجازی، قلمروی بزرگی از ارتبا ات انسان با انسان، کند. علیبیماری می
ـیا، ا العـات و فراینـدها های هوشمند بـه انسـاندیوایس انسان با ماشین، ماشین با ماشین و اتصاو ها، اش

ـیاری از بوده است اما با توجه به شراین پیش 3ها داینترنت همۀ پدیده آمده و اقتضائات جدید، انتقـاو بس
نوعی تابع منطق استبداد مجازی و یا تجربـۀ خطرهـای عنوان یک امر قطعی و بهامور به فضای مجازی به

 شود:فضای فیزیکی، از اهمیت برخوردار است. در اینجا بر اند نکته تأکید می بزرگ در
ویروس کرونا بـه جهـان  بیعـی مربـو  اسـت و ن ـوذی در جهـان مجـازی نـدارد امـا   ۱

مبنا جهان مجـازی، محیطـی پیامدهای زیادی را برای جهان مجازی به وجود آورده است. براین
 بیعـی محسـوب  -نوعی جهان مکمل برای جهان فیزیکـیعنوان جهان جایگزین و بهامن و به

لحاظ نظام جهـانی حکمرانـی تهدیـدهای جـدی دارد کـه بـا تـدبیر شود. البته این محین بهمی
تـوان جلـوی بسـیاری از تهدیـدهای محیطـی را گرفـت و همهنـین شبکۀ ملـی ا العـات، می

وجـه سـالمت متعـادو و یچهلحاظ کاربر، زنـدگی و کـار صـرفًا از  ریـق محـین مجـازی بهبه
 کند. نیازهای  بیعی انسانی را تأمین نمی

                                                                                                                   
1. Richard Sennett 

2. Pandemic  
3. Internet of Everything 
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جابودن  برخـوردار اسـت و ویروس کرونا از یـک تـوانش جهشـی و پانـدومیک دهمـه  ۲
، 3ای، مویو ربـــودن، شـــبکه2، غیرمرکـــزی1جاحاضـــرفضـــای مجـــازی نیـــز خصیصـــۀ همه

دیجیتـاو  دارد کـه انعطـاف تر یک ماهیـت رقـومی ددرآوردن همگان و از همه مهممشارکتبه
 . ۱۳۹۶دهـد دعـاملی، عملکرد کوانتومی، الگوریتمی و محاسـباتی بسـیار قدرتمنـد بـه آن می

دایک، ما را وارد عصر ان جـار اتصـا ت و ارتبا ـات کـرده دیگر، این جهان به قوو ونازسوی
ــاو ــه اتص ــه از آن ب ــت ک ــویی،  4گراییاس ــنی آه ــاملی و محس ــت دع ــده اس ــر ش  . ۹۸۱۳تعبی

های بسیار زیادی برای کار از راه دور فراهم کـرده اسـت کـه های جهان دوم، ظرفیتخصیصه
های بزرگ مرتبن با کـار از راه الشعاع خود قرار داده است. یکی از دایرهها را تحتهمۀ عرصه

ی دوم تر، یـادگیری از  ریـق فضـای مجـازی یـا فضـادور، یادگیری از راه دور یا به تعبیر دقیق
های است. این یادگیری به یک معنا یادگیری از راه دور نیست و یک نوع یادگیری با خصیصـه

ای و مـویو ر،   یادگیری شـبکه۳  یادگیری تعاملی، ۲جاحاضر و غیرمرکزی،   یادگیری همه۱
  ۷  یـادگیری بـا ماهیـت رقـومی ددیجیتـاو  و ۶ای و   یـادگیری  یـه۵  یادگیری یکپاراه، ۴

 های بزرگ دحافظۀ مجازی یادگیری  است. یادگیری با داده
شـد. در فضـای تعـاملی در گذشته، در ارتبا  انسان با فضای بازنمایی، از مخا ب صحبت می  ۳

کننـده نیسـت، شـود کـه صـرفًا یـک دریافتجدید، در رابطۀ انسان با فضای دوم از کاربر صحبت می
دهـد و ا منطق آموزش جـای خـود را بـه توانمندسـازی کـاربر میبلکه بازخورددهنده نیز است. در اینج

 کند. های یادگیری تبدیل میرابطۀ معلم و شاگرد را به رابطۀ متن و یادگیرنده و تقویت توانایی
گرای نظام یادگیری مجازی، مسیر جدیـدی از رابطـۀ عاد نـه در نظـام پیشرفت عدالت  ۴

هــای کلــی، یــادگیری مجــازی اســت اده از ظرفیتآموزشــی را رقــم خواهــد زد. در رویکــردی 
تواننـد های جدید برای یادگیری و آموزش است. در انین رویکردی، منـابع درسـی میفناوری

توانـد از هـر هایی مختلف ارائه شوند و امکان مـرور مسـتمر وجـود دارد، یـادگیری میدر قالب
و امکـان ارتبـا  گسـترده و متقابـل بـا جایی باشد، منابع از هر جا و هر زمان در دسترس است 

دیگر، در رابطۀ معلـم شود. ازسویدیگران وجود دارد و لذا رفع ابهام سریع و در زمان انجام می
های تحصیلی بین دانشجویان، مالحظات اخالقـی و رعایـت آموز و دانشجو و یا رقابتبا دانش

برای پرهیز از تبعیر به وجـود آورده  های آموزشیهای متنوعی برای نظامگیریعدالت، جهت
                                                                                                                   
1. Omnipresence  

2. Dispersal  

3. Modularity  

4. Connectivism  
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کنـد و میـزان که در نظام هوشمند جدید آموزشی، قضاوت بعد الگوریتمی و هوشمند پیـدا می
 دهد.خطای انسانی را کاهش می

عنوان یـک امکـان تقویت فراگیر نظام یـادگیری و پـژوهش الکترونیـک و هوشـمند بـه  ۵
، ضرورتی قطعـی اسـت. بحـران کرونـا، لـزوم های آموزشی و پژوهشیجایگزین و مکمل نظام

های مربو ـه، تولیـد گـذاریها، سطح سواد دیجیتاو کاربران، مقرراتتوجه به توسعۀ زیرساخت
هـای یـادگیری کارآمـد و همهنـین سـازوکارهای پیگیـری وضـعیت های یادگیری، پلت رمبرنامه

س از این شوک جهانی، موضوعاتی رود که پیادگیری افراد را به وجود آورده است و انتظار می
محور، کنتـرو بـر محتـوای همهون تقویت و توسعۀ دسترسی متوازن به محتوای یادگیری مکـان

نسـلی دمعلمـان و و کـاهش شـکاف مهـارتی بین ایهای اندرسانها العات، است اده از درس
 والدین  مورد توجه قرار گیرد. 

ست و برخالف کار دستی و کار مکانیکی کـه تـابع فضای مجازی، تابع قانون کار مجازی ا  ۶
قانون تک تولید، تک توزیع و تک مصرف است، کار مجازی از منطق یک تـالش و یـک سـاختار 

نهایت تولید، توزیع و مصرف برخوردار اسـت؛ لـذا اینکـه میابه متمایل به بیافزار بهو یک برنامه و نرم
یی خاص برای آموزش و یـادگیری از راه دور درسـت کنـد یـا افزارها ور مستقل نرمهر دانشگاهی به

کتابخانۀ دیجیتاو مستقل داشته باشد و یا حافظۀ مجازی خـاص ایجـاد کنـد، یـک خطـای راهبـردی 
بـرداری از گذاری یـا بهرهگرایی دانشگاهی است که از امکان اشتراکناشی از سواد ناقص یا قومیت

کند. پیشنهاد تأسیس شهر مجازی علـم ایرانـی کـه در سـاو ز میشده پرهیگذاشتهاشتراکظرفیت به
 های علمووی مجووازییووبکهالــف ، ۱۳۸۸دعــاملی،  مووتن مجووازیدر قالــب ســه جلــد کتــاب  ۱۳۸۸

ج  پیشنهاد شد، اگر تاکنون عملیـاتی شـده بـود امـروز از یـک ۱۳۸۸د پژوهش مجازیب  و ۱۳۸۸د
بـا علـم و دانـش اعـم از منـابع علمـی مجـازی،  کنندۀ همۀ نیازهـای مـرتبنظرفیت قدرتمند و تأمین

های بزرگ تولیـدات علمـی ایـران در قالـب مقالـه، کتـاب، های مجازی و هوشمند، دادهآزمایشگاه
تر، شـهر مجـازی های کارشناسی ارشد و دکتری و یا ثبت اختراعات برخوردار بود. از همه مهمرساله

گذاری ه امکـان یـادگیری الکترونیـک و اشـتراکعلم ایرانی، یک دانشگاه بزرگ مجازی است کـ
های پراکنـده در سـرزمین مندی از نوآوریهای برتر کشور برای سایر دانشگاه و بهرهدروس دانشگاه

شود علم ایرانی نـه علـم کند. اینکه گ ته میایران و حتی جامعۀ ایرانی پراکنده در جهان را فراهم می
افزایـی ببینـیم کـه شـامل بـیش از عنوان ظرفیـت همکه همۀ ایرانیان را بهایران، ناظر بر همین معناست 

میلیون جمعیت ایرانیان خارج از کشـور اسـت کـه البتـه هشتادمیلیون جمعیت حاضر در ایران و شش
« سـرمایۀ بـزرگ علمـی»همۀ آنها در شراین سنی و علمی کنشگری علمی نیستند ولی ظرفیت فعاو 

 شوند. می برای ایران و جهان محسوب
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تر در جهت صورت فراگیرتر و محوریهای جهان بهدر نگاه به آینده و پساکرونا، دانش  ۷
تری بـه گیری قـویهای نوین نیز جهتکنند. فناوریتوسعۀ دانش سالمت و درمان حرکت می

تشخیص، درمان و نگهداری هوشمند خواهند داشت. گ تمان و رویکرد فناوری سبز، نگـاهی 
ها حتی توسعۀ نظام آموزشی، برمبنای مسـئولیت اجتمـاعی و مسـئولیت ه در همۀ عرصهاست ک

های آموزشی را با رویکرد کـاهش تخریـب زیست بوده و توسعۀ فناوریدر قباو انسان و محین
کنـد. درواقـع، بـا توجـه بـه ها و محین  بیعـی زنـدگی دنبـاو میزیست اعم از هوا، آبمحین

های بیشــتری بــه ســمت امــر حجــم شــیوع ویــروس کرونــا، حساســیت و ۱۹-بیمــاری کوویــد
ای کـه نظـام اخطـار سـالمت از  ریـق گونـههوشمندسازی سالمت به وجـود خواهـد آمـد، به

 های متصل به انسان، اشیا، ا العات و فرایندها فراگیر خواهد شد.  دیوایس

وجودآمدۀ زم جبران خأل بهعنوان یک مکانینظام یادگیری الکترونیک در شراین کرونایی به
ناشی از شیوع بیماری کرونا مطرا اسـت امـا تنهـا شـراین کرونـایی نیسـت کـه جمعیـت را بـه 

ــدم ــی وادار میجابجایی، درخانهع ــین  بیع ــه مح ــدن ب ــتن و نیام ــیل، نشس ــه، س ــد. زلزل کن
ی اسـیدی، کـاهش هاها، بارانبودن هوا به دلیل وجود انواع آ یندههای امنیتی، آلودهخطرزایی

زیسـت ممکـن اسـت شـراین دورکـاری و ها عامل دیگر آ یندۀ محین یۀ ازن، ریزگردها و ده
یادگیری از راه دور را به یک الزام گریزناپذیر تبدیل کند. تاکنون هیچ عـاملی همهـون کرونـا، 

در همـین دوره،  نشینی و کـار از راه دور بـه وجـود نیـاورده بـود.این الزام و اجبار را برای خانه
وضوا خود را نشـان داد کـه از دو ایـن خـأل و نیازهـا، های نظام یادگیری از راه دور بهکاستی

کنـد و پیـدا می نظام آموزشی جایگزین یا نظـام آموزشـی هوشـمند و از راه دور تولـدی دوبـاره
یشرفتۀ جهان های پها خصوصًا دولتضرورت تقویت کی یت این نظام آموزشی برای همۀ دولت

 آورد. شود و اقدامات و روندهای جدیدی را به وجود میآشکار می

بنـدی، محـور راهبـردی بخـش جمع ۷ای ذکرشده همراه بـا محور زمینه ۹بدیهی است که 
های راهبردی در حوزۀ علـم و فنـاوری در فضـای دوم و شـراین امکـان محمل تدوین سیاست

هـای یگزین در شـراین عـادی و شـراین اضـطرار و فوریتمندی از محـین تکمیلـی و جـابهره
کید می  شود که ابعاد اثرگذاری بزرگ دارد: محین زیستی است. در پایان بر دو الزام کالن تأ

فضای مجازی یک ظرفیت دوم برای علم و نوآوری فناورانه و همهنـین فضـای کـار و   ۱
عنوان خدمات مستقل و الزامی بهزندگی است که  زم است همواره برای خدمات تکمیلی و یا 

 بیعی آماده باشد تا خصوصًا در صورت الزامات  بیعی میل زلزلـه،  -جایگزین فضای فیزیکی
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هـای اسـیدی و سـایر تهدیـدهای هوای بسیار ناسـالم و خطـرزا، سـیل، غلبـۀ ریزگردهـا و باران
مبنـای دیجیتـاو و دههای دازیستی بتواند کار و قلمروهای یادگیری الکترونیک و پژوهشمحین

هوشمند و هوشمند را در دسترس قرار دهد و امکان عملیات علمی را های نیمهحتی آزمایشگاه
 فراهم آورد.

یافتن به ظرفیت با   زم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکـاری وزارت برای دست  ۲
ای جهـت تصـویب در ارائۀ  یحـهجمهوری، اقدام به بهداشت و درمان و معاونت علم و فناوری رئیس
هـای حـوزۀ سـاختن ظرفیتتواند در خصـوص متراکمستاد نقشۀ جامع علم کشور نماید. این  یحه می

ســازی و امکــان هــای علمــی، ذخیرههــا و گروهســازی قطبیــادگیری و آمــوزش الکترونیــک، شبکه
ارهـای تحقیقـاتی و آزمایشـگاهی های ملی در حوزۀ منابع علمی، دروس آموزشـی و کبازخوانی َاَبرداده

 باشد. « شهر هوشمند علم ایرانی»در بستر 
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 به آموزش عالی برای «آزادوار کرونا پند»
 تفاده از فناوری دیجیتال:اس 

 «پساکرونا»ها در در دانشگاه ریزی برای تحول دیجیتالضرورت برنامه
 زمانه پندی آزادوار داد مرا

 سر پند استزمانه را اون نکو نگری سربه
 )رودکی(

 2و کاوه بازرگان 1عباس بازرگان

 مقدمه
لی نهادهـای آموزشـی، در اغلـب  ورکها، و بـهشیوع ویروس کرونا در جهان باعی شد که دانشگاه 

میلیـارد یادگیرنـده 5/1 ور موقت تعطیل شوند. این امر مانع دسترسی حـدود کشورها ازجمله ایران به
اندیشی برای این مشـکل بسـیاری منظور اارههای درس حضوری در سراسر جهان شد. بهبه کالس

لکترونیکـی تأکیـد کردنـد. ایـن امـر های یـادگیری ااز کشورها ازجمله ایـران بـر اسـت اده از سـامانه
دیگر، بـا توجـه بـه سـویبرای آموزش عالی تلقی شـود. از« تهدید»عنوان یک سو، بهتواند ازیکمی

عنوان یـک ها، از آن بـهدر تمام شئون جامعه ازجمله دانشـگاه تحول دیجیتالانقالب صنعتی اهارم و 
تــوان ها میحــوو دیجیتــاو در دانشــگاهفرصــت اســت اده شــود. در موقعیــت موجــود، بــرای تحقــق ت

ــد» ــا هم« تهدی ــر ب ــن ام ــود. ای ــدو نم ــت ب ــه فرص ــت درهمرا ب ــردی در جه ــی راهب ــدگی افزای تنی
هـای افزاری و نیز توانمندسـازی نیـروی انسـانی نسـبت بـه مهارتافزاری، نرمهای سختزیرساخت
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 دیجیتاال هاای ناوینفناوریاربرد دیجیتاو، میسر است. تحوو دیجیتاو در دانشگاه، فرایندی است که ک
سازد. با توجه بـه مراتـب یادشـده، در ایـن پذیر میسازی انجام تمام امور دانشگاه امکانرا در اابک

ثیر آغازین کرونا بر آموزش عـالی اگونـه أ  ت1ها پاسخ داده شود: مقاله سعی شده است به این سؤاو
ــا ت2اســت؟  ــۀ ســایر کشــورها در مقابلــه ب   3تــوان فراگرفــت؟ ها اــه میعطیلــی دانشــگاه  از تجرب
  اگونــه تحــوو 4شــده بــا فنــاوری ایســت؟ هــای غنیهــای آمــوزش و یــادگیری در محینویژگی

سـوی تـوان بهرا می« پساکرونا»ها، با تأکید بر یادگیری الکترونیکی، در ایران در دیجیتاو در دانشگاه
ها و ا العات پژوهشـی در سـطح ی یادشده، از دادههادادن به سؤاومطلوبیت سوب داد؟ برای پاسخ

های دانشـگاه، دهـد کـه هسـتۀ اصـلی کوشـشالمللی است اده شده است. نتیجه نشان میملی و بین
علمی، دانشـجویان، مـدیران و سـایر کارکنـان های دیجیتاو هیئتکارکرد آموزشی است و صالحیت

رو، در ایـن و دیجیتاو دانشگاه رابطۀ مستقیم دارد؛ ازاینهای نوین، با فرایند تحو در است اده از فناوری
های کاربرد فنـاوری دیجیتـاو در آمـوزش عنوان یکی از مؤل همقاله به سیستم یادگیری الکترونیکی، به

 و یادگیری، توجه ویژه شده است.
 

 بحث

کشـور بـه  ۱۹۹تعداد  ۱۳۹۹ماه یافته است که تا هشتم فروردین ویروس کرونا انان در جهان شیوع
  تـا ۱۹-  براثر ویروس کرونا دکوویـدUNESCO, 2020اند.  بق گزارش یونسکو دآن مبتال شده

های آموزشی در تمـام  ورکلی سیستمکشور جهان مدارس و به ۱۶۵در  ۱۳۹۹ماه فروردین ۵تاریخ 
بـا آمـوزان و دانشـجویان  جهـان درصـد دانش۸۷اساس، سطوا و مقا ع تعطیل شده است؛ براین

هــای درس شــیوع ویــروس یادشــده، از دسترســی بــه محــین واقعــی مدرســه و دانشــگاه و کالس
اند رو، برخی کشورها سـعی کـرده و موفـق شـدهاند؛ ازایناهره  بازمانده -به -حضوری داهره

هـای یادگیری خود را از  ریق تسهیالت حاصـل از فناوری -های یاددهیکه این اختالو در نظام
 ن کنند.دیجیتاو جبرا

و حتی اند دهـه قبـل از  -ویکمدیگر، یادآوری این نکته ضرورت دارد که در قرن بیستاز رف
ها اثـر گذاشـته و سـرعت بـر شـئون مختلـف جامعـه  به۲۰۱۶انقالب صنعتی اهارم دشـوآب،  -آن

 العـات آور و توصیه شده بود؛ از این جمله، اسـت اده از فنـاوری اهای جدید الزاماست اده از فناوری
های آموزش عالی است. این کاربرد فنـاوری دیجیتـاو در آمـوزش عـالی، تحـت و ارتبا ات در نظام

 -پـذیر در یـاددهیعنوان آموزش از راه دور، یـادگیری الکترونیکـی دبـرخن ، رویکردهـای انعطاف
 گیرد.یادگیری، یادگیری باز و یا امیاو آن مورد است اده قرار می
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ادشده، هراند مراکـز آموزشـی بـه علـت شـیوع ویـروس کرونـا تعطیـل با توجه به مراتب ی
های یـادگیری اند، برای جبران این اختالو از  ریق فناوری ا العات و ارتبا ـات، سـامانهشده

های تلویزیونی، کوشش شده است تا عرضۀ آموزش متوقف نشـود و ادامـه الکترونیکی و برنامه
 .اند اما آموزش تعطیل نشده استمراکز آموزش عالی تعطیل شدهتوان که گ ت که یابد؛ بنابراین، می

ذکر است که هراند ویروس کرونـا موجـب تعطیلـی مراکـز دانشـگاهی در اینجا این نکته شایان
یافته است اما ممکـن اسـت ادامـۀ آمـوزش شده، و آموزش با است اده از فناوری دیجیتاو و غیره ادامه 

بـه « وب»اینکه عرضۀ آموزش با است اده از فنـاوری و مبتنـی بـر رای به یادگیری عمیق منجر نشود. ب
 ؛ بـرای میـاو، ۱۳۹۸های قبلی وجود داشته باشد دمنتظر، یادگیری عمیق بینجامد،  زم است آمادگی

ــوان تعاملیمی ــاددهیت ــد ی ــاختن فراین ــدرس -س ــد م ــور از فراین ــادگیری و عب ــد ی ــه فراین محور ب
ـرف بـه دانشجومحوری را نام بـرد؛ کاربردن فنـاوری در آمـوزش الزامـًا پیامـدهای یـادگیری لـذا، ص 

تـوجهی آورد، بلکه دستیابی به این پیامدها مستلزم رعایت ضوابطی است کـه بیموردنظر را به بار نمی
 کند.های درس اندین دهۀ گذشته را در فضای وب تکرار میبه آنها تجربۀ کالس

 های زیر پاسخ داده شده است:اختصار به سؤاونوشته بهبا توجه به مراتب فوب، در این 
 های آموزش عالی جهان ایست؟دید کلی دربارۀ تأثیر آغازین کرونا بر نظام -
های یــادگیری ویژه سیسـتمشـده بـا فنــاوری، بـههــای غنیآمـوزش و یـادگیری در محین -

 هایی برخوردار است؟الکترونیکی از اه ویژگی
 توان گرفت؟ها اه پندی میتوجه برخی کشورها در مقابله با تعطیلی دانشگاهلهای قاباز تجربه -
کیـد بـر یـادگیری الکترونیکـی را در تحوو دیجیتاو در دانشگاه - در « پسـاکرونا»ها، بـا تأ

 سوی مطلوبیت سوب داد؟توان بهایران اگونه می
تجربـۀ پـنج دهـه کـار در نظـام های فوب، نویسندۀ نخست این مقاله، از دادن به سؤاوبرای پاسخ

آموزش عالی ایران بهره گرفته است و نویسندۀ دوم با تخصص در رشتۀ تعامل انسـان و رایانـه و یـک 
های پژوهشی موجـود در سـطح ملـی های خارج از کشور و ایران و نیز از دادهدهه تجربه در دانشگاه

 مند شده است.المللی بهرهو بین
 

 های آموزش عالی در جهانآغازین کرونا بر نظام . نگاهی گذرا به تأثیر2
که شیوع کرونا در این نمایان شد و سپس به کشورهای دیگر سرایت نمـود،  ۱۳۹۸ماه از بهمن

ها و سایر مراکز آموزش عالی اقـدام کردنـد. در تدریج این کشورها نسبت به تعطیلی دانشگاهبه
یلیارد یادگیرنده در سراسر جهان از دسترسـی م۵/۱، درمجموع بیش از ۱۳۹۹ ه تۀ اوو فروردین

میلیـون ن ـر ۱۸ . این تعداد در ایـران بـه UNESCO, 2020های حضوری بازماندند دبه کالس
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بالغ گردید. شدت شیوع کرونا در کشورهای مختلف مت اوت بـود؛ بـرای میـاو، در ایتالیـا ایـن 
ز آموزشـی را تعطیـل کـرد. شدت انان اشمگیر بود که دولت آن کشور بالفاصله تمـام مراکـ

همهنین این مراکز را نسبت به است اده از یـادگیری الکترونیکـی ترغیـب نمـود. در ایـن راسـتا، 
میلیون د ر از  رف دولت برای اجـرای یـادگیری الکترونیکـی اختصـاص داده شـد و ۹۵مبلغ 

د انگلسـتان  . حتی در کشوری ماننU.W.N, 2020برای این منظور به عمل آمد د حمایتی ویژه
ها تردید کرده بودنـد، مجبـور شـدند که در آغاز شیوع ویروس کرونا نسبت به تعطیلی دانشگاه

هـا  ور خالصه، اغلب دولتپس از اند روز تمام مراکز آموزش عالی را تعطیل اعالم کنند. به
 د.های یادگیری الکترونیکی بیان کردنها از سامانهتمایلشان را برای است ادۀ دانشگاه

ــا باره در اغلــب نقــا  جهــان، دانشــگاهیکســان، بــهبدین ــه اســت اده از یکــی دی ها نســبت ب
یـادگیری  -دعلـم و هنـر یـاددهی 1«کـویی فناورانـه -پـدا»ای  از رویکردها که متأثر از مجموعه

فناورانه  است، بـرای تبـدیل آمـوزش حضـوری بـه آمـوزش الکترونیکـی اقـدام کردنـد. معمـوً  
هـای حضـوری را از هـای مربـو  بـه کالسانـد کـه درسترین راه را در آن دیدهادهها سدانشگاه

برای است ادۀ دانشجویان عرضـه کننـد امـا دربـارۀ  3یا غیرهمزمان 2صورت همزمانبه« وب» ریق 
هـای حضـوری بـه های آموزش عالی در جهـان امکـان تبـدیل بالفاصـلۀ تمـام کالسنظام اغلب

ده از فضای دیجیتاو برای همۀ دانشجویان فراهم نبـوده اسـت. د یـل های مجازی و است اکالس
مسـتلزم توجـه  4شده با فناوریهای غنیاین امر آن است که آموزش و یادگیری اثربخش در محین

  که باید بـرای دسـتیابی ۴۳۹-۴۵۷: ۱۳۹۸هایی است دبازرگان و فراستخواه، به الزامات و حداقل
توجه شود؛ لذا، بدون رعایت الزامات یادشده، نبایـد انتظـار داشـت کـه به کی یت یادگیری به آنها 

 موردنظر منجر شود. 5آموزش مبتنی بر فناوری به تحقق یادگیری عمیق و پرورش پیامدهای
 

 شده با فناوریهای غنی. آموزش و یادگیری در محیط3

ان اسـت کـه یـادگیری یـادگیری انـ -تأثیر محین یادگیری و آشنایی مـدرس بـا رویکردهـای یـاددهی
سه سـطح  6بندی بلومتواند در  ی ی از یادگیری سطحی تا یادگیری عمیق رخ دهد. در  بقهدانشجو می

خا رآوردن، درک و کاربرد  نمایانگر یادگیری سطحی و سـه سـطح دوم دشـامل تحلیـل، اوو دشامل به
                                                                                                                   
1. Techno- pedagogy 

2. Synchronous 

3. Asynchronous 
4. Technology Enhanced Learning 
5. Learning Outcomes 
6. Bloom Taxonomy 
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حضوری، بـا توجـه بـه حضـور  هایوجودآوردن  نمایانگر یادگیری عمیق است. در کالسارزیابی و به
ای، امکان تعامـل مـدرس و دانشـجو کالبدی مدرس و دانشجو در یک مکان و دریافت بازخورد لحظه

که هستۀ اصلی یادگیری است فراهم است. معموً  در رویکرد کـالس حضـوری مـدرس بـا دشـواری 
دهـد و را مـورد نظـر قـرار می نماید، بلکه متوسن توانایی دانشـجویانیادگیری دانشجویان را ان رادی می

هـای رسـاند امـا در محینیادگیری را در سطح متوسن توانایی دانشجویان بـه انجـام می -فرایند یاددهی
ای از  ـرف مـدرس رغم اینکـه بـازخورد لحظـهشده با فناوری، ازجمله یادگیری الکترونیکـی، بـهغنی

ـتیابی او را بـه تواند یـادگیری دانشـافتد، مدرس میندرت ات اب میبه جو را ان ـرادی نمایـد و امکـان دس
های  . البتــه بــرای ایــن منظــور، در سیســتم۱۳۸۶پیامــدهای یــادگیری فــراهم آورد دمشــایخ و بازرگــان، 

ـین یـادگیری بایـد از ها، برنامهدسامانه ها و فراینـدهای  یـادگیری الکترونیکـی مـدرس، یادگیرنـده و مح
نتیجۀ موردانتظار حاصل شود. شک نیست که مدرس و نیز دانشجو باید آمادگی  زم برخوردار باشند تا 

بـرآن، تنها آمادگی داشته باشند، بلکه کوشش بیشتری در تـدریس و یـادگیری بـه عمـل آورنـد. عالوهنه
 پداگویی نیز برخوردار باشد. -های تکنوشده با فناوری باید از مهارتمدرس در محین غنی

ــه ــب ــاس مجموع ــد  ه ورکلی، براس ــداد و فراین ــازمان، درون ــاخت، س ــل دزیرس ای از عوام
 . ایـن ۱۳۹۱توان به شش دسـته تقسـیم کـرد دبازرگـان، های یادگیری الکترونیکی را میسیستم

 قرار زیرند:ها بهدسته
صـورت نوع اّوو، رفتار مدرس مشابه کالس حضوری: مـدرس بـا اسـت اده از مـتن دیجیتـاو، به

کند. در این نوع سیستم، مدرس مشابه کـالس ت همراه با صوت تدریس میاف و یا پاورپویندیپی
 برد و تعاملش با دانشجو بسیار محدود است.محوری را به کار میدرس حضوری، رویکرد مدرس

ای در کنـار مـتن دیجیتـاو: در ایـن نـوع سیسـتم نوع دوم، است ادۀ مـدرس از منـابع رسـانه
ای نیـز اسـت اده مـتن دیجیتـاو از برخـی منـابع رسـانه یادگیری الکترونیکی، مـدرس عـالوه بـر

 توانند از خدمات پشتیبانی برای یادگیری برخوردار باشند.کند. همهنین یادگیرندگان میمی
های یـادگیری کارگرفتن ابـزار فناورانـه توسـن مـدرس: در نـوع سـوم سیسـتمنوع سوم، بـه

 اده از تقـویم آموزشـی، تکـالیف درسـی و الکترونیکی، مدرس بر تعامل یادگیرنده با او و اسـت
ــه  ــۀ  ــرا درس و عرضــۀ آن ب ــن منظــور، او ضــمن تهی ــرای ای ــد دارد. ب کی ــادگیری تأ ــابع ی من

هـای بـرآن، از فرومهای یادگیری توجه کننـد. عالوهخواهد که به هدفدانشجویان، از آنها می
نــد ابزارهــای یادشــده ها، هراگــردد. در ایــن نــوع سیســتممهیاشــده اســت اده می 1گاه دســخن

                                                                                                                   
1. Forums 
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توانند در تدریس است اده شوند اما این بستگی بـه تسـلن مـدرس و آمـادگی دانشـجو بـرای می
 کارگرفتن آنها دارد.به

کنـد: در نـوع اهـارم عنوان راهنمـا و بـرای هـدایت دانشـجو عمـل مینوع اهارم، مـدرس بـه
 -آن دارد کـه در فراینـد یـاددهی عنوان راهنمـا سـعی بـرهای یادگیری الکترونیکی، مدرس بهسیستم

سوی تعامل با منـابع و محتـوای درسـی یادگیری به تعامل با دانشجو بپردازد. در این فرایند، دانشجو به
شود. در انجام این امر، مـدرس بایـد بـر فراینـد یـادگیری های یادگیری هدایت میبرای تحقق هدف

 ری میان دانشجویان نیز به عمل آید. دانشجو نظارت کند. ضمنًا سعی بر آن است که همکا
های یـادگیری، عنوان راهنما و پشتیبان یادگیرنده: در نوع پنجم سیسـتمنوع پنجم، مدرس به

و منـابع  1کند، بلکه بـا اسـت اده از سـازاگراییعنوان راهنما ای ا میتنها نقش خود را بهمدرس نه
ه خـود بـه تولیـد محتـوا و مطلـب درسـی سازد کـ، دانشجویان را قادر میOER 2آموزشی باز د

دوش بهها، دستیار آموزشی برای پشتیبانی دانشجو دوشبرآن، در این نوع سیستمبپردازند. عالوه
شـود کـه کند؛ برای میاو، کاناو ارتبا ی دیجیتاو با دانشجو باعی میمدرس با او همکاری می

یـابی پیشـرفت دانشـجو در درس مشکالت یادگیری دانشجو پیگیری و رفع شود. همهنـین ارز 
شـود شود. سپس براساس نتایج حاصل از ارزیابی، دانشجو راهنمایی می ور مستمر انجام میبه

 تا اقدام مناسب را برای تحقق پیامدهای یادگیری به انجام رساند.
کوسیستم یادگیری الکترونیکی: ویژگی یـادگیری  های ایـن نـوع سیسـتمنوع ششم، تحقق ا 

 نیکی به شرا زیر است:الکترو 
هـای  زم اسـت و بـر مهارتهای دیجیتاو آمادگی یافتـه   مدرس برای تدریس در محین۱ 

 تسلن دارد؛
های  زم را برای حضور شـناختی و عـا  ی   دانشجویان قبل از شروع یادگیری، مهارت۲ 

 اند؛در سیستم یادگیری الکترونیکی به دست آورده
نگـری پذیری و منابع یادگیری بـا یرفوجه به نیاز یادگیرنده، انعطاف  برنامۀ درسی، با ت۳ 

 شود؛صورت تعاملی، در سیستم عرضه میبه
 شود؛ها و همیاری آنها برگزار مییادگیری براساس تعامل دانشجو با همکالسی -  فرایند یاددهی۴
ان آموزشـی و   ارزیابی یـادگیری و بـازخورد مسـتمر آن بـه دانشـجویان بـه یـاری دسـتیار ۵

 آید تا پیامدهای یادگیری حاصل شود؛به عمل می 3است اده از آنالیتیک یادگیری
                                                                                                                   
1. Constructivism 

2. Open Educational Resources 
3. Learning Analytics 
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گیرد، بلکه مـدیران نیـز آنهـا را رعایـت تنها توسن مدرس مورد نظر قرار میالزامات کی یت نه  ۶
دهای آوردن زیرسـاخت، درونـدادها و فراینـبـرآن، بـرای ا مینـان از کی یـت، فـراهمکنند. عالوهمی

 آید.گیرد و براساس آن اقدام برای بهبودی به عمل می ور مستمر مورد نظارت قرار میسیستم، به
های یـادگیری الکترونیکـی، بـر مشـارکت فعـاو دانشـجویان در دیگر، نوع ششم سیستمعبارتبه

کـردن بـرای غنی  ور همزمان و غیرهمزمان  تأکید دارد؛ از ابزار فناورانهیادگیری دبه -فرایند یاددهی
ها تولیـد و بـه کـار گرفتـه ایگیرد؛ منابع یـادگیری بـا اسـت اده از اندرسـانهمحین یادگیری بهره می

رسـانند؛ پیامـدهای ها بـا همیـاری و همکـاری بـه یـادگیری یکـدیگر یـاری میشود؛ همکالسیمی
 یابد.میتحقق  یادگیری با است اده از رویکردهای مناسب ازجمله سازاگرایی اجتماعی

توان دریافت یادگیری الکترونیکی، به سهولت می های این شش نوع سیستمبا مرور ویژگی 
های تصـادفی گیریها، اگونه موجب تصـمیمانتظار کرونا و تعطیلی دانشگاهکه شیوع غیرقابل

های یـادگیری الکترونیکـی از سیسـتم« نـوعی»های حضـوری بـا نمودن کالسبرای جایگزین
توان تصور کرد کـه در اغلـب مـوارد، سیسـتم یـادگیری الکترونیکـی انین، می. اینشده است

 اجراشده از نوع اوو بوده است.
هـا اشـاره شـد و نیـز اینکـه در با توجه به شش نوع یادگیری الکترونیکی که در فـوب بـه آن

وان تـشـود، میآموزشـی کمتـر اسـت اده میمعموً  از وسـایل کمک کالس درس حضوری مرسوم
نمـایش داد. در  ۱صـورت شـکل شده با فناوری را در سمت راست پیوسـتاری بهیادگیری غنی

و در  1این پیوستار، در  رف اپ  یف کالس درس مرسـوم، در وسـن  یـف کـالس وارونـه
توان کالس درس مرسوم را به قرار دارد. البته می یادگیری الکترونیکی نوع ششام  رف دیگر  یف

بهـره گرفـت. از ایـن نـوع  تاو مجهز کرد و از هر دو نوع دحضوری و برخن های دیجیفناوری
  شود.یاد می 2رویکرد تحت عنوان تل یقی

 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                   
1. Flipped )چرخشی( 
2. Blended 

کالس درس یادگیری  کالس درس مرسوم
 الکترونیکی نوع ششم

. از کالس درس مرسوم تا 1شکل 

 یادگیری الکترونیکی نوع ششم

(Bates,2019, P.526)  
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 هاروشدن با تعطیلی دانشگاه. تجرب  برخی کشورها در روبه4
ها، برای مقابله با ویروس کرونا و های مختلف با تعطیلی دانشگاهآموزش عالی کشورها به گونه

باره در نهـاد شـورای تحقیقـات ای که درایناند. در مطالعهادامۀ آموزش دانشجویان اقدام کرده
گیری بـرای اقـدام در راسـتای  ، مراحـل تصـمیمACER, 2020آموزشی استرالیا انجام شـده د

 یادشده، در سه مرحله به شرا زیر مورد نظر قرار گرفته است:
 واکنش سریع -۱
 سازیظرفیت -۲
 ری و پایداری.پیگی -۳

 ایم.در اینجا به هرکدام از این مراحل پرداخته
 . واکنش سریع4-1

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی از در این مرحله، نظام آموزش عالی ضمن تماس با تمام دانشگاه
خواهد کـه  ـی کوششـی همکارانـه، ا العـات موردنیـاز دربـارۀ منـابع موجـود بـرای آنها می

برسـانند. « سـتاد هـدایت آمـوزش»را د بـق فرمـت ارسـالی  بـه ا ـالع یادگیری الکترونیکـی 
 تواند شامل اقالم زیر باشد:ا العات موردنیاز می

های دیجیتاو که در دسترس دانشگاه دپژوهشگاه/مرکز آموزش عالی و...  اسـت فناوری -
 و امکان است اده از آنها توسن یادگیرندگان یا پژوهشگران وجود دارد؛

 اند؛های دیجیتاو پرداختهعلمی که قباًل به تدریس در محینعضای هیئتتعداد ا -
های های کار با فناوری دیجیتاو و تسلن بر  راحی محینتعداد کارشناسان دارای قابلیت -

 ؛1مجازی یادگیری
ای مدرسـان های آموزشی توسعۀ حرفـهعلمی که در برگزاری کارگاهتعداد اعضای هیئت -

 ضای دیجیتاو تجربه دارند.برای تدریس در ف
 سازی.  رفیت4-2

های مدرسان برای تدریس در فضای سازی، ابتدا باید نسبت به تقویت مهارتدر مرحلۀ ظرفیت
ها ازنظـر دیجیتاو اقدام کرد. سپس امکان تجهیـز مراکـز یـادگیری الکترونیکـی را در دانشـگاه

کردن کـادر هم آورد. سپس نسبت بـه آمـادهافزار و نیز پهنای باند و اتصاو فراافزار و نرمسخت
های یـادگیری هـای سیسـتمپشتیبانی و دستیاران فنـی و آموزشـی اقـدام کـرد. یکـی از موفقیت

شدن سیستم، و نظارت بـر الکترونیکی، وجود دستیاران آموزشی است. البته دستیار فنی به آماده
                                                                                                                   
1. Virtual Learning Environment (VLE) 
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کارگرفتن سازی برای بـهظرفیت کند. ولییادگیری کمک می -آن، برای اجرای فرایند یاددهی
دادن برای تالش مداوم و بـازخورد مسـتمر در دستیار آموزشی، تقویت انگیزۀ دانشجویان، یاری

کردن دستیاران آموزشی رو، در این مرحله، انتخاب و آمادهشود؛ ازاینیادگیری آنها را باعی می
 از اهمیت برخوردار است.

جهـت  آنالیتیاک یاادگیرییری الکترونیکـی دانشـگاهی بـا برآن، آشناکردن مراکـز یـادگعالوه
برای تحلیل و ارتقـای کی یـت یـادگیری  1«های ثبت واقعهپوشه»های حاصل از است اده از داده

توجـه بـه ایـن امـر، همـراه بـا .  Buerck et al., 2014دانشجویان از اهمیت برخوردار اسـت د
های ی تولیـد و اسـت اده از آنهـا در سیسـتم، اگـونگ2آشناکردن مدرسان با منـابع آموزشـی بـاز

 تواند در این مرحله انجام شود.یادگیری الکترونیکی، می
 . پیگیری و پایداری4-3

ای کـه در دو مرحلـۀ قبلـی تـدوین گذاری  بق برنامـهدر مرحلۀ پیگیری و پایداری، نهاد سیاست
شـده بـه نظـارت اتی تدوینعملیـ های اتخاذشـده و برنامـۀکرده است، نسبت به اجـرای سیاسـت

آمده و اقدام بـرای رفـع آنهـا مـورد منظور رفع مشکالت پیشپردازد. نتایج حاصل از نظارت بهمی
رود سیستم یـادگیری الکترونیکـی دیگر، با توجه به اینکه انتظار میعبارتگیرد؛ بهاست اده قرار می

یادگیری شود، باید پیگیـری  -ت یاددهیای در آموزش عالی موجب بهبود کی یبا پارادایم نوآورانه
نمود که محین یادگیری الکترونیکی حداقل به اندازۀ محین آمـوزش حضـوری اثـربخش باشـد. 

یافتـه  هـای  زم تسـلنآیا مدرس محین دیجیتاو به مهارت»برای این منظور باید مشخص شود که 
های کـالس اسـاس تجربـهکه اکیریت مدرسان بدون آمادگی کـافی و صـرفًا بر ؟ درصورتی«است

پردازنـد، درس حضوری، با است اده از متن و یا پاورپوینت ایستا به تدریس در فضای دیجیتـاو می
 شود.ای آنها برای تحقق یادگیری عمیق نمایان میضرورت توسعۀ حرفه

آمـده در توسـعۀ یـادگیری الکترونیکـی،  زم عملهای بهمنظور پایـداری کوشـشبرآن، بهعالوه
ت در هر برنامۀ درسی الکترونیکی ا مینان حاصل شود کـه دانشـجویان قبـل از شـروع درس، بـر اس

های  زم جهت تعامل با سیستم یادگیری الکترونیکی تسلن دارند. در غیر ایـن صـورت بایـد مهارت
نسبت به آشنایی آنها با اگونگی این امر اقدام شود. انانهه ایـن عمـل انجـام نشـود، ممکـن اسـت 

ــ ــت بیدانش ــه عل ــۀ درسجویان ب ــده، از ادام ــرد ش ــی دلس ــز زودرنج ــردرگمی و نی ــلگی، س  حوص
ــه ــده، ب ــی بازمان ــدمالکترونیک ــا ع ــرو ی و ی ــوند؛ عنوان مش ــ تگی ش ــار آش موفقیت در درس دا

ــرورت دارد. ازاین ــا ض ــایت آنه ــزان رض ــالع از می ــجویان و ا  ــۀ دانش ــنجش تجرب ــه س ــت ک روس
                                                                                                                   
1. Log Files 

2. Open Educational Resources 
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، تعامل دانشجویان با سیسـتم یـادگیری 1«تعامل انسان و رایانه»کرد جهت، باید با است اده از رویبدین
 کرد و براساس نتایج آن نسبت به بهبود سیستم اقدام نمود. الکترونیکی و میزان رضایتشان را بررسی

 
 در آموزش عالی ایران« پساکرونا». نگاهی گذرا به یادگیری الکترونیکی در 5

میلیـون ن ـر دانشـجو رسـید. ۵/۴بـه  ۱۳۹۰ن در نیمۀ نخسـت دهـۀ نام در نظام آموزش عالی ایراثبت
های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بـرای ارتقـای کی یـت آمـوزش دیگر، سیاستاز رف

بـه کمتـر از اهـارمیلیون  ۱۳۹۸عالی و در جهت کاهش کمّیت است، تعداد دانشجویان را در ساو 
توانـد در ارتقـای کی یـت آمـوزش گیری الکترونیکـی نیـز مین ر رسانده است. هراند است اده از یاد 

 - ورکلی رویکردهـای نـوین در فراینـد یـاددهیعالی مؤثر باشد، اما است اده از دانشجومحوری و به
تنیـدن همتـوان بـر اسـت اده از رویکـرد تل یقـی دبهآور است؛ بنـابراین، در پسـاکرونا مییادگیری الزام

ــن منظــور، سیاســتآمــوزش حضــوری و آمــوزش ال ــرای ای ــد نمــود. ب گذاری و کترونیکــی  تأکی
ریزی برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی در آموزش عـالی ایـران در پسـاکرونا بایـد انـان انجـام برنامه

های اسـتراتژیک ها بـه تبعیـت از سیاسـت کـالن وزارت متبـوع، بـه تـدوین برنامـهگیرد که دانشگاه
تـدریج سیسـتم یـادگیری توانـد بهلکترونیکی بپردازنـد. ایـن امـر میدانشگاهی برای توسعۀ یادگیری ا

الکترونیکی دانشگاه را از نوع اوو به نوع ششم ارتقا دهد و زمینـه را بـرای اشـاعۀ تحـوو دیجیتـاو در 
دانشگاه فراهم آورد. در انجام آن باید عوامل مؤثر در ایجاد نوع ششم سیسـتم یـادگیری الکترونیکـی 

ر گیـرد. از ایـن جملـه ایجـاد آمـادگی در اهـار سـطح اسـت: زیرسـاختی، انسـانی، مورد توجه قـرا
  .۱۳۹۸محتوایی و سازمانی دمنتظر، 

 زم به یادآوری است که ایجاد سیستم یـادگیری الکترونیکـی از نـوع ششـم، بـا مشـکالتی 
 همراه است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

 ای یادگیری الکترونیکی در ایرانهسیستم 2. برخی مشکالت5-1
 های مدرسان برای  راحی و اجرای تدریس در فضای دیجیتاو؛بودن دانش و مهارتناکافی -۱
 نبود یا کمبود فرایند پشتیبانی آموزشی از دانشجویان؛ -۲
 های ناکافی بیان نوشتاری دانشجویان؛مهارت -۳
ی بــا نیازهــای دانشــجویان و های یــادگیری الکترونیکــناآشــنایی مدرســان سیســتم -۴
 های آنها؛شناسایی ویژگیعدم

                                                                                                                   
1. Human- Computer Interaction (HCI) 

 های یادگیری الکترونیکی نمایان شده است.های عینی و تعامل با دانشجویان در دورهاین مشکالت، در مشاهده .2
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 ای برای تدریس برخن؛بودن ابزار  راحی و توسعۀ مواد درسی اندرسانهناکافی -۵
کید پیش از اندازۀ آیین -۶ علمی بر پژوهش و در سایه قرار گـرفتن های ارتقای هیئتنامهتأ

 و؛ویژه در فضای دیجیتاهای آموزشی مدرسان بهکوشش
 شدن و تدریس در فضای دیجیتاو؛منظور آمادهکمبود عوامل انگیزشی جهت ترغیب مدرسان به -۷
دادن به کارگیری دستیاران آموزشی جهت یاریبودن سازوکار  زم برای بهنبود یا ناکافی -۸

 یادگیرندگان و پیگیری پیشرفت آنها در فضای دیجیتاو؛
های یادگیری الکترونیکـی در موقـع ورود بـه سیستم آشنایی ناکافی اغلب دانشجویان با -۹

 ها؛این سیستم
یـا  1«آموزش مجـازی»کاربردن عبارت بهادادن به سیستم یادگیری الکترونیکی با بهکم -۱۰

 اندرکاران؛، برای توصیف یادگیری الکترونیکی، از  رف دست«دانشگاه مجازی»
های یـــادگیری ز سیســـتمتبعـــیر در شناســـایی ارزش مـــدارک تحصـــیلی حاصـــل ا -۱۱

 های حضوری.الکترونیکی در مقایسه با سیستم
های مناسـب و  زم اسـت بـا تـدوین سیاسـت« پسـاکرونا»با توجه به مشکالت یادشـده، در 

کــردن ریزی در ســطح وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، نســبت بــه اگــونگی بر رفبرنامــه
تژیک توسـعۀ یـادگیری الکترونیکـی در سـطح اندیشی شود و برنامۀ اسـترامشکالت یادشده ااره

المللی، کشوری و ملـی های بینها در دستهکشور تدوین گردد. همهنین نقش هریک از دانشگاه
   بازنمایی شود.۸۸-۸۹: ۱۳۹۸دبازرگان و فراستخواه، 

 کردن مشکالت و رفع موانع توسع  یادگیری الکترونیکی. برخی تمهیدات برای برطری5-2
ها در موفقیـت ایـن سیسـتم های یادگیری الکترونیکی، نقشی ویژهمدیران و مدرسان سیستمازآنجاکه 

ای آنها از اهمیت برخوردار است. کافی نیست که فردی را صـرفًا بـا داشـتن دارند، تقویت توان حرفه
هـای حضـوری، بـدون داشـتن آمـادگی قبلـی، بـرای تـدریس در فضـای تجربۀ تـدریس در کالس

ار گرفـت و امیـد داشـت کـه وی بتوانـد از عهـدۀ وظـایف خـاص سیسـتم یـادگیری دیجیتاو بـه کـ
 یاادگیری اصاولتنها بایـد بـا رو، مدیران و مدرسـان ایـن سیسـتم نـهالکترونیکی نوع ششم برآید؛ ازاین

کـه از  ایویاژه و اایف های  زم تسلن داشته باشند، بلکه باید نسبت بهبرخن آشنا باشند و بر مهارت
رود متعهـد باشـند. در اینجـا ابتـدا بـه ی دستیابی به کی یت در یادگیری الکترونیکی انتظار میآنها برا

 ایم.و سپس وظایف ویژۀ مدرسان برخن را بیان نموده اصوو یادگیری برخن اشاره کرده
                                                                                                                   

که امور آموزش و است، درحالی« حقیقی»مقابل وایۀ « مجازی»ن  وایۀ باید توجه داشت که د بق فرهنگ فارسی معی .1
 تواند دیجیتاو یا مجازی باشد.دانشگاهی می پردیسیا  محیط، فضااند. فقن یا یادگیری حقیقی
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 . اصول یادگیری برخط5-2-1
ـتوار اسـت کـه در عصـر حاضـر دبه انشـجویان از نسـل  ورکلی اصوو یادگیری برخن بر این نکات اس
بــرآن، در فضــای هــای دیجیتــاو ســروکار دارنــد. عالوههســتند و بــالقوه بــا فناوری 1«بومیــان دیجیتــاو»

یـادگیری بـا فضـای کـالس درس حضـوری کـاماًل مت ـاوت اسـت.  -و دیجیتاو امر تدریس 2سپهری
ت؛ بنـابراین، های هریـک از مـواد درسـی اسـضمنًا تدریس مواد درسی مختلف مستلزم توجه به ویژگی

اصـوو مــوردنظر انــان اســت کـه مدرســان بایــد از آمــادگی  زم برخـوردار باشــند تــا بتواننــد دانــش و 
 ویکم و عصر هوش مصنوعی را در دانشجویان پرورش دهند.های موردنیاز قرن بیستمهارت

یـادگیری را  -در اینجا  زم است یادآوری شـود کـه زیربنـای نظـری رویکردهـای یـاددهی
دگوتیــه و  شناســی مــورد نظــر قــرار دادهــای معرفتهای فلســ ی و پارادایمان در دیــدگاهتــو می

ــاردیف،  ــاربرد ۳۲۲-۴۵۵: ۱۳۹۲ت ــی ک ــادگیری الکترونیک ــه در ی ــایی ک ــه رویکرده  . ازجمل
 . با توجه به Bates, 2019: 97است د 4و پیوندگرایی 3ای دارد سازاگرایی اجتماعیمالحظهقابل

هـای فضـای دیجیتـاو، برخـی اصـوو یـادگیری بـرخن را گیری و ویژگیهای کلی یـاد رویکرد
  :Vrasidas, 2004: 398; Teixeira, 2020توان به شرا زیر خالصه کرد دمی

گیرنـد و یادگیرندگان خـود مسـئولیت یـادگیری را بـر عهـده می :5محوری -الف. یادگیرنده
کننـد. در ایـن فراینـد، کنتـرو می ور مسـتمر پیشرفت خود را در تحقق پیامدهای یـادگیری بـه

پردازد و  ـرا درس را بـا توجـه بـه نیازهـای مدرس از آغاز تدریس به تعامل با یادگیرندگان می
 نماید؛عنوان راهنما عمل مییادگیری به -کند و در فرایند یاددهیآنها تعدیل می

 ور یادگیرنده بـهمدرس و  :6یادگیری -ب. تعامل فعال مدرس و یادگیرنده در فرایند تدریس
 کنند و برای تحقق پیامدهای یادگیری؛یادگیری تعامل می -فعاو در فرایند تدریس

یادگیرنده ضمن تعامل با مـدرس، بـا  :7دادن به یادگیرنده برای ساختن دانش خاودپ. یاری
پـردازد و بـرای ها و با محتوای درسی، به ساختن دانش خود در موضـوع درسـی میهمکالسی

 نماید؛است اده می 8«میابه یادگیریسنجش به»ز میزان یادگیری خود از ا الع ا

                                                                                                                   
1. Digital Natives 
2. Cyber Space 

3. Social Constructivism 

4. Connectivism 

5. Learner Centred 

6. Engaged and Active 
7. Constructive 

8. Assessment as Learning 
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هااای محاایط زناادگی و یااادگیری بااا توجااه بااه ویژگی -ت. محتااوای درساای و فراینااد تاادریس
هــای مــدرس ضــمن ا ــالع از نیازهــای یادگیرنــدگان و ویژگی 1شااود:گرایی طراحاای میمسائله

 پردازد؛گیری مییاد  -محیطی، به  راحی درس و فرایند تدریس
ــدیریت  :2یااادگیری -اندیشاای در فراینااد تاادریسث. ژری در راســتای اســت اده از ســامانۀ م

یـادگیری را انـان بـه  -نگری، فرایند تدریس ، مدرس باید سعی کند با یرفLMSیادگیری د
نًا اجرا درآورد که یادگیرندگان با همیاری و ارتبا  با یکدیگر به یادگیری عمیق دست یابند. ضم

 را به کار برند؛ 3پوشۀ عملکرد الکترونیکی
مـدرس و دسـتیار آموزشـی او  :عرض  بازخورد مستمر از طریق سامان  مدیریت یادگیری -ج
 ور مستمر نسبت به تعامل یادگیرندگان با محتوا و منابع یادگیری و انجام تکالیف درسـی باید به

یشرفت آنها را نسبت به پیامـدهای یـادگیری از  ریق سامانۀ مدیریت یادگیری بازخورد دهند و پ
 هدایت کنند.

ها باا تأکیاد ریزی برای تحول دیجیتال در دانشگاهگذاری و برنامه. ضرورت سیاست5-2-2
 بر یادگیری الکترونیکی

ای از راهبردهـا و اقـدامات هماهنـگ اسـت کـه از  ریـق تحوو دیجیتاو در دانشگاه، شامل مجموعـه
های فناوری ا العات و ارتبا ـات ، بـا توجـه بـه فرهنـگ سـازمانی و لن بر قابلیتنیروی انسانی دبا تس

ـتای سازد تا مدوهای نوین دیجیتاو، دانشگاه را قادر میاست اده از فناوری های تحوو دانشـگاه را در راس
هــا و تحقــق یــادگیری  و ســایر عملیــات در امتــداد رســالت، مأموریت -راهبــردی، آموزشــی دیــاددهی

  .Grajek et al., 2020های دانشگاه به انجام رساند دهدف
هـای نـوین بـه انجـام های اصلی تحوو دیجیتاو در دانشگاه که بـا اسـت اده از فناوریمؤل ه

 رسند به شرا زیرند:می
های دیجیتـاو ها و سـامانه  و ا مینان از امنیـت سیسـتم2ن عان دشکل ایجاد شبکۀ ذی -۱

 دانشگاه؛
 علمی؛های دیجیتاو اعضای هیئترورش قابلیتتوانمندسازی و پ -۲

 کردن فرایند پذیرش داو لبان ورود به دانشگاه؛اابک -۳

 آموختگی؛نام تا یادگیری مداوم آنها پس از دانشدانشجومحوری از زمان ثبت -۴

                                                                                                                   
1. Situated and Contextual 

2. Reflective Thinking 
3. E-portfolio 
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منظور پیشـگیری از مشــرو ی و تــرک هوشمندسـازی خــدمات پشـتیبانی یــادگیری بــه -۵
 تحصیل دانشجویان؛

ــت اده از ف -۶ ــا و فعالیتناوریاس ــاو در کارکرده ــای دیجیت ــهه ــگاه ب ــای دانش ویژه در ه
 تنیدگی آنها؛همها و بهگیریتصمیم

 ها و ا العات ویژه؛ح ظ حریم خصوصی افراد، رعایت حرمت و ح اظت از داده -۷

 های دانشگاه در راستای توسعۀ پایدار؛کردن فعالیتهماهنگ -۸

 و پشتیبانی؛کردن خدمات اداری « کاربرپسند»اابک و  -۹

تقویت توان راهبردی و توسعۀ حوزۀ کاری مسئوو اصـلی فنـاوری ا العـات دانشـگاه  -10
  .CIOد

 ورکلی، فرایند تحوو دیجیتاو در دانشگاه با جابجایی مدو فناوری ا العات و تبدیل آن به
اگـونگی ایـن امـر را  2 . شـکل  Sandhu & Featherstone, 2008شـود دبه شبکه انجام می

گـاهی و عالقهدهد. در این فرایند، میمینشان  اندرکاران، منـدی  ـرف دسـتتوان به ایجـاد آ
علمی و سایر کارکنان پرداخت و اقدامات زیربنایی برای ایجاد شبکه را بـه انجـام ازجمله هیئت

ای رساند. درنهایت، مـدو فنـاوری ا العـات، از حالـت متمرکـز و هرمـی موجـود، بـه شـبکه
  .2کند درک: شکل شود که تحوو دیجیتاو را میسر میل میغیرمتمرکز تبدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . بازنمایی جابجایی مدل فناوری اطالعات در فرایند تحول دیجیتال2شکل 

https://www.apm.org.uk/news/digital-transformation-in-higher-education-webinar/ 

https://www.apm.org.uk/news/digital-transformation-in-higher-education-webinar/
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های اصـلی،  ور که در تعریف تحوو دیجیتاو در دانشگاه نمایان است، ازجمله مؤل ههمان
های با ، گذرا به ایـن نکتـه اشـاره و یادگیری در فضای دیجیتاو است. در بخش -امر یاددهی

کید شد که در این سیسـتم مهـم موفقیـت، آمـادگی مدرسـان اسـت. ایـن ها ازجملـه عوامـل تأ
است که در فرایند تحوو دیجیتاو در دانشـگاه نیـز  علمیهیئات دیجیتال هایقابلیتآمادگی شامل 
ای هـا، تسـلن بـر سـواد ا العـاتی و رسـانهبرخوردار است. ازجملۀ ایـن قابلیت از اهمیتی ویژه

 . بـا Pen State, 2020و اسـت دهای تـدریس در فضـای دیجیتـاو قابلیت  Carlsson, 2018د
ای مدرسـان قبـل از تـدریس در های تـدریس و ضـرورت توسـعۀ حرفـهتوجه به اهمیت قابلیت

شـود. هـا توضـیح بیشـتری داده میفضای دیجیتاو، در بخش بعدی این مقاله دربارۀ این قابلیت
 ر باشد.های دیگتواند موضوع مقالههای تحوو دیجیتاو در دانشگاه میسایر مؤل ه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشـکیل کـارگروه یـادگیری الکترونیکـی نسـبت بـه تـدوین  
غیرانت ـاعی  -های آمـوزش عـالی غیردولتـینامۀ اگونگی تأسـیس مؤسسـههایی ازقبیل آییننامهآیین

   و امیـاو آن همـت گماشـته اسـت امـا1384الکترونیکی دوزارت علوم، تحقیقات و آموزش عـالی، 
هـایی باشـند تـاکنون های یـادگیری الکترونیکـی بایـد دارای اـه ویژگیدربارۀ اینکه مدرسان سیستم

دیگر، با توجـه بـه شـیوع غیرمنتظـرۀ ویـروس ای به دست داده نشده است. از رفدستورالعمل ویژه
های یــادگیری کرونــا و ضــرورت توســعۀ یــادگیری الکترونیکــی در ســطح کشــور، برقــراری سیســتم

ونیکــی نــوع اوو رایــج شــد؛ بنــابراین، در دورۀ زمــانی پســاکرونا،  زم اســت نســبت بــه الکتر 
ریزی راهبردی توسـعۀ یـادگیری الکترونیکـی، بـا توجـه بـه انقـالب صـنعتی گذاری و برنامهسیاست

های بنیان، ابتدا در سطح کالن کشوری و سپس در سطح هریـک از دانشـگاهاهارم و جامعۀ دانش
 ن امر اقدام شود. در این راستا، باید به نکات زیر توجه شود:کشور نسبت به ای

 دیدگاه فنی و مهندسایهای یادگیری الکترونیکی الف. با توجه به اینکه فعاًل در اغلب سیستم
غالب بوده است،  زم است که   پداگوژیدیادگیری  -تکنولویی  بر دیدگاه علم و هنر یاددهی)

ها بر یـادگیری سیستم یادگیری الکترونیکی هستۀ اصلی فعالیت این دیدگاه تعدیل شود، زیرا در
کید دارد و جنبه های فنی دتکنولـویی  فقـن بایـد در خـدمت آن قـرار گیـرد، نـه بـرعکس؛ تأ

یادگیری مورد توجـه بیشـتری  -رو،  زم است دیدگاه متخصصان حوزۀ علم و هنر یاددهیازاین
 قرار گیرد.

  مورد نظر قرار گیرد و سعی شود کـه ۱ری الکترونیکی دشکل های یادگیب.  یف انواع سیستم
 رف سیسـتم نـوع ریزی توسعۀ یادگیری الکترونیکی، امکان حرکت از سیسـتم نـوع اوو بـهدر برنامه

 ششم فراهم آید.
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عنوان منبعـی بـرای جبـران منـابع مـالی دانشـگاهی پ. به سیستم یادگیری الکترونیکـی بـه
و « بـــازبودن»هــای عنوان پـــارادایم تحــوو کـــه از ویژگیبــه نگریســته نشــود، بلکـــه از آن

تواند در ارتقـای کی یـت آمـوزش عـالی برخوردار است و می« شدهتوزیع»و « پذیریانعطاف»
 مورد است اده قرار گیرد، بهرۀ عملی گرفته شود.

علمی بـرای تـدریس و های دیجیتـاو  هیئـتای ددانش و مهارتت. نسبت به توسعۀ حرفه
های یــادگیری الکترونیکــی در ســطح ملــی و دانشــگاهی ی محتــوای درســی در سیســتم راحــ
 ,Kebritchi et alتوان به نکـات زیـر توجـه کـرد دریزی و اقدام گردد. در این فرایند میبرنامه

2017:  
 محوری به دانشجومحوری در فضای دیجیتاو؛تحوو نقش مدرس از مدرس -
 ی به فضای دیجیتاو؛اگونگی حرکت از فضای کالس حضور -
 های حاکم بر فضای دیجیتاو؛ها و محدودیتواقعیت -
ضرورت آمادگی مدرس برای برقراری تعامل بـا یادگیرنـده در فضـای دیجیتـاو و صـرف  -

 باره؛وقت دراین
ای و راهبردهـای تــدریس در فضـای دیجیتــاو محتـوای درسـی بــا اسـت اده از اندرســانه -

 است اده شود.
های یااادگیری ای مدرسااان در سیسااتمهااای مااوردنظر باارای توسااع  حرفااهت. قابلی5-2-3

 الکترونیکی
های یادگیری الکترونیکی باید از علمی برای تدریس در سیستم زم به یادآوری است که هیئت

 Penها شامل سه مجموعـه بـه شـرا زیـر اسـت دبرخوردار باشند. این قابلیت هایی ویژهقابلیت

State, 2020ای مدرسان مورد توجه قرار گیرد:تواند در توسعۀ حرفهی  که م 
مـورد دانـش و  ۱۱های مربو  به علم و هنر یاددهی یادگیری دشامل مجموعـۀ الف  قابلیت

 مهارت ؛ 
 مورد دانش و مهارت ؛ ۹های مربو  به فناوری دشامل مجموعۀ ب  قابلیت
 دانش و مهارت . مورد ۱۰های مربو  به مدیریت دشامل مجموعۀ پ  قابلیت

قابلیت یادشده در مراکز یادگیری الکترونیکـی دانشـگاهی، ازجملـه دانشـگاه  ۳۰مجموعۀ 
ای و های مستمر توسعۀ حرفهمورد توجه قرار گرفته، از  ریق دوره  Pen Stateد ایالتی پنسیلوانیا

ازجملـه  هـای فـوبشوند. نتایج حاصل از پـرورش قابلیتهای آموزشی پرورش داده میکارگاه
 آورد.های یادگیری الکترونیکی را به بار میعواملی است که موفقیت عملکرد سیستم
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 گیری. نتیجه 6
ها و سایر مراکز آموزش عالی فرصتی پدیـد آورد کـه بـه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه

موزش بـاز و نقش و ضرورت است اده از سیستم یادگیری الکترونیکی، آموزش از راه دور و نیز آ
خورشـیدی در ایـران در  ۱۳۸۰پذیر بیشتر توجه شود. هراند ایـن نـوع آمـوزش از دهـۀ انعطاف
های یـادگیری های مختلف مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت امـا در  یـف انـواع سیسـتمدانشگاه

های آمـوزش عـالی در نـوع اوو آن قـرار دارد. ها و مؤسسـهالکترونیکی، تجربۀ اغلب دانشـگاه
اف دیصـورت پـینیست که مدرس کالس حضوری، همـان منـابع و مـواد درسـی را بهکافی 

قـرار دهـد و بـا اسـت اده از « وب» درآورد و تحت عنوان یادگیری الکترونیکی در قالب سـامانۀ
شـده بــرای افزارهـای سیسـتم مـدیریت یــادگیری عرضـه کنـد، بلکـه بایــد از فرصـت فراهمنرم

های یادگیری الکترونیکی کشور پند گرفـت ته در ایجاد سیستمبازنگری در تجربۀ دو دهۀ گذش
 ریزی در سطح ملی و دانشگاهی اقدام کرد.گذاری و برنامهو نسبت به سیاست

سو، باید توجه داشت کـه تکنولـویی در با توجه به مراتب یادشده، در انجام این امر، ازیک
عنوان گسترش یادگیری الکترونیکی، بـه دیگر،افزایی با پداگویی به کار گرفته شود. ازسویهم

رویکردی نو در آموزش عالی، مستلزم ایجاد آمادگی زیرساختی، انسانی، محتـوایی و سـازمانی 
اندرکاران در سطح ملی و دانشگاهی نسـبت بـه مـدنظر  . امید است دست۱۳۹۸است دمنتظر، 

آمده را بـه قــوت سـتدشـده توجــه  زم را مبـذوو دارنـد و فرصــت بهقـرار دادن نکـات مطرا
 یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران بدو نمایند.

 ور که قباًل اشاره شد، انقالب صنعتی اهارم اثرات خـود را بـر آمـوزش برآن، همانعالوه
سـوی تحـوو دیجیتـاو سـوب ها را بهناخواه دانشـگاهعالی نمایان کرده است. روند این اثرات به

های معتبر جهان مدتی اسـت کـه در ایـن راسـتا بسیاری از دانشگاه . IAU, 2020خواهد داد د
المللـی، های دستۀ بینویژه دانشگاههای کشور، بهرو،  زم است دانشگاهاند؛ ازاینگام برداشته

و  تحااول دیجیتااال در دانشااگاهســوی ریزی بــرای حرکــت بهگذاری و برنامــهنســبت بــه سیاســت
کارگیری های  زم را بردارند. این امر مستلزم بهای پیشرو جهان گامهشدن با دانشگاههماهنگ

منظور پاسخگویی نسبت به الزامـات جدیـد های نوین دیجیتاو در همۀ امور دانشگاه، بهفناوری
ها بـه هـای حضـوری در دانشـگاهآمده از تعطیلـی کالسدسـترو، باید فرصت بهاست؛ ازاین

سـوی تحـوو ریزی راهبردی و حرکـت بهرای بازاندیشی، برنامهمناسبت شیوع ویروس کرونا را ب
 ها غنیمت شمرد.دیجیتاو در دانشگاه
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 «قرنطینة آموزش»و « ر قرنطینهآموزش د»
 هادی خانیکی1

 
 درآمد

زدۀ خـود را رمق و تعطیالتهای ایران حیات کمدانشگاه ۱۳۹۸-۹۹نیمساو دّوم ساو تحصیلی 
عنوان نهاد مسـئوو تازه آغاز کرده بود که ا العیۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

اسـ ند، خبـر تعطیلـی مـدارس و  ۱۰ه شـنبه پیشگیری از شیوع ویروس جدید کرونـا در شـامگا
های کشور را تا پایان همان ه ته اعالم کرد. این، نخستین نشانۀ ورود نهاد دانشـگاه بـه دانشگاه

ها و تهدیدهای پیاپی سر به فـروردین زد و بود، وضعیتی که با ابهام« وضعیت نامتعین کرونایی»
 های متعارف پیشین تبدیل ننمود.اوم آموزشپایان تعطیالت نوروزی را نیز به آغازی برای تد

های مجهــو ت علمــی و میــزان ناشــناختگی ابعــاد مختلــف ویــروس نوپدیــد هراــه دامنــه
گردیـد، قطعیـت بـرآورد گستر آن بیشـتر آشـکار میهای عالمشد و گسترهکمتر می ۱۹-کووید

انداز شـد و اشـممی ترپذیر نیز دشوارتر و پیهیدهبینیوضعیت آینده و تشخیص روندهای پیش
 ماند.روی  آموزش و آموزش عالی هم از این قاعده برکنار نمیپیش

های مختلف نظری و عملی آموزش و آمـوزش های گوناگون، ساحتبه این اعتبار، پرسش
هـای پیشـین، ها به این سو رفـت کـه آیـا اساسـًا آمـوزش در ااراوبعالی را فراگرفت و نگاه

گردد؟ بیشـتر زودی به وضعیت عادی برمیشده است و یا به«  ی کروناییتوقّ »ناگزیر گرفتار به
                                                                                                                   

                                                                                                یئه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبامدیر گرو و استاد .1
 hadi.khaniki@gmail.com ایمیل:
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تر در شـکل و ای بـرای تغییـرات پردامنـهرا مقدمه« ایآموزش قرنطینه»رسید که باید به نظر می
قرنطینـۀ »اندرکار خلق دست« آموزش در قرنطینه»های دانشگاهی فرض کرد. محتوای آموزش

، مـدیر 1لوی ادلکوورتام کـه خـانم بیر را از اصطالحی وام گرفتـهشده بود. من این تع« آموزش
بینی ادلکورت نیویورک، در حوزۀ  راحی به کار برده است. او با اشاره به تـأثیرات آیانس پیش

را برای « قرنطینۀ مصرف»های مختلف جامعه، م هوم اند یه و پیهیدۀ ویروس کرونا بر حوزه
گیـرد. بـه نظـر در همـۀ جوانـب زنـدگی بـه خـدمت می« هاازنوایدن ارزش»تبیین اگونگی 

ما در حاو ورود به یک قرنطینۀ مصرف هستیم که در آن خـواهیم آموخـت اطـور »ادلکورت، 
های محبـوب قـدیمی خـود را از نـو کشـف کنـیم، کتـابی فقن با یک لباس شاد باشیم، داشته

کنـیم. تـأثیر ویـروس، فرهنگـی شده بخوانیم و حسابی مایه بگذاریم تا زنـدگی را زیبـا فراموش
خواهد بود برای ایجاد دنیایی آلترنـاتیو و بسـیار مت ـاوت حیـاتی... هـرکس کـه هنـوز در کـار 

ریزی بکشـد و های آتی است باید امروز دسـت از برنامـهریزی رخدادهای عمومی در ماهبرنامه
کند. شاید خبر خیلی بدی  برای ارتبا  بیابد و ا العات را  ور دیگری منتشر هایی نوآورانهراه

ــام فارغ ــرای تم ــاله ب ــان، ک ــۀ خودش ــقف خان ــر س ــد زی ــون بای ــد، ا ــده باش ــیالن آین التحص
 2«.التحصیلی را هوا بیندازندفارغ

ها به قرنطینه در اسـ ندماه بیشـتر از آنکـه مواجهـۀ نظـام ترتیب، ورود ناگهانی دانشگاهاینبه
کرونـا بـه رخـدادی گـذرا بـدو کنـد، نـاظر بـر آموزش عالی ایران را با مسـئلۀ شـیوع ویـروس 

 های اساسی دربارۀ اگونگی ورود به دوران جدید و مت اوتی از آموزش شد.پرسش
کـردن مخـا رات و کم« قرنطینـۀ خـانگی»مـدت در آغاز کار، دانشگاه عماًل به الزامات کوتاه

هـای ی و کـاهش فعالیتابتالی دانشجویان و اسـتادان و کارکنـان بـه ایـن بیمـاری، از  ریـق تعطیلـ
 آموزشی، پژوهشی و اداری معطوف بود اما ادامه و فرجام آن در همین حّد باقی نماند.

ها و مراکـز ، نخست با دورکردن پرشـتاب نیـروی انسـانی از دانشـگاه«آموزش در قرنطینه»
ها ایشـگاهها، آزمهای درس، کتابخانهها، کالسها، پردیسحیاتی وابسته به آنها اعم از خوابگاه

شـدن ناگهـانی را بـا ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای اداری همراه بـود و ایـن خلوتو کارگاه
نیز پیوند زد؛ « گذاری فیزیکیفاصله»سرعت به تعطیالت نسبتًا  و نی نوروزی و اجرای  را 

 به معنای اولویت یافتن حیات و سـالمت انسـانی بـر« آموزش در قرنطینه»پس، نخستین مرحلۀ 
 هر مسئلۀ دیگر بود.

                                                                                                                   
1. Li Edelkoort 
2. https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/ 
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اندان مسـاعد های نهزیرساخت»با « های خالی از دانشجو و استاددانشگاه»در این مرحله 
ناگـاه بـه پـارادایم « ا مینـانی بـه آینـدهفضای اجتمـاعی نگرانـی از حـاو و بی»، در «فناورانه

ــدن آن» ــازی و فراگیرش ــوزش مج ــین ورود« آم ــدند و هم ــت -وارد ش ــارت درس ــه عب ــا ب  تری
هایی جدید دربـارۀ وضـعیت توان سرآغاز مواجهۀ نظام دانشگاهی با پرسشرا می -شدگیپرتاب

آمـوزش در »مشهود و نامشهود نهاد آموزش عالی ایران دانست؛ این یعنی آغـاز دومـین مرحلـۀ 
هـا و کارکردهـای گیری وضعیتی پرسشـگرانه نسـبت بـه اکنـون و آینـدۀ نقشو شکل« قرنطینه

 ران درونی آن.دانشگاه و کنشگ
 

 پارادایم نو در آموزش و یادگیری
کرونـا »های مطالعۀ آموزش در قرنطینه، به مسئلۀ ها در این نوشته و در همۀ حوزهاگراه پرسش

فرض و یک نتیجـۀ مبتنـی توان و نباید از دو پیشمعطوف است اما در هیچ جا نمی« و دانشگاه
اسـت و دوم اینکـه، شـیوع آن بـه « نوپدیـد»بر آن دو غافل شد: نخست آنکه، ویروس کرونـا 

ها بـر رسـیده اسـت؛ درنتیجـه، حجـم مجهـو ت و پرسـش -گیریعـالم -«پاندمیک»مرحلۀ 
های نو در جهت خـروج از ایـن حلشدن به راهها غلبه دارد؛ پس برای نزدیکها و پاسخدانسته

هایی فراتـر از پرسـش گیر و اندساحتی داشـت و بـههایی به دوردست، عالموضعیت باید نگاه
تــر از آن، روی  ماســت و مهمهــای قــالبی، محــدود و متعــارف اندیشــید. آنهــه پــیشااراوب

 ای که در حاو رسیدن است الزامًا در امتداد گذشتۀ ما نیست.آینده
ـــایی آمـــوزش» ـــا همـــان انگاره« وضـــع پســـاکرونایی آن»و « وضـــعیت کرون هـــای را ب

توان فهمیـد. اگراـه ممکـن اسـت هنـوز زود باشـد امـا نه میتوان دید و نه می« پیشاکرونایی»
هــا و و تحــوو ســازوکارها، نقش« دانشــگاه پــس از کرونــا»شــویم دربــارۀ مرور نــاگزیر میبــه

تـوان از فرآوردهای آن ازجمله دگرگونی فراینـدهای آمـوزش و یـادگیری بیشـتر بیندیشـیم. نمی
شود غافل مانـد. برابر کنشگران علمی ایجاد می های نوینی که دراندازها، قلمروها و الزاماشم

پردازی، پژوهش و سـناریوپردازی جا به تأمل، پرسشگری، نظریه نهاد دانشگاه خود پیش از هر
های پژوهشی و حتی مقـدم بـر آنهـا، بایـد بـه زمینه، عالوه بر فعالیتباب نیاز دارد. دراینایندر
لمـی یعنـی اسـتادان و محققـان و دانشـجویان و توأمان بدنـۀ ع« دادنتوجه»و « کردنحساس»

های تغییـرات کرونـایی گذاران و مدیران نسبت به ابعاد و گسـترهسازمان مدیریتی یعنی سیاست
های مجـازی مولـد شـبکه»و « های فکـری پیشـتازاتاب»اندازی اهمیت داد؛ در این فرایند، راه

گــ« اندیشــه اهی و برخوردارشــدن از قــدرت اولویــت و فوریــت دارد. بــا بردن حساســیت و آ
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های تولیـد و توزیـع و دریافـت سازگاری و کنشگری در پارادایم احتمـالی جدیـدی کـه شـیوه
توانـد ازجملـه وظـایف ایـن دهـد، میهای گوناگون را در دانشگاه تحـت تـأثیر قـرار میدانش

ات مهمـی باشد. ازجمله موضوع« های مجازی مولد اندیشهشبکه»و « های فکری پیشتازاتاب»
در بـاب شـناخت « جنـبش اندیشـگی»اندازی یک توانند به آن بپردازند راهها میکه این گروه

هایی است که در فرهنگ، ساختار و کارکرد دانشگاه وجود دارد و ایـن نهـاد را مند ضعفنظام
 هـای مـزمنگونه که گرفتاربودن به بیماریپذیر کرده است. هماندر برابر ویروس کرونا آسیب

ای و نابرخورداری از نظام ایمنی مناسب، توان انسـان را در ابـتال بـه ایـن بیمـاری پـایین و زمینه
اـه  -های نه تـه در سـاختارها و سـازوکارهای آمـوزش و یـادگیریآورد، امروز نیـز ضـعفمی
دهنـد و خود را در برابر همین ویروس نانومتری نشـان می -افزارانهافزارانه باشد و اه سختنرم

 کنند.برآن دانشگاه را هم از امکان ای ای نقش خالب و پیشتاز در جامعه دور میعالوه
های آشکار و نهان های مزمن و آسیبعالوه بر مسئولیت معاینه و مشاهده و کشف بیماری

هاست موضوع تحقیق و نقد در ایران و جهان بوده است، توجـه های دانشگاهی که ساوآموزش
هـای نـو در ها و افقنگر، برای آفـرینش فرصـتهای آیندهی و تأسیس گروهپژوهبه نقش آینده

برای توانمندکردن « جنبش اندیشگی»های متأثر از وضعیت کرونایی نیز ضروری است. آموزش
توانــد تنهــا بــه راه رهــایی از تهدیــدهای کنــونی کرونــا در هــای جدیــد دانشــگاهی نمیآموزش

هـا، فراینـدها و سـازوکارهایی باشـد کـه جسـتجوی موفقیت دانشگاه بسنده کند، بلکه بایـد در
 اند.های کهنه در آموزش و یادگیریدرمانگر دردهای مزمن و بیماری

و « نوپدیـدگی»ناظر بر هر دو وجـه  -تر آمدکه پیشانان -فهم این ضرورت و عمل به آن
د جهانی و علمی و رخداد مواجهۀ دانشگاه و آموزش با کروناست. مسئله را بای« گستریعالم»

انتقادی دید و از رویکردها و تجارب و راهبردهای جهانی بهره برد. رویارویی با کرونا الزامـًا از 
ای جهـانی قـرار بحرانی نیست، اراکه ناشناخته است و در گستره جنس رویارویی با هر پدیدۀ

 رد دید و دنباو کرد.گیدارد و باید آنهه را برای شناخت آن در دور و نزدیک عالم انجام می
ای در جهـان آغـاز شـده اسـت و زمینه تکاپوهای علمی پرشتاب و پردامنهخوشبختانه دراین

ها و مراکـز پژوهشـی امیـد بسـت. در دانشـگاه« جنـبش اندیشـگی»انداز ایـن توان به اشممی
گذار را داـار حیـرت و اندرکار و سیاسـتگویی کرونا اگراه در آغاز، همـۀ نهادهـای دسـت

جا ازجمله دانشـگاه بـه ایـن سـو سـوب داده اندک همه را در همهزدگی کرده بود، اندکشتاب
جای امید واهی و عاجل به بازگشـت بـه وضـعیت پیشـاکرونایی، بیشـتر بیندیشـند و است که به

 های مصون از آن فکر کنند.حتی در فرض بقای همین تهدیدهای پاندمیک، به خلق فرصت
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ین تکاپوهـا کـه حـداقل در مقـام توصـیف و تعریـف صـورت مسـئله، توجه به بسیاری از ا
های جهـانی، فراگیـر، رو ضروری و م ید است که جنبهاند، برای ما ازاینهایی بلند برداشتهگام

های ملی و حاو زمینهدهند. اگراه باید درعینناگهانی و اندوجهی مسائل خود ما را نشان می
در مواجهـۀ دانشـگاه ایرانـی بـا وضـعیت کرونـایی در نظـر  عوامل بومی مسـاعد و نامسـاعد را

 گرفت.
های غربـی هـم در فراینـد شـیوع ویـروس برای آشنایی با صورت مشابه مسائلی که دانشگاه

هـای جهـانی سـودمند دسـت از مطالعـات و گزارشاند، رجوع بـه اینکرونا به آنها گرفتار شده
کـه « لمللـی آمـوزش عـالی و بحـران کرونـااهـای بینمجموعه گزارش»است. خوشبختانه در 

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی در همین ایام مبادرت بـه ترجمـه و انتشارشـان کـرده 
شناسـند، توان به  را مسائل، تجارب و پیشنهادهایی رسید کـه گـویی سـرزمین نمیاست، می

بــه قرنطینــه بــرد و  جا زودها را در همــهشــدن آن دانشــگاهاــون شــتاب شــیوع کرونــا و جهانی
، آموزش را به قرنطینـه بـرد و بسـیاری از مبـانی و «کردن همه کار در قرنطینهمجازی»ضرورت 

 های آن را در معرض تغییر قرار داد.مؤل ه
پس، فراتر از مطالعۀ تاریخی دانشگاه و آموزش پیش و پس از کرونا نیاز به مطالعۀ تطبیقـی 

ها و مناسـبت نیسـت کـه بـه برخـی از یافتـهرو، بیزایـنمسائل امروز و فردای مـا هـم هسـت؛ ا
گ تـه کـه های همین مجموعـۀ پیشقبیل مطالعات توجه کنیم. در یکی از گزارشهای اینگ ته

هایی درخورتوجه اشاره شـده اسـت. به انجام رسیده است، به نکته 1کنزی مکاز سوی مؤسسۀ 
جیموی  و ناتان  ، آنوا منودی، سووراب سونقویپابلو ایلنز، جااین مؤسسه در گزارشی که از سوی 

ها: آمـوزش عـالی در آمریکـا ویـروس کرونـا و محـین دانشـگاه»تحت عنـوان  سارا کاتسانیس
تهیـه شـده اسـت، بـه موضـوعاتی « دهی کند؟تواند پاسخ به ویروس کرونا را ساماناگونه می

 قرارند:مسائل ازاین های ماست. برخیپرداخته است که بسیار شبیه مسائل کنونی دانشگاه
هـا سـرعت خوابگاهبودنـد، به ۱۹-ها در خن مقدم و فعاو پاسخگویی به کووید. دانشگاه۱

ــه و کالس ــدی بســیار را تخلی ــن فراین ــا ای ــد، ام ــه شــیوۀ مجــازی برگــزار کردن هــای درس را ب
 کنند؛وپنجه نرم میها با آن دستبرانگیز است که هنوز هم بسیاری از دانشگاهاالش
های متعدد و کارکردهـایی متنـوع دارنـد، پـیش از هـر ایـز نهادهـای ها هویت. دانشگاه۲

اند که نهادهای مدنی، امکانـات ورزشـی میابه شهری کواکبرآن خود بهاند اما عالوهآموزشی
                                                                                                                   
1. Mc Kinsey 
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انــد. مواجهــۀ ای را در خــود جــای دادههــای اقتصــادی محلــی و منطقــهو بهداشــتی و محرک
 گیرد؛سادگی انجام نمیبه ۱۹-کووید ناگهانی همۀ اینها با

سـهولت و بـا کننـد. ایـن تنـوع منـابع بههای پیهیدۀ درآمد تبعیـت میها از مدو. دانشگاه۳
 شود؛شدن در آموزش سازگار نمیرویکرد سریع مجازی

تمـام نشـده  ۱۹-شدن محو ـۀ دانشـگاهی، مشـکالت دانشـگاه بـا کوویـدرغم خالی. به۴
اند. نگرانـی از آینـدۀ تحصـیلی، دان و کارکنان دربارۀ آیندۀ خود نگراناست، دانشجویان، استا

های مرسوم دانشگاهی، و آیندۀ شغلی، آیندۀ اداری و مالی، آیندۀ پژوهشی، آیندۀ مراسم و آیین
 گیر دانشجویان، استادان و کارکنان است؛های همهآیندۀ سکونت و اقامت، پرسش

هـا بـرای کـاهش سـرعت انتقـاو ویـروس و ح اظـت از هایی کـه دانشـگاه. اکیر فعالیت۵
پذیر میـل هـای آسـیبتناسـب بـر روی جمعیتدهنـد، تـأثیراتی بیبهداشت فوری صـورت می

 درآمد، نیازمند به کار و ناتوان در دسترسی به ابزار و یا اینترنت پرسرعت دارند؛دانشجویان کم
ی دانشـگاهی و غیردانشـگاهی، هااهمیت دغدغـه ۱۹-شدن پیامدهای کووید. با  و نی۶

های های مالی کارکنـان، دغدغـهویژه برای دانشجویان در معرض فراغت از تحصیل، استرسبه
 شود؛ن عان دانشگاهی بیشتر میشغلی استادان، تهدید سالمت ذهنی و روانی همۀ ذی

ها بایـد از تواند و نباید تنها باشد. دانشـگاهنمی ۱۹-. هیچ دانشگاهی در مواجهه با کووید۷
های راهبـردی بـرای های آموزشـی، مشـارکتاین فرصت برای یادگیری از یکـدیگر، مشـارکت

های خـاص و همـاهنگی ارتبا ـات بهـره ببرنـد و نقـش خـود را در حمایت از برخی سیاسـت
 تر ارتقا بخشند؛اجتماع بزرگ

متوقـف شـد. . اگراه تمرکز کنونی امور بر مسـائل آنـی اسـت امـا نبایـد در ایـن مرحلـه ۸
را فرصـتی بـرای بازاندیشـی و  ۱۹-ای از ت کر است کـه بحـران کوویـددانشگاه، نیازمند شیوه

التحصـیلی، آزمـون و سـایر ارزیابی مجدد عناصری از تجربۀ دانشـجو، پـذیرش، نیازهـای فارغ
های مبتنی بر شک نسبت بـه عـادات مسائل بداند. یادگیری از گذشته و تمایل به پذیرش بینش

 1ی، بسیار مهم است.ذهن
و  فرانکوی بوونیس، جیوک بریانوت، یوارا  کریشونانکینزی در گزارشـی دیگـر کـه مک 
ای نـامعلوم ریزی آموزش عالی آمریکا برای آیندههای برنامهدر باب کرونا و ضرورت جاناتان  

                                                                                                                   
 آنهه آمد، برداشتی فشرده و آزاد از این مقاله است:. 1

ها: آموزش ویروس کرونا و دانشگاه» ، ۱۳۹۹، جیمی دایلنز، پابلو؛  ، جاناتان؛ مندی، آنا؛ سنقوی، سوراب؛ و سارا کاتسانیس
های ، ترجمۀ مهسا شیخان، در: مجموعه گزارش«دهی کند؟تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامانعالی در آمریکا اگونه می
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 کنتـرو ویـروس»اند، به  راحی سه سـناریو پرداختـه اسـت: سـناریوی اوو برپایـۀ تدوین کرده
بازگشت ویـروس و ادامـۀ قرنطینـه و »، سناریوی دوم برپایۀ « ی دو یا سه ماه آینده ۱۹-کووید

گسـترش »و سـناریوی سـوم برپایـۀ « اقدامات محدودکننـدۀ دیگـر بـه مـدت انـد مـاه بیشـتر
هـای مجـازی در سـناریوی اوو تـا آموزش«. گیری ویروس تا دسترسی گسترده به واکسـنهمه

ر سناریوی دوم تا پایـان نیمسـاو بعـد و در سـناریوی سـوم تـا پایـان سـاو پایان همین نیمساو، د
کنتـرو سـریع و کارآمـد ویـروس »تناسـب رو، بـه تحصیلی آینده ادامه خواهنـد داشـت؛ ازایـن

گسـترش پانـدمی و »و « پـذیر کرونـا در برخـی منـا قپاسخ مـؤثر امـا تجدیدحیات»، «کرونا
ــومی ــالمت عم ــت و س ــداخالت بهداش ــت م ــۀ ب« شکس ــاس هم ــناریو را اس ــه س ــن س ــد ای ای

های آمریکـا دانسـت. البتـه نویسـندگان ایـن گـزارش در های آموزشـی در دانشـگاهریزیبرنامه
کننـد کـه داننـد، بـه ایـن سـبب توصـیه میقطعیت میبرآورد آیندۀ محتمل تنها قطعیت را عـدم

 ها برای هر احتماو و مشکلی نقشۀ راهی داشته باشند.دانشگاه
بینـی سـطح احتمـا ت و هـم توصـیف مسـائل توان هم میـان پیشاین گزارش که میبنا بر 

 های فـراوان یافـت و بـر آن اسـاس بـهها در دور و نزدیـک جهـان مشـابهتروی  دانشـگاهپیش
بنـدی و تـوان در سـه سـناریو  بقهصورت ایرانی آنها نیز اندیشـید، پـنج دسـته از مسـائل را می

های متناسب برای هر پنج دسته در سه سطح اندیشید. این پـنج دسـته حلبینی کرد و به راهپیش
 قرارند:مسائل ازاین

های آموزشـی را روی  آموزش و یادگیری: این دسته از مسائل که زیرسـاخت. مسائل پیش۱
سـوی آمـوزش مجـازی بـروز و ظهـور بیشـتری اند، تحـت تـأثیر تغییـر ناگهـانی بههدف گرفته

که در تدریس مجازی تجربـۀ کمتـری دارنـد و یـا اصـاًل تجربـۀ آمـوزش در اند؛ استادانی یافته
شـان اند، دشواری تدریس واحدهای درسی کـه وجـه عملـی و حضوریمحین مجازی نداشته

تر ضعف ساختارهای فناورانه و های حضوری و از همه مهمبیشتر است، سختی برگزاری آزمون
شجویان از اختالو ارتبا ات فنـی، ازجملـه شدن دانمشکالت مدیریت آموزش مجازی و خسته

اند که در وضعیت کرونایی کنونی بـرای یـک تـا سـه نیمسـاو بایـد در آمـوزش مـدنظر عواملی
است، شرایطی که اساسـًا « وضعیت پساکرونایی»تر، الزامات ورود به باشند، اما ضرورت بزرگ

 کند؛می های مرسوم آموزش را ناممکن و یا حداقل دشواربازگشت به شیوه
سـناریوی »نام، برابری و تجربۀ دانشجویان: در مرحلۀ نخسـت یعنـی مسائل مربو  به ثبت. ۲

ترین مسئله، مقاومـت سیسـتم آموزشـی، فنـی و اداری اسـت. دانشـجویان و مهم« کنترو ویروس
انـد و کی یـت آمـوزش و مطالـب استادان، در کشاکش انطباب و سازگاری با واحد درسی مجازی
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درآمد و یـا لحاظ عدالت و برابری، دانشجویان کمصورت دیجیتاو مورد تردید است. بهده بهشارائه
انـد و ساکن در منا ق دور، از دسترسی به اینترنت پرسـرعت و ابزارهـای پیشـرفتۀ ارتبـا ی محروم

دادن مشـاغل موفقیت تحصیلی آنها را به دنباو داشته باشد. بیکـاری و ازدسـتتواند عدمهمین می
 کند؛آوری آنها را در برابر وضعیت جدید کم مینیز تاب

. مسائل مربو  به استادان و پرسنل دانشگاه: در تمام سناریوها اسـتادان ملـزم بـه ایجـاد و ۳
های آنالین و مجازی خواهند بود که این اجبار الزامًا آنها را راضـی بـه وضـع موجـود ارائۀ دوره

هـای پژوهشـی، نتیجـۀ واری تحقیقـات و کـاهش گرنتنخواهد کرد. تغییر وضع پژوهشی، دش
شـوند و انین وضعیتی است؛ کارکنانی که در تعطیلی فیزیکی دانشگاه گرفتار ناامنی شغلی می

 آیند؛نیز در شمار ناراضیان موقعیت کرونایی دانشگاه درمی
های فنـاوری ا العـات، یکپـاراگی . مسائل زیرسـاختی: ضـرورت تقویـت زیرسـاخت۴

مندی از ابزارهای جدید آموزش عالی، در ایـن شـراین بیشـتر شـده اسـت. در ارها و بهرهافز نرم
های مناسب بـرای ح ـظ سـالمت و بهداشـت و تغذیـه و همین حاو ایجاد و تقویت زیرساخت

 یابد؛سکونت استادان و دانشجویان و کارکنان بیش از گذشته اهمیت می
تنها هش درآمدهای اختصاصی دانشـگاه نـههای رسمی و کا. مسائل مالی: کمبود بودجه۵

ویژه های دولتی را تحت تـأثیر قـرار خواهنـد داد، بـههای غیردولتی، بلکه حتی دانشگاهدانشگاه
سوی تقاضاهای تحصیلی رایگـان و های مجازی و رسمی، تمایل بهآنکه با ت اوت هزینۀ آموزش

 1د افزایش خواهد یافت.پردازنارزان در میان دانشجویانی که به نحوی شهریه می
روی  توان ازجمله مسـائل مشـترک پـیشدست را میاینها و موضوعات پرشمار دیگری ازاین

ــه ازیک ــائلی ک ــت؛ مس ــران دانس ــان و ای ــگاه در جه ــامعلوم و دانش ــی، ن ــعیتی بحران ــو وض س
ــداوم نقشهراس ــد ت ــز را در رون هــای متعــارف آموزشــی، پژوهشــی، اداری، اجتمــاعی و انگی

دیگر امکـان خلـق وضـعیتی مت ـاوت و مبتنـی بـر اند و ازسویدانشگاه به وجود آورده فرهنگی
گونه که نابسـندگی دانـش کنـونی اند. کرونا همانهای جدید و ناشناخته را فراهم کردهفرصت

ها و ساختارهای موجود اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را در بشری و ناتوانی و ناکارآمدی نظام
رو یدهای نو نشان داد، دانشگاه و کنشگران دانشگاهی را نیز با واقعیتی تازه روبـهمواجهه با تهد

کرد، واقعیتی که اساس آن بر ت اوت با گذشته و ضرورت تغییر استوار است و به این اعتبار باید 
                                                                                                                   

، «ریزی کند؟ای نامعلوم برنامهتواند برای آیندهویروس کرونا: آموزش عالی آمریکا اگونه می». برداشتی آزاد از مقالۀ 1
های ترجمۀ مهسا شیخان، در: مجموعه گزارش ، 1399بوینس، فرانکی؛ بریانت، جیک؛ کریشنان، شاراگ و جاناتان   د
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توان با تأمل در ساختارها و فرایندهای کنونی آموزش و یادگیری و نقد عالمانۀ آنهـا راهـی و می
روی  دانشــگاه و فهــم ت ــاوت وضــعیت کرونــایی و یافــت. پــذیرش تغییــرات جهــان پــیشنــو 

اندازهای آموزشـی کـه خـود ها و اشـمپساکرونایی آموزش، یعنی اندیشـیدن بـه ابعـاد و دامنـه
ــه شــده اســت.  ــار قرنطین ــوزش»گرفت ــۀ آم ــد ســرآغاز شــکلمی« قرنطین ــا و گیری نقشتوان ه

هـای آن را کنشـگران آن باشـد کـه خـود هنـوز همـۀ افقکارکردهایی جدیـد بـرای دانشـگاه و 
از میان و بر فراز همۀ نهادهای علمی و مدنی و « جنبش اندیشگی»دادن بینند. شاید ساماننمی

ای و صن ی، و جلب مشـارکت همـۀ کنشـگران دانشـگاهی اعـم از اسـتادان و مـدیران و حرفه
و « خوشی به فرمالیسـم مجـازیدو»راتر از های اساسی را فحلدانشجویان و کارکنان بتواند راه

اندازی کـه دور نیسـت و بیابـد؛ اشـم« هراس از تحو ت آموزش و سـاختارهای دانشـگاه»یا 
 ممکن هم است.



 

 

 



 

 مسئل  کرونا و ضرورت بازنگری در آموزش دانشجویان

 1محمد فاضلی

 
 مقدمه

ها سـروکار دارد امـا تی انسـانگیر است و بـا سـالماپیدمی کرونا اگراه ظاهرًا یک بیماری همه
سازد. کرونا همهنـین اگراـه های نهادهای انسانی و اجتماعی را آشکار میبیشتر از آن نقصان

گذرد اما خـود ایـن اپیـدمی و پیامـدهایش عمر زیادی ندارد و بیش از اهار ماه از عمرش نمی
آدمیـان در  ـوو تـاریخ به ایـن معناسـت کـه « مسئلۀ کرونا»بودن اند. تاریخیشدت تاریخیبه

انـد، مناسـباتی بـین خودشـان تعریـف و ای پدیـد آوردههای زنـدگیاند، سبکنهادهایی ساخته
عیــار « مســئلۀ کرونــا»انــد کــه امــروز در مواجهــه بــا اشــکاو و محتــوایی از دانــش تولیــد کرده

شـود. کرونـا بـه معیـاری بـرای سـنجش عیـار شان بـرای مهـار بیمـاری مشـخص میکارآمدی
ــای حکومتک ــدی نهاده ــدو میارآم ــا ب ــوان ه ــا عن ــتاری ب ــاو در نوش ــرای می ــن ب ــود. م ش
شـده کـه سـبب نشان دادم که فقدان سیاست مهـاجرت تدوین« های تاریخی کروناپیهیدگی»

ها شهروند افغانستانی در جامعـه و اقتصـاد ایـران باشـد، درسـت در لحظـۀ ادغام سازندۀ میلیون
های بـانکی . بسیاری از شهروندان افغانستانی برای داشتن کارتشودساز میوقوع کرونا مشکل

ضــروری بــرای جلــوگیری از مبادلــۀ پــوو و انتشــار ویــروس، اســت اده از خــدمات درمــانی یــا 
اند و این، نتیجۀ فقدان سیاسـت مهـاجرت بودن در شراین اپیدمی، با مشکل مواجهشناساییقابل
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های ا العاتی دقیق و با خطـای نقصان ساختاری بانکبرای ادغام آنها در جامعۀ ایرانی است. 
اندک که مشخصات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی را نشان دهند و دولت برمبنای آنهـا 

ای دیگـر از دیده از کرونـا ارائـه کنـد نیـز نمونـههای هدفمند به شهروندان آسـیببتواند کمک
نظیـر  -نگی و کی یت پیدایش انین نهادهـاییدهد. اگو بودن مسئلۀ کرونا را نشان میتاریخی

هـای ا العـات اقتصـادی و اجتمـاعی یـا ابزارهـای حکمرانـی نظیـر بانک -سیاست مهاجرت
اند و اکنون در برابر ویروسی که ظاهرًا فقـن اهـار مـاه از خانوارها، در  وو تاریخ تکوین یافته

 دهند. گذرد خود را نشان میعمرش می
عتقدم که کرونا حداقل همۀ تاریخ معاصر را پیش اشم مـا بـه رقـص من با همین رویکرد م

عـین کـاری کـه  -انددارد، همۀ مشکالت حکمرانی کشور را که زیـر فـرش جـارو شـدهوامی
گاه بیمارشان می کنـد. کرونـا بـه قـوو آن جلوی اشممان ریسه می -کنندروانکاوها با ناخودآ

لضرب هج آورد ایم یکجا به صـدا درمـیتاریخ معاصر نواختههایی را که در المیل معروف، همۀ دج
هـای هـا و ناتوانیگذاری عمـومی، ظرفیـت اجـرا و قابلیتهای دسـتگاه سیاسـتو همۀ پلشتی

هـا و نهادهـا در همـۀ وبیش این کـار را بـا حکومتکشد. کرونا کمحکمرانی را به رخمان می
 جهان انجام خواهد داد. 

مسـئلۀ »های جامعۀ ایرانی اسـت کـه تحـت تـأثیر و سازمان آموزش عالی نیز یکی از نهادها
شود. این جستار در پی  ـرا هایش و ضرورت بازنگری در آن آشکار میبرخی نقصان« کرونا
ترتیب بـا وسوهای بازنگری در آموزش عـالی اسـت. نوشـتار بـهدادن سمتهایی برای نشانایده

ازآن ملزومـات مواجهـه بـا شود و پساز میاز دیدگاهی نظری آغ« مسئلۀ کرونا»تشریح ماهیت 
 شود.های بازنگری و اصالا در آموزش عالی از این منظر تشریح میای و جهتانین مسئله

 
 ماهیت بدخیم مسئل  کرونا

یابد که برخـی از ایـن ابعـاد گیر یا اپیدمیک نیست و ابعادی بسیار فراتر میکرونا فقن بیماری همه
تـدریج ای آشـکار شـده اسـت و اشـکاو دیگـر تـأثیراتش بهآورده تااندازه نظیر آنهه بر سر اقتصاد

دهـد و در اصـطالا ها گسـترش میشود. این بیماری اثـرات خـود را بـه سـایر عرصـهکشف می
دهـد و تـأثیراتش کند. مسئله در سیر تکوین خود تغییر شکل میپزشکی، میل سر ان، متاستاز می

هایشـان در مقابلـه بـا اند و تغییـر سیاستمواجـه شـده ای ناشـناختهها با مسئلهکند. دولتتغییر می
شـود. ایـن اند از همـین واقعیـت ناشـی میشـود سـردرگم شـدهمسئلۀ کرونا و اینکـه احسـاس می
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اند. شناخت کرونـا، خوانده 1ای از مسائل شبیه است که آنها را بدخیمها به خصائص دستهویژگی
هـای مسـائل بـرای تعـدیل آن در پـیش گرفـت، نیازمنـد درک ویژگی هایی که بایدتأثیراتش و راه
 بدخیم است. 

گونـه مسـائل ارائـه کردنـد. ایـن بندی دقیقـی از اینبـار صـورت  اولین۱۹۷۳ریتل و وبـر د
کید میبندی بر ویژگیصورت  اند:  کند که در ادامه آورده شدههایی تأ

رد. ا العات  زم بـرای شـناخت بندی مشخصی از مسئلۀ بدخیم وجود نداهیچ صورت .۱
مسئله، به ایدۀ متناظر با حل مسئله بستگی دارد و تعریف مسئله، خود مسـئله اسـت. ایـن بـدان 

توانـد مسـئله تعریف نیست. کسی نمیحلش پیدا نشده، قابلمعناست که مسئله تا زمانی که راه
 را تعریف و بعد آن را حل کند؛ 

هـا، نـه حل به دلیـل زمـان، هزینـه یـا ارزشو هر راه مسائل بدخیم، قاعدۀ توقف ندارند .۲
 شود؛ یافتن مسئله، متوقف میشدن و پایانحل

 حل مسائل بدخیم، درست یا غلن نیستند، بلکه خوب یا بدند؛ راه .۳
حل وجـود نـدارد. مـوجی از پیامـدها در آزمونی صریح برای ارزیابی پیامدهای یک راه .۴

 حلی خوابیده است؛ پس هر راه
وخطا وجود ندارد و هر بار تالش برای حل مسئله، پیامدهای سنگین صت برای آزمونفر  .۵
 دارد؛ 
ای مشخص از راهکارها در میان نیست. مجموعه راهکارهای ممکن، در تعامل مجموعه .۶

 شوند و کاربست آنها نیز تابع قواعد الزامًا مشخصی نیست؛ بررسی می

 ها، الزامًا درست نیست؛ حلرو انتقاو راهینفرد است و ازاهر مسئله تقریبًا منحصربه .۷
ارجـاع بـه گر و نه ذات مسئله بستگی دارد و هـر مسـئله قابلسطح مسئله بیشتر به تحلیل .۸
 ای دیگر است؛مسئله
هـا براسـاس قضـاوت و ایـدئولویی حلنهـد و راهرو میهر تبیینی راهکار خـود را پـیش .۹

 گیرند؛گیران تحت تأثیر قرار میتصمیم
 گیرند. کردن ندارد، زیرا افراد زیادی تحت تأثیر پیامدها قرار میریز حق اشتباهنامهبر  .۱۰

های کرونا با این خصایص، ماهیت بدخیم کرونا و حتی ارایـی انتخـاب وایۀ تطبیق ویژگی
دهد. مسئلۀ کرونا فقن اپیدمی نیست، بدخیم برای ترجمۀ معادو انگلیسی این کلمه را نشان می

                                                                                                                   
1. Wicked Problem 
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زیست را هم تحت تـأثیر المللی و محینیدمی اقتصاد، روابن اجتماعی، مناسبات بینبلکه این اپ
گذار یا جامعه برای مواجهه با مسئله فقن بـا نجـات دهد. این بدان معناست که سیاستقرار می

ها سروکار ندارد، بلکه با مدیریت عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نیـز مواجـه جان آدم
 -جمعیحـل پیشنهادشـده یعنـی قرنطینـه یـا ایمنـی دسـتهبرای میاو دو راه -حلیاست. هر راه

آمـدن سـطح کنند. قرنطینه، مسئلۀ کرونا را به عواقـب ناشـی از پایینماهیت مسئله را عوض می
هـا بـرای مـدیریت پذیر و توانـایی دولتهـای آسـیبفعالیت اقتصادی، خسارت فوری به گروه

ند. ایمنی جمعی، ممکن است عواقب اقتصادی شـدید قرنطینـه را کعواقب اقتصادی تبدیل می
کنـد. مسـئلۀ های بهداشت و درمان را با مشـکل مواجـه میمدت نداشته باشد اما نظامدر کوتاه
شود. مسئله در تعاملی منعطـف حل پیشنهادی عوض میگذار و جامعه براساس نوع راهسیاست

 دهد. زمان نیز تغییر ماهیت یا شکل میشود و در  وو هایش تعریف میحلبا راه

ابتدا تصورشان این بوده است  -اندحداقل بر اساس رفتاری که بروز داده -ها احتما ً دولت
که مسئله فقن محدود به این و بدون عوارض جهانی است. خرسندی برخـی مقامـات دولـت 

شود داو بر همین برداشـت میهای اوو بحران کرونا را آمریکا از بحران در اقتصاد این در ه ته
بودن مـدتها سپس بـه کوتاهدانست اما کرونا در این متوقف نشد و به جهان راه یافت. دولت

گوینــد. شــدن بحــران ســخن میتــدریج از احتمــاو  و نیبحــران امیــدوار شــدند امــا حــا  به
بعـد از شـروع شدن وضعیت کشور تا یک ه ته جمهور ایران که ابتدا سخنی داو بر عادیرئیس

از احتماو درگیربودن کشور با کرونا تـا پایـان  ۱۳۹۹بحران کرونا گ ته بود، در اهارده فروردین 
زمـانی توان پایان بحران را اعالم کرد؟ اه این ساو سخن گ ت. سؤاو این است: اه زمانی می

منشـأ بیمـاری توان مطمئن شد که دیگر هیچ ناقل یا فـرد آلـوده بـه بیمـاری وجـود نـدارد؟ آیـا می
کشف شده است که بتوان از اینکه دوباره خیزش و شـیوع ایجـاد نخواهـد کـرد ا مینـان حاصـل 
کرد؟ آیا همۀ کشورها به امکانات کنترو بیمـاری دسترسـی دارنـد تـا شـیوع آن در جهـان کنتـرو 

های شود؟ این سؤا ت بـدان معناسـت کـه احتمـاً  بیمـاری بـه ایـزی شـبیه آن لـوانزا یـا آسـیب
شود که همواره در جهان وجود دارند و پایانی برای آن متصور نیسـت. بخشـی جتماعی تبدیل میا

هاسـت. یکـی از عواقـب ایـن شدن عواقب مسئله به سـایر عرصهپایانی، ناشی از گستردهاز این بی
شـدن یعنـی شـوند. تعدیلمی 2ندارنـد، بلکـه تعـدیل 1حـلوضعیت آن است که مسائل بدخیم راه
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2. Resolution 
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شـود کـه از حالـت ای از شدت آن کاسته میشود، بلکه به اندازهکن نمیای همیشه ریشهمسئله بر 
مانـد و همـواره امکـان خیـزش مجـدد آن شود اما بـاقی میبحرانی یا تهدید برای جامعه خارج می

 شود و همواره نیازمند رسیدگی است. وجود دارد. مسئلۀ بدخیم مزمن می
مشخصات مسائل بدخیم را به اندازۀ دو ویژگی اوو م صل ارائـه قصد ندارم شرا تطبیق کرونا با 

کنـد، بلکـه جمعی، انتخاب یکی از آنهـا را تعیـین نمیکنم. درستی یا نادرستی قرنطینه یا ایمنی دسته
ها انسان و واکنش نظام بهداشت و درمان به ایـن تعـداد مبـتال، یـا خوب/بدبودن خطر ابتالی میلیون

حـل را تعیـین جامعـه در مقابـل قرنطینـۀ درازمـدت اسـت کـه انتخـاب راه ظرفیت تحمل اقتصـاد و
رسـند و در شـرایطی دیگـر کـه بسـیار هـم حل در شـرایطی درسـت بـه نظـر میکنند. هر دو راهمی

کننـده اسـت. پیامـدهای هـر دو اند، اما خوب یا بد بودن پیامدهاست که تعیینتغییرپذیر است، غلن
یـا  -بـاألخص در درازمـدت-باشد. عواقب اقتصـادی ناشـی از قرنطینـه تواند خطرناکگزینه نیز می

برانگیزند. جمعی، در اـاراوب دانـش فعلـی انسـان، مناقشـهپیامدهای انسانی و جانی ایمنـی دسـته
ومیـر جالب اینکه هر دو گزینه ممکن است اگر ناکارآمـد باشـند، بـه نتـایجی یکسـان برسـند. مرگ

ومیـر ناشـی از فقـر توانـد بـه مرگجمعی، میراثر راهکار ایمنی دسـتهناشی از فروپاشی نظام درمان ب
 ها، گرسنگی، شورش و عوارض ناشی از ناامنی سیاسی و اجتماعی شبیه شود. گستردۀ خانواده

شود که موفقیت اـین کننده است. گ ته میزمان در مواجهه با بحرانی نظیر کرونا بسیار تعیین
ووهان ناشی شده است. افزایش تصاعدی تعداد مبتالیان در همـۀ از سرعت عمل در قرنطینۀ شهر 

گذار در کند. سیاسـتسرعت و با تابعی نمایی رشد میدهد که عواقب مسئله بهکشورها نشان می
 سرعت تصمیم بگیرد و عمل کند. وخطا ندارد و باید بهانین شرایطی فرصت آزمون

ر شباهت دارند. مسـئله تـا مـدتی پنهـان های سر انی بسیامسائل بدخیم به شکل رشد غده
است و اصاًل بروز و نمودی ندارد. این دوره به زمان نه تگی بیماری کرونـا در افـراد و جامعـه 

کند و از آن لحظه به بعد، شکل و انـدازۀ مسـئله، درسـت یکباره ظهور میشبیه است. مسئله به
شود و بعد از حملـه بـه هـر بینی میشپیهای سر انی بدخیم، غیرقابلمانند شکل و اندازۀ غده

شود. مسئله ازآنجاکه از ابتدا ثابت نیست و در  وو زمان تغییر عرصۀ دبافت  جدید مت اوت می
کنند. زمـانی مسـئله در حـد جلـوگیری از دهد، راهکارهای مقابله با آن هم تغییر میماهیت می

، اجتمـاعی و حتـی امنیتـی آن بـروز شیوع بیماری است اما بعد از شیوع ابعاد اقتصادی، سیاسی
کردن بر فقـر، بیکـاری و رکـود ای به بعد، عالوه بر کنترو شیوع، غلبهکنند. مسئله از مرحلهمی

گذاری فیزیکی  و نی شـود و بـه عواقـب اجتمـاعی و ناشی از آن است. اگر قرنطینه و فاصله
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هـا از حلین بدان معناست کـه راهشوند. اها هم مت اوت میحلروانی ناشی از آن بینجامد، راه
ها، تغییراتی کـه در ذات مسـئله قبل موجود نیستند، بلکه با توجه به سرایت مسئله به سایر عرصه

هـا حلها با یکـدیگر وجـود دارد، راهها و عرصهشود و تعاملی که میان مسئله با عرصهایجاد می
 کنند. تغییر می

زیسـت و تغییـر از مسـئلۀ آب، محین -ی ی گستردهمسائل بدخیم زیادی وجود دارند که  
گیـرد. اگراـه را دربرمی -های اجتمـاعی و فسـاداقلیم تا ااقی کودکان و مسئلۀ کرونا، آسیب

برداری نیسـت و از کشـوری بـه کشـور دیگـر کپیهایشـان قابـلحلاند اما راههمۀ اینها بدخیم
یـن بـدان معناسـت کـه قرنطینـۀ کامـل، شدت محلـی اسـت. اکنند. مسئله بهها فرب میحلراه

راهکاری مناسب برای این بوده اما ممکن است هیچ کشور دیگری قادر به اجرای آن نباشد و 
کـه خوب/بـد هسـتند و نـه  -هـاحلکنـد. راهحل دیگری نیـز انـین وضـعیتی پیـدا میهر راه

های بـه عرصـه کننـد کـهبسته به اینکه اگونه هرکدام پیامـدهایی ایجـاد می -درست/نادرست
کنـد، بـا سـطح های دیگر ارتبـا  پیـدا مییابند، و قدرت اعماو آنها به مسئلهدیگر گسترش می

کننـد. کارکنـان دولـت کـه حقـوب ثابـت دریافـت گیر نیز ارتبـا  پیـدا میگر و تصمیمتحلیل
حلـی کنند ممکن است از قرنطینۀ کامل حمایـت کننـد امـا کـارگران روزمـزد بـا انـین راهمی

شکل دارند. وزیر بهداشت یا کارکنان درمان ممکن است از قرنطینۀ کامل برای کاهش تعداد م
جمهور به ظرفیت تأمین مردم در شراین قرنطینه یـا اقتصـاد پـس مبتالیان حمایت کنند اما رئیس

ها و تجارب افـراد وارد میـدان ها، ایدئولوییاندیشد. اینجاست که قضاوتاز اعماو قرنطینه می
گیری و اقـدام افزاینـد و تصـمیمشوند. همۀ اینها بر پیهیدگی مسئلۀ بدخیم میگیری مییمتصم

گذار در مقابـل انـین مسـائل پیهیـده و کنند. نکتۀ حیاتی اینجاست کـه سیاسـترا دشوار می
حـل و اشـتباهی کردن هـم نـدارد، زیـرا عواقـب هـر راهنامتعینی که تشـریح شـد، حـق اشـتباه

دهد. های زیادی را تحت تأثیر قرار میانسان -های زمانی مت اوتر ااراوبالبته د -سرعتبه
برای اپیدمی کرونا ممکن است یک روز یا یـک ه تـه باشـد، و تغییـر اقلـیم، « سرعتبه»وایۀ 

در آن شاید پـنج، ده یـا سـی سـاو باشـد. نقطـۀ « سرعتبه»ااراوب زمانی مت اوتی دارد که 
کردن وجود نـدارد. بخشـی از ایـن زمانی مسئله، حق اشتباهمشترک این است که در ااراوب 

گذاشتن در هر مسیری عـواقبی دارد خصیصه ناشی از وابسته به مسیر بودن مسئله نیز است. گام
جمعی بـرای دادن به ایمنی دسـتهنکردن و تنکند و برای میاو، قرنطینهکه بازگشت را دشوار می

گر بازگشت به قرنطینه ممکن نیست یا مطلوبیت اولیه را آورد که دییک ه ته، وضعیتی پیش می
 ندارد.
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اختصــار تشــریح شــد، بــرای هــر مســئلۀ بــدخیم و بــدخیمی و پیامــدهای آن کــه در بــا  به
قطعیت و ریسـک شود انـد پیامـد دارد. عـدمهایی که برای تعدیل آن به کار گرفته میحلراه

عماو هر راه . پیهیـدگی بـه معنـای امکـان بـروز رفتارهـای گونـه مسـائل با سـتحلـی در اینا 
ای در شدن آنهـا بـه مسـئلههای مختلف مسئله با یکدیگر و تبدیلنشده و تعامل عرصهبینیپیش

های بدخیم از ایـن منظـر رفتـاری دارنـد کـه بـه خـود سطح و ماهیت جدید وجود دارد. مسئله
به شـکل و سـطحی بـا تر و کند و از شکلی و سطحی ها شبیه است: مسئله جهش میویروس

هـا و شـود، ارزشها که به میان کشیده میحلشود. پای خوب و بد بودن راهمت اوت تبدیل می
کنـد. ماهیت اخالقی نیـز پیـدا می کنند. اینجاست که مسئله،های رقیب اهمیت پیدا میدیدگاه

کافی تخـت و تجهیـزات  اگر مسئوو نظام بهداشت و درمان باشید و براثر شیوع کرونا به اندازۀ
پزشکی ضروری در اختیار نداشته باشید، ترتیـب ارائـۀ خـدمات بـه بیمـاران را اگونـه در نظـر 

مانـدن براثـر دریافـت خـدمات گیرید؟ به ترتیب ورود؟ براساس سن یا براساس احتماو زندهمی
ًا بهداشت و درمان؟ انتخـاب هرکـدام بـه منظـری اخالقـی و قضـاوت خـوب و بـد و نـه الزامـ

های افراد تحت تأثیر خصائص حلمعیارهای عینی فارغ از ارزش بستگی دارد. اینجاست که راه
 گیرد. هایشان قرار میو مسئولیت انسانی و اخالقی خودشان، تجاربشان و جایگاه

ای اســت و ایــن از خصیصــۀ رشــتهســازمانی و بینبخشــی، بینناگزیر بینمســئلۀ بــدخیم بــه
و  -شود. اپیدمی کرونا که با عرصۀ بهداشت و درمان درگیر بودناشی می کنندگی مسئلهسرایت

دار آن شدند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی در ابتـدا رئـیس سـتاد پزشکان میدان
ونقل، اقتصاد، رسـانه، امـور شـهری و... گسـترش های حملبه عرصه -ملی مقابله با کرونا شد

بینـی در خصـوص آن ضـروری شـد و سازی و پیشا کرد. مدوسازمانی پیدیافت و ماهیت بین
ــای بینتحریم ــی، فعاوه ــاخت. الملل ــروری س ــران را ض ــدیریت بح ــرای م ــی ب ــدن دیپلماس ش

های ضروری برای پرداختن بـه مسـئله شدن تخصصایرشتهشدن مسئله، ناگزیر بینسازمانیبین
اي ندارد که بر سر آن اجمـاع شدهشناختهحل و فناوري کند. غلبه بر کرونا راهرا نیز آشکار می

مسـئولیت رفتـار باشد. هر راهکاري از قرنطینه گرفته تا کاربرد نیروي قهري علیه کسان  کـه ب 
گـاه  و بهداشـت عمـوم ، و بسـتهکردن یا ا العکنند، تعطیلم  هاي رسان  بـراي ارتقـاي آ

دادن کرونـا اند. شکسـتقشـهدیدگان کرونـا محـل مناحمایت اقتصادي و اجتمـاع  از آسـیب
ــد هماهنگ ــلنیازمن ــازمانعم ــف از بخشکردن س ــا هاي مختل ــان  ت ــت  و درم ــاي بهداش ه

ها و حت  نیروهاي نظام  و انتظام ، راهنمـای  و راننـدگ ، و هاي اقتصادي، شهرداريسازمان
 نهاد است.هاي مردمسازمان
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سـازی و نوشـتن دسـتورالعمل و هـا در قالـب استانداردجوامع در قالـب نهادهـا و حکومت
ناپـذیری مسـائل و زنـدگی بینیکنند از پیشهای مشخص برای مواجهه با مسائل، سعی میرویه

ها را غافلگیر انسانی کم کنند اما مسئلۀ کرونا نشان داد که مسائل بدخیم قادرند جوامع و دولت
ر فراینـدی شـبیه سـعی و خطـا، هـا دحلاند و راهها ک ایت نداشـتهکنند. نهادها و دستورالعمل

یابنــد. بررســی مختصــر مرورزمان تکــوین مین عــان مســئله و بــهوگو بــین ذیمبتنــی بــر گ ــت
کنـد. ای روشـن میگذاری دولت ایران در مقابل مسئلۀ کرونـا ایـن ویژگـی را تاانـدازهسیاست

نــی از کردن انتخابــات اســت، یعرنــگخواننــد کــه هــدفش کمگروهــی ابتــدا آن را تو ئــه می
مـدت کنند. دولتمـردان تصـوری کوتاههای ذهنی خود برای ت سیر مسئله است اده میااراوب

شود دنبـاو ایمنـی کنند، تصور میدربارۀ زمان دوام بحران دارند، سختگیری و قرنطینه را رد می
 رسند که علیه حضور شهروندان در شـهر بـرای مراسـمای میتدریج به نقطهاند و بهجمعیدسته

کننـد. همـۀ ایـن تحـوو در بدر یا روز  بیعـت، جریمـه وضـع میمتداوو و اندهزارسالۀ سیزده
شـدن ابعـاد مسـئله، تجـارب سـایر فرایند تعامل شهروندان بـا حاکمـان، در اـاراوب مشخص

شدن بخشی از ابعاد پیامدهای مسئله رخ کشورها و سنجش امکانات جامعه و دولت و مشخص
 حل است. شدن راهوگویی ساختهند گ تدهد. این همان فرایمی

پذیرتر شـدن مسـئله و پیامـدهای هـر راهکـار، مسـئولیتتدریج در فراینـد روشنبازیگران به
تدریج به درکی از ابعـاد ن عان بهدهد که همۀ ذیشدن به شر ی رخ میپذیرشوند. مسئولیتمی

های خود برای مقابلـه ش توانمندیحل، و سنجن ع برای ارائۀ راهمسئله، حدود امکانات هر ذی
دانـد، بلکـه بـه با مسئله برسند. سناریوی تعدیل مسئله، شبیه مسافرت کسی نیست که راه را می

رفتن کسی شبیه است که تصویری کلی از مسیر و هـدفش دارد امـا جزئیـات مسـیر را مسافرت
هـا در انـین مسـائلی لحداند و بیشتر بـه کاشـف شـبیه اسـت. راهشناسد، تهدیدها را نمینمی

اند، یعنـی بخشهـای رضـایتحلحـل باشـند، راهبسیار بیش از آنکه بتوانند بهینه یا برتـرین راه
هـا بـه هایی کـه برشـمرده شـد، همـۀ  رفحلی که با درنظرگرفتن جمیع جهات و پیهیدگیراه

د. ایـن، دهنـرضـایت می -حل منتخـبها از راهرغم داشتن برخی ناخرسندیعلی -پذیرش آن
ــه، بیرون ــه قرنطین ــهروندان ب ــه ش ــت ک ــعیتی اس ــبیه وض ــت ش ــیزدهدرس ــرفتن در روز س بدر، ن

رغم خسـارات ناشـی از آن و سـایر ملزومـات غلبـه بـر های اقتصادی علـیکردن فعالیتتعطیل
 اند اما هرکدام از آنها برایشان خساراتی در بر دارد. بحران کرونا، رضایت داده

ای، فراینـدی از مباحیـه، مـذاکره و تکـرار را  ـی ی رسیدن به انین نقطـهجامعه و حاکمیت برا
گذاری و مشاهدۀ عواقـب آن توسـن اند. این فرایند الزامًا مستقیم نیست، بلکه در تعامل سیاستکرده
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گیـرد. هرقـدر جامعـه ای شـکل میگذار که حاصل واکنش شهروندان اسـت انـین نتیجـهسیاست
تر گذار و واکـنش شـهروندان و گـرفتن بـازخورد  ـو نیزمان کنش سیاسـتتر باشد، نیافتهسازمان

 رود. شود و زمان بیشتری از دست میمی
آخرین نکته نیز دربارۀ فرد و تعامل با مسئلۀ بدخیم اسـت. غلبـه بـر مسـئلۀ بـدخیم مسـتلزم 

کیریـت قـا عی شود که همۀ جامعه یـا اتعدیل میتغییر رفتار افراد است. مسئلۀ کرونا وقتی قابل
نزدن به صـورت، اسـت اده از ها، دستاز آنها به استانداردهای بهداشت فردی نظیر شستن دست

ماسک، دستکش و مواد ضدع ونی و اصوو قرنطینه تـن بدهنـد. جامعـه و حکمرانـان بایـد بـه 
برد دست یابند کـه  ـی آن هـردو احسـاس کننـد بـه منـافعی دسـت -ای بردتصویری از رابطه

گذار یـا حکمرانـان، نیازمنـد . این سطح از تغییر رفتار و همراهی بین جامعه و سیاسـتیابندمی
 سطح با یی از اعتماد و سرمایۀ اجتماعی نیز است. 

 
 محتوای آموزش عالی و مسائل بدخیم

شــدن تعــداد و نســبت هــای دانشــگاهی و بیشترشــدن آموزشواســطۀ فراگیرهــای اجتمــاعی بهنظام
ها در التحصیالن دانشـگاهزش عالی نسبت به عموم شهروندان، و قرارگرفتن فارغکردگان آمو تحصیل

گذاری و نهایتـًا گیری، سیاستسازی، تصمیمپژوهی، تصمیمهای آموزشی، پژوهشی، سیاستسمت
 بر سرنوشت جوامع دارند.  کنندههای برآمده از آنها، تأثیری تعیینها و برنامهاجرای سیاست

التحصـیالن نظـام هایی کـه فارغگذار و مجری پر است از آدمپژوه، سیاستاستهای سیدستگاه
لحاظ سیاسـت آموزشـی عـالی ایـن اند. سـؤاو مهـم بـهآموختۀ محتوای درسی آندانشگاهی و دانش

نظیـر  -شـدۀ آنهای خروجی از آموزش عالی، برای دنیایی کـه اغلـب مسـائل مزمناست که آیا آدم
های اجتمـاعی، فسـاد، های بازنشستگی، آسیبر اقلیم، تورم، مسئلۀ صندوبزیست، تغییآب و محین

شـوند؟ پاسـخ ایـن هایی نظیر کرونا دارند آماده میاند و ویژگیبدخیم -فقر و ناکارآمدی نظام اداری
های آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی را به االش بکشد. بگذاریـد بحـی تواند سیاستسؤاو می

ه از گ تارهای رایج در فضای مجـازی و واقعـی جامعـۀ ایـران در ایـام شـیوع کرونـا را با اند مشاهد
شـد، شروع کنم. عباراتی نظیر اگر میل این سریع قم را قرنطینه کرده بودند شیوع بیماری کنتـرو می

ایسـتد را در ایـام و نظام بهداشت و درمان ما بسیار قدرتمند است و با تمام توان در مقابل بیمـاری می
ایم. ستاد ملی مقابلـه بـا کرونـا نیـز در ابتـدا شنیده ۱۳۹۹و فروردین  ۱۳۹۸یافتن کرونا در اس ند شیوع

 شد.با ریاست وزیر بهداشت تشکیل 
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های مهندسـی و التحصیالن رشـتهگذاران و مقامات سیاسی که بسیاری از آنها فارغسیاست
اند. ترکیـب محتـوای روکار داشـتهاند، بیش از هر ایـز بـا دنیـای مسـائل غیربـدخیم سـپزشکی

ها تربیـت آموزشی در ریاضیات و علـوم تجربـی، افـراد را بـرای رویکـرد غیربـدخیم بـه مسـئله
شـدن بـا مسـائل هـای مهندسـی، پزشـکی و حتـی علـوم انسـانی، بـرای درگیرکنند. ذهنیتمی

اپیما، جاده شوند که نظیر ساختن یک هو هایی در دنیای تجربی تربیت میوساز و عرصهساخت
 یا ترکیب شیمیایی دارو، رفتاری غیربدخیم دارند. 

ها، بــدون های دانشــگاهی بــدون هــیچ درکــی از ســایر رشــتهدانشــجویان در اغلــب رشــته
هـای کـنش ارتبـا ی مبتنـی بـر ای، و قابلیترشتهگیری بیناندوزی و ارتبا های دانشمهارت

 1کردن مرزها به یکـدیگرزدن یا نزدیکبرهمشوند. دانشجویان برای کنشگری مرزی تربیت می
کوشـند در کردن مرزها به یکدیگر اشاره به کنش کسانی دارد که میشوند. نزدیکتربیت نمی

های مختلف افراد و ا العات را به یکدیگر نزدیک کنند یا برای حـل درون یک سازمان، حلقه
اند کـه ند. کنشگران مرزی کسـانیهای مختلف را گرد هم بیاور ها و دانشیک مسئله، سازمان

آورنـد تـا نوردنـد و آنهـا را گـرد هـم میها، ا العـات و افـراد را درمیمرزهای دانش، سازمان
 ها با ترکیبی از اینها حل یا تعدیل شوند. مسئله

هایی که برای مواجهه با مسائلی بـدخیم نظیـر کرونـا کند آدممنطق بدخیمی کرونا الزام می
 هایی به شرا زیر داشته باشند:ید ویژگیاند، بامناسب
های بـدخیم، و ، منطق کردار غیرخطی مسـئله2های بدخیم و غیربدخیمهای مسئلهت اوت -

 تکوین آنها در  وو زمان و بسترهای اجتماعی مختلف را بشناسند؛
 های آنها و الزاماتشان برای سیاست عمومی داشته باشند؛ درکی از مسائل بدخیم، ویژگی -

 سازمانی را درک کرده باشند؛بخشی و الزامات کنش بینای، بینرشتهش و کنش میاندان -

سـازمانی را تجربـه بخشی و بینای، بینرشتهنهای علمی و ارتبا ی  زم برای کنش میامهارت -
 کرده باشند؛ 

م هوم پیهیدگی به معنایی که در مسائل بدخیم وجـود دارنـد، و شـیوۀ مواجهـه بـا انـین  -
 ای را آموخته باشند؛ گیپیهید 

های کردن بر بستر محلی مسئله و ماهیت کـنش محلـی در قبـاو مسـئلهاندیشیدن و عمل -
 بدخیم را بدانند و تمرین کرده باشند؛ 

                                                                                                                   
1. Boundary Spanning 

2. Tame 
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 ای را داشته باشند؛ رشتههای بینکردن در قالب تیمظرفیت کار -

، بـه سـایر ادراکی از شیوۀ سرایت هر مسئلۀ بـدخیم ظهـورکرده در هـر حیطـۀ تخصصـی -
 شدن مسئله داشته باشند؛ها و متاستازیعرصه

شدن مسئلۀ بدخیم با ابعاد اجتماعی، سیاسـی، اقتصـاد سیاسـی و امنیتـی اگونگی درگیر -
 جامعه را درک کند. 

هـایی کـه کند کـه برآمـدگان از آموزشآموزش عالی اگر به گذشتۀ تأثیرات خود بنگرد مشاهده می
ـندهای سیاسـتائل غیربدخیم تحلیل میمسائل دنیا را از منظر مس گذاری پژوهی، سیاسـتکنند، بـر مس

ـیل آمـوزش عـالی و نیـز افـراد متـأثر از توجه از شهروندان نیز فارغاند. درصدی قابلو اجرا نشسته التحص
کننـد. اند که دربـارۀ کردارهـا و گ تارهـای ایشـان قضـاوت میپژوهانگذاران و سیاستهمان سیاست

وگوی اجتمـاعی، تغییـر رفتـار ته شد، تعـدیل مسـائل بـدخیم، نیازمنـد سـازوکارهای گ ـتکه گ انان
گونه مسـائل اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه عـالوه بـر کارآمـدی هم به اینباشهروندان و رویکرد همه

گذاران و مجریان در تعامل با شهروندان بایـد بـه های حکمرانی، سیاستها و داشتن توانمندیحکومت
ارهای تعدیل مسائل برسند. این در حـالی اسـت کـه ظرفیـت شـهروندان بـرای تغییـر رفتـار نیـز از راهک

 پذیرد. کنند تأثیر میهایی که دریافت و تربیتی که در دانشگاه تجربه میآموزش
 

 نهادها یا آموزش؟
سـبت بـه التحصیالن دارای بیـنش نهای تغییر محتوای آموزشی برای تربیت فارغآنهه دربارۀ ضرورت

تنهایی از پـس ناکارآمـدی مسائل بدخیم گ ته شد ابدًا به این معنا نیست که آموزش دانشگاهی باید به
ای اسـت ولـی ت کـرات برآمـده از و  راحی بـد نهـادی برآیـد. حکمرانـی کشـور از اسـاس جزیـره

 ای اســت. مــا هنــوز متخصصــان ورشــتهای و فاقــد درک میانهــای دانشــگاهی نیــز جزیــرهآموزش
سـازی ریاضـی، کنند کرونا مسئلۀ پزشکی است و ارتبا ی به مدوگذارانی داریم که فکر میسیاست

ای در مقیـاس های پیهیده ندارد. این نوع حکمرانـی هرگـز بـا مسـئلهعلوم اجتماعی یا تحلیل سیستم
ت و در باشـد مواجـه نشـده اسـ« بخشیریزی و اقدام میانبرنامه»جهانی کرونا که مدیریتش نیازمند 

زیسـت یـا تغییـر اقلـیم نیـز کـه مصـداقی از مسـائل مدیریت مسائل بدخیم پیشین نظیـر آب و محین
   سابقۀ میبتی ندارد. ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵اند دنک: لوین، کاشور، برنشتاین و اولد، بدخیم

ریزی و دسـتورالعمل برنامـه»این نظام اداری و ساختار نهادی آن احتماً  هرگـز ایـزی شـبیه 
نداشته است، یعنـی ملزومـات و قواعـد نهـادی مواجهـه بـا « بخشی برای مقابله با اپیدمیبین اقدام

مسائل بدخیم در دو این سیستم حکمرانی تعبیه نشده است. قرار نیست آموزش عالی بار همۀ این 
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های نهادی را به دوش بکشد و تا ابد بدون اصالحات نهادی و سازمانی، فقـن بـه کی یـت کاستی
ها و دیگر، کی یـت اصـالحات در سـازمانهای دانشگاهی نظـر داشـته باشـیم امـا ازسـویآموزش

گیرنـد. اگـر نهادها هم به سطح کی ی کنشگرانی بستگی دارد که در مناصب این ساختار قرار می
التحصـیالن در پـیش بگیـرد ای برای بازنگری در تربیت نیروی انسـانی و فارغآموزش عالی، رویه

تر و بهتـر توان بـه تغییـرات سـریعاجهه با مسائل بدخیم را در افراد نهادینه کند، میکه ملزومات مو 
حکمرانی و ارتقـای توانمنـدی حکومـت بـرای مـدیریت و تعـدیل مسـائل بـدخیم امیـد داشـت. 

های  زم برای تحلیـل دادن بینش، دانش و مهارتقصد جایبازنگری در محتوای آموزش عالی به
م، دیالکتیک کنشگر و ساختار برای اصالا ساختارهای نهـادی و سـازمانی و تعدیل مسائل بدخی

 کند. را نیز تسریع می
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 یافتگی آموزش الکترونیکی دانشگاهینکرونا و ساخت

 1آبادیسین ابراهیمح
 

 مقدمه
ــا و تعطیلــی دانشــگاه ها آزمــونی مهــم بــرای نظــام آمــوزش دانشــگاهی بــرای اســت اده از شــیوع کرون

ــاتی، شــبکه و ســامانهفناوری ــا شــود. نخســتین واکنشهای الکترونیکــی محســوب میهــای ا الع ه
های الوه بــر ضــعفها نشســت و عــتــدریج شــالب واقعیــت بــه تــن دانشــگاهامیدوارکننــده بــود امــا به

ای، نبــود افــزاری، مــوانعی درخورتوجــه ماننــد فقــدان منــابع و محتــوای اندرســانهافزاری و نرمســخت
های ناکافی برای آموزش و نگرش و فرهنگ کـار در فضـای دیجیتـاو بـه های تعاملی، مهارتسرویس

ها ترم از سـوی دانشـگاهماه وزارت علوم مبنی بر امکان حذف نیماشم آمد. بخشنامۀ دوازدهم فروردین
نظر قـرار گرفـت، اگـر نگـوییم شکسـت نظـام های اجتماعی مورد نقد اهـلکه بخشی از آن در شبکه

کم نشانگر مشکالت و موانع جدی در نظام آمـوزش دانشـگاهی آموزش مجازی دانشگاهی بود، دست
ه اسـت کـه بـا توجـه بـه آید. در همین بخشنامه، به آموزش ترکیبی اشاره شـدالکترونیکی به حساب می

 ریختگی م هومی در این حوزه دارد.کارگیری آن نشان از درهمها بهتعطیلی دانشگاه
انگارۀ سنتی به آموزش الکترونیکی و نگاه ابزارگرایانـه و ماشـینی، بخشـی از مشـکل اسـت کـه  

هندسـی بـه شدن به روشی کهنه با پدیدۀ جدید اسـت. ایـن نگـاه ابـزاری و منشانگر خوبی از مواجه
آموزش و یادگیری الکترونیکی در الگـوی سـنتی آمـوزش از راه دور کـه قبـل از انقـالب  راحـی و 
                                                                                                                   

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی .دانشیار پژوهشکده۱

 h.ebrahima@gmail.comیل:  ایم
 



 در ایران و بحران کروناعلم  ،یآموزش عال ی دریجستارها/  334

 

ب را تجربـه می کنـد و در کـاربرد هـوش آزمایش نیز شده بود در حالی است که جهان، مرحلۀ پساو 
فنـی و یـا  -اعیهای اجتمـمیابـه سـامانههای الکترونیکی بهدارد. نظامهایی بلند را برمیمصنوعی گام

جامانـده در نظـام آمـوزش سـنتی دارنـد امـا دارای هـای بهاجتمـاعی، اگراـه ریشـه در ارزش -فنی
ها و مناسبات و الگوهای ارتبا ی خاص خودند کـه یکـی از نتـایج گـذار از جامعـۀ فرهنگ، ارزش

م از فرصـت شود. نظام آموزش دانشگاهی الکترونیکی، بـا اغتنـاصنعتی به جامعۀ دانایی محسوب می
هـایی بـرای تحـوو در تواند به بازسازی و ایجـاد روشدوران تعطیلی اجباری ناشی از شیوع کرونا می

 خود بپردازد که در این یادداشت ابعاد نظری، روشی و عملی آن به بحی گذاشته شده است.
 

 شدن زندگی، آموزش و یادگیری در دانشگاه و در میان دانشجویاندیجیتاله
شـویم و در میـان اشـکاو تر میروز دیجیتالهبهکنیم که بدون اینکه بخواهیم روزموش میاغلب فرا 

های ا العـات و ارتبا ـات، در اسـت اده و ور. اساسًا فناوریهای الکترونیکی غو همختلف شبکه
کننـد. نظـام تولیـد و های معـین مـا را درگیـر خـود میمصرف با سازوکارهای مشخص و پروتکل

ش در فضای مجازی و نیز فرایندهای تدریس و یادگیری در این فضا نیـز انـین اسـت و توزیع دان
های ا العات و ارتبا ـات واجـد دیگر، فناوریعبارتکند؛ بهاز نظام یکپاراه و پیوسته پیروی می

نگـی بینانه یا بدبینانه به آن، دارای فرهاند که فارغ از نگاه خوشها، سازوکارها و فرایندهاییویژگی
فهم اسـت. همهنـین م ـاهیمی ماننـد مدرسـۀ بوم فضـای مجـازی قابـلاست که در زیسـت ویژه

، 5، یـادگیری مبتنـی بـر وب4، آموزش مجـازی3، یادگیری الکترونیکی2، دانشگاه مجازی1مجازی
، نشانگر همـین تغییـرات در برنامـه، محتـوا و روش معمـوو در 7و کالس دوگانه 6یادگیری ترکیبی

کیـد کـنم کـه فناوریو یادگیری جوامع کنونی است. میسنت آموزش  هـای ا العـاتی خواهم تأ
 توان نگاه جداجدا و ابزاری به آن داشت.یک نظام و سامانه هستند که نمی

ها در پیوند با رویکردهای نوین یادگیری و الگوهای جدید آموزشـی ظهور این نوع از آموزش 
اندازی و نظــایر آنهــا اشــم 8جموعــه آثــار الکترونیکــیها و مهــا، پادکســتبــا اســت اده از بالگ
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ــرون از را پــیش روی آمــوزش دانشــگاهی گشــوده اســت کــه در دانشــگاه/کالس درس و در بی
دانشگاه/کالس درس و در ورای زمان و مکان، یک نظام و محین جدید به ارمغان آورده اسـت. 

 دهنـدهناپـذیر و البتـه بیمقعیتـی اجتنابصـورت وااین تحـو ت در فنـاوری و آمـوزش، امـروزه به
هــای ســاختاری، محتــوایی و کــارکردی اساســی در درآمــده و ســبب وقــوع تحــو ت و دگرگونی

مانده از مدرسه و دانشگاه به همراه سبک و فرهنـگ جایهای آموزش کالسیک و سنتی بهبرنامه
آســانی ایــن امکــان را بــه های یــادگیری جدیــد بهیــادگیری نوپــایی شــده اســت. ابزارهــا و شــبکه

دهند که مواد و مطالب آموزشی و یادگیری شخصی خود را رأسًا خلق کننـد، دانشجویان خود می
ویژه آنهـه بـه شـبکۀ کرات آنها را مورد است اده قرار دهند. این ابزارها بهبا دیگران سهیم شوند و به

عالوه شده است، دانشـجویان معروف است و اخیرًا هوش مصنوعی نیز به آن  Web 2.0آموزشی 
های یـادگیری سازد تا اجتماع یادگیری تشکیل دهنـد، دسـت بـه خلـق و ایجـاد شـبکهرا قادر می

هایی که با ایجاد نوعی پـل ارتبـا ی در مـرز یـادگیری رسـمی و غیررسـمی، خـأل یـا بزنند، شبکه
های اساسـی الودهای کـه شـکننـد؛ پدیـدهشکاف میان این دو نوع یادگیری را تا حـدودی پـر می

« رفتار فرهنگـی»، «یادگیری فرهنگ»شدت تحت تأثیر قرار داده و بر زندگی دانشجویان را نیز به
 تأثیر گذاشته است.« احساس و روان دانشجو»و 

در این ااراوب باید با ا مینان بیشـتری از نسـل امـروز دانشـجو سـخن گ ـت کـه کـاربران 
زمـان در فضـای مشـترک جامعـه، دانشـجویانی کـه همآینـد؛ اصلی فضای جدید بـه حسـاب می

کننـد و تجـارب و دانـش خـود را بـه اشـتراک دانشگاه، فرهنـگ و فضـای مجـازی زنـدگی می
تـوان گ ـت کـه شـناختی میشـناختی و جامعهگذارند. برای توضـیح بیشـتر و از منظـری روانمی

اه و فرهنگ، درک ترکیبـی فضای مجازی در ورای دانشگاه و فرهنگ و شاید هم در کنار دانشگ
کند که در گذشته و حتی در امـروز از واقعیت و مجاز را برای دانشجویان نسل دیجیتاو فراهم می

هـای های موقعیتایم و هسـتیم؛ بـرای میـاو، یکـی از مشخصـهبسیاری از مـا از آن محـروم بـوده
کند و پـرواز می مجازی این است که در فضای فرهنگ رسمی و سنتی، به رهاسازی ذهن کمک

کننـدۀ شـرایطی سازد. شاید بتوان گ ـت کـه فضـای سـایبر فراهمتر میتر و ممکنخیاو را راحت
شود که نقش  میبت در تحمل زنـدگ  فـارغ از است که در نظر روانکاوان رؤیا و خیاو نامیده می

آورد. ایـن همـان یهای واقعی براي ما فـراهم مـهاي زندگی و در فضای زندگی در محینواقعیت
فـارغ از  -ایزي است که محین الکترونیک  و فضاي مجازي براي جوانـان و دانشـجویان امـروز

آورد. در اـاراوب نظریـۀ لکـان کـه حقیقـت جـز فـراهم مـ  -شـودهمۀ انتقاداتی که گ ته می
وار واقعیت است و شبیه به امري تخیل  است، ورود به فضاي مجازي براي عمل رهاشـده و خیـاو
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همۀ کارهـایی را  و نیز رسیدن به امیاو خود در جوي شبیه به موقعیتی شبیه به بازي است که در آن
« هویـت حقیقـ »تـوانیم انجـام دهـیم و گاه در دنیای واقعی قادر به انجامشان نیستیم م که هیچ

شـدن اید یهخود را به دور از واقعیت عمومًا مصنوع  بیان کنـیم و نشـان دهـیم. ازدیگرسـو، ان
هـای اند یـه و دورگـه را در فضـای واقعـی و توانـد هویتمی 2های دورگهو فرهنگ 1هافرهنگ

تواننـد در هـا در فضـای واقعـی و سـایبرنیتیکی میمجازی گسترش دهد. بـا ایـن رویکـرد، هویت
ایجـاد نماینـد.  ها را تحکیم کنند، تغییر دهند و یا هـویتی بینـابین رافضای کنش با یکدیگر هویت

هایی میـان فرهنـگ دانشـگاهی و زنـد و تـداخلها تنه به تنۀ دانشـگاه میجوییهراند این هویت
  در کتـاب 1997که از مباحی کستلز دانانآید. آنفرهنگ برآمده از فضای مجازی به وجود می

ی و نـرم هسـتند، ای، عواملی که از نـوع فرهنگـی، فکـرآید؛ در جهان شبکهبرمی هویت و قدرت
زنـد، شـوند. ایـن جهـان جدیـد روابطـی را بـر هـم میزیست تقویت میمانند دین، زبان و محین

دهـد. شـکلی کند که درنهایت هویتی جدید به انسـان میروابطی را تقویت و روابطی را ایجاد می
های مـدیران و ریزیامهتواند در برندهد که میرخ این دگرگونی را نشان میآید نیمکه در ادامه می

 ریزان آموزش عالی  رف توجه قرار گیرد.برنامه
                

 فضا -روابط اجتماعي روابن اجتماع  در فضاي واقع  روابن اجتماعی در فضای دانشگاه روابن اجتماع  در شبکه

همکاری در کالس درس و محتوای  غیرحضوری و از راه شبکه
 دانشگاه

 نوع رابطه اهرههبرودررو و اهره

 فاصل  جغرافیایي نزدیك فردی، جمعی -نزدیک دور

روابن انتخاب  و متنوع 
 است

در کالس درس الزامی و در محین 
 دانشگاه انتخابی دالگوی همکالسی 

 شکل رابطه روابن تا حدودي الزام  است

دانشجو  -تعریف براساس برنامۀ درسی: استاد هاتنوع و تعدد افراد و گروه
 ...و

 گستر  رابطه محدودبودن تعداد

ثابت با دوستان نزدیک و متغیر با  نسبتًا متغیر و اندگانه
 ها در هر ترمهمکالسی

 نوع تعامل نسبتًا ثابت

 تحول رابطه روابن تدریج  است روابن در حاو تغییر روابن سرعت بیشتري دارد

نگرش و عالیق تاحدودي 
 یکسان

 نگرش و رغبت نگرش و عالیق مت اوت و گاه نزدیك کندن تغییر میبسته به زمینه و بافت انسا

 زبان زبان مشترك های نسبتًا مت اوتزبان های مت اوتزبان

 
                                                                                                                   
1. Universalism 

2. Particularism 
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 های جدید یادگیری و مخاطرات شکای دیجیتال در آموزش دانشگاهی محیط

ایـن  برگردیم به بحی آموزش و دانشگاه؛ بـرای نمونـه تولیـد و مصـرف دانـش و ا العـات در
هــای الکترونیکــی بــا جــایی میــل کــالس درس و الگوهــای جــاری زیســت مجــازی و محین

تاحـدودی مت ــاوت اسـت. در ایــن محـین، هــوش انسـانی و هــوش مصـنوعی بــا یکـدیگر بــه 
دهند. اساسًا دادوستد دانش جز کالس درس میا العات و نحوۀ تولید و مصرف آن معنایی به

 ورکلی های دسترسی و است اده از علم را بـهها و قلمروندیدر شبکه با موتورهای جستجو مرزب
تغییر داده است. پویایی وظی ۀ مدرسه و دانشگاه ایزی نیسـت جـز کمـک بـه وابسـتگی ایـن 

های جریان بزرگ دانش به منابع معتبر و کمک به پیوستگی برنامۀ آموزشی دانشـگاه بـه برنامـه
ن عامـل موفقیـت در آمـوزش الکترونیکـی، وجـود تـریآموزشی و فراغتی بعد از دانشگاه. مهم

یادگیرنـده،  -ای، فضای تعاملی میان مـدرسای متشکل از محتوای دردسترس اندرسانهسامانه
 گیری آنالین است.دهی و گزارشنظام تبادو ا العات میان دانشجو و استاد، نظام گزارش

هـای آمـوزش سـه بـا روشهراند باید دربارۀ میـزان موفقیـت آمـوزش الکترونیکـی در مقای
ها و جاری با احتیا  سخن گ ت، اراکه ارخۀ معیـوب اسـت اده از فضـای مجـازی و سیسـتم

ــانه ــای اندرس ــهابزاره ــه ب ــانهای ک ــوای اندرس ــاایز محت ــد ن ــکلویژه در تولی نگرفتن ای و ش
ی آمیز آمـوزش الکترونیکـای مخا رهگونهدهد، بهاجتماعات یادگیری مجازی خود را نشان می

حیی که ایـن امـر کند. اما در الزام ورود جدی به آموزش الکترونیکی ازآنرو میرا با مانع روبه
کنـد و موجـب تحـرک شـغلی در دورۀ پـس از افراد را برای زندگی در عصر دیجیتاو آماده می

هـای براین، یادگیری و زنـدگی در محینشود تردیدی نیست. عالوهتحصیل یا حین تحصیل می
های نوشتاری، زبانی و ارتبا ی های سطح عالی مانند مهارتتوانایی نوآوری و مهارت مجازی،

کـه یونسـکو اناندهـد و آنشدن را افزایش میشدت در حاو دیجیتالهبرای زندگی در دنیای به
در جوامـع  1«شـکاف دیجیتـاو»هـای پیشـگیری از   گـزارش کـرده اسـت، یکـی از راه۲۰۰۹د

دسترسـی  آید. پرواضح است که شـکاف دیجیتـاو، صـرفًا در عـدممیتوسعه به حساب درحاو
شود، بلکه ابعاد انسانی، فرهنگی و های ا العات و ارتبا ات محدود نمیفیزیکی به تکنولویی

شود. این همان سـواد دیجیتـاو اسـت کـه امـروز بـه مشـکلۀ اجتماعی آن حائز اهمیت تلقی می
دیگر، جهان عبارتزش و یادگیری تبدیل شده است؛ بههای ما در عرصۀ آمو مدارس و دانشگاه

شــدن های دیجیتــاو اســت در حــاو تغییــرات فرهنگــی و متحووجدیــد کــه پیشــانی آن مؤل ــه
                                                                                                                   
1. The Digital Divide 
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، اــرخش 1هــا در ســایۀ تغییــرات در فرهنــگ و اــرخش فرهنگــی و اــرخش زبــانیفرهنگ
نــار اســت کــه در ک 2هــای بســترمند و تــاریخی دکانتکســهواو پساســاختارگرا و ارخش

ها و انتظارات و کارکردهای نظـام های حاصل در تکنولویی نوین سبب شده تا رسالتپیشرفت
های آموزش دانشگاهی به فراسوی آنهـه ها و راهبردها و کارویژهآموزش عالی و دانشگاه برنامه

رفت، بسن و گسترش پیدا کند. این جریان عـالوه بـر ظرف دو الی سه دهۀ پیش تصور آن می
ــر  ــوا و موضــوعات و شــیوهتغیی ــب، محت ــادگیری در ســطوا مناســبات، مطال های آمــوزش و ی

دانشگاهی و آموزش عالی و حتی نحوۀ تعامل و ارتبا  و م اهمه میان دانشجویان و اسـتادان را 
های تعلـیم و تربیـت یـا ناپذیر زمینهای اجتنابگونهنیز دستخوش تغییر و تحوو کرده و بالطبع به

 را نیز تحت تأثیر قرار داده و متحوو ساخته است. 4و یادگیری 3پداگویی آموزش
ترین موانع برای تحقق آمـوزش دانشـگاهی الکترونیکـی، براساس آنهه برشمرده شد، عمده

بـر  عالوه بـر غ لـت راهبـردی وزارت علـوم و حـوزۀ آموزشـی، فقـدان ذهـن دیجیتـاو و تکیـه
های مالی به وجـوه شـناختی، فرهنگـی نیـز تهای سنتی در آموزش عالی و البته محدودیانگاره

ترین تغییر در سبک و فرهنگ یـادگیری دانشـجویان کـه زنـدگی باید توجه داشت، اراکه مهم
رو، اگـر نظـام کننـد روی داده اسـت؛ ازایـنتر تجربـه میدر فضای دیجیتاو را به نحوی عمیـق

ها و ریزی دانشـگاهدر برنامـه ها تمایل به راهبری و اسـتمرار پیشـگامیآموزش عالی و دانشگاه
مؤسسات آموزش عـالی را دارنـد بایـد روش و راه دیگـری را دنبـاو کننـد. نـوآوری در فراینـد 

اکنـون بـا محوریـت هـوش مصـنوعی در آموزش دانشگاهی برمبنای تحـو ت فنـاوری کـه هم
ریس و دهی تـدجریان است و تکیه بر شیوۀ نوین برای تولید، نشر و آمـوزش دانـش و سـازمان

های الکترونیکی و ارزیابی با است اده از ابزارهای الکترونیکی امـن بـا فـرض یادگیری در سامانه
کنندۀ دسترســی بــه ســرعت و پهنــای بانــد مناســب، ها و بســترهای تضــمینوجــود زیرســاخت

ویژه در دورۀ پساکروناست که امروز آمـوزش های تحوو در آموزش عالی الکترونیکی بهشالوده
 هان و ایران را با االشی بزرگ مواجه ساخته است.عالی ج

این در حالی است که ورود تخصصی بـه عرصـۀ آمـوزش و یـادگیری الکترونیکـی فـارغ از 
بوم و محین جدید برای پیشـبرد مقاصـد مانند یک زیستسابقۀ پس از بیماری کرونا بهدورۀ بی

امکان اشتغاو دانشـجویان ایـن ناپذیر که شانس و آموزش عالی ضرورتی است حتمی و اجتناب
                                                                                                                   
1. Linguistic Turn 
2. Contextual 
3. Teaching 
4. Learning 
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دهـد. ضـمن اینکـه تـالش امـروز المللـی ارتقـا میمرزوبوم را در محین ملی و جهـان کـار بین
ها برای پیوند آموزش و یادگیری دانشجویان با فضای دیجیتاو متناسب است بـا سـبک دانشگاه

تنـوع و تـا و فرهنگ یادگیری نسل جدید دانشـجو کـه نظـام آمـوزش کنـونی را فرسـوده، غیرم
 دانند. کش میاثر و خالقیتحدود زیادی بی

 
هایی باارای دوران کرونااا و پااس از کرونااا در آمااوزش الکترونیکاای بناادی: ایاادهجمع

 دانشگاهی 
گذاری بـر ها در همین دورۀ کوتاه پس از شیوع کرونا، اهمیت راهبـردی سـرمایهتعطیلی دانشگاه 

اندان ساخت و اینکـه شـکاف دیجیتـاو و شـاید بتـوان های آموزش الکترونیکی را دو روی سامانه
ناپذیر برای کشو ر به همراه دارد. با ایـن نگـرش، نظـام هایی جبرانگ ت گسل دیجیتاو، خسارت

تـر بـه فضـای دیجیتـاو و گسـترش آمـوزش بایسـت نگـاه راهبردیها میآموزش عالی و دانشـگاه
تر بـه موضـوع بنگرنـد و بـا ایشـند، حرفـهویژه با تکیه بـر هـوش مصـنوعی داشـته بادانشگاهی به

تر از تقـویم برنامـۀ آموزشـی در دورۀ بیمـاری های آموزشی، ضمن عبور موفـقبازپیکربندی برنامه
منظور های الکترونیکـی بـههای آینده بـاز نمایـد. اسـت اده از سـامانهکرونا، راه تحوو را برای ساو

نـگ یـادگیری دانشـجویان نسـل دیجیتـاو، راهـی ها با سـبک و فرههای دانشگاهسازگاری برنامه
جدید برای کـاهش فرسـودگی مـزمن امـروز دانشـگاه اسـت. ایـن تحـوو کـه پیونـدی عمیـق بـا 

سوی تعامل بیشتر آمـوزش دانشـگاهی ای جدید بهتواند پنجرهرویکردهای جدید یادگیری دارد می
 یادگیری باز نماید. با سبک یادگیری دانشجویان و افزایش عدالت و کی یت در آموزش و

بنیان های دانشها و شرکتهای دانشگاهو کالم آخر اینکه، از امروز و با است اده از ظرفیت
ای دفنــی، اجتمــاعی، دهی یــک نهــاد حرفــههای شــکلهــای حــاکمیتی مــرتبن، پایــهو بخش

کـی هـای تحـوو در آمـوزش الکترونیآموزشی  گذاشته شود تا عالوه بـر نیازهـای فـوری، بنیان
 -های فنیسازی مراکز آموزشی برای فعالیت همگرا در سامانهها گسترده شود. با آمادهدانشگاه

سوی دگرگونی موردانتظـار سـوب ها را بهتوان ساختارهای آموزشی دانشگاهاجتماعی نوپدید می
 شـدن بـاشدن در آیندۀ نزدیک جلوگیری کرد. امروز دانشـگاه در حـاو مواجهداد و از غافلگیر

تـر اسـت. در ایـن ارخـۀ اجتمـاعی بزرگ -های فنـینظام کاری جامعۀ نوین در سـایۀ سـامانه
ــهرفت ــه نمون ــگاه ک ــت، دانش ــیوبرگش ــامانۀ فن ــک س ــل  -ای از ی ــه دلی ــت ب ــاعی اس اجتم
های آن حضور فعاو در فضای دیجیتاو و است اده از الگـوی هایی که یکی از روشآمادگیپیش
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تواند در این نظام کاری جامعۀ جدیـد ر تجربۀ دورۀ کروناست میآموزش الکترونیکی ازجمله د
تواند یک فرصت باشـد شود که دورۀ کرونا و پساکرونا میای ای نقش نماید. انین استنبا  می

ساز حضـور های الکترونیکی و زمینهبرای تحوو در آموزش دانشگاهی ایران با است اده از سامانه
. برای شروع، ذهن و برنامـۀ NBICری در نظام همگرای فناوری فعاو نظام علم، پژوهش و فناو 

وبوی دیجیتـاو بگیـرد. جهـان در حـاو ورود بـه بایست کمی بیشتر رنگآموزش عالی ایران می
ب و عصر هوش مصنوعی است و ایران و آموزش عالی ایران بهتر اسـت جسـارتی از  زمانۀ پساو 

 خود نشان بدهد.
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 «آموزش عالی مجازی پیشرفته»مفهومینگی 
 در عصر پساکرونایی 

 1علی خورسندی طاسکو 
 

 مقدمه
« سیاست»در ایران بیش از هر نهاد اجتماعی دیگری با سراسیمگی « آموزش»ونا، با اپیدمی کر 

زدگی درصـدد پاسـخگویی بـه مواجه شد. مدیریت آموزش عالی بـا شـتاب« تصمیم»و بحران 
ــویش ــشتش ــد. ها و پرس ــان برآم ــتادان و کارکن ــاع اس ــجویان، اجتم ــتۀ دانش ــا و بایس های بج
تر بـا هجـوم کرونـا مواجـه شـدند امـا بـا یدتر و گسـتردهبسا شـدهای پیشرفتۀ جهان اهدانشگاه

مواجـه نشـدند. دلیـل اصـلی ایـن وضـعیت، تجربـۀ « تصـمیم»سراسیمگی سیاسـت یـا بحـران 
المللـی بـود. پـس از های ممتـاز و بینهای فناوری پیشرفتۀ آموزش عالی در دانشگاهزیرساخت

ها و مؤسسات آمـوزش عـالی گاهسی ساو تجربۀ جهانی آموزش عالی مجازی و انواع آن، دانش
ها و هــای پیشــرفتۀ آمــوزش عــالی و شــیوهای آن بــه تکنولوییدر ایــران هنــوز بــه معنــای حرفــه

نـددتکنیک ترکیبـی  روی  -های آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکـی دبـرخن، نـابرخن، بل 
ا، م هومینگی های اپیدمی کروناند. این جستار ضمن تبیین تهدیدها و فرصتخوش نشان نداده

کنـد. های ایران در دورۀ پس از کرونا را تبیـین میدر دانشگاه« آموزش عالی مجازی پیشرفته»
هـای تکنولویی»سـازی م ـاهیم درونی« آمـوزش عـالی مجـازی پیشـرفته»مراد از م هومینگی 
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از عنوان بخشـی عینـی و حقیقـی کردن تجربه و تمرین آنهـا بـهو نهادینه« پیشرفتۀ آموزش عالی
شدۀ آموزش عالی است. این جسـتار بـا تبیـین یادگیری در جهان دوفضایی -فرایندهای یاددهی

اقتصـاد »، «شـدنالمللیبین»، «آمـوزشد»گانۀ کرونا در آمـوزش عـالی اثرات و پیامدهای پنج
و تشــریح هرآینگـی تکنولــویی پیشــرفتۀ «  امــور سـتادی و اجرایــی»و « پــژوهش»، «دانشـگاه

هــای آن بــرای تمــامی رورت گســترش برابــری در برخــورداری از ظرفیتآمــوزش عــالی و ضــ
 کند.   های سیاستی را ارائه و تشریح میای از توصیهدانشگاهیان، دسته

 
 طرح مسئله

وتـاز ایـن نشدنی از سرگذشت انسان هزارۀ سوم تبدیل خواهـد شـد. بـا تاختکرونا به فصلی فراموش
اجتماعی شـهروندان بـا اخـتالو مواجـه شـده اسـت. هیجانـات ویروس ناپیدا، ارتبا ات و مناسبات 

های اقتصـاد بـازار دنـدهانسانی و ابراز عوا ف عمومی دسـتخوش دگردیسـی گردیـده اسـت. ارخ
های اند؛ لبـهاعتبـار شـدهرونق و کمهای اپ و راست سیاست کماند. تریبونسست و نااستوار شده

ران ایدئولویی ند و کاهل شبج اند؛ ورزش دالمپیک  و گـردش دتوریسـم  و اـرخش دههای جهان کج
گذاری فاصـله»اند؛  اعات و عبادات اجتماعی مؤمنـان در سـایۀ دمهاجرت  شهروندان معطل مانده

اند؛ ومشـق و مدرسـه و دانشـگاه بسـته شـدهبه حاشیه رفته است؛ درهای کـالس و درس« اجتماعی
اند؛ کرونا، این پدیدۀ نـامرئی و ناهویـدا، ار شدهاعتبدستاوردهای فرهنگی و صناعات تمدنی بشر کم

 به یک معنا انسان بلندپرواز و پرمدعای هزارۀ سوم را تحقیر کرده است. 
های آشــکار و پنهــان دارنــد. های اجتمــاعی، ســاحتهای  بیعــی، همســان پدیــدهپدیــده 

و عـوالم پنهـان  ها و وجوهات آشکار کرونا هستند؛ حـا تای از واقعیتنمودهای یادشده پاره
هایی از شوند و بارقـهپردازانه فرصت پنداشته میاند؛ عوالمی که خیاوحاو نامکشوفآن درعین

امید را مبنی بـر اینکـه شـاید رأفـت و رحمتـی باشـد بـرای بشـری کـه خودفرمـوده صـاحب و 
اسـت؛  عیـاردار هستی بود ایجاد کرده است، بشری که عجالتًا تنها بازندۀ حقیقـی و تمامسکان

های متعارف اپ و راست فکری در جهان بشناسـیم را باید فارغ از تئوری ۱۹-بنابراین، کووید
و تحلیل کنیم. این پدیده با یک ملت، با یک نژاد، با یک ایدئولویی و یا با یک ت کر سیاسـی 

انسانی مشترک است؛ بنابراین، مرزهای « گونۀ»ها و تهدیدهای کرونا برای  رف نیست! آسیب
سیاسی، مرزهای زبانی، مرزهای نژادی، مرزهای ایدئولوییک، مرزهای جغرافیـایی و هـر آنهـه 

اعتبار دارد و ساختۀ دست و پنداشتۀ ذهن تاریخی بشر اسـت، عجالتـًا بـه حاشـیه « مرز»میابه به
 روند.   می
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فصـل میـان سویۀ دیگر قضیه، تبیین و ت سیر نقشۀ اپیدمیک کروناست. گویا پیوندی معنادار و بال
گسیختۀ این ویروس ویرانگر وجود دارد. به میزانی که حـد و وسـعت بودن و گسترش عنانالمللیبین

تر باشد و یا آبادی و شهری ملجأ تجـارت، سیاسـت، پـژوهش، دانـش و بودن کشوری فراخفرامرزی
 یابـد.گردشگری باشد، بـه همـان انـدازه گردنکشـی و افسارگسـیختگی ایـن ویـروس گسـترش می

کشورهایی نظیر آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، این و یا آلمان که بیش از سایر کشورها میزبـان ویـژۀ 
هاست که کانون آمدوشد علمی، تجـاری، سیاسـی، بار آن درگیرند، دههکرونایند و با هجوم هالکت

ت. شـهرها و اند. تعمیم و ت سیر این امـر در سـطح داخـل نیـز صـادب اسـفرهنگی و توریستی جهان
هایی نظیر گیالن، مازندران، تهران، قـم و اصـ هان کـه محـل آمدوشـد و اـرخش و گـردش استان

دهـد کـه ینـوم اند. این امـر نشـان میپذیر بودهاند، بیشتر مبتالبه و آسیبشهروندان بومی و غیربومی
یـن ویـروس بـودن فرهنـگ و زیسـت اجتمـاعی اکرونا یک ینوم فرامرزی است و به میـزان فرابومی

 عصیانگرتر است.         
 

 کرونا در آموزش عالی 
اثرات و پیامدهای کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حوزۀ عمومی و زندگی روزمـرۀ مـردم آشـکار 

  و ینـگ 2020نظران آمـوزش عـالی نظیـر آلتبـک و دویـت دو هویداست. بـا اسـتنبا  از صـاحب
تنها به شکل عـام و آمـوزش عـالی بـه شـکل خـاص، نـه   اثرات و پیامدهای کرونا بر آموزش2020د

بسا فراگیرتر نیز است. آنهه مبرهن اسـت ایـن اسـت کـه کمتر از سایر نهادهای اجتماعی نیست، اه
های جهان را در حالت تعلیق قرار داده یـا های دانشگاهی در اکیر دانشگاهاین ویروس تمامی فعالیت

و مورد انتظار است، کرونا و پیامدهایش بین شش ماه تـا یـک  دیگر، آنهه آشکارسخنخواهد داد؛ به
 های دانشگاهی خواهد بود.ها و پردیسساو مهمان ناخواندۀ تمامی کالس

ــیبنخســتین و مهم ــد آس ــر و پیام ــرین اث ــارکرد ت ــش و ک ــا، روی بخ « آمااوزش»زای کرون
ق خواهنـد مانـد. توجه معلـبرای زمانی قابل 1دانشگاهی است. آموزش سنتی و تدریس رودررو

هـای تـدریس سـنتی بـیش از همـه بـه شـاگردی و فعالیت -های حضوری آموزش اسـتادبرنامه
های کـالس های شلوغ دانشـگاهی و صـندلیحاشیه خواهد رفت. برای زمانی ناآشکار پردیس

هـای آموزشـی بـه شـکل درس  سرشار از دانشجو، خالی خواهند بود. جلسات تخصصـی گروه
های میدانی دانشجویان ارشد و دکتـری بـرای برگزار نخواهند شد. پژوهشحضوری و متعارف 

ــۀ دانشــجویان گــردآوری داده ــاد. جلســات دفاعی ــد افت ــی عقــب خواهن ــدانی و تجرب هــای می
                                                                                                                   
1. Traditional Face-to-face Teaching 
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التدریس بـیش از گذشـته بـا ای از ابهام فروخواهد رفت. اساتید حقتحصیالت تکمیلی به هاله
 ند شد.  رو خواهبالتکلی ی و مسئلۀ معیشت روبه

کاارکرد »ناپذیر خواهـد شـد هایی جبراندومین فعالیت و کارکرد دانشگاهی که داار آسیب

ای ها بـیش از هـر سیاسـت یـا برنامـهالمللی دانشـگاههای بیناست. فعالیت «المللی دانشگاهبین
اهـارم کـاهش خواهـد المللی بـه کمتـر از یکداار رکود خواهد شد. پذیرش دانشجویان بین

های مطالعـاتی پژوهشـگران تقریبـًا بـه هـیچ ت؛ جابجایی استادان، س رهای علمی و فرصـتیاف
المللی در کشورهایی نظیر این و آمریکا، آلمـان و اسـپانیا بسا دانشجویان بینخواهد رسید. اه

های هـا و دانشـگاهای از دولتپذیر بودنـد کـه پـارهو ایتالیا یکی از قشـرهای اجتمـاعی آسـیب
دانستند اگونه مسئله را اـاره کننـد. حتـی پروازهـای هـوایی  زم بـرای جابجـایی میمیزبان ن

المللی برای برگشت به کشـور مبـدأ و یـا مـو ن خـویش موجـود نیسـت. نکتـۀ دانشجویان بین
اند المللی از کشورهای مبدأ یا مقصدیتر این است که بیش از هشتاددرصد دانشجویان بینمهم

 های اجتماعی آن درگیرند. آسیب شدت با کرونا وکه به
اسـت.  «اقتصااد دانشاگاه»های کرونایی است سومین بخش آموزش عالی که متأثر از آسیب

شان از بخش ارتبا  بـا جامعـه و هایی که بخشی از منابع مالی و درآمدیدر وهلۀ اوو، دانشگاه
خواهنـد شـد. در  روشود، با بحران کسری بودجه و درآمـدهای صـنعتی روبـهصنعت تأمین می

المللـی و سـایر هایی که متکی بر دریافت شـهریه از دانشـجویان بینوهلۀ دوم، اقتصاد دانشگاه
 ورجدی با کمبـود منـابع اند، بهالمللی نظیر فروش فرامرزی محصو ت دانشیهای بینفعالیت

انـد دولتی متکیهای هایی که به منابع و بودجهمالی مواجه خواهند شد. در وهلۀ سوم، دانشگاه
موقع یـا تـأمین ناکـافی اعتبـار مواجـه تأمین بـهها با مسئلۀ عدمبه دلیل کسری بودجۀ مالی دولت

هایی که بخشـی از منـابع مـالی و درآمـدی خـود را روی خواهند شد. در وهلۀ اهارم، دانشگاه
ود و کسـری ریزی کـرده بودنـد بـا کمبـشهروندان و نهادهای خًیر بـرآورد و برنامـه 1نیکوکاری

 رو خواهند شد. محسوسی روبه
هایی آشـکار اهارمین بخش و فعالیت آموزش عالی است که بـا آسـیب «پژوهش»کارکرد 

های پژوهشی میدانی و آزمایشگاهی اساتید با رکود قطعـی ها و پرویهمواجه خواهد بود. پژوهش
زدگی خواهنـد گرفتار زمان المللی اساتیدهای مشترک بینها و پرویهمواجه خواهد بود. پژوهش

 ورکلی معلـق خواهنـد مانـد. المللـی بـههای دانشگاهی، ملـی و بینها و کن رانسشد. کنگره
تولیدات علمی و نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی آسیب نسبی خواهند دیـد. اـاپ و نشـر 
                                                                                                                   
1. Charity 
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وهشـگران های پژوهشی اساتید و پژ کتب دانشگاهی و علمی با رکود مواجه خواهند شد. گرنت
های علمی دانشگاه با مشکل تأمین اعتبار مواجه خواهند بود. ارائۀ خدمات اجتماعی و مشورت

به جامعه و صنعت و خدمات با تعلل انجام خواهد شد. عرضـه و فـروش محصـو ت علمـی و 
 پژوهشی دانشگاهی با رکود مواجه خواهد شد.

اماور ساتادی، »رو خواهـد بـود بـهها و مشکالت جدی روپنجمین بخش دانشگاه که با آسیب 

اجرایی دانشگاه نظیر ترفیع، تبـدیل وضـعیت  -آموزش عالی است. امورات علمی «اداری و اجرایای
زدگی محسوسی خواهد شد. مراحـل اداری و اجرایـی امـوراتی نظیـر و ارتقای اساتید گرفتار زمان

اهـد شـد. شـوراها و جذب و استخدام و بازنشستگی همکـاران دانشـگاهی بـا مشـکل مواجـه خو 
رئیسـه، شـوراهای آمـوزش، پـژوهش و تحصـیالت امنا، هیئتجلسات مهم دانشگاهی نظیر هیئت

ها مورد دیگر معوب و یا معلـق خواهنـد شـد. کارکنـان سـتادی و اداری دانشـگاه بـا تکمیلی و ده
حـی و های رو احساس بیم و دودلی به سر کار خواهند رفت. در کنار این موارد، مجموعـه آسـیب

شـود، روانی که ناخواسته بر استادان و دانشجویان به دلیل دوری از محین علم و دانش تحمیل می
  ور ویژه به آن پرداخته شود.   انگیز دیگری است که باید بهداستان غم

 
 های سیاستیتوصیه
ــده ــد کنشپدی ــد. انســان هــای نیروهــای موجــود در  بیعتهــا و واکنشهای  بیعــی، برآین ان

هاست که در کم و کیف ات اقـات  بیعـت میابه نیروی فکور و فناور هستی، هزارهورز بهندیشها
ورز به شکل تـاریخی کوشـیده تر، انسان اندیشهسازی خالقانهکند. با هدف فرصتمداخله می

ای ها و ات اقات  بیعـی را بـه کنتـرو و تسـخیر خـود درآورد. سـیل، پدیـدهاست نیروها، پدیده
آورد امـا انسـان هایی ویرانگر برای روستانشینان و شهرنشینان به بـار مـیست که عارضه بیعی ا
های جدیـد توانسـته اسـت از پیامـدهای ویرانگـرش ورز با سدسازی و است اده از فناوریاندیشه

های آن برای آبـادانی و انتشـار و توزیـع رسـوبات و مـواد ارگانیـک و رونـق بکاهد و از فرصت
ورز و انـد امـا انسـان اندیشـهها همواره سهمگین و ویرانگر بودهفشانه ببرد. آتشاکوسیستم بهر 

هـای گسـترده و کنـد و از منـابع و مـواد و انـریی حاصـل از آن بهرهنوآور آنها را مـدیریت می
ترین و برد. در تاریخ پیـدایش بشـر خزنـدگانی نظیـر مارهـا همـواره یکـی از مخـوففراوان می

ورز و فنـاور بـا اند اما امروزه انسان اندیشهات  بیعت برای حیات آدمی بودهترین موجودکشنده
ترین داروهـا، های جدید علم پزشکی از زهر آنها برای بهترین و باکی یـتاست اده از تکنولویی

کند. در  بیعت صدها گونۀ گیاهی سمی و کشـنده وجـود دارد ها است اده میها و سرمواکسن
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انــد امــا امــروزه ایــن گیاهــان منشــأ هــای مالــداران بودهو هالکــت دامموجــب مــرگ آدمــی کــه 
ورز و ســایر موجــودات کاربردهــای صــنعتی، پزشــکی و تولیــد دارو بــرای درمــان انســان اندیشــه

های سرکش و نافرمان  بیعی است؛ در بـادی اند. داستان کرونا نیز شبیه داستان سایر پدیده بیعت
ورز النهایه آن را مدیریت و کنتـرو خواهـد لیکن انسان اندیشهامر مخرب، مخوف و کشنده است 

 های فراوان خواهد برد.های آن به شکل آشکار و ضمنی بهرهها و فرصتکرد و از ظرفیت
برافکن برای زیست اجتماعی شـهروندان راستینگی امر اینجاست که ویروس کرونا اثراتی بنیان

مدهای میبت و سـازندۀ زیـادی نیـز بـرای نهـاد آمـوزش  ور اثرات و پیادر پی داشته است. همین
هـای داشته است. اگراه این ویروس حداقل برای یک ساو بیشـترین عارضـۀ من ـی را در فعالیت

سـاز آن یـا بـه های بنیانحضوری دآموزشی، علمی و پژوهشی  دانشگاه خواهد گذاشت اما آورده
  Zhang, 2020ویژه آمـوزش مجـازی دبـه  انقالبی را در آمـوزش، ۱۳۹۹قوو دکتر مهرمحمدی د

سبب خواهد شد. در بخش پایانی این جستار به ارائـه و تشـریح شـماری از راهکارهـای سیاسـتی 
 برای کمک به ایجاد و توسعۀ آموزش عالی ویژۀ پساکرونایی پرداخته شده است. 

کرونـا جهـش و ترین پیامـد بـالقوه و میبـت بزرگ کردن آموزش عالی مجازی پیشرفته:مفهومینه .1
کـه در « های پیشـرفتۀ آمـوزش عـالیتکنولویی»کردن سازی و درونیکششی است به سمت م هوم

شـود. های درس بـه کـار گرفتـه میهای مختلف آموزش و پژوهش دانشگاهی ازجمله کالسبخش
های ایران یک م هوم فـانتزی اسـت و اغلـب از واقعیت این است که تکنولویی آموزشی در دانشگاه

میابه تولید اسـالیدهایی بـرای اسـت اده در برنامـۀ پاورپوینـت بـرای تـدریس سـنتی و حضـوری ن بهآ
ها و شود؛ بنابراین، پس از سی سـاو تجربـۀ جهـانی آمـوزش مجـازی، دانشـگاهبرداشت و اعماو می

و های پیشرفتۀ آموزش عـالی ای آن به تکنولوییمؤسسات آموزش عالی در ایران هنوز به معنای حرفه
انـد. مسـئلۀ های آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکـی روی خـوش نشـان ندادهها و تکنیکشیوه

ها درزمینـۀ تـأمین اعتبـار توسـعه و اصلی، مقاومت و مخال تی اسـت کـه عمـدتًا از جانـب مـدیریت
یادگیری وجود دارد. گـاهی گمـان  -سازی تکنولویی پیشرفتۀ آموزش عالی در فرایند یاددهیدرونی

اند کـه دانـش و رود عامل امتناع اصلی در برابر آموزش عالی مجازی پیشرفته، استادان و مدرسانییم
های آموزش عالی مجازی ندارند. مشـاهدات و برداشـت مهارت  زم را برای پذیرش و اجرای برنامه

 دهد کـه عامـل اصـلی امتنـاع آمـوزش عـالی مجـازی پیشـرفته و تـدریس آنالیـن،نگارنده نشان می
گذاری آموزش عالی در ایران است. مسئله این اسـت کـه بخشـی از مدیریت و سیاست« آفالینگی»

مدیران و کارشناسان آموزش عالی، با دانش تکنولـویی پیشـرفتۀ آمـوزش عـالی آشـنایی ندارنـد و یـا 
 توانـد هـم دراینکه به اهمیت و ارزش آن در دنیای امـروز واقـف نیسـتند؛ بنـابراین، ایـن ویـروس می
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هــای عملیــاتی و ریزی راهبــردی آمــوزش عــالی و هــم در فعالیتگذاری و برنامــهدســتگاه سیاســت
سـازی کردن و درونیای در م هومینـهیـادگیری دانشـگاهی دگرگـونی گسـترده -فرایندهای یاددهی

 ایجاد کند. « آموزش عالی مجازی پیشرفته»
د .2 ند  ه تجربۀ یادگیری و تدریس حضوری و با توجه ب 1ترکیبی: -آموزش و یادگیری دانشگاهی بل 

ندد یا ترکیبی، مناسب ترین روش آمـوزش دانشـگاهی در مجازی نگارنده، آموزش و یادگیری بل 
د، تل یـق میـان آمـوزش سـنتی و یـادگیری  نـد  عصر پسـاکرونایی اسـت. یـادگیری ترکیبـی یـا بل 

اسـت؛ بنـابراین،  با آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی فراگیرمحور 2محورحضوری مدرس
سـویه در آمـوزش این جستار تحت هیچ شرایطی آموزش مجـازی و یـادگیری الکترونیکـی یک

کند. با اسـتناد بـه دانـش نظـری و پـرکتیس و پسندد و یا م ید ندانسته، توصیه نمیعالی را نمی
 -نظران امر، توسعۀ آموزش و یادگیری دانشگاهی بلنـددبخش نگارنده و صاحبتجربۀ رضایت

عنوان نمونه، بـا اسـت اده از اساس و بهشود؛ براینترکیبی برای دورۀ پساکرونایی اکیدًا توصیه می
هـای آموزشـی هـا و کالسها، کورستمامی درس 5ها«َلمز»و  4ها«اسامسی»، 3ها«اساماو»

 شوند.   براساس پارادایم دوفضایی شدۀ آموزش و یادگیری عرضه می
دسترسـی برابـر های اینترنتـی و عدمضعف زیرسـاخت 6ی یادگیری سیار:هاگیری از  رفیتبهره .3

سالعبور به اینترنت ثابت دیدانشجویان روستایی و منا ق صعب و یا وایـرلس دهمـراه یـا وایا  فـای  ا 
هــای تکنولــویی پیشــرفتۀ آمــوزش عــالی باشــد؛ عــدالتی در دسترســی بــه ظرفیتتوانــد منشــأ بیمی
های اینترنتی ممکـن اسـت دسترسی یا دسترسی نابرابر همگانی به سرویسعدمدیگر، به دلیل سخنبه

عدالتی پنهان در دسترسی آشـکار بـه آمـوزش عـالی مجـازی پیشـرفته مواجـه دانشجویان با نوعی بی
تـری گذاری زیرسـاختی ویژهشوند؛ بنابراین، نواحی روستایی و کوهستانی و دور از مرکز، بـه سـرمایه

های آموزش عالی مجازی از بین برود. یادگیری سـیار، ابرابری در برخورداری از فرصتنیاز دارند تا ن
های جدید در آموزش عالی مجازی است که مستقل از زمان، مکـان و فضـا ها و نظریهیکی از نمونه

نظران تکنولـویی آموزشـی، شـود. صـاحبهای همراه اجـرا میهای هوشمند و تل نو از  ریق تل ن
اند که اتصاو نواحی روستایی بـه جامعـۀ یـادگیری سـیار و یری سیار فواید متعددی برشمردهبرای یادگ

                                                                                                                   
1. Blended Learning/Education 
2. Instructor-Led Training 

3. Learning Management System (LMS) 
4. Content Management System (CMS) 
5. Learning Activity Management System (LAMS) 
6. M-Learning 
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ترین آنهاسـت. یـادگیری سـیار های آموزشی در منا ق محروم و نابرخوردار از مهمکنی نارساییریشه
برخــوردار بتواننــد بــرای فرزندانشــان هــای غیربرخــوردار یــا کمشــود فراگیــران و خانوادهموجــب می

 تسهیالت آموزش عالی مجازی فراهم کنند.  

ــادگیری  فقرزدایاای از آمااوزش عااالی مجااازی پیشاارفته: .4 ــه تجــارب آمــوزش مجــازی و ی ــا اســتناد ب ب
هـای آمـوزش الکترونیکـی و توجـه از دانشـجویانی کـه در کالسالکترونیکی موجود، بخشـی قابل

ترسـی ندارنـد و یـا فاقـد تسـهیالت و اند که یا به اینترنت دسکنند کسانیمبتنی بر وب مشارکت نمی
تــاپ بــرای اســت ادۀ بهینــه از آمــوزش عــالی ســی یــا لپتجهیــزات  زم نظیــر کــامپیوتر خــانگی، پی

اند. کرونا فرصتی است برای فقرزدایی از آموزش مبتنـی بـر وب تـا شـمولیت برخـورداری از مجازی
راسـتی بخشـی یابـد. به های برابـر آمـوزش عـالی مجـازی در تمـام نـواحی کشـور گسـترشفرصت

های تاپ یا ابزارهـای  زم بـرای برخـورداری برابـر از برنامـهتوجه از دانشجویان نگارنده فاقد لپقابل
ــادگیری الکترونیکی ــازی و ی ــوزش مج ــیه میآم ــد. توص ــهان ــود وزارتخان ــدیریت ش ــوع و م های متب

 دسته از دانشجویان فراهم کنند.  های مالی  زم را برای تجهیز این ها، تسهیالت و اعانهدانشگاه

 ایجاااد اشااتیاق و رشااد مطلوبیاات آمااوزش عااالی مجااازی پیشاارفته باارای اسااتادان و دانشااجویان:  .5
دهد که استادان و دانشجویان ایرانی، اشـتیاقی کـافی و مسـتمر ها و مشاهدات نشان میپژوهش

ناد بـه نظـر کارشناسـی و دهند. با استبه آموزش عالی مجازی و یادگیری الکترونیکی نشان نمی
درصـد دانشـجویان از شـود حـدود سیبینـی میتجربۀ تدریس مجازی و رصـد نگارنـده، پیش

خصـوص دخالـت آموزش عالی مجازی استقباو نکننـد. پارامترهـا و متغیرهـای متعـددی دراین
دهـد کـه مـواردی ازقبیـل غلبـۀ فرهنـگ   نشـان می۲۰۲۰دارند. پژوهش اخیر ذاکر صـالحی د

عنوان آموزش فرعی، نبـود تشـویق و ترغیـب ی بر دیجیتاو، تلقی یادگیری الکترونیکی بهنوشتار
ای، از محـور نـه یـادگیری شـبکهدر آن، فقدان احساس تعلق به گروه، عادت به یـادگیری معلم

های متبـوع و اشتیاب به آموزش الکترونیکـی اسـت.  زم اسـت وزارتخانـهترین عوامل عدممهم
زایـی  زم را بـرای مطلوبیـت و اشـتیاب افزایی و انگیزههای مهـارتها برنامـهمدیریت دانشـگاه

 های پیشرفتۀ آموزش عالی  راحی و تدارک ببینند.  استادان و دانشجویان به تکنولویی

کامـای پاذیر:هرآینگی استقرار اینترنات باکیفیات و باا سارعت رقابت .6 در  1 بـق گـزارش تطبیقـی آ
مگابیـت بـر ثانیـه،  ۷/۴، ایـران بـا متوسـن سـرعت ۲۰۱۹در سـاو خصوص سرعت اینترنـت جهـان 

مگابیـت بـر ثانیـه  ۱۹۹صدوپنجاهمین کشور جهان است؛ این در حالی اسـت کـه سـنگاپور بـا یک
                                                                                                                   
1. Akamai 
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توانـد کشور اوو جهان است؛ بنابراین، وضعیت سرعت و کی یت اینترنت موجود دانشگاه ایرانـی نمی
دیگر، در سـخنبخش باشـد؛ بهپذیر و رضایتیشرفته رقابتبه وجه شایسته در آموزش عالی مجازی پ

عدالتی و نابرابری در دسترسی بـه اینترنـت اکنون با نوعی مت اوت از بیمقایسه با جهان برخوردار، هم
باکی یت و با سرعت با  مواجهیم؛ بنابراین ضروری است رهبری و مدیریت آمـوزش عـالی در ایـران 

های دولتـی و حـاکمیتی سترسی به اینترنت باکی یت و باسرعت، بـا دسـتگاهبرای استقرار برابری در د
زنی سیاسـتی شـوند تـا زنی و گمانـهربن نظیر وزارت ارتبا ات و شورای عالی مجازی وارد اانـهذی

 این مسئله و مشکله مرت ع گردد. به امید آن روز!
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 گذاریای  سیاستهای منطقهشبکه»ها و دانشگاه
 «های مجازیآموزش 

 1علیرضا مرادی
 

 مقدمه
هـای هـای آموزشـی، بـر تواناییهای مجازی در انتقاو اثربخش پیاماین مقاله با یادآوری نقش آموزش

-شدن ویروس کوویـدگیرزجمله همههای بروز بحران داهای آموزشی در زمانفرد این نظاممنحصربه
کنـد. مسـئلۀ موردتوجـه در ایـن نوشـته، مشـکالتی های دانشگاهی  تأکیـد میو تعطیلی  کالس ۱۹

هـای  زم از های آموزش حضوری بـه بـار آمـد و فقـدان آمادگیاست که با تعطیلی اجباری کالس
های مجازی نشان داد. علـت بـروز آموزش برداری گسترده ازها را برای استقرار و بهرهسوی  دانشگاه

هـای مجـازی در وزارت علـوم بـوده اسـت. انین مشکالتی، نداشتن متولی مشخص بـرای آموزش
هـای مجـازی اسـت. بـه همـین گذاری آموزشرو، ارائۀ پیشـنهادی بـرای سیاسـتهدف مقالۀ پیش

ــف نظام ــواع مختل ــمردن ان ــا برش ــور، ب ــتمنظ ــای سیاس ــاگذاری آموزشه ــنهاد ه ــازی، پیش ی مج
گیـرد. مسـائلی همهـون های آموزشی مـورد بحـی قـرار میریزی  فناوریکردن نظام برنامهایمنطقه

عالوۀ نحـوۀ ارتبـا  شـبکۀ منـا ق بـا شـورای عـالی اهداف، وظایف و نیـروی انسـانی موردنیـاز بـه
 شود.ریزی و گسترش در ساختار پیشنهادی به بحی گذاشته میبرنامه

هـای اخیـر، تقریبـًا تمـام ابعـاد فعالیت یهادر آمـوزش  ـ  دهـه یرش است اده از تکنولویگست
 یهاعنوان رســانهارتبــا   بــه یهــایپژوهشــی را متحــوو کــرده اســت. امــروزه تکنولوی -آموزشــی

                                                                                                                   
 مطالعات فرهنگی و اجتماعیشناسی پژوهشکده استادیار جامعه .۱

  ali298@gmail.comایمیل:  
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کنند. با وجود تجارب ارزشـمند جوامـع ای ا م  یهای یادگیربرانگیز در نظامآموزش ، نقش  اعجاب
نظران بـر رغم تأکیـد صـاحبآموزشـ  و علـ  یهـاهـا در محینلف در است اده از این فناوریمخت

هـای نـوین آموزشـی، تـاکنون وزارت علـوم گونـه نظامها از ایناهمیت آنها و استقباو برخی دانشگاه
و  های آموزشی و پژوهشی کشور، سیاستی منسـجمکنندۀ مؤسسهو هماهنگ ئووعنوان سازمان  مسبه

 ها اتخاذ نکرده است.معین در قباو این نوع آموزش
های مجازی موجب شده است که رویکرد بـه فنـاوری در فقدان سیاست معین دربارۀ آموزش

ای لـوکس نگریسـته عنوان پدیدههای حضوری قرار گیرد و گاه بهآموزش، گاه در حاشیۀ آموزش
مایشگاه و مد آموزشی باشـد. نداشـتن شـناخت از منزلۀ نوعی نکه وجود  آن گویی بهشود، اندان

هـای ابـزاری انجامیـده اسـت کـه ماهیـت آنهـا را بـه های آموزشی بعضًا بـه رواج نگرشاین نظام
نکردن اصوو، قواعـد و رعایتافزارانه تقلیل داده است. انین رویکردهایی به دلیل  ای سختجنبه

 ها شده است.رآمدی و افت کی یت دورهبایدونبایدهای این نظام آموزشی، موجب ناکا
هـای هـای مجـازی، بـه دورهشاید یکی از مصادیق  مهم نبود  سیاست معـین دربـارۀ آموزش

 های حضوری دشوار است.بحران مربو  باشد؛ یعنی دورانی که امکان عملی برگزاری دوره
کید و توجه بر نقش فناوری  ار انتقاو پیـام آموزشـی، عنوان ابز های مختلف بهاین نوشته با تأ

ــرا می ــی را مط ــنهادی عمل ــرای پیش ــدی ب ــاد واح ــف ایج ــب مختل ــه در آن، جوان ــازد ک س
 گیرد. های مجازی در سطح وزارت علوم مورد بحی قرار میگذاری آموزشسیاست

 
 بیان مسئله

ی هـاهای درس، بحرانـی در رونـد فعالیتکشاندن کالستعطیلیبا به ۱۹-شیوع ویروس کووید
 1هایمشـییافتن دامنـۀ بحـران، انـواع خنها بـه بـار آورد. اگراـه بـا وسـعتآموزشی دانشگاه

ریزان آمـوزش های ارتبا ی در مرکز توجـه مـدیران و برنامـهیادگیری مبتنی بر است اده از فناوری
عمومی و عالی کشور قرار گرفت، با این وصف تجربۀ شیوع ویروس کرونا در ایـران حـاکی از 

کم نبـودن ها برای مواجهه با آن و یا دستتبع آن  برخی دانشگاهآمادگی وزارت علوم و دبهدمع
هـای افـزاری در آموزشنرم -افزاریهای سختساختن  ظرفیتتجربه و دانش  پیشینی برای فعاو

ــمارۀ  ــنامۀ ش ــوم در بخش ــود. وزارت عل ــازی ب ــورخ  ۳۳۹۳۲۵/۲مج ــکیل  ۱۰/۱۲/۹۸م از تش
ــارگروه تخص» ــی آموزشک ــیص ــای الکترونیک ــه « ه ــر داد ک ــه»خب ــزی و ب ــتاد مرک عنوان س

ها ریزی، هدایت و راهنمایی دانشـگاهدار برنامههای غیرحضوری عهدهکنندۀ آموزشهماهنگ
                                                                                                                   
1. Platforms 
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حلـی فـوری در ایـن عنوان راهتشکیل ایـن کـارگروه بـه«. و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود
ر سـاختار ایـن وزارتخانــه، هـیچ بخشـی متــولی زمـان حکایـت از آن داشـت کــه پـیش از آن د

نامۀ یادشده هرگونه سؤاو و جواب یـا رفـع که در بخشهای مجازی نبوده است، اندانآموزش
علمی هــا بــه یکــی از اعضــای هیئــتابهــام در خصــوص اگــونگی اجــرای ایــن نــوع آموزش

سـایت معاونـت آمـوزش دوبها دبا ذکر نام فرد و عنوان دانشگاه  ارجاع داده شده بود دانشگاه
  .۱۳۹۸اس ند  ۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

ـباًل در مصـوبۀ جلسـۀ البته ناگ ته نماند که شورای برنامه ها بـه دانشـگاه ۶۴۸ریزی آمـوزش عـالی ق
هـای کـاردانی و کارشناسـی خـود را دبـا درصد از واحـدهای درسـی دوره۱۰اجازه داده بود تا حداکیر 

صـورت جز دروس مجموعـه معـارف اسـالمی و فارسـی عمـومی  بهپایه و عمـومی بـهاولویت دروس 
ریزی هـا بایـد از شـورای برنامـهگونـه دورههای مجـری بـرای برگـزاری اینمجازی ارائه کنند. دانشگاه

سایت معاونت آموزش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، کردند دوبوزارت علوم مجوز دریافت می
سـقف  ۱۳۹۸اسـ ند  ۲۴به تـاریخ  ۳۴۹۶۵۷/۲نامۀ شمارۀ  . وزارت علوم در بخش۱۳۹۳اردیبهشت  ۹

های مجازی را در دستور کار خود قـرار دهنـد. ها خواست تا آموزشدرصدی را حذف و از دانشگاهده
ها و نامـه از دانشـگاهها را به تعطیلی کشـانده بـود، در ایـن بخشکه ویروس کرونا همۀ دانشگاهدرحالی

افزاری شـد و نیـز افزاری و نرمهای سختؤسسات آموزش عالی درخواست ایجاد و تقویت زیرساختم
ـنایی اعضـای هیئـتدر خصوص برگزاری کارگاه»خواسته شد که  ـیوههای آموزشی آش ها و علمی بـا ش

 ۲۵سـایت معاونـت آمـوزش وزارت علـوم، دوب« ابزار آموزش غیرحضوری اقدام  زم را به عمل آورند
جای هـای الکترونیکـی بـهبـراین، وزارت علـوم از سیاسـت جـایگزینی آموزش . عالوه۱۳۹۸ ندماه اس

هــای کــارگروه تخصصــی آموزشهــای حضــوری در نظــام آمــوزش عــالی کشــور خبــر داد و آموزش
تشـکیل ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی در سـطح کشـور برای ایجاد هماهنگی بین دانشگاهالکترونیک 

وزرای علوم برخی کشورها بـا موضـوع رویـارویی  آموزشی وزارت علوم در نشست شد دگزارش معاون
ها، در های موردتأیید خـود و دانشـگاهروزرسانی فهرست وبگاه . همهنین با به۱۳۹۸اس ند  ۲۱با کرونا، 
اســ ندماه فهرســت مراکــز آمــوزش عــالی را بــه ســازمان فنــاوری ا العــات وزارت  ۱۷و  ۱۴روزهــای 

اسـ ند  ۲۳دایرنـا، « ها از ترافیـک رایگـان اقـدام شـودمنـدی دانشـگاهساو کرد تا بـرای بهرهارتبا ات ار 
ـیش ن عـان خـود، کمها و میـزان توانمنـدی ذیازآن هر دانشگاه با توجـه بـه زیرسـاخت . پس۱۳۹۸ وب
ـنگ و همسـطح ها همها به شیوۀ مجازی آغاز کرد. البته این تالشهایی را برای استقرار آموزشتالش س

یافتگی شـهر محـل نبودند، زیرا بزرگی یا کواکی مؤسسه، محـل جغرافیـایی دانشـگاه و سـطح توسـعه
ـتههای دانشگاه، ویژگیاستقرار، زیرساخت ـینۀ دانشـگاه ازجملـه هـای منـابع انسـانی، نـوع رش ها و پیش

 زمینه بودند.عوامل تمایزآفرین دراین
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هـای آمـوزش بحـران، از تجربـۀ برگـزاری دورهها کـه پـیش از شـروع ایـن برخی دانشـگاه
ها برخوردار بودنـد، وضـع نسـبتًا بهتـری داشـتند امـا الکترونیکی برای درصدی محدود از دوره

ها مواجه شده بودند و لـذا بـرای گسـترش   ور ناگهانی با تعداد بسیار زیادی از دورهاکنون و به
ها دارای این مزیت نسـبی دتجربـه  جود، همۀ مؤسسهو هایی داشتند. بااینها دشواریکّمی دوره

ها، زیرسـاخت نیز نبودند. در هر دانشگاهی وضعیت مت اوتی حـاکم بـود. در بعضـی دانشـگاه
ها بـرداری از زیرسـاختهای  زم بعالوۀ توانـایی بهرهریزی و دستورالعملفراهم بود ولی برنامه

بخـش خصوصـی میسـر بـود ولـی اگـونگی و وجود نداشت. در مواردی، امکان همکاری با 
ها یکسان نبـود. ها روشن نبود. درحقیقت، مشکالت دانشگاهگونه شرکتدامنۀ همکاری با این

ها نیـز های آموزشی  مستقر در شهرستانهای دانشگاهی و مؤسسههای کواک، مجتمعدانشگاه
ها معمـوً  م بودند. ایـن مؤسسـهعمومًا فاقد تجهیزات موردنیاز و بدون تخصص و توانمندی  ز 

 ای برای همکاری نیز دسترسی  زم را نداشتند.های حرفهبه شرکت

 ور پیشینی به جوانـب مختلـف آن این وضعیت حکایت از پانهادن به شرایطی داشت که به
اس ند خواسته شده بود برای برگزاری نسبت هراه بیشتری  ۲۴اندیشیده نشده بود. در بخشنامۀ 

ای و محلـی در نظـر گرفتـه شـود. همهنـین بـا ها به شیوۀ مجازی، مقتضـیات منطقـهکالساز 
افزایـی امکانـات و اسـتعدادهای منظور همبـهها و نیـز ها و اقـدامکردن تصـمیمهدف یکپاراـه

های الکترونیکی برگـزار گانۀ آموزش عالی کشور خواسته شد نشستاز دبیران منا ق ده منطقه،
 مند شوند.بهره هادر خصوص اگونگی اجرای این نوع آموزشز مشورت یکدیگر کنند تا ا

ــه ــۀ اجــرای آمــوزش ب ــین اوضــاعی، تجرب  ور غیرحضــوری در آشــکار اســت کــه در ان
 ای ناهمسان و تا حدودی آش ته بود.های آموزش عالی کشور، تجربهمؤسسه

بـه مـدیران آمـوزش عـالی  هـای مجـازی رابحران اپیدمیک کرونـا، اگراـه ضـرورت آموزش
ها گسـیل برداری از این فناوریسمت بهرههای آموزشی را شتابناک بهگوشزد کرد و بیشتر مؤسسه

هـا نیـز تر ایـن آموزشآمادگی نظام آموزش عالی را برای اجرای گستردهحاو عدمداشت اما درعین
ان  دانشـگاهی نمایـانگر  ایــن ن عـهای متعـدد  ذینبودن بـرای پرسـشبـه نمـایش گذاشـت. آمـاده

ارائـه هـای نظـری قابلهـا، فقـن درسافزارها بهترنـد؟ آیـا در ایـن نظامآمادگی بود: کدام نرمعدم
 ور همزمـان امکـان گ تگـوی های عملی اگونه خواهد بود؟ آیا استاد بـههستند؟ وضعیت درس

هـای جنبـی همهـون فـیلم، لبرخن با اند دانشجو را دارد؟ تا اه حجمـی امکـان بارگـذاری فای
داد که هم مدرسان و هم دانشـجویان و حتـی ها نشان میعکس یا صوت وجود دارد؟ این پرسش

ای بـرای آشـنایی بـا هـای پایـهها نیازمنـد برخـی آموزشکارکنان دفاتر فناوری ا العات دانشـگاه



  355/  «های مجازیگذاری آموزشای سیاستمنطقه هایشبکه»ها و اهدانشگ

 

افزارهـا و ای مجازی فقن در نرمهگذشته، استقرار آموزشهای آنها بودند. ازاینها و قابلیتفناوری
ریزی آموزشـی مخـتص بـه خـود را شد. این نظام، ساختار برنامـههای فنی خالصه نمیزیرساخت

هـای های غیرحضوری با سـاختار و مقـررات آموزشسازی آموزشنیاز داشت. باید نحوۀ متناسب
 شد.حضوری داعم از سقف تدریس، نوع ارزیابی، حضوروغیاب و...  مشخص می

ها و فقـدان تجربـۀ  زم ضـعف زیرسـاخت انین وضعیتی حاکی از کمبود شناخت کافی،
 ور پیشینی به انین بحرانی نیندیشیده بود. نظام آموزش عالی کشور و مشخصًا وزارت علوم به

ریزی ترتیب، هرگونه هماهنگی، برنامهبود و لذا ااراوبی مدون برای اجرا وجود نداشت؛ بدین
 گرفت.ۀ دستورالعمل باید همزمان با گسترش بحران صورت مییا تهی

هـای آموزشـی و نحـوۀ گذاری فناوریهـا و اگـونگی  سیاسـتبررسی حاضـر، ااراوب
 های مربو  به آن را در نظام آموزش عالی کشور مورد بحی قرار داده است.هماهنگی

 
 های آموزشی: بحثی تشکیالتیگذاری فناوریسیاست

ها باشد؟ یک پرسـش مهـم دربـارۀ گذاری این آموزشریزی و سیاستاید متولی  برنامهاه کسی ب
هـای آموزشـی مربـو  اسـت. از ریزی فناوریتمرکز برنامـهجایگاه تشکیالتی، به تمرکـز یـا عـدم

صـورت گذاری بهتصور است: یکی انجام سیاسـتتمرکز، سه وضعیت قابلنظر تمرکز و عدمنقطه
صورت غیرمتمرکز با اختیار هر مؤسسۀ آموزشی و نـوع ستاد وزارت علوم، دیگری بهمتمرکز توسن 

 های عضو منا ق مختلف کشور.ای با مشارکت دانشگاهسوم توسن شبکه
برای استقالو تصمیم و عمل آنهـا فـراهم  ها، فرصتی یگانهبودن دانشگاهامناییازآنجاکه هیئت

منزلـۀ کـاهش دامنـۀ آزادی هـای مجـازی، بهریزی آموزشکرده است، متمرکزساختن نظام برنامـه
ــگاه ــل دانش ــت.عم ــی اس ــل تمرکززدای ــالف اص ــذاری تام 1ها و خ ــتواگ ــام سیاس گذاری وتم

های مجازی به ستاد وزارت علوم، بـا ایـن نگرانـی همـراه اسـت کـه در دام تمایـل سـنتی آموزش
ۀ تمام مراحل  راحـی و اجـرای ایـن نـوع ستادهای دولتی بی تد که به سمت کنترو متمرکز و آمران

جای انتقـاو ها حرکت کند و اهداف آنها را تابعی از اهـداف سیاسـی و دولتـی سـازد و بـهآموزش
 ها، مطالبی تجویزی را در دستور کار قرار دهد.محتوای تخصصی در آموزش
اهی باشـد، های دانشـگهای مجـازی در اختیـار مؤسسـهگذاری آموزشدر حالت دوم اگر سیاست

فرد های آمـوزش مجـازی، تـابعی از شـراین منحصـربهتوان ا مینان داشت که انتخاب محتوا و روشمی
                                                                                                                   

رکززدایی در آموزش عالی ایران تابعی، از متغیرهای مختلـف سیاسـی، اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت و . بحی از دوگانۀ تمرکزگرایی و تم1
ها و بنـدی دانشـگاههای مختلف بوده اسـت. همهنـان کـه رتبههای دولتشدن ک ۀ ترازو به ن ع یکی از این دو، تابعی از سیاستسنگین

ـبات سی ـته از انبـرۀ مناس گذاری رسـد کـه موضـوع سیاسـتاقتصـادی خـارج شـود، بـه نظـر می -اسـیبسیاری از مسائل مشـابه نتوانس
 تمرکز اسیر باشد.های مجازی نیز تابعی از مناسبات یادشده بوده و در گردونۀ تال م میان تمرکز و عدمآموزش
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ها زمـانی موفـق هر دانشگاه بوده و منطبق با شراین و نیازهای واقعی فراگیران هر منطقه باشد اما دانشگاه
ـند. تمرکززدایـی از سیاسـتها، دانش و تجربۀ کافی برخـوردار باخواهند بود که از زیرساخت گذاری ش

ها، زیرساخت و تجربۀ  زم فراهم نباشـد، بـه ناکارآمـدی و که در دانشگاههای مجازی هنگامیآموزش
 ها منجر خواهد شد.افت کی یت آموزش

وضعیت سوم ناظر بر شراین گذار آموزش عالی ایران از وضع متمرکز به غیرمتمرکـز اسـت. 
هــای مجــازی را دارا گذاری آموزشالو و توانــایی  زم بــرای سیاســتهایی کــه اســتقدانشــگاه

هایی ترجیحًا نبایـد از نیستند، در همان حاو که به مشاوره و کمک نیاز دارند ولی انین کمک
هـای وزارتخانـه تواند به سـیطرۀ نگرشسوی ستاد مرکزی آموزش عالی صورت گیرد، اون می

هـای آموزشـی، ریزی فناوریای برنامـههای منطقـهیل شبکهمنتهی شود. در انین شرایطی تشک
های مجـازی ضـمن ای  آموزشهای منطقهآید. شبکهیکی از کارآمدترین ساختارها به شمار می

های یکدیگر دکه اثربخشی و کارایی آموزشی را به همـراه است اده از ظرفیتها در تسهیم دانشگاه
ها را از  ریق نهـاد یـا سـاختاری فرادانشـگاهی مـورد ین نوع آموزشگذاری ادارد ، روند  سیاست

ای هــای منطقــهای در تعاملدهــد. بــدیهی اســت کــه کارآمــدی انــین شــبکهبانی قــرار میدیــده
ها از جنبــۀ تشـکیالتی، در ابتــدا ریزیســازی اسـت؛ لــذا ایـن برنامـهها، نیازمنـد فرهنگدانشـگاه

های آموزشی بـه یکـی از دفـاتر معاونـت آمـوزش یـا ریزی فناوریف برنامهتواند با افزودن وظایمی
های حتــی در قالــب  ایجــاد یــک گــروه جدیــد پــیش بــرده شــود ولــی بــرای ممانعــت از مداخلــه

 های منا ق واگذار شود.های مجازی باید به شبکهتمرکزگرایانه در نظام آموزش
 

 1های آموزشیفناوریگذاری ای سیاستفلسف  وجودي شبک  منطقه

کارگیری تکنولـویي در گذاری درزمینـۀ بـههای آموزشی بـا سیاسـتریزی فناوریشبکۀ برنامه
های ها، بـر فراینـد نوسـازي آمـوزش و پـژوهش در مؤسسـههای اصلی دانشگاهحیطۀ مأموریت

                                                                                                                   
وع در وزارت علـوم توجهی مطلـق بـه ایـن موضـراندن از فلس ۀ وجود انین واحدی، به معنای بی.  زم به یادآوری است که سخن1

هـای ارتبـا ی در آمـوزش عـالی پرداختـه شـده  ور تلویحی بـه اهمیـت فناورینیست. در شرا وظایف برخی دفاتر وزارت علوم به
رونـد  بررسـی»، «هـای آموزشـیهـا و روشبازنگری در نظام»سخن از « ریزی آموزشدفتر برنامه»که در شرا وظایف است. انان

سـایت رفتـه اسـت دوب« ریزی آموزشـیهای اجرایی و برنامهبررسی و بازنگری در شیوه»و نیز  «عالی کشور تحو ت نظام آموزش
 ور موسـع ت سـیر شـود  . اگـر ایـن اشـارات بـه1399فـروردین  5ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری، دفتر برنامه

ها، و های مختلـف آمـوزش در دانشـگاهزات روز در ارائـۀ دروس، ارائـۀ شـیوهتواند معنای بررسی نحوۀ است اده از علـوم و تجهیـمی
را داشته باشد اما مسئلۀ اصلی این است کـه در ایـن اشـارات پراکنـده، « های فناوریهاي آموزش  با عنایت به پیشرفتاصالا روش

هـایی از نـوع گسـترش کرونـا فـراهم شـده باشـد. بحرانریزی پیشینی برای مواجهه با تأکید  زم انان نبوده است که دانش و برنامه
ای اسـت کـه در گونـههـای مجـازی در سـتاد ایـن وزارتخانـه بههای مربو  به اسـت اده از آموزشبراین، نبود انسجام در گزارهعالوه

ــد ــون کووی ــی همه ــا بحران ــه ب ــتورالعمل 19-مواجه ــًا دس ــت و ثانی ــود نداش ــی وج ــولی مشخص ــرای های  ازپیشاوً  مت ــدون ب م
 ها آماده نبود.گذاری ملی در خصوص  این نوع آموزشسیاست
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ای منطقـههای تکنولویي آموزش  را در ابعاد مشیخن کند. این شبکه،دانشگاهی مدیریت م 
ور هاي آموزش عال  کشـور را بهـرهدهد که برنامهای گسترش م گونهو نهایتًا در سطح مل  به

هـای هاي تحقیق و یادگیري را به مدد فناوری افزایش دهد. این شبکه، مأموریتسازد و فرصت
 کارگیریگذاری در حـوزۀ اگـونگ  بـهها را از  ریـق سیاسـتپژوهشـی دانشـگاه -آموزش 

 دهد.فناوری  مدرن مورد پشتیبان  قرار م 
  

 اندازچشم
ها از دانش و تکنولویي موردنیاز براي گسترش آموزش عال  مجـازی برخوردارساختن دانشگاه

 هاساختن امکان دسترس  همۀ متقاضیان به منابع و آموزشمنظور فراهمو تعمیق کی   آنها به
 

 مأموریت
ریزي بـراي کـاربرد خالقانـه و اثـربخش یادگیری از  ریق برنامـه -ارتقای کی ی فرایند یاددهی

 فناوری در آموزش عال  کشور
 

 هدی
ریزی، عنوان بازوی کارشناسی نظام آموزش عالی کشور، به دنبـاو  راحـ ، برنامـهاین شبکه به

گذاری، حمایـت و گسـترش الگوهـای اثـربخش بـراي توسـعۀ آمـوزش عـال  منــا ق سیاسـت
های کـالن مربـو  بـه ت اده از فناوري در آموزش است. به همین منظـور سیاسـتمختلف با اس

کنــد. از جنبــۀ عملیــات ، ایــن شــبکه بــا اگــونگ  پشــتیبانی فناورانــۀ هــر منطقــه را تــدوین می
ها مرتبن خواهد بود تا آنهـا را در جهـت ارتقـای کّمـی و کی ـی های آموزشی دانشگاهمعاونت
 مایت علمی و فنی قرار دهد. های مجازی مورد حآموزش

 
 های آموزشیگذاری فناوریای سیاستهاي ایجاد شبک  منطقهضرورت

توجهی از مأموریـت ، قسمت قابل1امروزه نظام آموزش عالی ایران با پیروی از الگوهای نولیبراو
ش ها را به تالش برای افزایش رشد اقتصادی معطوف کرده است. انین الگویی، آموز دانشگاه

                                                                                                                   
بهر  -عنوا  نمونههبهه -مشاهده است کهه در ن برنامۀ ششم توسعه قابل ۶۴. یک مصداق از چنین رویکردی، در مادۀ 1
هههای  حمایههت مههاز  از شیوه»بنیهها  نبنههد   ، بههرای تق ههت اقدصههاد دان « سههازی دسههداوردهای شیوهشهه تجاری»

زنجیهرۀ »بنیا  و فنهاور در های دان کرد  تمهیدا  الزم جهت تسهیل مشارکت شرکتنبند ج  و فراهم« ت اضامقور
  نبند چ  تأکید شده است.« ازملل  توزیدبین
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دانـد. رشـد اقتصـادی، شـدن میرا کلید رشد اقتصادي و عامل اصل  رقابت در فراینـد جهانی
ــه ــد جامع ــگاهای دانشنیازمن ــت کــه دانش ــان اس ــ  همگان بنی ــازی ها در آن، محــور اساس س

های مختلـف آیند. براي ای ای انـین نقشـی، مؤسسـهدستاوردهای علم  و فناوری به شمار می
در باشند تمام  متقاضیان خـود را بـا تجـارب یـادگیري درگیـر کننـد تـا آنهـا را آموزشی باید قا

کارگیری ا العـات  روزآمـد، ابزارهـا، توانمند سازند. یـادگیري عمیـق و اثـربخش، مسـتلزم بـه
ترتیب، حتـی اگـر هـدف اي در آمـوزش اسـت؛ بـدینهاي ارتبا   و تجهیـزات رسـانهفناوري

هـای ارتبـا ی در آمـوزش، اقتصـادی باشـد، اسـت اده از فناوریآموزش، صرفًا محدود به رشـد 
 آید. راهی برای افزایش رشد اقتصادی به شمار می

تواننـد در عـدالت آموزشـی ای ـا کننـد. های آموزشی میتر، نقشی است که فناوریاما نکتۀ مهم
شود که فراگیـران اگر آموزش را مسیری برای گسترش عدالت بدانیم، انین شر ی زمانی محقق می

هـای آموزشـی، بسـتری مهـم بـرای رسد کـه فناوریمند باشند. به نظر میها بهرهیکسان از آموزشبه
های سازی سرعت فراگیـری بـا توانمنـدیویژه از  ریق متناسبتوزیع عاد نۀ مواد و منابع آموزشی به

در منـا ق مختلـف اسـت. در شـرایطی ها یافتگی دانشگاهمت اوت فراگیران و ناهمسانی سطح توسعه
هـای مجـازی بـرداری از آموزشهای مختلـف آمـوزش عـالی در اسـتقرار و بهرهکه توانـایی مؤسسـه

افزایـی در ای، راهـی مهـم بـرای همهـای منطقـهای از همکاریگیری شبکهسطح است، شکلناهم
  های غیرحضوری است.های مشارکتی برای آموزشریزیبرنامه
 

 و ایف
 -هـای بـومیگذاری گـزینش انگارهبررسی الگوهای مختلف آموزش مجازی و سیاست .۱

 های مختلف؛های نوین آموزش مجازی متناسب با مأموریت دانشگاهای نظاممنطقه
هــای آمــوزش مجــازی های درســی نظامبررســی و بــازنگری مســتمر در ســاختار برنامــه .۲

هـای تولیـد محتـوا، های مختلف بـرای آمـوزش دویژگیریها و فناو متناسب با مختصات رسانه
 ارزشیابی آموزش، فراگیران و... ؛

سـازی از فرهنگهای مختلف و تـالش بـرای توسعۀ کاربرد فناوري آموزش در دانشگاه .۳
ها، و ایافزارهــای آموزشــ  و اندرســانهها، تجهیــزات و نرم ریــق برگــزاري نمایشــگاه رســانه

 ای آموزشی؛هبرگزاري کارگاه

ــی ایجــاد زیرســاخت .۴ ــۀ اســتانداردهای فن ــۀ مشــاوره درزمین دهی های  زم و ســامانارائ
 تجهیزات آموزشی؛
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گذاری درزمینـۀ اسـت ادۀ مراکـز آمـوزش عـالی از امکانـات ها و سیاسـتنامـهتهیۀ آیین .۵
 افزاری آموزشی؛افزاری و سختنرم

ــی راه .۶ ــای تنوعبررس ــیوهه ــه ش ــایی ب ــی اقتض ــابی آموزش هایبخش ــه و ارزی ــای ارائ ه
 غیرحضوری؛

ـهافزارها، فیلمهای قانونی برای تهیه و تولید نرمهماهنگی .۷ ـنیداري، لواهای آموزشـی، برنام ـای هاي ش ه
 ها؛عنوان منابع یادگیري دانشگاهها بهایفشرده، و اندرسانه

تهیـۀ تجهیـزات، ها، بسترسازی  زم در سطح ملی و فراملـی بـرای گسـترش زیرسـاخت .۸
 های آموزش عالی؛ها و مؤسسههاي آموزش  و امکانات مناسب آموزش  براي دانشگاهرسانه

 های منطقه؛ای دانشگاهرسانه -نیازسنج  و برآورد نیازهای فنی  .۹

ها و اگـونگ  اسـت ادۀ مراکـز آمـوزش عـال  از انـواع منـابع ارزیاب  و نظارت بر شیوه .۱۰
ــت اده در نظام ــامورداس ــویری، ه ــوتی، تص ــوب، ص ــابع مکت ــازی دمن ــوزش مج ــف آم ی مختل

 ای و... .اندرسانه

 

 نیروي انساني موردنیاز 

های مجازی، بسته به نوع رویکرد هر دانشگاه بـرای اسـت اده از ریزی آموزشگذاری و برنامهسیاست
های ز تخصـصهای منـا ق بایـد اها، نیازمند دسترسی به ا العات گوناگونی اسـت. شـبکهفناوری

ریز آموزشـی، کارشـناس فنـاوری ریز درسـی، برنامـهمختلف همهون تکنولوییست آموزشی، برنامـه
سـاز آموزشـی درادیـو، شـناس یـادگیری، برنامهافزار، روانا العات، کارشناس شبکه، متخصص نرم

 مند باشند.تلویزیون و...  بهره
 

 های مجازی هاي قانوني آموزشتأملی در جنبه
کیدی مشخص در قوانین و مقـررات کـالن کشـور بـه « های مجازیآموزش»دربارۀ  توجه و تأ

خـورد. حتـی در قـانون اهـداف و تشـکیالت وزارت علـوم نیـز ضـرورت توجـه بـه اشم نمی
قسـمت الـف  برنامـۀ پـنجم  ۱۴دبنـد  ۱۹بینی نشـده اسـت. در مـادۀ هاي آموزشی پیشفناوري

 فناوري کارگیریبین  شده است دبهوپرورش پیشدر آموزش« وزش هاي آمفناوري»است اده از 
 فراینـدهاي تسـهیل و آموزشـی عـدالت تحقـق جهـت فراینـدها همـۀ در ا العـات و ارتبا ات

الکترونیکـی  امـا  صـورتبه تحصـیلی هـايدوره دروس و آموزشـی هايارائـۀ برنامـه و موجود
نظر در ه است. البتـه شـاید بتـوان بـا وسـعتاهمیت آن براي آموزش عال  مورد غ لت واقع شد
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هـای مجـازی  ور غیرمسـتقیم آن را بـه ن ـع آموزشهایی یافت کـه بـهبرخی مواد قانونی سرنخ
منظور برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی، بـه ۱۶میاو، مادۀ عنوانت سیر کرد؛ به

لـوم را موظـف کـرده بـود تـا ضـمن دستیاب  کشور بـه جایگـاه دوم علـم و فنـاوري، وزارت ع
ها و مؤسســات آمــوزش عــالی براســاس عــدالت آموزشــی و ارتقــای کّمــی و کی ــی دانشــگاه»

ریزی و ترتیب، برنامــههاي آن را پــایش نمایــد؛ بــدینشــاخص« اندازهــاي ســند اشــماولویت
ه بـه ارتقـای توانست شاخصی دانسته شود کهاي آموزشی میبرداري از فناوريده  بهرهسامان

انداز، آورد. در سند اشـمها منجر شده، عدالت آموزش  را به همراه م کّم  و کی   دانشگاه
هاي ارتبـا   و توسـعۀ ارتبا ـات و زیرسـاخت»های کل  در امور فرهنگ  بر از سیاست ۸بند 

کیـد می« هاي جهان فناوري ا العات، متناسب با پیشرفت  هایکنـد. گسـترش زیرسـاختتأ
 شود.های مجازی محسوب میفناوری ا العات نیز شر ی مهم برای استقرار آموزش

به دانشگاه پیام نـور اجـازه داده تـا بـا همکـاری »برنامۀ ششم توسعه  ۶۴مادۀ « د»البته بند 
المللـی های داخلی نسبت بـه ایجـاد قطـب دهـاب  بینالمللی و دانشگاههای معتبر بیندانشگاه

«. حضوری، بـاز و از راه دور اقـدام نمایـدهای مجازی دالکترونیکی ، نیمهشجهت ارائۀ آموز 
ــه آموزشبی ــرای کــل نظــام آمــوزش عــالی کشــور و تــوجهی برنامــۀ ششــم ب هــای مجــازی ب

نویسان و تقسیم سنتی آموزش بـه محدودساختن آنها به دانشگاه پیام نور، از ذهنیت سنتی برنامه
کایت دارد که  بیعتًا دانشگاه پیام نور، عاملیت اصـلی شـعار دو شیوۀ حضوری و از راه دور ح

تـوجهی، نمایـانگر غ لـت را بر عهده خواهد داشت. این بی« آموزش در هر زمان و هر مکان»
 ۱۹-های حضوری است. بحران کوویدها دوشادوش آموزشنویسان از قابلیت این فناوریبرنامه

انداز تحو ت احتمالی و تأثیرات آن را بر همـۀ اشـکاو شمهای توسعه باید انشان داد که برنامه
 کرد.های آموزشی رصد میفعالیت
 

گذاری در سیاساات« ریزی و گسااترش آمااوزش عااالیشااورای عااالی برنامااه»نقااش 
 های آموزشیای فناوریمنطقه

اهمیـت  هـای آموزشـیریزی فناوریای برنامههای منطقهانداز ملی  فعالیت مجموعۀ شبکهاشم
بـرداری منظور بهرههاي آموزشی در گسترش یادگیري و بهزیادی دارد. با توجه به نقش فناوري

های ها در آموزش عال  کشور، نیاز به همـاهنگی  کلـی میـان شـبکهیافته از قابلیت فناورینظام
ی و ریزشـوراي عـال  برنامـه» توانـد درگذاری آن میمنا ق مختلف وجـود دارد کـه سیاسـت
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ها و راهبردهاي ملی  اگونگ  صورت گیرد. این شورا با تعیین سیاست« گسترش آموزش عالی
هاي نوین آموزش  را در ها در آموزش عال ، زمینۀ گسترش روشاست اده از تجهیزات و فناوري

 :کشور فراهم خواهد کرد. برای این منظور باید موارد زیر نیز در زمرۀ وظایف  شورا لحاظ شوند
های آموزش مجازی در آموزش عال  ریزی، هدایت و نظارت بر روند استقرار نظامبرنامه .۱

 کشور؛
 های تخصص  براي بررس  موارد خاص در حوزۀ فناوری آموزش ؛تشکیل کمیسیون .۲

 های مل  مصوب؛نظارت بر نحوۀ اجراي  را .۳

مـوزش های تکنولـوییک  در آگیری در خصوص نیازسنج  پیرامـون زیرسـاختتصمیم .۴
 عال  کشور؛

افـزاری موردنیـاز افزاری و نرماتخاذ راهکارهای حمـایتی بـراي تـأمین امکانـات سـخت .۵
 یافتۀ کشور.های آموزشی منا ق کمترتوسعهمؤسسه

های منا ق و دعـوت مـوردی انجام وظایف یادشده مستلزم اخذ مشاورۀ تخصصی از شبکه
 ها برای شرکت در شوراست.از رؤسای این شبکه
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 یدر آموزش عال یهای آموزش مجازها و  رفیت رافت
 در زمان  شیوع کرونا

 1قاسم سلیمی
 

 مقدمه
بایـد  ۲۰۲۰ بر ایـن بـاور بـود کـه پـس از سـاو 2ها پیش، اندیشمند حوزۀ مدیریت، پیتر دراکرساو

منتظر تحو تی در دنیای سازمانی ازجمله نهادهای آموزشی و تربیتی بود. امروز که ایـن جسـتار را 
 21هوای مودیریت در قورن چالشهای وی در کتـاب درنگ به عمق سخنان و اندیشـهنویسم بیمی

انی را بـه ایـن به محافل مدیریتی ارائه شد. وی همۀ رهبران سازم ۱۹۹۹اندیشم که به ساو بیشتر می
ریزی همت گمارید. شـاید های نامطمئن آماده شوید و به برنامهخواند که برای آیندهاندیشه فرامی

تنها مـا، بلکـه جهـان نیـز انتظـارش را انتظارش را نداشتیم از اند ماه گذشته یکی از وقایعی که نه
ازآن ان اـین افتـاد و پـسبـه جـ ۱۹-نداشت ات اب افتاد. ویروسی خوفناک به نام کرونا یا کوویـد

وکارها، ای خزنده دنیا را درگیر کرد. در این راستا بسیاری از کسـبمیابه موجی فراگیر و به شیوهبه
ها و مراکز آموزش عالی در سراسر دنیا در سـایۀ تعطیلـی سـایر کاره یا تعطیل شدند و دانشگاهنیمه

کنشـگران علمـی شـدند و عمـاًل اـراغ  مؤسسات و فرامین حاکمیتی در سراسر دنیا نیز خـالی از
اهرۀ علمی در این نهادها رو به خاموشی نهاد. در ایـن بههای حضوری و اهرهبسیاری از فعالیت
دانند اـه زمـانی بازگشـایی خواهنـد شـد و یقین نمیها و مراکز آموزش عالی بهروزها نیز دانشگاه

                                                                                                                   
 دانشگاه شیراز دانشیار مدیریت آموزش عالی. ۱

  Salimi@shirazu.ac.ir  ایمیل:
2. Peter Drucker 
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هـا تـوان بـه ایـن زودیر گیرنـد و آیـا میهای روزمره و عـادی خـود را از سـتوانند فعالیتکی می
به هنگام شیوع این ویـروس منحـوس  اهره خلق کرد و اساساً بههای دوبارۀ تعامالت اهرهفرصت

ه نهـاد آمـوزش عـالی بایـد گستر اه باید کـرد؟ ایـن جسـتار بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد کـعالم
کیـد مینگراپیش هـای آمـوزش گیـری از ظرفیتمـان بهرهکنـد کـه زنه بیندیشد و عمل کند و تأ

مجازي در آموزش عال  در زمانۀ شیوع ویروس کرونا فرارسیده است و یادمـان نـرود کـه اگراـه 
اهره کاهش یافته اما زندگی علمی و دانشگاهی همیشـه جـاری اسـت، هرانـد بهتعامالت اهره

 تأمل است. ناوری قابلشنیدن حکایت این روزهای نهاد آموزش عالی و سایر نهادهای علم و ف
  

 حکایت و روایت این روزهای آموزش عالی ایران و جهان
پس از شیوع کرونا و رسیدن اثرات مخرب آن به کشور، آمـوزش عـالی یکـی از نهادهـایی بـود 

های علمـی را در کـانون توجـه قـرار راستا با سایر نهادهای آموزشی دیگر، تعطیلی محینکه هم
های دانشگاهی به حداقل رسید. از همین نقطـه بـود کـه اهره در محینهبداد و تعامالت اهره

ریزی مـدیریت گـذار از شـراین های مدیران آمـوزش عـالی بـرای سناریوسـازی و برنامـهتالش
هـای علمـی در شـراین کرونـایی، کرونایی آغـاز شـد. پـس از  ـرا موضـوع مـدیریت محین

شنهاد گردید و یکی از راهبردهـای پیشـنهادی، نظران پیها و راهبردهایی از سوی صاحبحلراه
های آموزش مجازي در آموزش عال  در زمانـۀ شـیوع ویـروس کرونـا بـود و است اده از ظرفیت

نظران، صـاحبان اندیشی صـاحبهای متعددی تحت عناوین توسعۀ آموزش مجازی با همکمیته
ان در آمـوزش عـالی بـه هـای همگـاندرکاران جلسات متعددی تشکیل داد. نگاهتجربه و دست

ها و مؤسسات آموزش عالی نوپا و کواک بـه دستان مدیران آموزش عالی دوخته شد، دانشگاه
هـای های بـزرگ و پیشـتاز کشـور بـه توسـعۀ آموزشبین دانشـگاهدنباو الگویابی رفتند و دراین

 عنوان کنشــگر و پژوهشــگری دانشــگاهی بــرایمجــازی و رویکردهــای موجــود پرداختنــد. بــه
شدت دربارۀ ضـرورت تغییـر پـارادایم ذهنـی برداشتن در مسیر جدید در یک ماه گذشته بهقدم

هـای حضـوری و علمی، دانشـجویان و مـدیران دانشـگاهی و حرکـت از آموزشاعضای هیئت
پذیری و البته تـرس از بـازده احتمـالی های مجازی و امکاناهره به سمت ارائۀ آموزشبهاهره

تأمل کردم و سرانجام با مطالعۀ یک مقاله که در ادامه بـه جزئیـات آن اشـاره  این رویکرد بسیار
خواهد شد، به ایـن بـاور رسـیدم کـه نظـام آمـوزش عـالی کشـور نـاگزیر از کـنش عقالیـی و 

 زمینه است.ریزی گذار از دوران کرونایی و سناریونویسی دراینبرنامه
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آمـوزش عـالی کشـور آمریکـا بـه  نظرانواقعیت آن است که در اند روز گذشته، صـاحب
ماننـد انـد. آنهـا نیـز بهپرداخته« برنامۀ آموزش عالی در زمانۀ شیوه ویروس کرونا» را موضوع 

رو هـای بـزرگ امـا خـالی از دانشـجو روبـههای آموزش عالی دنیا با بحـران پردیسسایر سیستم
ریزی ر نشده برای فـردا برنامـهاند تا دیاند و به رهبران آموزش عالی کشور خود هشدار دادهشده

توانند مانند رهبران اقتصادی نمیراستی رهبران آموزش عالی بهاند که بهنمایند. آنها اشاره نموده
های عادی خود را از سر گیرند اما آنها توانند فعالیتبه این پرسش پاسخ دهند که اه زمانی می

تـوان در بینانه میبا  راحی سناریوهای واقعکنند که درنگ این مسئلۀ امیدبخش را مطرا میبی
مدت و بلندمدت فراینـد یـاددهی و یـادگیری، کسـب تجـارب دانشـجویان و مدت، میانکوتاه

انـد و های دانشگاهی را حیاتی دوباره بخشـید. آنهـا سـه سـناریو پیشـنهاد دادهکارکنان و کنش
های اجرایـی آنهـا بیندیشـند و برنامـه تواننـد بـهراهبردهای مرتبن را که رهبران آموزش عالی می

 اند:برای تحققشان تدوین کنند نیز پیشنهاد داده
با اقدامات اساسی، به کنترو سریع و مؤثر ویـروس اقـدام شـده و در ایـن سناریوی نخست: 

هـای آنالیـن یـا بـرخن را در  ـوو بهـار و ها و مراکـز آمـوزش عـالی آموزشصورت، دانشگاه
اهره را در بـههای اهرهداشت و امیدوار خـواهیم بـود نخسـتین تـدریس خواهند ۲۰۲۰تابستان 

 شاهد باشیم. ۲۰۲۰پاییز ساو 
اقدامات مؤثر و پاسخ اثربخش اما عود و شیوع ویروس در سطح منـا ق. در سناریوی دوم: 
های خواهیم داشت و نخسـتین تـدریس ۲۰۲۰های آنالین یا برخن را تا بهار این صورت آموزش

 تجربه خواهیم کرد. ۲۰۲۱اهره را در اوایل یانویۀ بهاهره
موفقیت مداخالت بهداشت عمومی و شیوع ویروس. در ایـن صـورت سناریوی سوم: عدم

های خواهیم داشت و نخسـتین تـدریس ۲۰۲۰های آنالین یا برخن را در تمام  وو ساو آموزش
 .از سر گرفته خواهد شد ۲۰۲۱اهره در اواخر پاییز ساو بهاهره
بینانه به موضـوع شـیوع زعم نگارنده و براساس آنهه در با  اشاره شده است، اگر خوشبه 

ویروس کرونا در کشور بنگریم با مدیریت ستاد کرونا و با انجـام اقـدامات اساسـی، بـه کنتـرو 
های آنالیـن یـا بـرخن را در  ـوو بهـار و حاو ما آموزشسریع و مؤثر ویروس اقدام شود، بااین

اهره را در بـههای اهرهخواهیم داشت و امیدوار خواهیم بـود نخسـتین تـدریس ۱۳۹۹ان تابست
های مجـازی شک توجه به آموزششاهد باشیم؛ بنابراین، در این برهۀ زمانی بی ۱۳۹۹پاییز ساو 

و آنالین یا برخن، مورد توجه رهبران آموزش عالی کشور قرار خواهـد گرفـت امـا بایـد اذعـان 
کننـده بـه های قانعها و ارائۀ پاسخسازی باید بر واقعیتگیری و تصمیمنه تصمیمنمود که هرگو 

 های ذیل استوار باشد:پرسش
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هـای آمـوزش هـای مـا بـه توسـعۀ ظرفیتها و نگاهآیا این روزها زمان بازآفرینی سیاسـت .۱
 مجازی در آموزش عالی کشور فرانرسیده است؟

ها و مراکز آموزش عالی کشور، پاسـخگوی های موجود در همۀ دانشگاهآیا زیرساخت  .۲
 های برخن یا آنالین هستند؟های مرتبن با آموزشها و  رااجرای اثربخش برنامه

علمی، دانشــجویان و مــدیران دانشــگاهی از تغییــر پــارادایم ذهنــی اعضــای هیئــت .۳
 پذیر است؟ اگونه؟اهره به سمت مجازی امکانبههای حضوری و اهرهآموزش

علمی دارای شایستگی اندک درزمینۀ سواد دیجیتالی و تجارب تـدریس یئتبا اعضای ه .۴
 و یادگیری آنالین یا برخن اه باید کرد؟

های بـزرگ و پیشـتاز توان تجـارب ارزشـمند دانشـگاهاگونه و با اه سازوکارهایی می  .۵
 های نوپا به اشتراک گذاشت؟درزمینۀ آموزش مجازی را با دانشگاه

های مجازی در دانشجویان اـه های موردنیاز دنیای آموزشتگیبا ضرورت توسعۀ شایس .۶
 باید کرد؟

راسـتا بـا تحـو ت های گذشته که فرصـت داشـتیم، همتر که آیا ما در دههو پرسشی عمیق 
تـوانیم بـه هـای مجـازی را توسـعه دادیـم و تـا اـه انـدازه؟ آیـا امـروز میدنیا، فرهنگ آموزش

هایمان افتخـار کنـیم و یـا گذاریگذشـتۀ خـود و سـرمایه هایها و دهـهسازی در سـاوفرهنگ
نشدۀ دیروز را خواهیم خورد. در ادامه، این جستار بر آن است بـر اهـار افسوس اقدامات انجام

مضمون تمرکز کند و مالحظاتی را جهت تأمل کنشـگران نظـام آمـوزش عـالی بـرای گـذار از 
 دوران کرونایی ارائه نماید.

 

 نظیر آموزش مجازی در آموزش عالیهای بیارتباط با فرصتاندیشی در دوباره
هـای شـود و نیازمنـد انطبـاب بـا موقعیتتر میروز پیهیده و پیهیدهزندگی در عصر ا العات، روزبه

هـایی جدید اسـت. ایـن روزهـا گـذار از کـالس درس سـنتی بـه یـادگیری از راه دور، دارای مزیت
ــان ــر زم ــا و ه ــر ج ــه از ه ــون مطالع ــدم ،1همه ــره و ع ــوو، عدمذخی ــات اتالف پ ــرورت ارتبا  ض

 ,Sadeghiاهره، انعطاف در انتخاب، ذخیرۀ زمان و درآمدزایی بـه هنگـام یـادگیری اسـت دبهاهره

ــک و االش2019 ــادگیری الکترونی ــوزش و ی ــاوری ا العــات و آم ــگران  . فن ــرتبن، کنش ــای م ه
ــه اعضــای هیئــت ــر آن داشــته اســت دانشــگاهی ازجمل ــن فناوریعلمی را ب ــود کــه از ای هــا در بهب

  .Nikolić et al, 2019بخشیدن به یادگیری دانشجویان است اده نمایند دها و عمقسخنرانی
                                                                                                                   
1. Study from Anywhere, Anytime 
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گیری از فناوری آموزشی، ابزارهای آنالین یا برخن، رایانش ابـری و... نیز با بهره آموزش از منظر
دانشوجویان بوا های یادگیری آنالین یـا بـرخن م، پلت ر گیری از نوآوری یادگیرییادگیری با بهر از منظر 

شان فـراوان مطالعـه انجـام شـده رفتارهای آنها ازجمله مشارکت دانشجویان و رضایتمندی موضوعات
انـد و و موضوعات یـادگیری از راه دور پرداخته قابلیت است اد است و همهنین مطالعات متعددی به 

توجه بـرای اسـت اده از آمـوزش مجـازی فـراهم جالبهایی های یادگیری الکترونیکی فرصتسیستم
توانـد منبـع ارزشـمند و  . دسـتاوردهای ایـن مطالعـات میRodrigues et al, 2019نمـوده اسـت د

 روزکردن دانش پژوهشگران، مدرسان و دانشجویان کشور باشد.راهگشا درزمینۀ به
هـای آنالیـن یـا بـرخن سازی در پـرویههای زیادی در کاربرد شبیهها و فرصتحتی مزیت

تواننـد از ایـن   که متخصصان آموزش عالی میReed & Angolia, 2018گزارش شده است د
های های مجازی است اده کنند. افـزون بـر ایـن مـوارد، در سـاوراهبرد نیز جهت توسعۀ آموزش

یـن شـود. تأمـل در اهای تدریس آنالین یا برخن در آمـوزش عـالی اسـت اده میاخیر از قابلیت
پـذیری، خودانگیزشـی و اسـتقالو را بـرای دهد که این نـوع تـدریس انعطافموضوع نشان می

پذیری، ارتبا ـات بهبودیافتـه، مـدیریت دانشجویان به همراه خواهد آورد و افزون بر آن انعطاف
رود. های اصلی این نـوع تـدریس بـه شـمار مـیساختارمند دوره و حتی  راحی دوره از مزیت

توجه داشته باشیم که ت سیر نادرست از انتظارات استاد از دانشجو توسن دانشـجویان،  البته باید
کننده در تدریس فردی ازجمله موانع اصلی دانشجویان مشارکتمدیریت زمان، و ارتبا ات بین

نمودن حـدومرز شود و سرانجام باید به مـوانعی همهـون مشـخصآنالین یا برخن محسوب می
علمی از دانشـجویان، بـازخورد فعا نـه و ارتبا ـات بـین فـردی ضو هیئتانتظارات مدرس یا ع

  .Davis et al, 2019توجه گردد د
های یـابیم کـه رسـانههای اخیـر داشـته باشـیم درمیو دوباره اگر سیری در مطالعـات سـاو

و  های تـدریسهای تغییر در شـیوهترین پیشرانعنوان یکی از قویاجتماعی و ابزارهای مرتبن به
های اجتمـاعی همهـون گشـودگی و هـای آشـکار و پنهـان در ایـن رسـانه، بـا ظرفیتیادگیری
اند انقالبـی در فراینـدهای یـاددهی و یـادگیری بودن، توانسـتهبودن و اجتماعی، تعاملی1بازبودن

سـاز اسـت. ، راهبردی فرصت2 . البته یادگیری همراهManca & Ranieri, 2016ایجاد نمایند د
سـازی تعامـل پذیری در سازگاری، ارتبا ـات و ظرفیتهای انعطافع یادگیری با ویژگیاین نو 

های آمـوزش عـالی ترین انواع یادگیری در محینبین دانشجویان و مدرسان، به یکی از محبوب
                                                                                                                   
1. Openness 

2. M-learning 
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هـای آمـوزش عـالی، ایـن نـوع ها همـراه بـا تحـو ت اخیـر در نظامتبدیل شده است. دانشگاه
سازی خدمات یاددهی و یادگیری مبتنـی بـر اند و با است اده و پیادهگرفتهیادگیری را به خدمت 

خـو  -گـرددبخش یـادگیری منجـر میکه درنهایت بـه توسـعۀ تجـارب لـذت -یادگیری همراه
هایی از ایـن خـورد، بلکـه نشـانهتنها در کشورهای غربی بـه اشـم میاند. این موضوع نهگرفته

دارد. نگاهی به کشورهای پیرامـون و کشـورهای عربـی نشـان تحو ت در ا راف ما نیز وجود 
دهد که کشورهای کویت، امارات متحد عربـی، عمـان، عربسـتان، قطـر، عـراب و بحـرین می
 . بـا ایـن مالحظـات Alsswey et al, 2019برنـد دانـد و میها بهره بردهخوبی از این فناوریبه

های آنالیـن یـا بـرخن اثـربخش و یسهـای مجـازی باکی یـت، تـدر توان گ ت که آموزشمی
برآیندهای یادگیری همراه پایا و پویا را در آموزش عالی توسعه داد. ایـن روزهـا کـه رشـد مـوج 

هایی در ذهـن ها را شـاهدیم، پرسـشجدید و اثربخشی از توسعۀ آمـوزش مجـازی در دانشـگاه
آنالیـن، مشـارکت  هـایتـوان در دورهعلمی شکل گرفته است؛ اینکه اگونه میاعضای هیئت

  ۲۰۱۸زمینـه وجـود دارد؟ بـولیگر و مـارتین ددانشجویان را جلب نمود؟ آیـا راهبردهـایی دراین
هـای آنالیـن، راهبردهـای مـرتبن زیـر را پیشـنهاد دربارۀ مشارکت سازندۀ دانشـجویان در دوره

تنـوع در کنند: حضور و تعامل استاد بـا دانشـجویان در دوره؛ محتـوای مـرتبن؛ ارتبا ـات؛ می
سازی؛ تا رهای گ تگوی مجزا برای تعامالت دانشجویان با یکـدیگر؛ های کالسی؛ تیمفعالیت

های مستمر استاد؛ کی یت ویـدئوهای ارسـالی از سـوی تدریس واضح و ش اف استاد؛ بازخورد
انتقاو مطالب به محین خارج از کالس. از بـین بودن، قابلیتاستاد و مواردی همهون کاربردی

یافته اسـت کـه ایـن صـورت سـازمانهبردها بهترین راهبرد، بازخورد اسـتاد و  راحـی دوره بهرا
راهبردها به مشارکت سازندۀ دانشجویان خواهد انجامید. سرانجام تکالیف زیـاد توسـن اسـتاد، 

دهندۀ مشارکت دانشجویان در کالس آنالین نیست. ضمن اینکـه بایـد توجـه داشـت کـه نشان
علمی بایـد بـه  راحـی و توسـعۀ آن رۀ آنالین مشکل است و اعضای هیئـتکار گروهی در دو 

بـین کی یـت و بهبـود آن همـواره مطالبـۀ جـدی اهتمام ویژه بورزند. البته یادمان باشد که دراین
اساس، از دیدگاه فراگیران توجه به ایـن عوامـل کی یـت در دانشجویان بوده و خواهد بود؛ براین

خواهـد کـرد: حمایـت از یـادگیری؛ حـس معنـادار حضـور اجتمـاعی؛ های آنالین ایجاد دوره
شده؛ تعامل استاد با دانشجویان؛ تعامـل دانشـجویان بـا یکـدیگر؛ محتـوای کی یت آموزش ارائه

یادگیری؛ کی یت  راحی دوره؛ رضایت فراگیران؛ کسب دانش واقعی و توانـایی انتقـاو دانـش 
د به آن توجه نماییم آن است که کی یت تعـامالت ای که بای . نکتهRey et al, 2016-Gómezد

 . یادمان نرود کـه Dumford et al, 2018های اخیر است دبا استاد، دغدغۀ دانشجویان در ساو
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 ,Jansen et alنیز داستان جذابی دارد د 1هادنیای یادگیری خودراهبر و ظهور و است اده از موک

   که شایسته و بایستۀ توجه ویژه است.2020
 

 هاها و نگاهزمانی برای بازآفرینی سیاست
های وزارت علـوم، تحقیقـات و گذاریاجازه دهید در این بخش از جستار، اقدامات و سیاست

در کشــور و در  ۱۳۸۲هــا از ســاو های پیشــرو را پــاس بــداریم، ایــن تالشفنــاوری و دانشــگاه
گاه شیراز، دانشـگاه علـم و های پیشگام آموزش مجازی همهون دانشگاه تهران، دانشدانشگاه

های پیشرو  کشور، بسترهای  زم برای توسـعۀ آمـوزش مجـازی صنعت و... آغاز شد. دانشگاه
های آمـوزش مجـازی پرداختنـد و تجـاربی بـه در آموزش عالی را فراهم نمودند و به ارائۀ دوره

جود، بـر ایـن بـاورم و دست آمد که امروز توشۀ راه بسیار ارزشمندی است برای ادامۀ راه. بـااین
شـدن گ تمـان توان به جاریهاست. زمانی میها و نگاهکه امروز زمانی برای بازآفرینی سیاست

ها و مراکـز آمـوزش عـالی ا مینـان پیـدا کـرد کـه توسـعۀ آمـوزش آموزش مجازی در دانشگاه
نـه بـه قصـد  ها رسوخ پیدا کند امـاهای دانشگاه یهعنوان یک راهبرد اساسی در  یهمجازی به

گذاری ارزشـمندی کـه در های مجـازی، سـرمایهگذاری در آموزشدرآمدزایی صرف. سرمایه
ها و مؤسســات آمــوزش عــالی بتواننــد از هایی نــامطمئن همهــون بحــران کرونــا دانشــگاهزمانـه

صـورت تیمـی نهادینـه شـده خوبی است اده نمایند؛ زمانی که توسعۀ دروس بههای آن بهظرفیت
کادمیـک افزایـی اعضـای هیئـتهای دانشانی که به دورهباشد، زم علمی در مسـیر بهسـازی آ

ها و سـایر بخش بین بخش فنـاوری ا العـات دانشـگاهای اثرتوجه ویژه گردد، زمانی که رابطه
 . اگـر ایـن ات اقـات میمـون در Nichols, 2008هـای آموزشـی دانشـگاه برقـرار گـردد دبخش

 توسعه و نوآوری بیشتر درزمینۀ آموزش مجازی را شاهد خواهیم بود. تردیدها بی تد، بیدانشگاه
 

 علمیهای اعضای هیئتزمانی برای توسع  شایستگی
علمی بـرای تـدریس آمـادگی اعضـای هیئـت»شدت درگیر  راحی دورۀ مجـازی این روزها به

ی هـاکنم و حـس معنـاداری دارم کـه مشـارکت در دورهبـودم و درک مـی« آنالین یـا بـرخن
ای، بالنـدگی و های توسعۀ حرفه لبد. دوره ور ویژه تدریس آنالین، شایستگی میمجازی و به

 های ذیل تمرکز یابند:توانند بر رشد و توسعۀ شایستگیعلمی مییا خودبهسازی اعضای هیئت
                                                                                                                   
1. Massive Open Online Courses 
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 هاي جذاب و کاربردي درس؛علمی در تدوین سرفصل. توانمندي عضو هیئت۱ 
اشتیاب و درک این موضوع که تا اه اندازه انگیزه و اشتیاب مـدرس در  . ارتقای انگیزه و۲ 

 کی یت دوره، حیاتی است؛
علمی در ایـن موضـوع تأمـل عنوان یک عضو هیئـت. تعهد به تدریس آنالین و برخن. به۳

 گیرد؛نماییم که این تعهد از  راحی تا سنجش اثربخشی عملکرد دانشجویان را دربرمی

 محوري؛دانشجو و فراگیرنده. اتخاذ رویکرد ۴
 های سازنده؛. ارزیابی۵
 . مدیریت زمان؛۶
 مندی به انتقاو محتواي آنالین؛. عالقه۷
. پاسخگوی  به فراگیـران اـه در حـین دوره و تـدریس آنالیـن یـا بـرخن و اـه پـس از ۸

هایی شـکل گیـرد کـه نیازمنـد راهنمـایی و تدریس که ممکن است در ذهـن دانشـجو پرسـش
 علمی یا مدرس است.ری عضو هیئتارشادگ

های هاست. شـاید شایسـتهها در اینجا پرداختن به حداقل بایستههدف از ذکر این شایستگی
توانند راهنماهایی ارزشمند بـرای نظران آمده باشد که میدیگری در ذهن پژوهشگران و صاحب

ــرای دوره ــدوین و اج ــگاهی در ت ــدیران دانش ــای دانشم ــای هیه ــی اعض ــتافزای علمی در ئ
 های کشور باشند.دانشگاه

 
 های دانشجویانای برای توسع  شایستگیزمانه

های یاددهی حاو اثربخش محینتعامل مدرس، فراگیرنده و محتوا سه ضلع میلی زیبا و درعین
رود های دانشجویان را از یاد برد. انتظـار مـیو یادگیری است. این روزها نباید توسعۀ شایستگی

های آنالین یا برخن، زمان کامل و کافی به دوره اختصاص دهد و بر مهـارت در دورهدانشجو 
بودن فراگیرنـده بـر یاددهنـده خوبی اشـراف داشـته باشـد. در حـین دوره، فعـاوارائۀ فناورانه به

هـای آشکار شود. همهنین انگیزۀ با  و خـودراهبری دانشـجویان، دو شایسـتگی آنهـا در دوره
بـرآن، است. بر ماهیت انجام بهینۀ تکالیف فردی و جمعی مسـلن باشـد. افزون آنالین یا برخن

ــرای دورهمهارت ــرای دانشــجوی مشــارکتهــای خوانــدن و نوشــتن ب کننده در هــای آنالیــن ب
تـرین شایسـتگی های آنالین یا برخن الزامی است. نکتۀ حـائز اهمیـت آن اسـت کـه مهمدوره

ویژه هــای بهســازی دانشــجویان و بــهبودن اســت. دورهوهــای آنالیــن، فعــافراگیرنــده در دوره
ــربخش در  دانشــجویان تحصــیالت تکمیلــی در راســتای توســعۀ شایســتگی جهــت حضــور اث
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ها قـرار گیـرد. اگـر توسـعۀ شایسـتگی اعضـای های مجازی باید در کانون توجه دانشـگاهدوره
سـوی تضـمین یـادین بهعلمی و دانشجویان با محتوای کـاربردی پیونـد بخـورد، گـامی بنهیئت

های های آموزش مجازی در آموزش عالی کشور خواهد بود؛ مسـیری کـه قـدمکی یت در دوره
زمینـه در آموزش عالی کشور  ی شد اما رسـیدن بـه تعـالی دراین ۱۳۸۲آغازینش شاید از ساو 

 سوی فرداست. شـاید توجـه بـه راهبـرد توسـعۀ آمـوزشگذاری بهنیازمند صالبت بیشتر در قدم
مجازی، عالج بسیاری از دردهای مزمن آموزش عالی ما نباشد اما التیامی اسـت بـر تـب و لـرز 

 ناشی از اثرات ویروس کرونای این روزها.
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 علم  آیند



 

 
 



 

 علم و کرونا در ایران و جهان

 1رضا منّوری

 مقدمه
رسد که پدیدۀ کرونا تأثیری ماندگار هم در ساختار قدرت در جهان ایجاد کند و هـم به نظر می

پذیرد که َتَبعی است. اجتماع  علمـی و نهـاد در ساختار اقتصادی. ایران از این تحو ت تأثیر می
شــدت مشــغوو تحلیــل ایــن رویــداد و اثرگــذاری دانشــگاه در کشــورهای صــنعتی  پیشــرفته به

تعریـف  آن در کشـورهای پیشـرفته، تـأثیری  پساکرونایی آن است. نهاد علم و دانشگاه، بنـا بـه
تبع تحوو در همۀ ابعاد اجتماعی  این کشورها، نهـاد ز این رویداد نخواهد پذیرفت اما بهمستقیم ا

های آینـدۀ حکمرانـان تـأثیر شـدت بـه جامعـه متصـل اسـت، از سیاسـتعلم و دانشگاه که به
پـردازد، نـه در روش علمـی یـا هایی که بـه آن میپذیرد که تأثیری ثانویه است در نوع مسئلهمی

در بخش آموزش  عالی این کشورها تغییراتی ناشی از نیاز جدید در این کشـورها  مدیریت علم.
رخ خواهد داد که برای آنها امری عادی است. تأثیرگـذاری یـا تأثیرپـذیری نهـاد علـم در ایـران 

شـود، در شدید و فوری نخواهد بود. آموزش عـالی مـا کـه برمبنـای نیـاز جامعـه مـدیریت نمی
پذیرد امـا تأثیرگـذار نخواهـد بـود. تنهـا امیـد بـه آن گـروه از أثیر میهای آموزشی تبعضی روش

شناسد، و این اش را عمیقًا میجامعۀ دانشگاهی است که م هوم علم نوین و مسئولیت اجتماعی
توان را دارد که خأل اعتماد در جامعه را پر کنـد و بـه تحـو ت عمیـق علمـی و دانشـگاهی در 

 ایران دامن بزند.
                                                                                                                   

 استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف .۱

  mansourigm@gmail.comایمیل: 



 در ایران و بحران کروناعلم  ،یآموزش عال ی دریجستارها/  376

 

 بحث نخست
  خواسته شده است نظرم را پیرامون سه پرسش زیر بیان کنم:

را اگونـه  -موضـوع  کرونـا -گذاران آموزش عالی، ایـن رویـدادکنشگران و سیاست الاف(
 هایی از آموزش عالی از این رویداد متأثر خواهد شد؟ کنند و اه حوزهتحلیل می

 اند؟  شود کدامحران پیشنهاد میهایی که برای خروج از این بگذاریراهبردها و سیاست ب(
بـا توجـه بـه ایـن  -مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عـالی و نهـاد علـم در قبـاو جامعـه پ(
 ایست؟ -رویداد

های مرتبن حکایت از این دارد که بانیان  آن، دانش و علم را عنوان این درخواست و پرسش
د، و آموزش عالی را متـرادف بـا امـر  دانندانند، مدرسۀ عالی و دانشگاه را هم یکی مییکی می

ارتقـای »کنند که آمـوزش عـالی کـه رسـالت  گیرند. ازجمله ذکر میعلم در جامعه در نظر می
های برجسـته را بـر عهـده دارد، از کی یت زندگی انسانی از مجرای پیشبرد علم و تربیت انسـان
ها تنها یکـی از که تعطیلی دانشگاههمان ابتدا عمیقًا متأثر از شیوع این ویروس بوده است، انان

ترین متـولی تولیـد و کـاربرد علـم در سـطح دیگر این نهاد اصلیاین موارد بوده است، و ازسوی
اسـت. غافـل از اینکـه  تولیِد دانِش علمویتوضیح اینکه  بد منظور از تولید علم  1«.جهان است

ش آموزش اسـت و نـه تولیـد  هدف -گونه که از این ترکیب نحوی پیداستهمان -آموزش عالی
که امر اجتماعی علم  -دهد که در جای دیگری از دنیادانش؛ یعنی دانشی علمی را آموزش می

کنیم ناشـی تولید شده است. اگر ما دانشگاهیان هدف دیگری عنـوان مـی -در آن حضور دارد
کنیم کـه سه میها در کشورهای پیشرفته مقایاز توهمی است که دانشگاه خودمان را با دانشگاه

های مـا بـا ایـن منظـور تأسـیس در آنها دانشگاه نمادی از امر علـم در جامعـه اسـت. دانشـگاه
 اند. تا اینجا جهت  روشنگری و رفع توهم.نشده

عنوان نهـادی از جای  آموزش عالی از ل ظ علـم، و دانشـگاه بـهبنابراین، در این یادداشت به
کنم. در این تمایز هـیچ تـوهمی نـدارم و خـودم را تـا امر علم در یک جامعۀ مدرن صحبت می

دهم مگر جایی که منظورم جهان پیشرفته یـا قرار میهای ایران حد ممکن در ااراوب واقعیت
بخش تأثیرگذار در جهان امروز است. به نقش آمـوزش عـالی هـم خـواهم پرداخـت تـا منظـور 

 پرسنده نیز برآورده شده باشد.
ام در این درآمد، در زیر به بیان نظرم پیرامون سه پرسش با  متمایزکنندههای با توجه به نکته

عنوان یـک دانشـگر دانشـگاهی ام. توجه داشته باشیم که در این یادداشت، نظـرم را بـهپرداخته
                                                                                                                   

 های با . برگرفته از متن توضیحی پژوهشکده برای پرداختن به سؤاو1
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ام. هرکــدام مــا در ســاحت یــک شــهروند، هــم نظــر داریــم و هــم مســئولیت و توانــایی نوشــته
 توجهم.یادداشت نامرتبن است و به آن بی هایی را داریم که به اینکمک
 

 های تأثیرپذیر آموزش عالی. پرسش اول: تحلیل رویداد کرونا و حوزه2
 کنم.آموزش عالی ایران و جهان را از هم متمایز می تأثیرپذیری در علم/

منظورم جهان صـنعتی  تأثیرگـذار در تحـو ت جهـانی اسـت. انـد نکتـه در  تأثیر در جهان:
 ی جهانی این روزها غالب است:هاتحلیل
 شدن کرۀ زمین؛کاهش آهنگ  گرم 
  بازنگری در ت سیر اقتصاد نولیبراو در جهان  پیشرفته. در خصـوص تحـو ت اجتمـاعی و

 اقتصادی در این  بد زود است بشود تحلیلی ارائه داد؛
 کنندۀ انسان در اقتصاد  آیندۀ دنیا؛عالئم نقش  تعیین 
 جهانی مانند آمریکا بتواند رهبری آیندۀ جهان را بر عهده بگیرد؛ تردید در اینکه قدرتی 

  تواننـد بـا ایـن های بزرگ دیگـر نمیخورده است و قدرتشکست  قدرِت مطلوقسیاست
 سیاست کشور خود را اداره کنند؛

 شدن با تعبیر آمریکایی نیست. تعامل بیشتر کشورها در جهان پساکرونا که دیگر به معنای جهانی 

های ها شروع شده است و دانشگران جهانی، مشغوو تحلیل جنبهپردازی در این زمینههنظری
کننـده ها هستند. امر علم، نه دانش به تعبیر ما در ایـران، نقـش تعیینگیریگوناگون این جهت

گذاری کشـورهای های  مرتبن دارد که هم تأثیرپـذیر اسـت از سیاسـتها و نظریهدر این تحلیل
ز ســاختار اقتصــادی و صــنعتی کنــونی در جهــان، و هــم تأثیرگــذار بــر همــۀ امــور صــنعتی، و ا

در  -نـه آمـوزش عـالی -ها و نهادهای علمیاجتماعی آیندۀ این کشورها. در این معنا، دانشگاه
شـود، زمینه شروع میخواهند داشت. درنتیجه، گ تمانی که دارد دراین کنندهجهان نقشی تعیین

 شدت افزایش خواهد یافت.گیری، بهپس از مهار این همه

های روز اجتمـاعی، کـاماًل این درگیری ذهنی  دانشـگران  دانشـگاهی، پـرداختن بـه مسـئله 
مألوف و  بیعی  محین  علمی و دانشگاهی است، نه آموزش عالی. بحران کرونا در جهان  بـد 

در  های ملـــی در کشــورهای صـــنعتی جهــان تـــأثیر خواهــد گذاشـــت،گذاریدر سیاســت
های علمی و پژوهشـی کشـورها تـأثیر های آینده تأثیر خواهد گذاشت و در سیاستبندیبودجه

دانم در تعریف دانشگاه و علـم و ویژه در آموزش عالی کشورها اما بعید میخواهد گذاشت، به
 های علمی تأثیر بگذارد.رواو
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و نیز نقش فناوری دیجیتـاو در  هاباید انتظار داشت همین سیاست تأثیر در آموزش عالی در جهاان:
دهـد، هـم در ویژه در ایـن دوران بحـران کرونـایی بیشـترین تحـوو خـود را نشـان میآموزش که بـه

های جدیـد، و هـم در های درسی، هـم در رشـتههای آموزش شدیدًا تأثیر بگذارد، هم در برنامهروش
 ها. م هوم رشته در دانشگاه

 
   تأثیر در ایران 

درصـد میلیارد د ر تولید ناخالص ملی، یعنی کمتر از یک۴۰۰اقتصاد ما، با حدود  دی:تأثیر اقتصا
کننده در تحو ت اقتصادی دنیا ندارد. در صورت تحو تی پاشاننده اقتصاد جهان، نقشی تعیین

در نظام اقتصادی جهان، ما نیز نامستقیم از آن تأثیر خـواهیم پـذیرفت. ایـن تـأثیر ثانویـه را بایـد 
اه با تحو ت احتمالی داخلی ناشی از بحران کرونا در ایران بررسی کرد. برای درک و بیان همر 

بخـش »هـای انضـمامی علمـی از این گزاره  زم نیست اقتصاددان باشیم! انتظـار نـدارم تحلیل
دانم آمـوزش عـالی مـا کمتـرین زمینه ببینم. پس بعید مـیموجود در ایران دراین« آموزش عالی

 تحو ت اقتصادی پساکرونا در ایران داشته باشد. نقش را در
هایی که در این اند ه ته از کنشگران آموزش عالی کشور درزمینۀ تحو ت احتمالی گزاره

هایی انضمامی اما نـاتحلیلی اسـت کـه حکایـت شنویم کمابیش گزارهدرنتیجۀ بحران کرونا می
هـا معمـوً  بیـان رود. این گزارهانتظار می دارد از نبود دیدگاهی تحلیلی و بنیادی که از دانشگر

دانـد. ایـن روش انضـمامی  نقـد های اجتمـاعی اسـت کـه نویسـنده مطلـوب نمیبرخی پدیده
های نامطلوب اجتماعی که بیشـتر نـوعی اجتماعی همواره با این مخا ره همراه است که پدیده

 -اند و نـه بنیـادیمعنا امـری سیاسـیو به این  -اندهای اجراییپدیدۀ نامنظور یا نامنتظر  سیاست
دهـد و مدار تقلیل میاجبار دانشگر  ناقد را در حد یک سیاستبنیادی تلقی شوند. این روش به

گرفتن امر سیاسی با امر علمی  مبتنی بر تحلیـْل کاهد. اشتباهتحلیل را به یک نقد سیاسی فرومی
 گیرد.یز با علم یکی میدر روشن کری ایرانی فراگیر است که آموزش عالی را ن

هـایی جـدی گذاران آموزش عالی، بـه تحلیلترتیب، انتظار ندارم کنشگران و سیاستاینبه
ترتیب، انتظـار اینآورنـد. بـهپیرامون تأثیر بحران کرونـا و وضـعیت مـا در دوران پسـاکرونا روی 

 جاست.ها نیز بیتحولی سیاسی ناشی از این تحلیل
بینم کـه مـردم، عامـه، شـهودی بسـیار کنشگران آمـوزش عـالی، مـی برخالف تأثیر سیاسی:

راهگشاتر دارند تا تحلیل اهل آموزش عالی ما. مردم از هر منبعی و به هر قیمتی صالا خـود را 
، نه به اعتبار  اعتماد  به حکمرانان. حا  هم حکمرانان نیاز خود را به ملت بیش از هـر یابنددرمی
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دار باشـد و تأثیرگـذار د. کمی امیدواری پیدا شده است که این بینش ادامـهانموقع  دیگر دریافته
خواهند نه اینکـه تصـور حاکمـان باشـد. ایـن سوی مصلحتی که مردم میدر تغییر حکمرانی به

ریشـه در تخصـص و تجربـه و شـکوفایی  -که بحران کرونـا نشـان داده اسـتانان -مصلحت
 اقتصادی دارد.

های آمـوزش بینم، در زمینهتنها تأثیری که در آموزش عالی میمتأس انه  تأثیر در آموزش عالی:
اندازی در تغییری دیگـر ازجملـه احسـاس ها رشد خواهد کرد اما اشممجازی است. این زمینه

بینم؛ مگر در آموزش پزشـکی مسئولیت  دانشگاه و آموزش به معنای اعم آن در برابر جامعه نمی
های علـوم انسـانی، دانم در زمینـهتأثیر آن اگونه خواهد بود. بعید مـی که باید منتظر بود و دید

 شناسی حتی، تحولی در جهت نیاز جامعه روی دهد.ویژه مددکاری اجتماعی و روانبه
 

 ها برای خروج از بحران. پرسش دوم: راهبردها و سیاست3
اقتصـادی ایـران؟ بحـران کدام بحران؟ بحران جهانی  اقتصادی و سیاسی ناشی از کرونا؟ بحران 

سالمت در ایران؟ بحران در حکمرانی در ایران؟ بحران در آموزش عالی ایران ناشـی از کرونـا؟ 
بحران  علم در ایران که اندین ساو قبل از شیوع کرونا در ایران شروع شده و نـامرتبن اسـت بـا 

 شده و مألوفمان؟کرونا؟ یا شاید تنها بحران در امر آموزش  عادت
گـذارم. ل بحران در جهان نه کار مـن اسـت و نـه بـر آن اشـراف دارم؛ آن را کنـار میتحلی

ــز در تخصــص مــن نیســت. بحــران ســالمت هــم در تخصــص  ــران نی بحــران اقتصــادی در ای
اند و مـن هـم میـل همـۀ مـردم بـه آن مشـغوو اندرکاران سالمت در ایران است که بـه آندست

 ها؟ بله نظر دارم:بقیۀ زمینه امیدوارم و از زحماتشان شاکر؛ اما در
شیوع کرونا نشان داد کـه حکمرانـی بـه حمایـت مـردم در ادارۀ  بحران در حکمرانی در ایران:

دهنـد که مـردم من عـت خـود را خـوب تشـخیص میها نیازمند است. درحالیکشور در بحران
ا مـردم اسـت بـه شـکلی کـه  ریقـت یـ« تصـحیح»بخشی از حکمرانـی مـا امـا هنـوز در پـی 

زور. شـاید بشـود امیـدوار بـود ایـن  ریقـت  پنـدارد، حتـی بـهمی ایدئولویی خودش را صحیح
داند، در دوران پساکرونا بکوشد مـردم حکمران که ت سیر خودش از اسالم را مطلقًا درست می

 ور که هستند بپذیرد؛ تغییر فرهنـگ و رفتـار مـردم را بـه تـاریخ و تحـو ت اجتمـاعی را همان
داند ابتـدا بـا صـداقْت خـودش الگـو شـود نـه کوشش کند اگر الگویی را مناسب می بسپارد و

بدر  هزینۀ مردم! مصداب تحو ت مرتبن با این امر را در ایـن روزهـای قبـل از سـیزده زور و بهبه
شـنیده « بدرسـیزده»ها دو بـار وایۀ سنتی مردم دیدیم. اند روز قبل در صداوسیما پس از ساو
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های مجری از دستشان دررفت یـا ت قـدی زبان مدیران حکمران؛ گویی ایدئولوگشد، حتی از 
بدر فروغورت داده شد. ایـن فروردین کلمۀ سیزده ۱۲باره در روز یکنشان دادند به مردم، اما به

انـدازد، های معموو در شوروی کمونیستی یا آلمان نـازی میفشار ایدئولویی که ما را یاد روش
بدر را سـیزده« س»کرد تا آمد بود که گزارشگر سیما داشت با مردم مصاحبه میانان هویدا آن

«. روز  بیعت»به کالم بیاورد  بد دستور  کار ازبا آمده را به یاد آورد و فوری تبدیلش کرد به 
شود گ ت آیا حکمرانی یاد خواهد گرفت کـه ایـن مـردم ارزشـمندند، شـهودی پس هنوز نمی

هایشان توجه شود؟ یاد خواهـد گرفـت کـانون نی دارند، و باید به خواستهبسیار خوب از حکمرا
های فکری و اقتصادی را از ساختارهای حاکمیتی منتزع کند تا ایران شـکوفا شـود؟ یـاد فعالیت

های مردم بداند، اه در علم و تخصص خواهد گرفت حکمرانی را در مدیریت صحیح فعالیت
 اند.و اه در اقتصاد؟ راهبردها واضح

کـرد. براثـر آموزش عالی ما قبل از شیوع کرونا احسـاس بحـران نمی بحران در آموزش عاالی:
هـای شـود از آن تلقـی بحـران کـرد امـا تحـولی در روشتعطیلی، مشکالتی پیش آمده که نمی

آموزشی ازجمله آموزش مجازی ایجاد خواهد شد که مبـارک اسـت. آنهـه مـن در انـد سـاو 
 - ورقطع بـه یـک بحـران منجـر خواهـد شـدکه بـه -امخوانده« الیحباب آموزش ع»گذشته 

متأس انه هنوز نه از  رف دولت و نه از  رف بدنـۀ آمـوزش عـالی واقعیتـی پـذیرفتنی احسـاس 
 دانم شیوع کرونا هم در پذیرش آن نقشی داشته باشد.شود و بعید مینمی

 ور که باید حتمًا بـههای آموزش مجازی پس بحران در آموزش اندان جدی نیست. روش
کنـد. شـک نـدارم کامل در تـرم جـاری پیگیـری بشـود، تـا حـد زیـادی بحـران را کنتـرو می

توانند برای درصدی از امور که با آمـوزش مجـازی حـل ها بسته به شراین خودشان میدانشگاه
ی های دنیـا نیـز در حـاو اجـراهـای ابتکـاری پیـدا کننـد، کمااینکـه دانشـگاهحلشود راهنمی
تر هستند. اما بحران  مزمن  علم و دانشگاه در ایران که بسـیار فراتـر و عمیـق های مت اوتیحلراه

هـای ناشـی از کرونـا در آمـده از بحراناز بحران در آموزش عالی است، با وجـود شـراین پیش
شراین دیگری قرار گرفته است. شاید آموزش عالی در علوم پزشـکی و بهداشـت تـأثیر انـدکی 

 ذیرد؛ تأثیر عمیق بعید است، اون مبنای علمی و تحلیلی آن غایب است.بپ
بهتر است از بحران  نبود  علم صحبت کـنم؛ بلـه ایـران در بحرانـی اسـت کـه  بحران در علام:

ناشی از نبـود علـم در زنـدگی مـردم و در حکمرانـی ماسـت. تخصـص در حـدی داریـم کـه 
بـا کروناسـت، و نیـز توجـه مـردم بـه ایـن  اش همین نقش متخصصان سالمت در مواجههنمونه

های حکمرانان. تعبیر من از این پدیده شهودی است که متخصصان در عین بدگمانی به تصمیم
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نام اسـالم مردم دارند و نشان دادند اگونه قا عانه میان شعارهای ناشی از فشار یک  ریقت به 
معنای حضـور علـم در ایـران نیسـت. شوند. این، هنوز به های متخصصان تمایز قائل میو گ ته

شود و حوزۀ علمیه نماد آن است، نقشی در ایـن بحـی مـن نـدارد. آنهه علوم دینی خوانده می
ات اقًا در این بحران کرونا حوزه نشان داد که حرفی بـرای زدن در ایـن دنیـای تخصـص نـدارد. 

ا کوششی شـروع بکننـد امیدی هم ندارم که کنشگران آموزش عالی در ایران در دوران پساکرون
در جهت تبـدیل مدرسـۀ عـالی بـه دانشـگاه؛ کوششـی شـروع بکننـد در شـناخت تمـایز میـان 

نتـایج »ها در کشور با شـناخت مبـانی فرهنگـی حکمرانـی و بررسـی  های اجرای سیاستنتیجه
 آن. 1«منتظر  
 

 . پرسش سوم: مسئولیت  اجتماعی نهاد علم4
گذارم با همان استد لی که در ابتدای یادداشـت مطـرا کـردم. میعالی را کنار  عمد نهاد آموزشبه

گیرم و دانـش یـا با همین شرحی که در سؤاو پیشین دادم. علم را هم به معنای عام جهان پیشرفته می
رو، نداهایی شـدید کـه ایـن اواخـر از دانشـگاهیان شـنیده کنم؛ ازایندانش  علمی را از آن متمایز می

مون که باید کوشید علم را دوباره به دانشگاه و جامعه برگردانـد، از دیـد مـن بیـان شود، با این مضمی
مصـداب در ایـران اسـت؛ در ایرانـی کـه هنـوز دانـش  علمـی را بـا علـم یکـی هایی پـو  و بیگزاره

 گیریم، آموزش عالی را با مطلق کار  علمی، و مدرسۀ عالی را به معنای دانشگاه. می
عنوان یکی از نهادهای مرتبن با پدیـدۀ اجتمـاعی علـم در دنیـای گاه بهنهاد علم و نیز دانش

مدرن، دو مسـئولیت اجتمـاعی دارد: اوو پـذیرش بررسـی هـر پرسشـی کـه جامعـه دارد بـرای 
گویی بـه آن را نـدارد. دوم پیداکردن پاسخ، جایی که هیچ نهاد دیگری در جامعـه تـوان پاسـخ

انشی که دارد باید بتواند برای آیندۀ انسان و جامعه فکر کنـد های داینکه نهاد دانشگاه با توانایی
های دانشگاه اسـت کـه و هشدارهای  زم را به جامعه بدهد. آموزش، بخشی دیگر از مسئولیت

تابع دو بخش اوو است و مرتبن است با نیازهای جامعه. هر دو مورد  مسئولیت اساسی که ذکـر 
دهد که تا اه اندازه دانشگاه بـه جامعـه وابسـته نشان می -و نیز آموزش  موردنیاز جامعه -کردم

ای را پذیرفته است. دانشگاه برای برآوردن این نیازهـای جامعـه و در های ویژهاست و مسئولیت
کند. همین است که نهاد دانشـگاه را از مـیاًل جهت مسئولیتی که دارد، از ابزار علم است اده می

علم اسـت یـا مخـالف  آن  کند. این بهنهاد سیاست جدا می این معنا نیست که نهاد سیاست ضد 
توجه به آن، بلکه نهـاد سیاسـت کـه مبتنـی بـر خردمنـدی اسـت و بـرای رضـایت  جامعـه یا بی
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کند، هم در تعیین سیاست و هم در اگـونگی اجـرا، از دانـش  علمـی  هایی را اجرا میسیاست
های حکمرانـان علـم و دانشـگاه بـه پرسـش هایی کـهتولیدشده توسن نهاد دانشگاه و از پاسخ

ای بنا به صالحدید کند. است اده از دانش  علمی، به معنای اجرای هر برنامهدهد است اده میمی
بنـدد امـا برمبنـای دانشگران نیست، بلکه خردمندی در این است که دانش علمی را به کـار می

کشور ما هنوز بسیار ضـعیف اسـت.  گیرد. این سازوکار دردید جمعی تصمیم میخرد و صالا
این ضعف دو جنبه دارد. یکی ضعف دانشگران ما که دانش علمی موجود را از بافتار آن جـدا 

دانند و اصرار دارند که دانش تولیدشده در یک بافتار اجتماعی یـا تـاریخی خـاص را از آن می
دند که بافتاری مت اوت با دانـش  کار ببنبافتار منتزع کنند و آن را مطلق انگارند و در موردی به 

مکتوب دارد؛ اصراری که برخالف  اصوو  علمی و خردمندی است. دیگر اینکه بخشی مقتـدر 
نگـرد؛ همـین در حکمرانی ما به این دانش و به علم زیربنای آن با تردیـد و گـاهی دشـمنی می

الش باشد؛ پس نهادهـای های اقتدارگری، به دنباو  دانشی است که مطابق امیتردید و نیز ویژگی
کند تا حرفی یا دانشی خالف میلش فکری و اقتصادی را در ساختارهایی حاکمیتی متمرکز می

 ظاهر نشود.
انتظار ندارم این دو ضـعف هـردو در دوران پسـاکرونا مرت ـع بشـود. در خصـوص ضـعف 

ا امیـد را در دانشگران در پرسش مرتبن با بحران در آموزش عالی نظرم را نوشـتم امـا هنـوز تنهـ
بینم کـه مسـئولیت  اجتمـاعی دانشـگاه را بـا تمـام وجـود حـس حضور فعاو دانشـگاهیانی مـی

کنند و این تـوان را دارنـد کـه اعتمـاد عمـومی را جلـب کننـد. مـردم، تشـنۀ وجـود انـین می
اند، انسان برایشان حرمـت دارد و ایـران و اند که عمق معنا را در علم نوین درک کردهنخبگانی

دانم! در مـورد دوم، مخال ــت مــیدارنـد؛ مــن ایـن را گمشــدۀ مـردم جامعـۀ ایرانـی را دوســت 
در دوران پساکرونا دارم. ایـن تنهـا امیـدواری « های شدیدَتَرک»حکمرانی با علم نوین، انتظار 

سوی علم و خردمندی نوین را است که شاید حکمرانان ما تحت فشار و هوشمندی ملْت راه به
تبع آن، رغبتی میان دانشگاهیان ما هم پیدا بشود تا به بحران  زیربنـایی . امیدوار باشیم بهباز کنند

علم و آموزش عالی که همان توجه به مسئولیت اجتماعی است بپردازنـد، و درنتیجـه مـردم نیـز 
 گمشدۀ خود را بیابند!
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 مقدمه
گیر ویروس کرونا، یک بار دیگر اهمیت علـم و فنـاوری در کـانون توجـه با شیوع بیماری عالم

شناسـی، ها و امیدها اکنون متوجه تحقیقات علـوم  بیعـی، زیستانسان قرار گرفت. همۀ دیده
شـود. شناخته و ساخته  ۱۹-مطالعات دارویی و پزشکی است تا داروی مبارزه با ویروس کووید

هـای بهداشـتی و پزشـکی متخصصـان و نهادهـای هـا آمـادۀ شـنیدن فرمانهمهنین همۀ گوش
بهداشتی و پزشکی است. در این موقعیت، علـم انسـانی و اجتمـاعی اـه جایگـاهی دارد؟ آیـا 

کنند؟ جوامع گونـاگون ها، به متخصصان علم انسانی و اجتماعی هم توجه میها و گوشاشم
 توان داشت؟ها اه انتظاری میانی و اجتماعی دارند و از این دانشاه نگرشی به علم انس

ها ساده نیست. دانشوران و کنشـگران علـم انسـانی و اجتمـاعی در ایـن موقعیـت پاسخ این پرسش
دهنـد یـا برند. مسئله این نیست کـه آنهـا فعـالیتی انجـام میمانند همیشه در حالت ایهام و ابهام به سر می

ـبه آیـد، انـدازههای این دانشوران و کنشگران به اشم نمیست که فعالیتنه، مسئله این ا گیری و محاس
 گردد.های حکمرانی جدی تلقی نمیشود و عملکرد آنها در افکار عمومی و حتی در نظامنمی

خواهم برخی از عملکردها و اهمیت علوم انسـانی و اجتمـاعی را در ایـن در این یادداشت می
هایی است کـه دانشـوران زدایی از فعالیتنویسم صرفًا آشنایی. نکاتی که میموقعیت توضیح دهم
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تـوان هـا را میاند. اما این دانشدهند و همه با آنها درگیر و مأنوسو کنشگران این حوزه انجام می
صـدا و بـدون قرارگـرفتن در کـانون توجـه، برخـی علوم ساکت یا صامت نامیـد، علـومی کـه بی

هـا، زدایی از عملکـرد ایـن دانشخـواهم از  ریـق آشـناییکنند. میا تأمین مینیازهای ضروری ر 
های بحرانی و اضـطراری ایـن نشان دهم که جامعۀ انسانی به این علوم نیاز مبرم دارد و در موقعیت

شود. ما نیازمند توجه جدی به این علوم هستیم تا بتوانیم هـم در پیشـگیری تر نیز مینیازها ضروری
هــا و هــم در مراحــل هــای اپیــدمیک و پانــدمیک، هــم در فراینــد مــدیریت ایــن بحراناناز بحر 

تر سروسامان دهیم. واقعیت تلـخ در جامعـۀ هزینهپسابحران، جامعۀ انسانی را به نحوی مؤثرتر و کم
است که عملکردهـای علـم انسـانی و اجتمـاعی جـدی گرفتـه  وبیش در همۀ جوامع اینما و کم

هـا توانی جامعۀ انسانی در پیشگیری، کنتـرو و مـدیریت بحرانوضوع باعی کمشود. همین منمی
 شده است.

  
 از بحران یشگیریپ( 1

است که بینش و افق فکری انسان را دربارۀ موقعیت  ترین نقش علم انسانی و اجتماعی اینمهم
ت که دانشوران و ای اسهایش باز و بینا سازد. این، وظی هجامعه انسانی درزمینۀ خطرها و فاجعه
اند. در اینجا ارائـۀ تمـامی سو انجام دادهبه این ۱۹۷۰های اندیشمندان انسانی و اجتماعی از دهه

شـدن عملکـرد درخشـان ایـن ها نه سودمند است و نـه ضـروری. صـرفًا بـرای روشناین تالش
شـدۀ ز شناختهپرداشـناس و نظریـهکنم. ادگار مورن، جامعهها اند نمونۀ روشنگر بیان میدانش

نوشـت و  رفوت از قورن بیسوت برای برونکتابی حجیم و بزرگ با عنوان  ۱۹۸۱فرانسوی، در ساو 
منتشر  1 ۱۳۹۰د رودکجا می جهان بهعنوان  ای از این اثر بزرگ را بامنتشر کرد. همزمان خالصه

گاه نماید.ساخت تا جامعۀ انسانی را از مخا راتی که انسان را تهدید می مایـۀ ایـن درون سازد آ
شناخته شده است. سخن  2اش«اندیشۀ پیهیده»کتاب همان رویکردی است که مورن با نظریۀ 

خطر مرگ وجـود دارد. خطـر مـرگ، فقـن در بمـب »است که  مورن بسیار روشن و ساده این
هـای بسـیار نیرومنـد، اتمی نیست که تنها اورانیوم و هیدروین است؛ در ائتالف همسوی دولت

وار وجود دارد. خطر، در پیوند نیروهای هایی دیوانهکاری، اسارت و نابودی و افسانهتفنون دس
محیطی شناسی، در سیل جمعیتی، اقتصـادی، و زیسـتآور سیاسی، در فنون، در زیستاسارت

  الــریش بــک، ۱۹۸۶ . ایــن هشــدار مــورن را پــنج ســاو بعــد د۶۲: ۱۳۹۰وجــود دارد دمــورن، 
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جامعـۀ »قت و شرا ت صیلی تجربـی و نظـری واضـح بـا  ـرا نظریـۀ شناس آلمانی با دجامعه
بــک توضــیح داد کــه  2توضــیح داد و در کتــابی بــا همــین عنــوان منتشــر کــرد. 1«آمیزمخــا ره
شـدن در دوران مـدرن، بـه تولیـد شـدن و شهریهای علم و فناوری، فرایندهای صنعتیپیشرفت

تنهـا نبـود،  زمینـهشـده اسـت. بـک دراین برای جامعۀ انسانی منجر 3«مخا رات مصنوع»انبوه 
سخن بـود. گیـدنز نیـز شناس برجستۀ بریتانیایی با او همپرداز و جامعهبلکه آنتونی گیدنز، نظریه

بـا  5آمیز جهـان امـروز ابـداع کـرد.را برای توصیف موقعیت مخـا ره 4«جهان رهاشده»م هوم 
شدند. به اعتقـاد آنهـا  6«ازی بازاندیشانهنوس»توجه به این دیدگاه، بک و آنتونی گیدنز خواهان 

ای و بوروکراتیـک و های توسـعه زم است در فراینـدهای نوسـازی صـنعتی، شـهری، سیاسـت
ای انتقادی تجدیدنظر جـدی شـود، در غیـر های توسعۀ علم و فناوری، به شیوهازجمله سیاست

 خواهد شد. رواین صورت اکولویی  بیعی و اجتماعی انسان با خطر نابودی روبه

گاههای نظری و تجربی در نیمها و پژوهشتشریح دیدگاه سـازی جامعـۀ قرن گذشته برای آ
موضوع سخن من در اینجا نیسـت. معرفـی ایـن مجموعـه، نیازمنـد « جامعۀ درخطر»انسانی از 

کیـد کـنم، نقـش علـم ای که مینگارش اندین کتاب مستقل است. تنها نکته خواهم بر آن تأ
و هشیارسازی انسان نسـبت بـه موقعیـت درمخـا رۀ « افق انتقادی»جتماعی در خلق انسانی و ا

های انتقادی، درنهایـت، رسـیده اسـت بـه توجهی به این دیدگاهاوست، موقعیتی که به علت بی
های آغـازین قـرن بیسـتم، فیلسـوفان و بحران کرونایی کنونی. این هشـیاری انتقـادی را از دهـه

ماننـد مـاکس وبـر و مـارتین هایـدگر نیـز مطـرا کـرده بودنـد؛ منتهـا در  پردازان انتقادینظریه
 تر تشریح شدند.ها با مطالعات تجربی بیشتر و دقیقبه بعد این دیدگاه ۱۹۸۰های دهه

هـای واگیـردار تر صحبت کنیم و مستقیمًا به بحران بیماریاما اجازه دهید به نحو انضمامی
ـک، انسانویژه ویروسـی بپـردازیم. فردریـو به هـای شـناس فرانسـوی متخصـص بیماریک ک 

به  ۱۹۷۰دهد که از ساو کنند. او توضیح میاپیدمیکی است که از پرندگان به انسان سرایت می
شناسـی شـکل گرفـت و توسـعه در انسان« هـای واگیـردارشناسی بیماریبوم»بعد دانشی با نام 
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های ویروسـی را کـه نتیجـۀ تخریـب ارییافت. این دانش، مسئلۀ درگیری انسان با خطرات بیم
های اخیر موضوع کار خـود قـرار داده اسـت. ویژه پرندگان است، در دههبوم جانوران بهزیست

هـای واگیـردار جدیـد براثـر شناسی نسبت بـه ظهـور بیماریین بوما»دهد که کک توضیح می
ــر محین ــی کــه بشــر ب ــد هشــدار میزیســتش اعمــاو میتغییرات ــداکن ری صــنعتی، دهــد: دام

کک خود یکی از متخصصـان همـین دانـش اسـت و از سـاو «. زدایی، فرسایش خاکجنگل
هایی همهـون جنـون گـاوی، آن لـوانزای مرغـی، گیری و گسترش اپیدمیبه بعد با شکل ۲۰۰۳

های متعدد منتشر کـرده اسـت. او بعـد از شـروع بحـران زمینه کتابمرس، سارس و ابو  دراین
های اش درزمینـۀ اپیـدمیدهد که براساس تحقیقـات تجربـیتوضیح می 1ییوگو کرونا در گ ت

بهداشت و سالمت کل جهان وابسته اسـت بـه یـک مجموعـه رسـوم ظـاهرًا »پرندگان در این 
ای اسـت اینجا دقیقًا همان نقطـه«. کهنی که در بازاری در مرکز این به جای آورده شده است

سـاز سـازد. ایـزی کـه زمینهیش اپیدمی کرونـا آشـنا میشناسی ما را با اگونگی پیداکه انسان
کنـد و است. کک سخنش را تکمیل می« رسوم ظاهرًا کهن»ای از کرونا شده است، مجموعه

کنند، به مخا ره بـرای وقتی با تحو ت جدید تالقی پیدا می« رسوم ظاهرًا کهن»گوید این می
روی  ۱۹۶۰ب دامداری صنعتی که در دهـۀ انقال»شوند. این تحو ت جدید را انسان تبدیل می

کـک «. هـای جدیـد داشـته اسـتبـر ایجـاد بیماری»نامد که به اعتقاد او تأثیر جدی می« داد
ــیح می ــان در بومتوض ــه محقق ــد ک ــدمیده ــی اپی ــا و انسانشناس ــر ها و جغرافی ــی و دیگ شناس

ا از خطرهای بزرگ اند، هشداردهندگانی که ما ر به بشریت« هشداردهندگان»های علمی شاخه
گاه می هشـداردهندگان، نسـبت بـه اتخـاذ تـدابیر بهداشـتی مقتضـی در »گوید سازند. او میآ

ایـن نقـش را ای ـا کـرد؛  ۱۹-دهند: لی ون لیانـگ در مـورد کوویـدعرصۀ عمومی عالمت می
در مـورد آن لـوانزای پرنـدگان نقشـی مشـابه را بـازی  دان آمریکایی مایک دیـویس نیـزجغرافی

 «.کرد
دهنـد، در کنـار های علم انسانی به جامعه میعنوان یکی از شاخهشناسان بهبینشی که انسان

شناسان، مورخان، اقتصاددانان، محققـان علـوم سیاسـی، علـوم ارتبا ـات، هایی که جامعهبینش
کنند، درنهایت این امکان را های علم انسانی عرضه میشناسان و دیگر شاخهشناسان، روانزبان

پـذیر ها را در بستر تاریخ، فرهنگ و جامعـۀ انسـانی فهمها و اپیدمیدهند که بیماریبه بشر می
                                                                                                                   

 ،مصاحبه با فردریک کک ،و ویروس جدید کرونا یریگهمه هاییاستها: سها و آدمخ اش ، 2020کک، فردریک د .1
  https://www.radiozamaneh.com/497855. 1399فروردین  19رادیو زمانه. 
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کنند. بدون درنظرگرفتن این بینش کلی، دستاوردهای علوم  بیعی و پزشکی و علـوم بهداشـتی 
توانند در ح اظت از جسم و جان انسـان تأثیرگـذار باشـند. در اینجـا مجـاو ایـن نیسـت تـا نمی

ها و شـیوۀ مواجهـه پذیرکردن اپیدمیدهم که برای میاو مورخان اه سهم بزرگی در فهم توضیح
هـای تـاریخی از کنم کـه اگـر جامعـۀ ایـران بـه روایتانسان با آنها دارند. فقن به این اکت ا می

های مواجهۀ ما با آنها توجه داشـت، امـروز درزمینـۀ قرنطینـه و راهبردهـای آن ها و شیوهاپیدمی
هـای تر عمل کند. جامعۀ ایران  ی دو سدۀ اخیر همـواره درگیـر بیماریوانست بسیار موفقتمی

مشـی قرنطینـه آشـنایی و تجربـه داشـته شاه قاجار با خنگیر بوده و حداقل از زمان فتحعلیهمه
گاه ذهن جمعی و شیوۀ ت کـر و ها میاست. مطالعۀ این تجربه تواند به ما کمک کند تا ناخودآ

هـای ها و ذهنیتگیرها را بشناسیم و با درنظرگرفتن این حساسـیتا در مواجهه با همهاحساس م
 جمعی، سیاست قرنطینه را اعماو و اجرا کنیم.

 
 ( کنترل بحران2

هـا و هشداردهندگان یا کنشگران و دانشـوران علـم انسـانی و اجتمـاعی در مرحلـۀ بـروز بحران
های اخیـر تواننـد نقشـی مهـم ای ـا کننـد. در دهـهگیر میهـای همـهکنترو آنها ازجمله بیماری

ای در حوزۀ سالمت و بیماری، در قلمروی علـوم ای پرشمار از مطالعات میان/فرارشتهمجموعه
شناسـی، پزشـکی، هـایی ماننـد انسانانـد؛ دانشانسانی و اجتماعی شکل گرفتـه و توسـعه یافته

شناسـی پزشـکی و نگـی پزشـکی، زبانشناسی پزشکی، ارتبا ات پزشکی، مطالعات فرهجامعه
هـا نیـز انـدین زیرشـاخۀ تخصصـی های دیگر. در هر شاخۀ اصلی از ایـن دانشبسیاری حوزه

شناسـی شناسی پزشکی حوزۀ مطالعاتی با نام انسانایجاد شده است؛ برای میاو، در قلمرو انسان
 1ها گسترش یافته است.گیریهمه

شناسـی گرفتـه تـا فلسـ ه و ادبیـات، از قتصاد و رواناز ا -های علم انسانیهریک از شاخه
ها داشـته توانند نقشی مهم در فرایند مدیریت و کنترو بحرانمی -علوم اجتماعی گرفته تا هنرها

روشـنی و وضـوا مشـاهده کـرد.  تـوان ایـن موضـوع را بـهباشند. در جریان بحـران کرونـا می
های پزشـکی و لیـدی در اجـرای تمـام برنامـهتواننـد نقـش کشناسـان میشناسان و انسانجامعه

                                                                                                                   
 توجهی کتاب به زبان فارسی ترجمه و تألیف شده است؛ برای میاو:ها تعداد قابلدر این زمینه. 1

 ترجمۀ مهسا عالء، تهران: نشر فرهامه. ،مدرنیته، پزشکی و سالمت ، ۱۳۹۸اسکمبلر، گراهام و پل هیگز د
ترجمـۀ ، متفااوت پزشاک و بیماارهای معنای بیماری؛ شرحی پدیدارشناختی از دیدگاه ، ۱۳۹۷تومبز، اس. کی د

 منش، تهران: نشر فرهامه.محمدرضا اخالقی
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بهداشتی ای ا کنند. یکی از لوازم اجرای هرگونه برنامۀ بهداشـتی و پزشـکی در حـوزۀ سـالمت 
یافتن بـه انـین عمومی، شناسایی زمینه و بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی آن اسـت. بـدون دسـت

نتظـار داشـت. شکسـت ها اتـوان مشـارکت مـردم و همگـان را در اجـرای برنامـهشناختی، نمی
گرفتن مقتضیات فرهنگـی های گوناگون، تاحدودی ناشی از نادیدههای قرنطینه در محینبرنامه

های بهداشت همگانی، ارزیابی مـداوم تـأثیرات و اجتماعی است. همهنین  زمۀ اجرای برنامه
این، برعالوه .هایی نیز در قلمروی علم انسانی و اجتماعی استهاست. انین ارزیابیاین برنامه

های سالمت همگانی مستلزم الگوهای ارتبا ی کارآمد و مؤثر است. اینکه با اـه زبـان و برنامه
ها و ارتبا ات مؤثر با مـردم داشـت، شـر  ضـروری بـرای مداخلـه و توان پیامای مینظام نشانه

و حضور کارشناسان و متخصصان پزشکی و بهداشتی اسـت. سـاختن انـین الگـوی ارتبـا ی 
 ورکلی علـوم اجتمـاعی اسـت. شناختی صرفًا در قلمروی دانش ارتبا ات سـالمت و بـهنشانه

مناقشات فرهنگی و مذهبی که در ایام بحران کرونا دربارۀ  ب بومی، سنتی یا اسـالمی شـکل 
هـای مـذهبی و سـنتی دربـارۀ شـیوۀ مواجهـه بـا هایی که میان برخـی گروهگرفته است، یا تنش

جامعۀ ما ظاهر شده است، گـواه آشـکاری اسـت از نقـش عوامـل فرهنگـی و  بحران کرونا در
ها مـدیریت بحـران و ها و االشتواند در این تنشاجتماعی در این زمینه. نیرویی که باید یا می

کنترو اپیدمی را هدایت و کمک کند، علوم پزشکی و بهداشتی نیست. واقعیت این است کـه 
رو، دانشــوران و ه ریشــه در تــاریخ و فرهنــگ دارد؛ ازایــنایــن تــنش ماهیــت فنــی نــدارد، بلکــ
های فرهنگـی و اجتمـاعی را تواننـد حساسـیتانـد کـه میکنشگران علـوم انسـانی و اجتماعی

 شناسایی و راهبردهای  زم برای شیوۀ حل این مناقشات را به جامعه معرفی کنند.
تـرو بحـران کرونـا و تمـام در کنار مجموعه نکاتی که گ تیم، مسـئلۀ مهـم دیگـر بـرای کن

هـای بحرانـی ماننـد وگوی جمعـی اسـت. موقعیتدادن گ ـتهای جمعی دیگر، شـکلبحران
های کاماًل اضطراری است که شـوک یـا ضـربۀ روحـی و روانـی جمعـی بحران کرونا موقعیت

 وگوهایی است تـا بتوانـدها و گ تشود. جامعه نیازمند خبرها، تحلیلشدیدی به جامعه وارد می
ــادار کنــد. در ایــن موقعیــت، جامعــه نیازمنــد آرام بخشــی و موقعیــت خــود را شناســایی و معن

شـود. وگوی جمعـی ممکـن میبخشی، از  ریق گ ـتهمبستگی است. این همبستگی و آرام
ها، زبـان و تنها ایـدهاند کـه نـهدانشوران و کنشگران علوم انسانی و اجتمـاعی نیروهـای اصـلی

ترین کارشناسـان و عوامـل کنند، بلکه آنها مهموگویی را خلق میین گ تم اهیم  زم برای ان
های اجتمــاعی و ها، شــبکهانــد. ایــن نیروهــا از  ریــق رســانهوگوکننــده در صــحنۀ بحرانگ ت

های جمعی، مانند سربازان و افسـران میـدان جنـگ نقشـی اندیشیها و هممطبوعات و همایش
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شـده کنند. در کنار محورهای بیانبه بر عوامل بحران ای ا میمهم در فرایند مدیریت بحران و غل
دیده از بحـران و بیمـاران و های آسـیبدهی بـه انسـانباید در نظر داشت که رسیدگی و سامان

های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، از دیگر محورهـای مهـم وظـایف هایشان در زمینهخانواده
یریت بحران است. اساسًا دانش مدیریت بحـران، خـود علوم انسانی و اجتماعی در کنترو و مد

های مدیریت و کنترو بحـران های علوم انسانی و اجتماعی است. برای تمام جنبهیکی از شاخه
هـای مطالعـاتی شـکل گرفتـه ها و حوزههای گوناگون علوم انسانی و اجتماعی، رشتهدر شاخه

دادن بـه را ندارم، بلکه هدف صـرفًا توجـه هادر اینجا قصد معرفی و شناساندن این دانش است.
 ویژه بحران کروناست.ها بهنقش کلیدی علوم انسانی و اجتماعی در بحران

های برای ارائۀ میاو تجربی درزمینۀ نقش و اهمیت علم انسانی و اجتماعی در کنترو بحران
زمینـه شناسـان درایندهد انسانکنم که نشان میاپیدمیک، در اینجا نتایج پژوهشی را معرفی می

ای اند ای ای نقش کنند. داریل استرما  و همکـارانش، در مطالعـهتا اه میزان و اگونه توانسته
های شناسی در مدیریت بحران اپیدمی ویروس ابو  که ساوتجربی دربارۀ اهمیت و نقش انسان

دهنـد ققـان نشـان میایـن مح 1کنند.در آفریقا رخ داد محورهایی مهم را بیان می ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۳
اند: های اپیدمیک، در سه بعد مشخص نقش مهم داشـتهشناسان در مواجهه با بیماریکه انسان

کردن و واکـنش   ت سـیرکردن، تحقیـق۲های بهداشـتی و سـالمت عمـومی،    راحی برنامـه۱
ی آنهـا.   ارزیابی رخدادها و تحلیل اثـرات و پیامـدها۳ها و ها و بیماریمناسب دادن به بحران

گیر مانند ابو  نیست؛ های همهشناسان در بیماریدر اینجا مجاو معرفی جزئیات عملکرد انسان
 2اند.این کار را محققان دیگر با دقت انجام داده

گیر اه پیامدهایی برای جامعۀ انسانی و  بیعت های همههای بیماریاین موضوع که بحران (3
انی و اجتمــاعی اســت. بــا درنظرگــرفتن ابعــاد گســتردۀ دارنـد، ســومین محــور مهــم علــوم انســ

گیر بـرای جامعـۀ انسـانی دارنـد، هـای همـهاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که بیماری
دهنـد کـه های ابو ، سارس و مرس، مطالعات گسترده نشـان میگیریویژه بعد از ظهور همهبه

ها و مـدیریت آنهـا و گیریهـور ایـن همـهعلوم اجتماعی و انسانی در تمـام مراحـل و فراینـد ظ
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همپا و همراه علوم  بیعی و پزشکی دارند و اغلـب حتـی  ،ویژه بعد از اتمام آنها نقش اساسیبه
این، موضـوعی اسـت  تر دارند.زمینه نقشی اساسیاین باور وجود دارد که علوم اجتماعی دراین

ای درزمینۀ نقش علـوم اجتمـاعی در هنیز آن را در مقال -مجلۀ معتبر پزشکی -که حتی  نسنت
ها، بـه دورۀ گیریبخشـی مهـم از نقـش ایـن علـوم درزمینـۀ همـه 1دهد.ها نشان میگیریهمه

شود. دانشوران و کنشگران علوم انسانی و اجتمـاعی، از پـیش از شـروع و پسابحران مربو  می
ها در قعیـت جامعـه و انسـانها تا هنگام بروز آنها، درگیر ارزیـابی و تحلیـل مو گیریظهور همه

هـا را در است که بتوانند پیامدهای این بحران دورۀ پسابحران هستند. کار مهم این دانشوران این
های اجتمـاعی، هـا و خسـارتای مـدیریت کننـد کـه کمتـرین ویرانیگونـهزمان وقوعشـان به

مسـئلۀ مهـم، توجـه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و انسانی را ایجـاد کننـد. بـرای ایـن دانشـوران 
تـوان اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی پذیر و کمهای فرودست، آسیباساسی به موقعیت گروه

هـا و کنند تا فهم و شناختی از پیشینه و زمینۀ ایـن بحراناست. همهنین این دانشوران تالش می
مـع انسـانی همهنین شیوۀ مواجهۀ جوامع با آنها فراهم کنند تا تجربـه و درسـی بـرای آینـدۀ جوا

دادن بایگـانی دانـش از بحـران، تحلیـل باشد. ثبـت و ضـبن تجـارب در دورۀ بحـران و شـکل
الوقوع و محتمل از آینده، خلق زبان و م اهیم مناسب برای توضیح رونـدها و سناریوهای ممکن

ها در میـان وتحلیل واکـنش بـه اپیـدمیها ازنظر اجتمـاعی و فرهنگـی، تجزیـهالگوهای اپیدمی
ها بـا بینی ابعاد گوناگون بحران و اپیـدمیها و جوامع مختلف و مت اوت، پیشها، فرهنگگروه

های گوناگون جنسـیتی، قـومیتی،  بقـاتی و سیاسـی و فرهنگـی، ارزیـابی دقیـق توجه به مؤل ه
ها، المللی در مواجهه بـا اپیـدمیای و بینهای گوناگون محلی، ملی و منطقهها و ظرفیتتوانایی
اند که دانشوران علوم انسانی و اجتماعی در دورۀ هاییهای دیگر، تمامًا فعالیتاری تالشو بسی

دهی جامعـه کمـک دهند تا بتواننـد در دورۀ پسـابحران بـه سـامانگیرها انجام میبحران و همه
 کنند.
 

 بندیجمع 
ز موضوعاتی اسـت زدایی ا ور که در ابتدای مقاله نوشتم، هدفم از این مقاله صرفًا آشناییهمان

ویژه در علوم انسانی و اجتماعی کـاماًل روشـن اسـت. بـرای که برای بسیاری از دانشگاهیان به
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of Social Sciences. ancet. 2012 Dec 1;380(9857):1884-6. doi: 10.1016/S0140-

6736(12)61725-5. 
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ها نقـش ای ـا هـا و اپیـدمیتوانند و باید در بحرانها بدیهی است که آنها میدانشوران این حوزه
المت عمـومی، است که در نظام سالمت و حکمرانی س اما مسئلۀ بزرگ در جامعۀ ما این کنند

ای کوتـاه شـود. تـالش کـردم بـه شـیوههایشان بهـای جـدی داده نمیبه این دانشوران و دانش
ها توضیح دهم که علم انسانی و اجتماعی، در تمام مراحل پیش، حین و پس از بحران اپیـدمی

ه توانند و ضرورت دارد که حضور داشته باشند. اینکه ارا این دانش و دانشوران جدی گرفتمی
هـای ایـن مقالـه و اما امیـدوارم یادآوری شوند، موضوعی مستقل برای بحی و مطالعه استنمی

ها بیشـتر موقعیت اضطراری بحران کرونا توجه متولیان نظام سالمت و حکمرانی را به این دانش
عالوه بر متولیان نظام سالمت و کـارگزاران ایـن حـوزه، خـود دانشـوران علـوم انسـانی و  کند.
زمینه داشته باشند. در هایشان دراینعی نیز باید توجه بیشتری به جایگاه، نقش و مسئولیتاجتما

سا ر جامعۀ ما همواره نقش واقعی عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی کـم و کمتـر دیـده فضای فن
 شود.می
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 مقدمه و بحث
سی مرگبار به نام کرونا شده است، ویروسی که مـرتبن اند صباحی است که جهان درگیر ویرو 

گیــرد و در صــورت کشــیدن را از مبتالیــان میبــا دســتگاه تن ســی انســان اســت و مجــاو ن س
انجامد. ظاهرًا این ویـروس و ایـن بیمـاری از ووهـان اـین آغـاز مقابله به مرگ آنها نیز میعدم

هـای اولیـه، آمریکـا در بینیحسـب پیش تدریج به سایر کشورها سرایت کرده است وشده و به
هـای مختل ـی کـه در خصـوص نحـوۀ صدر مبتالیان به این ویـروس قـرار دارد. از بـین تحلیل

نماتر و سازگارتر پیدایش این ویروس به دست داده شده است، جهش ینتیک یا بیولوییک واقع
شـد ایران گ ته می زدۀ حاکم بر جهان ازجملهبا عواقب و گسترش آن است. در فضای سیاست

بـین، متهمـان دولتی، مهندسی شده است. دراین -که ویروس مزبور به لحاظ رسمی و سازمانی
اصلی این و آمریکا هستند. این تحلیل در بعد جهانی، مضـمونی اقتصـادی و در بعـد ملـی بـا 

مشـترک  هـایقراردادن آمریکا مضمونی ینتیک علیه ایران و البته خواسته و ناخواسته ینومهدف
شـدن آن اصطالا پاندمیکها دارد. با گسترش این ویروس و جهانی و بهبا آنها ازجمله ایتالیایی

و درگیرشـدن فزاینــدۀ آمریکـا و انجــام انـدین پــژوهش علمــی معلـوم شــد کـه ایــن تحلیــل و 
های مشابه، ازجمله نقش ایران در ورود این ویروس به کشور در اثر مـراودات بـا اـین و تحلیل
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وع متعاقب آن، بسیار دور از واقع و بیشتر به یک  نز شبیه است. اگونه کشـوری ]آمریکـا[ شی
زند که خود گرفتار اصلی آن خواهـد شـد. دور از انتظـار اسـت کـه دست به تولید ویروسی می

بینی گرفتارشـدن خـود در آینـده باشـد. و کشوری که قادر به تولید ویروس است ناتوان از پیش
ا علم بر این رخداد آتی دست به تولید این ویروس خطرناک و کشنده زده اسـت، اگر بگوییم ب

شویم. پس بهتر اسـت ایـن های ناتمام ضداخالقی بیشتر میناگزیر وارد احتما ت سوء و انگ
 جا خاتمه دهیم.معادله را همین

تـوان نمیشدۀ ایـن ویـروس، یافتۀ دولتی و امر مهندسیسازبودن سازماننظر از دستاما قطع
کـه  -ها و اشـتباهات فـاحشانگاریهای شخصـی، سـهلدر تحلیل نحوۀ پیدایش آن از انگیزه

 -زدن اکوسیسـتم  بیعـی داردگسیخته از  بیعت و بـرهممندی لجام لبی و بهرهریشه در سلطه
ای که تمـام فخـرش تسـلن بـر  بیعـت و بـه پوشی کرد.  رفه آنکه تمدن نوین و مدرنیتهاشم

های خـود بـود، حـداقل تـاکنون از فهـم رآوردن آن برای منـافع و غلبـه بـر محـدودیتکنترو د
ها و نحوۀ مقابله و درمان آن عاجز است. بشـری کـه ذیـل داروینیسـم و انتخـاب ماهیت، ریشه

گونـه آیـد، اینمیابـه یـک بیمـاری فـائق میزودی حتی بر مـرگ نیـز به بیعی مدعی بود که به
تابی متعاقب آن شده است. این ویروس بـیش از هـر رگ و وحشت و بیگرفتار این بیماری و م

شناسی تجربی و تقلیل واقعیت به واقعیت محـدود تجربـی و گرایی در معرفتایز ادعای اثبات
پذیری واقعیت و ن ی ضرورت و غیـاب از عـالم مـاده و معنـا و فراگیرشـدن آن بـه نـام مشاهده

ت. اگر وجه ممیزۀ تمدن نوین غربی را علـم تجربـی و تمدن نوین بشری را هدف قرار داده اس
تحلیلـی بـا انگیـزه و علقـۀ تسـلن بـر  بیعـت و تکنولـویی مـرتبن و  -یا به تعبیری علم تجربی

اجتماعی، و عـوارض ناشـی از  -های انسانیمتعاقب آن و گسترش آن به سایر قلمروها و عرصه
شناسی، نقد خود را تنهـا متوجـه کرد معرفتایم. غالب منتقدان این رویآن بدانیم، گزاف نگ ته

بخشـی حیـات انسـانی و بسن و گسترش آن به قلمروی معنایی و ارتبا اتی و عـاملیتی و رهایی
آنکـه ایـن رویکـرد در اند، حاوشناسی شدهاجتماعی کرده، کمتر متعرض آن در حیطۀ  بیعت

نـامعتبر ابتنـا دارد کـه بـاور بـه های ناموجـه و هـا و مؤل ـهفرضشناسی نیز بر پیشحیطۀ  بیعت
تصادف، ن ی ضرورت و غیاب، ن ی خالقیت و ربوبیت الهی، ن ی غایتمـداری و معنـاداری، و 

گاهی و ستایش از  بیعت، ازجملۀ آنهاست. با ن ی مؤل ه های فوب اسـت کـه دسـت شعور و آ
 شود.مسئولیتی در قباو آن باز میزیست و بیبشر هوشمند برای تخریب محین

های آغـازین های محیطی سـاوکند، تهدیددرستی اشاره میگونه که استیون ویگو بههمان 
های جاری بسیار ناایز بـوده اسـت. رشـد حیات بشری در مقایسه با سطوا خسارت و تخریب
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بـدون  1هاسـت.وهـوایی ازجملـۀ ایـن تخریبوهوا و تغییرات آبفرایندۀ مواد زائد، آلودگی آب
کارگیری الگـویی از نوسـازی و توسـعه های فزاینده و عواقب آن ناشـی از بـهتردید این تخریب

ــه به ــک  بیعتاســت ک ــود ریشــه در ی ــۀ خ ــت و نوب ــا  بیع ــۀ انســان ب ــی خــاص، رابط شناس
شدن، نسـبت سـرمایه و شدن، دنیاییشناسی متناظر دارد. الگویی از توسعه که بر صنعتیمعرفت

های کشاورزی و نسـبت منـابع انـریی غل در فعالیتتولیدات صنعتی به کار، سهم جمعیت شا
کیدی ویژه دارد. شـناختی ایـنکلس در ذیـل الگـوی روان 2غیرحیوانی به منابع انریی حیوانی تأ

کید بر گرایش ها را ایمان بـه های مؤثر بر نوگرایی فردی، یکی از این گرایشنظریۀ نوسازی با تأ
موضـوع تمـام آثـار  3داند.صد و اهداف خویش میتوانایی در تسلن بر  بیعت برای پیشبرد مقا

نیافته، دستیابی به منافع توسعۀ اقتصادی و مبتنی بر الگوگیری اصطالا توسعهمربو  به جوامع به
نیافته در خصــوص نــرخ هـای کشــورهای توسـعهیافته اســت. دادهاصــطالا توسـعهاز جوامـع به

لی، درآمد سرانه، درصد شهرنشـینی و غیـره سوادی، نرخ تولید خام داخومیر، بیزادوولد، مرگ
شوند اما این اعداد و ارقام عواملی ازقبیـل آلـودگی محـین و یافته مقایسه میبا کشورهای توسعه

بـری کـامونر توسـعۀ  4آورنـد.شراین غیرانسـانی محـین کـار و مکـان بـازار را بـه حسـاب نمی
انـد به لحاظ اجتمـاعی زائـد بوده محیطی و شیوۀ تولیدی کهاقتصادی را بیشتر با خطای زیست

اند کـه فعالیـت اقتصـادی بـه سـبک همراه دانسته است تا بهبود رفاه واقعی افراد. برخی مدعی
 5رسد که هزینۀ رشد بیشتر در تولید بیشتر از ارزش آن است.جاری به سطحی می

بـر یـک  تـرین سـطح، تمـدن،اشاره شد که نگرش فوب از تحوو و پیشرفت و توسعه و در کالن
شناسی خـاص و تأثیرگـذار بـر یـک رابطـۀ خـاص انسـان بـا  بیعـت و  بعـًا شناسی و انسان بیعت
شناسی ناشی از تصادف،  بیعـت غیرمخلـوب و غیرغایتمـدار شناسی متناظر ابتنا دارد.  بیعتمعرفت

ای و ناهماهنــگ بــا ســایر مخلوقــات، ذیــل نگــرش و بــدون علــت نگهدارنــده،  بیعــت غیرنشــانه
گرایی دبدن در برابر ن س ، و غ لت از تمایزات و اشتراکات انسان با  بیعت،  بیعت مسـتقل تثنوی

منزلـۀ مرکزیـت و محوریـت انگارانه و بهسـو و نگـرش انسـانمند ازیکو فاقد درک و رمز و غیر یه
جویانـه و دنیاگرایانـه و بـا حاکمیـت هـای لذتا  الب  بیعـت، ذیـل گرایشهستی و مالک علی
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های عمـومی و ارتبـا ی و بـا هـدف کنتـرو بـر قالنیت صوری و گسترش دامنۀ ن وذ آن به عرصـهع
برداری روزافزون از آن و به تعبیر هابرماس تقلیل سایر عالیق معرفتی به عالقۀ سـلطه بـر  بیعت و بهره

دیگر، ازسـوی 1تحلیلی -بخش به معرفت تجربیهای ارتبا ی و رهایی بیعت و فروکاستن سایر مؤل ه
 ای نوسازی فراهم کرده است.ها و رفتارهای توسعهنمایی الگوها و سیاستبستر را برای قدرت

ــالی بیگ ــۀ جنج ــژه و نظری ــاه وی ــتی و جایگ ــوو داروینیس ــتی و تح ــل زیس ــگ و تکام بن
کشـی از آن بـرای گری او بر  بیعـت و بهرهفرد قائل شدن برای انسان و قدرت سلطهمنحصربه

شناسی است. یوواو نوا هراری از معتقدان پروپاقرص عناصر محوری این  بیعتمنافع خود از 
اند، ها آفریده نشدهانسان»شناسی داروینیستی مدعی است که شناسی، برپایۀ زیستاین  بیعت
ای هم وجود ندارد تا ایـزی را بـه آنهـا اعطـا کنـد. آنهـه آفریننده»و لذا « اندیافتهآنها تکامل 

اعطاشـده بـه »انجامد. هدفی است که به تولد افراد میدلیل و بیایند تکاملی بیهست صرفًا فر 
ترجمه شـود. بـه همـین سـان، ایـزی بـه نـام حـق در « تولدیافته»باید فقن به « ارادۀ آفریدگار

حسـب ایـن  2«.هـا وجـود دارنـدهـا و ویژگیها و تواناییشناسی وجود ندارد. فقن اندامزیست
پرسـتی گرایی گسسـته از یگانهرا تنها فرقـۀ انسـان« گرایی تکاملیانسان»برداشت است که وی 

هـا، بـرخالف دیگـر نازی»داند. ها میترین نمایندگانش را نازیکند و معروفسنتی معرفی می
ای تغییرپـذیر گرایان معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست، بلکـه گونـهانسان

 3«.یا تنزو یایدتواند تکامل است که می
کند و آن را حاصـل فراینـدهای صراحت از زندگی انسان معنازدایی میاو در جایی دیگر به

انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بـوده اسـت کـه بـدون هـدف یـا »داند. تکاملی کور می
منظوری عمل کردند. اعماو ما بخشی از  را الهی هستی نیست و اگر سیارۀ زمین فردا صـبح 

 4«.دهدود شود، عالم هستی احتماً  مطابق معموو به حیاتش ادامه میناب
، بازنشـریافته در «انسان،  بیعت و توسـعه»در اینجا قصد نقد دیدگاه او را ندارم و در مقالۀ 

ــه آن پرداختــه 5گرایی توحیوودی و حووق انسووانعووامکتــاب  ــه ب ام. قصــدم در اینجــا تنهــا اشــاره ب
 شناسی پوزیتیویسم و نظریۀ نوسازی در توسعه است.معرفت شناسی غالب و پشتوانۀ بیعت

                                                                                                                   
1. Habermas, Jurgen (1973), Knowledge and Human Interest, translated by Jeremy J. 

Shapiro, Canada: Saunders of Toronto. Ltd. 
رگین، اـاپ دوازدهـم، تهـران: ، ترجمـۀ  نیـک گـانسان خردمند، تاریخ مختصر بشر ، 1397. یوواو نوا هراری د2

 .164فرهنگ نشر نو، ص 
 .324. همان: 3
 .533-534. همان: 4
 ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.گرایی توحیدی و حق انسانعام ، 1398. عماد افروغ د5
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خـورده بـا شناسی مرتبن با الگویی خاص از توسـعه و گرههای  بیعتیکی دیگر از ویژگی
سـختی زیست، نگاه شیءواره و رمززدایانه به  بیعت است. در دنیـای کنـونی بهتخریب محین

نگر د معنا و شعور اسـت. بـا نگـاه دوگانـهظاهر شیءواره، واجتوان مدعی شد که  بیعت بهمی
ای، معنـایی نیـز گرایی م ر ، مشکل بتوان ذیـل یـک نگـرش منظومـهمحر و مطلق و ت اوت

کنندگی موجـودات عـالم در شـعور و تسـبیحبرای موجوداتی غیرانسانی متصور شد. دربارۀ ذی
ا رض و مـن فـیهن و ان قرآن کریم آمده است: تسبح له السموات السـبع و  ۴۴سورۀ اسراء آیۀ 

آسـمان و  من شیء ا  یسبح بحمده ولکن  ت قهون تسبیحهم، انـه کـان حلیمـًا غ ـورا ده ـت
اند و موجـودی نیسـت در عـالم زمین و هر که در آنهاست همه به ستایش و تنزیه خـدا مشـغوو

کنیـد. جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوسـت ولـیکن شـما تسـبیح آنهـا را فهـم نمی
 همانا او بسیار بردبار و آمرزنده است .

 سراید:گونه میشدۀ ایرانی و جهانی اینمو نا، شاعر و فیلسوف و عارف شناخته
 

ــــبان ــــد روزان و ش ــــما گوین ــــا ش  ب
 

ــــــالم بی ــــــۀ ذّرات ع ــــــانجمل  زب
ـــیم  ـــیریم و خوش ـــمیعیم و بص ـــا س  م

 
ـــیم ـــا خامش ـــان م ـــما نامحرم ـــا ش  ب

 
 

شناسـی صـرفًا تجربـی و ی و در نقد مواجهه با  بیعتشناسی قرآندرمجموع و برپایۀ  بیعت
. نگهدارنـدگی و ۲. خالقیت خدا و مخلوقیت  بیعت، ۱توان بر داروینیستی کور و تصادفی می

. ۶.  بیعت بـرای انسـان و ۵مداری عالم، . غایتمداری و حق۴. تسبیح عالم، ۳ربوبیت الهی، 
کید کرد. م ا د آیات مربو  تمامًا د لت بر نگـاه خـاص بـر مسئولیت انسانی در برابر  بیعت تأ

نـاخواه نگـاه دارد. خواهگسـیخته بـا  بیعـت بـازمی بیعت دارد کـه آدمـی را از برخـورد لجام
 ای و رمزآلود به آن و باور به اینکهمداری به  بیعت، نگاه آیهمخلوب و غایتمدار و مبتنی بر حق

دند و اینکه انسان مسـئولیتی در قبـاو  بیعتـی تمام موجودات عالم در حاو ذکر و تسبیح خداون
دارد که حیاتش وابسته به آن است، محـدودیتی همـراه بـا احتـرام در اسـت اده از  بیعـت بـرای 

وری از  بیعـت در دهد. بهـرهضابطه هشدار میبرداری بیزند و انسان را در بهرهانسان رقم می
زیسـت، از نتـایج نی و ح اظـت از محینجهت تعالی معنوی انسـان و مسـئولیت در قبـاو آبـادا

  بیعی این نحوۀ نگاه است.
شناسـی نظر از وجـه  بیعـی و مـادی ویـروس کرونـا کـه حـاکی از ضـعف  بیعتاما قطع

مـادی آن  -مند غالب در فهم و تبیین آن است، نباید با این پدیده صرفًا در وجـه  بیعـیغیر یه
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انی، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی و برخورد کـرد و از ابعـاد و تبعـات مـرتبن انسـ
تنها بـا ایـن پدیـده، بلکـه بـا هـر پدیـدۀ متافیزیکـاو آن غافـل بـود. اصـوً  نـه -درنهایت الهـی

ای و دیـالکتیکی داشـت؛ بـه ایـن معنـا کـه سـایر ای منظومـهمحور دیگری بایـد مواجهـهم هوم
ای مؤثرند. ان در تحلیل جامع هر پدیدهها و تمایزاتشرغم ت اوتها و قلمروهای مرتبن، بهعرصه

شناسی نوین غرب همین ت کر ثنـوی و دوگانـه و غ لـت های مرتبن با هستیات اقًا یکی از مؤل ه
 عبارتی غ لت از اتصاو در عین تمایز و ت اوت است.ای و بهاز نگاه منظومه

شـدن افرا ـی شـده صصیعبارتی تخکار و یـا بـهگرایی و تقسیمشدت اسیر ت اوتامروزه بشر به
هـا و انگاشـتن ربنگرایی و نادیدههاست. ت ـاوتها و اتصاواست که نتیجۀ  بیعی آن غ لت از ربن

شناسـی متصـل و مـرتبن بـا شناسـی نیسـت، بلکـه بـه دلیـل هستیها، تنها یـک مشـکل روشاتصاو
اصـل عـالم  شناسی نیز است. القای نحوۀ دید و ت کـری خـاص بـهشناسی، یک معضلۀ هستیروش

های بیگانـه فرضها و پیششناسی، مؤل هاساس، عالم وجه و ماهیت خود را دارد و روشاست؛ براین
های توان به عمـق هسـتی و  یـهشناسی سطحی نمیبا عالم خود را دارد. مسلم است که با این روش

دوگـانگی، ازجملـه  گونـهای و دیـالکتیکی خـود کـه هیچآن پی برد؛ لذا نگارنده با رویکرد منظومـه
ــس ــۀ ن  ــاده -دوگان ــدن، م ــی -ب ــا،  بیع ــردی -معن ــاعی، ف ــت -اجتم ــاعی، واقعی ارزش،  -اجتم

 -عشـق، علـم -عمل، عقـل -مشاهده، نظریه -عمل، نظریه -شناسی، واقعیتروش -شناسیهستی
، تابـدذلـک را برنمیفرورونـده و امیاو -مانـدگار یـا فرارونـدهدرون -جامعـه، اسـتعالیی -هنر، علـم

 ور ای و دیـالکتیکی داشـته باشـد. ایـن مواجهـه بـهای منظومـهکوشد تا با ویروس کرونا مواجهـهمی
یافتگی و تغییر، ذیل نگرش فراینـدی و غایتمـدار دارد. مندی واقعیات، ساختخاص تأکیدی بر  یه

رفراینـدی و ای و غییافتـه، حادثـهعبارتی فعلیتمنـد و سـطحی و یـا بـهدر ایـن نگـرش، نگـاه غیر یه
یافته و متغیـر دیـد، مند و ساختغیرغایتمدار ناموجه و نامعتبر است؛ لذا ویروس کرونا را باید اوً   یه

 ور خـاص سـه یافته و متغیر دید. اگر بـهمند و ساختثانیًا باید هرکدام از وجوه مرتبن با آن را نیز  یه
زیکاو برای این ویروس قائل شـویم، هرکـدام از متافی -اجتماعی و الهی -مادی، انسانی - یۀ  بیعی

 .های خود را دارا هستندسه  یۀ مزبور نیز  یه
ها و گرایانه و  بیعـی من ـک از سـایر  یـهبدترین نوع مواجهه با این ویروس، مواجهۀ اثبات

ــارۀ مبــانی، پیشعرصه شناســی ایــن رویکــرد، در حــد مجــاو، هــای  بیعتفرضهاســت. درب
 ی این بحی تلویحًا به عوارض آن نیز اشاره شد. گ ته شد که این ی شد. در  بهک ایت بحبه

شناسی که مرتبن با انسان و نحوۀ نگاه او به عـالم اسـت، بـا اـه عـوارض و پیامـدهایی  بیعت
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زیسـت را نبایـد زیسـت حـداقل آن اسـت امـا تخریـب محینهمراه اسـت کـه تخریـب محین
اجتمـاعی غافـل شـد. اسـتیون  -ض آن بـرای حیـات انسـانیمحصور در  بیعت دید و از عوار 

های دگرگونی اجتماعی، ضمن استناد به آرای محققان مختلف، ویگو در فصل مربو  به هزینه
ها و منا ق، کـاهش های اقتصادی دافزایش بیکاری، افزایش شکاف درآمدی بین گروهبه هزینه

محیطی دتولیـد مـواد زائـد؛ آلـودگی  هایرضایت شخصی، کاهش رفاه اجتماعی و... ، هزینه
هــا و هــوا شــامل مونواکســید کــربن، هیــدروکربن، نیتــروین و اکســیدهای ســول ور، ازن، دوده

های اسیدی؛ تخلیۀ ازن؛ نابودی زندگی آبزیان؛ افزایش میزان خاکستر محصو ت صنعتی؛ باران
دی منابع غذایی حیوانات اشعۀ ماوراءبن ش و اشعۀ کیهانی و افزایش میزان سر ان پوست و نابو 

ها، تانکرهای ن تی، مـواد زائـد ها و نیروگاهدریایی؛ آلودگی آب ناشی از تخلیۀ پسماند کارخانه
وهـوایی شـامل نوسـانات دمـای زمـین و محیطی آن؛ تغییـرات آبپالستیکی و عوارض زیسـت

اثـر احتـراب  اکسید کـربن در هـوا در ور خاص افزایش درجۀ دمای زمین به علت ایجاد دیبه
سـازی انبـوه و اثـر زدایی و بیابانها؛ جنگـلها و ایجـاد گرمخانـهمواد سـوختی ناشـی از فسـیل

گرایی، افـزایش های انتقاو به سـمت نـوگرایی دمـادیمتعاقب آن بر افزایش دمای زمین ، هزینه
بـردۀ  دسـتی،هـا و صنایعشدن ساختارهای اجتماعی، نابودی مهارتفردگرایی به قیمت متالشی

رفتن استقالو فردی، رشد شهرها به قیمت نابودی روستاها و تـداوم ساعت شدن انسان، ازدست
ها، فداشدن لذایذ جاری پیش پای افزایش نرخ رشد، مبادلۀ مصرف جاری بـا مصـرف نابرابری

های وارده بـر بهداشـت و سـالمت انسـان؛ نـابودی یـا های اجتماعی دآسـیبآتی و... ، هزینه
شـده و زنـدگی های قربانیهای  بیعی؛ نسـلهای دارایی و تخلیۀ زودرس ثروترزشفرسایش ا

های اجتماعی؛ ابزارشـدن افـراد پـیش پـای تر از شرافت انسانی؛ تداوم محرومیتدر سطح پایین
ها، اه در فراوانـی و اـه در فقـر و دار نسلدستیابی به اهداف اجتماعی؛ ازخودبیگانگی ریشه

های نـژاد انسـانی؛ کی یـت زنـدگی ومبیل و به تعبیر میشان، یکی از مصـیبتبدبختی؛ اختراع ات
شامل رفاه، شادی، رضایت، اجرا، ترس، نگرانی، اخالب، درد و رنج، جرم، خشونت و تجاوز؛ 

هـای ناشـی از زنـدگی های مـردم؛ ناهنجاریامراض محیطی؛ آلودگی تشعشعی؛ تقلیل انتخاب
ــهری؛ بی ــگاهی؛ش ــراد دانش ــدگی اف ــتبن فای ــی و قطبیهای تخصصیبس ــدن علم ــدگی ش ش

کادمیـک و عـدم تـوان پاسـخگویی بـه جنبـهازاندازۀ استعدادهای فکری اهرهبیش های های آ
رفتن تـوان شناختی دازدستهای رواندیگر زندگی اعم از فکری، زیباشناختی و عا  ی ، هزینه

از کـار و ت ـریح و انشـعاب ها و بیگـانگی زدگـی انسـانفردی برای درک و کنترو محـین؛ فن
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ــری  ــم فک ــد، تیلوریس ــی زیجرول ــر س ــه تعبی ــه و ب ــدن فناوران ــی از تم ــانی ناش ــیت انس شخص
شـکوفایی  -جای خـودشدن بـهتنها در صنعت، بلکه در فکر[؛ مرض ماشینی]خودکارشدگی نه

های خـالب بـا یـک سـری مراسـم یکنواخـت و متعـارف و موردنظر مازلو و معاوضۀ توانمندی
بینی، یکنواخت و آشنایی از رفتار، به تعبیر یابلونسکی، اغوای پیشذیل یک الگوی قابلزندگی 

هـای جامعـه؛ وارد شـدن آسـیب واسـطۀ پاداشهای خالب و به فساد کشیده شدن آنهـا بهانسان
هـای  بیعـت جدی بر رابطۀ انسان با  بیعت، بر منش  بیعی هسـتی انسـانی و لـذت از زیبایی

یافته؛ خودبیگانگی و جرم و انواع و اقسام فرار از خـود ازحد توسعهماشینی بیشواسطۀ جامعۀ به
سوی مشروبات الکلـی، مـواد مخـدر، تصـوف، ادیـان افرا ـی، و حـا ت خیـالی وجـودی؛ به

جمعی و اضـطراب و واسـطۀ وسـایل ارتبـا شدن حـس واقعیـت و هویـت شخصـی بهمغشوش
 1کند.ناامنی  اشاره می

ــا اســت می ــوان ب ــکار ت ــا مکعــب اجتمــاعی روی بس ــوم اهارســطحی اجتمــاعی و ی اده از م ه
شناسـی های ناشی از الگوی توسعۀ غالـب و  بیعتتر برای احصای هزینهتر و جامعاهاراوبی دقیق

وقوعی تمایز در عین اتصاو انسان بـا  بیعـت تأکیـدی ویـژه متناظر آن به دست داد. این م هوم بر هم
و  -. روابـن ذهنـی بینـا۲. مواجهات مـادی بـا  بیعـت، ۱اند از: ود عبارتدارد. این اهار سطح وج

ــاوت،  -درون ــت مت  ــا موقعی ــامالن ب ــین ع ــی دبیناشخصــی  ب ــطح ۳ذهن ــن اجتمــاعی در س . رواب
تر، سـادهعبارتبه 2منـدی ددرونـی  شخصـیت؛.  یه۴تقلیل سـاختارها، نهادهـا و اشـکاو و غیرقابل

تـوان ا جامعه دروابن و ساختارها  و با خود. حسب اهارتایی مزبـور میارتبا  با  بیعت، با دیگری، ب
کشـانه از  بیعـت، در های دگرگونی اجتماعی ناشی از توسعه با الگوی غربـی را در رابطـۀ بهرههزینه

رعیتـی و غیـرآزاد بـا دیگـری، تـالش در جهـت تحکـیم  -عبارتی اربابرابطۀ اغوایی و القایی و یا به
بخش اقتصــادی، اجتمـاعی و فرهنگــی در سـطح جامعــه و درنهایــت های اسـارتروابـن و ســاختار 

بخش، فهم عاملیت و فاعلیت انسانی در مواجهه با ساختارهای تـاریخی اسـارتبسترسازی برای عدم
توان ات اقات مربو  به ویـروس کرونـا، اعـم از یابی و تحلیل کرد. عطف به اهارتایی مزبور میریشه

 متافیزیکاو را بهتر تحلیل کرد. -الهی بیعی، اجتماعی و 
محیطی در برابــر تــوان بــروز و ظهــور آن را واکنشــی  بیعــی و زیســتدر وجــه  بیعــی می

های عالم  بیعـت و خـالق توجه به ضرورتگسیخته و نگرش تصادفی و بیشناسی لجام بیعت
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در نـاتوانی در تـوان شناسـی را میدیگر، ضـعف ایـن  بیعتها ت سیر کرد. ازسویاین ضرورت
فهم ریشه، ارایی و اگونگی پیدایش و بسن آن مالحظه نمود. اگونه است که یک ویروس 

ریزد و عجز گرایی تجربی غالب را فرومیکواک و ناشناخته کل برج و باروی پر مطراب علم
 کند.آن را آشکار می

ت و ارتبا ـات به لحاظ رابطه با دیگری، شاهد تلطیـف رابطـۀ افـراد بـا یکـدیگر در تعـامال
نوبــۀ خــود در تضــعیف فردگرایــی و خودخــواهی و روزمــره هســتیم. ایــن تلطیــف ارتبا ــاتی به

گرایی مرتبن بـا ت کـر مدرنیتـه ریشـه دارد. شـهودًا رشـد فزاینـدۀ همبسـتگی و همـدردی لذت
اجتماعی بین افراد را شاهدیم. اگر همبستگی و یگـانگی افـراد بـا یکـدیگر، در درد مشـترک، 

قاتی، فرانژادی، فراقـومی، فراجنسـیتی و فرادینـی آن ریشـه داشـته باشـد، ویـروس کرونـا فرا ب
شناسـد، تمـام مرزهـای جغرافیـایی، دینـی، گونـه مـرزی نمیخوبی ثابت کرده است که هیچبه

شـکل گرفتـه  شدن واقعی و تمایزنیافتـهالواقع یک جهانی بقاتی، نژادی و غیره را شکسته و فی
افتد که تمامی مرزها و اعتباریات، جز ایمان و عمل صالح، صحرای محشر میاست. آدمی یاد 

شوند. آنجا که به تعبیر قرآن کریم بـرادر از بـرادرش، مـادرش، پـدرش، فاقد ارزش و اعتبار می
گریزد، یوم ی ر المرء من اخیه، و امه و ابیـه و صـاحبته و بنیـه دسـورۀ همسرش و فرزندانش می

در روزی که برای هریک از آنهـا کـار و گرفتـاری اسـت کـه او را داز  ، ۳۴-۳۶عبس، آیات 
 . اگـر ۳۷دارد، لکـل امـری مـنهم یومئـذ شـأن یغنیـه دهمـان، پرداختن به کار دیگران  بـازمی

بپذیریم که تمایزات اجتماعی و اعتباری و مزایای مترتب بر آن، سدی محکم بـرای همبسـتگی 
م و فراگیـر و فراتمایزیافتـۀ آن توانسـته اسـت بسترسـاز انسانی است، کرونا به دلیـل ماهیـت عـا

و سـ ید، زن و  مناسبی برای همبستگی نوع انسانی باشد. ایـن ویـروس، ثروتمنـد و فقیـر، سـیاه
شناسـد. پنـداری مرد، مسلمان و مسیحی و یهودی و در کـل مـؤمن و غیرمـؤمن متعـارف نمی

د؛ حاو اه رهایی از بیماری کرونـا باشـد ای واحانسان است و غم و دغدغۀ رهایی او از مسئله
ارتبا ـاتی ثابـت نمـود کـه بسـیاری از  -اه رهایی از آتـش دوزخ. کرونـا بـه لحـاظ اجتمـاعی

کنـد عـالم روحـانی باشـی یـا اسـتاد انـد. در اینجـا فرقـی نمیاعتباریات اجتماعی فاقـد ارزش
تار و پزشـک و مهنـدس و پرسـ دانشگاه، وابسته به  بقات با  باشی یـا  بقـات پـایین جامعـه،

رئیس و مدیر باشی یا بیمار و کارگر و کارمند و مرئوس. بایـد بـه فکـر نجـات خـویش باشـی. 
انگیز در روز قیامت؛ با این ت ـاوت کـه در روز قیامـت ای است از رخداد عظیم و شگ تجلوه

ه دردی میابـاکنـون ایـن گریـز و احتیـا  بهفقن گریز مطرا است و راه فـراری نیسـت امـا هم
 ساز همبستگی و پیوندی مشترک و جهانی است.مشترک، زمینه
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رسـد کـه ای در سطح جامعه و فراتر از آن تمدنی نیز بـه نظـر میبه لحاظ وجه ساختاری و رابطه
داری و رابطـۀ اسـتیماری ذاتـی آن را بـه اش کـل نظـام سـرمایهاین ویروس به دلیل تبعـات اقتصـادی

داری جهـانی وارد داری و پیونـدهای سـرمایهسازی سـرمایهبه جهانیای بزرگ االش کشیده، لطمه
سـازی کننـدۀ جهانیها و رفتارهـای تقویتهای ایستادگی و مقاومت در برابـر سیاسـتکرده، اندیشه

 داری را بار دیگر احیا کرده و قوت قلبی برای آنها شده است.سرمایه
اسـتعالیی و مـرتبن بـا خـدا را زنـده کـرده و درنهایت، در وجه رابطه با خود، بار دیگر من  

است، انسان را در خود فروبرده و با فطرتش آشنا نموده است. خدا بار دیگر خودنمایی کرده و 
عظمت خود را به رخ کشیده است. انسان در پی خودشناسی و یـافتن خـود واقعـی اسـت. بـار 

دف اصلی بشر شده است. دعا به دیگر اتصاو و یگانگی با خدا و فراخواندن او و نیایش با او ه
گسیخته تا حدودی بـه خـود آمـده اسـت. پیشگاه الهی فراگیر شده است. بشر رهاشده و لجام

خدا بار دیگر در برابر تز خدامردگی قد علم کرده است. بعضًا صبر مهلت خدایی به بشر به سر 
د را پـس بدهـد. بشـر ویژه اعماو ساختاری خـو آمده است. بشر باید تاوان برخی اعماو خود به

سـاز های خود را باید در ارتبا  با خـدای قابلیتها و فعلیتمتوجه شده است که خود و قابلیت
ــر از بیگــانگی از کــار و ماشینی ــالهم ببینــد. بزرگتعریــف کنــد و آن را فرات ــرین شــدن و امی ت

 اوست. ترین هدف و غایت بشر یگانگی بابیگانگی و درد بشر، بیگانگی از خدا و بزرگ
شناسی و نحوۀ ارتبا  با آن، تغییر در رابطه بـا دیگـری و تعریـف آن ذیـل درنهایت، تغییر در  بیعت

بخش و بخش و معاوضـۀ آن بـا سـاختارهای رهـاییهای اسـارتدوستی، تغییر سـاختارهمبستگی و نوع
ـتعالیی، از عبرت در قلمروهـا و هـای مطلـوب ایـن ویـروس برقراری رابطۀ یگانه با خـدا و فهـم مـن اس

هــای فــوب را کــدام از عبرتای مــرتبن بــا آن اســت. البتــه مختــاربودن آدمــی هیچهای منظومــهعرصــه
شـود، اش دگرگـون میاش مطـابق بـا فطـرت الهـیسازد. بشر عبرت گرفت، زنـدگیناپذیر نمیاجتناب

 نگرفت واکنش و بال و ابتالیی دیگر در انتظار اوست.
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 کرونا و علم پزشکی در ایران
  1تقی آزاد ارمکی

 مقدمه
بـا رویکـرد « وضـعیت علـوم انسـانی و اجتمـاعی»در  وو بیش از یک سده است که دربـارۀ 

مطرا شده و تولیدات بسیار درست یا نادرست تهیـه و اـاپ شـده های متعددی انتقادی بحی
اند که  را آنها در این نوشتار نیست، از حد نقد عبور کـرده د یلیشده بهاست. مطالب تهیه

گیری و توسعۀ این علوم و حتی حیـات اند؛ اعتراض به نحوۀ شکلو جهت اعتراضی پیدا کرده
شناسـی و افـرادی کـه در آنهـا اشـتغاو دارنـد. در امعههای متعدد آن خصوصًا جسازمانی رشته

های فکری ن وذ با بنیانبعضی افراد مهم و ذی -بعد از انقالب اسالمی - وو اند دهۀ گذشته
اعتبــار عنــوان کــردن علــوم انســانی و اجتمــاعی، سیاســی و ایــدئولوییک و بنیادگرایانــه، بــا بی

رعت توسعۀ رویکرد اعتراضی در حـوزۀ علـوم اند. سهای متعددی برایشان  را کردهجایگزین
 لبانه بوده است کـه حاصـل گیری اعتراضی، جنگانسانی و اجتماعی در ایران بیشتر با جهت

جای مت کر و منتقد، اریک به دست آمده است. خوشـبختانه وضـعیت علـوم تجربـی و آن به
های ه دلیـل ضـرورتفنی این سرنوشـت را پیـدا نکـرده اسـت؛ اوو اینکـه دربـارۀ ایـن علـوم بـ

اند. ها دانسـتهگیری از ایـن رشـتهای، کمتر اعتراضی وجود داشته و توسعه را همسان بهرهتوسعه
 ور خـاص پزشـکی ماننـد الهیـات از دوم، در فهم عمومی فرهنگی و دینی، علـوم تجربـی بـه

                                                                                                                   

 دانشگاه تهرانشناسی جامعه. استاد ۱

  azadarmaki@gmail.comایمیل:  
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 خصوصـاً  -ضروریات است و است اده از آن از ضروریات حیات است. سوم، بیشـتر کنشـگران
برای توسعۀ فنی و سازمانی، احساس نیاز بیشتری به  -کنشگران حوزۀ سیاسی و مدیریتی کشور

انـد. بـدین لحـاظ علـوم ها بودهاین نوع علوم داشـته و اکیـرًا خودشـان دارای همـین تخصـص
سـادگی توان گ ت که این علوم بهاند. البته نمیشده کمتر مورد نقد و اعتراض قرار گرفتهاشاره

انـد. در نگـاه مشـکل بودهایران مستقر شـده و هـیچ گزنـدی ندیـده و متخصصـان آنهـا بیدر 
ای بین علوم تجربی و فنـی بـا علـوم انسـانی و اجتمـاعی، ت ـاوت داوری و قضـاوت در مقایسه

موردشان وجـود دارد. رویکـرد مسـلن در خصـوص علـوم انسـانی و اجتمـاعی، بنیادگرایانـه و 
که رویکرد اصلی در باب علوم تجربـی و فنـی بوده است، درحالی رادیکاو و کمی هم انتقادی

هایی که دربارۀ علوم تجربی و فنی مطرا شده است، بـه میـزان کارکردگرایانه بوده است. سؤاو
ــدگی گروهبهره ــا در ســاختار اجتمــاعی و زن ــری و اثرگــذاری آنه ــردم گی هــای اجتمــاعی و م

علوم انسانی و اجتماعی مناقشه بر سـر بودونبـود  که دربارۀ ورکلی  را شده است، درحالیبه
 لحاظ سازمانی و درنهایت کارکردی بوده است. آنها و تا حدی هم انتقادهایی به

با توجه به منطق مت اوت داوری دربارۀ علوم در ایران، علوم تجربی و فنـی حتـی در شـراین 
انـد. بـه عـادی، ادامـۀ حیـات داده اند و با تغییر شراین از ساحت بحرانیبحرانی نیز باقی مانده

انـد. ها همیشه در ایـران از منزلـت بـا یی برخـوردار بودهصاحبان دانش و مهارت در این حوزه
شـده اسـت. در دورۀ معاصـر ایـران، مشکالت به گردن شراین یا تکنولویی غربـی وانهـاده می

هـای مناسـب در و امکانگیری ایم کـه اسـاس شـکلهایی بسیار مهم را شاهد بـودهبروز بحران
رفت از آنها مرتبن با علوم تجربی و فنی بوده اسـت ولـی متأسـ انه از  ـرف دانشـمندان و برون

گری مناسـب موجـب ها اقدام جدی صورت نگرفته اسـت؛ عـدم مداخلـهکارشناسان این رشته
هایی دیگر نها در گذر زمان به بحراخود رفع شوند. بحرانخودیها بهشده است تا بیشتر بحران

 حلی برایشان فراهم شود.اند بدون اینکه راهبدو شده یا اینکه از خا رۀ جمعی مردم پاک شده
 ور خاص علوم هایی که در ایران وجود داشته و به صور گوناگون با کلیت علوم، بهبحران 

و درمـانی  اند از: بحران تکنولوییکی و سازمانی و بهداشتیاند عبارتتجربی و فنی ربن داشته
هـای متعـددی کـه در  ور خـاص در جنـگ عـراب علیـه ایـران ، بحراندر شراین جنگی دبـه

هــایی کــه ریشــه در ماهیــت و نحــوۀ اســت اده از اند، بحرانســالی کشــور ریشــه داشــتهخشک
هایی که در حوزۀ سـالمت و سواری دتصادفات و...  برای مردم پیش آمده است، بحرانماشین

های سـالمت و بهداشـت  اعتنـایی بـه سیاسـتیماری در همۀ سطوا و بیبهداشت دگسترش ب
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ای، ملـی، و ایران پیش آمده است، و درنهایت بحران کرونا. این بحران به دلیـل ویژگـی منطقـه
تواند مسیر زیست جمعی ایرانیان را تغییر بدهد. بحـران مـذکور بـه دلیـل نـاتوانی جهانی آن می

 در جهت فتح سالمت مردم است.نظام بهداشت و درمان کشور، 
اکنون نیـز های مهمی  را شده و همدر مقابل اصحاب علوم تجربی و فنی در ایران سؤاو  

ارا نظام بهداشـت و درمـان بـا وجـود »اند از: ترین آنها عبارت را هستند. اصلیدوباره قابل
ای های عمـدهعفامکانات دانشی، سازمانی و حمایتی، در مقابله بـا ویـروس کرونـا داـار ضـ

؟ «شـودهای ناشـی از ایـن بیمـاری افـزوده میروز بر تعداد بیمـاران و کشـتهشده است و روزبه
دهی بهداشتی و درمانی یـا در مشکل در کجاست؟ در ماهیت ویروس است یا در نوع سازمان»

آینـده  اند که در حاو حاضر مطرا هستند و درهایی؟ اینها سؤاو«ساختار علم پزشکی در ایران
  ور وسیعی  را خواهند شد.به

های فوب وقتی اهمیت بیشتری دارند که باورمان این باشد که ویروس کرونـا در ایـران سؤاو
شود. متأسـ انه در مسیر ماندگاری است و در سطح ساختاری و ملی به بحرانی فراگیر تبدیل می

گرفته تـاکنون، های صـورتوضیحزمینه داده شده است. از میان همۀ تکمتر پاسخ دقیقی دراین
 روییم.با دو رویکرد به شرا زیر روبه

. رویکرد اوو رویکردی است بـا نگـاه اقتصـاد سیاسـی. در ایـن رویکـرد، منتقـدان نظـام ۱
شان بر توسعۀ نظام بهداشت و درمـان ایـران و حتـی جهـان داری، تمرکز اصلیاقتصادی سرمایه

ته است. در این رویکرد ادعا بر این است کـه نظـام سازی قرار داشاست که در مسیر خصوصی
ــیر  ــولیبرالی در مس ــاد ن ــته متــأثر از اقتص ــۀ گذش ــران در  ــوو دو ده ــان ای ــت و درم بهداش

پزشـکان، بیمـار و  جای خدمت اصل شده اسـت.سازی قرار گرفته است. من عت بهخصوصی
فکـر خـدمت بـه مـردم و بیماری را مستمسک کسب منافع و منابع بیشتر قرار داده و کمتـر بـه 

دیگر، در حوزۀ پزشکی، تقدم منافع تا خدمت، خود تا دیگـری، بیمـار عبارتاند؛ بهجامعه بوده
زمینـه تا جامعه بوده است. درنتیجه، کنشگران در سطح فردی، نهادی، و سازمانی درگیـر دراین

هـا در انـد. دولت، از توجه به بهداشت و سالمت عمومی غ لت کرده«بیمار»به دلیل تمرکز بر 
پذیری ایران نیز به دلیل فراگیـری منازعـات سیاسـی در تصـاحب قـدرت مرکـزی، از مسـئولیت

 اند.دوری کرده
شناسانه، از فهم دقیق جریان بهداشت و درمان و دانـش رویکرد دوم، با محوریت نگاه آسیب. ۲

اسـت. پاسـخ مهـم  شده تجربی غ لت کرده، بر موانع و مشکالت بهداشت و درمان مناسب متمرکز
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واسطۀ مدافعان نظام بهداشت و درمان متمرکز بر ایـن نکتـه بـوده شده در فوب بهدر مقابل سؤاو  را
زودی وجـود رفـت از آنهـا بـهاند و ثانیًا راهی در بروناست که مشکالتی همهون کرونا اوً  ناشناخته

افراد برای تقویت استد لشان بـه وضـعیت  ندارد، زیرا جامعۀ جهانی نیز گرفتار شده است. بیشتر این
یافته همهـون انگلـیس و آمریکـا اشـاره کـرده، مـدعی ظهور و گسترش کرونا در کشورهای توسـعه

 اند که نحوۀ ورود و مدیریت نظام بهداشتی و پزشکی ایران بهتر است.شده
 

 سهم دانش پزشکی در مدیریت کرونا در ایران
در فـوب تاحـدودی بعضـی از ابعـاد کرونـای ایرانـی را نشـان شـده هراند هر دو رویکرد اشاره

اـرا؟ اـون بـین »شده را ندارند. های مطراگویی فنی و علمی به سؤاودهند اما توان پاسخمی
میزان سرمایۀ انسانی و سازمانی موجود در حوزۀ بهداشت و درمـان همـراه بـا صـرف انـریی و 

هـا تناسـبی وجـود نـدارد. دهییر با اقدامات و بهرههای بسیار مردم ایران در  وو سدۀ اخهزینه
آمـوزان در سـازی دانشبراساس آمار و ا العات موجـود بیشـترین هزینـۀ آموزشـی بـرای آماده

کردۀ زیـاد و باکی یـت، نظـام قبولی در رشتۀ پزشکی در ایران صرف شده است. افراد تحصـیل
ــان ، ت ــت و درم ــاص وزارت بهداش ــی داختص ــگاهی اختصاص ــز دانش ــتان و مراک ــوع بیمارس ن

ها و... همه توسعۀ فضای کاری را برای ها و آزمایشگاههای پزشکی، داروخانهبهداشتی، مطب
های تخصصی وابسته فراهم ساخته است. پزشکان ایـران بـا منزلـت و اعتبـار و پزشکان و گروه

نـوز در معـرض ایرانـی هانـد و جامعـۀ سـازی قـرار گرفتهامکان درآمد با ، در مسـیر خصوصی
 ها بیشتر است.های متعددی قرار دارد. هزینۀ پزشکی خانوادۀ ایرانی از دیگر هزینهبیماری

تر نشـان داده اسـت کـه بـا مشکل حوزۀ پزشکی در ایران وقتی خـودش را بیشـتر و شـ اف
رو شده است. در این شراین دشراین کرونایی  حـوزۀ پزشـکی و بهداشـتی شراین بحرانی روبه

رو را ندارد. پس از انقالب اسـالمی تـاکنون وان کافی برای ورود و حل مشکالت پیشکشور ت
لحاظ سـازمانی و فنـی و های کشـور، تقویـت حـوزۀ پزشـکی دبـهترین سیاسـتیکی از اصلی

مدیریتی و اعتباری  بوده است. پزشکان و متخصصان این حوزه از بیشترین امتیازات در کشور 
، «درمـان»، «بهداشـت»، «سـالمت»مهنـان مسـائلی بنیـادین همهـون اند ولی همند بودهبهره

 اند.سامان بودهبی« بیمار و بیماری»و « معالجه»
هایی مهم بر پیکرۀ حیات اجتمـاعی و سـازمانی و انسـانی شده آسیببقای مشکالت اشاره

ن درمـان کند و پزشکانی که تواای که خودش را بیمار تعریف میایران وارد کرده است. جامعه
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جنـگ اریکـی بـین بیمـار و »بخشی به بیماران را ندارند. در این شراین، ظهور نوعی و عالج
ایم. دامنـۀ فراگیـر را شـاهد بـوده« جنگ پرسـتار بـا پزشـک و بیمـار» رف و ازیک« پزشک

 ور مستقیم یا با میانجی نظام پزشکی و نظام مالیاتی نیز سـامانی جنگ حتی با مداخلۀ دولت به
شده در حوزۀ پزشکی منشأ بروز مشکالتی جدید و فراگیرتـر در فته است. جنگ پنهان اشارهنیا

پذیر و است. بحران کرونا نشان داد که نظام پزشـکی ایرانـی اقـدر آسـیب شراین بحرانی شده
هایی که کنشـگران ایـن حـوزه در مـدیریت کرونـا در ایـران صـورت ضعیف است. البته تالش

؟ «مشـکل کجاسـت»شی نیسـت. درنتیجـه، ایـن سـؤاو مطـرا اسـت کـه پو اشمدادند، قابل
کردن بیمـاری و سامانباوجوداینکه مشارکت حداکیری کنشگران این حوزه را در مدیریت و به

رســیده، در حــاو مانــدن و غربآمده و بهای آن شــاهدیم ولــی کرونــای ازشــربمســائل حاشــیه
ام. ایـن بیمـاری در نامیـده« کرونـای ایرانـی»شدن به امری خودمانی است که من آن را تبدیل

اثربـودن حضـور حـوزۀ بهداشـت و درمـان ایـران راز کم»حاو ماندگاری و با ما ماندن اسـت. 
 کنیم.؟ در ادامه به بعضی از ابعاد این مسئله توجه می«گرددزمینه به اه امری برمیدراین
خصصـی اسـت. علـوم آید کـه مشـکل اساسـی بیشـتر در سـاحت علمـی و تبه نظر می .۱

بودنش، کمتر خودش را ملـی و بـومی تعریـف کـرده اسـت. درنتیجـه، پزشکی به دلیل جهانی
بیشتر به جهان غیرایرانی وابسته مانده اسـت؛ مسـائل و مشـکالت بهداشـت و درمـان در ایـران 

هـای کمتر در دستور کار کنشگران این حوزه قرار داشته است. آشنایی کافی نسبت بـه بیماری
های جهـان خـارجی، محـور تشـخیص و درمـان جود در ایران وجود نـدارد و بیشـتر، تجربـهمو 

 باشند.می
ها و  ور خاص به متخصصان این حوزه، ضـعفشراین کرونایی در ایران به همۀ ما و به  .۲
های سـازمانی و شـدن ضـعفهای نظام بهداشت و درمـان را نشـان داد. افـزون بـر روشنقوت

رو شدیم؛ مراکز تحقیقاتی و پژوهشـی یـا تحقیقاتی و پژوهشی در ایران روبهتجهیزاتی، با ضعف 
 دادند.تعطیل بودند یا با ضعف و ناتوانی ادامۀ حیات می

، بـه کمـی مراکـز «عنوان دانـش غریبـهپزشـکی بـه»یکی از رازهای عمدۀ بقـای مشـکل  
ی و پژوهشـی دربـارۀ بایسـت حـوزۀ تحقیقـات ور خاص میگردد. بهتحقیقاتی و پژوهشی برمی

های شایع در ایران و منطقه تاکنون به نتایجی مهم دست می یافت ها و بیماریامراض و ویروس
اسـتینای بعضـی از گردیـد. بهو کا های تولیدشـده بـرای فـروش در سـطح جهـانی عرضـه می

 گرفته در حاشیۀ نظام آموزشـی و علمـی کشـور دازقبیـل مؤسسـۀ رویـان  درهای صورتتالش
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سـرعت ها، دانش پزشکی در ایران همهنان مورد سؤاو است. پزشکان ایرانـی بهبعضی از حوزه
اند؛ ای در فضـای تحقیقـاتی حضـور داشـتهاند و کمتر زمانی و دورهوارد  بابت و درمان شده

 اند.درنتیجه، کمتر به حوزۀ پیشگیری و سالمت و بهداشت تا درمان و جراحی وارد شده
رابطۀ نظام پزشکی با بخشـی مقابله با ویروس کرونا در ایران به رابطه یا عدممقابله و عدم .۳

ایم گونه گ ته شده است کـه در بعضـی از شـراین توانسـتهاز جهان وابسته تعبیر شده است. این
بیماران کرونایی را نجات دهیم، اون بعضی از تجهیزات و کا هـای درمـانی از جهـان خـارج 

است. در بیشتر شراین، مبتالشدگان به  وپایی و این  به ایران وارد شدهدبعضی از کشورهایی ار 
 ور اند، اـون ایـران بـهانـد و بیمـاران داـار مـرگ شـدهویروس در مقابل آن بـه زانـو درآمده

جانبه در تحریم آمریکا بوده و امکانی برای خرید و واردات امکانات، کا هـا و تجهیـزات همه
مـدیران و مسـئو ن ایـن حـوزه، مؤثربـودن یـا ناکارآمـدی نظـام فنی تخصصی نداشـته اسـت. 

انـد. همـین بهداشت و درمان ایران را بیشتر در ارتبا  با نظـام تخصصـی جهـانی قلمـداد کرده
 خودک ایی نظام بهداشت و درمان در ایران دارد.وابستگی، نشان از عدم

طح ملی، توانسـته اسـت درنتیجه، هراند نظام بهداشت و درمان با گسترش فراگیر در س .۴
از واردکردن پزشکان هندی و بنگالدشی و... به ایران جلوگیری کند و درمقابل، امکان درمـان 

 ور خاص آسیایی  را داشته باشد، ولی همهنان در شـراین بحرانـی، بعضی از افراد خارجی دبه
مام داشـته باشـد. بـه تواند اثرگذاری تکارآمدی کافی ندارد و بدون ارتبا  با جامعۀ جهانی نمی

گیری بحرانی همهون کرونا مشکل اساسی در ساختار علـم پزشـکی در آید که با شکلنظر می
 ایران است. این امر در ادامه مورد واکاوی بیشتری قرار گرفته است.

 

 رفت از وضعیت بحرانیهای برونراه

آیـا راه نجـاتی بـرای »؟ «اه بایـد کـرد»شده این سؤاو مطرا است که با توجه به نکات اشاره 
اـه »؟ در پاسخ به سـؤاو «رفت از مشکالت موجود وجود داردکشوری همهون ایران در برون

گـردد؛ ادعای مؤلف در این متن، به بازسـازی سـاختار علـم پزشـکی در ایـران برمی« باید کرد
 هایی متعدد به شرا زیر ضرورت دارد:درنتیجه، پیمودن گام

های نظام بهداشت و درمان و دانش پزشکی نقا  قوت و ضعفنخستین گام، شناسایی  .۱
ام بر دانش پزشکی است تا نظام بهداشت و درمـان. در ایران است. در این گ تار، تمرکز اصلی

ای دیگر اسـت. های سازمان و نظام بهداشت و درمان، وظی هبدین لحاظ بررسی قوت و ضعف
ها، عام و جهانی بودن آن است. فرض دانش ترین ضعف دانش پزشکی در مقایسه با دیگرمهم
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ترین علــوم بشــری بــه دلیــل محــور قــرار دادن بــدن بــر ایــن اســت کــه علــم پزشــکی خــالص
مسائلی دیگر همهـون « بدن انسان»هاست. تالش عمده بر این بوده است که با تمرکز بر انسان

 ور بیان شده است که ایناهمیت یا نادیده گرفته شود. روا یا ترکیبی از بدن و روا و جان کم
بودن موضـوعش دبـدن انسـانی  دانشـی عـام دانش پزشکی به دلیل وحدت و انسـجام و یگانـه

های درمـانی های آن در جهان یکسان اسـت. بعضـی از شـیوهها و هم درماناست، هم بیماری
ارنـد؛ برند، بـه دلیـل شـراین و امکانـات بـاهم فـرب دکه پزشکان در جوامع مت اوت به کار می

ها و ابزارهـای درمـانی اسـت تـا تشـخیص. دیگر، ت اوت پزشکی در جوامع، در شـیوهعبارتبه
که این نوع نگاه دربارۀ ت اوت پزشکی جوامع و دانش پزشکی در جوامع ناکافی اسـت درحالی

 و نیاز به بازنگری دارد.
ر متمرکـز ضرورت بازتعریف بیمار و بیماری. دانش پزشکی به دلیل اینکـه بـر بـدن بشـ .۲

جا یکسان نیست، دانشی متکیر است تا واحد. در هر جهان اجتماعی، است و بدن بشر در همه
هاست، ضروری است. دانش پزشـکی دانش خاص پزشکی که نه کاماًل معارض با دیگر دانش

ایرانی بر بدن و روا انسان ایرانی متمرکز است و باید آن را در صورت بیماری و آسـیب درمـان 
یافتگی، فهم فرهنگی، موقعیت اجتماعی، و جه کند. انسان ایرانی با توجه به سطح توسعهو معال

هایی مت اوت از انسان آمریکایی دارد. انسان آمریکایی تـا دیـروز سابقۀ تمدنی که دارد، بیماری
 گیریکه انسان ایرانی از نخوردن و ناتوانی از بهرهشد، درحالیاز پرخوری و بدخوری بیمار می

شـود، بـه شده است. انسان ایرانی همۀ آنهه را که بیماری گ ته میاز منابع و امکانات بیمار می
که انسـان گذارد، درحالی، با پزشک در میان نمی«رازداری»لحاظ ص ت و مشخصۀ فرهنگی 

آیـد بـا آمریکایی اعتقاد و درکی خاص از رازداری ندارد و آنهه را که دربـارۀ بـدنش پـیش می
گذارد. اعتقاد به رازی و رمزی برای خود و دیگری ندارد و هر آنهه را کـه شک در میان میپز 

گـذارد. آید و به شکلی به بدن و جانش ربن دارد، با پزشک در میان میدر پیرامونش پیش می
که انسان آمریکایی تـا کند، درحالیشود مصرف نمیانسان ایرانی هراه را که به بیمار گ ته می

شـود و دسـتورات حدود زیادی در اختیار نظام پزشکی است و تحت مراقبـت او قـرار داده می
کند. این است کـه انسـان آمریکـایی واسطۀ پزشک را تا آخر دنباو میشده بهنظام پزشکی ارائه

شود. درمقابل، انسان ایرانی شکاک و در بعضی از شـراین معتـرض نظـام تابع نظام پزشکی می
 گردد.پزشکی می

هـای ای و فکری دانش پزشکی در ایـران. بنیانضرورت بازنگری و بازبینی بینان اندیشه .۳
هـا و ای و ملی، و بیشتر معطوف به ارزشفکری این دانش، بیشتر جهانی و مدرن است تا منطقه
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ها و نیازهای انسـان محلـی بـا هویـت فرهنگـی معـین. نیازهای انسان مدرن کلی است تا ارزش
های فکری و روحی و اجتماعی و فرهنگی را در سامان پزشکی در ایـران نادیـده د بنیانشو نمی

 گرفت.

و « ســنتی»بــازبینی پزشــکی مــدرن و ســنتی. ضــرورت عبــورکردن از دوگانــۀ پزشــکی  .۴
یکی از اصوو مهمی است که در سامان دانش پزشکی در ایران ضرورت دارد. دوگانۀ « مدرن»

و درمان و تشـخیص در ایـران انجامیـده اسـت. ایـن دو دانـش و شده به دوگانۀ بهداشت اشاره
هایی که در دورۀ بحران کرونایی در ایران ظهور کـرد پـیش تجربه باید در هم تنیده شوند تا نزاع

نیاید. در دورۀ ظهور و گسترش بحران کرونا، درمان سنتی که بیشتر شخصی و خـانوادگی بـود 
کیـد میها و بعضی از غذاها و..بر نقش میوه کـرد کـه از  ریـق . در مقابله با ویروس کرونـا تأ

نظام تخصصی بهداشت و درمان مورد اعتراض قرار گرفت. نظام پزشـکی ایـران در ایـن مـورد 
گیـری از امکانـات درست عمل کرده است اما کسانی که توان یا عالقـه یـا امکـانی بـرای بهره

های موجـود و  خـوردن یکـی از جوشـیدنینظام بهداشت و درمان ندارند و تنها امیدشـان مـیالً 
یافتنی است، اه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. برای عبور از این وضـعیت تزاحمـی، انتقـاو دست
های درمـان سـنتی ها و نابسـامانی رف و مالحظۀ ضعفهای این دو حوزه به هم ازیکتجربه

و... در ایران به اه میـزان  دانیم که درمان سنتی، پزشکی سنتیدیگر ضرورت دارد. میاز رف
 فراگیر شده است.

ها اقدر گسترش یافته است. همۀ این دانیم دامنۀ توکل و دعا و... در درمان بیماریمی .۵
گیـری از شـراین ها راز و رمزی خـاص دارد. هرانـد راز و رمـز اقتصـادی و بهرهیافتهگسترش

دهـد. ولی همۀ آن را توضیح نمیواسطۀ معارضان با نظام پزشکی و دانش پزشکی مهم است به
اسـت کـه متأسـ انه در  راحـی و ادامـۀ « جامعه و فرهنگ ایرانی»امر دیگری مهم است و آن 

 لط ی قرار گرفته است.کار دانش پزشکی در ایران مورد کم

بازنگری در ساختار علم پزشکی در ایران مورد نیاز است، زیرا علم پزشکی با پزشـک د بیـب   .۶
ده است. اصالا مسیر علم پزشکی از آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی تـا عمـل بـرای دهی شسازمان

دیگر، عبارتکه دو وجــه پزشــکی، پژوهشــگری و  بابــت بــاهم اســت؛ بــه بابــت اســت. درصــورتی
شده به نظام پزشکی برگردانده شود. ما در گذشته شاهد بـودیم کـه پزشـکان ضرورت دارد دو باو اشاره

ـتند. در  بابت، به تحقیق دربارۀ بیماریقدیمی ایرانی ضمن  ـتغاو داش ها و تهیۀ داروها برای درمان نیز اش
 کنار دفتر  بابت، آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی در کل ضروری است.
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سـمت بازتعریف پزشکی به صور و اشکاو گوناگون. محصوو علم و نظام پزشکی بایـد به .۷
های متعـددی بندیشـد. در ایـن صـورت، سـنخهای ترکیبـی باتربیت نیروهایی متعدد با تخصص

بدین شرا حاصل خواهد شـد: پزشـکان اسـتاد، پزشـکان اسـتاد  بیـب، پزشـکان اسـتاد محقـق، 
پزشکان محقق و غیره. با مراجعه به جمعیت پزشکان در ایران، اکیریت به  بابت و کمـی هـم بـه 

شود و بر حجم و تعـداد افـرادی  تدریس و بسیار کم به تحقیق اشتغاو دارند. این مسیر باید تعدیل
 دهند افزوده گردد.که تحقیق یا تحقیق توأم با  بابت را در دستور کارشان قرار می

شد که تقویت علوم انسانی و اجتماعی با نگاه غیررادیکـالی در تمرکـز بـر اگر گ ته می .۸
د همین نگاه و راه جامعۀ ایرانی است، و بایستی علوم انسانی و اجتماعی ایرانی شکل بگیرد، بای

هـا و در حوزۀ پزشکی صورت پـذیرد. تقویـت پزشـکی ایرانـی یـا پزشـکی متمرکـز بـر بیماری
 داروهای ایران، در دستور کار نظام آموزشی و علمی قرار گیرد.

ای و ملی باید در نظـام علمـی پزشـکی های محلی و منطقهها و ویروسشناسایی بیماری .۹
هـای جدیـد در ایـران شناسـایی خواهنـد شـد و نظـام ه بیماریایران قرار گیرد. آنوقت است کـ
هایی جدیـد پیـدا خواهـد کـرد. بـه همـین دلیـل در ایـن بنـدیبهداشت و درمان ایرانی اولویت

با توجه به شـراین متعـدد در هـر «  بابت و جراحی»تا « شناسیبیماری»شراین، مرکز و حوزۀ 
 واهد شد.منطقه و موقعیت جغرافیایی و اجتماعی تأسیس خ

بندی جدیدی از هدف پزشک و نظام پزشکی و مالحظۀ من عت و خدمت. صورت  .۱۰
های متعددی از من عت و خدمت ضرورت دارد. در این سـوگیری، بـه دانش پزشکی از ترکیب

پذیری آن با کنشـگری پزشـکان بازنگری در فلس ۀ دانش پزشکی در ایران نیازمندیم که امکان
 ایرانی حاصل خواهد شد.

لم پزشکی ترکیبی خواهد شد از پزشکی تخصصی جاری و تقویت پزشکی اجتماعی، ع .۱۱
تر تقویت دو رشتۀ پزشکی اجتماعی و پزشـکی پزشکی فرهنگی و پزشکی سیاسی. از همه مهم

فرهنگی اسـت. در نظـام علمـی پزشـکی در ایـران، پزشـکی اجتمـاعی و پزشـکی فرهنگـی از 
گیـری پزشـکی اجتمـاعی اعتبـار و امتیـاز و بهرهاهمیت کمتری برخوردارند. متخصصان رشتۀ 

برنـد. بـه کمتری دارند و بیشترین من عت از نظـام بهداشـت و درمـان در ایـران را جراحـان می
همین دلیل تمایل کمتری در میان متقاضیان رشـتۀ پزشـکی بـه کسـب تخصـص در ایـن رشـته 

 وجود دارد.

ایـن حـوزه توانمنـدی کـافی بـرای با تمرکز بر پزشکی اجتماعی و فرهنگی، دانشمندان  .۱۲
اند خواهنـد داشـت، زیـرا دانـش و تخصـص و میـدان های مهم را که دووجهیشناسایی بحران
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های فرهنگی خواهد بود. این متخصصان بـا وقـوع شان پزشکی، امور اجتماعی و دغدغهکاری
. آنهـا نظمی در زیست جمعی، توان تمـایز امـر عـادی و بحرانـی را خواهنـد داشـتهر نوع بی

 رف ریشـه در های متعددی خواهند بود کـه ازیـکگیری بحرانکنندۀ خطر وقوع شکلاعالم
 دیگر ارتبا  تنگاتنگ با پزشکی دارد.زیست اجتماعی و فرهنگی دارد و از رف

 
 برای مدیریت کرونا به لحاظ علمی چه باید کرد؟

 ور ت صیلی بحی کـرده و به  ۱۳۹۹دششم فروردین،  گ تاری در مورد کرونای ایرانیدر کتاب 
ام که کرونا به ایران آمده است که بماند، نه زخمی بزند و خارج شود. شراین جامعـۀ نشان داده

های همسان داشته باشند. کرونـا در بعدکرونایی مانند شراین بحرانی کرونا نخواهد بود که پایان
ران آتـی را تعیـین خواهـد کـرد. های متعدد باقی خواهد ماند و مسیر حوادث ایایران در ساحت

واسطۀ حضور مستمر کرونا از کشوری در حاشیه به کشوری همراه بـا دیگـر کشـورها و ایران به
ملل تبـدیل خواهـد شـد. جابجـایی مـوقعیتی ایـران از  ریـق کرونـا منشـأ تحـو ت جمعیتـی، 

مانـده از باقیای و انسـانی های سـازمانی و توسـعهاجتماعی، بهداشتی و... خواهد شد. تجربـه
بندی نخواهـد شـد. درمقابـل، ایسـتی، مسـیر واسطۀ گزارشگران خاص صـورتکرونا، تنها به

واسـطۀ گزارشـگران از درون و بـرون ایـران جانبه به ور همهحرکت و نتایج آشکار و پنهانش به
مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. بدین منظور است که وجه ممیزۀ علم پزشـکی در مقایسـه بـا 
دیگر علوم و معارف در ایران در عام و جهانی بودنش نخواهد ماند. تمایز مشـروع و مقبـوو آن 

هـای پنهـان و در میزان فهم کنشگران حوزۀ بهداشت و سالمت و درمان در بیـان مسـیر بیماری
های  رف و میزان اراده و اقدام در بهبود شراین خواهد بود. در این مسیر، تجربـهآشکار ازیک

ای و ملی همراه بـا تجربـۀ جهـانی توأمـان م یـد و مـؤثر خواهنـد بـود. دانـش و و منطقهمحلی 
کنشگران حوزۀ بهداشت و درمان، فرصـت میانـداری ایرانیـان را بـرای زیسـت ملـی و جهـانی 

 شر  بازنگری در علم، فرهنگ پزشکی، فرآیند درمان و هدف از آن.فراهم ساخته به
 



 

 

 علم و جهان پساکرونایی
 1فکوهی ناصر

 
 مقدمه و بحث

شناسی این ای براساس آسیبتااندازه« جهان پساکرونا»در این مقاله تالش شده است از م هوم 
بیماری در جنبۀ رویکردهای اقتصادی متأخر در جهـان معاصـر رمزگشـایی شـود. نویسـنده در 

، تـالش ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸های در ساو« آن لوانزای اسپانیایی»مقایسۀ بیماری کرونا با بیماری مشابه 
های نـولیبرالی گذاریبار کنونی در جهان را حاصل سیاستزده و فاجعهکند موقعیت بحرانمی

اند انــد و ســبب شــدهبدانــد کــه در  ــوو بــیش از ســی ســاو گذشــته در جهــان انجــام گرفته
ساختارهای رفاه عمومی و بهداشتی عمـوم مـردم تخریـب شـوند و جایشـان را بـه سـاختارهای 

شدن بدن، برای اقلیت ممتاز ثروتمند جوامع انسانی بدهند و در این بیمـاری ت و پزشکیبهداش
تر جهـان از آن نیـز خطـر حرکـت سـریعمحیطی و ویروسـی پـیش و پـس های زیسـتو بحران

سوی ساختارهای داروینیسم اجتماعی، پسرفت دموکراتیک و نظامی و امنیتی شـدن گسـتردۀ به
هـا و مـدت در برابـر بیمـاری را دخالـت قدرتمنـد دولتحـل کوتاهعمومی وجـود دارد. او راه

بینـد و کردن بهداشـت میتقویت ساختارهای بهداشت و سالمت عمومی در مقابله بـا کـا یی
گرفتن رویکردی کاماًل مت اوت در نگـاه بـه توسـعه و اسـت اده از های درازمدت را پیشحلراه

                                                                                                                   
 دانشگاه تهرانشناسی انسان. استاد ۱

  nasserfakouhi@gmail.comایمیل: 
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ــازتوزی ــر منــابع ثــروت و رفــاه در جهــان و نظریــات پساتوســعه بــرای توزیــع و ب ع بهتــر و برابرت
 دمکراسی.گذاری در جهت سوسیاوسیاست

ویژه رو، بازاندیشی و رمزگشایی از گ تمان کروناویروس و بـهنقطۀ حرکت من در یادداشت پیش
شـناس فرانسـوی ، جامعه1شناسی علم برونو  تورگیری نسبی از نظریۀ جامعهم هوم پساکرونا، با بهره

سـوی تخریـب ترین متخصصان کنونی در تحلیل شراین و اگونگی حرکت جهـان بهو یکی از مهم
صورت میبت یا من ی در این فراینـد و در رابطـه بـا  بیعـت تواند بهخویش و نقشی است که علم می

 اصل و اساس هرگونه تداوم هستی انسان را وابستگی و جبـران 2ای ا کند.  تور در نظریۀ گایایی خود
هـای فناورانـۀ زنـدگی های فناورانه، یا بهتر است بگوییم دگرگونیو سازش میان روند رشد و پیشرفت

صورت مشخص بـا نظریـۀ روسـویی داند. این نظریه بهها و جوامع آنها با مادر  بیعت دگایا  میانسان
مبتنــی بــر  بختی او در تمــدن و بــا نظریــۀ بدبینانــۀ لــوی اســتروسجــدایی انســان از  بیعــت و نگــون

نزدیکـی دارد  3های انسانی که درنهایت سبب تخریب آنها خواهـد شـدمحوربودن اندیشۀ تمدنانسان
 گردد.برمی« علم خالص»اش با گ تمان کند، به رابطۀ نظریهاما آنهه رویکرد  تور را متمایز می

ونـاویروس برای آنکه بحی خود را روشن کنیم و پیش از آنکه وارد رابطۀ آن با موضـوع کر 
شـناختی بـر یـک ای انسانشویم، باید به یکی از نخستین مطالعات  تور اشاره کنیم که مطالعه

 ور کتـاب شناس دیگر ارائه داد و همینکه همراه با یک انسان 4شناسی استآزمایشگاه عصب
آن اش که بیش و پیش از هر ایز به دنبـاو و مطالعات بعدی 5دانش در کنشدیگر وی با عنوان 
 علم را نشان دهند و ثابت کنند. 6«یابی اجتماعیساخت»بودند که موضوع 

بحی اساسی  تور در آن است که علم به صـورتی خنیـی، یعنـی خنیـی نسـبت بـه روابـن 
شود وجود خارجی نـدارد و بـه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که درون آن تبیین می -اجتماعی

ویژه شـامل فقن شامل علوم اجتماعی و انسانی، بلکـه بـهپردازد و این امر نههیچ موضوعی نمی
شناسـی، در مدرنیتـۀ متـأخر شود. اینکه علوم گروه اوو از فلس ه تا جامعهعلوم پایه و بنیادی می

                                                                                                                   
1. Bruno Latour 
2. Latour, B (2017), Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime, Polity 

Press. 

3. Lévi-Strauss, C (1955), Tristes Tropiques, éd. Plon. 

4. Latour, B & Woolgar, S (1979), Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, 

Sage Publications.   

5. Latour, B (1988), Science in Action, Harvard University Press. 

6. Social Construction 
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سـازی، یـا در قالـب اند و یا آنهـا را در قالـب مطالعـات ریاضـی مدوشدت به زیر سؤاو رفتهبه
ای آغـاز شـده اسـت کـه و بـه صـورتی تـالش گسـتردهانـد ای کردههای پرسشـنامهنظرسنجی

زدایی شود، دقیقًا به این دلیـل اسـت کـه بودن این علوم به زیر سؤاو رفته، از آنها اعتبار«علمی»
ردهعلوم انسانی درحقیقت نقطه و سراشمه هـای مـدنی در مقاومتای برای ایجاد اعتراض و خج

ای بـرای آن داشـته باشـند؛ اینکـه کمتـرین فایـده داری متأخرند، بدونهای سرمایهبرابر گرایش
هـای بردن حـداکیری مقیـاس دسـتمزدها و پاداشفقن در عمل، برای میاو بـا پـایینرو، نهازاین

زدن بـه کردند، بلکه با دسـتای میمالی و مادی برای کنشگران در این علوم باید آنها را حاشیه
ــی از یورش ــروه بزرگ ــا ر گ ــز آنه ــادین نی ــای نم ــویر ه ــان داده، تص ــار و ارزش نش ــد اعتب ا فاق

ــدون  راهجامعه» ــرض  ب ــناس  معت ــاربردیش ــل  ک ــدلی جهان« ح ــه م ــد، را ب ــدیل کنن ــموو تب ش
بتـوان در جهـانی کـه بـر مـدو مردانـه بازسـازی هم باشـد تـا « مؤنی»شناسی که ترجیحًا جامعه

دان و فیزیکـدان و اضـیشود و حتی اگر زنان در آن پیشرفت کننـد در نقـش سیاسـتمدار و ریمی
پزشــک و بــه نســبتی اســت کــه از مــدو زنانــه فاصــله بگیرنــد و... خواهــد بــود و نــه در نقــش 

ترتیب بتوان علم را بـه علـوم پایـه و دان و... تا بدینشناس و فیلسوف و تاریخشناس و انسانجامعه
« هنـر»ده در گسـتر  1کاربردی تقلیل داد و سـایر اشـکاو شـناخت را بـا یـک عملیـات زیباسـازی

اند هم زیبا و باارزش باشد امـا فاقـد مشـروعیت دخالـت در موضـوع جـدی خالصه کرد که هر
 به حساب بیاید.« علم»

های راهبردی و کـاربردی ریزیهای علمی، اهداف برنامهنتیجه روشن خواهد بود: موضوع
ر آنهـا اصـل بـر یـک شـوند و دهای اقتصادی و نظامی و امنیتـی تعیـین میوسیلۀ منافع بنگاهبه

ــتی و نظامی ــی داروینیس ــاد سیاس ــل اقتص ــی، اص ــاد سیاس ــن اقتص ــود. در ای ــد ب ــده خواه ش
ــهشــموو و انســانبودن جهانمراتبیسلســله ــد اصــل پای ــد محور اســت کــه بای ــه فراین ای هرگون

قرار بگیرد؛ بدین معنا که رشد و پیشرفت و شـکوفایی اقتصـادی بـه هـیچ روی  2یابیمشروعیت
و « نــاموفق»و « موفــق»یافته بــین افــراد مراتب درون جوامــع توســعهو نــرود و سلســلهزیــر ســؤا

مراتب بین کشـورهای مختلـف نیـز بـر همـین اسـاس ح ـظ و سلسله« مسئووغیر»و « مسئوو»
زیسـت بـه دلیـل شـدت محبوبیـت آن و همهنـین شود. روشن است که گ تمان دفاع از محین

محوری این گ تمـان نیـز ح ـظ مراتب در قالب انسانلهاش برای حتی تداوم سلساهمیت واقعی
                                                                                                                   
1. Eugenization 

2. Legitimization 
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هایی با هندسۀ متغیر، بنـا بـر همـان ها و استراتژیشده اما تعبیر و اجرای آن بازهم بر اساس الگو
رو، به باور مـا همـان انـدازه گیرد؛ ازاینمراتبی و دوگانۀ موفق/ناموفق انجام میمعیارهای سلسله

کننـده اسـت، وانزای موسوم به اسپانیایی که نـامی کـاماًل گمراهکه در جنگ جهانی اوو و آن ل
مسئلۀ اساسی جنگ بود، در بیماری کروناویروس نیز فروپاشی  در حـاو حاضـر موقـت  جهـان 

مدت شود و پیامدهایی سنگین در بر داشته باشد، ما بـا محوریـت تواند  و نیاجتماعی که می
گرا بـود و  لبانۀ ملیعلم بازیهۀ دست سیاست جنگ اقتصاد سروکار داریم. در نخستین مورد،
 ضابطه.در دومی بازیهۀ اقتصاد نولیبراو بازار بی

توان از میاو آن لوانزای اسـپانیایی آغـاز کـرد و از ایـن برای ورود به بحی کروناویروس، می
داننـد که امـروز همـه میشود، درحالیگ ته می« اسپانیایی»پرسش ساده که ارا به این بیماری 

منشأ آن در اسپانیا نبوده است؟ دلیـل فراتـر از روایـت تـاریخی، دارای معنـایی تحلیلـی اسـت: 
سـوم از جمعیـت یک ۱۹۱۹آغـاز و تـا  ۱۹۱۸و بهـار  ۱۹۱۷آن لوانزای اسپانیایی کـه در زمسـتان 
صـدمیلیون جمعیـت آن زمـان جهـان بـه آن میلیارد و هشتجهان یعنی پانصدمیلیون ن ر از یک

میلیـون ن ـر  انجامیـد؛ و خـود از د یـل  ۱۰۰دو در بعضی برآوردها تـا  ۵۰ شدند، به مرگ مبتال
ها و کشتار بزرگ جنگ جهـانی دوم بـود. کشیهای توتالیتر، نسلاصلی ظهور فاشیسم و رییم

این بیماری در آمریکا آغاز شد و همراه سربازان و جنگ به همۀ جهان منتقل شـد و در شـراین 
ریزها موسـوم اسـت و در آن سـربازان در که به جنگ خاک -و سخت این جنگ بسیار آلوده

جنگیدند و همـین در انتهـا جنـگ را بـه بدترین شراین بهداشتی و در حالت بیماری  کامل می
در همۀ دنیا انین تل ات هولنـاکی داشـت امـا دقیقـًا بـه  -تبدیل کرده بو« قصابی بزرگ»یک 

داد و اسـپانیا اـون در انتشار اخبار مربـو  بـه بیمـاری را نمـیدلیل آنکه سانسور نظامی اجازۀ 
توانستند در خصوص بیماری صحبت کننـد و  رف بود و مطبوعاتش نسبتًا آزادانه میجنگ بی

 1عنوان منشأ این اپیدمی معـروف شـد.همهنین تل ات بسیار با ی آن لوانزا در آن، به نادرست به
ازآن از شـراین و های جنگ و بالفاصله پـسدر  وو ساو درنتیجه، کاماًل مشخص بود که علم

ــت می ــی تبعی ــات سیاس ــذا نمیالزام ــرد و ل ــد؛ ک ــدمی بده ــه اپی ــب ب ــخی مناس ــت پاس توانس
موضـوع علـم ددر اینجـا اپیـدمی  براسـاس شـراین اجتمـاعی انجـام شـدن دیگر، ساختهعبارتبه

وه پیـروز مت قـین بـا گـروه جنگ را بـه وجـود آوردنـد کـه تقابـل گـر گرفت که جنگ و پسـامی
                                                                                                                   
1. Barry, John M (2009), The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History, 

Penguin. 
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ویژه آلمان و متحـدانش  بـود ولـی بهـای سـنگین ایـن رونـد را کـل جهـان و بـهخورده دشکست
تـوان بـه تل ـات آن لـوانزای اسـپانیایی در زده دادند. در یک مقایسـه میکشورهای فقیر و استعمار

بـرآورد  1درصـد جمعیـت۲۲تـا  ۸میلیـون ن ـر، یعنـی ایران اشاره کرد که آن را بین یـک تـا دوونیم
درصـد از جمعیـت بـوده ۰.۶میلیـون ن ـر، یعنـی اند و همین تل ـات در آمریکـا، حـدود نیمکرده

تـوان از نـوعی گسسـت میلیون ن ر بوده است؛ بنابراین، می۱۳تل ات در هند نیز در حدود  2است.
 کنندۀ امر علمی در این امر سخن گ ت.میابه هدایتسیاسی به -استعماری

توان از یک گسست اقتصادی سخن گ ـت. در سـی در مقایسه دربارۀ کروناویروس میاما 
ایم ساو گذشته ما اندین روند در موقعیت اقتصادی، سیاسی و بهداشتی جهـان را شـاهد بـوده

  ۱انــد از: کــه شــاید بتواننــد وضــعیت کنــونی را توضــیح دهنــد. ایــن رونــدها ازجملــه عبارت
ویژه ا تشدید روند تجمیع جمعیتی به دلیل سبک زنـدگی و بـهشدن شدید جهان، همراه بشهری

های زیســت گرایی افرا ــی در ایــن ســبک زنــدگی کــه نیــاز بــه تجمیــع، مــیاًل شــیوهمصــرف
های بسـیار رایـج تبـدیل کردن فضای شهری را به شیوهنشینی بزرگ و متراکم و کا ییآپارتمان

ترین مرکز جهانی کروناویروس تبـدیل شـده گبینیم امروز نیویورک به بزر کرده است و اگر می
زده شویم، زیرا ایـن دجایی که آن لوانزای اسپانیایی نیز عماًل آغاز شده بود  نباید اندان شگ ت

  تشدید رونـد ۲های جمعیت بر کیلومترمربع در جهان را داراست، شهر یکی از با ترین تراکم
ازپـیش مبـاد ت کردن آن در رونـد بیشو غالـبداری مالی و پـولی اقتصاد نولیبرالی و سرمایه

  ۳المللـی کـاماًل مسـلن بـر تمـام روابـن برپایـۀ د ر، المللی و ایجاد یک بازار بینتجاری بین
یافته و انتقاو گستردۀ صنایع به کشـور اـین بـرای رسـیدن بـه زدایی از کشورهای توسعهصنعت

رغم یافته بـهرفاهی در کشورهای توسعه شدۀ حداقل و ح ظ  بقۀ متوسن اقتصادی وبهای تمام
رغم خطر سپردن بخش بزرگ اقتصاد جهـان بـه یـک شکنندگی موقعیت استقراض در آنها و به

منشانه در سطح اقتصـادی و سیاسـی و های امپراتور لبیش اف و با جاهمدار و غیرکشور اقتدار
کردن گســترده و صوصــی  خ۴حتــی نظــامی و ن ــوذ زیرکانــه و پیوســته در کشــورهای دیگــر، 

                                                                                                                   
1. Afkhami, Amir (2003). "Compromised Constitutions: The Iranian Experience with the 
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شدن جهـان   پزشکی۵زا، تخریب ساختار نظام بهداشتی به سود بخش اقتصادی پزشکی درآمد
اه بیشتر این ای که در گ تمان علمی هرگونهشدت بیشتری گرفت، به ۱۹۷۰ویژه از دهۀ که به

یـک  میابـهبه« جـوانی»تلقـی شـود و « بیمـاری»میابـه یـک به« پیری»گرایش تقویت شد که 
فقن پیامــدهای جنایتکارانــه و رغم عمــر بیولوییــک. ایــن امــر نــهپایدارشــدن بــهموقعیــت قابل

گیری مافیای بزرگ پیوند اندام و توریسم پزشکی داشـت، بلکـه سـبب آمیز نظیر شکلخشونت
بـه یـک مطالبـۀ اجتمـاعی و « عمـر دراز»شدت دموکراتیزه شود و توقـع شد که این گ تمان به

ازای اقتصادی و البته کاماًل خواستهتبدیل شود که ماگرایش عمومی  شدن  بـدن شدۀ آن کا ییب 
هـای اقتصـادی مربـو  نکردنی  مصرف در این حـوزه و بخشو سالمت و جوانی و تشدید باور

های هـای پزشـکی، سـالمت، بیمـهبه آنها بوده است ددرمان بیمارسـتانی، داروسـازی، پژوهش
تادگی، ورزش، زیبایی و مبارزه با اثـرات پیـری و سـاخت پروتزهـای درمان و تصادف و ازکاراف

هـا و سـودترین داروسـوی پرها بهکننـدۀ بودجـههای علمی  هدایت  سیاست۶پیشرفته و غیره ، 
های زیبـایی و پیونـد انـدام، دندانپزشـکی لـوکس و ها دداروهای مبارزه با پیری، جراحیدرمان

راتورهای بزرگ در سی ساو گذشته برای رشد و توسـعۀ درمـان های دارویی  بزیبایی، سیاست
سازی هراه بیشتر مبارزه با گذاری بهداشت به سود خصوصیپیری و داروهای زیبایی، سیاست

آسـایی و کـم تحّرکـی و...  و غیـره  و های ناشی از سبک زندگی مرفـه دپرخـوری، تنسر ان
هـای برداشـتن بخشاخیـر  ازمیان درست برعکس کاهش بودجه و گـاه ددر  ـوو انـد سـاو

هـای شـده کـه اینهـا بیماریسازیهای ع ونی دبا این فرض ناگ ته و یـا زیباییمبارزه با بیماری
های پـژوهش داروسـازی نیسـتند  و ویژه در آفریقا قـادر بـه پرداخـت هزینـهفقرایی است که به

هـای جـوانی در قابلیت گذاری بر پژوهش و سـاخت داروهـای بـا بردنبرعکس تمرکز سرمایه
هـای ناشـی از آن و درمـان و بـا بردن عمـر انداختن پیـری و تمـام بیماریعقبافراد مسن و به

زده رو، نباید شـگ تآسایانه در کشورهای ثروتمند؛ ازاینهای ناشی از سبک زندگی تنبیماری
امروز به مرکز جهـانی  که -شد که در آمار مربو  به قربانیان کروناویروس برای میاو در آمریکا

: آمـار میـزان شـویمرو میبا انین سطح با یی از نابرابری نژادی روبـه -این بیماری تبدیل شده
ومیـر دهد که میـزان مرگاعالم شد، نشان می ۲۰۲۰ومیر در شیکاگو که در هشتم آوریل مرگ

در سـطح درصـد جمعیـت  ۳۰پوسـت ایـن شـهر دناشی از کروناویروس در میان جمعیـت سیاه
های دیگـر آمریکـا ازجملـه در نیویـورک، لوئیزیانـا و این ت اوت که در بخش 1صد است.در۷۱

                                                                                                                   
1. Coronavirus wreaks havoc in African American neighborhoods, https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-

52194018 
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شود، گویای آن است که عامل اقتصادی و در اینجا فقر که خـود را در قالـب غیره نیز دیده می
بد   پوست دمبتال به دیابت و ااقی م ر  به دلیل تغذیۀ نامطلوب وهای ناسالم بیماران سیاهبدن

ای کـه بـراین، رابطـهتواند عاملی اصلی در تبیین نظـری بیمـاری باشـد. افزوندهد، مینشان می
های شدید پلیسـی بـرای گسـترش بیمـاری مشـاهده کـرد: قرنطینـۀ خـانگی توان میان روشمی

وجرا و توهین ددر هند و برخی کشورهای جهـان سخت، مقررات شدید امنیتی همراه با ضرب
کردن شهرها از مردم، هراند بدون شک مؤثرند امـا فراتـر لوگیری از تردد و خالیسوم  برای ج

که  -برای جلوگیری از تل ات« دغدغۀ بزرگ»ای که آنها را در قالب شدهاز گ تمان زیباسازی
های قـرن بیسـتم و حتـی فقن نسبت به آن لوانزای اسپانیایی، بلکه حتی نسبت به سایر اپیـدمینه

گویـای وجـود  -ای نظیر آن لوانزای فصلی در حاو حاضر بسیار بـا  نیسـتخههای ار اپیدمی
ویژه در اقتصـاد پـولی و بازارهـای تری نیز است و آن ازکارافتادن ارخ اقتصاد بـهدغدغۀ بزرگ

های بزرگ پس از کروناویروس به حدی بـوده اسـت ای بورسمالی است. میزان زیان انده ته
انداز یک فروپاشـی اقتصـادی تۀ آنها را از میان برده است. اشمکه سود بیش از پنج ساو گذش

 ۱۹۳۰در اقتصاد آمریکا و این که ممکن است به یک رکود اقتصادی جهانی در سطح بحـران 
اکنـون در درصـدی در آمریکـا  منجـر شـود، از هم۲۰تـا  ۱۵و حتی بدتر از آن دبا نرخ بیکاری 

هزارمیلیـاردد ری را بـرای  ری، بحـی بسـتۀ دهآمریکا پس از تصـویب بسـتۀ دوهزارمیلیـاردد 
توان با مشروعیت ایـن پرسـش را مطـرا کـرد اندازی دوبارۀ اقتصاد مطرا کرده است؛ و میراه

ای که برای انجام قرنطینۀ سخت ددر این و سپس اروپا  با توسل به اسـت اده از زدگیکه شتاب
زدگی معنا با شـتابای وایگون اما هما در قرینههمۀ ابزارهای پلیسی و امنیتی به کار برده شد، آی

شـود رغم تمـام خطـرات موجـود دیـده میدیگری که اکنون برای بازگشایی اقتصاد در جهان به
مـرگ »ومیرهـا روی دیگـری از سـکۀ اسـطورۀ شود؟ و آیا گ تمـان مبالغـه در مرگتکرار نمی

های تـوان بـه صـورتها میایـن پرسـشولو در سنین بسیار پیشرفته نیسـت؟ بـه « میابه بیماریبه
عدی و سیاههای تکشک پاسخمختل ی پاسخ داد و بی ها خواهند بود امـا وس ید بدترین پاسخبج

یابی اجتمـاعی آن مطـرا نبودن علـم و سـاختها فرض اولیۀ ما، یعنی خنییدر همۀ این پرسش
 است.

های روی ربطی بـه نظریـههیچبه توان استد لی بدبینانه را مطرا کرد کهو اینجاست که می
شـود: ایـن اسـتد و بـه همـان شـده انجـام نمیتو ئه نـدارد و لزومـًا در قالـب  رحـی حساب

داری بودن در جامعـۀ سـرمایهگردد که در با  بـه آن اشـاره شـد: موفق/نـاموفقساختاری برمی
رسـد. س بـه انجـام میویرو آمیز اجتماعی و با ابزار کرونـامتأخر که در یک داروینیسم خشونت
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های بسیار مهم میان آن لوانزای اسپانیایی و در این مورد، نیاز به آن هست که بر یکی از اختالف
کروناویروس اشاره کنیم و آن اینکه در مورد نخست، قربانیان اصلی کودکان و جوانان بودنـد و 

ســو و بازگشــایی یکرو، گســترش ایــن بیمــاری از در مــورد اخیــر، افــراد مســن و بیمــار؛ ازایــن
ومیـر ای نـاگزیر برسـد و آن، میـزان بـا ی نـرخ مرگتوانـد بـه نتیجـهدیگر میاقتصادی ازسوی

سودترین افـراد در ترین و کمترین، فقیرترین و پیرترین مردم جهان و در یک کالم پرهزینهناتوان
ومیـر زیاد مرگاحتماوداری نـولیبرالی انطبـاب دارد. هرانـد بـهجهان که کاماًل با منطق سرمایه

قدر نخواهد بود که از نوعی حذف اقشار ضعیف صحبت کنیم اما در اینجا دو نکتۀ اساسـی آن
وجود دارد که در م هوم خشونت نمادین بوردیویی و م هوم  رد و مراقبت و تنبیه فوکویی خـود 

هایشـان ر خانهها، نظیر حـبس مـردم ددهند: در جهان پساکرونا بسیاری از خشونترا نشان می
 ور کامل و از  ریق ابزارهای الکترونیکی، برای ح ظ آنها از بیماری، زیر مراقبت گرفتنشان به

شـود، تنبیه آنها به دلیل شکستن  رد و خروج از حصر، آزاد خواهد بـود و در افـراد درونـی می
هـایی کـه تنظیـر فقیربـودن، پیربـودن، بیمـاربودن، موقعی« شکننده»های همهنان که موقعیت

حلی که برای ایـن کـار بـه آنهـا نشـان توانند از آنها گریزان شوند و راهافراد باید تا جایی که می
داده خواهد شد در منطق داروینیسم اجتماعی بازکردن راه بـر یـک داروینیسـم هراـه بیشـتر و 

 تر اجتماعی در عرصۀ اقتصاد نولیبرالی خواهد بود.بزرگ
هایی اسـت کـه تـوان مطـرا کـرد همـان پیشـنهادعنوان پیشـنهاد میمیـان بـهاما آنهه دراین

محور و شناسـان  رفـدار اقتصـاد اجتمـاعی انسـانهاست اقتصـاددانان سـاختارگرا و جامعهساو
کنند؛ یعنی ارخش گسترده و رادیکاو از نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر محور مطرا می بیعت

داری اجتمـــاعی مبتنـــی بـــر  رف ســـرمایهطه بـــهضـــابداری بـــازار بیهای ســـرمایهسیاســـت
اجراسـت امـا در سـرعت قابلترین پیشنهاد کـاربردی اسـت کـه بهدموکراسی. این مهمسوسیاو

ریزی درزمینۀ توسـعه وجـود دارد های زندگی و برنامهدرازمدت نیاز به تغییری اساسی در سبک
در رویکـرد  2و والتـر مینیولـو 1سکوبارپردازان مهمی همهون آرتور و اتوان از آرای نظریهکه می

هـای کرونا، ایزی نیست جز جهان پـس از بحراناست اده کرد. جهان پسا 3توسعهموسوم به پسا
دهی کند؛ ایـن، جهـانی نیسـت جـز سـازمانها ساو است جهان آنها را تجربه میاقلیمی که ده

جو باشـد و بتوانـد مصـرف و مت اوتی نسبت به فضا و به زمان که کمتر نسبت به  بیعت پرخاش
                                                                                                                   
1. Arturo Escobar 

2. Walter Mignolo 

3. Post Development Theory 
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رفاه را میان کشورهای مختلف و درون هر کشور براساس عـدالت اجتمـاعی و سیاسـی توزیـع 
کارانـه، فاسـد و جنایتکـار و مافیـایی فاصـله بگیـرد. ایـن رونـدها و کند و از روندهای محافظه

ورت ان عـاو بست نیست که لزومًا و در صویژه پیوندشان با یکدیگر ایزی جز یک کواۀ بنبه
خوردن رفتن کامل گونۀ انسانی یا آسـیبجامعۀ مدنی و جامعۀ علمی در دفاع از خود، به ازمیان

 جدی و پسرفت گستردۀ دموکراتیک و سطح زندگی کل بشریت منجر خواهد شد.
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 «جامعه-در -علم» هدنیای پساکرونا و لزوم بازاندیشی دربار

 بازاندیشی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و الگوهای پیرامونتأملی 
 سواد علمی در جامعه 

 1جبار رحمانی
 

هـای متنـاقر در رهـا و جریاناز زمـانی کـه کرونـا در جامعـۀ ایرانـی شـیوع یافتـه، برخـی رفتا
بودن، سـو،  ـب سـنتی بـا ادعـای اسـالمییکهای معرفتی جامعه نیز بروز کرده است. ازنظام

دیگر  ب جدید با شـناختی کـه داعیۀ ارائۀ فهم دقیق و درمان کارآمد کرونا را داشت و ازسوی
کرد و بـین ایـن دو یداشت، درکی کاماًل مت اوت را ارائه م ۱۹-ها و باألخص کوویداز ویروس

جانبــه اوج گرفــت. تنــاقر دیگــری کــه رخ داد، در عرصــۀ نظــام  ــب، نزاعــی جــدی و همه
مدیریت سیاسی و اجتماعی بحران بود که بر سر قرنطینـۀ قـم رخ داد. اولـین شـهری کـه بـرای 

صدا بر سر این مسئله در جامعۀ ایرانـی درگرفـت. گـویی قرنطینه مطرا شد، قم بود و نزاعی بی
بار در تاریخ مـدرن کردن، دون شأن شهر قم بود. باألخص وقتی قرار شد برای اولینین قرنطینها

های مقدس بسته شوند، این نزاع به حداکیر رسید. در ایـن شـراین، متولیـان بارگـاه تشیع، بارگاه
ــرای ضــدباکتریحضــرت معصــومه، اســتد و بودن ضــریح های پزشــکی مــدرن خاصــی را ب

جمهـور شدن حرم را بگیرند. در ه تۀ دوم شیوع بود کـه ناگهـان رئیسوی بستهآوردند تا جلمی
کـه ایز عـادی خواهـد شـد، درحالیدر اظهارنظری تخصصی اعالم کرد که ه تۀ بعدش همـه

                                                                                                                   
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکدهشناسی انسانتادیار اس .1
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دادنـد. همۀ نظام بهداشتی و درمانی از شروع گستردۀ شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران خبـر می
داشـت، گـاه یـک پزشـک و گـاه سـایر افـراد سیاسـی ستاد بحـران نیـز سـخنگویان مختل ـی 

سو  بق بهداشت مدرن بـا شسـتن دادند. مردم هم در این میانه، ازیکهایی متناقر میگزارش
نـوش زنجبیـل دیگر روزی اند وعـده دمکردند و ازسویدست و زدن ماسک و... مراقبت می

س منجر شـود. زمـانی هـم کـه نوشیدند تا  بق توصیۀ  ب سنتی،  بع گرم، به نابودی ویرو می
ای از مؤمنان عـادی بـا های حرم در قم و مشهد با اجازۀ علمای بزرگ دین بسته شد، عدهدرب

ها را شکستند و وارد حرم شدند. این صرفًا جهـان معطـوف بـه میـراث شعار حیدر حیدر، درب
های انه مسـئلههای فوب را داشت، عرصۀ روشن کری مدرن نیز در این میسنتی نبوده که تعارض

میان، برخی از روشن کران، از نوعی پیشگویی قطعی نسـبت بـه آینـده خودش را داشت. دراین
واسـطۀ کرونـا تر کـه بهکردند، از جهانی انسـانیدمیاًل افوو دین و... یا افوو غرب  صحبت می

نـد. همـۀ راندآید، یا روشن کران سنتی دبرخی روحانیون  از دورۀ آخرالزمانی سخن میپیش می
های مختلف جامعـه اعـم از مـردم عـادی، پزشـکان اینها نشان از اغتشاشی عظیم در میان گروه

 سنتی و مدرن و مدیران و مسئو ن سیاسی و روشن کران سنتی و مدرن داشت.
ویروس کرونا نظم عادی و جاری زندگی و جامعـه را بـه تعلیـق درآورده بـود. تقریبـًا همـۀ  

گ تند، در یک نکته اشتراک داشتند، اینکه ایـن یـک ویـروس خن میکسانی که در باب آن س
ــده و شــناخت و پیشکــه همــه در پــی اســت، درحالی بینیپیشناشــناخته و غیرقابــل بینــی آین

ای از هـای گسـتردهپیامدهای آن بودند. اغتشاش در عملکردهای کنشگران مختلف، با جریان
شدت متغیر تر و گاه بهدر حرکت خودش گاه مصممشد و هر جریانی شایعات دائمًا تشدید می

کرد. نزاعی را که در وهلۀ اوو در مدیریت بحران، سـپس در دانـش پزشـکی سـنتی و عمل می
توان به انـد دسـته مدرن در باب کرونا و درنهایت در نحوۀ رفتار مردم خودش را نشان داد، می

مـدیریت بحـران بـرخالف دانـش جمهـور یـا نـزاع در سـطح مـدیریتی؛ رئیس -۱تقسیم کرد. 
نـزاع در سـطح  ـب و  -۲زد، پزشکی در خصوص وضعیت آتی شیوع این ویروس حـرف مـی

نـزاع  -۳درمان؛ پزشکان سنتی و مدرن به نبردی نابرابر و به ن ع  ب مدرن وارد شده بودنـد، و 
تولیـت  هـایی ماننـدن وذ، نهاد حوزه و روشن کران؛ نهاد حـوزه در بخشنهادهای اجتماعی ذی

گرفـت ها و سایر مناسک جمعی را میشدن حرمآستان مقدس قم، جلوی برنامۀ قرنطینه یا بسته
 -۴تمکین متولیـان در برابـر قرنطینـه پرداختنـد و دیگر، منتقدان بسـیاری بـه ایـن عـدمو ازسوی

بردنـد و هـا پنـاه میهای عملکردهای مردم؛ در میان مـردم هـم گروهـی بـه شـ ای حرمتناقر



  427/  «جامعه -در  -علم»دنیای پساکرونا و لزوم بازاندیشی درباره 

 

کنندۀ آن. ایـزی کـه ایـن وهی به  بع گرم و گروهی نیز به علم جدیـد و مـواد ضـدع ونیگر 
ها، تـأثیر ها بـود. یکـی از ایـن شـایعهکرد، خبرهای نقـیر و گـاه شـایعهوضعیت را تشدید می
هـای تقلبـی و رفتن ویروس بود که این نگرش غلن به دلیل مصرف الکلنوشیدن الکل بر ازبین

ربن بـه هـم بـه ها که در ظاهر بـین ر را به کام مرگ فرستاد. حل این نزاع ۳۲۰صنعتی، حدود 
پـذیر نخواهـد بـود. بایـد رسند، بدون ارائۀ درکی کالن از بسترهای برساخت آنها امکاننظر می
تری از این مسئله به دست دهیم تا بتوانیم فهمی بهتر از آن ارائـه کنـیم. ایـن بندی عمیقصورت

های تاریخی و اجتمـاعی خودشـان را ها، تصادفی یا شخصی نیستند؛ آنها ریشهها و تناقرنزاع
 دارند.

فهـم  -۱بنـدی اسـت:  بقههـای فـوب رخ داد، در سـه سـطح قابلها و تناقرآنهه در نزاع
بیولوییک و  بی این ویروس دکه اوج آن نزاع  ـب سـنتی و مـدرن بـود  و ارائـۀ راهکارهـای 

مـدیریت جـامع و اجتمـاعی ایـن شـیوع در جامعـه توسـن  -۲هـا، درمانی و تبعیـت مـردم از آن
نهادهای مربو ه دستاد ملی مـدیریت بیمـاری کرونـا و رفتارهـای نقـیر آن و جابجـایی آن در 

هایی بود که در میان مـردم و نخبگـان حـوو دنیـای پـس از درنهایت، بحی -۳اند مرحله  و 
ونا و پیامـدهای کرونـا بـر جامعـۀ ایرانـی و کرونا رخ داد، آنهه ذیل پیشگویی از دنیـای پسـاکر 

گونه توضـیح داد کـه بحرانـی توان شراین را اینشد. در محور زمان میجهان انسانی مطرا می
گذاری بـرای کنتـرو و درمـان آن در جریـان فراگیر در شناخت بیماری در زمانه حاو، سیاست

ای، یکـی مرحلهایـن بحـران سـه بینی برای آیندۀ پساکرونایی شکل گرفت.رو و پیشزمان پیش
تـوان ایـن ویـروس را شـناخت و آن را در حوزۀ دانش شناخت موجودات بود، اینکه اگونه می

ای را حسـب کنترو کرد، دیگری در باب حکمرانی و مدیریت جامعـه بـود، اینکـه هـر جامعـه
هنگـی و هـای ارزشـی و الگوهـای فر شرایطش اگونه باید فهمید و مدیریت کـرد و البتـه نظام

درسـتی کنندۀ نوع مواجهۀ هر جامعه با کرونا بـود کـه بایـد بهفرهنگ سیاسی قشر حاکم، تعیین
ای بـود کـه گرفت. درنهایت، سومی در باب ت کرات انتقادی و بازاندیشـانهمورد توجه قرار می

 هـاییکردند انحرافهایی که سعی میروی جامعه را ترسیم کند، دیدگاهخواست مسیر پیشمی
واسطۀ خطاهای جامعه و سیاسـت نسـبت بـه حقیقـت رخ داده بـود بازشناسـی کننـد و را که به

سوی حقیقت هدایت کنند. همـۀ اینهـا در های غلن و حرکت بهسمت اصالا رویهجامعه را به
داد که هنوز حتـی شـناخت دقیقـی از آن وجـود نـدارد و در یـک میدان شیوع ویروسی رخ می

توان گ ت که ایـن شـیوه و ی معرفتی و وجودی قرار داریم و حتی نمیموقعیت هاویه و آش تگ
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ها در فضـای دیگر، همۀ ابهامعبارتگیری جهانی اه زمانی کاماًل به پایان خواهد رسید؛ بههمه
آلود و مبهم ناشی از یک ویروس ناشناخته بود. در موقعیـت ناشـناخته بـا دشـمنی ناشـناخته، مه

 آلود شده بود. داد، گویی همۀ زندگی مهیز رخ میهای کنشگران ناین تناقر
 ور خالصـه در توان بـههای جامعه را میها و تناقرتر توضیح دادیم، سردرگمیبنا بر آنهه پیش

عنوان راهنمـای فهـم وضـعیت، سردرگمی برای انتخاب یک نظام معرفت/دانش/علم مبنایی، به -۱
هـا و افـراد نسـبت بـه کنشـگری همـۀ گروه -۳آن و گیری برای مدیریت و حکمرانی بر تصمیم -۲

اش برای برساخت جهان پساکرونایی توصیف کرد. برای کنشگران درنهایت در عرصۀ مراقبـت آینده
رو معلـوم نبـود کـه بـه کـدام نـوع دانـش و پزشکی، مدیریت اجتماعی بحران و ترسـیم مسـیر پـیش

ــد باشــند. مســئلۀ دگزاره ــا بای ــد ی ــایی پایبندن ــن و جابجــایی در هرکــدام از هــای مبن ــوعی خل وم، ن
گانۀ فوب بود؛ پزشکان که متخصص بیماری و ویروس بودند و قرار بـود دربـارۀ فهـم های سهساحت

گرفتنـد، واقعیت ویروس و کنترو آن سخن بگوینـد، دربـارۀ نحـوۀ مـدیریت اجتمـاعی تصـمیم می
هـای ها در نظر بگیرند، آنهـا گزارهاستآنکه مقتضیات جامعه را در اقناع برای همکاری در این سیبی

کردند و انتظار داشتند جامعه نیز تبعیـت کامـل داشـته باشـد. سیاسـتمداران کـه پزشکی را صادر می
قرار بود جامعه را ب همند و آن را مدیریت کنند، دربارۀ مباحی پزشکی داعم از جنـگ بیولوییـک و 

ز در این میانه گاه  ب سنتی و گاه  ب مـدرن و گـاه دادند و مردم نیزمان اتمام شیوع و...  نظر می
دادند. شاید نزاع میان  ب سنتی و  ب مدرن دبه یاد داشـته باشـیم کـه هردویشان را مدنظر قرار نمی

خوبی ایـن نـزاع کدام هنوز شناخت دقیقی از این ویروس و راه درمانی برای آن ندارند  بتواند بـههیچ
هــای  بـی بایــد اعتمــاد ان بدهــد. مــردم بـه کــدام سیسـتم از گزارهاش بـه مــا نشـرا در سـطح اولیــه

هــا و در موضــوع قرنطینــه بــه  ــب مــدرن اعتمــاد نکــرد، ولــی کردنــد؟ اــرا جامعــه در مراقبتمی
هـای دانـش، مرجعیـت و اقتـدار کـافی در حاو پیرو کامل  ب سنتی هم نبود؟ ارا ایـن نظامدرعین

رسـد کـه لف به کمک م اهیم گونـاگون داد امـا بـه نظـر میهایی مختتوان پاسخجامعه ندارند؟ می
گـاهی و مبـانی معرفتـی و کنشـگری ناشـی از آن جسـتجو مسئله را از یک منظر می توان در سطح آ

کرد. پاسخ اولیه به این مسئله آن است که سواد علمی جامعه اندک است. کمبود سواد علمـی، دلیـل 
کننـد و هـم در میـان ه بـه  ـب مـدرن اعتمـاد نمیهمۀ این رخدادهاست؛ هـم در میـان مردمـی کـ

 نمایند. مسئو نی که در  ب مدرن دخالت می
م هوم سواد علمی یکی از م اهیم کلیدی در حوزۀ مطالعـات علـم و جامعـه اسـت. آنهـه 

دهند، یک امـر فـردی نیسـت. اگـر یـک کـارگر یـا شان انجام میکنشگران در زندگی روزمره
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کـه در بـاب مسـائل  برد، یـا مـدیری سیاسـیکرونا به  ب سنتی پناه می کارمند، برای مبارزه با
توان به وجـه فـردی و شخصـی آنهـا گوید، این خطاها را نمیهایی عجیب میبیولوییک گزاره

گاهی و گزارهتقلیل داد. مسئلۀ اصلی آن است که نظام های بنیادی در ذهن ما، محصوو های آ
کنیم و از انـد کـه مـا در آن زنـدگی مـیرفته از جهانی اجتماعیفردیت ما نیستند، بلکه آنها برگ

شویم. به همـین دلیـل پذیر میعنوان یک شهروند دیک کارمند یا یک وزیر  جامعه ریق آن به
این نکتۀ مبنایی را باید در نظر گرفت که خطاهایی که افراد در فهم واقعیت کرونا و مواجهـه بـا 

کنند. آنها درواقـع ریشه دارند که در آن زیست می انی اجتماعیآن یا مدیریتش داشتند، در جه
کنند؛ اه در  ب سنتی و اه در  ب مدرن، عامـۀ مـردم بـه به ایزی که باور دارند، عمل می

کننـد، ها عمـل میهای درمـان و پیشـگیری آنهـا بـاور دارنـد و بـدانها و الگوها و شیوهگزاره
نند توضیحی درست از مکانیسـم هرکـدام از آنهـا بدهنـد. از آنکه اکیریت این باورمندان بتوابی

این نظر فرقی میان پیروان  ب سنتی و  ب مدرن نیست. یکی معتقد است که علم بیولـویی و 
نظرات آن در باب کرونا حقیقت نهایی است، و یکی هم بر آن است کـه  ـب سـنتی حقیقـت 

های حرم را شکستند مان مردمی که دربنهایی در باب این بیماری را دارد و دیگری نیز میل ه
آید و حرم، ش ای جسـمی و ها درواقع کاری از دستشان برنمیمعتقد است که هردوی این  ب

 دهد. روحی می
دانسـتن انـد: اوو، در حقیقیدر دو نکتـه شـبیه هم -هـای فـوبفارغ از ت اوت -این سه گروه

شـوند و گـاه هایشان، به ایـن ویـروس آلـوده مینظر از باور باورهایشان و دوم آنکه همۀ آنها صرف
هـا، منطـق دهـد کـه در هـر سـۀ ایـن گروهدهند. این مسـئله نشـان میجانشان را هم از دست می

مواجهه با کرونا در بنیاد خودش، عمیقًا مشـابه هـم اسـت و آنهـه ت ـاوت دارد محتـوای باورهـا و 
هــا و عقایـد و باورهایشــان عمــل زشهــای آنهاسـت. وگرنــه همــۀ آنهـا براســاس ار عقایـد و ارزش

برنـد؛ یکـی مـواد کنند. هر سۀ اینها منطق علی خاصی را در فهم و مواجهه با کرونا به کـار میمی
داند، دیگری  بع گرم را و سومی هـم قـدرت و برکـت رفتن ویروس میضدع ونی را علت ازبین

کنند امـا بـا نون علیت هم است اده میپندارد. همۀ آنها از قابرندۀ بیماری میضریح مقدس را ازبین
های مت اوت. اما در جهان مدرن و حسب درک رایج از م هوم سواد، م هـوم سـواد ارجاع به علت

اند که علـوم مـدرن و پزشـکی مـدرن، مبنـای فهـم مـا از جهـان علمی و سواد سالمت، داو بر آن
شـدۀ آن اسـت به الگوهای توصیه اند و ما براساس ارجاع بدان و عمل بیعت، بیماری و درمان آن

سازیم. اما مطالعات نشـان داده اسـت که مسیر خودمان را برای تضمین سالمتی و رفع بیماری می
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ندارد و شـاید بتـوان گ ـت  که در جهان مدرن، سواد علمی مبتنی بر پزشکی مدرن، رواج عمومی
 علمی در جامعۀ ما دارند. های رفتاری ما در برابر کرونا، ریشه در بحران سواد این تناقر

 
 نسبت میان علم و جامعه: سواد علمی

داشـت  عنوان نظام معرفتی برتر، جایگـاهی محـوریاما سواد علمی ایست؟ در جهان مدرن، علم به
که البته الگوی بنیادین آن علوم پوزیتیویستی بودند که بیش از همه در علـوم تجربـی تجلـی داشـتند. 

گاهی علمـی در میـان مـردم شـد، هرانـد به به همین سبب جامعۀ مدرن شدت داار مسئلۀ ترویج آ
همیشه به ت کیک میان دانشمندان دپیامبران دنیـای مـدرن  و عامـۀ مـردم قائـل بودنـد. م هـوم سـواد 

مطرا شد که بر ضرورت افزایش دانـش علمـی شـهروندان مبتنـی بـود و مسـئلۀ  ۱۹۵۰علمی از دهۀ 
توان گ ت کـه عموم است. در تعری ی مقدماتی از سواد علمی می اصلی در دو آن، مسئلۀ علم برای

ویژه آنهـایی بـه -افراد برخوردار از سواد علمی، از دانش مقدماتی دربارۀ امور مرتبن با علم و فنـاوری
برخوردارنـد. رئـوس کلـی م هـوم سـواد علمـی در  -شـان مربـو  اسـت ور مستقیم با زندگیکه به

 ل ی که برای آن آمده است عبارت است از:ای از تعاریف مختمجموعه
های علم و فهم رهیافت علمی و آشنایی بـا رابطـۀ درک کلی ماهیت، اهداف و محدودیت  ۱

های فنــاوری و ت ــاوت علــم و   درک ماهیــت، اهــداف و محــدودیت۲میــان نظریــه و مشــاهده؛ 
  درک ۴تحقیـق؛    شناخت نحوۀ تعامل علم و فناوری و شناخت رابطـۀ میـان توسـعه و۳فناوری؛ 

رابطۀ میان علم و فناوری و جامعه و ازجمله نقش دانشـمندان و متخصصـان فنـاوری در جامعـه و 
  ۶های اصـلی علـم؛   درک عمومی از زبـان و سـایر برسـاخته۵گیری؛ ساختار فرایندهای تصمیم

ی و   توانـایی بـرای اسـت اده از ا العـات تخصصـ۷های عـددی؛ درک کلی از نحوۀ ت سیر داده
خصوص که برای کسـب   برخورداری از ا العات مقدماتی دراین۸محصو ت فناوری پیشرفته؛ 

  1ا الع و دریافت نظرات مشورتی در ارتبا  با علم و فناوری به کجا باید رجوع کرد.
گاهی تا کنشگری را دربرمیعبارتبه گیرد. حاو بیایید ایـن تعریـف دیگر، سواد علمی از آ
نظــر بــه بــا هـای مــا پرســشمعــۀ کرونــایی ایــران در بـین افــراد مختلــف ببینــیم. بافـت جارا در 

 یابد: های فوب، از منظر سواد به شکل زیر و از سطح کالن به خرد تغییر میپرسش
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 توانم ا العات موثق علمی دپزشکی و بهداشتی  را کسب کنم؟ من از کجا می 

 و علمـی و ا العـات نادرسـت و  توانم میان ا العات درستاگونه و بر اه اساسی می
 شایعات ت اوت قائل شوم؟

 توانم برپایۀ موقعیت کنونی خود و براسـاس ا العـات درسـت، بهتـرین تصـمیم را اگونه می
 اتخاذ کنم؟

  بهترین تصمیم من، اه تأثیری بر کنش جمعی در مبارزه با این بیماری دارد؟ 

های بسـیاری بـرای تـرویج گذاریستبه دلیل اهمیت سواد علمی در جهان جدید است که سیا
سـازی علـم، سـه رویکـرد اصـلی وجـود دارد: آن شکل گرفته است. در میان رویکردهـای عمومی

رویکرد اوو که همان رویکرد سنتی است، بر تمایزی قا ع میان اهل علم و مردم عادی مبتنی اسـت. 
ت. فـرض اصـلی ایـن گـروه آن درنهایت، به دنباو ترویج تولیدات گروه اوو در میان گـروه دوم اسـ

است که مردم اگر از علم بدانند،  بق آن عمل خواهند کرد. رویکـرد دوم بـر گ تگـو مبتنـی اسـت 
دانـد. از ایـن که بر ارتبا  دوسویه میان این دو گروه تأکیـد دارد و گ تگـو را مبنـای تعامـل آنهـا می

توانند در فهم عامـه ریشـه داشـته می لمیمنظر صرفًا اهل علم تولیدکنندۀ علم نیستند، بلکه تولیدات ع
دیگر، این گ تگو بیش از هر ایزی تأکید دارد که اغلـب مسـائل علمـی مـورد توجـه باشند. ازسوی

هایشـان بـا علـم مواجـه انـد و مـردم برحسـب ارزشجامعه و واجد ابعاد معنوی، اجتماعی و اخالقی
های مـردم باشـد. کننـدۀ نهـایی کنشـگریتوانـد تعیینشوند. درنتیجه، صـرفًا حقیقـت علـم نمیمی

رویکرد سوم هم بر مشارکت عمومی در علم مبتنی است که در آن بیش از آنکـه م ـاهیم و نظریـات 
نقـدهای  1شـود.علمی مورد توجه باشند، بر رعایت اصوو دموکراتیک در سیاست علمـی تأکیـد می

صـرفًا مبتنـی بـر حقیقـت علمـی  اند که ایـن مسـئله همیشـه خـالص وسازی علم، بیانگر آنعمومی
های مختلف آن است. بـه همـین دلیـل همیشـه نیست، بلکه عمیقًا آغشته به مقتضیات جامعه و گروه

بـه دلیـل نـزاع میـان « علـم اصـیل»و « تحریف علم»، «پسندعلم عامه»، «علمشبه»م اهیمی مانند 
درسـتی تـوان بهنمی . هرانـدمراجع و منابع علمی و کاربردهای اجتماعی آن علوم مطرا شده است

ــۀ کلیــدی آن اســت کــه همــۀ آنهــه در ســنت ــین کــرد. نکت های مرزهــایی مشــخص بــرای آن تعی
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ســازی علــم هســت، بــر درک پوزیتیویســتی از علــم تجربــی دبــاألخص فیزیــک، شــیمی، عمومی
شناسی، پزشکی و...  مبتنی است. این مسئله در خصوص علوم انسانی اندان مطـرا نیسـت زیست

رو، های سواد علمی، علوم انسـانی و اجتمـاعی انـدان جایگـاهی ندارنـد؛ ازایـنعماًل در سیاستو 
مسئلۀ علم و جامعه همهنان محل مناقشه است. از دو جهت، یکی از جهت نسبت علـم و جامعـه و 

 دیگری از جهت درک و تعریف محدود یا موسع ما از علم. 

های سـازی علـم اسـت کـه دیـدگاهعمومیهای براساس مناقشۀ علـم و جامعـه در سیاسـت
میابـه منبـع عمـومی بـرای جامعـه و بشـریت اند که علم و حتـی دانـش را بهمتأخر تالش کرده

کید بر وایۀ دانش ازآن فراتـر برونـد؛  1جهت است که از تعریـف حـداقلی علـمتعریف کنند. تأ
آید. هـدف می عه به دسترو، دانش هر نوع درک و دریافتی است که از راه تجربه و مطالازاین

میابه نیروی سـازندۀ جامعـه میابه کا  و دانش بهها آن است که دانش بهگذاریاین نوع سیاست
را توأمان در نظر بگیرند. مسئلۀ اصلی این رویکرد متأخر آن است که رویکردهای اقتصـادی بـه 

در جامعـه و حتـی  دانش و تقلیـل آن بـه کـا ، بـه کاسـتی و کژکارکردهـایی در کـاربرد علـم
هایی از آن توسن نهادهای قدرتمنـد سیاسـی و اقتصـادی منجـر شـده اسـت، زیـرا سوءاست اده

ها را حوو ابعاد اجتماعی و اقتصادی دسترسی به کا ی علـم و مصـرف ای از نابرابریمجموعه
سـو میابـه منبـع عمـومی، ازیککنـد. بـه همـین سـبب، پیـروان رویکـرد دانـش بهآن ایجاد می

عتقدند که دانش کا یی نیست که با مصرفش کمتر شود، لذا باید از موقعیت کـا یی خـارج م
تـر از های ایجادشده در دسترسی و است ادۀ عمـوم از دانـش از بـین بـرود و مهمشود تا نابرابری

میابه منبع عمومی وقتی وارد جریان زنـدگی مـردم شـود، بـه توسـعۀ پایـدار و همه آنکه دانش به
اما مسئلۀ اصلی همهنان باقی است، مطالعـات نشـان  2کند.سازی زندگی مردم کمک میبهینه
گاهی و شبهداده گاهی یا شکاف میان علم و شـبهاند که همهنان شکاف میان آ تـوهم  یـاعلم آ

 علم وجود دارد. 
  اند که درصد اندکی از جامعه همهنان معیارهای سواد علمـی بـاالمللی نشان دادهمطالعات بین

ای هستیم. مسـئلۀ اصـلی، کمبـود سازی، داار ناکارآمدی فزایندههای عمومیرا دارند و در سیاست
دانش در مردم نیست دانگارۀ کمبود برای توضیح رفتارهـای ضـدعلمی در جامعـه ، بلکـه مسـئله در 

گاهی و دانش در ما، جزیرهآن است که نظام ایر ای از سـکننـد، بلکـه در شـبکهای عمـل نمیهای آ
                                                                                                                   
1. Science 

پور، تهران: پژوهشـکدۀ مطالعـات ، ترجمۀ غالمرضا خواجهدانش در اشتراک ، ۱۳۹۴هس، شارلوت و استروم النور د. 2
 فرهنگی و اجتماعی. 
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کننـد. بـه همـین دلیـل، می های زندگی ما شکل گرفته، عملهای دانش و همهنین سایر عرصهنظام
انـد و های مـا عجینها و هویتعلمی بسیار دشوار است، زیرا آنها با ارزششبه تغییر باورهای علمی/

زنـد، سـر می جامعه در آنها سهیم است. کنشی که امروز از مـا در برابـر یـک مسـئله دماننـد کرونـا 
محصوو یک انتخاب شخصی در مواجهه با دانش علم سنتی یا مدرن در بـاب کرونـا نیسـت، بلکـه 

پـذیری مـا در آن شـکل گرفتـه اسـت و مـا فرهنگ قشر و گروهـی اسـت کـه جامعهمحصوو خرده
های مرجع خودمان، باورهای خاصی را مبنای عمل خـود فرهنگ و گروهواسطۀ اعتماد به آن خردهبه
گـاهی های مختلف قرار دادهر حوزهد ایم؛ لذا مسئله آن است کـه مـا در بسـیاری از مواقـع، تـوهم آ

گاهی و علم درستداریم؛ یعنی آنهه را بدان باور داریم، به گـاهی 1پنداریم.می عنوان آ  ایـن تـوهم آ
ی مـدیریت تواند درزمینۀ بحران کرونا، هم در نحوۀ تشخیص بیماری و درمـان آن و هـم در ادعـامی

نظران در خصـوص آینـدۀ هـای برخـی صـاحببینیزده و هـم در پیشعلمی بحران و جامعۀ بحران
سـازی علـم تعریـف گذاری بـرای عمومیجامعه صادب باشد. مسـئله آن اسـت کـه آنهـه سیاسـت

دهـد. البتـه های بحرانـی نشـان میاش را در کردارهای روزمره و موقعیتشود، بیش از همه نتیجهمی
بـه « شـهر عاشـق علـمآرمان»سازی علم، آنهه اهمیت دارد رسیدن بـه های عمومیهمۀ سیاست در

 2تعبیر والتر بودمر است.
سـازی گذاری عمومیبا وجود اینها، مسئله همهنان باقی است؛ هم درزمینـۀ الگوهـای سیاسـت

مـا اهمیـت دارد،  ها. آنهـه در ایـن نوشـتار بـرایعلم و هم در فهم و درک ما از علم در این سیاست
چاه ناوع علمای، سازی علـم اسـت. اینکـه های عمومیپرداختن به اهمیت درک ما از علم در سیاست

 ها اه نوع سواد علمـی را در مـا نهادینـهگذاریاین سیاست سازی است؟های عمومیهدی ما در سیاست
سـازی علـم ی عمومیگذاری بـراتر اشاره کردیم که آنهه در عموم الگوهای سیاستکنند؟ پیشمی

مطرا شده است، توجه و تأکید بر رویکرد پوزیتیویستی به علم تجربی است. این نوع علوم کـه اوج 
کـه تعـین عینـی و  -شناسـی اسـت، همیشـه بـا فنـاوریآنها در ریاضیات، فیزیک، شـیمی و زیست

ی مـتن برشـمردیم ای که در ابتداگانهشود. به همین دلیل، خطاهای سهمی قیاس -تکنیکاو آن است
گاهی در تشخیص بیماری بین علم اصیل و شبه گـاهی دیعنی خطاها یا توهم آ علم، یا خطا و تـوهم آ

گـاهی در فهـم و  در مدیریت اجتماعی درست یـا غلـن بحـران کرونـا و درنهایـت خطـا یـا تـوهم آ
واد علمـی پیشگویی درست تبعات کرونا برای آینـدۀ جامعـه  را اگـر بخـواهیم بـا م هـوم رایـج از سـ

شناسـی و پزشـکی، مـدعی توان گونۀ اوو خطـا را توضـیح داد. علـم زیستمی توضیح بدهیم، فقن
                                                                                                                   

گاهی  ،۱۳۹۸اسولمن، استیو و فیلیپ فرنباخ،د. 1  پشتی.، ترجمۀ مینا تربتی و محسن فشی، تهران: کتاب کولهتوهم آ
 قبلی. 2
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هاست، و هراند امروز مدعی شـناخت کامـل آن نباشـد ها و باکتریمعرفت حقیقی در باب ویروس
اد هـا درخواهـد آمـد؛ لـذا سـو اما معتقد است که ابژۀ  بیعت درنهایت به شناخت و مهـار ایـن دانش

بعـدی بـه علـم و توانـد خطـای اوو را توضـیح بدهـد. ایـن نگـاه تکمی علمی در معنای رایج فقن
های حاد و بحرانی مـا را نـدارد، بلکـه در عمـل هـم تنها ک ایت  زم برای مسئلهسازی آن نهعمومی

شـهر موفقیت مـا در رسـیدن بـه آرمانایم که موفق نبوده است و اندک تحقیقـات نشـان از عـدمدیده
عنوان مبنـای اصـلی تعیـین الگوهـا و عاشق علم دارد. اارۀ ما بازاندیشی در تعریف علم و معرفت به

 سازی علم است. باید درکی متکیر از علم داشت.های عمومیهای سیاسترویه
 

 معرفت و عالیق بشری
رمـاس ترین نظریـات معرفـت و ابعـاد انسـانی و اجتمـاعی آن، نظریـۀ یـورگن هابیکی از جامع

گانۀ اساسی بـرای تمـایز باره است. هابرماس در نظریۀ معرفت و عالیق بشری، به یک سهدراین
گیری سـه نـوع عنوان مبنای شـکلرسد. او سه دسته عالقۀ بشری را بهمی انواع دانش و معرفت

 دهد: ها مورد بازشناسی قرار میکلی از دانش
ی اسـت. هـدف از ایـن نـوع شـناخت، تسـلن دستۀ اوو، عالیق یا شناخت تکنیکی یا ابزار

آیـد، می بیشتر بر  بیعت و کنترو فنی آن است. نوع علومی کـه بـه کمـک ایـن نـوع شـناخت
علوم تجربی و تحلیلی است. پایه و اساس این نوع عالیق بر کار و نیروی تولیـد قـرار دارد. ایـن 

ه کنتـرو تکنیکـی اشـیا، ایـن علـوم کـه عالقـه بـ»شـود. نوع دانش در خرد ابزاری خالصه می
کـه در انانها و امور عینی  بیعی منشأ پیـدایش آنهاسـت، مـدعی بازنمـایی واقعیـت آنپدیده
کنندگی داشته و بـر مـدار ارزش بینی و تبیینا مر وجود دارد نیستند، بلکه تنها ارزش پیشن س

گـرش مـا اساسـًا خورنـد. در ایـن حـوزه، نمی کارکردی شکل گرفته و بر ایـن مبنـا نیـز محـك
 «.  گرایانه استفایده

نوع دوم، عالیق عملی و تأویلی انسان است. این نوع عالیق بیشتر در خـدمت ارتبـا  و درک 
دوجانبه دبین افراد و بین فرد و جامعه و...  قرار دارد. پایه و اساس این نوع عالیق، زبان است. در 

 -بـه نظـر هابرمـاس در علـوم تـاریخی»کـرد. اینجا باید از علوم هرمنـوتیکی و تـاریخی اسـت اده 
گیـرد. می هرمنوتیکی شناخت و پذیرش واقعیت از خالو فهم معانی از  ریق ت سیر متون صورت

فهم م سر که ریشه در موقعیت وی دارد، در انـین دانشـی مداخلـه خواهـد بدیهی است که پیش
میاو، در شـناخت و فهـم سـنت، بـه عنوانصورت خالص نخواهد بود. بهکرد؛ بنابراین، این فهم به

شدت متـأثر از کنیم و بهمی بیان گادامری، ما همواره در افق معنایی خویش به خوانش آن مبادرت
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 حاو، انین فهم و ت سیری غیرممکن نیست و همین امـر سـببموقعیت کنونی خود هستیم. بااین
و[ صورت بگیرد؛ بنابراین، همۀ ایـن ها ]در گذشته و حاشود که اجماعی میان ما و دیگر انسانمی

وسیلۀ عالقۀ شناختی عملی که از خالو آن درصدد بهبودبخشیدن همبسـتگی و ارتبا ـات علوم به
در این حوزه هرگونه نگرش اثباتی برخاسته از عالقه بـه کنتـرو  .روندمی ذهنی هستیم به پیشمیان

 «.  شدن حیات اجتماعی خواهد شدفنی موجب مخدوش
 بخش است که هابرماس در این قلمرو از علـوم انتقـادی نـامم عالیق، عالیق رهایینوع سو 

شدن در وضـع توانند انسان را از تسلن خرد ابزاری و نیز گممی اند کهبرد، زیرا تنها این علوممی
گاه سازند.  این علوم برمبنای گرایش بنیادی به تمایزنهادن میان قدرت »موجود برهانند و او را آ

وسیلۀ ایدئولویی در عقایـد مـا شـکل گیرند و درصددند انحرافاتی را که بهمی و حقیقت شکل
گرفته برمال ساخته و ما را از آنها رها سازند؛ بنابراین، ایـن علـوم بـه نقـد ایـدئولویی و سـاختار 

ــد. روشمی قــدرت موجــود ــوم خــودپردازن ــن عل ــأملی اســت؛ تأمــل در خــود و -شناســی ای ت
تـر بیـان شـد، دهد. همهنـان کـه پیشمی نیروهایی که از جانب جامعه ما را شکلبرمالنمودن 

کند، رهـایی اسـت؛ بـه معنـای عالقـه بـه می ای که این دسته از علوم را تحریكعالقۀ شناختی
توانـد فهـم مـا را از بندی از علـم میایـن سـه دسـته 1«.پذیریکسب خودمختـاری و مسـئولیت

سـازی علـم متحـوو کنـد، بـه شـر ی کـه گـذاری بـرای عمومیسازی علم و سیاستعمومی
 سازی علم و سواد علمی را معطوف به این سه نوع معرفت بشری بازتعریف کنیم.عمومی

توان درکی از آنهه معرفت بشری یا علم است بـه دسـت آورد. سـه دسـته می با این مبنا بهتر
هرمنوتیکی و علـوم انتقـادی. هرکـدام  -تحلیلی، علوم تاریخی-اند از علوم تجربیعلوم عبارت

ای بسـیار ظریـف کننـد. نکتـهها و عالیق بشری ایجاد میها و کنشنسبت مت اوتی میان دانش
جای هـم اسـت اده کـرد؛ تـوان اینهـا را بـهنمی کرده اسـت آن اسـت کـهکه هابرماس نیز اشاره 

ز عالقـه بـه کنتـرو فنـی موجـب هرگونه نگرش اثبـاتی برخاسـته امیاو، در امور جامعه، عنوانبه
بخشـی تـوان بـرای رهایینمی شدن حیات اجتماعی خواهـد شـد. یـا از علـوم تجربـیمخدوش

درآمدن نظـم عـادی جامعـه و آشکارشـدن تعلیقاست اده کرد. یکی از پیامدهای بحران کرونا به
ت عـادی الگوهای درونی آن در مواجهه با شراین مت اوت است. گویی وقتی جامعـه از وضـعی

دهد. رسد، منویات درونی و الگوهای اصلی خودش را نشان میمی به وضعیت بحرانی یا تعلیق
                                                                                                                   

 . دربارۀ مباحی مربو  به هابرماس و نظریۀ شناخت او از دو منبع زیر است اده شده است:1
 .14، شمارۀ مجل  راهبرد، «شناسیهابرماس و علوم اجتماعی: نظریۀ شناخت و روش» ، 1376علیخواه، فردین د -

- https://vista.ir/m/a/9u0vz 
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هـای عملکـردی مـردم، تـوان تناقرای که هابرماس تعریف کرده است، بهتر میگانهبا این سه
پزشـکان و مســئو ن و روشــن کران را فهمیــد. مــردم در انتخــاب میــان  ــب ســنتی و مــدرن و 

ی درمانی هرکدام از آنها تعللی تعمدی دارند. گویی پایی در  ب سنتی دارند و پـایی هاسیستم
ای بیشتر بـه  ـب مـدرن بـاور دارنـد. آنهـا در  ب مدرن، و یا عدۀ اندکی به  ب سنتی و عده

شـان بیندیشـند، الگـویی واحـد بـرای تبعیـت از یکـی از ایـن خواهند در باب سالمتیوقتی می
های ستاد دیگر، همین مردم وقتی که قرار است توسن سیاسترند. ازسویهای پزشکی ندانظام

شـد، از الگوهـای فهـم بحران مدریت شوند، این ستاد که در ابتدا توسن پزشکان مـدیریت می
فهمند کـه جسـم و بیمـاری  ور میکند. آنها جامعه را همانپزشکی برای مدیریت است اده می
در سـدۀ هجـدهم، همزمـان بـا »دهـد: لی خوب توضیح میرا. فوکو نگاه پزشکی مدرن را خی

ها بیمار از محین  بیعی خود دخانواده  جدا گشته، به مکانی خـاص کـه گیری کلینیکشکل
 شان خـارجکند. بیمار و بیماری از محین  بیعیمی مکانتنها برای بیماران ساخته شده بود نقل

عنوان ای تشخیص و درمان بیماری از بیمار بـهشوند. پزشکان در کلینیک عالوه بر تالش بر می
تر نیـز تجربـهتر و کمابزاری برای ارتقای سطح دانش پزشکی خود و انتقاو آن به پزشکان جوان

ها و مراکز آمـوزش پزشـکی شـکل گرفـت. کردند. ارتبا  تنگاتنگی میان کلینیکمی است اده
گرفت جای خود می ک و بیمار شکلدیگر سؤا ت مکرر و گ تگوهایی که در خانه میان پزش

گ ـت و سـؤا ت کمتـر، می را به معاینات دقیق پزشک داده بود و پزشک کمتر با بیمار سخن
ازایـن در قـرن نـوزدهم بـا علنـی و قـانونی شـدن داشـت. پسمی تری بیـانتر و مشـخصکوتاه

ت پاتولوییـک کالبدشکافی رابطۀ انسان و بیمار دستخوش تغییرات مهمی گشت. نوعی شـناخ
گیری بود. پزشـک دیگـر تنهـا و یـا عمـدتًا براسـاس نسبت به بدن انسان و بیمار در حاو شکل

شناسد. بیمـاری آن ایـزی می کند و بیماری رامی های آزمایشگاهی با بیمار ارتبا  برقرارداده
 ات نشـاندارد و یا حتی آنهه عالئـم ظـاهری بـدن او در معاینـمی نیست که بیمار حس و بیان

های آزمــایش ثبــت شــده اســت. دیگــر پزشــک حتــی بــدون دهــد. بیمــاری بــر روی برگــهمی
های درمـان را تجـویز توانـد بیمـاری را تشـخیص داده، دارو و شـیوهمی کردن به بیمار همنگاه

توان ایـن خوبی میاین روزها به 1«.زدن با بیمار داشته باشدنماید اه برسد به اینکه نیاز به حرف
هــا حتــی حــق دیــدن قــدر کــه وقتــی کرونــا آمــده، آدمدیــد. آن نگــاه را در فضــاهای درمــانی

های آنها داشـته باشـند، آنکه توجهی به حرفهای خودشان را هم ندارند. پزشکان بیعزیزترین
                                                                                                                   
1. http://anthropology.ir/article/18457  

http://anthropology.ir/article/18457
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کنند. بیمار یک جسم است کـه در نگـاه پاتولوییـک پزشـک بایـد دهند و تجویز میمی دارو
د. حاو تصور کنید این نگاه قرار باشد برای جامعه تصمیم بگیـرد. مسـئله تشخیص و درمان شو 

ن سۀ نگاه پزشکی نیست کـه در جـای خـودش اهمیـت خاصـش را دارد، مسـئله آن اعتبار فی
هـا و علـوم صـحبت  ور ضـمنی از کاربردهـای نابجـای دانشایزی اسـت کـه هابرمـاس بـه

لـوم انسـانی دربـارۀ مباحـی بیولوییـک کند. همین موضوع را وقتـی مـدیران و اصـحاب عمی
های بزرگان سیاسـی دربـارۀ زمـان پایـان کرونـا یـا توان دید. آنهه در بحیکنند میصحبت می

که برخی منتقـدان گردد. وقتیشده است، به این جابجایی برمیترورهای بیولوییک و... گ ته 
بینـی علـی و میابـه یـک پیشان بهاز جامعۀ برابر آینده یا افوو دین و سیطرۀ سکو ریسـم در ایـر 

کننـد بینی در منطق علوم تجربی  صـحبت میمحتوم در باب آینده برحسب شراین امروز دپیش
واسـطۀ شـراین تعلیـق ناشـی از کرونـا، خواهنـد بهنیز مصداقی از آن است که وقتی نخبگان می

 -ای دیگر شده استهکه موجب تعدی به حریم  بیعت یا انسان -های نادرست جامعه رابنیان
بخشی ارائه کنند، بازهم به منطـق علـوم تجربـی از آینـده و قـانون نقد کرده، راهی برای رهایی

هـا بهتـر گانۀ دانشرو، بـا عطـف توجـه بـه سـهکننـد؛ ازایـنها صحبت میبرای جامعه و انسان
سو کاستی ازیک . در بحران کرونا در ایران، مسئل  اصلیتوان وضعیت امروز را بازشناسی کردمی

یافتگی جدی سواد علمی به علوم تجربی )در معنای مووردنظر هابرموا  در سوه نووع علو ( یا تقلی 
 دیگر جابجایی آنها و است ادۀ نابجا از آنها. است و ازسوی

 
 گان  علوم؛ شناسی سهبازآرایی مسئله در پرتو نوع

 سازی علمهای عمومیستغفلت از علوم هرمنوتیکی و انتقادی در سواد علمی و سیا
شـود، هایی که در عملکردهای مردم،  بیبان، مدیران و روشن کران دیده میها و تناقرتعارض

بیانگر یک بحران دووجهی در حوزۀ علوم د بق نظریۀ هابرماس از معرفت و عالیق بشـری  در 
 -از هـر نـوع علـم دیعنـی اینکـه همـۀ مـا گان  علاومسوادی جدی در انواع سهکمایران است: اوو، 

گاهی کافی برای فهم جهـان ها و محدودیتو امکان -تجربی، هرمنوتیکی و انتقادی های آن آ
های اساتفاد  نابجاا از هریاک از علاوم دوم، رویاهو مواجهه با آن در جهان اجتماعی داشته باشـیم  و 

بخش و از علوم رهاییبینی جهان انسانی داز علوم تجربی برای پیش گانه در جای نامرتبط بادانسه
کردن در خصوص سرشـت بیولوییـک ویـروس و... . البتـه ایـن دو وجـه یعنـی برای صحبت

جای یکدیگر، دو روی یک سکه نیز هستند: کمبـود سـواد کاستی سواد علمی و کاربرد آنها به
ا گیرنـد و رواج پیـدکند. آنهـا بـاهم شـکل میای برای کاربرد نابجای آن مهیا میعلمی، زمینه
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تـوان آن را ای نیـز هسـت کـه میشوند. البته یک علـت زمینـهکنند و در جامعه اثرگذار میمی
در ایـران نهادهـای  سازی علم در ایاران.فقدان الگوی کارآمد در عمومیمبنای دو مورد فوب دانست: 

سازی علم ندارند و حتی هنـوز ای در حوزۀ عمومیگذاری خاص و جدیمتولی علم، سیاست
های مایش ملی جـدی در حـوزۀ سـنجش سـواد علمـی در ایـران نـداریم. در مسـئولیتیک پی

شود. نمی سازی علم دیدههای عمومیهای ایرانی نیز اندان اثری از سیاستاجتماعی دانشگاه
البته شایان ذکر است که در الگوهای توسعۀ پایدار در ایران از اهمیت سواد علمـی بحـی شـده 

همان سواد علمی معطوف به علوم تجربی است؛ و دو گونـۀ دیگـر علـم،  است اما این سواد نیز
 ور عام و ایـران اندان موردتوجه نیستند. الگوی رایج و ضمنی ترویج سواد علمی در جهان به

سو و تأثیر سواد علمی بر کی یت نیروی کـار در میابه کا  ازیک ور خاص، بر انگارۀ علم بهبه
آن را یـک  2030ردی اقتصـادی اسـت و یونسـکو نیـز در گـزارش جامعه مبتنی است که رویک

 1میابـه منبـع عمـومی اسـت.خطر قلمداد کرده و پیشنهادش رفتن به سـمت نگرشـی از علـم به
کنیم کـه مـی کند؛ مـا در عصـری زنـدگیای مهم اشاره میبه نکته گزارش عل  یونسکوکتاب 

« عصـر انسـان»صورت غیررسمی به که بهجامعۀ انسانی یکی از نیروهای مؤثر زمین شده است 
شهرت یافته است. به همین دلیـل بایـد درکـی جـامع از علـم و نسـبت آن بـا حیـات انسـانی و 

ایم، و از اجتماعی داشت. ما در بهترین حالت به فکر ترویج سواد علوم تجربی و تحلیلـی بـوده
ایم. ایـن غ لـت کرده بخش در عرصۀ عمومی غ لتعلوم تاریخی و هرمنوتیکی و علوم رهایی

گانۀ علمـی و سوادی م ر  در حوزۀ سوادهای سـهدو خطر را ایجاد کرده است: خطر اوو، کم
ــه ــدیریت اجتمــاعی ب ــان انســانی و م ــوم در جه ویژه در خطــر دوم، جابجــایی کاربردهــای عل

هـا نظـر گیرند، سیاسـیون در خصـوص ویروسهاست. پزشکان دربارۀ جامعه تصمیم میبحران
 کنند. بینی آینده میهند، روشن کران منتقد نیز به شیوۀ علوم تجربی، پیشدمی

 
 گیرینتیجه

ــه، ــران و تناقرمی درنتیج ــایی ای ــۀ کرون ــا در جامع ــه م ــت آنه ــوان گ  ــا و تعارضت ــی ه ــا و حت ه
بینیم، مـی های مدیریت بحـران و یـا علـم پزشـکیوگریختۀ مردم با برخی سیاستهای جستههمراهی
گاهی ریشـه دارد. هـرکس خـودش را محـق در توهم دانـد دانـد و معتقـد اسـت کـه آنهـه میمی آ

گاهی صرفًا در حیطۀ علم تجربی نیست، بلکـه می توانـد در علـوم حقیقت نهایی است اما این توهم آ
                                                                                                                   

، ترجمـۀ اسـماعیل یزادنپـور، تهـران: 2030ساوی ساال گزارش علم یونسکو: نقش  حرکات به ، ۱۳۹۶. یونسکو د1
 پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 
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تاریخی و انتقادی نیز باشد؛ لذا با یک کمبود سواد علمی یـا بهتـر اسـت بگـوییم کمبـود حـاد سـواد 
های نابجـا از می دعلوم تجربی، علوم تاریخی و علوم انتقادی  مـواجهیم و نیـز بـا اسـت ادهگانۀ علسه

های نامرتبن. بحران سـواد علمـی در ایـران قبـل از هـر ایـز در دو عامـل سوادهای علمی در عرصه
سـازی دانـش و نهادهـای عمومی -2نهادهای متولی تولید دانـش و علـوم و  -1ای ریشه دارد: زمینه
ای های سنتی از علم، عالم و تولید علم دارد کـه آن را در جزیـره. نهاد تولید دانش، هنوز انگارهعلوم

دانـد و نقشـی و سـهمی بـرای گ تگـو بـا پذیر میبسته و محصور دآزمایشگاه، کتابخانه و...  امکان
نـام علـم  مردم، نهادهای مردمی و فرهنگ و دانش عامه در تولیدات علمی قائل نیست؛ لذا آنهـه بـه

 شود، گویی رازی است سربسته نزد اهالی دانشگاه که تالشی برای ارائۀ آن بـه جامعـهمی اصیل تولید
سـازی دانـش هسـتند. های عمومیای دوم، نهادها و کارگزاران اصلی سیاسـتشود. علت زمینهنمی

ربی مبتنـی اسـت. بـرای شود، صرفًا بر درکی ساده از علوم تج ور حداقلی در ایران انجام میآنهه به
پـذیری بایـد تعری ـی جدیـد از مسـئولیت اجتمـاعی خودشـان همین، نهادهای تولید دانـش و جامعه

ترین نهـاد بـرای حـل ایـن تـرین و اصـلیبرحسب توسعه و ترویج سواد علمی در جامعه بدهنـد. مهم
اد اصـلی مولـد دانـش سـو نهـتوان دانشگاه نامیـد؛ دانشـگاه ازیکمی بحران سواد علمی در ایران را

پـذیری نسـل جـوان دارد و درنهایـت آنکـه دانشـگاه دیگر، نقشـی کلیـدی در جامعهاست و ازسوی
های اش باید به این مسئله بـیش از همـه بپـردازد. دانشـگاه ایرانـی در دهـهحسب مسئولیت اجتماعی

رهنـگ ایـران بـدو شـده نهـادی مـؤثر در جامعـه و فای، بـه سازی و دانشگاه تودهاخیر به دلیل انبوه
کنـد؛ و در می التحصـیل دانشـگاهی زنـدگیمیلیون فارغجامعۀ امروز ایران، حـدود سـیزدهاست. در 

 4.800.000  واحد دانشگاهی و آمـوزش عـالی، حـدود 2560دبه روایتی  2640حاو حاضر حدود 
 115.000دود وقت بعـالوۀ حـوقت و پارهعلمی دانشگاهی تمامهیئت 185.000دانشجو و همهنین 

های ایـران داریـم. در کنـار ایـن آمارهـا اگـر نگـاهی بـه مـدارک دانشجوی دکتری در همۀ دانشگاه
بـا ی کشـوری و مـدیران صـنایع و کـارگزاران اصـلی تحصیلی وزیران، مدیران ارشد، مسـئو ن رده

اهیم دیـد اقتصاد و صنعت و همهنین مسئو ن فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشیم، خو 
 اند. کردۀ دانشگاهات اب آنها تحصیلکه اکیریت قریب به

رو، دانشگاه ایرانی مسئولیت کلیدی در این امر دارد که مبنایی برای ارائۀ فهمی جدید ازاین
سـازی آن در جامعـۀ ایـران های عمومیگانۀ علمی و سیاستاز سوادهای علمی یا سوادهای سه

ها و گسـترش آنهـا ترشدن فاجعهتوان در آینده جلوی عمیقکه می باشد، زیرا از این  ریق است
های نابجا از آنها گرفت. نهاد علم و دانشـگاه ایرانـی در را به دلیل فقدان سواد علمی یا است اده

کرونایی در آینـده، مسـتلزم شراین بحران کرونا بسـیار حیـاتی اسـت، زیـرا کرونـا و مـوارد شـبه
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تـوان پاسـخی علم و دانشگاه هسـتند. در ایـن شـراین اسـت کـه میعملکردی مت اوت از نهاد 
تــوان گ ــت رو، میازایــن 1های آن داد؛و مســئولیت« پرســش از دانشــگاه ایرانــی»مناســب بــه 

گانه در جامعـۀ ایرانـی، بخشـی کلیـدی از رسـالت اصالا، ارتقا و توسعۀ سوادهای علمـی سـه
های توسـعۀ گذارینشگاه و حتی ذیل سیاستدانشگاه ایرانی ذیل م هوم مسئولیت اجتماعی دا

گذاری و پرسش از مسئولیت اجتماعی دانشـگاه، یـک امـر محـوری در سیاسـتعلمی است. 
کند: می گونه تعریفارزیابی عملکرد این نهاد است. وا ییز مسئولیت اجتماعی دانشگاه را این

دان، دانشجویان و کارمندان  های اجتماع دانشگاهی داستاسیاستی برای جنبۀ اخالقی فعالیت»
محیطی دانشــگاه و در کــه از  ریــق مــدیریت تــأثیرات آموزشــی، شــناختی، کــاری و زیســت

تعهـد،  -1گ تگوی تعاملی با جامعه، درصدد ارتقای توسعۀ انسانی پایدار در اهار گام اسـت: 
بـویر   .1396:2205پاسخگویی دبه نقل از بوک و دیگران،  -4تطابق و  -3خودتشخیصی،  -2

ور، سازی دانشجویان برای کارراهۀ شـغلی بهـرهتنها آمادههدف آموزش عالی نه»معتقد بود که 
تنها خلـق دانـش جدیـد، بلکـه بلکه توانمندسازی آنها برای زندگی شـرافتمندانه و هدفمنـد، نـه

دهی شـهروندانی پژوهی، بلکه کمک به شکلتنها دولتهدایت دانش برای مقاصد انسانی و نه
 . این سـخن ارنسـت 161: 1397دبه نقل از مهدی، « ست که بتوانند خیر عامه را توسعه دهندا

 3بویر درواقع مانی ست ایدۀ مسئولیت اجتماعی دانشگاه است.
توان آن را ذیل رابطۀ دانشگاه در این فهم از مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی است که می

گانه بازتعریف کـرد تـا دانشـگاه هـم بتوانـد بـه سه و جامعه با محوریت م هوم سوادهای علمی
میابه منبع عمومی و دانش در اشتراک برسد و هم بتواند سـهمش را در خیـر و سیاست دانش به

رفاه عمومی جامعه با تربیت شهروندان آینـده ای ـا بکنـد. دانشـگاه ایرانـی بایـد نقـش کلیـدی 
تاریخی، انتقـادی  در جامعـه ای ـا بکنـد.  گانۀ علوم دتجربی،های سهخودش را در ترویج گونه

توانند ابزار ما برای می جهان پساکرونایی قطعًا شاهد کروناهای دیگری خواهد بود. علوم تجربی
ها و داروهای درمان آنهـا باشـند. علـوم تـاریخی و های جدید و کشف راهشناخت این ویروس

ــوتیکی ــه مــدیران و مســئو ن بیــنش و دمی هرمن ــرای شــناخت و درک تواننــد ب انــش  زم را ب
                                                                                                                   

 ، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.پرسش از دانشگاه ایرانی ، 1396مانی، جبار دبه کوشش  د. رح1
زاده، تهـران: ، آرمین امیـر، علـی پـاپلی یـزدی و مـریم عـالممسئولیت اجتماعی دانشگاه ، 1397. بوک و دیگران د2

 ریزی فرهنگی و اجتماعی.هگذاری و برنامپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دفتر سیاست
، شیما شصتی و شروین مقیمی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگـی دانشگاه آینده ، 1398بارنت، رونالد دویراستار  د

 و اجتماعی.
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هـای کلیـدی توانند ما را در انتخابای که باید مدیریتش کنند بدهند و علوم انتقادی میجامعه
تر راهنمـایی کننـد. آنهـه مـا امـروز در جامعـۀ ای روشـنساز برای برسـاخت آینـدهو سرنوشت

خت جامعـه و مـدیریتش بینیم بحران در شناخت ویروس و درمانش، بحران در شنامی خودمان
تر بـرای جامعـه از  ـرب کنشـگری فعا نـه و و بحران در انتخاب مسیرهایی برای آیندۀ روشـن

هاست. اگر مسئولیت اجتماعی دانشگاه را تولید این سه نوع علـم، تـرویج خالقانۀ افراد و گروه
بـه حـل سازی آن در جامعـه بـدانیم، دانشـگاه ایرانـی مسـئولیتی کلیـدی در کمـک و عمومی

های آینده و حتی پیشگیری و آمـادگی بـرای جامعـۀ ایرانـی و رسـیدن بـه خیـر عمـومی بحران
خواهد داشت اما قبل از هـر ایـز ضـروری اسـت ایـن موضـوع در اسـناد مسـئولیت اجتمـاعی 

پـس شـاهد آن های ایرانی و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری نهادینـه شـود تـا ازایندانشگاه
جامعه را مدیریت کنند، سیاستمداران در باب ماهیت ویروس سخن برانند و  نباشیم که پزشکان

 روشن کران سنتی و مدرن به شیوۀ علوم تجربی از پیشگویی آینده سخن بگویند. 
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 نظام علم جهانی؛ یک انتخاب یا یک ضرورت؟

 1فرهاد بیانی
 

 مقدمه
در  ۲۰۱۹در اواخر ساو  ۱۹-هایی در باب نخستین موارد ابتال به ویروس کوویدبا انتشار گزارش

کرونـا مواجـه شـد کـه های این، جهان با شیوع فراگیر ویروسی از خانوادۀ ویروس شهر ووهان
عنوان ترین زمان، خود را بـهدر کمی بیش از دو ماه تقریبًا سراسر جهان را فراگرفت و در کوتاه

یک مسئلۀ فراملی و جهانی مطرا کرد. اگراه پـیش از آن ویـروس ابـو  در آفریقـا نیـز یـک 
، امکـان درصـد ۵۰ومیـر بـا یی داشـت دحـدود انتقاو بود امـا اـون میـزان مرگویروس قابل
ومیر با یی ندارد میزان مرگ ۱۹-توجه نبود. این در حالی است که ویروس کوویدانتقالش قابل

درصــد عنــوان شــده اســت ؛ ۵/۴ ورکلی معــادو ومیــر آن بــهمیــزان مرگ ۲۰۲۰داز مــاه مــار  
انتشار یافت و تقریبًا هیچ کشوری نماند کـه درصـدی  سرعت و در مقیاسی گستردهبنابراین، به

 ز ابتال به این ویروس را نداشته باشد.ا
های احتمالی آن سبب شده است تا امکان کنتـرو و بودن ماهیت، رفتارها و جهشناشناخته

هایی سـو یافتـهویژه اینکـه ازیکسختی مضاعف یابد. بـه ۱۹-مواجهۀ ایمن و صحیح با کووید
تأمل نیـز قطعیتی قابلها و عدمها تناقردیگر در این یافتهناقص در باب آن وجود دارد و ازسوی

بـرای درمـان بیمـاری ناشـی از ایـن  Dخورد. در ابتدا سخن از م یـدبودن ویتـامین به اشم می
ویروس مطرا بـود کـه کمتـر از یـک ه تـه نتـایج نـوین، خـن بطالنـی بـر آن کشـید. سـپس 
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ای هگونـنظـر قـرار گرفـت، بهزمان ماندگاری ویروس روی سطوا مختلف مورد اختالفمدت
توان با قطعیت میـزان مانـدگاری آن را روی های احتمالی نمیکه در حاو حاضر نیز جز تخمین

بـر روی  ۱۹-سطوا مختلف مطرا کرد. از اند ساعت تا انـد روز، دامنـۀ مانـدگاری کوویـد
 توان با یقین در باب آن سخن گ ت.سطوا مختلف است که هنوز هم نمی
 1«قطـرات تن ســی»شــد کـه ایــن ویـروس فقـن از  ریــق  همهنـین در ابتـدا بــا قطعیـت اعـالم

متری مانع از انتقاو آن از شـخص ناقـل بیمـاری بـه نیموانتقاو است و ح ظ فاصلۀ یک الی یکقابل
مطـرا کـرد  ۲۰۲۰مـار   ۱۶در تـاریخ  CNBCشـود امـا در گزارشـی کـه شـبکۀ شخص سـالم می

تحقیـق روی ایـن موضـوع اسـت کـه مشخص شد که سازمان بهداشت جهـانی در حـاو مطالعـه و 
که انـین تحقیقـاتی درصورتی 2ممکن است این ویروس تا اند ساعت هم در ذرات هوا معلق بماند.

پـذیر اسـت، ماندن آن به مدت انـد سـاعت امکانبه این نتیجه برسند که امکان انتشار در هوا و باقی
تمــام ایــن مشخصــات و مقتضــیات  تــوان بــه جلــوگیری از انتشــار آن زیــاد امیــدوار بــود.دیگــر نمی

 است.  ۱۹-دهندۀ وخامت اوضاع و گستردگی مسائل ناشی از ویروس کوویدنشان
 

 ها ماهیت جهانی دارندبحران
توان گرفت این است که این ویـروس، بیمـاری ناشـی از ای که تا اینجا میترین نتیجهشاید مهم

و « مسـئلۀ جهـانی»وبوی یـک نـگوضـوا ر آن و بحرانی که در پی آن شکل گرفته است، به
شتیفراملی را دارد و بیش از هر وقت دیگری به ما یادآور می ای که نـوع بشـر بـر آن شود که ک 

؛ ۱۹۶۲مارشـاو مـک لوهـان د 3«دهکـدۀ جهـانی»سوار است اندان هم بزرگ نیسـت و ایـدۀ 
کـانون توجـه و تأمـل پرداز ارتبا ات و رسانۀ کانادایی، باید دوباره در  ، فیلسوف و نظریه۱۹۶۴

ای که براساس آن، انگارۀ تعامالت فراملی و فرامرزی، ممکن و حتی ضـرورت قرار گیرد؛ ایده
هایی مشـابه یابد. حجم و گستردگی تعامل و ارتبا ات میان جوامع سبب شده است که ایدهمی

جهـانی،  توسن ادوارد لورنتس  را شـوند کـه هماننـد رویکـرد دهکـدۀ 4«ایاثر پروانه»مانند 
گیر شـوند. تعـامالت جهـانی تواننـد عـالماند کـه تغییـرات بسـیار سـریع میبیانگر این واقعیت

 ای گسـتردهسـرعت و در دامنـهها بهها و بحرانجانبه سبب انتشار مسائل، االشگسترده و همه
 «. اندها جهانی و فراملیبحران»توان انین گ ت؛ شوند. در یک جمله میمی

                                                                                                                   
1. Droplet 

2. Airborn 

3. Global Village 

4. Butterfly Effect 
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های محلی، گروهی و حتی ملی که در دوران پسامدرن یا بـه شود که نگاهسبب می این وضعیت
کم جای خود را به َسل شان، یعنـی انگـارۀ جهـانی و فراملـی اند، کمتعبیری مدرنیتۀ متأخر رونق یافته

پنداشتن مسئله، قرنطینه و سایر راهکارهـایی کـه در نشان داد که بستن مرزها، ملی ۱۹-بدهند. کووید
این مدت از سوی کشورهای مختلـف، بـا شـدت و ضـع ی مت ـاوت اعمـاو شـدند نتوانسـتند زیـاد 
کارآمد باشند و درمقابل، این عضو خانوادۀ کرونا همهنان در حاو پیشروی اسـت. بـا ایـن وضـعیت 

ای محـدود دیدن  مسئله را جایگزین کرد؛ به این معنا که این رویـداد، مسـئلهباید ایده و نگرش جهانی
ه جامعه یا کشوری خاص نیست، بلکه االشی است که تمـام نـوع بشـر را بـه بوتـۀ آزمـایش نهـاده ب

است؛ لذا بایـد در پـی سـازوکاری جهـانی و راهکارهـایی در حـد و انـدازۀ فراملـی و جهـانی بـود؛ 
دیگر، یـک بحـران جهـانی، نیازمنـد راهکارهـا و راهبردهـای جهـانی نیـز اسـت. بـا توجـه بـه بیانبه

هایی هماننـد کردن پدیـدهکنیم و بـا لحـاظت و خصوصیات عصری کـه در آن زنـدگی مـیمقتضیا
های بیولوییـک و خطـرات ناشـی محیطی، مخا رات مربو  به سالا اتمی، نگرانیخطرات زیست
رو را جـدی مسائل پـیش« مقیاس جهانی»های ا العاتی، بیش از هر زمان دیگر باید از سوءاست اده

 تلقی کرد.
 

 لم جهانی؛ مختصات و مقتضیاتنظام ع

گـاهی و علـم اسـت. همان گونـه کـه راهبردها و راهکارها در هر سطحی نیازمند نظامی از دانش، آ
کنند؛ لذا نظـام دانشـی کـه در مقیاس جهانی عمل می ۱۹-هایی نظیر شیوع کوویدمطرا شد، بحران

بپـذیریم کـه راهبردهـا و راهکارهـای برای مواجهه با آن باید در نظر داشت نیز باید جهانی باشد. اگر 
انینی، نیازمند نظام علم و دانش جهانی و یکپاراـه اسـت، ایـن نظـام علـم های اینخروج از بحران

هـای فعلـی و باشد، اون بحران 2ایرشته  یقینًا باید میان۱واجد مقتضیاتی به این شرا است؛  1جهانی
های اقتصـادی، تمام عرصـه ۱۹-شیوع ویروس کوویدای دارند. بحران ناشی از رو انین ویژگیپیش

ونقل، گردشگری، ورزشـی و غیـره را در بـر گرفتـه اسـت و نتیجـه اجتماعی، روانی، سیاسی، حمل
ــا آن نیــز راهبردهــا و راهکارهــای میان ای، اندجانبــه و رشــتهآنکــه بایــد جهــت مواجهــۀ صــحیح ب

بندی شده، توسـن اصحاب معرفت صورت   نظامی از علم که توسن۲نگر را در پیش گرفت. جامع
بـا مرکزیـت علـم و دانـایی کـه  3جهانشود. یـک زیسـتگذاری و اقدام میهمان افراد نیز سیاست

                                                                                                                   
1. World Science System 

2. Interdisciplinary  

3. Life-world 
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های سیاست و ن وذ اقتصاد سیاسی باشد؛ به تعبیـر دیگـر، بایـد پیونـد نـامیمون میـان مستقل از عرصه
 -ا در پای سیاسـت و اقتصـاد فـدا کنـداش ر که در آن دانش استقالو و خودبنیادی -دانش و قدرت

کردن رو به گسست بنهد و هراه بیشتر استقالو نهاد علـم ح ـظ شـود.  زمـۀ انـین ایـزی جمـع
گیر عرصـۀ علـم اسـت. دست و پای سیاست و اقتصـاد سیاسـی در علـم و مراکـز متـولی و تصـمیم

حاکمیت سیاسـی و سـران جهان علمی باید از وابستگی ایدئولوییک، مالی و امنیتی نسبت به زیست
 اقتصادی بکاهد و در جهت تقویت استقالو خود گام بردارد. 

گرفتن اصـحاب معرفـت و علـم تواند در این باب راهگشا باشد فاصـلههایی که می  یکی از شیوه۳
عیـار بـه دانـش دارد، لـذا از سران سیاست و اقتصاد است. ازآنجاکه جهان معاصر دمـدرن  اتکـایی تمام

انـد. کـافی اسـت بـا اتخـاذ ترین گـروه ایـن جامعـۀ جهانیصورت بالقوه، پرقدرتعرفت، بهاصحاب م
ـتی در بـاب بهره ـتقالو خـود را نوعی منش ارتدوکسـی و ریاض بـردن از منـافع سیاسـی و اقتصـادی، اس

ـتادن در برابـر جریـانی آفرینیپررنگ کنند و بتوانند میزان نقش کـه شان را ارتقا دهند؛ بـرای نمونـه، ایس
کنـد. از  ریـق مقابلـه های علمی را در قباو پرداخت مبالغی عرضه میگذارد و یافتهعلم را به فروش می

توان به این هـدف نزدیـک شـد. با انین رویکردی و درمقابل، بسن گردش آزاد و فراگیر ا العات می
عرفـت نیـز هاست. بـه خـدمت سیاسـت و اقتصـاد درنیامـدن اصـحاب علـم و ماین فقن یکی از نمونه

کننده باشد. منظور نوعی ریاضت برای عالمان و اصحاب دانـش اسـت باره بسیار کمکتواند دراینمی
ها به سـران ایـن ها و یافتهکه بر قیاس اسالفشان باید بکوشند از مناصب سیاسی و اقتصادی و فروش ایده

  ظ و تقویت نمایند.ها خودداری کنند و از این  ریق بتوانند استقالو نسبی خود را حعرصه
ای را در پـیش گیرنـد امـا در مقیـاس گسـترده و سایر اصحاب معرفت و علم نیز باید انین رویه

شود میزان همـدلی، همبسـتگی و اندجانبه. یک نظام علم که دارای مقیاسی جهانی باشد سبب می
کـاهش نگرانـی و اش افزایش امیـدواری، اتصاو عا  ی میان افراد جوامع مختلف رخ دهد که نتیجه

هـایی خـود را تنهـا احسـاس رفتن احساس انزوای اجتماعی اسـت، زیـرا افـراد در انـین بحرانازبین
اند و از ایـن بابـت کـه دانند کـه دارای مصـائبی مشـترککنند، بلکه متصل به یک مجموعه مینمی

 اند. کند دلگرمیک اجتماع جهانی برای رهایی از بحران تالش می
های ضروری ایجاد یک نظام علم جهـانی کـه بتوانـد شر از الزامات و پیش  یکی دیگر ۴

ای واحـد و یکپاراـه باشـد ایـن اسـت کـه حـدی هم در هدف و هم در سازوکار، واجد رویـه
سـو، اعتمـاد نهادهـای قبوو از اعتماد وجود داشته باشد. این اعتمـاد دو جنبـه دارد؛ ازیکقابل

دیگر، اعتمـاد کـافی در میـان اصـحاب معرفـت و ازسـوی سیاسی و حاکمیتی به دانشـمندان و
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های علمـی و تـالش بـرای هـا بایـد نسـبت بـه یافتـهکنشگران ساحت علم و دانـش. حکومت
کردن آنها در نحوۀ حکومت و تدبیر امور توجه کافی را داشته باشـند و انـین نباشـد کـه لحاظ

مصالح سیاسی، حزبی و یـا اقتصـادی  این دستاوردها و راهکارهای مأخوذ از آنها فدای منافع و
 لبی. دیگر، نحوۀ ادارۀ جامعـه از مجـرای دانـش عبـور کنـد نـه بیراهـۀ من عـتعبارتشود؛ به

 پیگیری و تحقق است. از همین  ریق قابل  1«خیر جمعی»درحقیقت، 
توجه است؛ اگـر در میـان اصـحاب معرفـت، اعتمـاد و وجه دوم اعتماد نیز واجد اهمیتی قابل

تواننـد در خـدمت خیـر جمعـی قـرار های علمی نیـز نمیمساعی وجود نداشته باشد یافتهریکتش
توجه از عالمان علـوم ضروری است که تغییر رویکرد گروهی قابل ویژه توجه به این نکتهگیرند. به

محور و اسـتعماری میـان سـویه، تو ئـهای یکویژه علوم انسانی  کـه معتقدنـد رابطـهمختلف دبه
 -البته اگر بتوان تصـوری روشـن از ایـن دو م هـوم را ممکـن دانسـت -غرب و جهان شرب جهان

ــن اهــاراوب فکــری  ــرد. براســاس ای ــرار گی وجــود دارد، در دســتور کــار اصــحاب معرفــت ق
محور، هر نوع تالش و تحقیق علمی در باب مطالعۀ جوامـع و رویـدادهای جهـان غیرغربـی تو ئه

هـا بـرای بـه دانشـمندان غربـی اسـت و آنهـا نیـز از ایـن داده دهمان شرب  نوعی عرضۀ ا العات
های غربـی منظور تحت سلطه قـرار دادن آن توسـن سیاسـتمداران و استراتژیسـتشناخت شرب به

برند. این  رز تلقی، اند نتیجۀ نامبارک را به دنباو دارد؛ اوو، سـردمداران جوامـع شـرقی بهره می
کننـد و یـا بـا دیـد تی با مراکز علمی جهان غرب مخال ت مینسبت به هر نوع تعامل علمی و معرف

شـوند. دوم، دسـت تعـامالت را سـبب مینگرند؛ لذا موانع جدی در مسـیر اینتو ئه و راهزنی می
المللـی خـودداری هـای خـود در مجـامع بیندانشمندان شرقی نیز از انتشار نتایج تحقیق و پژوهش

ی دستاوردهایشـان توسـن اجتمـاع علمـی باکی یـت محـروم کنند و خود را از ارزیـابی و داورمی
زمین سازند. سوم، اصحاب معرفت در جهان شرب نسبت به دستاوردهای علمی کـه در مغـربمی

اند و اعتمادی نسبت به آنها ندارند؛ لذا خود و جامعـه آید بدبینهای مختلف به دست میدر زمینه
این واقعیت که در ساختن بنای علم و معرفـت، هـر فـرد، توجه به کنند. آنها بیرا از آن محروم می

کوشـند اـرخ را از نـو اختـراع قوم، ملت و یا کشوری آجری بر آجرهای دیگر گذاشته است، می
خود را از پیکرۀ معرفتی جهان پیرامـون محـروم نماینـد. بـرای « سازی علومبومی»کنند! و به اسم 

 .نین ت کری یک فریضه استبندی یک نظام علم جهانی، رهایی از اصورت
  برای تکمیل این ایده که بتوان یک نظام علم در مقیاس جهانی داشت باید یک رهبـری ۵

واحد و یکپاراه نیز وجود داشته باشد تا درنهایت ترسیم غایـات و سـازوکارهای مشخصـی کـه 
                                                                                                                   
1. Public Good 
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ن یـک های جهانی و فراملی باشد میسر شود. بـدون داشـتها و بحرانراهگشای مسائل، االش
تــوان ســخن از نظــام یکپاراــه و جهــانی کــرد. گیری و رهبــری نمیمجموعــۀ واحــد تصــمیم

هـا دسـت بحرانالمللـی اینکه هرکدام از کشورها بدون توجه بـه ابعـاد جهـانی و بیندرصورتی
توان انتظار داشت کـه تـوفیقی درصدد اتخاذ تصمیمات محدود به خود و اجرای آنها باشند نمی

ای کـه خـود را مـدافع منـافع و ها کسـب شـود. رهبـری واحـد و یکپاراـهبحران در مواجهه با
تواند در بسیج منـابع، های مشترک جامعۀ بشری بداند یک فریضه است. این رهبری مینگرانی

شـود تـا بردن از سازوکارهای کارآمد م ید باشد. در این صورت سـبب میتعیین راهبردها و بهره
خوبی مدیریت شود. ناگ ته پیداست که مکانیسم انتخاب انین رهبـری زمان و منابع موجود به

هـایی کـه در گذرد و آنها از دو گ تگوها، تعامالت و هم کریاز مجرای اصحاب معرفت می
های مختلـف ارتبـا  از راه دور رسـند. شـیوهبـاره میمیانشان جاری است به تصـمیماتی دراین

 ور انـد. بـهزمان و گستردۀ جهـانی را ممکـن کردهاینک امکان انین تعامالت اندسویه، هم
انکار زیست کنونی است؛ لذا هـر نـوع بودن، اقتضای غیرقابلتوان گ ت که جهانیخالصه می

نیز بایـد واجـد  -های جهانیدر اینجا بحران -مواجهه با نتایج این شیوۀ زندگی و رویدادهای آن
بندی و عملکـرد نظـام علـم جهـانی و تتوان مکانیسم خلق، صور انین خصوصیتی باشد. می

 نشان داد. ۱صورت شکل شمارۀ عناصر آن را به
 
 

 
 
 

 

 

 های جهانی. سازوکار مواجه  جهانی با بحران1شکل شمار  

 سرانجام
که شاید هنوز در ابتدای این تجربه باشیم، نشـان داد  ۱۹-تجربۀ مواجهه با انتشار ویروس کووید

واجـد خصیصـۀ جهـانی اسـت.  -محصوو دانش و تعامـل اسـت نوعیکه به -که جهان امروز
زمانی کوتاه مرزهـا را کنـار دهد در مدتها و مسائلی که در این جهان رخ میرویدادها، پدیده
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گـذارد. ایـن وضـعیت سـبب زند و در هر جایی از جوامع بشری ردپایی از خـود بـر جـا میمی
گ ت، بلکه باید ص ت جهانی و فراملـی را شود که نتوان از مسائل و رویدادهای ملی سخن می

جایگزین کرد. از مناسبات تجاری و اقتصادی گرفتـه تـا اثـرات جنـگ در یـک ناحیـه، نتـایج 
انـد دهندۀ ایـن واقعیتاختراعات و اکتشافات جدید و حتی ظهور یک بیماری، همگـی نشـان

شـوند. سر جهان پخش میشود در سراتر ازآنهه تصور میتر و گستردهکه رویدادها بسیار سریع
ها نیز باید واجـد همـان خصوصـت جهـانی و درنتیجه، نحوۀ مواجهه و رفتار انسان با این پدیده

دهـد کـه فراملی باشد. در غیر این صورت ناسازگاری نامبـارکی میـان مسـئله و معرفـت رخ می
نظام علـم جهـانی اش ایزی جز اتالف منابع و ناکارآمدی در مواجهه با آنها نخواهد بود. نتیجه

دسـت رویـدادها که واجد رهبری، راهبردها و راهکارهای یکپاراه و جهانی برای مقابله بـا این
ای، رشـتهباشد یک فریضه است. این نظام علم باید واجد مقتضیاتی باشد؛ نگرش جهانی، میان

 مستقل از اربابان ثروت و قدرت و حد با یی از اعتماد.
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 ای بر متنمؤخره

 یحسین میرزائ
 

ن معنـا، نظـام دانـش انتظار تاریخی از نظام دانش، خدمت به انسان بوده و خواهـد بـود. بـه ایـ
همواره متناسب با نیازها و استعدادهای آدمی شکل گرفته و در همین فرایند، تصحیح و تکمیل 
شده است. حاو رویدادی دیگر نظام دانش را به یاری  لبیـده اسـت تـا دسـت بشـر را بگیـرد؛ 

تی بغرنج این نظام است. اما این کار در شرایطی که دانشمندان در وضعی هبشری که خود سازند
کادمیبه سر می پـذیر اسـت؟ بـا ها به وضعیتی نیمه فعاو درآمده، اگونـه امکانبرند و حیات آ

توان گ ت بشر به زودی راه خود را خواهد یافـت و همهـون هـزاران حادثـه تلـخ و قا عیت می
 سهمگین پیشین، بر این بحران نیز فائق خواهد آمد.

تواند غیرحضوری و تنوع بخشیدن به اشکاو آن میدر شراین فعلی، توسعه روابن سایبری و 
پایـان، حتـی بـرای دوران پسـاکرونا مجهـز کنـد. ایـن نیـز قابـل ما را به سـاحتی گسـترده و بی

های برتـر، ها در لیسـت دانشـگاهبینی است که در دوران پساکرونا، قـرار گـرفتن دانشـگاهپیش
واهد بود. سخن در اینجا بـر سـر حسب تنوع در اشکاو آموزش و پژوهش و مدیریت مجازی خ

های مجازی برای م اهمه بیشـتر میـان صرف آموزش مجازی نیست بلکه درباره سازوکار کنش
های نامـهدر آیین های آینده ضرورتاً استاد و دانشجو و سایر کنشگران دانشگاهی است. دانشگاه
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ظر خواهنـد کـرد. داخلی خود و همهنین در نحوه حصوو استقالو علمی و اقتصادی تجدیـدن
ای دیگر تعریف خواهنـد کـرد و اسـتادان ها مسئولیت اجتماعی خود در قباو جامعه را بگونهآن

دانشگاه در آینده، بجای صـرف آموزشـگر بـودن، رهبـران پـداگوییک جامعـه خواهنـد شـد. 
یـن بر پویایی علمی خواهد بود. اها دسته جمعی و مبتنیمدیریت دانشگاهی نیز در این دانشگاه

عنوان های اخالقی جدید و فرهیختگی نـوینی اسـت کـه دانشـگاه را نـه بـهامر مستلزم فضیلت
عنوان جایگـاه تعـامالت فرهنگـی و علمـی نـوآور و خـودآیین در مکان کسب مدرک، بلکه به
تغییـر »ها اصـل ثابـت  نگرد. به این منظور دانشگاهای و جهانی میسطوا محلی، ملی و منطقه

دستور کار خود قرار خواهند داد و ضروری است ما نیز در  راحـی و تغییـر نظـام  را در« مداوم
ها و تغییـرات توجـه داشـته باشـیم؛ علم و فناوری خود در سطح آموزش عالی بـه ایـن شـاخص

کنـد و تـالش دارد رابطـه انسـان بـا ای ارگانیک بـا محـین پیرامـون برقـرار میتغییری که رابطه
  بیعت را تصحیح کند.

گاهی ناخواسته و تحمیلیوهعال ای که در پی شیوع ویـروس براین وجه، ضروری است از آ
گاهانـه و عامدانـه در دنیـای جدیـد کرونا رخ داده و از آشکارگی بسیاری از ضعف هایی کـه آ

ــیم؛ ضــعفپنهــان نگــه داشــته می داری، های نظــام ســرمایهعــدالتیها و بیشــد، اســتقباو کن
هـای ان ناتوان در کشورهای در حـاو توسـعه، سـلطة سـنگین نظامهای مدیریتی حکمرانضعف

فریـب. آمـوزش عـالی اـه در قبـاو ایـن های متکـی بـه رهبـران عوامتوتالیتر، و خطر حکومت
بانی را برعهـده دارد. دیـده های، وظی ـهـای سـیارهها و اه در قباو کنترو و مهار االشضعف

هــا گتــر شــدن شناســایی کنــد و بــرای مهــار آنآمــوزش عــالی بایــد ایــن خطرهــا را قبــل از بزر 
دستورالعملی علمی تجویز کند. از آنجا که پیشنهادهای مؤثر آموزش عالی نهایتـًا تکنولوییـک 

هـای ها و نظامای بسـیار حسـاس و اثرگـذار بـر زمینـهخواهد بود و از آنجا که تکنولویی مقولـه
تواننـد و نبایـد کلـی و یکسـان دها نمیارزشی و معنابخش به زندگی افراد است لذا ایـن پیشـنها

باشند. این بدان معنا است که پیشنهادهای اجرایی آموزش عالی برای هـر منطقـه از جهـان بایـد 
کاماًل با ساختار فرهنگی و اجتماعی آن جوامع نسبتی وثیق داشته باشد. این به معنـای توجـه بـه 

تواند در منا ق مختلف، اشـکاو یی مینوعی از تکنولویی بومی است. به این معنا، این تکنولو
 مختلف داشته باشد.

 هبا این مالحظه، جهان بعد از کرونا هرگز میل جهـان قبـل نخواهـد بـود؛ نـه تنهـا در توسـع
های یادگیری. های اندوجهی نظام دانش، بلکه در تعمیق شیوههای مجازی و مدیریتآموزش
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وجـوه آموزشـی و  هکـه دربردارنـد -مهای هوشـمند علـبرای این کار  راحی شهر یـا شـهرک
توانـد بـه کنشـگران دانشـگاهی در می -ای و آزمایشگاهی و ارتبا ی استپژوهشی و کتابخانه

توانـد پایـانی بـر آمـوزش عـالی  راحی دنیای آینده کمکی شایان کنـد. ایـن آغـاز مبـارک می
ر ایـن میـان، مقـدم بـر هـر ساز باشد. مسلمًا وظی ه علوم انسانی دنویس و مدرکوار  مقالهبنگاه

 وهی آنهـه در شـرف وقـوع اسـت و ارائـهپژ روی داده اسـت؛ یعنـی آینـده امـر   ایز دیگر، فهم  
 پیشنهادهایی برای گذر از وضعیت بحران. 

انانکه گ ته شد، برای است اده از این فرصت تـاریخی بایـد بـه نقـش و ضـرورت اسـت اده از 
پـذیر تـوجهی بیشـتر اه دور و نیز آمـوزش بـاز و انعطافسیستم یادگیری الکترونیکی، آموزش از ر 

وری بایـد پـداگویی داشته باشیم. این را هم باید در نظر داشته باشیم که مبنای است اده از ایـن فنـا
بـر عنوان رویکردی نـو در آمـوزش عـالی، عالوهگسترش یادگیری الکترونیکی، به باشد. اما  زمه

کاستن از شکاف دیجیتاو در وضعیت سـخت و نـرم، بایـد بـه ضرورت توجه به عدالت توزیعی و 
اذ توجـه داشـت. شـاید در ایـن میـان، اتخـآمادگی زیرساختی، انسانی، محتـوایی و سـازمانی هـم 

فنـاوری را  -هنـگای آموزش و پـژوهش مجـازی بتوانـد فراینـد بکـارگیری ایـن فر سیاست منطقه
ای اسـت. هنـوز ای و تـک رشـتهاقـدام جزیـره دیگر این کار، پرهیز از ت کر و تسریع کند.  زمه

ای پزشکی است. بـرای  راحـی الگوهـای کنند کرونا موضوع یا مسئلههستند کسانی که فکر می
 های اندوجهی و پیهیده دهد. دانش در شراین پساکرونا، این انگاره باید جای خود را به سویه

آمـوزش عـالی اعـم از آمـوزش، فراوان ویروس کرونـا بـر شـئون مختلـف  حاو نظر به تأثیر
منظور مهار و کنترو ایـن بحـران و اسـت اده پژوهش، مدیریت و مسئولیت اجتماعی دانشگاه، به

های پیش آمده برای ارتقاء نظام موجود،  زم است در تمامی این سطوا بـه تغییراتـی از ظرفیت
هـا هـا و گروهارتماناساسی اندیشید. برای این کـار بایـد در سـه سـطح وزارتـی، دانشـگاه و دپ

سیاستگذاری کنیم. در سطح نخست باید هیئت مشاورانی را برای مشکالت عاجـل وزارتخانـه 
و پاسخگویی اجتماعی آموزش عالی تشکیل داد. در سـطح دوم بایـد بـرای دو سـاو تحصـیلی 

هـای سـالمت، اجتمـاعی، فرهنگـی و ای بـه بخشرشـتههای میـانرو با است اده از قابلیتپیش
قتصادی کشور توجهاتی ویژه معطوف داشت. در سطح سوم نیز بایـد بـرای معطـوف سـاختن ا

ها را افـزایش های فناورانه، ارتبا  بین گروهها و برنامههای آموزشی و پژوهشی به فعالیتفعالیت
تری در عرصه عمومی داشته باشند و تـا بر این اعضای هیئت علمی باید حضور فعاوداد. عالوه

و پیامـدهای آن  ۱۹هایی همهـون بحـران شـیوع کوویـد ان به مشکالت ناشی از بحرانحد امک
 توجهاتی ویژه مبذوو دارند.
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ا  بیعت سوب خواهد داد. در دو سده اخیـر این تغییر رفتار و بینش ما را به تصحیح روابن ب
، مبتنـی ما از  بیعت بر فهمی از علم مدرن معطوف به انگاره مهار  بیعت و تسلن بـر آن درک

منظور همراهی بیشتر بـا ایـن بوده است. این درک با شیوع ویروس کرونا در حاو تغییر است. به
گاهانه بینش مان شناسی، درکشناسی، معرفتهای انسانهای خود را در بنیانتغییر  زم است آ

رهنگـی و زودی نظـام فگیری از فناوری تغییر دهـیم. ایـن تغییـر بیـنش بـهاز  بیعت و نوع بهره
توانند با تأمـل بیشـتر بـر اجتماعی خاصی را بر آدمیان عرضه خواهد داشت که در آن آدمیان می

 ابژه را توسعه دهند. -رفتارهای پیشین خود، خرد نقاد مبتنی بر رابطة آزاد سویه
این بحران، انانکه گ تـه شـد، شـئون متعـددی دارد. وجهـی از ایـن بحـران را همگـان در 

ها های اقتصــادی جامعــه و بطورخــاص دانشــگاهتــی زمــین خــوردن برنامــهمحــدود شــدن و ح
ـکدیده های بـزرگ شـده و مسـلمًا هـیچ اند. این روزها اقتصاد آموزش عـالی جهـان داـار شج

هـای جدیـد ارتبـا ی ای جز همبستگی جهـانی در توسـعه علـم و فنـاوری و تعریـف راهگزینه
های ایـن همکـاری جهـانی متـأثر از تصـمیمتواند ایـن وضـعیت بغـرنج را خاتمـه بخشـد. نمی

ارخد. این امـر ها میهای مجازی دانشگاهاقتصادی و سیاسی، در شراین فعلی بر مدار فعالیت
همانا مقتضی رهبری مت اوتی در مدیریت بحران است که در شراین بحران، تالش دارد از تـوان 

کادمی اس ت اده  زم را ببرد. نخبگی اعضـای و استعدادهای بالقوه و بال عل اعضای سازمان و آ
هـا، در ایـن مـاجرا نقشـی اصـلی در سـازگاری علمی و قدرت تخصصـی و مرجعیـت آنهیئت

 موردنظر و مهار بحران دارد. 
گرایانـه، های ملیهمین نخبگی و فضای کارشناسی تخصصی است که بجـای فروبسـتگی

تـا در ایـن فضـای کنـد یز میالمللـی را تجـو گسترش تعامالت علمـی و فنـاوری در سـطح بین
گیری از دانش و فناوری هوش ها، به کمک یکدیگر و با بهرهها و دولتملتها، گشوده انسان

مصنوعی و تعامالت فضای سایبری، آرمان تاریخی بشـریت یعنـی صـلح و مشـارکت همد نـه 
 برای حل بحرانی مشترک را محقق سازند. 

ها است؛ مدیریتی کـه مدیریت دانشگاه در عرصههای خاصی تلزم سیاستگذاریاین امر مس
های سـایبری توجـه دارد. به نحو همزمان به دو شأن تجهیز فناورانه و فرهنگ است اده از فناوری

به دیگر سخن، این مدیریت باور دارد که دنیای آینده، دنیای فرهنگ و اخالب عمومی اسـت. 
ه آغازین عزیمت است. ایـن پرسشـگری های متعدد و بازخوانی نقطاین امر مقتضی پرسشگری

ایم و برای رفتن و باز کردن راهی در آینـده، از کجـا کند تا بدانیم کجا ایستادهبه ما کمک می
بحـران و  هـای مراقبتـی و بهداشـتی در زمانـهها نـافی آموزشباید آغاز کنیم.  را این پرسـش
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اسـت کـه در شـرایطی همهـون های مرتبن با حیات آدمی نیست.  بیعـی برخی از رشته توسعه
 کنند. بایـد اجـازه داد غریـزهوه میدارتر جلها سودمندتر و لذا اولویتشراین اخیر، برخی رشته

 بیعی راه را بیابد و هموار کند. آنهه در اینجا اهمیت دارد، اعتماد اسـت. در ایـن فضـا اسـت 
کاهای پیشین نقد میکه سیاست  ها و جامعـه،دمیسـینشوند و نظـم جدیـدی از روابـن میـان آ

این ارتبا ، اعتماد فراگیری است که جامعه به علـم و فنـاوری  گیرد. پشتوانهمبنای کار قرار می
 برد.تواند از پرتگاه حادثه جان به در بخش دارد و در پناه همین اعتماد است که میرهایی
آفرینـی د نقشعلـم و فنـاوری بتوانـ های غیردولتـیبزرگـی اـون خیریـه اید اینجـا مقـّومش

هـای بـومی را توسـعه داده و آن را بـه توانند دانشها میای داشته باشد. این قبیل برنامهگسترده
هــای تواننــد ارزشهــا میالــذکر در اختیــار جهانیــان قــرار دهنــد. آنهــای فوبکمــک فناوری

هـا ننـد. آن لبی را کنار ز های ضخیم من عتدوستی را هویت و جانی دوباره بخشند و پردهنوع
 یابد.ها و اخالقی باشند که در جهان پساکرونا تجسم میتوانند خود بخشی از ارزشمی

تغییری بزرگ قرار دارد؛ تغییـری کـه شـاید ضـرورت  ر صورت، نظام علم جهانی در آستانهدر ه
 فعلـی آن را جـدی بگیرنـد. خوشـبختانه هسـتند بخشـی از جامعـه از اندازه دارد دانشگاهیان ما بیش

کنند و تحـو ت را رقـم دانشگاهی ما که بر اساس درکی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه، فعالیت می
انـد کـه علـم و ها زیاد نیست ارا که هنوز اکیـر دانشـگاهیان ایـران نپذیرفتهزنند اما هنوز تعداد آنمی

بـاد ت انسـانی توسعه، امری جهانی و مشارکتی است. خوشبختانه توفیق اجباری توسعه تعامالت و ت
در فضای سایبری، شکاف دیجیتاو و تا حدی ا العاتی میان ایران و کشورهای پیشرفته را کم کـرده 

 است و زمینه برای خیزشی بزرگ برای جامعه جهانی و ایرانی فراهم آمده است.
کید می هـای شود، اشـاره بـه سـهم نولیبرالیسـم در بحرانوجه دیگری که این روزها بر آن تأ

های اخیر از جمله بحران کرونا است؛ سهمی که آن را ناشی از اولویـت اعطـایی بـه دهه بزرگ
هـای معرفتـی و ارزشـی و فرهنگـی حـاکم را بردگـانی در داننـد و نظاماقتصاد و بـازار آزاد می

واقع معلوم نیسـت نولیبرالیسـم کـه در سـه کنند. بههای شخصی لحاظ می لبیخدمت من عت
ترین الگوی اقتصادی و آموزشـی تبـدیل شـده اسـت تـا اـه انـدازه مخا ـب دهه اخیر به بزرگ

هـا و حقیقی نقدها است. اما اینقدر مسلم هست که حتـی اگـر نولیبرالیسـم عامـل ایـن فالکت
ای جز بازبینی در اصـوو و روش و رفتـار خـود نـدارد. ها هم نباشد، برای بقاء خود اارهبحران

ها، توانـد بجـای تخاصـمردی مشـترک اسـت کـه میشراین فعلـی جهـان، گویـای احسـاس د
 ها را برانگیزد.مشارکت




