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مقدمه وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
تاریخ علم گواه بر این واقعیت است که در بزنگاهها و نقطـههای معـین اجتمـاع عالمـان بنـا بـه
مسئولیت حرفهای و اجتماعیشان بیش از هر نیرو و اجتماع دیگر نقشآفرین بوده اسـت .تمـام
تالش و توانایی خود را معطوف به شناخت و کمک به حل مسـائل جدیـد و تـازه سـر بـرآورده
ساختهاند .مسائلی که در برهـههایی صـورت همـهگیـر پیـدا کـرده و در قامـت مخـا رهای نـو
موجب بیم و نگرانی عموم مردم شده و مناسبات حاکم بر حیـات اجتمـاعی را بـا تمـام شـئون
متنوعی که دارند ،به تعلیق کشـانده اسـت .انانکـه در ه تـههای آغـازین نـیم سـاو دوم سـاو
تحصیلی  1398-1399کشور با شیوع ویروس کووید  19مواجه شد و نگرانیهایی را رقم زد؛ و
جامعه علمی و خانواده بزرگ نظام آموزش عـالی کشـور را بـهسـان دیگـر نهادهـا و سـازمانها
درگیر مسائل و موضوعات مترتب بر شیوع این ویروس کرد .ایـن شـراین نهـاد علـم و آمـوزش
عالی کشور را به تکاپویی تازه در عرصههای اندگانه آموزشی ،پژوهشی ،فنـاوری ،فرهنگـی و
دانشــجویی ملــزم ســاخت تــا بــا بــه میــدان آوردن داشــتهها و امکانــات خــود مســیرهای تــازه و
ً
گشایشهای نو را برای اجتناب از هر نوع اختالو ،و کاهش هزینههایی کـه اصـو متربـت بـر
مخا رههــای بــزرگ اســت تمهیــد و تــدبیر نمایــد .در عرصــه آمــوزش بهرهگیــری از آمــوزش
الکترونیکی و ظرفیتهای فضای مجازی و اسـت اده حـداکیری از زیـر سـاختهای موجـود و
تجهیز و تقویت آنها در دو سطح سختافزاری و نرمافزاری در دسـتور کـار همـه دانشـگاهها،
مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشـی قـرار گرفـت .مراکـز آزمایشـگاهی و فنـی دانشـگاهها،
پژوهشگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و شـرکتهای دانـش بنیـان تمـامی اهتمـام
خود را مصـروف فـائق آمـدن بـر ایـن مسـئله و بحـران سـاختهاند؛ و در ایـن مسـیر تولیـدات و
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دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند .در عرصههای فرهنگی و دانشجویی نیز همه مجموعه نظام
آموزش عالی در ااراوب مسئولیت اجتماعی که متوجه خود میداند ،همکاری و تالشهـای
بین دستگاهی خوبی داشته است .پر واضح است که نوع مسئله به گونهای است که پیامـدهای
وسیع و گسترهای در عرصههای مختلف علمی ،فنی ،اقتصادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و روانـی
در مقیاسهای خرد و کالن را در پی دارد .در نتیجه جامعه و حاکمیـت ایـن انتظـار را از نهـاد
علم دارد که به تمامی سویههای این مسئله ورود پیدا کرده و با بازکاوی ابعاد آشکار و پنهان آن
موجب نوآوری و گشایش شود .افزون بر این تقاضای بازار کار و عرصـه صـنعت و خـدمات و
تغییر ساحتهای اجتماعی و تعامالت میـان فرهنگـی و فراسـرزمینی در دنیـای آینـده مقتضـی
هماهنگی نظام آموزش ،علم و فناوری از یکسو و خن مشیگذاری بـرای هـدایت جریانهـای
آتی علم و فناوری از سـوی دیگـر اسـت .بـرای تحقـق ایـن مطلـوب زم اسـت وزارت عتـف
برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را در هماهنگی با نیازهـا و تحـو ت آتـی تعریـف و تنظـیم
نماید .این امر مستلزم آن است که عالمان دانشگاه و متخصصین حوزههای آموزش عالی ،علـم
و فناوری نسبت به شئون و پیامدهای متعدد مسـئله شـیوع ویـروس کرونـا و نیـز بررسـی تجربـه
بینالمللی موضـوع مداقـه و اندیشـه زم را داشـته باشـند .امـری کـه میتوانـد سـودمندیهای
فراوانی برای تولید دانش و در عرصههای نظری و عملی با خود داشه باشد .به هر حـاو شـراین
سخت حاصل از شیوع بیماری جدای از مشکالتی که ایجاد کـرده ،فرصـتهایی را نیـز پـیش
روی جامعه ما نهاده است .آینده پیش روی مـا ،امـری محتـوم و از پـیش تعیـین شـده نیسـت،
بلکه نتیجه کنشـگریها و عاملیتهـای فـردی و جمعـی همگـان ،بـو یژه نخبگـان و اصـحاب
اندیشه است .تالش و مشارکت همه عزیزانی که در تولید و تدوین این اثر سهیم هسـتند را قـدر
نهاده و برای همه آنها آرزوی سالمتی و مزید توفیقات را از درگاه حق مسئلت دارم .امیـدوارم
به لطف و عنایت الهی ،مجموعه نظام آموزش عـالی کشـور بـا تـدبیر و تعهـدی کـه نسـبت بـه
ساختن آینده بهتر دارد ،بتواند افقگشاییهای بهتر و امیدآفرین برای مردمان خوب این سرزمین
رقم زند و مطلوبهای نظام جمهوری اسالمی ایران را صورت تحقق ببخشد.
دیگران هم بکننـد آنهـه مسـیحا میکـرد
فــیر روا القــدس ار بــاز مــدد فرمایــد
منصور غالمی
 31فروردین 1399

ما و کرونا :تأملی در باب نسبت آموزش
عالی ،علم و بحران کرونا
حسین میرزائی

1

دبیر مجموعه "جامعه ایرانی و بحران کرونا"

شیوع ویروس کووید  ۱۹االشی بیسابقه برای جهان انسانی است .فراگیری بحران کرونـا ،بـه دلیـل
زیرساختهای ارتبا ی در دهکده جهانی ،پدیدهای منحصر به فـرد در تـاریخ را شـکل داده اسـت.
بحران کرونا قبل از هرایز جریـان جـاری و رواوهـای عـادی زنـدگی را بـه تعلیـق درآورد .روابـن و
مناسبات فردی انسانها و نهادهای اجتمـاعی را متوقـف کـرد .عـدم شـناخت دقیـق ایـن ویـروس و
تبعات آن در جهان انسانی ،منجر به وضعیتی بغرنج و پیهیده در مواجهه بـا آن شـد و احتمـاو تـداوم
آن تصوری از آیندهای مبهم را پیشروی ما نهاده است .سرعت همهگیری و غافلگیری این ویـروس
تا آن حد بود که نهادهای اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و سیاسی نتوانسـتند مواجهـه درسـتی بـا ایـن
پدیده جدید داشته باشند؛ موضوعی که سبب بالتکلی ی عجیبی در میان آنهـا شـده اسـت .بـا ایـن
شراین ،تعلیق جامعه در شراین اپیدمی و به تعبیر دقیقتر پاندمی ،بـه وضـعیتی منجـر شـده اسـت کـه
همه ابعاد و زیرساختهای زندگی اجتمـاعی را داـار شـوکی عمیـق کـرده و بازاندیشـی جـدی در
تمامی شئون مبتالبه را در دستور کار نهادها و سازمانهای متعدد قرار داده است.
آنهه اجماع نسبی بـر سـر آن در میـان صـاحب نظـران وجـود دارد آنسـت کـه ایـن بحـران
ً
ناشناخته ،احتمـا دوره جدیـدی از تـاریخ را باعـی میشـود کـه در آن ،آدمـی بقـای خـود و
 .1دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلhmirzaie@ut.ac.ir :
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عملکردهای اجتماعیاش را به کمک مشارکت علمی بینالمللـی و بـا تکیـه بیشـتر بـر فضـای
جدیــد ســایبری و از مجــرای کنشهــای متقابــل غیرحضــوری اســتمرار میبخشــد .زیــرا ایــن
همـهگیری جهــانی نــه تنهــا خردتــرین و روزمرهتــرین الگوهــای کــنش انســانی داز مــراودات و
ارتبا ات ساده میان افراد گرفته تا روابن پیهیـده سـازمانی و خـدماتی را تغییـر داده و سـطوا
کالن نظام جهانی ،اقتصاد ،سیاست ،آموزش ،فرهنگ و ارزشهای آن را دسـتخوش التهـاب و
بحران های جدی کرده است .در این شراین بحرانـی همـه نهادهـای اجتمـاعی بـا سـه پرسـش
جدی مواجهاند -۱ :پرسش از ماهیت وضعیت جامعه در بحران کرونا -۲ ،راهکارهای مواجهـه
با آن و عملکرد متناسب با موقعیت بحرانـی ،و در نهایـت -۳ ،پرسـش از راهبردهـا و سیاسـت
گذاری های معطوف به شراین پساکرونایی.
آموزش عالی و نهاد علم ،در این میانه بیش از هـر نهـاد دیگـری درگیـر وضـعیت همـهگیر
دپاندمیک ویروس کرونا است .زیرا از یکسو این نهاد نیز همانند هر نهاد دیگر متأثر از شـراین
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
هستند .عالوهبراینها ،نهاد علم و آموزش عالی از درون نیز متوجـه تحـو تی شـگرف و عمیـق
در مبانی نظری و ارزشی است تا آنجا که گویی علـم ،فرصـتی دوبـاره بـرای بازسـازی خـود و
ً
ارخش پارادایمی مهمی بهدست آورده است .به این معنـا ،نهـاد آمـوزش عـالی و علـم عمیقـا
درگیر بحران کرونا هستند .از اینرو است که سـه پرسـش فـوب ،بـرای ایـن نهـاد از دو موضـع
درونی و بیرونی مطرا میشود به این معنا که این نهاد هم باید درباره خود و مسـیر آتـیای کـه
باید اتخاذ کند و مکانیسمهای بدیل برای شراین کرونایی و پساکرونایی بیندیشـد و هـم نسـبت
خود با محین پیرامون را مورد بازبینی و تأمل قرار دهد .از منظری دیگر میتوان مسـئلههایی کـه
بحران کرونا برای نهاد آموزش عالی ایجاد کرده است را در اند سطح زیر دستهبندی کرد:
 -1نسبت آموزش عالی و جامعه در بستر بحران کرونا؛

در این سطح ،مسئله اصلی آن است که رسالت آموزش عالی و نهادهای وابسته بدان نسـبت بـه
جامعه پیرامونی در این شراین بحرانی ایست ،و اه نقشی در حل مسئله و برنامهریزی برای آن
دارند .بهعبارت دیگر ،پرسش اصلی آن است که مسئولیت اجتماعی دانشـگاه در قبـاو جامعـه
بحران زده ایست؟ جامعهای که بهدلیل تغییر مناسبات از یکسو و مشـکالتی کـه بـا آن درگیـر
است از سوی دیگر ،نظامی از انتظارات و توقعات جدیـد را پـیشروی آمـوزش عـالی ،علـم و
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ً
فناوری قرار داده است .این پرسش صرفا معطوف به آن نیست که نهاد آموزش عـالی بـه دنبـاو
رفع نیازهای جامعه بحـرانزده باشـد ،بلکـه عالوهبراینهـا ،ایـن نهـاد بایـد نقـش پیشـگامی در
هدایت و رهبری جامعه به سمت خیرجمعی را نیز داشته باشد .به همین دلیل آمـوزش عـالی در
این میانه هم نقش یکی از کارگزاران اصلی در مواجهه با موقعیت بحرانی خواهد داشـت و هـم
اینکه به واسطه نقش رهبری خود به سمت خیر جمعی و فضیلتهای عمومی ،میتواند بواسطه
بازخوانی انتقادی عملکرد گذشته ،سهمی جدی را در اصالا رویههای معموو زندگی انسـانی
که منجر به این بحران و موارد مشابه آن شده است ،داشته باشد.
 -2مسئلههای درونی نهاد آموزش عالی در شرایط بحرانی

در این سطح ،آموزش عالی به میابه یـک نهـاد متـأثر از شـراین بحرانـی شـده و بحـران کرونـا،
توقفهای جدی در رویههای جاری قبلی این نهاد ایجاد کرده اسـت کـه منجـر بـه پیامـدهای
جدی برای آن شده است .از این رو ساحتهای مختل ی از ابعاد و بخشهای درونی این نهـاد
نیز درگیر شراین بحران کرونا و موقعیت پساکرونایی خواهند بود .که در ادامه بـه برخـی از ایـن
االشها اشاره خواهد شد.
الف -تحول در معنای آموزش عالی و رساالتهای آن :اولین پیامـد ایـن وضـعیت ،بـه دلیـل
تعلیق فضاهای دانشگاهی ،نوعی بازاندیشـی در بـاب معنـای آ کـادمی و آمـوزش عـالی و م هـوم
دانشگاه است .عمـده نظریـههایی کـه در قالـب ایـده دانشـگاه ـرا شـدهاند ،مبتنیبـر فضـای
اجتماعی حاصل از حضور فیزیکی عناصر اصلی دانشگاهی است؛ بگونـهای کـه اشـکاو متعـدد
حیات دانشگاهی در الگوهای شناخته شده دانشگاه در دو قرن اخیـر از ایـن اصـل بنیـادین تغذیـه
کرده است؛ خواه در الگوی آلمانی و یا فرانسوی،انگلیسی و آمریکـایی و غیـره .امـا اکنـون همـه
ایز به تعلیق درآمده است و در نتیجه م هوم پـداگویی در فضـای جدیـد ،داـار االشـی جـدی
شده و نیازمند آنست که بتواند د لتها و ابعاد خاص خود را پیدا کند .لذا این وضـعیت مسـتلزم
بازاندیشی در م هوم آ کادمی و زیرساختهای آن در دو سطح سازمان درونی و بیرونی است.
ب -اولویت یافتن آموزش و پژوهش مجازی :اولین پیامد مهم شیوع ویـروس کرونـا ،تعلیـق
همه فضاهای جمعی و حضوری و الگوهای سنتی و پیشـین نهادهـای اجتمـاعی بـود .تعطیلـی
دانشگاهها و بخش عمدهای از مراکز آموزش عالی جهان ،مصداب و نمـاد تـامی از ایـن تعلیـق
ً
است .دانشگاه در الگوی نسبتا کالسیک پیشین مقتضی تجمع کـارگزاران دانشـگاهی داسـتاد،
دانشجو و کارمند در پردیسهای دانشگاهی و مراکـز تحقیقـاتی و پارکهـای علـم و فنـاوری
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است .حا  ،بحران کرونا همه این مناسبات را بیموضوع کـرده و شـیوههای پیشـین آمـوزش و
حتی برخی شیوههای پژوهش را بیاعتبار ساخته است .حاو بـه پشـتوانه وجـود زیرسـاختهای
فضای مجـازی ،اسـت اده از روش هـای مجـازی ارتبـا و تـدریس و پـژوهش در دسـتور کـار
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قرار گرفته تا شاید بخش اندکی از حیات به تعلیق درآمده ایـن
مراکز بـه جریـان افتـد .گـویی در ایـن شـراین ،آمـوزش و پـژوهش مجـازی و غیرحضـوری و
شیوههای متعدد ارتبا سایبری نوشدارویـی در لحظـههای سـخت اسـت .بـه همـین دلیـل در
همین بازه زمانی کوتاه آموزش مجازی به مهمترین برنامه همه دانشگاههای جهان تبـدیل شـد.
ایــن توجــه ناگهــانی کــه شــدت و ضــعف آن در کشــورهای متعــدد مت ــاوت اســت ،در کنــار
فرصتهای نیکویی که فراهم آورده است ،خود از جهاتی عامـل بیعـدالتی آموزشـی و بسـن
شکاف دیجیتاو آ کادمیک نیز شده است .زیرا بسیاری از دانشگاههای جهان و از جمله ایران،
زیرساخت فنـی ،تجهیزاتی،آموزشـی و فرهنگـی مناسـب بـرای بکـارگیری آمـوزش و پـژوهش
مجازی را نداشتهاند ،و از سوی دیگر ارتبا دانشـگاه و جامعـه نیـز در الگـوی جدیـد فعالیـت
دانشگاهها به شیوه نوین راحی نشده و لذا همکنشگران درون و بیرون دانشگاهی و هم حـوزه
صنعت و خدمات از این عرصه غ لتی بزرگ دارند؛ غ لتی که در کشـوری اـون ایـران بسـیار
نمایان است .در کنار این مسائل ،همانگونه که پیش از این هم گ ته شد ،است اده از ایـن فضـا
عالوهبر مهارتهای فنی زم ،مقتضی رواج زمینههای فرهنگی و اجتماعی متعددی اسـت کـه
در کلیت برسازنده فضایی از تعامالت و کنشهای ویژه هستند.
ج -بحران در آماوزش عاالی باینالمللای :نکتـه سـوم ،بحـران مـراودات و مبـاد ت علمـی و
دانشگاهی در عرصه بینالمللی است .زیرا همه آنها به ور سنتی بر جابجایی فیزیکـی اسـتاد و
دانشجو و مشارکت حضوری در پرویههای تحقیقـاتی مبتنـی هسـتند؛ مشـارکتی کـه اینـک بـه
تعلیق درآمده است .پرویه بینالمللی شدن دانشگاهها و تالشهایی که دانشـگاههای منطقـهای
برای تقویت و انسجام خود تعریف کرده بودند ،و همهنین سیاست جذب دانشجوی خارجی،
اکنون متوقف شده است .این مسئله برای دانشـگاههایی کـه مبنـای اصـلی منـابع مالیشـان را
دانشجوی مهاجر قرار دادهاند ،یک بحران جدی در تـأمین مـالی آنهـا خواهـد بـود .در نتیجـه
سیاستهای بینالمللی دانشگاهها داار تغییـر و تحـوو اساسـی شـده کـه میبایسـت بـرای آن
اندیشید و راهی برای آن و ایجاد شیوههای جدید و جایگزین جذب دانشجو را پیدا کرد.
د -بحران در اقتصاد آموزش عالی :اهارمین پیامـد بحـران کرونـا در درون آمـوزش عـالی،
تحوو در زیرساختهای اقتصاد آموزش عالی و منابع مالی آن است .در صـورت تـداوم بحـران
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کرونــا تــا ســاو آینــده ،و عــدم امکــان جــذب دانشــجو و درخواســت خــدمات اجتمــاعی از
ً
دانشگاهها ،بحرانی نسبتا جدی برای دانشگاهها بهویژه دانشـگاههای خصوصـی ایجـاد خواهـد
شد .شاید در این زمینه ّ
خیرانی که محقق کننده ایدههای نظریهپردازان جدید هستند بتوانند این
برهوت و ورشکستگی اقتصادی را ترمیم کنند و زمینه را برای تغییرات بزرگی که جهان پـس از
این همهگیری و همـهگیریهای مشـابه و تهدیـدات زیسـت محیطـی و جـوامعی کـه مشـتاقانه
خواهان تغییر در سبک فکری و رفتاری خود هستند فراهم کند .ایـن همـان تغییـری اسـت کـه
نظام مالی دانشگاهها باید بدان تن دهند و برای بحران فعلی راهحلی پیدا کنند.
 -3مسئلههای نهاد علم در شرایط بحران کرونا و آینده پساکرونایی
ً
جهان مدرن عمیقا مبتنی بر اندیشه و جهان بینی علمی است .به همین سـبب نهـاد علـم نقشـی
کلیدی در برساخت جهان مدرن و سیاستهای آن داشته است .البته این رابطه یکسویه نبـوده
و تحو ت اجتماعی نیز در تعیین خن سیر علوم جدید نقش داشـته اسـت .حـاو شـیوع بحـران
کرونا ،از یکسو االشی جدی برای کارآمدی نهاد علم در شـناخت ایـن ویـروس و مهـار آن از
راههای پزشکی و مدیریتی و تکنولوییـک بـهوجود آورده اسـت و از سـوی دیگـر اعتبـار فهـم
ً
علمی از بیعت و جامعه و ارائه راهکارهای متناسب با آن را نیز به االش کشیده است .مسلما
موج فزاینده تحلیـل شـراین فعلـی و سـخن گ ـتن از آینـده پسـاکرونایی و همهنـین اشـاره بـه
تغییرات آتی نظام ارزشـی و معرفتـی علـوم جدیـد ریشـه در بحرانهـای پیشـین دارد و گویـای
عطشی برای تحوو در نظام علم است؛ عطشی که کرونـاویروس بهانـه بیـان آن را فـراهم آورده
است .بحران کرونا بواسطه تعلیق دانشگاه در معنای سنتی ،االشی جدی برای شـیوههای رایـج
تولید علم ،تـرویج آن و توزیـع محصـو ت علمـی در جامعـه ایجـاد کـرده اسـت؛ بگـذریم از
زمینههای وجودی و معرفتیای که اه بسا در آیندهای نه اندان دور صورتبندیای دقیـق یابـد.
به همین دلیل شراین کرونایی و موقعیت پساکرونایی مستلزم اتخاذ راههای جدید برای ایجـاد و
توسعه روابن علمی ،اجتماعات علمی و تولید و توزیع علم است.
اما پرسش بنیادیتری که پیشروی علم ددر معنای عام آن که شـامل علـوم تجربـی ،علـوم
تاریخی ،اجتماعی و علوم انتقادی میشود نهاده شده آن است که آیا مسیری که بشر در ـی
دوره مدرن ی کرده است ،مسیری که با بحرانهای بزرگی مانند استعمار ،جنگهای جهـانی
و تغییرات اقلیمی ،بحرانهای عمیق محین زیستی ،آینده نامعلوم بشری به واسطه دستکاری در
ینتیک انسانی و سایر جانداران و غیره همراه بوده ،مسیری درست اسـت؟ کجـای کـار اشـتباه
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بوده و باید مورد بازاندیشی انتقادی و جدی قرار گیرد؟ و برای اصالا این مسیر اه باید کـرد؟
ویروس کرونا ،حدود ناآ گاهی انسان جدید و محدودیتهای قدرت او را در حالیکـه خـود را
به قدرت علم و فناوری متکی میدانسـت ،نشـان داد .حـاو بایـد دیـد آینـده اگونـه وضـعیتی
خواهد داشت.
پرسشها و االشهای فوب ،به همراه موارد کلی و جزیی دیگری کـه قابـل ـرا هسـتند،
گویای آناند که پیش از آنکـه جریـان تغییـرات نهـاد آمـوزش عـالی و علـم را بـه دنبـاو خـود
بکشاند ،باید به این مسائل اندیشید و برای آنها راهکـاری پیـدا کـرد .ایـن مسـئله مـا را بـر آن
داشت که به کمک صاحبنظران حوزه مطالعات آموزش عالی و علم این پرسـشها را مطـرا
کنیم .هراند در این مجاو اندک ،فرصت کافی برای تألیف متنهای علمی -پژوهشی به شیوه
رایج نبوده ،اما در الگوی جستارنویسی تالش شد از دیـدگاهها و ایـدههای ایـن صـاحبنظـران
برای را االشهای پیش روی آموزش عـالی و نهـاد علـم در ایـران و جهـان اسـت اده شـود.
هراند اکنون در میانه راه این بحران جهانی کرونا هستیم و آینده وضعیت کرونـایی مـا و زمـان
اتمام آن هنوز مشخص نیست ،اما را این مسئله میتواند آغازگر راهی برای اندیشیدن و تأمـل
بازتابی در این زمینـه و در بسـتر جامعـه ایرانـی باشـد .زیـرا از خـالو گ تگـوی انتقـادی میـان
صاحبنظران است که درک بهتری از وضعیت پـیش رو و پیـدا کـردن راه حلهـای م یـدتر و
ترسیم اشماندازهای آتی بهدست میآیـد .جسـتارهای اخیـر کـه بخشـی از مجموعـه جامعـه
ایرانی و بحران کرونا است ،تالش دارد سازمان علم ،آموزش و پژوهش را در ایران مـورد تأمـل
قرار دهد و از زوایای متعدد قوت و ضعف آن را در مواجهه با این بحـران جهـانی نشـان دهـد.
زم به ذکر است در مجموعه فوبالذکر ،مجلدی به «ابعاد فرهنگی و اجتمـاعی بحـران کرونـا
ً
ً
در ایران» اختصاص یافته است تا نشان دهد این بحران ،نه موضوعی صرفا پزشکی بلکـه عمیقـا
موضــوعی اجتمــاعی اســت و بــا قــدرت خــود ،شــئون متعــددی از حیــات ایرانیــان را بــه خــود
اختصاص داده است .کتاب حاضر ،مجلد دوم این مجموعه است .مجلـد سـوم ایـن مجموعـه
که انشاالله به زودی منتشر خواهد شد ،کتاب پاندمیها ،مردم و روایت اثـر مـارک دیـویس و
َدوینا لوهم ترجمه اسماعیل یزدانپور است و مجلد اهارم نیز به ثبت تجربـههای ایرانیـان در دو
ماه اخیر در فضای وب و سیر تحوو فکری و فرهنگی اختصـاص یافتـه اسـت .امیـدواریم ایـن
مجموعه که عالوهبر موارد فوب به ترجمه و انتشار گزارشهای سیاستی اندگانه دیگری نیـز در
حوزه آموزش عالی بینالمللـی و مطالعـات آیندهنگرانـه دانشـگاهها توجـه داشـته ،بتوانـد بسـتر
گ تگوی نخبگـان و مـردم بـر موضـوعات فوبالـذکر را فـراهم آورد تـا از ایـن میـان بهواسـطه
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مشارکتی جمعی ،بتوان فهم بهتـر و سیاسـتگذاری خالقانـهتـری بـرای وضـع بحرانـی و شـراین
پسابحرانی پیدا کرد .زیرا آینده پسابحرانی محصوو ایدهها ،تصـمیمها و علمکردهـای امـروز و
فردای ما خواهد بود.
زم میدانم از همه استادان و محققانی که در این مجموعه مشارکت ورزیدنـد و ایـدهها و
افکار خود را برای ساماندهی بهتر آموزش عالی ایران در میان گذاشـتند کمـاو سپاسـگزاری را
داشته باشم .از جناب آقای دکتر غالمی وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری نیز که اهتمـامی
ویژه بـرای اسـت اده از مشـاورههای متخصصـان بـرای سـاماندهی اوضـاع بحرانـی اخیـر دارنـد
سپاسگزارم.
از پیگیریهای ارزشـمند آقایـان دکتـر رضـا مـاحوزی معـاون محتـرم پژوهشـی و آموزشـی
پژوهشکده ،دکتر جبار رحمانی مسـئوو محتـرم امـور انتشـارات ،علـی میرزائـی معـاون محتـرم
اداری ،مالی و مدیریت منابع ،محمد خوشگ تار و سرکار خانمهـا مینـا عظیمـی و میتـرا زرینـی
همکاران محترم امور انتشارات تشکر می نمایم.

معرفی نویسندگان
آزاد ارمکی ،تقی

تقی آزاد ارمکی استاد جامعهشناسی دانشکده علـوم اجتمـاعی دانشـگاه تهـران اسـت .وی دکتـرای خـود را از
دانشگاه مریلند اخذ کرده است .نامبرده تاکنون آثار بسیاری در حوزه نظریـههای جامعهشناسـی منتشـر کـرده
است« .دانشگاه و االشهای جامعه ایرانی» یکی از آثار ایشان است که ساو  ۱۳۹۷توسن انتشارات پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1منتشر شده است.
ابراهیم آبادی ،حسین

حسین ابراهیم آبادی دانشیار روانشناسی پژوهشـکده اسـت .ایشـان رئـیس مرکـز نشـر دانشـگاهی و رئـیس سـابق ایـن
پژوهشکده و مدیرکل اسبق دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتـف اسـت .نـامبرده
در حوزه سیاستگذاری آموزش عـالی و تحلیـل فضـای وب آثـار متعـددی را منتشـر کردهانـد .کتـاب «سیاسـتگذاری
فرهنگی :ایده ،تجربه و راهبرد» یکی از آثار ایشان است که در ساو  ۱۳۹۳توسن پژوهشکده منتشر شده است.
اشتری مهرجردی ،اباذر

اباذر اشتری مهرجردی دارای دکتری جامعهشناسی از دانشگاه تهران و استادیار گروه مطالعـات علـم و فنـاوری
پژوهشکده است .حوزه مطالعاتی ایشان مطالعات اجتماعی فناوری اسـت و مطالعـاتی دربـاره اسـتارتآپهـا و
زمینههای اجتماعی ظهور و افوو آنها داشته است.
افروغ ،عماد

عماد افروغ ،استاد جامعهشناسی ،دارای سابقه عضویت هیئـت علمـی در دانشـگاه تربیـت مـدرس و پژوهشـگاه علـوم

انسانی و مطالعات فرهنگی است .کتابهای «محتواگرایی و تولیـد علـم»« ،اـالشهـای کنـونی ایـران»«،شـرحی بـر
 .۱بـرای اختصـار در معرفـی نویسـندگان از ایــن پـس بـه جـای پژوهشــکده مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی فقــن از وایه
پژوهشکده است اده میشود.
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دیالکتیک روی بسکار»« ،نگرشی منظومهای» و «دیالکتیکی به سینما در دفاع از سـینمای اجتمـاعی ایـران» و ترجمـه

کتاب «روش در علوم اجتماعی ،رویکردی رئالیستی» اثر آندرو سایر از جمله آثـار تـألی ی و ترجمـهای نـامبرده اسـت.

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

فیروزه اصغری استادیار گروه مطالعات آیندهنگر پژوهشکده است .وی دکتری مدیریت آموزش عالی خود را از
دانشگاه عالمه با بایی اخذ کرده و محقق حوزه بینالمللی شدن آموزش عـالی اسـت .کتـاب «درآمـدی بـر

سیاست بینالمللی سازی آموزش عالی در ایران» و «تجارت زیسـته بینالمللـی دانشـگاهیان ایـران» بـهکوشـش

ایشان در ساو  ۱۳۹۸توسن پژوهشکده منتشر شده است.
باقری نوعپرست ،خسرو

خسرو باقری نوعپرست استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،دکتری خود را در رشتۀ فلس ۀ

روانشناسی و تعلیم و تربیت از دانشگاه نیوساوث و یلز استرالیا اخذ کـرد .وی آثـار متعـددی در حـوزه تعلـیم و

تربیت و فلس ه تعلیم و تربیت منتشر کرده است« .رویکردهـا و روشهـای پـژوهش در فلسـ ه تعلـیم و تربیـت/

 »۱۳۸۹و «یک رؤیا و دو بستر :تنشزدایی از دانشگاه و علوم انسانی »۱۳۹۶ /از آثار منتشر شده ایشان توسـن
پژوهشکده است .وی برگزیده اهارمین دوره جشنواره بینالمللی فارابی است.
بازرگان ،عباس

عباس بازرگان استاد بازنشسته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهـران ،دکتـری خـود را بطـور میـان
رشته ای در ریاضیات ،آمار ،سنجش و تحقیقات آموزشی از دانشگاه پیتسبورگ دپنسیلوانیا-امر یکا اخـذ کـرد.
استاد بازرگان دارای  ۵دهه تجربه در آموزش ،پژوهش ،برنامـهریزی و مـدیریت آمـوزش عـالی میباشـد .ایشـان
اولین معاون آموزشی دانشگاه بوعلی سینا ،رئیس مرکز ارزیابی کی یت دانشـگاه تهـران ،مـدیر گـروه سـنجش و
تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران و مشاور فنی ارشد سازمان ملل متحد در کشورهای آفریقائی و آسیائی بوده و
در راهای توسعه منابع انسانی ،به عرضه خدمات مشاورهای پرداخته است .عالوهبـر آن ،وی مؤسـس کرسـی

یونسکو ،در برنامه ریزی ،ارزیابی و تضمین کی یت آموزش عالی و نیز کرسـی یونسـکو در آمـوزش و یـادگیری
الکترونیکی است .دایشان هماکنون در شورای ارزیابی کی یت دانشگاه تهران و نیز شـورای نظـارت ،ارزیـابی و
تضمین کی یت ،وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری عضویت دارند .کتاب «ارزیابی کی یت در آموزش
عالی ایران» در ساو  ۱۳۹۷از ایشان توسن پژوهشکده منتشر شده است.

بازرگان ،کاوه

کاوه بازرگان استادیار سیستمهای ا العات و ارتبا ات دگرایش تعامل انسان و رایانه در گروه مدیریت سیستمهای

اجتماعی -فنی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ،دکتری خود را در سیستمهای ا العـات
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دگرایش تعامل انسان و رایانه از دانشگاه ینو دسوئیس اخذ کرده است .وی مدرس مهمان در دانشگاه پرومیسـکا

داسلوونی و دانشگاه نانجینگ داـین و مـدرس تعامـل انسـان و رایانـه در آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه تهـران

میباشـد .ایشـان همهنـین دبیـر و عضـو مؤسـس کـارگروه موضـوعی ویـژه تعامـل انسـان رایانـه ایـران (ACM

) SIGCHI Iran Chapterوابسته به انجمن حرفهای بینالمللی ) (ACMو عضو پیوسـته کـارگروه تخصصـی

تعامل انسان و رایانه ) (IFIP-TC13وابسته به انجمن حرفهای بین المللی) (IFIPاست.
بیانی ،فرهاد

فرهاد بیانی ،استادیار جامعهشناسی گروه مطالعـات علـم و فنـاوری پژوهشـکده اسـت .عالیـق پژوهشـی ایشـان
جامعهشناسی علم ،جامعهشناسی دین ،فلس ه علوم اجتماعی با تأکید بر رئالیسم انتقادی ،روششناسی اجتماعی
ّ
کمی و کی ی و مسائل اجتماعی است.

پایا ،علی

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

لندن است .شهرت ایشان بیشتر در حوزه فلس ه تحلیلی ،فلس ه علم و نواندیشی دینی است .ایشـان تـاکنون انـدین
جلد کتاب در حوزه آیندهپژوهی علم و سیاستگذاری علم و فناوری منتشر کرده است« .دانشگاه ،ت کـر علمـی،

نوآوری ،و حیطه عمومی»« ،گرهگشایی بهشیوه فیلسوفان و مهندسـان» و ترجمـه و تـألیف آثـار برجسـته علمـی و
فلس ی از زمره فعالیتهای علمی نامبرده است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.
توکل ،محمد

محمد توکل استاد جامعهشناسـ دانشـگاه تهـران و عضـو کمیتـه نظـارت بـر هیئتهـای ممیـزه وزارت علـوم،

تحقیقات و فناوری است .توکل عضو هیئت امنای مؤسسات پژوهشـی و معـاون اسـبق پژوهشـی وزارت عتـف،
رئیس مؤسسه برنامهریزی ،رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر کمیسیون ملـی یونسـکو نیـز بـوده

است .وی دروس جامعهشناس معرفـت ،جامعهشناسـی علـم و تکنولـویی ،جامعـه ا العـاتی و جامعهشناسـ

پزشکی را در دانشگاهها تدریس میکنند .کتاب «معرفت به میابه فرهنگ :جامعهشناسی معرفـت جدیـد» زیـر

نظر ایشان و کتاب«  »virtual education in iranتوسن پژوهشکده منتشر شده است.
حسینزاده فرمی ،مهدی

مهدی حسینزاده فرمی استادیار جامعهشناسی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده دکتری جامعهشناسی خود را
از دانشــگاه تربیــت مــدرس اخــذ کــرده اســت .حــوزه تحقیقــاتی وی گروههــای دانشــجویی اســت و تــاکنون

پژوهشهای متعددی را در این حوزه انجام داده است« .انجمنهای علمی دانشجویی؛ کارکردهـا و آسـیبها»
اثری است که به کوشش ایشان در ساو  ۱۳۹۸توسن پژوهشکده منتشر شده است.
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حسینی مقدم ،محمد

محمد حسینی مقدم استادیار آیندهپژوهی پژوهشکده است .وی دانشآموختۀ دکتـری آینـدهپژوهی از دانشـگاه
بینالمللی امام خمینی دره است .کتاب «دانشگاه ایرانی در سپهر بینالمللی» اثر تألی ی ایشان است که در ساو
 ۱۳۹۶توسن پژوهشکده منتشر شده است.
خانیکی ،هادی

هادی خانیکی ،استاد و مدیر گروه ارتبا ات دانشگاه عالمه با بایی و رئیس کرسی ارتبا ـات علـم وفنـاوری
یونسکو در این دانشگاه و نیز رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتبا ـات اسـت .وی پـیش
ازاین ،ساوها در سیاستگذاری و مـدیریت اجرایـی و علمـی و فرهنگـی فعالیـت داشـته و بـه ـرا و تأسـیس
نهادهای جدید آموزشی ،پژوهشی ،تخصصی و مدنی پرداخته است .از جمله آثار ایشان کتابهای «االشهای
دانشگاه» و «امید اجتماعی» است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.
خورشیدی ،غالمحسین

غالمحسین خورشیدی ،استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی است .نـامبرده آثـار فراوانـی در حـوزه اقتصـاد و
اقتصاد آموزش عالی منتشر کرده است .وی عالوهبر مقا ت علمی و پژوهشی متعدد ،آثار متعددی را نیز تـألیف کـرده
است .کتاب «درآمدي بر اقتصاد آموزش عال » یکی از آثار نامبرده است که در ساو  ۱۳۹۷توسن پژوهشکده منتشـر
شده است.
خلیلی ،اسمعیل

اسمعیل خلیلی ،پژوهشگر همکار پژوهشـکده و پژوهشـگر حـوزۀ جامعهشناسـی شـناخت ،علـم و فنـاوری بـا گـرایش

تحقیقات بنیادی و تاریخ اجتماعی و فرهنگی در این حوزه است« .آن ره که آمدهایم» یکی از تألی ات ایشان است کـه

با همکاری زندهیاد قانعیراد و منواهر آشتیانی در ساو  1397توسن پژوهشکده منتشر شده است.
خورسندی طاسکوه ،علی

علی خورسندی اسکوه عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشـگاه عالمـه با بـائی و

دانش آموخته مطالعات سیاست آموزشی از دانشگاه اونتاریوی غربی،کانـادا ،اسـت .وی پژوهشـگر حوزههـای

مطالعات رهبری و سیاستگذاری آموزش عـالی ،مطالعـات میانرشـتهای و فرارشـتهای در آمـوزش و پـژوهش و

تحلیل گ تمان و سیاست انتقادی در آموزش عالی است .از نامبرده آثاری در حـوزه میانرشـتهای و بینالمللـی-

سازی دانشگاهها توسن پژوهشکده منتشر شده است.
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ذاکرصالحی ،غالمرضا

غالمرضا ذاکرصالحی دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و متخصص حقوب و اخالب آمـوزش
عالی است .وی همهنین پژوهشگر سیاسـتگـذاری آمـوزش عـالی و مطالعـات تطبیقـی اسـت و تـاکنون آثـار

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

جبار رحمانی انسانشناس و استادیار گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده است .وی دکتری خـود را از دانشـگاه
دهلی هند اخذ کرده و آثار متعددی را در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آمـوزش عـالی ،محـین زیسـت،
دانشگاه ایرانی و دین منتشر کرده است« .پرسش از دانشگاه ایرانی»« ،دانشگاه بومشناختی» و «جستارهایی در

مسئولیت اجتماعی دانشگاه در بحرانهای زیسـت محیطـی» برخـی از آثـار منتشـره ایشـان توسـن پژوهشـکده
میباشد.
سفیری ،خدیجه

خدیجه س یری استاد جامعهشناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا است .ایشان مـدیر گـروه علـوم اجتمـاعی ایـن
دانشــگاه و ســردبیر مجلــه مطالعــات اجتمــاعی روانشــناختی زنــان و عضــو انجمــن جامعــهشناســی آمریکــا و انجمــن
جامعهشناسی اروپا و انجمن جامعهشناسی ایران است .از ایشان پنج کتـاب و  ۹۰مقالـه در مجـالت علمـی پژوهشـی و

بینالمللی منتشر شده است.
سلیمی ،قاسم

قاسم سلیمی دکتری مدیریت آموزش عالی و دانشیار بخش مـدیریت و برنامـهریـزی آموزشـی دانشـکده علـوم

تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز است .ایشان تاکنون بیش از ه تاد مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارج از
کشور در حوزه مطالعاتی مطالعات آموزش عالی با تأکید بر ارشادگری پژوهشـی ،دانشـجویان دکتـری ،تسـهیم

دانش ،مطالعات فناوری در آموزش عالی و روش پژوهش کی ی منتشـر کـرده اسـت .وی هماکنـون مسـئولیت

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

سعیدرضا عاملی ،استاد گروه ارتبا ات دانشکدۀ علوم اجتماعی و گـروه مطالعـات آمریکـا در دانشـگاه تهـران
است که ی دو دهۀ اخیر تحقیقات و تألی اتی متنوع در حوزۀ فضای مجـازی داشـته و کتابهـای متعـددی را
تحت عناوین مختلف مانند «روابن عموم دوفضای  :م اهیم ،نظریهها و برنامۀ عمل»« ،مطالعات تل ن همراه:
زندگی در حاو حرکت»« ،مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا :قـدرت نـرم و امپراتوریهـای مجـازی»،
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«مطالعات جهانیشدن :دوفضای شدنها و دوجهان شدنها»« ،اینترنت و دوفضاییشدن علوم»« ،فلس ۀ فضای
مجازی» و «اینترنت و سواد مجازی» از ایشان منتشر شده است.

عزیزی ،نعمتاله

نعمتاله عزیزی استاد گروه علوم تربیت دانشگاه کردستان است کـه دکتـری برنامـهریزی آموزشـی خـود را از
دانشگاه بی انگلستان اخذ کرده است .ایشان عضو انجمن مطالعات آموزش اروپا و انجمن آموزش عال ایران

و سردبیر فصلنامه کارافن دانشگاه فن و حرفهای است .همهنین نامبرده عضـو هیئـت امنـای دانشـگاه ،عضـو

کمیسیون دائمی دانشگاه و عضو هیئت ممیزه دانشگاه و معاون پژوهشی دانشـگاه کردسـتان ،رئـیس دانشـکده
علوم انسانی و اجتماعی ،مدیر امور پژوهشی و مدیر روابن بینالملل دانشگاه کردستان نیـز بـوده اسـت .کتـاب

«ضرورت اصالحات در آموزش عالی ایران» از ایشان در ساو  ۱۳۹۶توسن پژوهشکده منتشر شده است.
عمادی ،عبدالرسول

عبدالرسوو عمادی ،دکترای تاریخ علم از پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی و مـدرس فیزیـک در
دانشگاه است .ایشان مشاور وزیر و معاون سابق مقطع متوسطۀ وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل اسبق آموزش

و پرورش استانهای بوشهر و خوزستان است« .ترجمه و شرا بیعیات ابوالبرکات بغدادی» و « بیعیات ازنظـر

ابنسینا و ابوالبرکات» برخی از آثار منتشرشده ایشان است.
غفاری ،غالمرضا

غالمرضا غ اری ،دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهـران ،دکتـرای جامعهشناسـی خـود را از دانشـگاه

تهران اخذ کرده است .وی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است .ایشان عالوه بـر

تألیف کتابها و نگارش مقا ت متعدد پژوهشی ،تاکنون مدیریت بخشهـای متعـددی از نظـام آمـوزش عـالی
کشور را بر عهده داشته است« .مجموعه مقا ت گزارش وضعیت اجتماعی کشور» یکی از آثار ایشـان اسـت

که در نهادهای تصمیمگیرندۀ ملی مورد است اده قرار گرفته است.
فراستخواه ،مقصود

مقصود فراستخواه استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است .ایشان
تاکنون بیش از بیست جلد کتاب در حوزههای متعدد از جمله در حوزۀ میانرشتهای ،مطالعات آموزش عـالی و
دانشگاهپژوهی منتشر کـرده اسـت« .سرگذشـت و سـوانح دانشـگاه»« ،گـاه و بیگـاهی دانشـگاه»« ،آمـوزش عـالی؛
منظرهای جهانی و مسئلههای ایرانی» و «روش تحقیق کی ی در علوم اجتمـاعی» برخـی از آثـار ایشـان اسـت و کتـاب
«تاریخ دانشگاه در ایران» ایشان در سـاو  ۱۳۹۷توسـن پژوهشـکده منتشـر شـده اسـت.وی برگزیـده جـایزه مطالعـات
میانرشتهای در دهمین دوره جشنواره بینالمللی فارابی است.
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فکوهی ،ناصر

ناصر فکـوهی اسـتاد انسـانشناسـی دانشـکده علـوم اجتمـاعی دانشـگاه تهـران اسـت .ایشـان دکتـرای خـود را در
جامعهشناسی و انسانشناسی سیاسی از دانشگاه پاریس گرفته است .وی از ساو  ۱۳۷۶در دانشگاه تهران تدریس و
حوزه تخصصی ایشان انسانشناسی جهان معاصر ،هویت ،آسیبشناسی سیاسی اجتمـاعی و مسـائل توسـعه اسـت.
کتابهای «دانشگاهی که بود»« ،بوردیو و میدان دانشـگاهی ۲ -جلـد» و «درآمـدی بـر علـوم انسـانی» از ایشـان
توسن پژوهشکده منتشر شده است.
فاضلی ،محمد

محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتری خـود را در رشـته جامعهشناسـی از دانشـگاه تربیـت
مدرس دریافت کرد .وی رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انریی و معـاون سـابق پژوهشـی مرکـز بررسـیهای
استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی است« .جامعهشناسی علم و انجمنهای علمی در ایـران»
یکی از دهها اثر ایشان است که با همکاری محمود شارعپور در ساو  ۱۳۸۶توسن پژوهشکده منتشر شده است.
فاضلی ،نعمتالله

نعمتالله فاضلی ،انسانشناس و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی ،دکتـری خـود را در رشـته
انسانشناسی اجتماعی از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن اخذ کرد .وی آثار متعددی در حوزه
مطالعات فرهنگی فضای شهری در جامعه ایران منتشر کرده اسـت« .مـدرن یـا امـروزی شـدن فرهنـگ ایـران؛
رویکردی انسانشناختی و مطالعات فرهنگی»« ،تجربه تجدد» و «علوم انسانی و اجتماعی در ایـران» از جملـه
آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.
کشاورز ،خدیجه

خدیجه کشاورز ،استادیار جامعهشناسی گروه مطالعات زنان پژوهشکده دکترای خود را در رشتۀ جامعهشناسی از
مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس اخذ کرد .حوزۀ مطالعاتی ایشان زیست فرهنگی اجتماعی زنان در
دانشگاه است« .رؤیای ناتمـام؛ تجربـۀ زیسـتۀ دختـران در دانشـگاههای ایـران» و «علـمورزی زنـان در میـدان
دانشگاه» برخی از آثار منتشرشدۀ ایشان است .کتـاب «زنـان در جهـان دانشـگاهی؛ دیـدگاههای تطبیقـی» نیـز
توسن ایشان با همکاری عطیه اصغرزاده از فرانسه به فارسی ترجمه شده است.
گرایی نژاد ،غالمرضا

غالمرضا گرایینژاد ،عضو هیئتعلمی دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی است .ایشـان مـدیر
آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه است .وی در تحقیقات سالیان اخیر خود ،بر تحلیل و
ارزیابی سیاستهای توسعۀ منابع مالی دانشگاهها و راحی الگوی تخصیص منابع مالی متمرکز اسـت و تـاکنون
پژوهشهای متعددی در این حوزه منتشر کرده است.

 / 24جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران
ماحوزی ،رضا

رضا ماحوزی دانشیار فلس ه و عضو گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت.
ایشان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده است« .فلس ه دانشـگاه»« ،فلسـ ه علـم کانـت»«،حامیـان علـم و
فناوری در جهان و ایران» و تدوین مجموعههای اندگانه درباره دانشگاه و پژوهش در جهان و ایران ،برخـی از
آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.

مرادی ،علیرضا

علیرضا مرادی استادیار جامعه شناسی گـروه مطالعـات فرهنگـی پژوهشـکده اسـت .وی دکتـرای خـود را از
دانشگاه پونای هند اخذ کرده و مقا ت مختل ی همهون «ساختار و سیاستهـای برنامـه ریزی درسـی هنـر
بهمیابه ابزار سلطه»« ،برنامههای درسی پنهان»« ،اشم انداز تاریخی تقاضای آموزش در ایران» و  ...را منتشر
کرده است.

منصوری ،رضا

رضا منصوری ،استاد بازنشسته گروه فیزیک دانشـگاه صـنعتی شـریف و معـاون اسـبق پژوهشـی وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری است .نامبرده مدیریت رصدخانه ملی ایران را هـم برعهـده دارد .سـاو  ۱۳۹۸جـایزه تـرویج
علم به ایشان تعلق گرفت« .توسعه علمی ایران» و«ایران را اه کنم؟» و همهنین «معماری علم در ایـران» کـه
کتاب اخیر توسن پژوهشکده منتشر شده از جمله از آثار ایشان است.

مهرآیین ،مصطفی

مصط ی مهرآیین ،استادیار جامعهشناسـی مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور اسـت .عالئـق علمـی ایشـان
جامعهشناسی انقالب و جنبشهای اجتماعی ،نظریـه فرهنـگ ،روششناسـی کی ـی و جامعـهشناسـی احسـاس
میباشد .ایشان به تازگی کتاب «انقالب ایران :ریشههای نـاآرامی و شـورش» اثـر مهـران کـامروا را بـه فارسـی
ترجمه کردهاند .کتاب «جامعهشناسی فرهنـگ :نظریـهای دربـاره رابطـه ظریـف و پیهیـده اندیشـه و سـاختار
اجتماعی» اثر روبرت وسنو کتاب دیگری است که توسن ایشان ترجمـه و تـدوین شـده اسـت« .جامعهشناسـی
تحوو اندیشه دینی در جهان اسالم» اثر منصور معدو آخرین کتابی است که توسن ایشان در حـاو آمادهسـازی
برای انتشار است.
میرزائی ،حسین

حسین میرزائی دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده است .مدیرکل فرهنگی و اجتمـاعی
و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری از جملـه سـوابق اجرایـی ایشـان
است .حوزه تخصصی ایشان جامعهشناسـی توسـعه ،روان شناسـی اجتمـاعی و مطالعـات فرهنگـی اجتمـاعی
آموزش عالی است .از ایشان م قا ت متعددی در مجـالت علمـی و پژوهشـی معتبـر جامعـهشناسـی و علـوم
اجتماعی منتشر شده است .کتاب «جالو اهل قلم» و « ایرانی از نگاه دیگری» نویسـنده مشـترک بـا جبـار
رحمــانی از آثــار ایشــان اســت .کتــاب «روش شناســی مطالعــات فرهنگــی» در ســاو  ۱۳۹۴از ایشــان توســن
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پژوهشکده منتشر شده است .ایشـان برگزیـده اهـارمین جشـنواره جـوان خـوارزمی د ۱۳۸۱و دومـین دوره
جشنواره بینالمللی فارابی د ۱۳۸۷است.
نورشاهی ،نسرین

نسرین نورشاهی عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آمـوزش عـالی و رئـیس ایـن مؤسسـه
است .ایشان از ساو  ۱۳۷۰راهای پژوهشی متعددی در حوزه ساماندهی آموزش عالی و ارتقاء کی یـت آن بـه
انجام رساندهاند« .گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی  »۱۳۷۲-۱۳۶۸یکی از آثـار منتشـره ایشـان
میباشد.
نیستانی ،محمدرضا

محمدرضا نیستانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اص هان ،دکتری برنامهریزی آموزشی خود
را از دانشگاه لیون فرانسه اخذ کرده است .ایشان معاون مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کی یـت وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری هستند .برنامهریـزی آموزشـی :راهبردهـای بهبـود کی یـت در سـطح یـک واحـد آموزشـی
دمدرسه ،دانشگاه ،آموزش مجازی » و «ما در باران خواهیم مانـد :نقـد حـاو اصـحاب دانـش» برخـی از آثـار
منتشر شده ایشان است.
هاشمی ،سید ضیاء

سید ضیاء هاشمی ،دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دکترای خود را در رشـتۀ جامعهشناسـی از دانشـگاه تهـران
اخذ کرد .حوزه تخصصی وی جامعهشناسی آموزش و پرورش و آموزش عالی است .وی مدیرعامل خبرگزاری
ایرنا و سرپرست سـابق وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و همهنـین معـاون اسـبق فرهنگـی و اجتمـاعی ایـن
وزارتخانه است« .سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی» یکی از آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده
است.
یمنی دوزی سرخابی ،محمد

محمد یمنیدوزی سرخابی ،استاد دانشکدۀ علوم تربیتی و مدیر قطب علمی آموزش عالی و توسعه در دانشـگاه
شهید بهشتی ،دکترای خود را در رشتۀ تعلیم و تربیت از دانشگاه سوربن -رنه دکارت فرانسه اخذ کـرده اسـت.
وی عالوه بر سردبیری فصلنامۀ آموزش عالی و هدایت و راهنمایی بسیاری از دانشجویان ایـن حـوزه ،تألی ـات،
پژوهشها و ترجمههای بسیار زیادی را منتشر کرده است« .برنامهریزی توسعه آموزش عالی :رویکردی کاهندۀ
موقعیتی»« ،کی یت در آموزش عالی»« ،آموزش عالی در ایران :حاو و آینده» و «از مدرسه تا دانشگاه» برخی
از آثار ایشان است که توسن پژوهشکده منتشر شده است.

بخش اول :آموزش عالی
و تحوالت آن

شیوع ویروس کرونا فرصتی دیگر برای تأملپذیری در
مسائل آموزش عالی کشور
محمد یمنی دوزی سرخابی

1

مقدمه

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

دانشگاه ها را بیشتر بـه خـود مشـغوو کـرده بـود ،زمـان و اگـونگی برگـزاری کالسهـا بـود.
ً
تصمیمات نیز دراینخصوص بهصورت کوتاهمدت و غالبا بـهدوراز تحلیـل اثـرات و پیامـدهای

گونــاگون ایــن بیمــاری و نیــز ارزیــابی وضــعیت بهداشــتی امکانــات دانشــگاهها دخوابگاههــا،

دانشکدهها ،کالسها ،سرویسهای بهداشتی ...و شراین فرهنگـی و خـانوادگی دانشـجویان،
سالمتی حضور کارشناسان و کارکنان در روزهای پس از تعطیلی کالسهای آموزشی در محل
کارشان و غیره انجام میگرفت ،به وریکه با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ا العرسـانی
رسمی شیوع بیماری ،هنوز تکلیف وضعیت تقویم آموزشـی بـرای کـل نیمسـاو جـاری معلـوم
نیست و همۀ نگاههای مدیران دانشگاهها به تصمیمات وزارت علوم است! آیـا بحـران ناشـی از
شیوع ویروس کرونا ،تنها بحران آموزشی مبتالبه آموزش عالی و دانشگاههای کشور اسـت؟ در
نوشتار حاضر با نگاهی بـه بحـران ناشـی از ایـن بیمـاری در دانشـگاهها ،در ضـرورت رویکـرد
تأملپذیرانه ،همهجانبهنگر و نیز تغییرات ساختاری -کـارکردی در آمـوزش عـالی و دانشـگاهها
تأمل شده است.
 .1استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیلm.yamanidoozi@gmail.com :
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پیدایش و شیوع گستردۀ ویروس کرونا در این و سـپس در کشـورهای دیگـر ازجملـه در

ایران از همان ابتدا پرسشهایی را در نزد پزشکان ،پرستاران و دیگر کارکنـان بهداشـتی آ گـاه و
وفادار به سوگندنامههای مربو ه و نیز دیگر نـاظران آ گـاه دراینخصـوص بـه وجـود آورد :ایـن
اپیدمی کجا ،کی و اگونه در کشور به وجود آمـد؟ اـه اقـدامات فـوری و ضـروری از ابتـدا

صورت گرفت؟ اه اقدامات اساسی میتوانست انجام بگیرد ولی انجـام نگرفتـه اسـت و اـرا؟
پیامــدهای انســانی ،اجتمــاعی ،اقتصــادی ،روانشــناختی و ...کوتــاه ،میــان و درازمــدت ایــن

همهگیری تا اه حد مورد توجه قرار میگیرد؟

در جامعۀ دانشگاهی نیز پس از آشکارشدن وجود و شیوع بیماری ،پرسشهایی مطرا گردیـد ولـی

آنهه ذهن مسئو ن آموزش عالی و دانشگاهها را بیشتر به خـود مشـغوو کـرده بـود ،زمـان و اگـونگی
برگزاری کالسها بود .تصمیمات نیز دراینخصـوص بهصـورت کوتاهمـدت و اغلـب بـهدوراز تحلیـل
اثرات این بیمـاری و نیـز ارزیـابی وضـعیت بهداشـتی امکانـات دانشـگاهها دخوابگاههـا ،دانشـکدهها،

کالسها ،سرویسها ...و شراین فرهنگـی و خـانوادگی دانشـجویان ،سـالمتی حضـور کارشناسـان و
کارکنان در روزهای پس از تعطیلی کالسهای آموزشی در محـل کارشـان و غیـره انجـام میگرفـت،
به وریکه با گذشت بیش از یـک مـاه و نـیم از ا العرسـانی رسـمی شـیوع بیمـاری ،هنـوز تکلیـف
وضعیت تقویم آموزشی برای کل نیمساو جاری معلوم نیسـت و همـۀ نگاههـای مـدیران دانشـگاهها بـه

تصمیمات وزارت علوم است! درصورتیکه دانشگاههای راز اوو جهان در آمریکای شـمالی ،اروپـا و

آسیای خاور دور ،با اولین نشانهها از بیماری ،آموزشهای خود را بهصورت حضـوری تعطیـل کردنـد و
آزمایشگاههای دانشـگاهی را بـه روی تمـام اعضـای هیئـتعلمی ،کارکنـان و دانشـجویان بسـته نگـاه

داشتند و اعضای هیئتعلمی و کارکنان فعالیتهایشان را با امنیت خا ر بیشتر از محـل سـکونت خـود
بهصورت غیرحضوری با توجه به تواناییهـای زیرساختیشـان ادامـه دادنـد .حتـی ایـن دانشـگاهها کـه
بهواقع بدون دیوارند ،فضاهای سبز خود را نیز که مردم میتوانستند در آن آزادانـه تـردد کننـد بسـته نگـاه

داشتند .این اقدامات درعینحاو نشاندهندۀ استقالو و مسـئولیتپذیری و پاسـخگویی آنهـا بـه جامعـۀ
دانشگاهی و بیرون از آن ازجمله خانوادههاست که دستاورد اولیۀ ایـن اقـدامات ،تـداوم تضـمین اعتمـاد

جامعه به عملکرد و مسئولیتپذیری مدیران آنهاست.
در ایران مدیران ارشـد دانشـگاههای کشـور ،بـه تأسـی از وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
ً
تالشهای خود را بیشتر به اگونگی ادامۀ کالسها معطـوف کردنـد ،به وریکـه تقریبـا تمـامی
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دانشگاهها ا العیههایی مختلف اغلب با مضامین شبیه به هـم بـرای تـداوم آموزشهـا در نیمسـاو
جاری صادر کردند که همهنان ادامه میدهند ،بهگونـهای کـه اعضـای هیئـتعلمی ،کارکنـان و
دانشجویان در بالتکلی ی راجع به اگونگی تداوم آموزشهـا در نیمسـاو جـاری قـرار میگیرنـد.
یکی از دانشگاههای بزرگ دولتی در تهران در تعطیالت نـوروز ا العیـه داد کـه دانشـجویان روز
 ۱۶فــروردین  ۹۹بــه دانشــگاه نیاینــد! ایــن امــر نشــانگر فقــدان تحلیــل یرفنگــر در خصــوص
محدودیتهای ترددی اعالمشـده و شـراین کلـی ناشـی از ایـن بیمـاری در اسـتانها و شـهرهای
مختلف کشور است .در ابتدا و پس از ا العرسانی رسمی شیوع ویروس ،سایتهای دانشـگاهها
و مراکز آموزش عالی به انتشار تصمیمات وزارت علـوم راجـع بـه آن و اگـونگی و نحـوۀ تـداوم
آموزشها مبادرت میکردند ولی برخی از دانشـگاههای بـزرگ کشـور نیـز تاحـدودی برنامـههای
کوتاهمدت خاص خود را مطرا کردند که آها نیز در کوتاه زمانی شبیه به هم شدند :به ایـن معنـا
که «ساختار آموزشهای مجازی موجود» در دانشگاهها مسـئولیت ایـن کـار را عهـدهدار شـوند.
البته اینکه تا اه حد زیرساختهای دانشگاهها دراینخصوص آمادگیهای زم را داشتند و اینکـه
ً
همۀ اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ضرورتا با اصوو و یویو های
1
برگزاری آموزشهای مجازی کارآمد آشنا هستند کمتر مورد توجه بود.
ً
درصورتیکه اغلب دانشگاههای مهم دنیا رسما اعالم کردند که فعالیتهایشان در نیمسـاو
جاری بهصورت از راه دور به شیوههای گوناگون خواهد بود کـه نتیجـۀ آن تـداوم فعالیتهـای
ً
دانشگاهی بدون سردرگمی است .اضافه کنیم کـه انجـام فعالیتهـا از ریـق اینترنـت ضـرورتا
نشانگر تسلن بر اصـوو و فنـون آموزشهـای مجـازی و انـواع آن نیسـت 2.دراینخصـوص نیـز
3
پارادایم موجود در مدیریت و برنامهریزی دانشگاهها میدان را برای پیـروی از فرمالیسام موجاود
مساعد مینمود؛ اینکه سادهنگری در مدیریت آموزشهـای حضـوری دانشـگاهها و مؤسسـات
 .1دراینخصوص در یکی از دانشگاههای بزرگ تهران این اقدام بـا احتیـا انجـام گرفتـه اسـت ،به وریکـه اسـتقالو و
ابتکارات اعضای هیئتعلمی مورد توجه بوده است« :اعضای هیئتعلمی درعینحاو به شیوههایی کـه خودشـان کارآمـد
میدانند میتوانند آموزشهای خود را از راه دور ادامه دهند».
 .2آموزشهای مجازی انواع مختل ی را دربرمیگیرد :آموزش ترکیبی ،آموزش از راه دور ،آموزش الکترونیکی ،آمـوزش از
ریق موبایل .رک:

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

 .3رک :محمد یمنی د« ، 1397از کی یت تا کمیت در آموزش عالی :مسئله ایست؟ آموزش عالی به کجا مویرود؟» ،بـه
اهتمام محمد یمنی ،مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،ص .1-17
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آموزش عالی کشور دبا تنوع و ت اوتهای زیادی که از نظر کمی و کی ی با یکدیگر دارند در
نحوۀ ارائۀ «آموزشهای مجازی» نیز تداوم پیدا نمود و درنتیجه مسئلۀ کیفیت آموزشها در بطـن
ً
شراین اجتماعی ،روانی و غیره که دانشجویان و خانوادههایشان میتوانند داشته باشند تقریبـا در
هیچکــدام از ا العیــههای دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عــالی -به وریکــه آرامــش خــا ر
دانشجویان را به وجود آورد -مطرا نبوده است .آموزشها و فعالیتهای تحصیلی دانشـجویان
جدا از متن شراین ناشی از این اپیـدمی و پیامـدهای آن در جـو خانوادههـا و وضـعیت سـالمتی
منطقۀ جغرافیایی سکونتشان دیده شدند .دراینمیان هستند دانشگاههایی که اصرار ورزیدند کـه
زیرساختارهای آموزشهای مجازی آنها کارآمد است و آموزشها از این ریـق از کی یـت زم
1
برخوردار خواهد بود.
بدینترتیب ،میتوان فرض کرد که «مسابقهای» بین دانشگاههای کشور شکل بگیـرد تـا پـس از
پایان همهگیری بیماری مشخص شود که کدامیک دراینخصوص «امتیاز» بیشتری برای قرارگیـری
در فهرست دانشگاههای «برتر» خواهند گرفـت! دراینبـین ،ابعـاد پیهیـدۀ موقعیتهـای آموزشـی و
یادگیری سیستمهای دانشگاهی که اغلب ناآشکارند ،همهنان و این بار به جهت شیوع ویروس کرونـا
کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
مسائل آموزش عالی و دانشگاههای کشور ایست؟ درست است که یکی از مسائل جـاری و مهـم
دانشگاهها انجام «آموزشهای مجازی» در این نیمساو است .همهگیری بیمـاری کـه مسـئولیتپذیری
و پاسخگویی دستگاههای رسمی و غیررسمی را در مدیریت آن بـه اـالش میکشـد بـه پایـان خواهـد
رسید دکه این بار نیز شاهدی دیگر بر جایگـاه وا ی علـم و تـالش دانشـمندان در سـالمت زیسـتبوم
جوامع خواهد بود ولی آیا وقتیکه دانشگا ها دوبار بهصورت حضوری فعالیتهای خود را از سور گیرنود،
رویکردهای آموزیی قبلی خود را ادامه خواهند داد یا از ایون بحوران در هوایی بورای اعوتکی کی یتهوای
آموزیی و پژوهشی خود و نیز اصالتبخشی به آنها خواهند گرفت؟ ایـن ،االشـی بـزرگ و اساسـی بـرای
مدیران آموزش عالی و دانشگاههای کشور است!
به گمان ما این همهگیری ،با خسارتها و آسیبهایی که به سالمت جسمی ،روانی و اجتمـاعی
و معیشت انسانها و نیز اقتصاد کشور وارد کرده و میکند دکه ارایی و اگـونگی آن تـأملی دیگـر
می لبد فرصتی برای تأملپاذیری در وضعیت آموزش عالی کشور و سیستمهای پیهیـدۀ دانشـگاهی
ً
 .1اخیرا معاون آموزشی یکی از دانشکدههای دانشـگاه دولتـی در تهـران بـه نقـل از معـاون آموزشـی آن دانشـگاه ،از اعضـای
ً
هیئتعلمی خواسته بود که «آموزش از ریق واتساپ یا آموزشهای الکترونیکی دیگر قابلقبوو نیسـت و حتمـا بایـد از ریـق
سیستم آموزش مجازی دانشگاه صورت گیرد»! ت اوت مهم این رویکرد با رویکرد بیانشده در زیرنویس قابلتأمل است.
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به وجود آورده است تا رویکردهای خطی و کاهنـده در مـدیریت و برنامـهریزی موجـود در آمـوزش

عالی و دانشگاهها نقد شـود ،رویکردهـایی کـه امکـان زایـش افکـار و ابتکـارات در نـزد کنشـگران
دانشگاهی را کاهش میدهد و پیدایش جهشهای علمی را دکه مبنایی بـرای پیشـرفتهای نوآورانـۀ

زمۀ ایـن امکـان ،وجـود ذوق و شاوق

فناوری نیز است با موانع جدی مواجه میسازد ،درصورتیکه
برای یادگیری و پژوهش است .حدود هشتاد ساو قبل استاد بدیعالزمان فروزان ـر در درسهـای خـود

اظهار میکرد که در دانشگاهها نباید «فن بر ذوب غلبه کنـد» 1.ایـن نظـر ایشـان بهراسـتی در عمـل،
سرلوحۀ دانشگاههای دانشزا ،اصیل و سازگارشونده در دنیای امروز است.
ولی منظور از تأملپذیری دانشگاهها ایست؟
دانشگاهها سیستمهایی پیهیدهاند که تصمیمات مدیریتی از با بـه پـایین موجـود در دانشـگاههای

کشور مانع میشود که یههای پنهان عملکردی آنها بهصورت ملموس خود را نشان دهند.
اند پرسش زیر میتواند تاحدودی ما را با این یههای پنهان آشنا کند:

2

 معلمی که در کالس حضور دارد ،در برابر وضعیت فـردی و اجتمـاعی دانشـجویان ،درحاو و آینده ،تا اه حد احساس مسئولیت دارد؟

 معلمی که آموزش میدهد آیا از خود میپرسد که آنهه را آموزش میدهد خود بهدرستیفهمیده است؟
 معلم در ساخت محتوای درسی تا اه حد از یافتههای پژوهشی خود بهره میبرد؟ -معلم آموزش میدهد ولی آیا دانشجویان حاضر در کالس او ،آنهـه را کـه آمـوزش داده

شده است یاد میگیرند؟ اگر یاد میگیرند آیا در خصوص آنها فهم هم پیدا میکنند؟
ً
 -آیا «معلم» دانشگاه صرفا آموزشگر است یا هدایتگر؟

 الگوها و نمادهای تأثیرگذار در بهبود یا افت کی یت آموزشها در دانشگاهها کداماند؟ -آیا مـدیران دانشـگاهها ایـن الگوهـا و نمادهـا را میشناسـند و اثـرات آنهـا را بـر سیسـتم

دانشگاهی تحلیل میکنند؟ یافتههای ایـن تحلیـل ،در سیاسـتها و تصـمیمات مـدیریتی مـورد
توجه قرار میگیرد؟
 .1فروزان ر ،بدیعالزمان د ، 1386تقریرات استاد بدیعالزمان فروزان ـر در شـعبۀ زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه تهـران
د 1320تا 1322ش دربارۀ تاریخ ادبیات ایـران؛ تندنویسـی و مقدمـه و حواشـی و فهـارس :سـید محمـد دبیـر سـیاقی ،تهـران :انتشـارات
خجسته ،ص .2
 .2دراینخصوص رک :محمـد یمنـی د ، 1397برناماهریزی توساع آماوزش عاالی :رویکاردی کاهناده ،ماوقعیتی
پیچیده ،تهران :انتشارات سمت ،ااپ دوم.1398 :
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 جریان آموزشی در کالسها تا اه حد تعاملی و مشارکتی است؟ نقش دانشجویان در پیشرفت آموزشی و علمی موقعیتهای آموزشی ایست؟ یک عضو هیئتعلمی «اه تعـداد» پایاننامـه و رسـاله را میتوانـد همزماان در دانشـگاهمحل استخدام خود و دیگر دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی -بـا تنـوع زیـادی کـه دارنـد-
«راهنمایی» کند؟!
آیــا مــدیران گروههــا اختیــار و تــوان بر رفکــردن تعارضهــای موجــود بــین اعضــایهیئتعلمی و مدیران دانشکده و دانشگاه مربو ه را دارنـد و دراینخصـوص میتواننـد مـدافع
خواســتهای حرفــهای آنهــا باشــند؟ آیــا آنهــا منتخــب همکــاران خــود هســتند یــا منصــوب یــا
شبهمنصوب مدیران مافوب؟
آیــا رؤســای دانشــگاهها از مشــروعیت و مرجعیــت زم نـزد جامعــۀ علمــی و کارشناســیدانشگاههای خود برخوردارند؟ اگر پاسخ من ی باشد در این صورت اثـرات و پیامـدهای انـین
وضعیتی در انگیزههای جامعۀ دانشگاهی و کی یت عملکرد آنها ایست؟
میتوان پرسشها را ادامه داد...
بحی و پاسخ به اینقبیل پرسشها که کرونا و غیرکرونـا نمیشناسـد ،تأمـل جـدی در عملکـرد
سیستمهای دانشگاهی را می لبد .شراین بحرانی بهوجودآمده میتواند ضـرورت توجـه بـه وضـعیت
موجود آموزش عالی و دانشگاهها و دیگر بحرانهای آنهـا را بیشازپـیش نمایـان سـازد ،بحرانهـایی
همهون شکاف بین اهداف دانشجویان و کارکردهای دانشـگاهها ،کمبـود و یـا فقـدان محرکهـای
مؤثر در پویایی علمی ،اجتماعی و فرهنگی دانشجویان ،سـرعت تغییـر در بـازار اشـتغاو در بیـرون از
دانشگاه و ایستایی نسبی روشها و محتواهای آموزشی در دانشگاهها و گسسـتگی آنهـا از یکـدیگر،
ناسازگاری بین آموزشهـا و پژوهشهـا و تغییـرات اجتمـاعی و زیسـتمحیطی در جامعـه و جهـان،
فقدان انسجام بین آموزشها و پژوهشها ،افت اخالب علمی در «فعالیتهای پژوهشـی» ،فرمالیسـم
بهعنوان بیماری مزمن مدیریت و برنامهریزی دانشگاهها و غیره.
نگاه یرفانگر به عملکرد سیستمهای دانشگاهی این پیام را دارد کـه شایسـته اسـت بحـران
بهوجودآمده از شیوع ویروس کرونا ،در کنار و همراه با بحرانهای دیگری در نظر گرفتـه شـود
که آموزش عالی کشور با آنها مواجه است .رویکرد جزءنگر در بحـران ناشـی از ایـن بیمـاری،
مانع فهم کارکردهای واقعی سیستمهای دانشگاهی میشود.
رویکردهای مدیریتی مربو به ارزیابی و بهبود عملکرد دانشگاههای کشـور کـه ساوهاسـت در

دام رویههای کمینگـر و سادهسـاز گرفتـار شـده اسـت ،اغلـب نمیتوانـد زمینهسـاز خالقیتهـا و
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نوآوریهای آموزشی ،پژوهشی و خدماتی در نزد دانشـجویان باشـد ،1زیـرا خالقیـت و ابتکـارات بـا

پذیرش و توجه به وجود تنوع دانشی و شناختی کنشـگران دانشـگاهها بـه وجـود میآیـد و ازآنجاکـه

تنوع ،سیستمهای دانشگاهی را پیهیدهتر میکند ،این پرسـش اهمیـت مییابـد کـه آیـا رویکردهـای

مدیریتی دانشگاهها و مراکز آمـوزش عـالی ،میـدان را بـرای بـروز تنـوع در موقعیتهـای آموزشـی و
یادگیری بـاز میگذارنـد و از آمـادگی پـارادایمی بـرای ارتبـا بـا انـین تنـوعی برخوردارنـد؟ یـا از
رویکردهای کاهنـده -بـه دلیـل اینکـه مـدیریت را سـادهتر میسـازد -بـرای کـاهش تنـوع اسـت اده

میکنند؟ تأمل در اینگونه پرسشها ضرورت تغییرات اساسی در سـاختارها و کارکردهـای دانشـگاهها
را مطرا میکند که از آن جمله میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
 .۱بازنگری در قوانین و آییننامههای مربو به دانشگاهها به وریکـه اسـتقالو آموزشـی و
پژوهشی و مالی دانشگاهها تضمین شود ،استقاللی که بـر پشـتیبانی مـالی دولـت از دانشـگاهها
تأکید دارد ،ایزی که در دانشگاههای صاحبنام در جهان نیز وجود دارد؛
 .۲انین استقاللی با بازگرداندن اعتماد به دانشـگاهها سـبب خواهـد شـد تنـوع موجـود در
دانشگاهها زمینهساز بروز خالقیتها و نوآوریهای آموزشی و علمی شود و اصالت دانشـگاهها
را تضمین کند؛
 .۳اعتماد به دانشگاهها مسئولیتپذیری دانشگاهها را ارتقا بخشـیده ،سـبب آشکارسـازی و
فعاوشدن نیروهای شایسته و کارآمد در سطح مدیریت اجرایی و علمی آنها خواهد شد؛
 .1میاو افت تحصیلی را در نظر بگیریم .در مدیریت از با به پایین که خـود را عقالنـی و منطقـی میپنـدارد و تـالش در
«عقالنیکردن» این پدیده دارد ،مسئله «بهسادگی» توجیه میشود« :یک کـالس براسـاس ضـوابن از قبـل مشخصشـدۀ
دانشگاه تشکیل شده است ،دانشجویانی در آن ثبتنام کردهاند؛ یعنی با ثبتنام خود ،تمام شراین تعیینشـده بـرای آن را
پذیرفتهاند .ارزیابیای که استاد انجام میدهد «تعیینکنندۀ» وضعیت تحصیلی و علمی دانشجوست« ،منطقی و صـحیح»
است ،به وریکه نشان داده است دانشجوی الف یا ب ،معیارهای موردنظر و قطعی و البته «صـحیح» از قبـل تعیینشـدۀ
ارزیــابی را نتوانســته اســت پاســخ دهــد؛ بنــابراین ،نمیتوانــد نمــرهای قابــلقبوو بگیــرد و درنتیجــه در درس مربو ــه موفــق
نمیشود!» .انین استد لی تالش دارد تا کل فرایند آموزشی ،تحصیلی دانشجویان را براساس ضوابن از قبل تعیینشـده و
تعریف از قبل دادهشده از دانشجو «عقالنی» کند؛ بدینترتیب« ،عقالنیکردن» فرایند ،عقالنیت موجود در پدیـده را بـه
کنــار میزنــد ولــی درواقــع ،انــین دانشــجوی از قبــل تعیینشــدهای وجــود نــدارد .شــناختها ،هیجانــات ،احساســات و
برداشتهای ...دانشجویان با توجه به کنشگریهای سیستم دانشگاهی و البتـه در اکوسیسـتم مربو ـه دخـانواده ،اقتصـاد،
فرهنگ و ...ساخته میشود .مدیریت «عقالنیکنندۀ» پدیدۀ افت تحصیلی ،انین ساختی را نمیبیند ،بلکه میخواهـد
آنهه را که از قبل ساخته است دقواعد ،آییننامهها ،دستورالعملها و ...در موقعیتهای آموزشی نیز بـه وجـود آورد! ولـی
انین خواستی با توجه به پیهیدگیهای موقعیتهای آموزشی و یادگیری به وجود نمیآید مگر اینکه وضعیت مربو ـه را بـا
اقتدار و با بهرهگیری از «قدرت سازمانی» ساده کند؛ یعنی تمام پتانسیلهای ناآشکار را حذف کند و آنهه را کـه آشـکار
است واقعی بشمرد .رک :محمد یمنی د« ، 1397تأملی در م هوم دانشگاه سازگارشونده» ،مجل آموزش عالی ،شـمارۀ
 ،4ص .1-29
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 .۴برونرفت نیروهای کارآمد و مستقل از انزوا ،سبب ایجاد ذوب و شـوب در مسـئولیتپذیری در
آحاد جامعۀ دانشگاه میگردد که این ذوب و شوب ،در بدنۀ مـدیران میـانی و کارشناسـان دانشـگاهها
نیز گسترش مییابد؛
 .۵وجــود انــین نیروهــای مــدیریتی ،بــرای اعضــای هیئــتعلمی دانشــگاهها انــرییبخش
میگردد و شوب آنها را برای تعامل با مدیران دانشگاه برمیانگیزاند؛
 .۶وجود انین انرییای ،شوبوذوب «بودن» اعضـای هیئـتعلمی در دانشـگاهها ،سـبب
میشود آنها بهجای آموزشگرهای انجامدهندۀ «وظی ۀ» سـازمانی ،بـه هـدایتگران یـا بـه معنـای
جامعتر به رهبران پداگوییک در دانشـگاه تبـدیل شـوند کـه خودانتقـادی ،مسـئولیتپذیری و
پاسخگویی ،ازجمله ویژگیهایشان است؛
 .۷انین رهبری پداگوییک دانشگاهی که رسالت اصلیاش همانـا شـکلگیری معاانی در
موقعیتهای آموزشی و یادگیری است ،سبب خواهد شد که در عملکرد تحصیلی و نیز زندگی
دانشگاهی دانشجویان ذوب میدانداری کند؛
 .۸تصور وجود انین زندگی دانشگاهی دانشجویان و رهبران پداگوییک دکـه در واقعیتهـای
موجود در تاریخ دانشگاههای کشور نمونههای زیـادی وجـود داشـته اسـت  1سـبب فعالیـت علمـی
«مشترک» بین آحاد جامعۀ دانشگاهی میشود که هرکدام از کنشگرانش درئـیس دانشـگاه ،مـدیران
ارشد دانشگاه و دانشکدهها و کارشناسان و کارکنان و ...بهمقتضای حـوزۀ مسـئولیت خـود ،نقـش
همکارانه بازی خواهند کرد؛
 .۹انین فرایند تعاملی از با به پـایین و از پـایین بـه بـا در دانشـگاه ،سـبب شـکلگیری
مدیریت مشترک خودکار میگردد کـه در آن پویـایی علمـی دانشـجویان همـراه پویـایی علمـی
اعضای هیئتعلمی خواهد بود؛
 .۱۰در انین پـارادایمی شـاهد تغییـرات اساسـی در برخـی م ـاهیم خـواهیم بـود :سـازمان
خودســازماندهنده بــهجای «مــدیریت» ،خالقیــت جــایگزین «برنامــهریزی»؛ تعامــل ذهــن بــا
واقعیتهای متغیر بهمیابه «برنامه»؛ «پیشبینی» بهمیابه آفـرینش آینـده؛ «اسـتراتژی» بـه معنـای
فرایند تکاملی با توجه به پدیدهزایی سیستمهای پیهیدۀ دانشگاهی و...؛
 .۱۱در انین دانشگاهی نگاه ماشینی به انسان ،به نگاه در کلیت فردی اجتماعی ،فرهنگـی
و زیستی او در تعامل با اکوسیستم تبدیل خواهد شد و فضیلتجویی و فرهیختگـی در اخـالب
عملی امکان بیشتری پیدا خواهد کرد؛
 .1نسل استادانی همهون فروزان ر ،هشترودی ،ناتل خانلری ،باستانی پاریزی و ...نشان از آن دارد.
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 .۱۲وجود انین فرایند زیست علمی در دانشـگاهها ،آنهـا را در جهـت سازگارشاوندگی قـرار
خواهد داد که نتیجهاش کی یت بیهمتا یا با الهام از الکساندر کیستوفر 1کی یـت بینـام خواهـد
بود که ویژگی باارزش اصالت دانشگاه و متمایزبودن آن از بعد نوآوریها و جهشهـای علمـی
خواهد بود ،واقعیتی که تـاریخ برخـی از دانشـگاههای مـا در گذشـته و نیـز وضـعیت امـروزی
دانشگاههای سرآمد جهان آن را به ما میآموزند؛
 .۱۳بــدینترتیب ،تصــور از دانشــگاه بهماننــد محــل انباشــت و انتقــاو دانــش ،دانشبــان و
دگرآیین دبوردیو  2و دانشگاه محصـور در «دیـوار» ،جـایش را بـه تصـوری از دانشـگاه بهمیابـه
جایگاه تعامالت علمی و فرهنگی ،نوآور و مبتکر ،دانشزا و خـودآیین دبوردیـو و گشـوده بـه
3
جامعۀ محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی میدهد؛
 .۱۴و دراینمیان ،رخداد کرونا و بحران ناشی از آن نیز میتواند ما را بهسـوی فهـم عمیـقتر
عملکرد مدیریتی ،آموزشی ،سازمانی ،پژوهشی ،ارتبا ی دانشگاهها با جهان بیرون سوب دهد.
برای رویارویی با االشهایی که برشمردیم ،زم است پذیرفته شود که در درون و بیرون سیستمهای
دانشگاهی آنچه تغییر نمیکند تغییر است .ازآنجاکه زندگی فرابخش و مولد هر دانشگاه بدون ارتبـا بـا
پیرامون خود ناممکن است و برای بقای خود نیازمند ورودیهایی از سیستمهای دیگر است ،زم اسـت
ارتبا دانشگاهها با بیرون از خود بهگونهای باشد کـه بـه مانـدگاری اصالتبخششـان در بطـن تغییـرات
بینجامد .ازجمله ویژگیهای انین دانشگاهی ،توان سازگارشوندگی آن است؛ به این معنا که هر دانشگاه،
بهسان یک سیستم زنده ،نیازمند این است که برای بقای خود بـا محـین پیرامـونی ارتبـا داشـته باشـد،
درعینحاو که نیازمند پویایی درونی نیز است که بدون ارتبا بـا بیـرون ممکـن نیسـت .ایـن تبـاد ت،
سیستم دانشگاهی را بهسان هر سیستم دیگری ،با بیثبـاتی و تال ـم مواجـه میکنـد .در ایـن وضـعیت،
«ماندگاری» دانشگاه با ارتبا ارگانیک ساختارها و کارکردهای آن« ،بودن» آن با فعاوشدن سازمان آن
برای جهشهای علمی و «شدن» آن با توان ایجاد تعادو پویا در درون و نیـز بـا بیـرون ممکـن میشـود.
درعینحاو که بین ماندن ،بودن و شدن تعارضهایی وجود دارد که خود بر پیهیدگی سیستم میافزایـد:
ماندن نیازمند ساختار است و شدن نیازمند تغییر ساختار همراه با تغییرات متوازن کارکردها.
 .1کریسـتوفر الکسـاندر د ، 1381معمااری و راز جاااودانگی ،راه بیپایاان سااختن ،ترجمــۀ مهـرداد قیـومی ،تهــران:
انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
 .2پیر بوردیو د ، 1386علم علم و تأملپذیری ،ترجمۀ یحیی امامی ،تهران :انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی.
 .3رک :محمد یمنی د ، 1397برنامهریزی توسع آموزش عاالی :رویکاردی کاهناده ،ماوقعیتی پیچیاده ،تهـران:
سمت ،ااپ دوم.فصل هشتم.1398 ،

 / 38جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

حاو تصور کنیم که دانشگاهی پذیرای تغییر نباشد ،در این صورت ساختارها در برابر تغییـرات
مقاومت میکنند و در درازای زمان تعارضهای جدی با کارکردهای واقعی سیستم پیـدا میکننـد
و بهتدریج در یک دنیای رقابتی نمیتواننـد حیـاتی نوآورانـه داشـته باشـند 1.انـین دانشـگاههایی
بیشتر دانشبان میگردند تا دانشزا و خالب.
در انگـارۀ دانشــگاه سازگارشــونده ،در بطــن شــبکههای ارتبــا ی و در اثــر کنشــگریهای
عناصر موجود در آن شـبکهها و بهتناسـب تغییـرات در واقعیتهـای سیسـتم دانشـگاهی ،تمـام
عناصر آن بهتناسب جایگاهها و نقشهای خود در هدایت دانشگاه مشارکت میکننـد .عناصـر
دمدیر ،معلم ،پژوهشگر ،کارشناس ،دانشجو و ...در بستر تعامل ادراکات و تجارب با محین،
در لحظه و رویارویی با محین ،تصمیمگیر و تصمیمساز میشود :تعامالت ،پدیدههای نوظهور
به وجود میآورند که تازگی و درعینحـاو پیهیـدگیهای خاصـی بـه موقعیتهـای آموزشـی و
یادگیری میدهند .این نوظهورها دفکر ،روش ،رویکرد جدید در موقعیتهـای جدیـد و ...بـا
تــأثیرات کموبــیش مهــم در انســجام ســاختار و کــارکرد ،ســازمان دانشــگاه را مبتکــر و نــوآور
میسازند.
فرمالیسم موجود در آموزش عالی و دانشگاهها با تمرکز بر عدد و رقـم دتعـداد مقالـه ،کتـاب،
دانشجو ،تعداد هیئتعلمی با مراتب با و ...و با رواج ترفندهای دستیابی به آنها ،اثراتی مخـرب
در اخالب دانشگاهی میگذارد و با تزئین آشـکارها و «بالیـدن» بـه آنهـا ،بیشـتر اوقـات یـههای
پنهان کارکردها را مورد توجه قـرار نمیدهـد ،درحالیکـه کارکردهـای ناآشـکار همـواره تـأثیرات
خاص خود را دارند و ازآنجاکه در پارادایمهای مدیریتی خطی و کاهنده ،انعطافپـذیری و تغییـر
در ساختارها و هماهنگی آنها با کارکردها نمیتواند مورد توجه باشد ٬تعارضها و تضادهای ناشـی
از فعالیت یههای پنهان به توان مجهوو رشد میکنند و سازمان دانشگاه در جهت هویتی ناپایـدار
و کی یتی با نام دیعنی فاقد ابتکار و اصالت قرار میگیرد؛ لذا ضروری است کـه مـدیران آمـوزش
عالی و دانشگاهها ،رابطۀ بین آشکارها و ناآشکارها را در رفتار آنها بهصـورت مسـتمر مـورد توجـه
قرار دهند :پذیرش اهمیت یههای پنهان یا بهحاشیهراندهشدۀ مؤثر در پویـایی سیسـتم دانشـگاهی
دتواناییهــا ،قابلیتهــا ،انگیزههــا ،شایســتگیهای کنشــگران و ...میــدانی بــرای شــکلگیری
دانشگاههای دانشزا و اصیل است.
ً
 .1در شدیدترین حالت آن ،تعطیلی این مؤسسـات و دانشـگاهها نیـز ات ـاب میافتـد ،ایـزی کـه اخیـرا بـا تعطیلـی برخـی
مؤسسات آموزش عالی در ایران ات اب افتاد .موضوع «ساماندهی و تجمیع» دانشگاهها نیز بحی روز وزارت علوم است.

چالشها و فاجعههای فراگیر و جایگاه و
نقش آموزش عالی
علی پایا

1

مقدمه

بحرانی که از رهگذر شیوع جهانی ویروس کووید 19-پدید آمـده اسـت ،در مقـام تمییـل ،بـه
آیینهای هزاروجهی 2ماننده است که هر وجهش جلـوه و تجلـیای خـاص از ایـن بحـران را در
ارتبا با آنهه «سپهر وضع و حاو و شراین انسانی» نام دارد به نمایش میگذارد .نهاد آمـوزش
عالی ،به اعتبار جایگاه ویژهاش در ایـن سـپهر ،از جهـاتی مختلـف بـا ایـن بحـران ارتبـا پیـدا
ً
میکند .در این متن مختصر صرفا به برخی از ایـن جنبـهها توجـه شـده و کوشـش شـده اسـت
نقش و وظایف نهاد آموزش عالی در ارتبا با این جنبهها تبیین شود .اما این بـدان معنـا نیسـت
ً
که وجوه دیگر که احیانا با کارکردهای نهاد دیگر در جامعه ارتبا دارنـد از اهمیـت برخـوردار
نیستند و درخور عنایت و تأمل به شمار نمیآیند.
تذکر :در سرتاسر این متن ،مقصود از اصطالا «نهاد آموزش عالی» ،همـۀ افـراد و مراکـز و
کارکردهایی است که با «آموزش عالی» ددر معنای وسیع این وایه ارتبا دارد.
 .1استاد دانشگاه وستمینستر انگلستان و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
ایمیلalipaya@hotmail.com:

 .۲آیینۀ هزاروجهی گویی بلورین است که سطح بیرونیاش متشکل از هزار پنجضلعی یـا ششضـلعی یـا هـر شـکل منـتظم
دیگر است .نمونههای واقعی اینگونه گویها بهعنوان اراغهای زینتی بهصورت تجاری در دسترس قرار دارند .عـدد هـزار

در این تمییل ،نماد کیرت و بزرگی شمار است.
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بحث

ویروس کووید 19-یکی از انواع ویروسهای موسوم به کروناست که تـأثیر مخـرب خـود را در
نوعی عارضه یا بیماری موسوم به مشکل حاد تن سی 1ظاهر میسازد .جهانیشدن این بیمـاری،
ساکنان سیارۀ زمین را در زمانۀ ما با االشی فراگیـر مواجـه سـاخته اسـت کـه از جبعـد وجـودی
قدرتمنــدی برخــوردار اســت ،امــا ســیارۀ زمــین و ســاکنانش در تــاریخ پرنشــیبوفراز خــود بــا
االشهای وجودی دیگری برخـورد داشـتهاند کـه از تـوان تأثیرگـذاری بسـیار زیـاد برخـوردار
بودهاند .ماجرای توفان و سیل در زمان نوا نبی که نهتنها در قرآن که در اسـطورههای بسـیاری
از ملل باستان بـدان اشـاره شـده اسـت ،نمونـهای از ایـن االشهـای بهاصـطالا سـیارهای یـا
فراگیرندۀ کل سیارۀ زمین است د . Finkel, 2014برخـورد شهابسـنگی کـه بنـا بـر برخـی از
ت سیرهای علمی موجب ازمیانرفتن دایناسورها و بسـیاری دیگـر از گونـههای زیسـتی بـر روی
زمـین در 66میلیـون سـاو پـیش شـد ،نمونـهای دیگـر از اینقبیـل االشهاسـت د Osterloff,
 . 2018نمونههای نزدیکتر ایندسـت مصـائب سـیارهای را میتـوان در کشـتارهای مغـو ن و
دیگر اقوام صحرانشین در قرون گذشـته ،و در دو جنـگ جهـانی در قـرن پیشـین و آن لـوانزای
فراگیر ساو  1918دکه بهاشتباه به آن لوانزای اسپانیایی شهرت پیدا کرد هرانـد منشـأ آن آمریکـا
بود و ناقل آن سربازان آمریکایی که در ساو  1917برای شرکت در جنـگ عـازم اروپـا شـدند
د ، Barry, 2004در اعونها و وباها و آتشفشـانها و زلزلـهها و سـونامیها و دیگـر حـوادث
فراگیر بیعی یا بشرساخته مشاهده کرد.
از یک منظر استعالیی میتوان استد و کرد کـه تـداوم بقـای بشـریت و بسـیاری دیگـر از
گونه های زیستی پس از این رویدادهای سهمگین ،و از اینها با تر بقای هستی سیارۀ کـواکی
ً
به نام زمین که ظاهرا تا آنجـا کـه دانـش کنـونی آدمـی بـه وی اجـازۀ اظهـارنظر میدهـد تنهـا
اکوسیستم توانا بر تولید و ح ظ حیات در کیهانی است که تاکنون بشـر نتوانسـته اسـت کرانـی
ً
برای آن بیابد ،با تکیه به مالحظات صرفا بیعی و مادی امکانپذیر نیست .البته تذکر این نکتـه
ضروری است که از یک منظر استعالیی همۀ آنهه در جملک هستی رخ میدهد نسـبتی یکسـان
با صاحب جملک هستی دارد .برای آدمیان اسـت کـه برخـی حـوادث و رویـدادها انـان ظـاهر
میشوند که گویی سیلی سختتری از واقعیت به شمار میآیند و خواب شمار بیشتری از افـراد
را آش ته میسازند .اما غرض مقالۀ کنونی ،بررسی جنبههای ماورایی تبعات ناشی از االشهای
1. Acute Respiratory Illness
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فراگیر یا سیارهای نیست .در اینجا هـدفی بـهمراتب متواضـعانهتر و کواـکتر دنبـاو میشـود:
جایگاه و نقش آموزش عالی در تعامل با این االشها و در مقـام کنـونی و بـه نحـو مشـخص،
االش ناشی از فراگیرشدن ویروس کووید.۱۹-
بخش نخست :هم سؤال از علم خیزد هم جواب

ً
در تابستان  ۱۹۱۶زمینهای بازی کودکان در پارکهای شهر نیویورک کامال خـالی بـود .هـیچ
کودکی در زمین بازی یا در استخر شنا و یا در اماکنی که برای سرگرمی کودکان سـاخته شـده
بود دیده نمیشد .هیچ گربهای نیز در سرتاسر شهر به اشم نمیخـورد .درعـوض ،لشـکری از
نظافتکنندگان شهر با روپوش س ید و شلنگبهدست سرگرم شستشوی سطح خیابانها با مـواد
ضدع ونیکننده بودند .پلیس در همۀ محلهها گشت میزد و نیویـورک بـه شـهری میمانسـت
که در محاصره قرار دارد .ویروس بیماری فلج ا او 1در حالی بـه شـهر رخنـه کـرده بـود کـه
ً
مردم سرگرم پیگیری اخبار جنگ در اروپا بودند .بیماری با ظاهری کامال ساده و فریبدهنـده
آغاز میشد :اندکی گلـودرد و آبریـزش از بینـی .امـا در پایـان روز درجـۀ تـب کـودک بـا
می رفت و دردی که میـل شـوک الکتریکـی در پشـت و گـردن و پاهـا و سرشـانهها میپیهیـد
امانش را میبرید .کودک از شدت درد به خود میپیهید و عضـالتش داـار تشـنج میشـد و
عرب ،تمـام تـنش را خـیس میکـرد .بعـد از انـد روز کـه تـب فرومینشسـت والـدین انـین
میپنداشتند که بهبودی آغاز شده است اما این زمـانی بـود کـه ویـروس از جریـان خـون ،وارد
سیستم عصبی کودک شده بود .در عرض یکدو روز ویروس بخش حرکتی سیستم عصـبی را
مورد حمله قرار میداد و کودک به فلج مبتال میشد ،آنهم درحالیکه درد یا عوارض دیگـر را
در پای فلجشده احسـاس میکـرد بیآنکـه قـادر بـه حرکـتدادن آن باشـد .در یکاهـارم از
بیماران ،ویروس به بخشهای با تر سیستم عصبی حملهور میشـد .گلـوی فلجشـدۀ کـودک
اجازۀ فرودادن حتی آب دهـان را بـه او نمـیداد .ک ـی کـه بـهاینترتیـب در دهـان پـر میشـد
بــهزودی راه تــن س را ســد میکــرد و کــودک پــس از انــدکی تشــنج جــان مــیداد .ســهاهارم
باقیماندۀ مبتالیان که زنده میماندند ،تا آخر عمر افلیج میماندند د. Jacobs, 2015
تنها در همان ساو  ،۱۹۱۶ویـروس فلـج  ۲۷۰۰۰آمریکـایی را مبـتال سـاخت کـه از آن میـان
 ۷۰۰۰ن ر جان باختند .بیمـاری حتـی فـرانکلین د نـو روزولـت ،رئیسجمهـور آمریکـا را نیـز
1. Poliomyelitis

 / 42جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

مصون نگذاشته بود .ازآنجاکه منشـأ بیمـاری شـناخته نبـود ،مسـئو ن و مـردم بـه تصـور اینکـه
گربهها ناقل بیماریاند ،هر گربـۀ سـرگردان در سـطح شـهر را از بـین بردنـد .شـمار گربـههای
کشتهشده تنها در نیویورک به  ۷۲۰۰۰مورد بالغ شد.
بیماری فلج ا او از هزاران ساو پیش در جوامع انسـانی قربـانی میگرفتـه اسـت .نقشهـای
باقیمانده در اهرام مصر ،تصویر این قربانیان را در خود مح وظ نگاه داشته است .غلبه بر بیمـاری
تنها به مدد تکاپوهای گستردۀ علمی امکانپذیر شد اما تحقق ایـن پیـروزی زمـان زیـادی بـه درازا
کشید .در ساو  ۱۹۵۵بود که جهانیان ا الع یافتند محققی آمریکایی بـه نـام جونـاس سـالک 1در
دانشگاه پیتسبورگ موفق شده است با کمک ویروس مرده ،واکسنی برای مقابله با بیمـاری تولیـد
کند که در ۶۰درصد از موارد با موفقیت بیماری را مـداوا میکـرد .سـالک واکسـن خـود را روی
یکمیلیون دانشآموز آمریکایی آزمایش کرده بود .ولی نکشید که واکسنی مؤثرتر با اسـت اده از
ویروس زنده -که نیازی به تزریق نیز نداشت و از ریق دهان قابلجذب بود -بهوسیلۀ پزشکی بـه
نام آلبرت سابین 2تولید شد .واکسن سـابین پـیش از آنکـه در سـاو  ۱۹۶۱اجـازۀ عرضـه بـه حیطـۀ
عمومی را پیدا کند روی ۱۰۰میلیون تن از شهروندان روسیۀ شوروی آزمایش شده بود.
با همۀ موفقیتها در کنترو بیماری فلج ا او ،این بیماری هنـوز در بخشهـایی از جهـان
نظیر پاکستان و افغانستان و نیجریه که در آنها گروهها و افرادی با عرضـۀ واکسـن بـه کودکـان
ً
مخال ت میورزند قربانی میگیرد .این مخال تها عمـدتا برخاسـته از بیا العـی و یـا ا ـالع
3
نادرست است.
ج
در قــرن نــوزدهم یــک محقــق فرانســوی ،اوگوســت کنــت کــه بعــدها بــهعنوان «پــدر
جامعهشناسی» شهرت یافت نظریهای را عنوان کرد که با همۀ کاستیهایش ،دربردارنـدۀ ّ
حصـه
ل
4
تحّولی
و بهرهای از حقیقت بود .او در یک سلسـله درس-گ تـار کـه بـا عنـوان دورۀ فلسو
انتشار یافت مدعی شد که تمدن بشری سه دوره را تجربه کرده اسـت :دورهای کـه در آن تنهـا

ابزار نظری برای شـناخت عـالم اسـطورههایی بـود کـه آدمیـان بـرای فهـم پدیـدارهای بیعـی

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

1. Jonas Salk
2. Albert Sabin

- 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
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برمیساختند .دورۀ دوم دورهای بود که اندیشههای عقالنی قوت و انسجام بیشتری یافته بودنـد
و آدمیان بر ارائۀ نظامهای فلس ی جهت تبیین امور پدیدار با تکیـه بـر علـل ناپیـدا توانـایی یافتـه
ج
بودند .و با خره سومین دوره ،دورهای بود که کنت در آن میزیسـت و مـدعای وی ایـن بـود

که به مدد علم دکه وی فهمی پوزیتیویستی از آن داشت فهـم پدیـدارها بهگونـهای نظاممنـد و
ج
متکی به تجربههای تکرارپذیر مسیر شده اسـت .در ایـن دوره ،بـهزعم کنـت ،اـراغ علـم ،بـا
پرتوافشانی خود ،تیرگیها و تاریکیهای جهل و یا نادانی متکی به دانشی که با جهـل همعنـان
است را از میان برمیدارد.
ج
دیدگاه کنت -همهنان که اشاره شد -با کاستیهای اساسی همـراه بـود امـا نکتـۀ کـانونی
نظریۀ او دربردارندۀ بصیرتی بود که بـه نظـر میرسـد بـر مسـیر صـواب قـرار داشـت .آن نکتـۀ

کانونی ،این مدعا بـود کـه بـا بسـن علـم ددر معنـای معرفـت نسـبت بـه واقعیـت آنگونـه کـه
عقلگرایان نقاد توضیح میدهند و نـه علـم محدودانـدیش پوزیتیویسـتی  1راه بـرای مقابلـه بـا

االشهایی که از ناحیۀ واقعیت فرا روی آدمیان قرار میگیرد هموارتر میشود .علـم در معنـای
ج
اخیر دکه فلس ه را نیز دربرمیگیرد و نه آنهه مراد کنت بود ،تعارضی با دین و هنـر نـدارد .بـه
عکس ،هر دو را مکمل و همراه خود در تکاپو برای فهم واقعیت تلقی میکند :علم به پرسـش
از ایستی و اگونگی واقعیت پاسخ میدهد ،دین به پرسش از ارایی آن ،و هنر پاسخی اسـت

به واکنش احساس و عا ه در برابر تجربههای شخصی و جمعی از واقعیت.
آموزش عالی در ارتبا با هر سه قلمروی علم و دین و هنـر ،نقـش و جایگـاهی بیبـدیل و

محوری دارد .اهمیت نهاد آموزش عالی در آن است که زیستبومی منحصـربهفرد بـرای تولیـد
«پاسخ» به پرسشهایی به شمار میآید که آدمیان در ارتبا با نیازهای متنوع معرفتی ،ایمـانی و
زیباشناسانۀ خـود دارنـد .ایـن نهـاد در فـراهمآوردن پاسـخ بـرای پرسـشهایی کـه راهحلهـای
«تکنولوییک» می لبند نیز سهمی درخورتوجه بـر عهـده دارد امـا شـر نخسـت دراینزمینـه

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

د . Neurtah, 1921این کشتی در میانۀ اقیانوسی ناپیداکرانه داار سانحه شده است و تـا اشـم کـار
میکند ساحل و بنـدری بـرای لنگرانـداختن و تعمیـر کشـتی در امنوامـان و وفـور امکانـات یافـت
 .1برای دیدگاه عقلگرایان نقاد درباره معرفت بنگرید به پایا د۱۳۹۶ ،۱۳۹۳ ،۱۳۹۵الف و ب .
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نمیشود .سرنشینان کشتی میباید در همان حاو که در میانـۀ اقیـانوس روانانـد ،تختـهپارههایی را از

قسمتهایی از کشتی برگیرند و بخشهایی معیـوب را تعمیـر کننـد و ایـن شـیوه را همهنـان بارهـا و
بارها و هر زمان که نقصی تازه بروز میکند مکـرر دارنـد .نهـاد آمـوزش عـالی کـه مسـئولیت یـافتن
ً
پاسخ برای االش -او و با صاله -بر دوشش قرار دارد ،میباید به این نکته نیک واقـف باشـد کـه
ً
ً ً
دعاوی معرفتی خود آن نیز میبایـد آنـا فانـا و مسـتمرا در معـرض نقـادی و تجدیـدنظر و تصـحیح و

تکمیل قرار گیرد 1.البته این تجدیدنظر و تصحیح مستمر میباید دعاوی دینی و هنـری و اخالقـی را
نیز دربرگیرد.
االشهای فراگیر در سطح کل سیارۀ زمین ،همگی از این خصلت برخوردارنـد کـه بـرای
آدمیان در همۀ قلمروهای ممکن وجودیشان ،آنها که با علم و دین و هنر و تکنولویی سـروکار
دارد ،پرسشهای بنیادین مطرا میسازند .شیوع بیماری فلج ا او ،انحـای پرسـشها و انـواع
نگرانیها و اقسام رفتارها و کنشها را در میان شهروندان مطرا ساخت .بسـیاری از کنشهـا و
کییری از نگرانیها و انبوهی از َدبل شاید جمله پرسشها ناشی از نبـود درک و شـناخت و یـا
درک و شناخت نادرسـت بـود .رفتارهـای خصـمانه بـا برخـی از گروههـا و اقشـار در جامعـه،
احســـاس بیپنـــاهی و درمانـــدگی ،ازدســـترفتن ایمـــان و امـــان ،تســـلیم و ســـپرانداختن،
کلبیمسلکشـدن ،جبرگرایــی ،و یــا بــدتر پو انگــاری کــه در هنگــام مواجهــه بــا االشهــای
سیارهای یا جهانی در افراد و جوامع ظاهر میشود ،همگـی بـه نحـو مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـا
عدمشناخت یا شناخت نادرست ارتبا دارند.
نهادی که برخالف دیگـر نهادهـا نظیـر حکومـت و قضـا -کـه مصلحتاندیشـی در زمـرۀ
اجــزای مقومهشــان اســت -حقیقتاندیشــی دغدغــۀ اصــلیاش بــه شــمار میآیــد و م ـوازین
پراگماتیک را تنها بهعنوان آخرین دستاویز و در غیاب هر بـدیل دیگـری بـهعنوان فتـوای عقـل
پذیرا میشود ،نهاد علم است کـه آمـوزش عـالی یکـی از برجسـتهترین نماینـدگانش بـه شـمار
میرود .حقیقتاندیشی ازآنرو حـائز اهمیـت اسـت کـه در غیـاب فهمـی صـحیح از واقعیـت
االشها ،یافتن راههای مؤثر مبارزه با آنها ،اگر ناممکن نشود ،بهنوعی بازی رولت روسی شـبیه
میگردد که شمار خطاهای آن فراوان و شانس موفقیت در آن بسیار اندک اسـت و توفیـق اگـر
ً
حاصل شود کامال اللهبختکی و تصادفی خواهد بود.
 .1در خصوص این نوع رویکرد معرفتشناسانه بنگرید به منابعی که پیشتر برای آشنایی با دیدگاه عقلگرایان نقاد معرفـی

شد.
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از اینجا نکتۀ مهم دیگری نیـز نتیجـه میشـود و آن اینکـه هرانـد رشـد علـم نیازمنـد همکـاری
نزدیک و برهمافزای تکنولوییهاست و تکنولوییها برساختههاییاند کـه بـا جنبـههای پراگماتیـک
ارتبـا ی وثیــق و ناگسســتنی دارنــد ،نیــاز تکنولوییهــا بـه علــم بــرای تــداوم پیشــرفت و گســترش و
بهرهگیــری از ظرفیتهــای نه تــۀ فراختــر در واقعیــت ،بــیش از نیــاز علــم بــه تکنولــویی اســت؛
بهعبارتدیگر ،رابطۀ میان این دو برساختۀ بشری رابطۀ «مرغ و تخممـرغ» نیسـت کـه بحـی بـر سـر
اولویت و سبقت یکی بر دیگری کار را به دور برساند :تولیـد تکنولوییهـا ،حتـی سادهترینشـان ،بـه
سطحی از شناخت واقعیت نیازمند است و بنابراین ،داشتن معرفت همـواره مسـبوب بـر عطـف توجـه
تواناییهای برسازندگی آدمی برای تولید تکنولوییها جهت پاسخگویی به نیازهایش است.
آنهه از توضیحاتی که تا بدین جا آمد نتیجه میشـود آن اسـت کـه در نخسـتین گـام بـرای
مواجهۀ مؤثر با االشهای سیارهای از هر سنخ ،ازجمله بیماری همهگیر ناشی از ویروس کرونـا
دکووید ، ۱۹-نهاد علم که آموزش عالی نمایندۀ برجسته و تمامعیار آن اسـت ،نقـش اصـلی و
اساسی را بر عهده دارد .این نقـش عبـارت اسـت از شناسـایی علـل و عوامـل موجـدۀ اـالش
مــوردنظر و شناســاندن آن بــه شــیوهای مــؤثر بــه حیطــۀ عمــومی داعــم از شــهروندان عــادی و
تصمیمگیران و سیاستگذاران .
تأکید بر این نکته غیرضرور به نظر میرسد که نهـاد علـم و بـهتبع آن ،آمـوزش عـالی ،در تـالش
برای انجام این رسالت نخستین میباید از همۀ امکانات موجود و همۀ نهادهای دیگر بهگونهای بهینـه
بهره بگیرند .موفقیت در این امر نیز بیش و پیش از دراختیارداشتن مهارتهـا و تکنولوییهـایی نظیـر
مــدیریت و ســازماندهی ،درگــرو داشــتن علــم نســبت بــه ایــن امکانــات و ظرفیتهــای آنهاســت؛
بهعبارتدیگر ،پاسخها به االشها درنهایت از «علم» برمیخیزد.
نهاد آموزش عالی ،در مقام نماینـدۀ برجسـتۀ «نهـاد علـم» میبایـد نـهتنها در برداشـتن ایـن
نخستین گـام در جهـت مواجهـه بـا اـالش پـیشرو نقـش فرمانـدهی و هـدایت تاکتیکهـا و
استراتژیها را بر عهده داشته باشد ،بلکه در همۀ مراحل دیگـر -کـه در ادامـه بـدانها پرداختـه
میشود -میباید همین نقش را به نحو بهینه ای ا کند.
شماری از اقداماتی که نهاد آموزش عالی میباید در ای ای نقـش فرمانـدهی در مواجهـه بـا
االشهای فراگیر یا سیارهای به انجام برساند بدینقرار است د: Pine, 2008
* ارزیــابی دقیــق تلقــی عامــه و نیــز مســئو ن و تصــمیمگیرندگان از ماهیــت اــالش ،و
فــراهمآوردن گزارشــی دقیــق از ماهیــت واقعــی اــالش برمبنــای بهتــرین یافتــههای علمــی و
ً
گمانهزنیهای تخصصی دبرساختن مدوهای نقدپذیر از شراین دائما متطورشونده ؛
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* پیشــنهاد ابزارهــا و روشهــایی بــرای ارزیــابی درسهــایی کــه در شــراین دینــامیکی و
ً
درحاوتغییر میتوان از االشی فراگرفت که جنبههای متنوع آن مستمرا آشکار میشود؛
* سنجش و محاسبۀ تأثیرات متنوع اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و زیسـتمحیطی
ناشی از االش موردنظر ،ازجمله هزینههای انسانی و زیستمحیطی و اجتماعی آن؛
* پیشگامشدن در بهراهانداختن گ توگویی عمومی در خصوص نحوۀ سازماندهی بهینه
برای تصمیمگیری و سیاستگذاری جهت مواجهه با ابعاد مختلف االش موردنظر.
* توضــیح ایــن نکتــه بــه حیطــۀ عمــومی داعــم از شــهروندان عــادی و متخصصــان و
سیاستگذارانی که تخصصشان بهصورت مستقیم به مواجهه با االش مـوردنظر ارتبـا نـدارد
که اگونه اتخاذ استراتژیهای کاهندۀ خطر میتوانند از تأثیرات نامطلوب عوارض سوء االش
موردنظر بکاهند.
هریــک از گامهــای پیشنهادشــده در فهرســت بــا  ،بــه جنبــههایی جزئیتــر و مشــخصتر
قابلانقسام است؛ بهعنوانمیاو ،در گـام نخسـت ،جنبـۀ مربـو بـه شناسـایی و تحلیـل ماهیـت
االش ازجمله دربردارندۀ این موارد است:
● تحلیل میزان آسیبپذیری دبخشهای مختلف جامعه براساس درکـی کـه هـر بخـش از
ابعاد خطرات پیشرو دارد؛
● تحلیل ریسک و خطر ناشی از تلقیهای نادرست در قبـاو اـالش و اقـدامات مبتنـی بـر
اینگونه تلقیها .این تحلیل ،هم در خصوص درک عمومی و هم فهم خواص و تصـمیمگیران
حائز اهمیت فراوان است؛
● مشخصساختن و یا ارائۀ پیشنهاد در خصوص نحوۀ ارتبا میان تحلیل ریسک و اـالش
و یک مدیریت فراگیر جهت مواجهـه بـا شـراین اضـطراری ،براسـاس ارائـۀ گزارشـی دقیـق از
ً
ماهیت واقعی االش .این گزارش میباید با توجه به شراین مستمرا تحوویابنده ،بهروز شود.
بخش دوم :پیشآگاهی و پیشگیری

وظی ۀ نهاد آموزش عالی بهمنزلۀ نمایندۀ برجستۀ نهاد علم در جامعه ،در مواجهه بـا االشهـای
ً
ً
سیارهای صرفا به مواردی محدود نمیشود که اـالش عمـال جامعـه را مـورد تهدیـد قـرار داده
است .درواقع ،وظی ۀ اصلی نهاد آموزش عالی در مقابله با االشهای فراگیـر آن اسـت کـه در
مقام دیدهبان ،ظهور خطر را پیش از آنکه دامنهاش به جامعـه برسـد رصـد کنـد و آموزشهـای
زم در خصوص مواجهه با آن را به عامه و نیز تصمیمگیران و مسئو ن ارائه دهد.

چالشها و فاجعههای فراگیر و جایگاه و نقش آموزش عالی 47 /

نمونهها و میاوهای واقعی ذیل ،به شـناخت بهتـر مسـئلۀ موردبحـی در ایـن بخـش کمـک
میکند.
در ساو  ۲۰۰۴میالدی وقوع سونامی در اقیانوس هند به کشتهشـدن بـیش از  ۲۳۵۰۰۰ن ـر و
بیخانمان و آواره شدن ۱/۷میلیون تن منجر گردید .هراند پیش از این تـاریخ ،مـوارد دیگـری
از وقوع سونامی از ساو  ۱۸۹۶در یاپن و سپس در سـاوهای  ۱۹۴۶دآ سـکا -آمریکـا ۱۹۵۲ ،
دکامهاتکا -روسیه  ۱۹۶۰ ،دشیلی و  ۱۹۶۴دآ سکا ثبت شده بود و در هر بار اقداماتی بـرای
پیشآ گاهی در خصوص وقوع سونامی صورت گرفته بود ،اما سونامی ساو  ۲۰۰۴بـه همکـاری
بینالمللی برای ایجاد سیستمهای پیشآ گـاهی دهنـده منجـر شـد .ازآنجاکـه بسـیاری از مـردم
جهان و شمار زیادی از سیاستمداران و تصمیمگیران ،تـا پـیش از ایـن سـونامی حتـی نـام ایـن
پدیدار بیعی را نشنیده بودند ،درجۀ آسیبپذیری عمـومی در هنگـام مواجهـه بـا ایـن اـالش
سیارهای بسیار با بود .جامعۀ جهانی برای مقابله با سونامی مبلغ بیسـابقۀ ۱۳/۵میلیـارد د ر را
برای تولید و نصب سیستمهای پیشآ گاهیدهنده و نیز آموزش حیطـۀ عمـومی سـرمایهگذاری
کرد .این سرمایهگذاری به نصب و راهاندازی سیستمهای پیشآ گاهیدهنده در اغلب سـواحل
دنیا انجامید .در ساو  ۲۰۱۵دو محقق غربی با انتشـار مقالـهای در نشـریۀ علمـی ارگـان انجمـن
سلطنتی علوم در انگلستان ضمن بررسی نحوۀ تطور شـیوههای پیشآ گـاهیدادن و مواجهـه بـا
سونامی ،نتیجه گرفتند که برای مقابلۀ مـؤثر بـا سـونامی ،عـالوه بـر اسـت اده از تکنولوییهـای
سختافزاری که در کف و سطح اقیانوسها و در امتداد سواحل و در مراکز مختلف علمی بـه
کار گرفته شدهاند ،ارائۀ سه نوع ا العات به نحو مستمر به شهروندانی که بـیش از دیگـران در
معرض خطر قرار دارند ضروری است .این سه نوع ا العات عبارتاند از ۱ :تخمینی دقیـق از
میزان انریی سونامی ۲ ،نقشۀ منا قی که براثـر سـونامی در زیـر سـیالب غـرب میشـوند و ۳
نقشههای مربو به جریانهای سیالب که براثر وقوع سونامی در بنـدرها بـه راه میافتنـد بـرای
انجام اقدامات پیشگیرانه جهت بهحداقلرساندن اثرات مخرب سونامی .این دو محقق همهنین
توصیه کردهاند همۀ دستگاههای پیشآ گاهیدهنده و همۀ اقدامات مربو به آمـوزش سـاکنان
منا ق درمعرضخطر استاندارد و یکسانسازی شود تا بازده قابلیت مقابله با عـوارض نـامطلوب
این االش فراگیر به حداکیر برسد د. Bernard & Titov, 2015
یک نمونۀ دیگر مواجهۀ نهـاد آمـوزش عـالی بـرای پیشآ گـاهی در خصـوص االشهـای
سیارهای ،اقدامات ناسا و دیگر مراکز فضایی برای ا ـالع از مسـیر سـیارکهایی اسـت کـه در
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مدارهایی در حرکتاند که احتماو برخوردشان را با زمین افزایش میدهـد .براسـاس تـازهترین
ا العیههای ناسا تا ساو  ۲۰۲۰شمار سیارکهای شناساییشده که مسیرشان میتواند برای زمین
خطرخیز باشد به  ۲۲۰۰۰مورد بالغ شده است و عالوهبرآن هر ه ته قریب  ۳۰سیارک تازه به این
مجموعه اضافه میشود .ناسـا بـهمنظور بـا بردن تـوان پیشآ گـاهی در خصـوص سـیارکهای
خطرآفرین برای زمین درصدد است رصدخانهای را برای رصد اینقبیـل هسـتارهای کیهـانی در
مدار زمین قرار دهد د. Fish, 2020
نکتـۀ مهـم در امــر پیشآ گـاهی آن اســت کـه علـیرغم همــۀ کوشـشهای تکنولوییــک،
ازآنجاکه هیچ سیستم بشرساخته هیچگاه به حد کماو نمیرسد ،بازهم این خطر وجود دارد که
علیرغم همۀ تمهیدات ،االش سیارهای یا جهانی ،خسارات و آسیبهای فراوان بـه بـار آورد؛
ازینرو ،آموزش مستمر شهروندان به شیوۀ صـحیح و بـا بهرهگیـری از آخـرین تجـارب ،یکـی
دیگر از وظایف مهمی است که نهاد آموزش عالی میتوانـد و بایـد در آن سـهمی اساسـی ای ـا
کند .البته در ادای این سهم ،این نهاد میباید از همکاری نهادهای دیگر نیز به نحو بهینـه بهـره
گیرد .ازجمله مهمترین نهادهای کمککار نهاد آموزش عـالی -بـهجز نهادهـای رسـمی نظیـر
حکومت و قضا -نهاد جامعۀ مدنی است .بهرهگیـری صـحیح از ظرفیتهـای موجـود در ایـن
نهاد ،نیازمند مهارت و بصیرتی اسـت کـه از نهـاد آمـوزش عـالی انتظـار مـیرود بـهوفور از آن
برخــوردار باشــد د ;Bleikeli, 1999; Naidoo & Devnarain, 2009; Brand, 2010
. Blessinger & Sengupta & Mahoney, 2019
هدف این آموزشها تربیت شهروندان برای افزایش مقاومتشـان -اعـم از افـراد و گروههـا-
برای مقابله با عوارض مختلف ناشی از هر نوع االش سیارهای است؛ بـهعنوانمیاو ،در جریـان
بحران اخیر کرونا ،این نکته آشکار شد که هیچیک از کشورهای دنیا و نیز نهاد آموزش عـالی،
انانکه باید برای مواجهه با این االش آمادگی قبلی نداشتهاند .یکی از تبعات این امـر آن بـود
که شهروندان و نیز مسئو ن از آموزشهای زم برای مقابلـۀ مـؤثر بـا اـالش ناشـی از بیمـاری
همهگیر حاصل از ویروس کووید ۱۹-برخوردار نبودنـد؛ ازایـنرو ،هنگامیکـه روشـن شـد در
غیاب هر نوع واکسن مؤثر جهـت دفـع شـر ویـروس ،تنهـا شـیوۀ موجـود در مقیـاس گسـترده،
است اده از قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی است ،هم عامه و هم مسئو ن در ایـران و بسـیاری
دیگر از کشورهای دنیا نتوانستند انانکه باید به الزامات این دستورالعمل حیاتی پایبنـد بماننـد.
مردم عادی در غیاب امکانات حداقلی برای گذراندن ایام قرنطینه ،بیتوجه بـه عـوارض بسـیار
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خطرناک عدمرعایت دستورالعملها ،مقررات را زیر پا گذاشتند و مسـئو ن نیـز بـا توصـیههای
ً
بعضا متناقر بر سردرگمی مخا بان افزودند.
در مرحلۀ پیشآ گاهی نسبت به تبعات االشهای فراگیر و پیشگیری از عوارض نـامطلوب
آنها ،ازجمله وظایف اصلی نهاد آموزش عالی ازیکسو کمـک بـه ایجـاد جامعـهای مقـاوم در
برابر آسیبهای اجتنابناپذیر و ازسویدیگر ارائۀ راها و سیاستهای عملی بـرای کاسـتن از

عوارض نامطلوب است .این دو جنبه با یکدیگر مرتبنانـد و دسـتاندرکاران در نهـاد آمـوزش
عالی میباید همت خود را مصروف آن دارند که با ارائۀ برنامهها و سازوکارهای مناسب ،انـان

در جامعه -که اعضایش در زمرۀ ذین عـان 1مجموعـهای هسـتند کـه در آن عضـویت دارنـد-
ظرفیتهای موردنظر را ایجاد کنند که بتوانـد در مواجهـه بـا اـالش بـا کمتـرین میـزان هزینـه،
فعالیتهای سازندۀ خود را بهگونهای پایدار 2ادامه دهد 3.یکی از مهمترین وجوه ایـن برنامـهها،
توجه به امر اساسی بازسازی آسیبها داعم از آسیبهای انسانی ،اجتماعی ،اقتصـادی ،مـادی،
4
فرهنگی و ...است .این بازسازیها میباید با بازده با و با حداقل خسارت همراه باشند.
بخش سوم :تعامل با تبعات و نتایج و عوارض

االشهای سیارهای و جهانی ،از انحای مختلف آن همواره امکان وقوع دارنـد .ایـن االشهـا
خواه در هیئت بیماریهای واگیردار دکه زمانی در سطح یک منطقه و کشور شـیوع مییابنـد و
گاهی نیز همانند بیماری ناشی از کووید ۱۹-در سطح جهانی ظاهر میشوند  ،خواه در شـکل
حوادث بیعی نظیر زلزله ،آتشفشان ،سونامی ،سیل ،و خواه در صورت فاجعههایی بشرسـاخته
ً
که در آن احیانا عوامل بیعی نیز نقشآفرینی میکنند هماننـد قحطـی دکـه مـدیریت سـوء در
نگاهداری و بهرهبرداری مناسـب از آبوخـاک همـراه بـا عوامـل بیعـی ماننـد خشکسـالی

 .3جهت آشنایی با راهکارهای اینقبیل برنامهریزیها ازجمله بنگرید به:

1. Stakeholders
2. Sustainable

- 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

 .4منبع ذیل ازجمله منابع دربردارندۀ ا العاتی م ید برای اینقبیل بازسازیهاست:

Barnestein, Jennifer Duyne and Leemann, Esther (2012), Post-Disaster Reconstruction and
Change: Communities' Perspectives
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مســبب آن میشــوند و یــا جنــگ دکــه علــل و عوامــل انســانی در م ـواردی از ع ـواملی نظیــر
خشکسالی و بیماری که مهاجرت فراگیر را الزام میکند نیز تأثیر میپذیرد  ،یا گرمایش زمین
ً
دکه هم محصوو تولید گازهای سمی ناشی از تحو ت صنعتی لجامگسیخته است و هم احیانـا
ً
تااندازهای ناشی از تغییرات ادواری در نحوۀ عمل خورشید هرازاندگاه ،یا بحرانهـای کـامال
بشرساخته ازجمله بحرانهای مالی نظیر آنهه در ساو  ۲۰۰۸و در جریان فروپاشی نظـام بـانکی
سرمایهداری در بسیاری از کشورها به وقـوع پیوسـت و امیـالهم ،در مـواردی علـیرغم بهتـرین
پایشها و رصدها ،میتوانند ظهور کنند و تأثیرات مخرب خود را بر جـای بگذارنـد؛ ازایـنرو،
بخشی از وظی ه و مسـئولیتی کـه بـر دوش نهـاد علـم دو آمـوزش عـالی دراینزمینـه قـرار دارد
عبارت است از نقشآفرینی در مقابله با تبعات و عوارض نامطلوب ناشی از االشها و کوشش
در مسیر کاستن از آ م و مصائب انسانی و زیستمحیطی آنها.
تبعات و اثراتی که به دنباو وقوع رویدادهای مصـیبتبار ظـاهر میشـوند میتواننـد اشـکاو
بسیار متنوعی در سطوا فردی ،خانوادگی ،گروهی ،ملـی و جهـانی پیـدا کننـد .ایـن تبعـات و
عوارض همهنین میتوانند جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگـی و روانـی بـه خـود
بگیرند .به این اعتبار به نظر میرسـد یـک رویکـرد مناسـب بـرای سـاماندادن بـه فعالیتهـای
ضــروری جهــت مقابلــه بــا ایــن تبعــات آن اســت کــه بــه فاجعــه یــا بحــران در ارتبــا بــا وجــه
اجتماعیاش ددر معنای همۀ جنبههای بحران کـه بـه سـپهر «وضـع و حـاو و شـراین انسـانی»
ارتبا پیدا میکند بهمنزلۀ یک زیستبوم یـا زیسـت-سـپهر نظـر شـود؛ زیسـتبوم اجتمـاعی
بحران دفاجعه د. Miller, 2012
رسالت نهاد آموزش عالی در ارتبا با این زیستبوم و در راسـتای مواجهـۀ مـؤثر بـا تبعـات
نامطلوب ناشی از بحرانها و فجایع و االشهای سیارهای ،ارائـۀ راهحلهـای مناسـب در همـۀ
عرصههایی است که بحران یا االش بر زیستبوم اجتماعی بحران تأثیر سوء میگذارد .هـدف
همۀ این راهحلها میباید کاستن از آ م و بهحداقلرساندن عوارض من ی االش باشـد .توجـه
ً
به این نکته حائز اهمیت است که نهاد آموزش عالی در مقام مولـد اندیشـه ،لزومـا خـود متـولی
اجرای راها و پیشنهادها و سیاستهایی که فراهم میآورد نیست و نمیتوانـد باشـد .بـه ایـن
اعتبار همۀ راها و پیشنهادهایی که از جانب این نهاد آماده میشود میباید بهگونهای راحی
شده باشد کـه کنشـگران در دیگـر نهادهـا بتواننـد بـا سـهولت و بینیـاز از مراجعـۀ مسـتمر بـه
تهیهکنندگان راها ،به اجرای آنها اقدام کنند.
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ازآنجاکه راها و پیشنهادهای تنظیمشده از سوی نهاد آموزش عالی همگـی صـبغۀ عملـی و
کاربردی دارند ،یکسره در زمرۀ «تکنولویی»ها جای میگیرند و ازآنجاکه همـۀ تکنولوییهـا بـه
ظرف و زمینهها و نظامهای ارزشی و «معنابخش» بـه زنـدگی افـراد ،حسـاساند ،همـۀ راهـا و
سیاستها و پیشنهادهای ارائهشده از جانب نهاد آموزش عالی میباید با توجـه تـام و تمـام بـه ایـن
جنبه تدوین و تکمیل شده باشد .معنای این سخن آن است که این راها و پیشنهادها نمیتواننـد
ً
صورتهای کلی و فراگیر و اصطالحا «یک انـدازه و قالـب کـه بـرای همـه یکسـان باشـد و بـه
کارشان بیایـد» 1بـه خـود بگیـرد؛ بـهعنوانمیاو و بهخصـوص در شـراین کشـوری ماننـد ایـران بـا
تنوعهای اقلیمی و فرهنگی و ارزشی و مـذهبی نمیتـوان فیالمیـل ـرا و پیشـنهادی بـرای رفـع
عوارض ناشی از بیماری کووید ۱۹-یا هر االش فراگیر دیگر فراهم آورد که به همـان انـدازه کـه
ً
برای مردم سیستان و بلواستان مؤثر است عینا برای مـردم اسـتان تبریـز کـارایی داشـته باشـد و یـا
همانقدر که به حساسیتهای شیعهمذهبان توجه دارد بـرای دارنـدگان مـذاهب دیگـر نیـز جاذبـه
داشته باشد ،و یا به همان اندازه به نیازهای اقشار میانی جامعـه پاسـخ گویـد کـه دوای درد اقشـار
ضعیفتر است.
راها و پیشنهادها و سیاستهای ارائهشده از سـوی نهـاد آمـوزش عـالی -بـا توضـیحی کـه
گذشت -همگی در زمرۀ «تکنولوییهای بومی»اند و یا باید انین باشند .این سـخن البتـه بـدین
معنا نیست که در تهیـۀ ایـن راهـا و سیاسـتها نتـوان از الگوهـایی بهـره گرفـت کـه در دیگـر
کشورها برای مواجهه با فجایع و بحرانهای مشابه ،به نحو مؤثر به کـار گرفتـه شـده اسـت امـا در
همۀ اینقبیل موارد میباید آن تکنولوییها با مقتضیات بـومی منطقـهای کـه قـرار اسـت ـرا در
آنجا به کار بسته شود و یا حساسیتها و نظامهای ارزشی بقۀ اجتماعیای که را برای کمـک
به آنها تدوین شده است ،هماهنگ شود و با توجه به آنها ْ
بازتدوین گردد.
جالو آواحمد در ساو  ۱۳۳۴گزارشی انسانشناسانه را از منطقۀ بـوئینزهرا فـراهم آورد کـه سـه
ساو بعد با عنوان تاتنشینان بلوک زهورا منتشر شد 2.در بخشی از کتاب در توصـیف خانـههای مـردم
منطقه انین مینویسد:
ً
را خانهها معمو انین است :ایوانی رو به آفتاب و رو بـه جنـوب و پشـت سـر آن اتـاب
جمعوجوری زمستانه .و رفین اینها دو اتاب بـزرگ .یکـی انبـاری خنـک بـرای ح ـظ پنیـر و
کشک و آذوقه و محل کندوی سیلو مانند گندم ،و دیگری مهمانخانهمانندی با ثروت خـانواده
 .2آو احمد د. ۱۳۷۰/۱۳۳۷

1. One size fits all
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ً

بر سر رفها و اقهههایش ،و صندوبها و رختخوابها در کناری .زندگی اهل خانـه معمـو
در ایوان و اتاب پشت آن میگذرد .جدای از این دستگاه مطبخ است که درحقیقت تنورخانه یـا
تنوردان است .منضم به آغل یا نزدیک به آن .آخر هر کورهای بایـد بـه محـل سـوخت نزدیـک
باشد ...آغلها هم ییالقی و قشالقی دارند .آغل تابستانه سرش باز است و «آزینگلـه»ای آن را
از فضا حیا مجزا میکند که نردهای باشد کوتاه و مانع ورود اارپا به زندگی خانه .و زمستانۀ
آن سرپوشیده است و تاریک و کمروزن .با بـویی مـه ساوهاسـت بـا آن انـس گرفتـه و رفتنـی
نیست دآو احمد د. ۶۸ :۱۳۷۰/۱۳۳۷
وقتی در شهریور  ۱۳۴۱زلزلهای سهمگین بوئینزهرا را ویران کـرد و موجـب مـرگ ۲۰هـزار
ن ر شد ،1دولت تصمیم گرفت خانههای کشاورزان را بازسازی کنـد .انجـام ـرا بـه مهنـدس
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.
جالو آواحمد در خصوص این را ،گ توگویی با مهندس سیحون انجـام داد کـه گـزارش
آن به ساو  ۱۳۴۶در نشر یۀ آرش منتشر شد .در بخشی از گزارش انین آمده است:
مهندس سیحون نخست گزارشی را کـه دکترمهنـدس غالمرضـا کـورس از نقـا زلزلـهزده
فراهم کرده بود در اختیارم گذاشت .مهندس کورس در این گزارش ...از این نظر دفاع کـرده
است که در نقا زلزله بهجای خانههای خرابشده باید ساختمانهای اوبی گذاشت .این بود
که از مهندس سیحون پرسیدم:
ج.آ -گمان نمیکنید که خانۀ اوبی ساختن برای دهات ،ت ننی بیش نباشد؟
م.س -ارا؟
ج.آ -برای اینکه من در محل بودهام و آنجا را میشناسم -حتی دو تا از خواهرزادههـایم بـا
بهههایشان شانس آوردند که در این بالی عظمی زیرا آوار نرفتند و سالم جستند -مـیدانم کـه
در آن نواحی دو باد محلی هست که یکی باد «راز» که گرم است و داغ -دیگر باد «میـه» کـه
عجیب سرد است و حتی در وسن تابستان وقتی بوزد ،همـه بـه اتابهـا پنـاه میبرنـد .حتـی بـه
عقیدۀ من اگر در این بالی عظمی ع ونت شههای زیرآوارمانـده موجـب بـروز بیمـاری نشـد
ً
بهاینعلت بود که در روزهای بعد از زلزله باد «میه» وزیده است .در آن شب حتمـا بـاد «میـه»
« .1در حدود ساعت  ۱۱شامگاه  ۱۰شهریور  ۱۳۴۱زمینلرزهای شهرستان بـوئینزهرا را لرزانـد .بزرگـی ایـن زمینلـرزه ۷/۲
ریشتر بود که موجب مرگ حـدود ۲۰هـزار ن ـر شـد .در ایـن زمینلـرزه بسـیاری از آثـار و مکانهـای قـدیمی و تـاریخی
شهرستان بوئینزهرا ازجمله قلعۀ باستانی رودک از بین رفت» دویکیپدیا ،دانشنامۀ آزاد .

چالشها و فاجعههای فراگیر و جایگاه و نقش آموزش عالی 53 /

بوده که همۀ مردم از زیر سقف آسمان تابستان به زیـر سـقفهای سـنگین کـاهگلی پنـاه بـرده
بودهاند .غرض .این دو باد در هر فصل وقتی بوزد درجۀ سرما و گرما را یکمرتبه بـا و پـایین
میبرد -میان  ۶تا  ۱۰درجه -خب خانههای اوبی آقای مهندس کـورس بـا ایـن تغییـر عجیـب
درجۀ حرارت اگونه مردم را ح ظ خواهد کـرد؟ مگـر اینکـه خانـهها را همـان ور کـه ایشـان
گ تهاند دوپوشه کنند و میان دو پوش را با مواد عایق ازفرنگآمده پر کنند و از این ت ننهـا کـه
فقن به درد روی کاغذ میخورد .دیوارها و سقفهای آن دهات فقن بهاینعلت ۱۲هزار آدمـی
را بیجان کرد که سنگین و کل ت بود تا در مقابل انین تغییرات ناگهانی هوا مقاومت کند.
م.س -درست است ،به همین مناسبت ما پیشبینیهای زم را کردهایم .راهای مختلف
برای تجدید بنای دهات زلزلهزده ریختهام...
ج.آ -خب این از خانهها .برای آغلها اه فکر کردهاید؟
ً
م.س -گ تیم فعال جان آدمها را نجات باید داد تا بعد به فکر اهارپایان باشیم.
هراند در ادامۀ گ توگو دربارۀ وابستگی مردم بوئینزهرا بـه آغلهایشـان توضـیح میدهـد امـا
ً
ظاهرا هشدار جالو آواحمد مؤثر نی تاد و نتیجه این شد که اون در خانـههای تازهساختهشـده -کـه
البته برخی از آنها بهوسیلۀ نهادهای ملـی و شـماری نیـز بـا مشـارکت سـازمانهای بینالمللـی سـاخته
شد -جایی برای آغلها در نظر گرفته نشده بود ،و نیـز بـه مالحظـات فرهنگـی و ارزشـی روسـتاییان
ً
کمتر توجه شده بود ،زلزلهزدگان بهعوض اسکان در خانههای نوساز ،آنها را رها کردنـد و مجـددا بـه
همان شیوۀ سنتی خود بازگشتند که آواحمد در تاتنشوینان توصـیف کـرده بـود دآواحمـد:۱۳۷۶ ،
بخش دوم؛ الب۱۳۸ :۱۳۸۰ ،؛ بلوریان و داوری اردکانی. ۲۰۹ :۱۳۹۰ ،
در یــک تحقیــق علمــی کــه گروهــی از محققــان یاپنــی وابســته بــه دانشــگاه فوکوشــیما در
خصوص نحوۀ پاسخگویی به نیازهای مردم پس از زلزلۀ ساو  ۲۰۱۱در یاپن -که به بروز نقـص
در نیروگاه هستهای فوکوشیما دائیهی 1منجر شد -به انجام رسـاندند ایـن نکتـه روشـن شـد کـه
ً
مردم منطقۀ زلزلهزده ،بهجز نیازهای متعـارف نظیـر سـرپناه و غـذا و لبـاس ،عـاجال نیازمنـد آن
بودند که مـورد معاینـۀ پزشـکی قـرار گیرنـد تـا ا مینـان یابنـد از نشـت مـواد رادیواکتیـو براثـر
خرابیهای واردشده در نیروگاه آسـیب ندیدهانـد و نیـز بـه آمـوزش در خصـوص اتخـاذ شـیوۀ
زیست تازهای نیاز داشتند متناسب با زندگی در جوار نیروگاه معیوب کـه آبوخـاک منطقـه را
آلوده ساخته بـود و بنـابراین ،منـابع اصـلی تـأمین غـذای اهـالی را مـورد تهدیـد قـرار داده بـود
1. Fukushima Daiichi
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د . Hasegawa et al, 2018در پژوهش این گروه همهنین آشـکار شـد کـه در فاصـلۀ سـاوهای
 ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۵از میزان کوششها برای تداوم آموزشها به مردم منطقه برای ح ظ آمـادگی جهـت
مقابله با فاجعهای مشابه کاسته شد امـا در ـراز مراقبتهـای پزشـکی تغییـر محسوسـی بـه وجـود
نیامد .اما نکتۀ مهمی که پژوهش نشان داد آن بود کـه مـردم منطقـه در ارتبـا بـا سـاکنان منـا ق
مجاور و به مدد ایجاد پیوندهای محکم با آنها سـطح آمـادگی خـود را بـا نگـاه داشـتند و آنهـه
بیشتر موردنیازشان بود ،کسب ا العات از مجاری رسمی در خصـوص کمکهـای رفـاهی بـود
که میباید در اختیارشان قرار میگرفت .مهمترین نتیجـهای کـه بـه اعتقـاد پژوهشـگران یاپنـی از
تحقیقشان به دست آمد آن بود که اساسیترین عامل در با بردن سـطح آمـادگی شـهروندان بـرای
مقابله با االشها و فجایع در مقیاس گسترده و فراگیر ،ازدیاد میـزان سـرمایۀ اجتمـاعی اسـت کـه
مهمترین تجلیاش در اعتماد عمومی ظهور مییابد د. Hasegawa et al, ibid
یک جنبۀ حائز اهمیت دیگر در ازدیاد سرمایۀ اجتماعی ،مساعدت شهروندان به یکـدیگر در امـر
بسیار مهم «مشاورهدرمانی» 1است که نماد بارز آن «گ توگو» میان افراد اسـت« .مشـاورهدرمانی»
بهخصوص در دوران پس از فاجعه و بحران ،برای کاستن از عوارض و آسیبهای روانی کـه افـراد و
گروهها در معرض آن قرار دارند حائز اهمیـت بسـیار اسـت« .مشـاورهدرمانی» بـه شـیوههای متنـوع
داعم از سنتی و مدرن در همۀ فرهنگها رواج عام دارد و بازده عمل آن ،با ـراز سـرمایۀ اجتمـاعی
در هر جامعه متناسب است .نهاد آموزش عالی ،بهخصوص بخشهایی از آن که بـا علـوم اجتمـاعی
و انسانی ارتبا دارند ،دراینزمینه میتوانند به نحو بسیار مؤثر وارد عمل شـوند .در فرهنـگ ایرانـی-
اسالمی مکانیسمها و تکنولوییهای بومی فراوانی موجود است که خواه بهصـورت مسـتقیم و خـواه
غیرمستقیم در ارائۀ کارکرد «مشاورهدرمانی» قابلبهرهبرداری است .شناسایی و معرفـی صـحیح ایـن
مکانیسمها به حیطۀ عمومی ،ازجمله اقدامات راهگشایی است که نهاد آموزش عالی میتواند و بایـد
در آن سهیم گردد.
ابزارهای تکنولوییک اگر به نحو مناسب مورد است اده قرار گیرند میتوانند نقشـی مهـم در
مقابله با تبعات نامطلوب بحرانها و االشهای فراگیر و گسـترده در مقیـاس سـیارۀ زمـین ای ـا
کنند .با توجه به ماهیت هریک از االشها و بحرانها ،یک یا اند نـوع از انـواع تکنولوییهـا
از اهمیــت محــوری بــرای مقابلــه بــا اــالش و بحــران مــوردنظر برخــوردار میشــوند .یکــی از
تکنولوییهایی که در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا در ابعاد مختلف نقش محـوری
1. Counselling

چالشها و فاجعههای فراگیر و جایگاه و نقش آموزش عالی 55 /

ای ا میکند ،تکنولـویی ا العـات و همـۀ جنبـههای مـرتبن بـا آن ازجملـه هـوش مصـنوعی و
شبکههای اجتماعی و امیالهم است .در بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود این تکنولویی و
نیز در بسن و تکمیل ظرفیتهای نهان آن متناسب با نیازها در راسـتای مقابلـۀ مـؤثر بـا بیمـاری
حاد تن سی ناشی از کووید ،۱۹-بازهم «آموزش عالی» سهمی اساسـی و بنیـادین دارد .در ایـن
عرصه انواع فعالیتها ،از ا العرسانی مناسب به حیطۀ عمومی ددر مقـام مرجعـی قابلاعتمـاد
از ریق امکانات موجود در فضـای مجـازی و شـبکههای اجتمـاعی دربـارۀ جنبـههای مختلـف
بحران و راههای مقابله با آن ،ارائۀ آموزشهـای مجـازی بـه افـراد در زمینـههای گونـاگون ،از نحـوۀ
گذران ایام در قرنطینه گرفته تا ا العرسانی در خصوص مؤثرترین شیوۀ کمکرسـانیها بـا تکیـه بـر
انواع ابتکارات فردی تا ایجاد بانکهای ا العاتی مختلف برای بررسیهای دقیـق آمـاری جنبـههای
مختلف بیماری نظیر الگوی رشد بیمـاری در گروههـای مختلـف جمعیتـی ،میـزان تـأثیر شـیوههای
مختلف مقابله با بیماری ،و نظایر آن ،در زمرۀ اقداماتی است که دستاندرکاران نهـاد آمـوزش عـالی
میتوانند در آن نقشآفرینی کنند د. Asimakopoulou & Bessis (eds.), 2010
یکی از جنبههایی که بحران ناشـی از فراگیرشـدن ویـروس کوویـد ۱۹-را از دیگـر فجـایع
ً
دهههای اخیر متمایز میسازد آن است که این بحران تقریبا همۀ سیارۀ زمین و همۀ ابنای بشـر و
همۀ نظامهای سیاسی و اجتماعی و سنتهای فرهنگـی و باورهـای دینـی و ایـدئولوییک را بـا
االش مواجه سـاخته اسـت .بـه اعتقـاد بسـیاری از صـاحبنظران ،شـراین ز یسـت مردمـان در
زیستبوم فراخی که همۀ جنبههای معرفتی و ارزشی و هنجـاری شناختهشـده را دربرمیگیـرد،
در دوران پــس از گــذر از بحــران کوویــد ۱۹-بــا دوران پــیش از آن یکســان نخواهــد بــود .از
هماکنون شماری قابلمالحظه از تحلیلگران ،از ضرورت ارزیابیهای همهجانبه در همـۀ ارکـان
شیوههای زیست کنونی در اهارگوشۀ جهان سخن به میـان آوردهانـد .سـردبیران نشـریۀ تـایمز
مالی در سرمقالهای که در سوم آوریل ساو جاری منتشر سـاختند متـذکر شـدند کـه تحـو ت
گسترده در شراین اقتصادی و اجتماعی عامـه و بهخصـوص اکیریـت کمدرآمـد و آسـیبپذیر
روشن ساخته است که قراردادهای اجتماعی نانوشته اما در عمل تأثیرگذاری که از حـدود دهـۀ
 ۱۹۸۰و از دوران تضعیف عامدانۀ دولتهای رفاه بهوسیلۀ سردمداران ایـدئولویی نولیبرالیسـم و
اقتدار مطلق بازار اجرا شد ،قادر به ادارۀ جامعه در مواجهه با بحرانهای فراگیـر نیسـت .شـقاب
خطرناکی که از رهگذر اعماو سیاسـتهای نـولیبرالی میـان اقلیتـی صـاحب همـۀ امکانـات و
ً
اکیریتی بینصیب از تقریبا تمامی آنها پدید آمـده اسـت ،جـوامعی را کـه زیـر سـلطۀ ایـن نـوع
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ایدئولوییها هستند و یا گوشۀ اشمی بـدانها دارنـد انـان شـکننده سـاخته اسـت کـه بـدون
اعماو تغییرات اساسی و همهجانبه خطر اینکـه از بحـران بهسـالمت بنهنـد و بنیادشـان زیروزبـر
شــود انــدک نیســت .ازســویدیگر ،در جــوامعی کــه قــرارداد اجتمــاعی میــان حاکمــان و
حکومتشـوندگان در آنهــا براســاس الگـوی کنتــرو مطلــق یـا کمــابیش مطلــق و آزادی عمــل
شهروندان بر بق دستورالعمل حاکمان تنظیم شده است نیز رفتارهای تبعیرآمیز با گروههـای
اقلیت و عدمانعطاف این نظامها در مواجهه با عدمپذیرش تودهها ،شکنندگی از سنخی دیگـر را
بر این نظامها تحمیل کرده است .نتیجهای که سردبیران تایمز مالی از تحلیل خـود گرفتهانـد آن
ً
است که جهان عاجال به قراردادهای اجتماعی نونوشتۀ متناسـب بـا شـراین بعـد از بحـران نیـاز
دارد؛ قرارداد هایی که امکان زیستی عاد نه و پایدار را برای همگان در سطح سیاره فراهم آورد
د. Financial Times, 2020
ً
نکتۀ موردنظر سردبیران تایمز مالی در سپهر سیاست ،عینا در سپهرهای اخالب و فرهنـگ و
دین و اقتصاد نیز صادب است .بحران کرونا نیاز بـه بـازنگری در فهـم از دیـن و نیـز ت سـیرهای
اخالقی از رابطۀ آدمی با خویشتن ،بـا آشـنایان و بیگانگـان و بـا بیعـت جانـدار و بیجـان ،و
ضرورت نگاه دوباره به الگوهـا و مـدوهای اقتصـادی مورداسـت اده در کشـورهای مختلـف و
ً
با خره تأمل در شیوههای زیست عمدتا متأثر از فرهنگ مصرفگرایی را انان برجسته سـاخته
ً
ً
است که احیانا تا این زمان صرفا «خواجه حافظ شیرازی» است که از ایـن ضـرورتهای مبـرم
ا الع پیدا نکرده است!
اگر اکیریتقریببهات اب نهادهای مؤثر در جامعه ،نهادهای اجرایـی ددر معنـای وسـیع ایـن
اصطالا اند که وظی ه و مأموریتشان در ااراوب وظایف کلی تکنولوییهـا یعنـی «کنتـرو و
تغییر» خالصه میشود ،نهاد آموزش عالی -دربرابر -نهـادی اسـت کـه وظی ـۀ ارائـۀ اندیشـه و
تحلیل و ت سیر از شراین و پیشـنهاد راهحلهـای بـدیل و جلبتوجـه بـه ظرفیتهـا و امکانـات
مغ وو را بر عهده دارد .این نکتهای است که در بخش پایانی این مقاله بدان پرداختهایم.
بخش چهارم :سناریویی بارای چالشهاای آیناده و مواجهاه باا تبعاات آیناد چاالش
ناشی از کووید19-

ً
نظم جدید و ناخواستهای که ویروس کووید ۱۹-بـر تقریبـا تمـامی جوامـع در سـطح سـیاره تحمیـل
کرد ،تجربههایی گرانبهـا را بـا خـود بـه همـراه آورد .اجبـار بـه مانـدن در خانـه ،ناگهـان ایـن نکتـۀ
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کموبیش «بدیهی» را بـر شـهروندان و نیـز دولتمـردان و تصـمیمگیران آشـکار سـاخت کـه در قـرن
بیستویکم و در پرتو امکانات فراخی که تکنولوییهای تازه فراهم آوردهانـد ،بسـیاری از فعالیتهـا
را میتوان از محین خانه و بدون توسل به رفتوآمدهای غیرضروری ،خواه در سطح شـهرها و خـواه
از کشوری به کشور دیگر ددر خصوص کسانی که به ضرورت شغلشـان میپنداشـتند کـه نـاگزیر از
حضور فیزیکی در جلسات و نشستها و گردهماییها در نقا ی بـهمراتب دورتـر از خانـه و کاشـانۀ
خویشاند با کموبـیش همـان میـزان بـازده و دسـتاورد انجـام داد .کاستهشـدن از شـمار سـ رهای
درونشهری و بینشهری و بینالمللی ،ناگهان از میـزان نیـاز بـه کـا ی ن ـت تـا حـد بسـیار زیـادی
کاست ،تا آنجا که قیمت این کا به پایینترین رقم در دهـههای اخیـر کـاهش یافـت .هماکنـون در
ً
برخی از نقا آمریکا تولیدکنندگان ن ت صرفا بـرای برقرارداشـتن ارخـۀ تولیـد ،بـه خریـداران بـرای
دریافت ن ت تولیدی بهایی از جیب خود پرداخـت میکننـد د ! Business Daily, 2020بسـیاری از
تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان در حوزۀ ن ت بر این باورند که تا پایان دهـۀ جـاری یعنـی تـا آغـاز
ساو  ۲۰۳۰میالدی ،بهخصـوص بهواسـطۀ ارزانشـدن اتومبیلهـای الکتریکـی و رواج هراـه بیشـتر
انرییهای بدیل ارزان و مقرونبهصرفه ،نیاز به مصرف جهانی ن ت ،از نقطـۀ اوج خـود بـه سراشـیب
افوو درمیغلتد .این سخن بدین معناست که همۀ کشورهایی نظیر ایران کـه متأسـ انه بخـش اعظـم
درآمدشان از استخراج و فروش ن ت خام -و نه انواع فراوردههای ارزشافـزودۀ آن -تـأمین میشـود،
سهم بزرگی از منابع ارزی و درآمدیشان را از دست میدهند.
ً
اما درسهای کووید ۱۹-صرفا به اند موردی محدود نبود که ذکرشـان گذشـت .بیمـاری
فراگیر اخیر ،ازیکسو بیعدالتی ریشهداری را که در بن نظم سـرمایهداری جهـانی جـایگزین
است و حرص و ولع وقیحانه و سیریناپذیر کییری از صاحبان سرمایه برای کسب درآمد بیشتر،
به بهای بهفالکتکشاندن اکیریت شهروندان را آشکار ساخت و ازسـویدیگر ،سـلطۀ سـنگین
نظامهای توتالیتر و نیمـهتوتالیتر را بـر همـۀ جنبـههای زنـدگی کسـانی کـه در درون مرزهایشـان
زندگی میکنند برجسـته کـرد ،و از سـوی سـوم فالکـت و درمانـدگی بسـیاری از بهاصـطالا
«دولت»ها را در کشورهای درحاوپیشرفت برای حکومتگری مؤثر در مواجهـه بـا بحرانهـا بـه
نمـایش گذاشـت ،و بـا خره از اهـارمین جهـت ،خطـر حکومتگریهـای متکـی بـه رهبـران
عوامفریب را در نابودسازی حرث و نسل در هنگام بروز بحران عیان کرد.
بحران و االش ناشی از ویروس کووید ،۱۹-درعینحاو به شهروندان در همۀ کشورها ایـن نکتـه را

آموخت که همبستگی و مشارکت و غیرخواهی و تعاون میـان افـراد و گروههـا و جمعیتهـا و نهادهـا،
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میتواند توانایی عمومی را برای مقابله با دشمنی که به اشم نمیآید اما تواناییاش برای نابودسازی محل

شک و شبهه نیست افزایش دهد.
اند دهه پیش یک جامعهشناس آلمانی -اولـریش بـک -کتـابی منتشـر سـاخت بـا عنـوان
جامع هماغوش با خطر :بهسوی یک مدرنیتو جدیود .1جـان کـالم بـک آن بـود کـه در جهـان
جدید ،بهواسطۀ افزایش شتاب آشکارشدن ظرفیتهای نه ته در واقعیت دخواه واقعیـت بیعـی
و خـواه واقعیــت برســاختۀ اجتمــاعی  ،تنــوع و شــمار و دامنــۀ خطــرات بــالقوه و بــال علی کــه
زیستبومهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بیعی را تهدید میکنـد -خطراتـی
که بسیاریشان ناشی از عوارض نادانسته و نامطلوب اقدامات خود ابنای بشر است -بـه نحـوی
اشمگیر افزایش یافته است و ازاینرو میباید بر میزان پایش و رصـد و آمادهسـازی جوامـع بـه
اضعاف مضاعف کوشید.
بحران کنونی ناشی از ویروس کووید ۱۹-مهر تأییدی بر پیشبینی بک به شمار میآید کـه در دهـۀ
 ۱۹۸۶عنوان شده بود .درسی که از تحلیل صحیح بک و نیز تجربههای زیستۀ ناشی از تعامل اندماهه با
بحران کنونی میتوان گرفت آن است که در غیاب یک بازاندیشی اساسی در همۀ ارکان زندگی مـدرن،
بروز بحرانهایی بهمراتب بنیانبرافکنتر نهتنها دور از عقل نیست ،بلکه بسیار محتمل و بل حتمی اسـت.
در میانۀ این کارزار و برای پیشگیری از وقوع خطرات بیشمار پیشرو ،به گمان صاحب این قلم اعضای
خانوادۀ بزرگی که «نهاد آموزش عالی» نام دارد سهم و رسالتی عظیم بر دوش دارند .این اعضا میباید با
ً
کمک یکدیگر و با مشارکت در راهای اندرشتهای 2و احیانا میانرشتهای ،3آیندهاندیشانه بـه بررسـی
سناریوهای ممکن و محتمل -هم از آن نوع که باید از وقوعشان جلـوگیری کـرد و هـم از آن نـوع کـه
تحققشان مقبوو است -بپردازند .بسیاری از اعضای نهاد آموزش عـالی در سـطح جهـانی پیشـاپیش بـه
مشارکت در این مهم اقدام ورزیدهاند .یکی از این نمونهها تریبونی دفورومی  4است با عنوان تریبون سپهر
تن مربو به کووید 5۱۹-د Lynteris, 2020که ه ده انسانشناس و مورخ از مـاه مـارس امسـاو بـرای
بحی و گ توگو و تبادونظر در خصوص جنبههای مختلف بحران اخیـر راهانـدازی کردهانـد 6.اقـدام
1. Beck, Ulrich (1986), Risk Society: Towards a New Modernity.
2. Multidisciplinary
3. Interdisciplinary
4. Forum
5. Somatosphere’s COVID-19 Forum
 .6ا العات مربو به این تریبون را خانم دکتر حسنا شیخا سالمی در اختیار نگارنده قرار داد .این یادداشت کوتاه بـرای
قدردانی از مساعدت ایشان تحریر شده است .زم به توضیح است که پایگاه اینترنتی  Somatosphere.netیک پایگـاه
مربو به مباحی انسانشناسانۀ پزشکی است.
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پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در نظرخواهی از محققان ایرانی ،گامی در همین راستاست
که میباید نهتنها تداوم یابد ،بلکه بسن پیدا کند و مشارکت شمار بیشتری از محققان در داخل و خارج از
کشور را به خود جلب نماید.
پیشتر بر این نکته تأکید شد که رسالت نهاد آموزش عالی ،یافتن پاسخهای مناسـب بـرای
االشهای پیشروست .این نکته البته فرع بر شناسـایی پیشهنگـام ایـن االشهاسـت .امـا در
تکاپو برای یافتن پاسخ که بخشی از آن -انانکه در بخشهای پیشین مقاله مـورد تأکیـد قـرار
گرفت -ناظر است به آمادهسازی همۀ شهروندان داعم از مردم عـادی و تصـمیمگیران ،و البتـه
هریک به فراخور حاو خود  ،سه آموزۀ اساسی که عقلگرایان نقاد بر آن تأکید دارند میتوانـد
راهگشای گامهایی باشد که باید در این مسیر برداشته شوند .ایـن سـه آمـوزه کـه نهـاد آمـوزش
عالی میباید به ترویجشان در جامعه اهتمام ورزد عبارتاند از پذیرش این نکته کـه همگـی مـا
آدمیانی خطاپذیریم و دانشمان بیپایان نیست و بنابراین ،میباید با تواضـع معرفتـی ،بـا واقعیتـی
که با ظرفیتهایی به نحو نامتعین فراخ 1پیشروی ما حاضر است مواجه شویم .نکتۀ دوم کـه از
دو نخستین نکتـه برمیخیـزد آن اسـت کـه خطاپـذیری اارهناپـذیر امـا دربردارنـدۀ ایـن نکتـۀ
رهاییبخش است که میتوانیم از رهگذر تصحیح خطای خـود و آمـوختن از خطـای دیگـران،
راه بهسوی شناخت بهتر واقعیت و ظرفیتهای موجود در آن بگشـاییم .تصـحیح خطـا نیازمنـد
سنجشگری نقادانۀ مستمر است .و با خره سومین نکته آنکه در مسـیر مواجهـه بـا االشهـایی
که واقعیت پیشروی ما مینهد ،آنگونه که در تجربۀ اخیر بـا ویـروس کوویـد ۱۹-از نزدیـک
شاهد بودیم ،راه مقابله این نیست که هر کس تنها در فکـر آن باشـد کـه گلـیم خـویش از آب
کشد ،بلکه همگی میباید غمخوارانه پند آموزگار بزرگ شیراز را آویزۀ گوش سازیم:
که مرد اراـه بـر سـاحل اسـت ای رفیـق

نیاســـــــاید و دوســـــــتانش غریـــــــق

تقدیر و تشکر

برادر نگارنده ،آقای حسین پایا ،مدیر محترم انتشارات را نو ،روایتی اولیه از این مـتن را نظـر
کرد و نکتههای نیکویی را در تکمیل آن پیشـنهاد کـرد .بدینوسـیله مراتـب تشـکر خـود را بـه
ایشان ابراز میکنم .اما مسئولیت اشکا ت احتمالی متن یکسره با خود نگارنده است.
1. Indeterministically Large
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آموزش عالی و دانشگاه در جهانی کرونازده ،چه
فضیلتهای تازهای تولید میکند؟
مقّود فراستخوا

مقدمه

1

با شیوع بیماری ویروسی کرونا در سطح اپیدمی و آنگاه پاندمی ،همـۀ جهـان ازجملـه ایـران در
برابر آن غافلگیر شده است .این بحران بزرگ قرن هرلحظه و هرروز صدمهای بر پیکر اجتماع و
همۀ نهادهای آن و انسانها وارد میکرد و همهنان میکند و هنوز هم خیلی معلوم نیست آخـر
داستان ایست؟ سویههای مختلف آن در عرصـههای تودرتـوی سـالمت تـن و روان ،سـالمت
اجتماعی ،حیات ذهنی و فرهنگـی ،سـاختار سیاسـی و مناسـبات اقتصـادی روزبـهروز خـود را
آشکار میکند و هنوز وجوه و ابعاد ناشناختهای از آن هست و بیش از همه بـر عهـدۀ محققـان
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 کامال بحرانی دوباره بازتعریف بکنـد و بـازتنظیم
جدی بکند .باید مواجهۀ آ گاهانه و خالب با آن در پیش بگیرد.
ً
آموزش عالی همواره و خصوصا در این شراین مسئولیتی بسیار سنگین را بر دوش میکشد؛ هـم
بار رسالت تاریخی بر عهدهاش است ،به جهت میراث دانش بشـری و ایرانـی ،جریـان علمآمـوزی،
علمورزی ،آموزش و یادگیری در سطوا عالی ،تحقیقات و فناوری و کارویژههای دانشی ،و هـم در
قباو ذین عان خـویش مسـئوو اسـت؛ ذین عـان درونـیاش همهـون دانشـجو ،کارکنـان ،اعضـای
 .1استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
ایمیلm_farasatkhah@yahoo.com :
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هیئتعلمی ،ارکان ،مدیریتها ،ساختارها و سـازمانها ،تجهیـزات و سـرمایهها .و هـم مهمتـر از آن،
ذین عان بیرونی که بایـد پاسـخگویی اجتمـاعی متعهدانـه بـه آنهـا داشـته باشـد ماننـد خانوادههـای
دانشجویان ،مالیاتدهندگان ،مخا بان ،خدمتگیرنـدگان در عرصـههای اجتمـاع ،شـهر ،فرهنـگ،
کسبوکار ،صنعت و اقتصاد ،دولت و نهادهای سیاستگذار.
آموزش عالی برای بقا و برای عبور موفقیتآمیز از این شراین و محافظت از آیندۀ خـود و جامعـه
در برابر این فاجعه و پیامدهای مخـتل ش زم اسـت بـه مسـئولیتهای سـنگینش آ گـاهی مسـئو نه
فراهم کند و این آ گاهی را مدام با یـادگیری از ریـق عمـل بسـن و توسـعه بدهـد و در میـان یـاران
خویش منتشر بکند و کارنامۀ قابلقبوو اجتماعی در این آزمایش بزرگ جهانی و ملی داشته باشد.
پرسش اصلی این جستار مختصر آن است که آموزش عالی و دانشگاه اه فضـیلت تـازهای
میتواند در این شراین ایجاد بکند و اه مازاد ملی و جهانی برای مواجهۀ اثـربخش بـا ایـن بلیـۀ
بزرگ دارد؟ نویسنده شمهای مدخل برای اقدامپژوهی ،مستندسازی و سیاستگذاری به شـرا
زیر یادآوری میکند.
یک .مبنای نظری بحث

اخالب را علم به احواو و افعاو ارادی انسانی از حیی نیکویی یا زشتی این احواو و افعاو تعریـف
کردهاند .حاو این افعاو اه در حیات ذهنی 1باشند و اه در حیات عینی و مناسبات ،اـه بـا نی
و اه ظاهری ،اه در زیست فردی و اه در زیست گروهی ،اه گروههای کواک خانواده و یـا
گروههای مختلف اجتماعی و اه در سطح مقیاس بزرگ جامعه .علمی که با سیستمی از م ـاهیم
و گزارهها دربارۀ امر اخالقی صحبت میکند ،علم اخالب 2نامیـده میشـود .علـم اخـالب دارای
سه مبحی بزرگ است :فـرااخالب ،اخـالب هنجـاری و اخـالب کـاربردی .فـرااخالب 3در بـاب
سراشمۀ خوبی و بدی بحی میکند ،اخالب هنجاری 4به معیار و مالکهـای اخـالب معطـوف
است ،و اخالب کاربردی 5بـه تصـمیمگیریهای اخالقـی و اسـتد و اخالقـی در یـک موقعیـت
خاص ناظر است؛ مانند اخالب زیستی ،اخالب کسـبوکار یـا اخـالب دانشـگاهی؛ بـدینترتیب،
اخالب از کاربردیترین دانشهاست .یکی از نقطههای امید دربارۀ اخالب این است کـه میتـوان
1. Mental Life
2. Ethics
3. Meta Ethics
4. Normative Ethics
5. Applied Ethics
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از ورودیهــای مختل ــی وارد ســاحت اخــالب شــد .دســتکم ه ــت رویآورد بــه اخــالب یــا
بهعبارتدیگر ه ت باب اخالب میتوان ذکر کرد :نخست ،اخـالب نتیجـه ،1و آن ایـن اسـت کـه
اخالب را براساس نتایج بررسی بکنیم؛ دوم ،اخالب فایده 2است که برمبنای بیشـترین منـافع بـرای
بیشترین مردم در بیشترین زمان و کمترین زیان به کمترین مـردم در کمتـرین زمـان حاصـل آیـد؛
سوم ،اخالب حقوب 3است؛ اهارم ،اخـالب رعایـت عـدالت؛ پـنجم ،اخـالب مسـئولیت؛ ششـم،
اخالب الهیاتی و ه تمین باب اخالب ،اخالب فاعلمحور است .این دیدگاه ،فضـیلت را مبنـا قـرار
میدهد .انانکه در زیر میبینیم ،از ه ت باب مذکور ،دو رویآورد نتیجهگرا به اخـالب داریـم،
اهـار رویآورد غیرنتیجـهگرا و یـک مـورد نیـز فضیلتگراسـت و در بحـی حاضـر مبنـای کــار
نویسنده قرار گرفته است دمـک اینتـایر۱۳۷۹ ،؛ اتکینسـون۱۳۷۰ ،؛ کانـت۱۳۸۳ ،؛ اونـی۱۳۸۱ ،؛
دارواو و همکاران۱۳۸۱ ،؛ وارنوک۱۳۸۰ ،؛ فنایی۱۳۸۴ ،؛ دباغ۱۳۸۸ ،؛ فراستخواه. ۱۳۹۸ ،

غایات اخالقی برای بشریت و سیاره مهمانـد .اگـر غایـات اخالقـی را فرامـوش کنـیم دیگـر
ایزی برای معنای بودن ما باقی نمیماند .با غایات است کـه هـر ارزش دیگـری در زنـدگی معنـا
پیدا میکند .اگر غایت اخالقی نداشته باشیم از معنی تهی میشـویم .حتـی ارزشهـایی عمیـقتر
همهون معرفت ،دانایی و دانش نیز در غیاب حساسیت اخالقـی بـا تمـام اوجشـان فرومیریزنـد.
آنهه به هستی و دانش مـا ارزش میدهـد اخـالب اسـت .مـک اینتـایر کـه جماعتگراسـت ،در
1. Consequences Ethics
2. Utility Ethics
3. Right Ethics
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کتابش به نام بهسوی فضیلت از گمشـدن فضـیلت بحـی میکنـد .رهیافـت جماعـتگرایی ایـن
است که فرد مهم است اما فرد در خأل وجود ندارد .فرد در جماعت است؛ اگر جماعت منحل و
مضمحل شود ،فرد هم از بین میرود .مـک اینتـایر در بهسووی فضویلت ایـن را بسـن داده اسـت.
فضیلت مهمترین کی یتی است کـه هسـتی مـا بـه آن نیـاز دارد .بـدون فضـیلت تهـی میشـویم و
فرومیریزیم .فضیلت ما را بر آن مـیدارد کـه بـه فکـر منـافع عمـومی باشـیم و خـود را در منـافع
عمومی به اشتراک بگـذاریم .در غیـر ایـن صـورت از معنـا و ارزش خـالی میشـویم و رفتهرفتـه
بشریت تهی میشود د. MacIntyre, 2007; 2015
در این بحی ،نویسـنده در حـد یـک دانشآمـوز بـه آمـوزش عـالی و دانشـگاه در شـراین
کرونایی حاضر از منظر فضیلتهای اخالقی نگریسته است.
دو .لبههای تأثیر

حوزههایی از آموزش عالی که شراین کرونایی بر آن اثر میگذارد گسترده است .اگـر کـارکردی نگـاه
کنیم بر هر اهار کارکرد  .1آموزشـی .2 ،پژوهشـی .3 ،خـدمات تخصصـی و  .4رسـالت اجتمـاعی و
عمومی دانشگاه و آموزش عـالی تـأثیر خواهـد گذاشـت و اگـر سیسـتمی و بـا مـدو عناصـر سـازمانی
د .O.Es.Mنگاه کنیم ،شراین کرونایی بر هر پنج عنصـر سیسـتم یعنـی الـف .نهـاده ،ب .فراینـد ،ج.
فرآورده ،د .ستانده و ه .پیامد تأثیر خواهد داشت .با هر الگویی بخواهیم ایـن تـأثیرات را توضـیح بـدهیم
ً
مطمئنا ابعاد تأثیر بسیار گسترده خواهد بود .در زیر فقن نمونهنمایی شده است:
نمونهنمایی از لبههای تأثیر شرایط کرونایی بر آموزش عالی
در اینجا برای کمک به مباحی و بررسیهای جاری و آتی ،و با توجه به محدودیت مجموعۀ حاضر ،فقن اند نمونه از
سیاهۀ امور تحت تأثیر ذکر میشود دبا این الگو میتوان به تهیۀ اکلیستهای ت صیلیتر دقیقتری اقدام کرد
 .1در بوتۀ آزمایش قرار گرفتن سرمایۀ اجتماعی و اعتماد جامعه به دانشگاه و آموزش عالی
 .2فعالیت روزمرۀ آموزش عالی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و نیز مدیریت و سیاستگذاری
 .3تقویم تحصیلی
 .4مدیریت و فرایندهای اداری در همۀ سطوا
 .5زندگی پردیسها ،زندگی دانشجو ،کی یت زندگی کاری اعضای هیئتعلمی
 .6فرهنگ سازمانی
 .7منابع مالی آموزش عالی اه عمومی و اه اختصاصی
 .8کارکردهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها
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 .9اجتماع علمی و مشکل ت رب آن
ً
 .10عادتوارههای ارتبا ی که تاکنون عمدتا حضوری بود و اکنون نمیتواند هنوز اندان با شیوههای بـرخن
و دیجیتالی خود را روزآمد بکند
 .11زیرساختها و تجهیزات
 .12حضوروغیاب
 .13نحوۀ ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و کادر آموزشی و پژوهشی در این شراین
 .14تعامالت دانشگاهها با جامعه
 .15همکاریهای علمی بینالملل
 .15رواو عادی سمینارها و همایشها و اجتماعات و پنلها و میزگردها
 .16قوانین و آییننامههای سابق نمیتوانند به ور کامل پاسخگوی شراین فعلی بشوند
 .17زمان انجام پرویهها و کنترو پرویهها ،جدوو زمانی تعریفشدۀ قبلی
 .18انتشارات کاغذی
 .19پیگیری دستورکارهای نهاییشده در ساو  1398تا بهمنماه که در شراین کرونایی به هم خـورده
ج
است؛ در سطوا کالن و خرد
 .20فعالیتهای داوری پایاننامهها و رسالهها و دفاع از آنها
 .21سنوات تحصیلی
 .22مجموعه کتابها و نشریات تعریفشدۀ قبلی برای انتشار
 .23راهای فناورانه ،انکوباتورها ،مراکز رشد و پارکها
 .24فرهنگ دانشجویی
 .25تعامالت اجتماع علمی
 .26جریان خدمات تخصصی دانشگاه به جامعه
 .27ارتبا ات و همکاریهای دانشگاهها و مراکز پژوهشی با یکدیگر و شبکۀ تبادو تجارب
 .28فعالیتهای آزمایشگاهی و نیمهصنعتی
 .29پیمایشهای جاری ضروری و فعالیتهای تعریفشدۀ میدانی در پرویهها داعم از دانشـجویی و
اعضای هیئتعلمی
 .30تأخیر در زمان دانشآموختهشدن دانشجویان ترم یا ساو آخر و متضررشدن آنها
 .31افتادن فاصله در اشتغاو دانشآموختگان ساو 1398
 .32پسافتادگی در سیستمهای آموزش عالی که زیرساختها و سامانههای هوشمند آنها با تحـو ت
تکنولوییهای ا العات و ارتبا ات همزمانی کافی نداشت
 .33افزایش احتمالی فاصلۀ میان سواد ا العاتی برخی استادان با دانشجویانشان
 .34افزایش انتظارات از آموزش عالی غیر علوم پزشکی نظر به درگیری اجتنابناپذیر آموزش عالی پزشکی با قضیه
 .35احتماو بحرانهای اقتصادی آتی و انقباضهای بیشتر مالی و تأثیر آن بر منابع آموزش عالی
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 .36احتماو جنبشهای اعتراضی آتی و تأثیر آن بر زندگی دانشجویی در کشور
 .37احتماو بیثباتی در ساختار دولت و جابهجایی پیدرپی مدیران و تأثیر آن بر بوروکراسی وزارت علوم و دانشگاهها
 .38تأثیر بر فعالیتهای اندرشتهای و میانرشتهای
 .39افزایش همگرایی میان آموزش عالی غیرپزشکی با آموزش پزشکی
 .40بحرانهای روانشناختی ،فلس ی ،معنوی ،اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر انتظارات جامعه از علوم انسانی
 .41افزایش ت کر سلسلهمراتبی و بوروکراتیک برای کنترو بحران و پیشبرد و کارایی
 ... .42این فهرست نیاز به تکمیل دارد .هدف از این جستار کوتاه با توجـه بـه گنجـایش مجموعـه،
ارائۀ یک نمونه کار سیاستپژوهی و اقدامپژوهی برای محققان بعدی است.
سه .سیاستها

برای مواجهۀ خـالب بـا شـراین کرونـایی اـه سیاسـتهایی زم اسـت؟ ایـن قسـمت مقالـه را
نویسنده برمبنای الگوی زیر تنظیم کرده است.
چارچوب اقدامپژوهی و سیاستپژوهی
تأثیرات

سیاستهای سطح وزارتی

......

.......

سیاستهای سطح
دانشگاه

.......

سیاستهای سطح هیئتعلمی

.......

برای رعایت گنجایش این مجموعه ،تنها به ذکر اند نمونه پیشنهاد اکت ا شـده اسـت تـا بـه
امید حق ،محققان و کارشناسان آن را تکمیل و تدقیق کنند.
سیاستهای سطح
دانشگاه

سیاستهای سطح
تأثیرات (ذکر
وزارتی
چند مورد مثال)
 .1در بوت
تشکیل پنلها برای برنامـههای اقـدام
آزمایش قرار
دانشــگاهی در دو ســاو تحصــیلی  .1افــزایش تعــامالت بینگروهــی دپارتمانهــای دانشــگاهی اــه در قلمــرو
گرفتن سرمای
اجتماعی و تشووووکی هیئــــت مشــــاوران پــیشرو بــا اســت اده از قابلیتهــای دانشکده و دانشـگاه و اـه بیندانشـگاهی بـرای معطوفسـاختن فعالیتهـای
اعتماد جامعه به بهصورت میانرشـتهای جهـت تخصصی و میانرشـتهای در سـطح آموزشی و پژوهشی ،فناورانه ،درسها و پایاننامهها و بقیۀ فعالیتها بـه مواجهـه بـا
مسئلهگشــــــــایی بــــــــرای داخـــل دانشـــگاه و دانشـــگاههای شراین جاری و پیامدهای آتی شیوع بیماری کووید19-
دانشگاه و
آموزش عالی سیاستهای عاجل وزارتـی در همجــوار شــهر و اســتان و کشــور  .2حضــور فعــاوتر اعضــای هیئــتعلمی دانشــگاه در عرصــۀ عمــومی و
جهــت افــزایش پاســخگویی جهــت پاســخگویی دانشــگاه بــه پاسخگویی بـه مسـائل روز برحسـب تخصـصهای ذیربـن بـا صـبغۀ متمـایز
بخشهــای ســالمت ،بخشهــای معرفتی و علمی با تأکید بـر مواجهـه بـا مشـکالت ناشـی از کرونـا و پیامـدهای
اجتماعی آموزش عالی
اجتمــاعی و فرهنگــی و اقتصــادی بعدی آن *
کشور
سیاستهای سطح گروهها و دپارتمانها

*تمایزجویی مهمترین پویش آکادمیک برای اثربخشی میدان مبادالت سارمایهای آن اسات؛ مبادلا سارمایههای نماادین ،فرهنگای و
اجتماااعی و اقتصااادی .ازجملااه باادینترتیب سیاسااتها و خطمشاایها و راهبردهااایی الزم اساات کااه بااه ایاان عملکاارد تمااایزدهی
سمتوسااو و خطوربااط نشااان بدهااد؛ بارای مثااال ،ایجاااد تمااایز در فعالیاات اینترنتاای اعضااای هیئااتعلمی بااا تأکیااد باار وجها علماای و
کارشناسانه و تخصصی و جلبتوجه و احساس نیاز مردم به علام .متأسافانه رفتاار ماردم در مصاری دیجیتاال در حاد مطلاوب نیسات و
نیاز به الگودهی هست .دو سیاست در ستون آخر پیشنهادهای فوق دراینخصوص است.
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سیاستهای سطح
دانشگاه

سیاستهای سطح
تأثیرات (ذکر
وزارتی
چند مورد مثال)
 .2فعالیت
توسعۀ سامانهها و سیسـتم داشـبورد
روزمر آموزش توســـعۀ ســـامانهها و سیســـتم
در مــــدیریت دانشــــگاه بــــرای
عالی در
افزایش مباد ت علمی با است اده از ارتبا ات آنالیـن در محینهـای اتوماسـیون
داشبورد در سـتاد وزارتـی بـرای
ش افیت و گزارشدهـی عملکـرد
دانشگاهها و
و بهرهگیـری از پلت رمهـای متناســب محـین اینترنتـی میــل واتسـاپ و تلگــرام و
شـــــ افیت و گزارشدهـــــی
مؤسسات
در هریـــــک از معاونتهـــــا و
اسکایروم و اسکایپ و*...
عملکــــــرد در هریــــــک از
پژوهشی و نیز
واحـــــدهای اداری و مـــــالی و
مدیریت و معاونتها و ادارهکلهای آن
پشتیبانی و فنی دانشگاه
سیاستگذاری
*در شاارایط کنااونی بااه نظاار میرسااد کااه قرنطین ا ناااگزیر و درخانهماناادنها و فاصاالهها ازیکسااو و وساااطت تکنولااوژی
ازسویدیگرّ ،
تفرق هرچه بیشتر اصحاب علام را باعاث میشاود و اجتمااع علمای و جماعات علمای بیشازپایش تضاعیف
میشود .باید با الگوگذاریهای تازه بر این مشکل فائق آماد تاا جریانهاایی گارم از مباادالت روزماره و جااری علمای و
معرفتی بین آنها توسعه پیدا بکند .سیاست مندرج در ستون آخار فاوق ،راهحال عالجیاهای بارای مواجهاه باا ایان مسائله
است.
 .1سیاستهای تشویقی برای  .1سیاســتهای تشــویقی بــرای
دانشــــــگاهها در جهــــــت دانشــــــکدهها و گروههــــــای
پاســخگویی مــؤثر بــه بح ـران دانشگاه در جهـت پاسـخگویی  .1گروههــا و اعضــای هیئــتعلمی تشــویق بشــوند کــه در ــرا درسهــا،
کرونــا و پیامــدهای آن ــی مؤثر به بحران کرونا و پیامـدهای پرویههــای تحقیقــات و فنــاوری ،پایاننامــهها و رســالههای دانشــجویان خــود،
نیمساو جـاری و دو نیمسـاو آن ـــی نیمســـاو جـــاری و دو مواجهه بـا بحـران شـیوع بیمـاری کرونـا و عواقـب آن را بـهعنوان یـک اولویـت
 .20فعالیتهــــــــای
خاص منظور بکنند.
نیمساو آتی
آتی
داوری پایاننامـــهها و
 .2رتبهبنـــدی دانشـــگاهها در  .2رتبهبنــــدی دانشــــکدهها و  .2در آییننامهها و کمیتههای ترفیـع و ارتقـا ،ابزارهـای تشـویقی و امتیـازات
رسالهها و دفاع از آنها
ســاو تحصــیلی  1399-1400گروههـــای دانشـــگاه در ســـاو خاصی برای فعایتهای فوب منظور شود.
برمبنــــــای شــــــاخصها و تحصــیلی  1399-1400برمبنــای  .3مشــوبهایی جهــت راهــای پایاننامــهای و رســالهای دانشــجویان در
نشانگرهای دقیـق کمـک بـه شــاخصها و نشــانگرهای دقیــق جهت پیشبرد مراتب فوب منظور بشود.
مـــدیریت بحـــران کرونـــا و کمک به مدیریت بحران کرونـا
و مواجهه با اثرات آن
مواجهه با اثرات آن
رتبهبندی در ایران به سبب غلب نگاههای غیرتخصصی به آن طرحی ناموفق بود .سطحبندی دانشگاه نیز باهعنوان طارح
جایگزینشد وزارت علوم طی چند سال اخیر عماال نتیجا مطلاوب نداشاته و قارین موفقیات نشاده اسات ،بلکاه آثااری
معکوس مشاهده شد .الگوی رتبهبندی کانونی و هدفمند با تمرکز بر اولویتهای خاص میتواند برای شارایط کناونی و
متمرکزسااختن دانشاگاه و آماوزش عاالی باه پاساخگویی بحاران کرونااا مناساب باشاد ،باه شارطی کاه جمعیات هاادی در
رتبهبندی به خوشههای همگن تقسیمبندی شوند؛ یعنی دانشگاهها و مراکز و گروهها فقط با ساایر همتایاان همخوشاه و
در درون مجموع خود مورد مقایسه و رتبهبندی قرار گیرند.
در هــــر منطقــــه از منــــا ق
تشکیل یک تیم نیرومند در
دهگانــه ،رؤســای دانشــگاهها
ســطح بــا بــین دو وزارت
تشویق و حمایـت بشـوند کـه
 .39افزایش همگرایی
سیاستهای شیبسازی و مشوبگذاری برای گروههـای آموزشـی و
برای سیاستهای همکاری
کمیتـــۀ عـــالی بـــا رؤســـای
میــان آمــوزش عــالی
پژوهشی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی برای همکاری مؤثر آنها
دو خــانوادۀ آمــوزش عــالی
دانشگاههای علوم پزشکی آن
غیرپزشکی با آموزش
با برنامههای مصوب در ستون قبل*
غیرپزشــکی و پزشــکی در
منطقــه تشــکیل بدهنــد بــرای
پزشکی
نیمساو جاری و نیز هـر دو
تــدوین برنامــههای همکــاری
نیمساو آتی
فیمابین
*در شارایط کناونی ،بخاش جلاودار دانشاگاهی در مواجهاه باا بحاران ،باهطور اجتنابناپاذیر بخاش آماوزش پزشاکی و
بهداشت و درمان شده است .جداکردن آماوزش پزشاکی از خاانواد آماوزش عاالی در بعاد از انقاالب بادون بحاث و
بررسی کاافی و باهطور نسانجیده انجاام گرفات .اکناون ایان فاجعاه فاارغ از مصاائب سانگینش فرصاتی اسات کاه شااهد
همگرایاای بیشااتر باشاایم .آمااوزش عااالی غیرپزشااکی از طریااق همراهاای بااا ایاان بخااش جلااودار ،رفیتهااای ناشااناخت
پاسخگویی اجتماعی خود را نشان بدهد و ابعاد زحماتی را که تاکنون همکاران ما در دانشگاههای علوم پزشکی مبذول
داشتهاند گسترش بدهند .ازسویدیگر ،تحقیقات نشان میدهد که بهترین مدل توسعه میان رشتهها ،کانونیشدن آنها
حول یک مسئله است .اکنون آن مسئله در خان دانشگاه و آموزش عالی را نزده ،وارد شده است و میتوان در مواجهه
با این مسائله نموناههای ملای و جهاانی ماوفقی باه آزماون گذاشات از تجرباههای همکااری دانشاگاه باا جامعاه و انجاام
مسئولیتهای اجتماعی او ضمن تأکید بر رویآورد بینرشتهای.
سیاستهای سطح گروهها و دپارتمانها
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اگر کرونا آغازگر یک نوزایی باشد...
خسرو باقری نوعپرست

مقدمه

1

کرونا هنوز تمامی اهرۀ خود را برای ما نمایان نکرده است اما انین مینماید که ممکـن اسـت
آنهه تاکنون مشاهده کردهایم ،بخشی از یک کوه یخ باشد .اگر انین باشد ،بعیـد نیسـت کـه
کرونا آغازگر یک نوزایی باشد .نتایج نوزایی نخست که در تاریخ معاصر غرب ظهور کرد و بـه
همۀ جهان گسترش یافت ،هماکنون در برابر االش بزرگ کرونا قرار گرفته است .این اـالش،
یــههای جهانشــناختی ،انسانشــناختی ،معرفتشــناختی و اخالقــی را متزلــزو کــرده و نقــا
آسیبپذیر ما در هریک از این یهها را نشان داده است .او به ما آموختـه اسـت کـه بیعـت و
جهان ،پیهیده و اسرارآمیز است و ما را بـار دیگـر و ایـن بـار بـر فـراز علـمورزی ،بـه رازورزی
دعوت کرده است .او یکجا به همۀ انسانها حمله کرده است تا ما از حلقهبهگوشـی نسـبت بـه
فردیت خود درآییم و «ما» شویم .او همهنین اهرۀ سخت واقعیت را به ما نشان داده اسـت تـا
از ذهنگرایی بکاهیم و بین ذهن و عین در حرکت مداوم باشیم .او امتیازهای تبعیرآمیز را در
هم شکسته و از مرز همۀ امتیازهـای بشرسـاخته عبـور کـرده اسـت تـا ارزش اصـیل موجودیـت
انســانی را بشناســیم .وظـای ی کــه بــر عهــدۀ ماســت در ایــن ســیاهۀ ضــعفهای برمالشــدۀ مــا
قابلمشاهدهاند.
 .1استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

ایمیلkhosrowbagheri4@gmail.com :
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بحث

هنوز نمیدانیم که پدیدۀ کرونا اه ابعادی دارد .آنهه از آن در افق دید ما آشکار شده ،ممکـن
است تکهیخی شناور در اقیانوس باشد و بهزودی آب شـود و ممکـن اسـت تنهـا بخـش نمایـان
یک کوه یخ باشد و برخورد با آن ،همۀ موجودیت ما را به لرزه بی کند .باید منتظر بود و دید.
اگر کرونا آغازگر یک انقالب فکری و اجتماعی باشد ،باید در سیاب رخدادهایی همهـون
اختراع ااپ ،انقالب صنعتی و انقـالب ا العـاتی و بسـا شـگرفتر از آنهـا مـورد توجـه قـرار
گیرد .ما با فرض اینکه کرونا بخـش نمایـان یـک کـوه یـخ اسـت ،بـه نظـرورزی در تحـو تی
میپردازیم که انتظار میرود با آن به ظهور برسند یا باید برسند.
همهنان که ظهور کرونا از آغاز ،بزرگ و جهانی بوده ،اندیشیدن در باب اثـراتش نیـز بایـد فراتـر
از سطح ملی و در حد جهانی باشد .کرونا امروز بشریت را و بشریت تا بـه امـروز را زمینگیـر کـرده
است .دستاوردهای همۀ دورانهای زیست بشر بر روی کرۀ خـاک تـا بـه امـروز ،ایـزی اسـت کـه
کرونا به االش گرفته است .ارا زمینگیر شدهایم و نقا ضعف ما که کرونا آنها را هدف گرفتـه و
ما را به زمین کوفته است کداماند؟ در همین نقا انتظار میرود که تحو ت آتی به ظهـور برسـند یـا
باید برسند .این نقا ضعف را در اند محور میتـوان مـورد توجـه قـرار دارد :تصـور مـا از جهـان-
بیعت ،انسان ،معرفت ،و اخالب .در ادامه ،به هریک از محورها اشاره کردهایم.
تحول در تصور ما از جهان -طبیعت

دنیای مدرن امروز بشر ،جوانی برومند است که در دورۀ نوزایی درنسانس متولد شد .افـق دیـد او در
خصوص جهان -بیعت ،در سخن مشهور الیهدار نوزایی ،فرانسیس بیکن انین بیان شد کـه بایـد
بر گردۀ اسب اموش بیعت سوار شد و آن را با تازیانۀ علم رام کرد .اکنون این اسب امـوش ،مـا
را به زمین کوفته اسـت و ایـن میتوانـد نقطهضـعف مـا را در درک جهـان -بیعـت آشـکار سـازد.
جهان -بیعت که انسـان در دوران مـدرن کوشـیده اسـت آن را راززدایـی 1کنـد و حتـی بـه معادلـۀ
جهان= بیعت فروبکاهد ،رخ در نقاب کشـیده و خـود را در پشـت پـردۀ اسـرارآمیز کرونـا مخ ـی
کرده و در کار باز-رازورزی 2است.
این اسب اموش ،ما را به زمین کوفته است تا به اسـرارآمیزبودن جهـان -بیعـت بیندیشـیم و بـا
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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که انسان فقن به مهار آن بیندیشد و گاوی نیست که تنها در پـی دوشـیدن او باشـد ،بلکـه بخشـی از
جهان بزرگ است که بهرۀ مادی ما از اوست اما خـود ،نشـان از اسـراری دارد کـه در پـس او پنهـان
است .در این تصویر از جهان ،ماده و معنا در هم تنیدهاند .اما ایـن رازورانهدیـدن جهـان بـرای انسـان
امروز ،به معنای بازگشت به دوران اسا یری در درک جهان نیست ،بلکه درکی است کـه علـمورزی
همۀ دوران مدرن را در پشت سر خود دارد و در اوج این بلوغ و پختگـی علمـی بـه ظهـور میرسـد؛
بهعبارتدیگر ،کرونا در پی آن است که تحیر عالمان را دامن بزند ،نه آنکه ما را به تحیـر جـاهالن در
اعصار پیشین بازگرداند .انسان حرکتی رو به پیش دارد و بازگشت به گذشته ممکن نیست.
تحول در بنیان انسانشناختی

دومین نقطهضعف ما کـه کرونـا بـه آن حملـهور شـده اسـت ،تصـور مـا از خودمـان اسـت؛ تصـوری
خودمحورانه بر این پایه که هر کس گلـیم خـویش از آب بـه در بـرد ،بقـای خـویش را تضـمین کـرده
است .این خودمحوری هنوز در گیرودار حمالت کرونا خود را نشان میدهد و نماد بـارز آن را میتـوان
در کشمکش کشورهای متمدن برای ربـودن ماسـک از یکـدیگر بهروشـنی مالحظـه کـرد ،امـا کرونـا
بیماری افراد نیست ،حتی بیماری ملت -دولت هم نیست ،بلکه بیمـاری جهـان اسـت؛ ایدهـایی اسـت
که میخواهد همه را یکبهیک ببلعد و تنها لقمهای که برایش گلوگیر خواهد بود ،همـه را یکجابلعیـدن
است .آنهه ازاینپس باید بیاموزیم و بیاموزانیم این است که سرنوشت همۀ انسانها به هـم گـره خـورده
است .پدرو سانهز ،نخستوزیر اسپانیا با استناد به این سخن سـعدی نشـان داد کـه پیـام انسانشـناختی
کرونا را بهخوبی دریافته است :بنیآدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند.
قرآن اشارهای دارد به قومی از بنیاسرائیل که وقتی در سدۀ ششم پـیش از مـیالد مـورد حملـۀ
اعون قرار گرفتند ،بهجای تندادن به جهاد ،از ترس مرگ ،از شهر خـود گریختنـد ،درحالیکـه
هزاران تن بودند اما اعون که در فرمان خداست ،همۀ آنها را به کام مرگ کشاند .وقتـی حزقیـل
نبی دکه گ ته میشود در قرآن از او با لقب «ذاالک ل» یاد شـده اسـت دانبیـاء ، ۵۸ :از پیـامبران
بنیاسرائیل ،از کنار اجساد آنها میگذشت ،بر آنها ترحم آورد و از خدا خواست که آنهـا را زنـده
کند و خدا همۀ آنهـا را زنـده کـرد تـا در انـدواون مرگـی کـه آنهـا را فراگرفـت اندیشـه کننـد
دمجلسی . ۳۸۲ :۱۴۰۳ ،شاید پیام این سخن آن باشد که اعون از تعقیب و کشتار هزاران ن ـری
که هریک از آنها به سویی فرار میکند عاجز نیست اما اگر یکپاراه به جهاد برخیزند ،راه نجـات
را مییابند دالم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقـاو لهـم اللـه موتـوا ثـم
احیاهم ان الله لذوفضل علی الناس و لکن اکیرهم یشکرون :آیا از حاو کسانی که از بیم مرگ
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از خانههای خود خارج شدند ،و هزاران تن بودند ،خبر یافتی؟ پس خداوند به آنها گ ـت :تـن بـه
مرگ بسپارید .آنگاه آنها را زنده ساخت .آری خداوند نسبت بـه مـردم ،صـاحب بخشـش اسـت
ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمیکنند دبقره. ۲۴۳ :
آلبر کامو هنگامیکه پس از نگارش شاهکار ادبی خـود ،بیگانوه ،کتـاب طواعون را در سـاو ۱۹۴۷
نگاشت ،در نامهای به رو ن بارت اظهار کرد در مقایسـه بـا رمـان بیگانـه ،ـاعون بیگ تگـو گـذاری
است از سرکشی ان رادی به جهان اجتماعی ،اجتماعی کـه بایـد در مبارزههـایش شـرکت کـرد .اگـر از
بیگانه تا طاعون راهی در راستای تحوو باشد ،این تحوو در جهان همبستگی و مشـارکت اسـت دکـامو،
ج
 ،۱۳۶۲ترجمۀ رحیمی  .کامو در طاعون نشان میدهد که افـراد مختلـف شـهر ـاعونزدۀ اران الجزایـر
اگونه به این درک میرسند که باهم در مبارزه با اعون مشارکت کنند ،درحالیکه یکـی اـون دکتـر
برنار ریو ،به خدا باور ندارد و یکی اون پدر پانلو ،کشیش است و پـس از اصـالا کژفهمـی خـود در
ت سیر اعون همهون عذاب الهی ،بر مبارزه با آن همت میگمارد و یکـی همهـون ریمونـد رامبـر ،در
این شهر بیگانه است و دو درگرو معشوقۀ خود بیرون از آن شـهر دارد امـا از اندیشـۀ فـرار درمیگـذرد و
در شهر میماند و به مبارزه با اعون کمک میکند.
تحول در بنیان معرفتشناختی

کرونا در عرصۀ معرفت و معرفتشناسی نیز درسی بزرگ به ما آموخته است .او جلـوهای از واقعیـت
است که اون صـخرهای سـخت در برابـر مـا آشـکار شـده اسـت و اجـازۀ عبـور از خـود را بـه مـا
نمیدهد .در نهاییترین تالشهای معرفتشناختی بشر ،اندیشـمندان پسـتمدرن و سـازهگرا ،1ک ـۀ
ذهن و امور ذهنی را سنگین کردند و انین وانمود کردند که ما جهان را تحـت مقولـهها و سـازههای
خود میسازیم .نمونۀ برجستۀ آن در اثر نلسون گودمن د ۱۹۷۸جلوهگر شده است.
اما کرونا با بههمریختن نظم ذهنی ما و نشاندادن ناکارآمدی مقولـههای آن ،رخسـارهای از
واقعیت را در برابر اشمان ما قرار داد و وزن واقعیت را فزونی بخشـید .بیتردیـد ،مـا در تـالش
شناختی خود ،از سازههای ذهنی بهره میگیریم ،به وریکه میتوان گ ت «مـا میشناسـیم»،
اما نمیتوان تنها بر نخستین کلمۀ آن پای فشرد و گ ـت «ماا میشناسـیم»؛ کرونـا تأکیـد را بـر
کلمۀ دوم انتقاو میدهد تا با گ تن «ما میشناسایم» به خصیصۀ اکتشافی در شـناخت خـود نیـز
توجه کنیم و به تعادو راه یابیم.
1. Constructivist
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هراند وجه سازهای معرفت ،خالقیت انسان را نشان میدهد اما وجـه واقـعگرایی معرفـت،
آدمی را به تواضع دعوت میکنـد تـا بدانـد کـه در برابـر واقعیتهـایی غیرقابـلعبور قـرار دارد
د . Bagheri, 2018انسان باید بیاموزد که فعاومایشاء نیست ،بلکـه در محـدودۀ واقعیتهـا بـه
خالقیت مشغوو است.
تحول در بنیان اخالقی

کرونا در اهرۀ یک برابریخواه تمامعیار جلوهگر شد .او قربانی خود را بـدون توجـه بـه تمـایزات و
امتیازهای سیاسی ،اقتصادی ،جنسیتی ،نژادی ،سنی ،قومی و آیینـی انتخـاب میکنـد .همـه در برابـر
قانون او برابرند و به تعبیر اوروو دترجمۀ امیرشاهی ، ۱۳۹۸ ،هیچکس برابرتر از دیگری نیست .اخبـار
انتشار کرونا از این حیی شگ تآور است ،زیـرا قربـانی بعـدی میتوانـد یـک شخصـیت عالیرتبـۀ
سیاسی ،اقتصادی ،هنری و نظایر آنهـا باشـد .هنگامیکـه یـک میلیـاردر ایتالیـایی میبینـد کـه تمـام
اعضای خانوادهاش قربانی کرونا شدهاند ،از حیات خود صرفنظر میکند و خود را از با ی برجـی
بــه زیــر میافکنــد .کرونــا نشــان میدهــد کــه پایگاههــای اقتصــادی ،سیاســی یــا علمــی ،هیچیــک
نجاتبخش کسی نیست؛ بهاینترتیب ،امتیازهای قـراردادی رنـگ میبازنـد و ارزشـی کـه میتوانـد
صرفنظر از این اعتبارها ،گرامی داشته شود و اصیل شمرده شود ،همانا جان آدمی است.
جامعۀ کنونی بشر ،با شدت هراهتمامتر گرفتـار تبعیرهـای اقتصـادی ،جنسـیتی ،آیینـی،
نژادی ،ملیتی و نظایر آنهاست .اگـر هـم برخـی از تبعیرهـا مبغـوض شـدهاند و رفـع آنهـا در
قوانینی آمده است و دیگر ،افراد آنها را به زبان نمیآورند امـا در عمـل همهنـان پایدارنـد و در
دو افراد زمزمه میشوند .بایـد ارزش اصـیل وجـود آدمـی را کشـف کنـیم و از دام اعتبارهـا و
قراردادها برهیم و انسانهایی را که از اینهمه تبعیر در رنجاند برهانیم.
قرنطینه؛ فرصتی برای بازسازی خود

کرونــا همــۀ جهانیــان را از صــحن جامعــه و روابــن اجتمــاعی عقــب رانــده و آنهــا را وادار بــه
فاصلهگذاری اجتماعی 1کرده است .درواقع ،این فاصلهگذاری ،نهتنها اجتماعی ،بلکـه بیعـی
نیز است و میتوان از فاصلهگذاری بیعی 2نیـز سـخن گ ـت .بـا قرنطینهشـدن ،مـا از بیعـت
1. Social Distancing
2. Natural Distancing
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فاصله گرفته ایم تا بیعت ،پس از اختناقی که انسان به آن تحمیل کرده بـود ن سـی تـازه کنـد.
نشانههای این تن س بیعت در این مدت کوتاه ،با نمونههایی از اینقبیـل آشـکار شـده اسـت:
پاکیزگی هوا ،کاهش مصرف سوخت و احساس آزادی برخـی از جـانوران همهـون پیداشـدن
فوک برای نخستینبار در رودخانه جسم 1در شهر امیان 2فرانسه.
امــا در ســطح اجتمــاعی ،فاصــلهگذاری اجتمــاعی نیــز از اهمیتــی خــاص برخــوردار اســت.
مانوساکیس د ۲۰۲۰با اشاره به ریشۀ تاریخی وایۀ قرنطینه 3توضـیح داده اسـت کـه ایـن کلمـه در
دورانی که ایتالیا داار اعون شده بود ،برای آن به کار میرفت که کشـتیها بـرای ورود بـه ونیـز
باید یک دورۀ اهلروزه 4توقف میکردند تا اثرات اعون را وارد شهر نکنند .وی اظهار میکنـد
که این اصطالا ایتالیایی از م هوم الهنشینی 5کاتولیکها برای روزه و عبـادت گرفتـه شـده بـود.
ّ
البته بهلحاظ تاریخی ،این م هوم الهنشینی به زمان حضرت موسی دع بـازمیگردد کـه خداونـد
برای پاکیزگی روا و قابلیتیافتن وی جهت مالقات با خدا آن را به وی ابالغ کرد .مانوسـاکیس
با بیان اینکه قرنطینه بیش از آنکه م هومی مکانی داشته باشـد ،م هـومی زمـانی بـا اشـاره بـه دورۀ
ّ
اهلروزه دارد ،تعبیر الهویروس 6را برای کرونا به کار برده اسـت .وی بـا الهـامگرفتن از م هـوم
ّ
معنوی الهنشینی اظهار میکند که قرنطینۀ ناشی از کرونا را باید همهـون فرصـتی دیـد کـه افـراد
ــی آن خــود را بــرای مالقــاتی پــاکیزه بــا مــردم آمــاده میکننــد؛ بــهعبارتدیگر ،فاصــلهگذاری
اجتماعی برای آن نیست که هویت اجتماعی افراد تحتالشعاع قرار گیـرد ،بلکـه بـرعکس ،بـرای
آن است که هویت اجتماعی ،استحکام بیشتری بیابد و افراد با احترام به روابن اجتماعی ،خـود را
در دورۀ زمانی قرنطینه ،برای ارتبا ی حیاتی و حیاتبخش آماده کنند.
آموزش عالی و آموزههای کرونا

با نظر به نقطهضعفهایی که کرونا در ما برمال کرده است ،میتوان خن سیرهایی را برای آمـوزش
به ورکلی و آموزش عالی به ور خاص ترسیم کرد .بازتعریف جهان -بیعت ،انسـان ،معرفـت و
اخــالب ،متناســب بــا نقــا حملــۀ کرونــا در ســاختمان فکــری و اجتمــاعی مــا ،میتوانــد در
1. Somme
2. Amiens
3. Quarantine
4. Quaranta Giorni
5. Quadragesima
6. Lentvirus

اگر کرونا آغازگر یک نوزایی باشد77 / ....

سیاستگذاریهای آموزش عالی نقشی مهم بـازی کنـد .نخسـت بایـد بـه انتقـادی از بنیانهـای
فکری کنونی بشر در عرصههای مذکور پرداخت و سپس دگرگونیهایی را در این بنیانهـا فـراهم
آورد و تصویرهایی نوین از آنها را در محتواها و روشهای آموزشـی ارائـه کـرد .در آمـوزش عـالی
میتوان این مباحی را در سطح انتزاعی بررسی کرد و نتـایج آن را بهصـورت سـاده و قابـلاجرا در
اختیار آموزشوپرورش قرار داد تا در سطوا اولیۀ آموزشی نیـز مـورد اسـت اده قـرار گیـرد و بنـا بـه
اقتضای مباحی ،تغییراتی در محتواهای کتابهای درسی و روشهای آموزشی داده شود.
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کروناییشدن آموزش عالی و
سناریوهای آینده
غکمرضا ذاکرصالحی

1

مقدمه و بحث

رهبران اروپا همهگیری بیماری کرونا را بزرگترین االش پس از جنگ جهانی دوم نامیدند .تا
زمان نگارش این جستار یکمیلیون و  ۳۰۰هزار ن ر به بیماری مبـتال شـده و ه تـادهزار ن ـر در
 ۲۰۷کشور جانشان را از دست دادهاند .اکنـون سـخن از پیامـدها و االشهـای ایـن واقعـه در
آینده است .آینـدۀ جامعـه تنهـا محصـوو فکتهـا و رویـدادهای عینـی 2نیسـت ،بلکـه برآینـد
رویدادها و روندها 3همهنین تصورات و تصویرهای ما از آینده 4نیز است .هر سۀ اینها در کنـار
هم آیندۀ پساکرونایی ما را شکل میدهند.

 .۱در سطور آینده دقت کنید که اگونه دو اندیشمند برجسته ،از یک رویـداد مشـترک دو
ً
تصویر مت اوت ساختهاند .یکی سناریویی بدبینانه و آن دیگری سناریویی نسبتا خوشبینانه.
الــف -هنــری کیســینجر در مقالــهاش در واواســتریت یورنــاو انــین آورده اســت :جــو
عجیبوغریب شیوع کووید ۱۹-احساسی را که من در زمان جوانی در یگـان پیادهنظـام لشـکر
 .1دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
ایمیلrsalehi514@gmail.com :
2. Events
3. Trends
4. Images
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هشتادواهار در خالو نبرد «آردنن» داشتم یادآوری میکند .مانند اواخر سـاو  ۱۹۴۴احسـاس
خطر تمامنشدنی به وجـود آمـده اسـت کـه هـدف آن شـخص خاصـی نیسـت ،بلکـه ویرانـی
سراسری است امـا ت ـاوت مهمـی بـین آن زمـان و دورۀ مـا وجـود دارد .در آن دوره اسـتقامت
آمریکا بـا پیش گـرفتن یـک هـدف ملـی تقویـت شـد امـا اکنـون در یـک کشـور تقسیمشـده
[ایالتبندیشده] برای مواجهه با انین بحرانی به یک دولت کارآمـد و دورانـدیش نیـاز اسـت
که بر موانع کمسابقه غلبه کند .در این مسیر ،ح ظ اعتماد عمومی برای همبسـتگی اجتمـاعی،
ارتبا جوامع با یکدیگر و صلح و ثبات بینالمللی بسـیار مهـم اسـت .واقعیـت ایـن اسـت کـه
جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد بود».
سران آمریکا به ور عمده با بحـران مقابلـه میکننـد امـا ایـن ویـروس مـرزی نمیشناسـد.

درحالیکه آنها امیدوارند حملۀ ویروس به سـالمت جمعـی موقـت باشـد ،تحـو تی سیاسـی و
اقتصادی آغاز شده است که میتواند تا نسلها بعد بر این کشورها حکمفرما باشد.

1

ب -اما اامسکی معتقد اسـت کـه ایـن زخـم تـرمیم خواهـد شـد .او انـین گ تـه اسـت:

«دونالد ترامپ و نوکرهایش ما را به سمت االهای عمیق هدایت میکنند .ما با دو تهدید کالن

مواجهیم :تهدیـد روبهرشـد جنـگ هسـتهای و تهدیـد گرمـایش جهـانی .کرونـا بـا پیامـدهای
وحشتناک خود «ترمیم خواهد شد» اما این دو تهدید بهبود نخواهند یافت».

مالحظه شد که برای یک واقعۀ یکسان دو برداشت مت اوت و دو سناریوی متمایز شکل میگیرد.
ً
معمو عادت آیندهپژوهان این اسـت کـه بـین سـناریوی بدبینانـه و خوشبینانـه ،سـناریوی

میانهای نیز پیشبینی میکنند؛ ازاینرو ،ما نیز برای سرنوشت آموزش عالی سه سـناریوی زیـر را
را میکنیم:

 بیماری مهار و اثرات مخـرب همـهگیری بیمـاری در کوتاهمـدت دکمتـر از یـک سـاو

ترمیم میشود .در این شراین آموزش عـالی بـا ااشـنیای از آموزشهـای نیمبنـد الکترونیکـی
استمرار مییابد؛

 بیماری مهار و اثرات مخرب آن تا میانمـدت بـاقی میمانـد .آمـوزش عـالی دسـتخوش

تغییراتی میشود که عمدۀ آنها میتواند کمبود شدید منابع مالی ،رکود فعالیتهای بینالمللـی و
پژوهشی ،قوتگرفتن آموزشهای الکترونیکی و ...باشد؛

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/noam-chomsky-coronavirus-pandemicprevented-200403113823259.htm
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 بیماری گسترش و اثـرات مخـرب آن ماننـد مرگومیـر و تعطیلـی بنگاههـا اسـتمرار مییابـد .در

انین شرایطی آموزش عالی درگیر سردرگمی و رکود جدی میشود و دولـت از تـوان ایـن بخـش بـرای

مهار بیماری و ساخت تجهیزات و دارو و اقدامات اضـطراری و جبرانـی کمـک میگیـرد .بـه تعبیـری
ً
آموزش عالی کامال کرونایی میشود.
 .۲در شرایطی که نظام تـدبیر حاکمیتهـا ضـعفهایی جـدی از خـود نشـان داده و نهـاد

سیاست بهجای مدیریت بحران به مدیریت عوارض بحران روی آورده است ،سـرمایۀ اجتمـاعی
رو به فروپاشی مینهد .اعتماد به نهادهای حاکمیتی کـاهش مییابـد و در عمـل دو سـناریوی

مت اوت رخ مینمایاند:
الف انانهه جامعه از نهادهای مدنی فعاو و سرزنده برخوردار باشد مردم به مشـارکت در
شبکههای اجتماعی مردمنهاد و سمنها روی میآورنـد تـا ضـعف و خـأل اقتـدار و مشـروعیت
دولت را جبران کنند و از آسیب بکاهند.
ب در غیر این صورت فردگرایی و شخصیشدن تصمیمات اوج میگیرد و هرکس تـالش
میکند گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
دانشگاه بهمیابه یک نهاد مدنی بالنده و فعاو میتواند به تحقق سناریوی اوو کمک شایانی
کند.
 .۳اینکه بحران همهگیری کرونا دکووید ۱۹-بـه تغییـرات رادیکـاو فرهنگـی و جابـهجایی
نظام ارزشها بینجامد محـل تردیـد اسـت امـا درهرحـاو تغییراتـی رخ میدهـد .تعمیـق هویـت
اجتمــاعی دانشــگاه ،منــو بــه ورود دانشــگاهیان و کمــک آنهــا بــه بازســازی ســبک زنــدگی
انسانگرایانه با الویت مصالح جمعی اسـت .در غیـر ایـن صـورت پسافتـادگی و انـزوای نهـاد
دانشگاه گریزناپذیر است .دانشگاهیان نباید فراموش کنند کـه گـروه مرجعانـد .هرانـد منـابع
اقتصادی و سیاسی اندانی در دست ندارند امـا بـهعنوان منبـع فرهنگـی میتواننـد مشـارکت و
ن وذی منحصربهفرد داشته باشند .اکنون دانشگاههای علوم پزشکی با مقدورات اقتصادی بسیار
اندک ،رهبری علمی مقابله با کرونا را در دست دارند.
 .۴در روزهای اخیر ضرورت افـزایش در تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص و مـاهر بخـش
سالمت احساس میشود .اگر پذیرش و تربیت دانشجو در بخش سالمت با هدف رفع نیـاز در
شراین بحران باشد ،در شراین عادی با تراکم نیروی انسانی در بیمارسـتانها و مراکـز بهداشـتی
مواجه خواهیم بود .مانند پادگانهایی که در شراین صلح مملو از افسران و سربازانی اسـت کـه
بهجز آمادگی رزمی اندان کار و فعالیتی ندارند و فقن در شراین جنگی وارد عمل میشـوند.
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در انین شرایطی فرموو محاسبۀ نیاز واقعـی بـه نیـروی انسـانی متخصـص در بخـش سـالمت
عبارت خواهد بود از میانگین تعداد موردنیاز در شراین عادی و شراین بحران .این امـر مسـتلزم
جهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای مرتبن است.
 .۵همهنان که در بخشهای اقتصادی از شتاب جهانیشدن کاسته شده اسـت ،در بخـش
آموزش ات اقی کمنظیر افتـاده و آن تعطیلـی و رکـود کامـل در تحـرک بینالمللـی دانشـجویان
است .در ایران سهاهارم دانشجویان خارجی به مو ن خود بازگشتهاند دگزارش قائممقام وزیـر
عتف  .تنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران  ۸۰۰دانشجوی خارجی کشور را ترک کردنـد .بنـا
بر گزارش سایت پرشین میرور 1در حاو حاضر بیش از ۵۰۰هـزار دانشـجوی خـارجی در کانـادا
هستند که نیمی از آنها از دو کشور این و هنـد هسـتند .بسـیاری از ایـن دانشـجویان بـه دلیـل
مشکالت پروازهای خارجی نمیتوانند به خانۀ خود برگردند و برای رفع نیازهای ضروریشان با
مشکل روبهرویند .آنها شغلهای موقت و کارآموزی خود را از دست دادهاند و برای پرداخـت
اجارۀ خانه و خرید مواد غذایی داار مشکل شدهاند .در این شراین حتی ارساو پـوو از ـرف
خانوادۀ دانشجویان نیـز بهسـختی صـورت مـیگیـرد .در سراسـر اروپـا اسـت اده از کالسهـا و
تورهای تابستانی کنسل شده است و دانشجویان برای تحقیق و دسترسی به منابع کتابخانهای بـا
سردرگمی مواجهاند .با توجه به رکود ۹۰درصدی تحرک بینالمللی دانشجویان ،سرنوشـت ایـن
بخش در هالـهای از ابهـام قـرار دارد .آیـا ایـن شـراین بـه بـومیگرایی آمـوزش و پژوهشهـای
دانشگاهی منجر خواهد شد؟
 .۶اکنون محین یادگیری در آموزش ناقص است .آموزشهای الکترونیکی در فضای قرنطینـۀ
خانگی غنی و راضیکننده نیست .فضاهای الکترونیکی مهیاشده توسن دانشـگاهها حتـی در ۱۳
دانشگاه برتر کشور به دلیل مشکالت زیرساختی با نواقص جدی مواجه اسـت .نگارنـده حـداقل
ازکارافتادن سیستم مجازی سه دانشگاه معتبـر را در نخسـتین روزهـای شـروع تعطـیالت نظـارهگر
بوده است .اکیر این سیسـتمها فاقـد امکانـات مولتیمـدیا و تصـویریاند .تالشهـایی در جریـان
است تا این زیرساختها نوسازی شود .سه سناریو در این رابطه متصور است:
 فعالیت حاشیهای آموزش الکترونیکی بهعنوان یک اضطرار در شراین موقت؛
 شکلگیری یادگیری ترکیبی 2که به نظر میرسد در شراین فعلی سناریویی مناسب باشد؛
 پیشرفت و توسعه بهسوی دستیابی به آموزش مجازی کامل که سناریوی ایدئاو است.
1. Hppt://:persianmiroor.ca/?p=33946
2. Blended Learning
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 .۷با توجه به مخا رات جانی که اشتغاو در محینهـای بیمارسـتانی دارد ازاینپـس بخـش
عمدهای از مشاغل پزشـکی ،پرریسـک و زیـانآور تلقـی خواهنـد شـد .در کنـار آن ،مشـاغل
خصوصی کواک نیز بهشدت آسیبپذیر شـدند .در انـین شـرایطی امنیـت شـغلی همهنـین
تأمین اجتماعی و برخورداری از بیمۀ درمـان و بیمـۀ بیکـاری در انتخـاب شـغل آینـدۀ جوانـان
بهعنوان یک پارامتر مهم تلقی خواهد شد .تغییر در سـاختار مشـاغل موجـب تغییـر در سـاختار
داو لبان و پذیرش در رشتههای دانشگاهی خواهد شد.
 .۸بخشی مهم از کنشهای اجتماعی و انسانشناختی آدمی که پـیش از آن در مقولـههایی
خارج از علوم پزشکی مطرا بود اکنون تحت اقتدار پزشکی درآمده است و از ریق تعـاریف،
ابزارها و مداخلههای پزشکی کنترو و مدیریت میشود .درحقیقـت ،در زمـان کوتـاهی پدیـدۀ
پزشکیشدن 1جامعه رخ داده است .پرسش این است که آیا این پدیده به پزشکیشدن آمـوزش
عالی بهعنوان یک زیرسیستم اجتماعی -فرهنگی نیز منجر میشـود؟ در سـطح عمـومی پاسـخ
ً
میبت است .اما آیا ترکیب و ساختار رشتهها و آموزشها نیز پزشکی میشـود؟ پاسـخ لزومـا بلـه
نخواهد بود ،زیرا ریسک فعالیـت در رشـتههای مربـو بـه سـالمت بـا رفتـه اسـت .تصـمیم
ً
خانوادهها تابعی از پارامترهای متعدد و پیهیده است .این انتخاب لزومـا منطبـق بـا نیـاز واقعـی
کشور به نیروی انسانی متخصص نیست .دو مؤل ـهای کـه نقـش اساسـی دارنـد عبارتانـد از:
درآمد با و ریسک کم ددر شکل زیر قطاعی از مربع که عالمـت دارد  .در اینجـا آمـوزش
عالی و دولت باید تالش کننـد در ایـن فرمـوو مداخلـه و بـا نظامهـای انگیزشـی و تشـویقی و
ا العرسانی ،هدفگذاری ّ
کمی و کی ی بهسوی رفع نیاز واقعی را تحقق بخشند؛ به ایـن معنـا
که ضلع سوم این تصویر را رسم کنند.
 .۹تردیدی نیست که هزینههای سرسامآور مقابله با بیماری کرونـا کوویـد ۱۹-بـرای همـۀ کشـورها
مشکل کمبود منابع مـالی بخـش آمـوزش عـالی و تحقیقـات را بـه دنبـاو دارد دبهاسـتینای فعالیتهـای
پژوهشی و فناورانۀ مرتبن با مقابله با بیماری کرونـا ماننـد سـاخت واکسـن یـا دارو و تجهیـزات پزشـکی
موردنیاز .
کمبود منابع ،دانشگاهها را آبدیده میکند .بهصورت بیعی آنها بهسوی افزایش بهـرهوری
و است ادۀ درست از منابع روی خواهند آورد و سیاستهای مالی انقباضـی را در پـیش خواهنـد
گرفت .تحقق این سناریو قطعی اسـت .دراینمیـان ،میـداندادن بـه جسـارتها و نوآوریهـای
دانشمندان و دانشگاهیان برای کارآفرینی و خلق ایده و ثروت ،دستاوردی میبت خواهد بود.
1. Medicalization

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

1

« 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

ّ
بشـریت» و نیـز همزمـان
ججستار حاضر ،یکی از مجموعه ججسـتارهایی بـا عنـوان عـام «معنـای
اکیدۀ دو ججستار از این مجموعه است که در پی همهگیری جهانی کووید  ۱۹به رشـتۀ تحریـر
ً
ّ
ضـروریات جمبـرم آمـوزش عـالی ایـران در ایـن
درآمدهاند .در این ججستار که عمدتا با پرسش از
شراین جبحرانی نوشته شده ،ابتدا به شـراین پیشـینی کـه کوویـد  ۱۹در حـین تـداوم آن شـراین،
همهگیر شده ،سپس به ویژگیهای خود این شراین از نظر فرهنگی ،روابـن اجتمـاعی و روان-
شناسی اجتماعی در مقیاس جهانی پرداخته میشود .آنگاه به ایران میپردازیم و جهان اجتمـاعی
ّ
ایران را در منظری کلی میبینیم .مراتب اهارم ،پنجم و ششم بحی بـه اقتضـائات آینـدهنگرانـه
آموزش و پرورش به ور عام ،آموزش عالی به ور خاص و علوم انسانی در آموزش عـالی ایـران
به ور اخص میپردازد .بند ه تم به نقش روشن کران ،صاحبنظران ،دانشمندان و همـۀ آحـاد
و گروههای مرجع اجتماعی در شراین خطیر اخیر اختصاص دارد و بند ه تم بـه حـوزۀ امکـان
 .1پژوهشگر همکار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلesmaeil.khalili@gmail.com:
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اقدام در آموزش عالی برای مواجهه با همهگیری و شراین پس از آن .متن زیر بر مبنای رویکرد
موسوم به واقعبینانه دبهعنوان یک اصطالا رایج در علوم سیاسـی و سیاسـت اجتمـاعی و بـه-
عنوان برآیند مجموع دیدگاههای اپ و راست ،محافظـهکـار و ّ
تحـووجـو ،همهنـین فردگـرا و
ً
جمعگرا نوشته شده و نویسنده نیز از دخالت باورها ،تحلیلها و ت اسیر شخصـیاش دولـو نوعـا
ّ
بهزعم وی یا تلقی اهل جامعهشناسی ،معتبر در آن پرهیز کرده است .ازسوی دیگر رویکرد این
متن ،آیندهنگرانه است ،یعنی به توصیف سابقۀ شادی و رنج در تاریخ معاصر مـیپـردازد تـا بـه
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 ّاتخـاذ شـده کـه بـر
ّ
ّ
مسؤولیتهای احتمالی در شراین ناگوار بیشترین تأکید گذاشته شودّ .اما روشـن اسـت
اهمیت
ّ ً
که او هنوز اندان به ضرس قا ع نمیتوان دربـارۀ آینـده سـخن گ ـت و دیگـر اینکـه همـین
احتما ت نیز ی ی از بسیار بدبین تا بسیار خوشبین را شامل میشوند و همۀ آینـدهنگـریهـای
ّ
اخیر محدود به تلقی بدبینانه یا بسیار نگرانکننده از آینده نبودهاند .این متن در فرازهای پایانی،
شامل انواعی از احکام اخالقی دباید و نباید است که همه را باید از سنخ پیشنهادهای این مـتن
ّ
برای نیل به آیندهیی مطمئنتر ،سالمتر ،صلحآمیزتر ،اخالقیتر و با بیعت مهربانتر تلقی کرد.
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آنهه در این  ۷۵ساو بر جوامع انسانی گذشـته ،بسـیار و بسـیار تحـت تـأثیر و نتیجـۀ سرنوشـت
جنگ دوم جهانی بوده است .با پایان جنگ در ساو  ۱۹۴۵میالدی ،از یک سو جهان سیاسـی
بهترتیب زیر بازآرائی شد و بجز تغئیرات ناشی از فروپاشی بلـوک سوسیالیسـتی ،بـرغم تغئیـرات
اجتماعی قابل ّ
توجه و اندین انقالب سیاسی ،مابقی تا کنون همان ور باقی مانده است:
ّ
 oتیبیت دولتملت بهعنوان شکل اصلی سازمانیابی جوامع انسانی در هر پنج قاره
 oترسیمشدن وتیبیت نقشۀ یئوپولیتیک امروزین جهان،
ّ
 oتعئین ساختار سیاسی و نظام قدرت کشورهایی که در پایان جنگ توسن دیگر کشـورها
ّ
موجودیتشان تیبیت یافت،
و نظام قدرت موجود بهعنوان کشور مستقل پذیرفته شده و
 oتقسیمبندی و تعیین بلوکهای قدرت جهان همراه با تیبیت قدرتهـای برتـر اقتصـادی-
نظامی و سلسلهمراتب قدرت،
 oشــکلگیــری نقــا جبحــران ،مرزهــای جغرافیــائی و فکــری خــونین و ایــدئولوییهــای
متخاصم ،بهویژه در خاورمیانه

نوشتن و گفتن ،فهم تاریخ حین وقوع؛ آموزش و پرورش87 / ... ،

در سوی دیگر ،جهان اجتماعی جوامع نیز اینگونه شکل گرفتند:
ّ
قطعیتیافتن هژمونی جمدرنیته و سرمایهداری غربی ،لذا قرارگرفتن همـۀ جوامـع در مـدار
o
جمدرنیته و نه تنها وابستگی اقتصادی ،بلکه وابستگی فکری و جهانیشدن در جهانی که غـرب
مرکز آن بود ،روند تغئیرات اجتماعی جوامع را تعیین کردّ .
البته روند تغییرات اجتمـاعی جوامـع
ً
ً
ً
ّ
بسته به ّاو سابقۀ تمدنی ،ثانیا انسجام اجتماعی و ثالیا جریانهای اجتماعیفکری هر جامعه بـا
ّ
اولویت یافتن یکی از این دو تعیین شد :یا جامعـه و اقتصـاد و یـا تکنولـویی و سیاسـت؛ جـوامعی
حادیـۀ اروپـای کنـونی ،اسـکاندیناویا ،ج
مانند هندوستان ،اغلب کشـورهای ّات ّ
یاپـن و کانـادا در قالـب
تحو ت خود را بر او ّ
دولت ّملت روند ّ
لویت جامعـه و اقتصـاد اسـتوار کردنـد و جـوامعی اـون اکیـر
کشورهای خاورمیانه ،امریکای تین ،شماو و شرب افریقـا در تمـام ایـن دوران و اـین دبـهویـژه در
تحو تی بر مدار او ّ
نیمۀ نخست این دوران ّ
لویت تکنولویی و سیاست را تجربه کردند.
ً
 oاین جنگ تا امروز آخرین تجربۀ رنج و دردی بود کـه نـه بخشـهایی وسـیع بلکـه عمـال همـۀ
جوامع انسانی ،برغم نسبت سهمشان در جنگ ،در نتایج و عواقب آن شـریک بودنـد و بسـیاری نیـز
ج
ج
بیماری ،کشتن ،کشتهشدن و مرگهای جمعی را همزمان تجربه کردند؛ بهعـالوه ،هرانـد زیسـت-
ج
بومهای بیعی و انسانی جوامع قارههای امریکاو استرالیا ،بـرغم اشـتراک آنـان در بیمـاری ،کشـتن،
ج
کشتهشدن و مرگهای جمعی ،از آنها مصون بودند ،زیستبومهای انسانی و بیعی جوامع سه قـارۀ
دیگر دبجز بخشهایی از قارههای جنوبگان و شمالگان ،سیبری و استپهای روسیه و جنـوب افریقـا
که آنجاها هم سهمی اندک از ّ
جمعیت جهان داشتند نیـز در میـدان تجربـۀ رنـج و درد ایـن جنـگ
قرار گرفتند.
 oهمان ور که خود این جنگ ،بهلحاظ ابعاد جهانیاش نقطهعط ی در تاریخ جنگ بود،
در روندهای جهانیشدن نیز نقطهعط ی جرخ داد و همۀ جوامع را در مدار هم قرار داد.
 oهژمونی اندیشه و علم جمدرن نیز با این جنگ جهانی شد؛ بنابراین به نسـبت بهـرۀ جوامـع
از این دو ،جایگاه آنها در مدارهای توسعه تعیین شدند.
ً
 oبه دنباو جرخدادهای یادشده ،همۀ جوامع عمال بر اساس میزان بهرۀ آنها از توسـعه دمیـزان
توسعهیافتگی هم در روابن داخلیشان و هم در روابنشان با دیگر جوامع به تعامل پرداختند.
 oبا این حاو ،بحران زیست محیطی دامنگستر که از اواخر سدۀ میالدی گذشته رفتـهرفتـه در
ّ
کانون توجه عمومی جهانیان قرار گرفت ،از مهمترین نشـانههـای عـام نقصـانهـای جـدی در ایـن
ساختار اجتماعیاقتصادی بود که پاسخ رسمی بدان در ایدۀ توسعۀ پایدار نه بلنـدترین افـق ممکـن
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تغییر ،بلکه فقن کوتاهترین افق ممکن بود .در آستانۀ پدیـداری کرونـا ،نحـوۀ پاسـخ بـدین جبحـران
ّ ّ
حتا ملی بود .شـاید بتـوان گ ـت ایـن جبحـران پـیش-
یکی از مهمترین عرصههای نزاع بینالمللی و
ّ
درآمدی بر وقوع جبحرانهایی شبیه کرونا بود که توسن بسیاری کسان ،ازجمله مخال ان و سرسـخت
ّ
توسعۀ پایدار و موافقان جمقلد آن در ایران ناشنیده ماند.
ً
 oاز این میان درد و رنج و شادی و غم و خوشبختی و توفیق نیز عمال بر همین مدارها میان
ً
جوامع توزیع شده و سهم آحاد جوامع ،متناسب بـا آنهـا تعیـین شـدند و تجربـۀ یـک درد واقعـا
تعین یابدّ ،
حتا در جبحران ّ
جمشترک که از ریق اشتراک در احساس دردّ ،
حاد زیسـتمحیطـی و
جمشاهدۀ روزانۀ فقر و فالکت میلیونی انسانها ،در این مدارها ممکن نشد.
با این اوصاف ،کووید  ۱۹در شرایطی پدید آمد که جهان در قیاس با ادوار پیشین در حاو تجربـۀ
یک عصر احساس خوشبختی نسبی بسیار ّ
جدیتر از اعصار پیشین بود و آنجا که نزاعی هـم جـاری
بود ،آن نزاع بر سر بهرۀ جوامع از عوامل موجد این احسـاس جریـان داشـت .نقـش ایـدئولوییهـا و
جریانهای فکری نیز ،ایجاد ت اسیری برای تعئین درستی یا نادرستی بهرۀ جوامع از عوامـل موجـد آن
احساس خوشبختی بود؛ همان ور که توفیق نسبی جوامع هم در ح ـظ همبسـتگی اجتمـاعی و هـم
در نسبتی که میتوانستند میان بیعت درون و بیرون انسان برقرار کنند داه بهرهکشـی ّ
حـاد صـنعتی،
اه بهرهبرداری ّ
سنتی ،اه کنار آمدن نسبی با جبحرانهای زیستمحیطی و اـه صـادر کـردن جبحـران
زیستمحیطی به سرزمینهای سکونت جوامع دیگر را نیـز بایـد تـابع بهـرۀ آنـان از عوامـل موجـد آن
احساس خوشبختی برشمرد .ترس و ترس از مرگ و زیستن در سایۀ انین ترسهایی نیز بـدین ترتیـب،
تابع جایگاه جوامع در میزان بهرۀ مذکور بود.
 .2ویژگیهای خود شرایط همهگیری کووید  19از نظر فلسف تاریخ ،فرهنا ،،جامعاه و
روانشناسی اجتماعی

ّ
ً
ّ
خصوصیتی داشت کـه بـیش از نمونـههـای جمشـابه دمـیال
کووید  ۱۹در شراین فوبالذکر جرخ داد ّاما
آن لوآنزای اسپانیائی این نوع از جهان اجتماعی یا ایـن جهـان اجتمـاعی موجـود در اکیـر قریـب بـه
ّات اب جوامع را بر هم زد .بدین معنی که:
 oنخست و پیش و بیش از هر ایز آن خوشبختی را که در وسیعترین گسترهی فرهنگـی و
اجتماعی قابل تشخیص ،معنای زندگی و لذا اهداف جوامع را تعئین میکرد دگرگـون سـاخت.
آن خوشبختی بر ایدۀ پیشرفت بنا شـده بـود و بـر عنصـر محـوری رقابـت بـرای پیشـرفت معنـا
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ً
مییافت که خود نهایتا در دو ارزش محوری رفاه دبا شاخص مصرف و تنآسائی و قدرت دبـا
ّ
شاخصهای ّ
تصرف ،تصاحب ،تملک و کنترو منابع  ،اه در سطح میانفردی و اه در سـطح
میانجامعهای دمیان جوامع نمودار میشد .اما کوید  ۱۹در سـطحی جهـانی امـر خوشـبختی را
بهناگهان از موضوع اصلی زندگی برداشت و جدا کرد و به ن س زیستن و حیات تغئیر داد .این
ًّ
امر همواره میتواند برای هر فرد ،هر جمع کواک ،هر روستا ،هر شهر و کال هر جامعهیی کـه
با «فاجعه» مواجه شود ،جرخ دهد؛ ّاما از آنجـا کـه فجـایع هیهگـاه انـین همگـانی نبـودهانـد،
هیهگاه نیز انین عمومی ن س زیستن و حیات بهعنوان مسألۀ مشترک واقع نشده و انـین هـم
ً
ارزشهای محوری عموما در محاب تردید و نیازمند بازبینی قرار نگرفته بودهاند.
ً
ّ oاما آیا این تغئیرات مقطعی و صرفا مربو به دوران داپوخۀ کرونـائی هسـتند؟ بسـیاری را
ج
باور این است که تغئیرات رادیکاو در ش جرف وقوع بسیار مانـدگارتر از ایـن دوران خواهنـد بـود.
شاید سخن و بیم یا امیـد اینـان انـدان بـر پایـۀ دادههـای آمـاری بنـا نشـده باشـد و شـاید ّ
حتـا
استد وهایشان هم بیشتر بر پایۀ آرزوهایشان بنا شده باشدّ ،اما نمـیتـوان نشـانگانی را کـه آنهـا
میگویند یکسره نادیده انگاشت .میتوان جانب احتیا را در پیش گرفـت و گ ـت کـه نـه قـرار
ً
است ـآنگونه که میال اسالوی ییژک میگویـدــ سـرمایهداری و ایـن ارزشـهای جبنیـادی کـه از آنهـا
سخن رفت در دوران پساکرونائی یکسره رخت بربندند و نه قرار است که همه ایز بـا تـأخیری یـک
ً
تا اندساله به شراین پیشین ـآنگونه که میال بانک جهانی میگویدـ بازگردد و رشـد اقتصـادی پایـه و
مایۀ حیات جوامع بماند.
ّ
 oهر سه ایدۀ سترگ و اصلی پنج دهۀ اخیر یعنی ایدههـای مـوج سـوم و جامعـۀ شـبکهای
ّ
الوین تافلر ،ایدۀ پایان تاریخ و آخرین انسان فرانسیس فوکویاما و ایدۀ جنگ تمدنهای ساموئل
ّ
هانتینگتون اینک با االشی بسیار جدی مواجه شدهاند .در این باره نیز میتـوان جانـب احتیـا
پیشه کرد و از مرگ قطعی این پیشگوئیها سخن نگ ت؛ ّاما در عین حاو نمیتوان تداوم اعتبار
ّ
تام این ایدهها را نیز در تغئیرات پیش رو انتظار داشت .یعنی اگر بتوان ایدههای تافلر را بسـن و
ّ
ّ
تحقق جهان کانتی و ایدههای فوکویاما و هانتینگتون را بسن و تحقـق تـاریخی پیشـگوئیهـای
هگلی برشمرد ،احتیا در برآورد میگوید نه باید پایان جهان کانتیهگلی را جشـن گرفـت یـا
برایش سوگواری کرد و نه باید بقای این جهان را جشن گرفت یا برایش به سوگ نشست.
 oاز منظر آنهه در روان هر فرد میگذرد به قوو ییژک «ویروس کرونا ما را بـا ایـزی کـه
غیرممکن میانگاشتیم مواجه کرد .نمیتوانسـتیم ایـزی حتـا شـبیه ایـن را کـه ات ـاب افتـاد در
زندگیهای روزانهمان تصـور کنـیم ـ جهـانی کـه میشـناختیم از گـردش افتـاده اسـت ،تمـام
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کشور ها در حبس هستند ،بسیاری از ما در یک آپارتمان محبوس هستیم دولی آنهایی که حتـی
توان اجرای این پیشبینیهای احتیا ی حداقلی را هم ندارند اه؟ با آیندهیی نامشخص مواجه
میشویم که در آن حتا اگر بیشتر ما زنده بمانیم یک ابربحران اقتصادی پیشروست .این بـدان
معناست که واکنش ما نیز میبایست ناممکن را عملی کند ـ آنهـه در مختصـات نظـم جهـانی
موجود ناممکن به نظر میرسد .اما ناممکن ات اب افتاده است ،جهان ما متوقف شـده و اکنـون
باید ناممکنی را محقق کنیم تا از بدترین فاجعه اجتناب کرده باشیم».
 oدو وجه ترس همگانی در هـم آمیختـهانـد :تـرس از مـرگ زودرس و بـدبختی دیرمـان و
و نی ناشی از َاب جربحران اقتصادی .این دو ترس نهتنها مختص جنخبگان همیشه نگران درقدرت
ّ
و َب جرقدرت نیستند که ّ
حتا به بقۀ ّ
متوسن همواره نگران از عدم تحقق فرصتهای پیشـرفتی کـه
اینان در این دو سده در کمینشان نشسته بودهاند هم محدود نمیشوند؛ بلکه فرودستان نیز ـکـه
در همین دوماهه از زبان نخبگان و عموم مردم اه بسیار که بر فالکت آنها سخن نرفته اسـتــ
ّ
نیز از آمیختگی فلجکنندۀ این دو ترس داار استیصاو شدهاند .بدین ترتیب هـم دولـتملـت و
ّ
مشروعیت تاریخی آن با احتماو اضمحالو مواجـه خواهـد بـود و هـم فرماسـیون جـایگزین در
ترکیبهای کنونی نامحتمل مینماید .این ویژگی بسـی بـیش از آنکـه نویـد نـوعی سوسـیالیزم
ّ
فراملی یا تجدید حیات دولت رفاه و امیاو انین پیشبینیهایی را به ذهن متبادر کند ،بـیم نـوعی
از آش تگی را برمیانگیزد ـ که آن نیز سویۀ ترسناک دیگـری از بـدبختی ویـل را عیـان مـی-
سازد .رفتار جوامع نیز که در این دو ماهه نمونهیی بیبدیل از رفتار جمعی مطیع در وو تـاریخ
ّ
مشروعیت علم جمدرن و نهادهای آن دبهویژه دانشـگاه داشـته
بوده است ،بیش ازآنکه د لت بر
ّ
ّ
ج
باشد ،میتواند یک رفتار جمعی مبتنی بر همین ترسها تلقی شود .اتحاد برای هدف یا اشـتراک
ّ ً
در شیوۀ رفتار نیست ،ج
اقا در کانونیترین هستههای حیاتی ّ
تجمـع
تشابه بینظیر رفتار است که ات
میی َابد :من و مایی که بسن مستقیم من است .مقصود فراستخواه خواسته یـا ناخواسـته درسـت
گ ته است که این که امروزه میبینیم ،جامعه بهمعنای دیگری تعمیمیافته نیسـت ،بلکـه شـکلی
شبیه جامعه است که خود در آن تعمیم پذیرفته است.
ّ
 oاگر برآورد یا ّ
تصور با واجد حدی ازروائـی باشـد ،آن آشـ تگی کـه از بـیم آن گ تـیم،
صورت خود را عیان میکند :نوعی تنازع بقاء که جان بسی انسانها را همـراه بـا اگـر نـه همـه،
بخشی از دستاوردهای فرهنگی نه تنها عصر جمدرن ،که ّ
حتا این هـزارۀ اخیـر ،تهدیـد مـیکنـد.
ّ
دمصـونیت گلـهای کـه مشـتمل بـر پـذیرش
نشانگان آن از هماکنون در تزهای ایمنـی جمعـی
ّ
جمعیت ،بویژه ناتوانان جسمی و اقتصادی است ،هویدا شده اسـت.
نابودی بخش معتنابهی از
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دبربریت خشن در تالش برای بقاء و ّ
ّ
ّ
مشروعیتیافتـۀ رسـمی بـا
بربریت
هر دوی این صورتها
ّ
ّ
اکیریت هراند بدبینانه باشند اما بههرحاو نامحتمل نمینمایند.
پذیرش و قبوو
ّ
 .3جهان اجتماعی ایران پیشاکرونائی و کرونائی در منظری بسیار کلی

ّ
ّ
 oبحران دولتملت :جامعۀ ایران اند سده است که رفع یا حل جبحرانهـای خـود را داـار
ً
هویـتّ ،
دمیال دربارۀ جبحـران ّ
هویـت
تعویق ساخته و نه توانسته هیهکدام از سویههای هر جبحران
ً
ّ
ّملی یا ّ
هویتهای غیرملی را کامال به ساختار درآورده و به امر موجود تبدیل کند و نـه توانسـته
ً
ّ
کلیت هر جبحران را برکشد و با آن نـوعی از حیـات اجتمـاعی قابـل قبـوو خـود را بسـازد دمـیال
هویت ،گونههایی از همزیستی ّ
دربارۀ همان جبحران ّ
هویتها  .بنابراین ناروا نیسـت کـه بگـوئیم
ی
ّ
متنـازع لـه یـا
خصوصـیات
ویژگی بارز این جامعه یا این جوامع پیوسته به هـم ،نـه هیهکـدام از
ی
متنازع فیه ،بلکه خود جبحرانزی بودن جامعه در این سدههاست که سرانجام در سدۀ حاضـر در
عرصۀ سیاسی در دو انقالب ،دو کودتا و دستکم سه قیام نمودار شدهاند .شاید بتوان گ ـت،
جبحران اصلی در بازسازی یا بازتولید جوامعی بوده است که نتوانستهانـد در شـاکلۀ یـک جامعـۀ
ً
ّ
نوعا واحد خود را بازبیابند؛ شاید هـم بتـوان مـدعی شـد کـه ریشـهایتـرین جبحـران ،فقـدان یـا
اضمحالو زیرساختهای اصلی تعریف زندگی و کیستی جدبحران معرفتی بوده استّ ،اما از آن
روی که تشخیص اینکه کدامیک از این جبحرانها ریشهایتر یا فراگیرتر یا مهمتر بوده و هسـت،
ً
ّ
کاری بس دشوار و در مقام کنونی این سخن ،منـو بـه سـخنی کشـاف اسـت ،عجالتـا از آن
درمیگذریمّ .اما شاید بتوانیم بگوئیم که نمود بیرونی همۀ جبحرانها یا محل و ساحت تشـدید و
ّ
عیانشدن آنها ،جبحران در ایجاد دولتملت بوده است .به ور خالصه ،جامعه/جوامع ایرانـی در
شرایطی با جبحران کرونا مواجه شده/شدهاند که خود در تاریخی جبحرانی میزیسته/میزیستهاند
ّ
و دستکم از نیمۀ دورۀ ناصری تا کنون ،ایـن تـاریخ هـم خـود را در سـطحی بسـیار کلـی در
ّ
ّ
جبحران دولتملت نمودار کرده بوده است .نتیجۀ این امر تعویق پـیدرپـی ایجـاد دولـتملـت و
محاله داه به عنوان یکی از علل و اه بهعنوان یکی از معلووها تداوم شکلهـایی از جحکـم-
ً
ّ
مشروعیت باشند .یکی از نکـاتی
رانی بوده است ،بیآنکه این حکمرانیها الزاما یا همواره فاقد
که در تبئین شیوۀ رفتار جمعی ایرانیان در شراین همهگیـری کوویـد  ۱۹مـیتـوان بـر آن تأکیـد
نمود ،همین جبحرانزی بودن ّ
کلیت جامعه/جوامع ایران است که ازجمله در عادت به جبحران هم
قابل ذکر است.
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ّ
مشروعیت از ریق افزوده شدن بحران کارآمـدی:
 oوقوع جبحران کارآمدی و تشدید جبحران
جبحران کارآمدی گاه ّ
ّ
مشروعیت قابل توجه هـم ،در
حتا در دورههای برخورداری حکومتها از
سدههای اخیر به رب مختلف حکومتهای ایرانی را آماج خود نموده بوده است؛ ایـن جبحـران
ً
قطعا تنها ناشی از کاستیهای َ
محتمل حکمرانان نبـوده ،در مقیـاس تـاریخی همـواره مـیتـوان
ّ
ّ
مشروعیت هم نهتنهـا ناشـی از حکـم-
کلیت جامعه را در آن دخیل دانست؛ همهنانکه جبحران
ّ
اکیریت بلکه ناشی از جبحرانهایی در ّ
رانی ّ
کلیت جامعه میتوانسته باشد و ایـن جبحـران
اقلیت بر
ّ
نیز ّ
حتا گاه در دورههای کارآمدی حکومتها برای تحقق نسبی اما معتنابه هدفهای عمومی،
بهویژه در سدۀ کنونی به رب مختلف حکومتهای ایرانی را آمـاج خـود نمـوده بـوده اسـت.
نکتۀ مهم اینجاست که این دو جبحران هنگامی که همزمان با هم تشدید شوند ،هم حکمرانـی و
هم جامعه را در معرض تغییرات غیرقابل پیشبینی قرار میدهنـد ولـی بـهویـژه حکـمرانـی را در
ً
ّ
االشی سترگ میگذارند .میال در ساو پایانی حکمرانی رییم پیشین ،زلزلۀ بس و نـوع تلقـی
ّ
مشـروعیت آن رییـم و
جامعه از نحوۀ تمشیت امور این فاجعـه ،تـأثیری بـهسـزا بـر رونـد افـوو
گشودن میدان برای حضور انقالب داشتّ .
البته نمیتوان یا بهسختی میتـوان تـأثیر ناکارآمـدی
ً
ّ
در تمشیت جبحران کرونا را موجد پیامدهایی عینا شبیه به پیامد زلزلۀ بس تلقی کردّ ،امـا نمـی-
توان نادیده گرفت که نمود جبحران کارآمدی در این شراین واجد تـأثیراتی قابـل ّ
توجـه بـر رونـد
ّ
مشروعیت هم خواهد بود.
تغییرات
ج
 oآنومی؛ خود جامعه بهعنوان امر غایب :محوریترین یا بنیادیترین یا کلیدیترین نتیجهیـی کـه
ّ
میتوان از این مقدمات گرفت ،نه در عرصۀ سیاست و اقتصـاد بلکـه در عرصـۀ خـود جامعـه اسـت؛
بدین معنی که شاید بتوان گ ت اگر جبحرانزی بودن جامعه/جوامع ایران بارزترین ویژگی یا در شـمار
ّ
بارزترین ویژگیهای این جامعه/جوامع بوده است ،آنومی هـم بـارزترین علـت یـا در شـمار بـارزترین
علل این جبحرانزی بودن جامعه/جوامع بوده است .بدین ترتیب ،ما در شـرایطی بـا اپیـدمی کرونـا در
ایران مواجه شده و میشویم که جامعه داار انواع بیرسمیهاستّ .
توجه به ایـن امـر شـایان ّ
اهمیـت
ً
است؛ زیرا به ما یادآور میشود که تمشیت جبحران کرونا ،الزامـا انـدان نمـیتوانـد از رقـی صـورت
گیرد که در جامعهیی با روند تغییرات بهنجار یا دارای ثبات هنجارمند ،وافی به مقصـود دانسـته مـی-
شوند .نمونۀ این امر تحلیل جبار رحمـانی و حسـین میرزائـی از نحـوۀ پاسـخ ایرانیـان بـه آمـوزههـای
پیشگیری است که در آن دو مرجع ضمیرهای «شما» از دید گوینده و «ما» از دید شـنونده ،یکسـان
ً
ّ
ّ
تلقی نشده و اصو برای کییری از آحاد جامعه/جوامع ایران این «ما» مای جمعی عـام تلقـی نمـی-
شود.
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 .4اقتضائات آیندهنگران آموزش و پرورش ایران بهطور عام در شرایط پساکرونائی

با این توصیف ،میتوان گ ت که ّ
کلیت آموزش و پرورش ایران هم در شـراین کرونـائی هـم پـس از
آن باید اهتمام خود را بیش از هر ایز بر خود جامعهپذیری متمرکز کنـد .شـایان یـادآوری اسـت کـه
اکنون اند سالی هست که سازمان بهداشت جهـانی بـا مشـاهدۀ رونـدهای بیمـاریهـای همـهگیـر
ع ونی و سرایتکننده و روند دیگر بیماریها که ناشی از زیستبوم جمدرن و سبک زنـدگی هسـتند،
سیاست جامع خود را بر «پیشگیری» استوار کرده است .نیز گ تنی است که پیشگیری امری نیسـت
ّ
ً
ّ
که صرفا در حوزۀ فردی قابل تحقق باشد ،بلکه باید کل ساخت اقتصاد و سـبک زنـدگی در ارزشـها
ّ
ّ
و ساختارهایشان داار تغییر شده باشند تا پیشگیری قابل تحقق باشد .همهنین در تلقـی ایـن سـازمان
راه کنترو اثرات سوء همهگیری جهانی کووید « ۱۹همبستگی» بوده است .از این دو میتـوان نتیجـه
گرفت که پیشگیری از اثرات سوء و در وهلۀ نخست ،پیشگیری از گسترش ابتالء به بیمـاری کویـد
 ۱۹بیش از هر ایز همبستگی استّ .اما به شرحی که رفت ،همبستگی میان جوامـع مـیتوانـد بسـیار
ً
شکنندهتر از ان باشد که گمان میرفته است دمیال میتوان به انتقـاد تنـد هابرمـاس بـه سیاسـتهـای
آلمان برای پیشگیری از گسترش بیماری در آلمان ،با پرهیز نسـبی ایـن کشـور از همکـاری بـا دیگـر
جوامع اروپائی اشاره کرد ؛ ّاما بهعالوه همبستگی در سطح درون همۀ جوامع نیز مـیتوانـد بنـا بـه آن
اشمانداز بدبینانه که به میان آمد ،در یک فراز صعودی همهگیری با جبحـرانهـای حـاد مواجـه شـود
که خود آن هم بر نحوۀ تمشیت همهگیری اثری سوء و موجب گسـترش ابـتالء بـه بیمـاری خواهـد
داشت و هم دامنۀ آثار سوء پس از آن را بسیار گسترده خواهد کرد.
ّاما دربارۀ ایران میباید به ایجاد دو سویه یا دو احتماو توجه کرد .از سوئی اگر ایـن شـراین
به تشدید آنومی منجر شود ،هم گسترش و هم دامنۀ تأثیرات سوء را فزونی خواهد داد؛ ّاما اگـر
ّ
جبحرانزی بودن کلی جامعه/جوامع ایران و عادات زیستن در جبحران را در نظر بگیریم ،محتمـل
خواهد بود که بتوان بر تعمیق یا تقویت انواعی از همبستگی کوشید و از آن رهگذر از گسترش
و دامنۀ تأثیرات سوء کاست .این امر بهنوبۀ خود از سوئی به خرد جمعـی و انـواعی از آ گـاهی
که در خودآ گاه و ناخودآ گاه تاریخی جامعه/جوامع ایران جاری است و بـه قـدرت انکشـاف
آنها در این شراین بستگی دارد و از سوی دیگر به ّ
کلیت نهاد/نهادهـای آمـوزش و پـرورش .از
همین رو در ابتدای این فراز بر تمرکز اهتمام بر خـود جامعـهپـذیری دبـیش از هـر ایـز دیگـر
تأکید شد .ما اارهیی نداریم که بر همبستگی بکوشیم و میدانیم کـه بـدون آن ،نـهتنهـا همـۀ
ّ
ایرانیان کنونی در خطری جدی قرار دارند ،که بـهعـالوه آینـدۀ جامعـه و لـذا ن ـس و کی ّیـت

 / 94جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

حیات آیندگان نیز در مخا ره خواهد بود .رفع آنومی ،امری نیست که بتوان جمشتاقانه در ّ
معیـت
ّ
خطر مشترک و با آرزوی درک مشترک از این خطر ،بدان امید بست؛ این امر در کوتاهمـدت و
ّ
ّ
ّ
ّ
حتا در میانمدت امری ممتنع است؛ ّاما میتوان هم در کوتاهمدت و هم در میانمدت به ایجـاد
و تقویت انواعی از همبستگی اندیشید و احتماو داد که این اندیشهها واجد اثر باشند.
در این شرایطی که اکنون داار آن هستیم ،نمیتوان همبستگی را نیز با شیوههـای متعـارف
جامعه پذیری دهمین سخنان و گ تارهای رایج در کتب درسی ،کالسهای درس و در رسانههـا
افزود ـ که اگر شدنی بود ،تا حا دیگر به نتیجه رسیده بود؛ ّاما با یافتن همۀ منابع و شـیوههـای
همبستگی به تناسب جوامع هدف ،ایـن هـدف نامحتمـل نمـینمایـد .بـه تعبیـری دیگـر ،اگـر
همبستگی یک ضرورت برای بقاء ما بهویژه در شراین کنونی باشد ،جامعهپذیری متناسب با آن
وسیلۀ نیل بدین هدف است؛ لذا جامعهپذیری نیز باید متناسب با شیوهها و منابع خـاص جمضـمر
در پارهفرهنگها یا در واقع در فرهنگهای خاص صورت گیرد .آنهه که در کالنشهر تهـران
ً
میتواند راهگشا باشد ،الزاما در جوامع دیگر راهگشا نیسـت؛ گـو اینکـه آنهـه مـیپنداشـتهایـم
ً
راهگشاست در همین کالنشهر هم منتج به نتیجه نشده است .عمال میتوان دریافت که آنهـه
خود جامعه با رجوع به منـابع موجـود در خـا رۀ جمعـی و بـا اسـت اده از منـابع جامعـهپـذیری
ّ
خویش بدان مبادرت کرده ،در همین مدت اخیر نیز ،هم واجد کارکرد بـوده و هـم نسـبت بـه
ّ
بسیاری از شیوههای رسمی ،بسیار کارآمدتر ،انواعی از همبستگی مؤثر را ممکن ساخته است.
بدین ترتیب ،توصیۀ این جستار ،بیش از آنکه ناظر به صورت اقدام آموزش و پـرورش باشـد
ً
دمیال اگونگی آموزش و امتحان گرفتن از راه دور  ،ناظر به محتوای پیامهای آن است .از ایـن
ّ
منظر ،پس از توضیح کامل این موضوع به معلمان که همه ایز حاو و آینـده بـه نحـوۀ جامعـه-
ً
پذیری ّ
خاص این دوره بستگی خواهد داشت و سپس واگذاری نسـبتا کامـل شـیوه و محتـوای
ّ
خاص درس به ایشان ،میتوان امید داشت که آنان با ّ
توجه به منابع خاص فرهنگی خویش و بـا
ّ
توجه به حافظۀ جمعی خاص ،بتوانند دانشآموزان را به نحوی جامعهپذیر کنند که نقشی درخـور
ّ
ّ
در ایجاد همبستگی اجتماعی در جوامع محلی و با ضریب کمتری از تأثیر در شهرها ،در محـالت
دبهدلیل تنوع فرهنگی در شهرها ای ا کنندّ .اما همین امر دربارۀ والدین دانـشآمـوزان نیـز بـه ـور
مضاعف مطرا است .از این روی مضاعف ،که آموزش امر اجتماعی دجامعهپذیر کـردن فرزنـد
برای والدین هم خودآموزی والدین و هم دیگرآموزی ایشان دبه فرزندان را موجـب خواهـد شـد.
ّاما جمالحظۀ ّ
خاص مربو به والدین این است که سازمان رسـمی آمـوزش و پـرورش نمـیتوانـد از
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ّ
همان ابزارهای دیوانی دبوروکراتیک است اده کند که قابل است اده دربـارۀ معلمـان اسـت .در ایـن
باره هم نقش رسانهها و هم نقش نویسندگان و روشن کران و گروههای مرجع بسیار مهم است.
 .5اقتضائات آیندهنگران آموزش عالی ایران بهطور خاص در شرایط پساکرونائی

آنهه دربارۀ آموزش و پرورش به ور عام گ ته شد ،دربارۀ آموزش عالی به ور خاص صدب مـی-
کند .بدین معنی که کوشش برای کاستن از ّ
کلیت رونـدهای بسـیار ّ
مخربـی کـه در ذائـل کـردن
ّ
ّ
مؤثر بودهاند ،از جمله ت ّرد ّ
ّ
خصوصیت محوری ایـن شـیوۀ دانـش-
حادی که
همبستگی بهشدت
ورزی ددانشورزی یا َ
مدرکپروری؟ است ،باید مورد تجدیـدنظر قـرار گیـرد .انـین ت ّـردی در
ّ
خود شیوۀ ورود به دانشگاه یعنی کنکور نیز متجلی میشود ،همهنین آنهه سـالیان سـاو اسـت در
فرامتن شیوۀ ورود به دانشگاه ،یعنی نظام تستپروری و سپس در فـرامتن درس در دانشـگاههـا در
جریان است و ّی آن رسیدن به قلل پیشرفت ،از جمله نیل به مدرک و مـدارج بـا تر ،ارزشـهای
ناظر و معطوف به درسخواندن و تحقیق کردن و رفتار جمعی هم اسـتاد و هـم دانشـجو را تعیـین
میکند ،دستکم در این شراین باید مورد تجدید نظر قرار گیرند .اگر ما بـیش از پـنج دهـه را بـر
ّ
ّ
باد داده و جهان علم ایران را معطل و معلق حقارت بوروکراسی تودهای کرده و در این مسیر کمـر
به نابودی آیندۀ جامعۀ ایران بسته بودهایم ،اینک با فرمان «ایست!» بیعت مواجـه شـده و مجبـور
به تجدیدنظر هستیم.
روشن است که وزارت عتف در حاو حاضر با انان مشکالت ّ
ّ
روزمرهیی داز بودجه تـا
حاد
راهاندازی وفـراهم آوردن ابزارهـای آمـوزش از راه دور و امکـانپـذیر سـاختن تغییـرات تقـویم
ّ
دانشگاهی دست به گریبان اسـت کـه انـین حـرفهـایی در نگـاه وی شـاید بیشـتر توقعـات
ً
روشن کرانه بهنظر برسدّ .اما اگر توجه کنیم که ّاو موضوع کار این وزارتخانه پس از آموزش و
پرورش ابتدائی و ّ
متوسطه ،به لحاظ ّ
تجمع افراد در واحد مکان ،واجـد بیشـترین میـزان احتمـاو
ً
ابتالء است ،ثانیا هم استادان و هم دانشجویان هریک به سهم خود اه بخش بزرگی از گـروه-
های مرجع را تشکیل میدهند و این گروهها اقدر میتوانند برای آنهه دربارۀ ّ
کلیت آموزش و
ً
ّ
پرورش گ ته شد ،در جامعه/جوامع ایران مهم و مؤثر باشند ،ثالیا نهتنها جامعه ،بکه خود دولـت
ّ
هم نمیتواند برای تمشیت انتقاو فرد به فرد پیامهایش به هیچ گروهی بهتـر و مـؤثرتر از ایـن دو
ددانشجو و استاد ّاتکاء کند و از آنها یاری بجوید ،آنگـاه ّ
اهمیـت تغییـرات فـوری در فـرامتن
کالس درس بیشتر آشکار خواهد شد .ما باید جامعهپذیری را مهمترین موضوع درسی خـود در
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ّ
این شراین قرار دهیم ،برای اینکه بتوانیم به حدی از تجدید همبستگی اجتماعی دسـت یـابیم و
از آن ریق راهی برای بقاء بجوئیمّ .
مؤدب شدن اعضاء ستاد عتف به آدابی که اکنون در انبوه
ً ج
ّ
دستورالعملهای عمدتا کنترلی که کارکردشان تنها تبدیل کردن دانشگاه به یک سازوارۀ محقـر
بوروکراتیک است ،جگم شده است و سـپس ّ
ّ
مـدیریتهـای دانشـگاهی و اعضـاء
مـؤدب شـدن
هیأت علمی دانشگاه به آداب علم ،نه تنها ناظر به تجدید حیات امکان بقاء ما در آینـده ،بلکـه
در درجۀ ّاوو یک ضرورت حاد در شراین حاضر و زمان حاو است.
نقش وزارت عتف نیز بالتبع داار تغییـرات عدیـده خواهـد شـد .نقـش دیـوان کنـونی ایـن
وزارتخانه اکنون سالهاست که بیش از هر ایز نوعی توزیع بودجه و نظارتی نـهانـدان شـامل و
ً
جامع بر عملکرد ّ
کمی دانشگاهها ،عمدتا در امـر آمـوزش و انـدکی در امـر پـژوهش ،را شـامل
ً
میشود .این نقش با سازمانی ناکارآمد ،همواره اارهیی جز ادامۀ وضع موجـود نداشـته و مـیال
ّ
برغم نقدهای بسیار جدی بـر بـازار مقالـه کـه از آن مقالـۀ بـازاری حاصـل مـیشـود ،نتوانسـته
تصمیمی شایسته و نیز سریع ّاتخاذ کنـد و همهنـان نظـارهگـر ویرانـۀ ایـن دسـتگاه اضـمحالو
ّ
اندیشه باقی مانده است .دیوان این وزارتخانه داار همۀ نقائصی است که کـل دیـوان ناکارآمـد
ایران کنونی بدانها داار است و این دیوان نیز بهنوبۀ خود در عواقب همۀ آن جبحران ناکارآمـدی
سهیم محسوب میشود .اگر قرار باشد دانشگاه ایرانی در این وان سای عجیـب محـاب آینـده و
هنگامۀ هولناک ترس اکنون ،نقشی بر عهده گیرد ،وزارت عتف نمیتواند فقن در نقـش یـک
ّ
فیلسوف راهنما و متوقع ظاهر شود؛ بلکه باید واعظی باشد کـه خـود وی نخسـتین مـتعظ خـود
است .این دربارۀ هر بخش و همه بخشهای دیوان ناکارآمد کنونی هـم واجـد صـدب اسـت ّامـا
دربارۀ وزارتخانههای بهداشت ،درمان  ،...آموزش و پرورش و عتف بـه ریـق جاو و دربـارۀ
وزارت عتف ّ
حتا بیش از دو وزارت دیگر صادب است.
اینکه آموزۀ «آینده از آن هوش مصنوعی و روبوتیک خواهد بود» دکه تا انـدی پـیش ورد
زبان همه بود  ،تا اه اندازه در جهان پساکرونا امتداد خواهد داشـت ،در هنگامـۀ کنـونی میـان
دو پاسخ بیعتگرا و فنگرا واجد احتمالی در نوسان است و هـر دو را مـیتـوان از وجـوهی،
ّ
موجه محسوب داشتّ .اما این دیگـر روشـن اسـت کـه در هـر یـک از دو احتمـاو ،نمـیتـوان
زیرساختهای زم در علوم محر را مانند دهههای اخیر در حد تقلیـد انـدک و بسـندگی بـه
ج
ظاهر علم دمانند همان پرویۀ سطحیپرور مقالهنویسی که در انهـدام جبنیانهـای نااسـتوار علـم در
ایران و س لهپروری در این دیوان ،نقشی کمتر از رانتخـواری نداشـته اسـت  ،فروکاسـت و بـا
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هوش مصنوعی و روبوتیک هم همانگونه از ریق مهندسی معکوس عمل کرد که تا کنـون بـا
کل صنعت ،از جمله ّ
حتا صنایع نظامی ،انین کردهایم و حاصل آن یک خودروسـازی مـادون
مونتای با ضایعات مرگ و میر رتبه ّاوو در جهان است .اینکـه دهـههـا از ّ
توجـه مـا بـه ینتیـک،
ّ
شیمی و زیستشناسی سلووملکوو میگذرند ّاما نهایـت تـوان مـا در انسـتیتو پاسـتور ،موسسـۀ
رازی و پژوهشگاه رویان نمایان و خالصه میشوند ،نمیتواند راهی به آیندۀ پساکرونا بـرای مـا
بگشاید؛ ارا که در هنگامۀ کرونا سهم ما در تشخیص و پژوهش به سوی درمان ،معـادو صـ ر
بوده؛ یعنی در هنگامۀ مرگ و زندگی ،حاصل عملکرد همۀ این دوران ،فقن همان ایزی بـوده
ّ
جمعیـت آن دهـه از آن
که جوامع/جامعۀ ایران میتوانسته/میتوانستهاند در دهۀ اهل نیز برای
ً
بهرهمند باشد/باشند .همهنین عملکرد ما در پیشگیری نیز احتما از آن هم کمتر یا در همـان
حد قابل برآورد است.
ً
حتما بر خواننده روشن است که آنهه اینجا گ ته میشود ،همان نیست که ّ
توسـن منتقـدان
این اهار دهه گ ته شده است؛ زیرا این عصر دیگر همان عصر نیست .ارا کـه محتمـل اسـت
کرونا انان جهانی را پس از خود رقم َزند که دیگر بـازی اینهنینـی در کرانـههـای شـکننده و
ّ
وابستۀ علم و فنآوری نتواند امکان اندانی برای بقاء ما به ارمغان آورد ،بهویژه آنکه کـل رفتـار
ً
بشر با سوختهای فسیلی و مصرف کانیها هم احتما داار تغییراتی اساسی خواهد شـد کـه
بالمآو آن نیز متناسب با انین تغییراتی در کل نظام تولیدی و نیز مصـرف جهـانی خواهـد بـود.
آموزش عالی ما در همۀ این دوران از ریق انواع سهمیههـا نـه در مسـیر گسـترش دسترسـی بـه
منابع علم برای عموم ،که بر گسترش بهرهمندی از مزایای منزلت اجتماعی تحصیل دانشـگاهی
برای بخشی از جامعه ،گام سپرده است .گراه ّ
کلیت مهاجرتها به جهـان غـرب را نمـیتـوان
ّ ً
ً
قویـا بـاقی اسـت کـه اـرا
صرفا نتیجۀ عملکرد آموزش عالی دانست اما به هر حاو این پرسـش
انین سرمایۀ عظیمی همهون صدها مریم میرزاخـانی و کـوار بیکـار بال عـل و هـزاران نمونـۀ
بالقوۀ دیگر نمیتوانند دانشگاه ایرانی را جایی مناسب برای اندیشهها و پژوهشهای خود بیابنـد و
همه ّ
مترصد هستند تا در نخستین فرصت بار س ر بربندند و راهی دیاری مناسب شوند؟ بـه نظـر
میرسد از گامهای لرزانی که در دولتهای ششم و ه تم برای بازسازی نظام علم در معاونـت-
ّ
های آموزشی و پژوهشی وزارت عتف برداشته و سپس در همانجا متوقف ماندند تا کنون ،روند
ی شده را میتوان روند محاب بیشتر علم و رواج بیشتر دیوانسا ری در عملکرد این وزارت و
ّ
کل دانشگاه دانست ،هراند کوشش امیدبخش این وزارتخانـه در دولـت یـازدهم بـرای جمبتنـی
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شدن عمل بر اندیشه را هم نمیتوان نادیده انگاشت؛ این رویکرد هم اگر در کل ّیت خـود یـک
ضرورت باشد ،در شراین کنونی یک ضرورت حیاتی است.
در زمرۀ این ضرورتها باید ّ
توجه ویژه به قشرهای فرودست نیز منظـور شـود؛ آنهـه امـروزه
برای آموزش از راه دور در دستور کار قرار گرفته ،گذشته از قابل نقد بودن میزان کارآمدی آن،
ً
هم اخالقا نباید کماکان وسیلهیی برای کسب درآمد دولت و فـروش بیشـتر اینترنـت ضـعیف و
گران ،تداوم رونق شرکتهای سودجو ،فرصت لب و ناکارآمد دولتی ،خصوصـی ،خصـولتی و
ً
الیگارشی مالیبوروکراتیک باشد ،هم عمال تداوم بر سر شاخ نشستن و جبن جبریدن است .ادامۀ ایـن
ً
روند برای بقات محرومی که بهرهبـرداری آنهـا از اینترنـت عمـال حـاوی حسـرت و آرزوسـت،
ارمغانی نخواهد داشت .اگر گسترۀ حیرتانگیز انواع جبنگاههای مدرکسازی و مدرکفروشـی بـا
عنوان دانشگاه ،جلب درآمدهای بقۀ ّ
متوسن نوین دحاصل از توزیع عوایـد فـروش ن ـت هشـتاد

د ری را آماج خود قرار داده بوده و نوعی آموزش عالی تودهای بسیار گران و بسـیار ناکارآمـد را
ایجاد کردند ،در شراین کرونائی و پساکرونائی نمیتوان تحت شعار آموزش از راه دور و در خانـه
بمانید ،بر حسرت محرومان افزود و بر ته ماندههای سرمایۀ جت جنـک بقـۀ ّ
متوسـن شهرنشـین اشـم
ً
مع دوخت .وزارت عتف باید امر همبستگی را عمال و در اجـزاء سیاسـتهـای خـود منـدرج و
ّ
منظور نموده و گامهای بلند و جدی برای ممکن شدن آمـوزش بـردارد .از جملـه تـأمین اینترنـت

رایگان برای همۀ بهرهبرداران.
در همۀ سیاستهای دانشگاهی ما تا کنون ،روند مشهود ،رونـد فزاینـدۀ تقلیـل علـم بـه تکنیـک،
تقلیل آموزش بـه یـادگیری و تقلیـل یـادگیری بـه خوانـدن بـوده اسـت؛ بـه ـوری کـه ّ
حتـا جمـدیران و
ً
ّ
مدیریتی و مشورتی ستاد عتف نیز عمال در این سـیکل معیـوب عمـل کـرده و
پژوهشگران حوزههای
ّ
حتا دربارهاش مقاله نوشته و سخن میگویند دبهجای علم از تکنیک ،بـهجـای آمـوزش از یـادگیری و
بهجای یادگیری از خواندن میگویند  .اکنون بیم آن است که این روند در سیاسـت آمـوزش از راه
مدیریت از راه دور نیز احتما ً ّ
ّ
کمیتر ،صوریتر و بوروکراتیکتـر از
دور تشدید شود؛ همهنانکه
ّ
ّ
گذشته خواهد شد .توصیۀ مؤکد به وزارت عتف ،پیشگیری جدی از ایـن رونـدهای خطرنـاک و
بازگرداندن امر علم به ارادههای آزاد معطوف به کشف و شناخت حقیقت ،امر آموزش بـه ادراک
و مشارکت متقابل استاد و دانشجو در فرآینـد ادراک ،گـذر از سـیکل معیـوب «اسـتاد بـیسـواد،
دانشجوی تنبل» دبه تعبیر مجید تهرانیان که اگر امروز بود ،مشاهدات آن روز خود را عین کی ّیـت
میدانست و بازگرداندن امر یادگیری به جستوجو و فهم بهجای خوانـدن اسـت .رایگـان شـدن
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دسترسی به میلیونها منبع در سراسر جهان ،فرصتی مغتنم اسـت کـه بایـد هـم از همـان دانشـجوی
تنبل و استاد بیسواد تا شی تگانی مانند میرزاخانیها را بدان دعوت کرد و هم آن را با پاسخ میبـت
در ایــران همــراه و همســو ســاخت .از جملــه بــا دسترســیپــذیری حــداکیر منــابع کتابخانــههــای
ً
دانشگاهی برای حداکیر بهرهبرداران ممکن و ایجاد فرصت این بهرهبرداری؛ میال با ایجـاد امکـان
ّ
بهرهبرداری از منـابع هـر دانشـگاه بـرای همـۀ اسـتادان ،دانشـجویان و محققـان همـۀ سـازمانهای
آموزشی و پژوهشی کشور و رایگانسازی مطالعات آن یـن .ایـدۀ محـوری و حیـاتی همبسـتگی
ج
نباید در همدستی دیوانسا ری ناکارآمد و تودههای محروم ناامید از تغییر ،به ضد خود بدو شـود،
هم بر شکافهای موجود بی زاید و هم بر مخا رات ّ
حـاد پسـاکرونائی ،هـم بـه تـوده مانـدن ایـن
تودهها منتهی شود و هم به لحظۀ فروپاشی این دیوان ناکارآمد فرصت لب.
ّ
ّ
کل دیوانسا ری ناکارآمد ایران نیازمند تصمیمهای جدی بزرگ و برداشـتن گامهـای بلنـد
استّ ،اما اکنون روی سخن این ججستار با ساختمان شهرک غرب و بـا دو سـوی امتـدادهای آن
ّ
داز دانشگاهها به آن و از آن به دانشگاهها ست .آیا وزارت علوم کـه در برابـر کـل ایـن دیـوان-
ّ
سا ری غیر مولد و مصرفکننده ّذرهیی کواک است ،از ارادۀ زم و شـجاعت اقـدام بـرای
ّ
مسـؤولیت خـود و حرکـت بـه سـوی عبـور از جبحـران
همبستگی ،گام برداشـتن در مسـیر فهـم
ّ
ّ
َ
ج
برخوردار خواهد بود؟ گذشته از کل حکومت ،عملکرد کل ستاد دولت در این بحـران ن ـس-
گیر ،نزد افکار عمومی ،میتواند حاکی از اندیشـههـای کوتـاه ،ارادههـای متزلـزو و بـازیگران
ضعیف دانسته شود ،هراند ساکنان خیابان پاستور هر روز به خودشـان آفـرین بگوینـد .اینـک
ّ ّ
جدی ،منحصر بهفرد و بینهایـت ّ
ّ
مسـؤولیت اجتمـاعی! آیـا
مهـم ای ـای
این جامعه و این منصۀ
ّ
مسـؤولیت اجتمـاعی
وزارت عتف خواهد توانست ،بهجای درخواست کتابهـه و جـزوه دربـارۀ
ّ
مسؤولیت تاریخی و اجتماعیاش انان نیک عمل کند کـه بـی-
دانشگاه ،یک بار هم خود به
ّ
مسؤولیت اجتماعی بـرای دانشـگاههـا باشـد و یـک نمونـۀ عملـی از
نیاز از ارساو دستورالعمل
خودش به آنها عرضه بدارد؟ امروزه شاهد آن هستیم که دیوان فاسـد و فرصـت لـب همدسـت
ً
بازار فساد ،یا همان دیوانی که اصو نماینده یا امتداد آن بازار اسـت ،از امکانـات حیـاتی بقـاء
داشیائی مانند ماسک و مواد ضدع ونی هم در مسیر نابودی بیشتر جامعـه و اضـمحالو بیشـتر
همبستگی ،است اده میکند داست اده یـا غیرانسـانیتـرین سـوء اسـت اده؟  .آیـا وزارت عتـف و
دانشگاهها میتوانند برای ارتقاء کا ی آموزشی نامرغوبشان گامی اخالقـی بردارنـد و انـدکی
هم به بازسازی و بازآموزی و بازپروری ذهـن و اندیشـۀ خـود و ّ
تعهـد اخالقـی در عمـل خـود
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ً
ّ
بپردازند؟ آیا وزارت عتف میتواند میال پدیدۀ ضـدعلمی «جـزوه» را ممنـوع کنـد و یـا اجـازۀ
ّ
تدریس و بهویژه اعطای درجۀ دانشیاری را به کسانی که فاقد حوزۀ مطالعاتی مشخص و فاقد
ّ ّ
شخص خود هستند و اثر خود را در حوزۀ ّ
تخصصی خـود تعلـیم
اثر تألی ی در حوزۀ مطالعاتی م
ً
ّ
نمیدهند ،متوقف سازد؟ یعنی کال یک بار هم شده ،معیارهای علم را بهجای معیارهای دیوانی
قرار دهد و آن معیارها را مبنای توزیع منزلت دانشگاهی َ
سازد؟ آیا دانشگاهیان خواهند توانسـت
بهجای محکوم کردن دائم جهان سیاست و حکمرانان ،اینبار مسـؤو ّلیت اجتمـاعی خـود را در
راستی ّادعای خود ّ
ّ
مظلومیت برای لحظهیی صـرفنظـر
دادعای علم ای ا کنند ،از ّادعای ابدی
ج
ج
ّ
مسؤولیت خود را در این آنومی ویرانگر و زمینهیـی کـه بـرای کشـتار کرونـائی ،کشـتار
کنند و
ج
ج
جادهای ،کشتار تیغ خونریز فقر و دیگر کشتارها پدید آوردهاند ،موضوع درس خود قرار دهند؟
کوشش برای جامعهپذیری مگر از خالو توضیح ایستی امر اجتماعی و شـرا نقـیرهـای آن
ً
نیست که ممکن میشود؟ در این مسیر ،اگر اصو پیموده شود ،راهپیمـودن اسـتادان َبرحکومـت
نیز ضروری است ،هراند از بهرهمندان از تمایز و تبعیر دبرخورداران از انواع رانتهای آشکار و
ًّ
پنهان بیشتر انتظار میرود که جدا در این مسـیر گـام بردارنـد .سـخن آن نیسـت کـه ماننـد سـایر
متوسن ،این بخش از بقۀ ّ
بخشهای بقۀ ّ
متوسن جدید هـم در زیـر بـار ـاعون مصـرفزدگـی
خود در حاو له شدن و نـابودی دائـم نبـوده اسـت و خـود آن در ایـن میـان از نمودهـای نـابودی
زیرساختهای ضروری حیات بر این ّ
سیاره و در این جامعه نیست! سخن آن اسـت اکنـون کـه تیـغ
تیز فناء همۀ ساکنان ّ
سیاره را تهدید میکند ،آیا این بخش میتواند دستکم مییـابهـای حرفـهای
خود را بشناسد یا به یاد آورد و یک بار هم که شده دربارۀ آنها سخن بگوید و بدانها عمل کند؟
اه ما در آستانۀ یک ارخش پارادایمی باشیم ،یا تنها رویکردهـای علـم و سـطوا و انـواع
َ
ج
مسألهها بدون تغییر شیوۀ فهم عالم در شرف تغییر باشند ،همۀ علوم باید در فهم و شـناخت ایـن
ج
تغییرات سهیم بوده و ای ای نقش کنند .علم در حاو تغییر است و تار یخ علم در ش جرف پـذیرش
یا احداث مسیرها و باورها و استنتاجهای نو .علوم در ایران نیز باید در این م اهمه سهیم شوند.
 .6اقتضائات آیندهنگرانه علوم انسانی در آموزش عالی ایران بهطور اخص در شرایط
پساکرونائی

علوم انسانی مسؤول ُمستقیم فهم این امر در حین وقوع و امار در ُش ُاری وقاوع اسات! ّ
البتـه علـوم انسـانی نیـز
نیازمند تجدید نظرهای اساسی هستند .به تعبیری ،علم جامعهشناسی در جوامع موجد آن بـدین دلیـل
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ایجاد شد که در حین جرخداد جمدرنیته و پس از آن اارهیی برای همبستگی از دسـت رفتـه بیابـد .ایـن
ادبیات گرفته تا ّ
کلیت علوم انسانی هم صادب است ،از ّ
تعبیر دربارۀ ّ
الهیات .این علوم باید بـه نحـوی
به تجدید حیات خود بیندیشند که امر جبحرانزده و داار آنومی ،یعنی جامعـه ،در آنهـا امکـانی بـرای
بازسازی خود بیابدّ .اما بهعالوه در شراین کنونی نیز آیندهنگری ،درست همان ور که همیشـه یـک
پرسش محوری همۀ انسانها بوده ،اما اکنون که پرسش محـوری جمبـرم همـه اسـت داـه خواهدشـد؟

آینده اگونه خواهد بود؟  ،یک دستورالعمل خاص برای علوم انسانی محسوب مـیشـود .کوشـش
ّ
ّ
جدی و ترک عادت آن معلمی که سـخنانی را سـالها و سـالها از پـی هـم یکسـان بـه دانشـجویانش
میگ ت و آغازی نو با کوشش برای فهم آنهه در آستانۀ وقوع اسـت ،مسـؤو ّلیت و ّ
حتـا دیـن علـوم
َ
انسانی به جامعه محسوب میشود .هراه این مسؤو ّلیت بهتر ای ا شود و این دیـن کامـلتـر ادا گـردد،
راه ما به آیندۀ ناهموار ،هموارتر خواهد بود ،و بالعکس ،هراه این مسؤو ّلیت بـا جنقصـان بیشـتری ای ـا
شود و این دین ادا نشده ،بماند ،آیندۀ ما با جمخا رات بیشتر همراه خواهد بـود .وقتـی هـم مـیگـوئیم
مخا رات ،یعنی جانهایی که از دست خواهند شد ،انسانهایی کـه نابهنگـام پـذیرای مـرگ خواهنـد
شد ،ابهامهای بیشمار که راه زیستن را دشوار ،مسیر آیندۀ همه و تکتک آحاد را صعب میکننـد،
و انبوه بیشمار کسانی که از هزاران امری که اینک نـامعلومانـد و در آینـده ،محتـومَ ،رنـج خواهنـد
کشید.
ایــن آینــدهنگــری ،هــم مــیتوانــد جمســتلزم آینــدهپژوهــی ،لــذا اکمــل آینــدهپژوهــی و فهــم
ّ
آیندهپژوهانۀ موضوعات علم هر معلم باشد ،هم میتوانـد بـدون بهـره جبـردن از آینـدهپژوهـی در
برنامۀ اندیشه قرار گیرد .از مهمترین ّ
غیرمبتنی بر آینـدهپژوهـیّ ،
منصههای آیندهنگری ج
تأمـل بـر
پرسشها و بهویژه به مسائل آتی است که در حیطۀ ّ
تأمالت هر علم ،حادث خواهنـد شـد .مـا تـا
کنون همواره در همۀ حوزههای علم ،مسأله ،پرسش ،یافته و گـاه ّ
حتـا دادۀ دیسـیپلین علمـی را
وارد کردهایم و خود کاشف یا برسازندۀ مسأله نبودهایم؛ بهویژه مسألههای اصلی که جهان علـم
بر پاسخهای ممکن و موجود بر آن مسائل بنا میشوند ،مسائلی نبودهاند که کشف یا برسـاختن
آنها در دانشگاه ما جرخ داده باشند .اه آن مدارهای مذکور در فراز نخست این ججستار اکنـون و
پس از کرونا کماکان برقرار بمانند و اه احتما ً تا حدود قابل ّ
توجهی دگرگـون شـوندّ ،
کلیـت
جهان پساکرونا میتواند مانند جهان پیشاکرونا نباشد؛ هراند همـواره تأسـیس علـم بـر مسـأله،
یک ضرورت بوده که ما از آن غافل مانده یا بدان تغافل کرده بودهایم ،بـرای جهـان پسـاکرونا
بازاندیشی مسائلی که علم برساخته یا مکشـوف مـیدارد بـرای مـا ضـرورتی مضـاعف خواهـد
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ّ
متخصـص کـالم یـا یـک
داشت .بهعنوان میالی از آیندهنگـری در غیـاب آینـدهپژوهـی ،یـک
ّ
متکلم ،میباید دریابد که مسألۀ عدالت خداوند اگونه و با اه تحریرهای نو و اه سویههـایی
در جهان پساکرونا ّ
قابلیت و احتماو را خواهند داشت .علوم انسانی ما در برابر انبـوه مسـأله-
هایی قرار دارند که ججز اندکی از اهالی این علوم بدانها نمیپردازند و لذا آنها نیز نمیتوانند همۀ
ج
مسائلی را که جامعه آ کنده از آنهاست مکشوف و مطرا سازند .اکنون ّامـا در ش جـرف ورود بـه
دورهیی هستیم که احتما ً آن شیوههای خوگرفته در دانشگاه ایرانـی کـه دهـههـایی بـی ّ
تأمـل و
درنگ با آنها زیسته بودیم ،تکافوی زیستن ما را نخواهند داشـت .در فهـم بسـیاری از ایرانیـان،
هنگام وقوع جرنسانس اروپائی ،سپس فیزیک جدید که با نیوتن شناخته میشود ،سپس در عصر
روشنگری ،آنگاه فرازآمدن فلس ۀ جمدرن ،آنگاه پیدایش فیزیک و ّ
بیعیات و شـیمی جمـدرن ...
ما در جوار عرصههای وقوع و جرخدادهای جدید و در تجربۀ زیستۀ آن روزگارمان ،همعصـر آن
جرخدادها نبودهایم؛ نزد این ایرانیان ،که اکیریـت مـا را در ایـن دو سـده شـامل مـیشـوند ،ایـن
ناهمجواری زمانی یا تاریخی حمل بر عقب ماندن از تاریخ شـده اسـت و آنـان ّ
موقعیـت مـا را
داار تأخیر تاریخی دانستهاند؛ گراه ن س این فهم از تاریخ که گوئی بـر یـک جبـردار یـا یـک
ً
خن واحد جاری است ،نوعا هم بسی اشتباه بوده و هم ناشی از مقهورشدگی در برابر تغییـرات
ج
مذکور ،اینک این ماییم و تاریخی نو که در ش جرف وقوع است و مـا هـم هـمعصـر آن هسـتیم؛
ً
پس ما اخالقا دیگـر جمجـاز نیسـتیم و نمـیتـوانیم خـود را همهـون دو سـدۀ اخیـر همهنـان در
ّ
موقعیت تأخیر تاریخی بدانیم .تغییرات ،اکنون در جوار و در درون تاریخ مـا در جامعـۀ مـا ،در
زندگی و در درون تکتک ما در حین جرخ دادن هستند و مائیم که باید آن را ب همـیم و مسـائل
آن را برساخته یا جمنکشف سازیم .یک تاریخ هماکنون در حـین جرخ دادن اسـت و تـاریخی نیـز
بهزودی جرخ خواهد داد که اکنون آن را پساکرونا مینامیم .فهـم ایـن دو بـس مهـم و در شـمار
ّ
ّ
مسؤولیتهای کل جهان علم است ،اما بهویژه علوم انسانی را میباید مسؤوو جمستقیم فهـم ایـن
ج
امر در حین وقوع و این امر در ش جرف وقوع دانست.
آیندهپژوهی نیز ،هم ذیل آیندهنگری و هم در هیأتی جمستقل باید در دسـتور کـار دانشـگاه،
بهویژه علوم انسانی ما باشد .در هیأت ذیل آینـدهنگـری ،آینـدهپژوهـی شـامل تمهیـد و تهیـه و
کمک به تحلیل دادههـای مـورد تقاضـای آینـدهنگـری خواهـد بـود .تحلیـل رونـدها و یـافتن
روندهایی که در وهلۀ نخست اندان حاکی از تبدیل شدن بـه جریـانهـای اصـلی نیسـتند ّامـا
ّ
میتوان نشانگانی داو بر قرار گرفتن آنها در مسیر یا مسیرهای اصـلی یـا مهـم یافـت و شـناخت
دتوصیف آینده/آیندههایی که با آنها رقم خواهد/خواهند خـورد ،در شـمار وظـائف ایـن نـوع
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آیندهپژوهی خواهند بود .در هیأت مستقل نیز آینـدهپژوهـی شـامل تشـخیص همـۀ جرخـدادهایی
ج
است که در افقهای نزدیک و اندکی دور با احتماو وقوع همراه هستند.
علم تاریخ نیز دستکم به دو صورت باید در این تغییر ای ای نقش کنـد .یـک صـورت آن
ّ
است که با شرکت و مشارکت همۀ نویسندگان ،اندیشـندگان ،محققـان همـۀ علـوم و نیـز خـود
اصحاب تاریخ باید جرخ دهد .یعنی م اهمه با تاریخی که در حاو وقوع است .منظور من ثبت و
بیان همه ایز است؛ همۀ آنهه در حاو وقوع است باید ثبت شـده و در منظـر علـم تـاریخ قـرار

داده شوند .در این زمینه ،ثبت خا رات و نیز ثبت برداشتها و تحلیـلهـای همـۀ کنشـگران ایـن
ّ
علوم حائز ّ
اهمیت محسوب میشود .در این برداشتهاست کـه نحـوۀ تلقـی امـر آتـی در فهـم و
ج
نگاه این علوم را میتوان دریافت؛ گو اینکه سایر کنشگران دانشگاهی نیز در ای ـای ایـن نقـش
ً
بیسهم نیستند؛ اه جمن ردا و توصـیف و ثبـت تجـارب شخصـی ،اـه در تشـخیص و توصـیف
تغییرات دیسیپلینری؛ همۀ دیسیپلینها باید به آیندهنگری بپردازند .این آینده ،آیندهیی اسـت کـه
نمیتوان اندیشیدن بدان را به دانشگاههای دیگر ،اندیشمندان دیگر جوامع ،دستگاههای فکـری
ّ
و فلس ی دیگران ،یا دیگر محققان و پژوهندگان واگذار کرد؛ مسأله ،مسألۀ بقـاء همـۀ ماسـت و
ّ
مسؤولیت مستقیم و جمشخص خودمان را در فهم آن برعهده گیریم.
هر کدام میباید
صورت دوم ای ای نقش علم تاریخ ،رصدگری تغییرات تاریخی و شناخت وجوه گونـاگون

تغییراتی است که تاریخ کنونی بشر تجربه میکند .در این باره ،علم تاریخ واجد نـوعی فهـم و

نیز روشهاست که دیگر دیسیپلینهای علمی از آنها برخوردار نیستند .علم تـاریخ مـیتوانـد و از
دید من میباید در نگارش «تاریخ جاری» سهمی درخور و منحصر بهفرد ای ا کند.
 .7نقااش روشاانفکران ،صاااحبنظااران ،دانشاامندان گااروههااای مرجااع اجتماااعی در
شرایط خطیر اخیر

پیشتر به بخشی از نقش ممکن گروههای مرجع در تجدید انواعی از همبستگی پرداخته شـد :از
آنجا که دیوان ددولت ،وزارت آموزش و پرورش فاقد امکـان تعیـین نقـش والـدین در جامعـه-
پذیری فرزندان است ،این روشن کران و صاحبنظران هستند که باید ریق و محتـوای آنهـه را
که والدین باید با فرزندان در میان نهند و نیز روشهای گ توگو بـا فرزنـدان و روشـهای عملـی
این جامعهپذیری را با آحاد جامعه در میان نهند .نکتۀ ّ
خاص دیگر که اکنـون بایـد بـدان اشـاره
شود ،اندیشیدن و خلق آثار و گ تارهایی هستند که بتوانند راهی برای کاسـتن از رنـج همگـانی

 / 104جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

باز کنند و از این آ م بکاهند .همهنین کمک به شناخت شرایطی که در آن هستیم و توصیف
هراه کاملتر و دقیقتر این شراین نیز ،بسیار مهم است و این مهـم را ایـن گـروه بایـد برعهـده
بگیرند .بخشی از این رنج ناشی از ترس همگانی از مرگ است و بخشی ناشی از ترس از آیندۀ
نامعلوم که گاه بسیار تیره مینماید .توصیف ّ
ماهیت احتمالی آینده تا آن اندازه کـه قابـل درک
است و توصیف احتما ت گوناگون آن و ـ برای نیل بدین مقصود ـ کوشش هراه بیشتر بـرای
فهمیدن امر واقع کنونی نیز در شمار ّ
امهاتی است که از این گروه برمیآید.
از اینها که بگذریم ،سخن آنهـا ،خـود ،بخشـی از تـاریخ در حـاو وقـوع اسـت .اصـحاب
اندیشــه ،نویســندگان ،شــاعران ،هنرمنــدان ،و همــۀ آنــان کــه انـواعی از ســخن و بیــان را خلــق
میکنند ،بهزعم این قلم ،تا میتوانند باید بگویند و بنویسـند و خلـق کننـد و بـا مـردم در میـان
ً
نهند .گذشته از آنان که جمستقیما در ح ظ جان آحاد جامعه داز بابت و مراقبـت و تولیـد مـواد
ّ
ضدع ونی گرفته تا تولید و توزیع غـذا و سـایر امـور حیـاتی مربـو بـه جسـم و جـان آدمیـان
میکوشند ،از یک منظر ،شاید مهمترین کار در ایـن شـراین «گ ـتن» باشـد .بنـابراین پـس از
ضرورت محافظت مستقیم از جان آدمیان ،من اگر یـک سـخن بـرای عرضـه داشـته باشـم ایـن
است که همه کس سخن بگویند و ّ
البته تا میتوانند سخنان خـود را بـا دیگـران در میـان نهنـد.
روشن است که در وهلۀ نخست این درخواست به کسانی عرضه مـیشـود کـه صـاحب سـخن
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
اه از آرامشها ،اه به ت سیر بپردازند و اه به نقـد و رد ت اسـیر دیگـران ،بسـیار شایسـته و مهـم
ّ
واقعیت ّ
است که از گ تن بازنمانند و در بازنمائی ّ
حتا در حد اصراف هم ،دریغ نکنند .مهم آن
ّ
است که دورۀ حاضر در تمام جوانب و ویژگیهای ممکن به سخن درآید و تا حـد مقـدور هـیچ
ایز جرخداد جاری از گ تهشـدن بـاز نمانـده باشـد .سـرانجام توصـیف امکانـات و احتمـا ت
ّ
ّ
ّ
ّ
ضـروریات برهـه یـا دورۀ کنـونی اسـت کـه بـر
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت آینده نیز از
عهدۀ اندیشمندان فرض میشود .شاید ّ
تصور تغییرات جبنیادی در جهان علـم ،بـیش از هـر ایـز
تخیل غیر واقعبینانه باشد و شاید ّ
ناشی از یک ّ
حتا این سـخن دربـارۀ رویکردهـا و جریـانهـای
جهان علم هم از روائی کامل برخوردار نباشدّ .اما فرض آن ،فـی ن سـه محـاو نیسـت ،بـهویـژه
آنکه االشهای اصلی بشر ،بهویژه سه االش زیستمحیطی ،تنهائی دامر اجتماعی و انسانی که
ّ
در تمام سدۀ گذشته در حین بازتعریف ناتمام خود بوده است و جبحران دولـتملـت داقتصـاد،
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قدرت ،منابع و کنترو جمدتهاست که در حاو تأثیر بر روندها و رویکردهای جهان علم بوده-
اند .اینهنین است که ّ
حتا اگر نتوان فروضی معتبر برای احتماو وقوع تغییـرات جبنیـادی در علـم
َ
کنونی یافت ،باز هم روا مینماید «دانشمندان و آموزش عالی ما گرد رخـوت یـک قرنـی را از
تن خود بتکانند؛ شاید که جهان در حین یک دگردیسی و علم در حین یک ارخش پارادایمی
باشد!»

همهگیری کرونا و طرح برخی از پرسشها و حدسهای
اولیه در تغییرات ساختاری و مالی آموزش عالی ایران
غکمرضا گرایینژاد

مقدمه

1

همهگیری و سـپس عـالمگیـر شـدن کوویـد ۱۹-در دامنـۀ زمـانی انـدک ،هـم بـر عینیتهـا و
واقعیتهای زندگی انسانها به ور گسترده اثـر گذاشـت و هـم ذهنیتهـا ،باورهـا ،ارزشهـا و
نظریههای گوناگون را برآش ت و به االش کشید .هنوز بسیار زود است کـه بتـوان دربـارۀ ایـن
اثرات و جنبههای مختلف زیسـت بشـری درنتیجـۀ شـیوع ایـن ویـروس و درگیـری کشـورهای
جهان -که هنوز نیـز ادامـه دارد -نظریـهپردازی کـرد امـا تغییـر و دگرگـونی در امـور واقعـی و
قابلمشاهده ،تا م اهیم و باورهای ذهنی ،یا افزایش سرعت برخی تغییرات قبلـی ،ناشـی از ایـن
پدیــده را نمیتـوان منکــر شــد .بیشــک صــنعت آمــوزش یــا نظـام آموزشــی بــهعنوان یکــی از
بزرگتـرین نهادهـای اجتمـاعی در تمـام کشـورها کـه از ویژگیهـا و خصـلتهای سـنتی آن،
حضور و گردآمدن و رویارویی و تعامل افـراد درگیـر در تجربیـات آموزشـی در زیـر سـقفها،
کارگاهها و برگزاری نشستها بوده است ،نمیتواند از ایـن تغییـرات مصـون بمانـد .پیامـدهای
کوتاهمدت شیوع این ویروس برای انواع نظامهای آموزشی ،میل تعطیلی مدارس و دانشگاهها و
رویآوردن بــه انـواع شــیوههای آموزشــی جــایگزین ،ت کــر و مطالعــه و پــژوهش در خصــوص
 .1مدیر آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه
ایمیلr_geraei@yahoo.com :
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اگــونگی و اثــرات گونــاگون و بیشــمار گســترش ویــروس و بــا خره ارتبــا بــا جامعــه و
تأثیرگذاری محین علمی در کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن ،یا آغاز شده اسـت یـا
اکنون به مرحلهای از بروز و ظهور رسیده است .نتایج میانمدت یا بلندمدت آنهـا نیـز بهتـدریج
بر ابعاد نظری حاکم بر نظـام آموزشـی ،حکمرانـی و برنامـهریزی و سیاسـتگذاری ،نهادهـا و
ساختارها و فرایندها و رویهها سایه خواهد گسترد.
ایــن نوشــتار بــر آن اســت کــه بــا توجــه بــه آنهــه تــاکنون و پــس از گذشــت دو مــاه از
بهرسمیتشناختن ورود ویروس به ایران در آموزش عالی رخ داده اسـت و از خـالو کنشهـا و
واکنشهای مجموعه های این نظام ،تعدادی پرسش و حـدس اولیـه را دربـارۀ برخـی از اثـرات
ساختاری و مالی محتمل در این نظام مطرا نماید .در ریاضی ،حدس ،گـزارهای اسـت مبتنـی
بر ا العات ناکامل که برایش هیچ اثبـاتی یافتـه نشـده اسـت .در علـوم دیگـر نیـز حـدسها و
تصورات ذهن که منشأ آنها معلومات قبلی و قضایای کلیاند که نسبت به آنهـا آ گـاهی وجـود
دارد ،ذهن را به سمتی جهت میدهنـد کـه تـالش کاوشـگرانۀ خـود را بـرای یـافتن علتهـا و
کشف روابن بین پدیدهها هدایت نماید .بر این رواو ،شاید بتـوان برخـی حـدسها و تصـورات
اولیه را دربارۀ اثرات و پیامـدهای گسـترش کرونـا بـرای نظـام آمـوزش عـالی ،بـهویژه در ابعـاد
اثرگذار در برنامهریزی و سیاستگذاری آن مطرا نمود .در این نوشتار در دو موضـوع سـاختار
و برنامهریزی آموزش عالی ایران و مالیۀ آموزش عالی در ایران با توجه به نکات با مـواردی بـه
شرا زیر مطرا شدهاند.
اول ،یکپارچگی یا گسست ساختاری

یکی از عرصههای قابلتأمل در نظام آمـوزش عـالی و مؤسسـات وابسـتۀ آن ،موضـوع سـاختار آمـوزش
عالی در ایران است .در پی این تجربۀ بسیار کوتاهمدت و تجربههای اهار دهه برنامـهریزی و تحـوو در
نظام آموزش عالی ،میتوان پرسشهای زیر را در ذهن پروراند و به پاسخهای احتمالی آنها اندیشید.
آیا وجود دو زیرنظـام گونـاگون -پزشـکی و غیرپزشـکی -در نظـام آمـوزش عـالی کشـور و
ت کیک آنها ،در این رویارویی سخت و آزمون دشوار ،نقطۀ قوت و تکیهگاه بهتری را فـراهم آورد
یا نقا ضع ی را آشکار کرد؟ پاسخ به این پرسش انـدان سـاده نیسـت؛ بنـابراین ،فقـن بـهعنوان
را مسئله و یک کنجکاوی اولیه میتوان به آن نگاه کرد تا راه را برای اندیشۀ بیشـتر و مطالعـات
عمیقتر و علمی دربارۀ موضوع بگشاید.
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نظام آموزش عالی پزشکی ایران در دهۀ شصت شمسی با الگوبرداری از کشـور کوبـا و بـا
را نظریۀ پزشکی اجتمـاعی و جامعـهمحور و اصـرار بـر درهمتنیـدگی بهداشـت و درمـان بـا
آموزش و همگی آنها با جامعه ،ازنظر سـاختاری از بدنـۀ آمـوزش عـالی جـدا شـد .بسـیاری از
دستاوردها از آن زمان تاکنون نتیجۀ این تحوو بوده اسـت .از بینیازشـدن از واردات پزشـک از
بــنگالدش و پاکســتان در همــان دهــۀ اوو ،تــا توزیــع متناســبتر جغرافیــایی آمــوزش پزشــکی،
بهداشت و درمان در عرصۀ سرزمین ،رشد فعالیتهـا و تحقیقـات پزشـکی و مـوارد دیگـر کـه
موضوع این نوشـتار نیسـت ،تنهـا بخشـی از ایـن دستاوردهاسـت .سـخن از ایـن اسـت کـه در
رویارویی با این ویروس جدید و مخل سالمت ،از منظـر آمـوزش و تحقیقـات دانشـگاهی -نـه
موضوع محر درمانی -کدام نظام کارآمدتر خواهد بود؟ در دفاع از وضعیت موجود یا در نقد
آن و توصیه به یکپاراگی آمـوزش و تحقیقـات پزشـکی و غیرپزشـکی ،میتـوان بـه مصـادیقی
تجربهشده در این دوران کوتاه مراجعه کرد.
انین بحرانی و اپیدمیهای بعد از این نیز ،عالوه بر مدیریت اجرایی قوی و متمرکـز ،بـه سـرعت
در تصمیمگیری و کاربرد تمام امکانات دردسترس ازجمله تمامی درمانگاهها و بیمارسـتانها نیازمنـد
است .در عرصۀ پژوهش و تحقیق نیز دسترسی به میدان و زمینهها ،یعنی بیمارسـتان و بیمـار و امکـان
تست و آزمون دوباره و اندباره در تمام استانها یک ضرورت بود .تجربـۀ تسـت داروی فـاویپیراویر
در بسیاری از شهرهای کشور و بیمارستانها ،به ور همزمان ،نمونهای از این تحقیقات بـود .پـس ،از
این منظر به نظر میرسد که این نظام یکپاراه با قدرت تصمیمگیری مسـتقل ،در واکـنش نسـبت بـه
اپیدمی ،نقطۀ قوت درمان و پژوهش دانشگاهی بوده است.
درمقابل ،میتوان شواهدی بر جدایی و دورافتادگی تحقیقات پزشـکی از برخـی تحقیقـات
پایه و مکمـل در ایـن شـراین ویـژه ،میـل تحقیقـات در حـوزۀ ینتیـک یـا سـلووهای بنیـادین،
تحقیقــات شــیمی و حتــی تحقیــق و کــاربرد در عرصــۀ م ـواردی همهــون هــوش مصــنوعی،
برنامه ریزی ریاضی را مطرا نمـود کـه نشـان از ارتبا ـات غیرارگانیـک تحقیقـات پزشـکی بـا
پژوهشکدههای خارج از نظام پزشکی دارد .بهاینترتیب ،سرعت انتقاو دستاوردهای موجود در
آن حوزههــا کنــدتر از وضــعیتی بــا ارتبــا در ســاختار یکپاراــه خواهــد بــود و هماهنگیهــای
بینرشتهای در تحقیقات گروهی نیـز یـا دور از دسـترس یـا زمـانبر و پرهزینـه خواهـد شـد .در
زمانهای که در آموزش و پژوهش ،برنامهریزی و اقـدام بینرشـتهای بـیش از هـر زمـان دیگـری
مطرا و رو به رشد است ،این ت کیـک سـاختاری میتوانـد در حـل مسـائل فـوری یـا راحـی
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حرکتهای آتی ،بـه نقطهضـعف نظـام آمـوزش عـالی بـدو شـود .همهنـین تعریـف ،تبیـین و
برنامهریزی برای آموزش بینرشتهای در رشتههای پزشکی و غیرپزشـکی در جهـان ،ازاینپـس،

بیش از گذشته مورد توجه و شتاب قرار خواهد گرفت؛ امری کـه گسسـت سـاختاری آمـوزش
عالی ایران آن را دشوارتر یا حداقل پرهزینهتر خواهد نمود .آیا منابعی که در وضعیت محدودیت
منابع موجود و دردسترس و در مقابل نیازهای متنوع و متکیـر ایـن روزهـای بهداشـت و درمـان
ً
کشور ،بهصورت ویژه اختصاص مییابند ،اساسا راهـی بـه تحقیقـات مورداشـارۀ بـا در سـایر
حوزهها یا در مطالعات جامعهشناختی ،اقتصادی و فرهنگی مرتبن بـا اثـرات ویـروس کرونـا یـا
برنامــهریزی آموزشــی مشــترک خواهنــد یافــت؟ بــه نظــر اینانــین نخواهــد بــود ،زیــرا س ـوای
عالقهمندیهای فردی ،این ساختارها هستند که به رفتارها نیز جهت خواهند داد.
دوم ،تمرکز و عدمتمرکز در آموزش عالی

منتقدان ،یکی از االشهای اساسی آموزش عالی در ایران را تمرکز بیشازحد در برنامهریزی و

سیاســتگذاری آن و درمقابــل ،اختیــارات کمتــر در دانشــگاهها ذکــر نمودهانــد .ایــن ویژگــی
تاریخی نتیجۀ عوامـل گونـاگون اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت .گسـترش و
همهگیری ویروس کرونا این پرسـش را در مقابـل ایـن نظـام -بـهویژه بخـش غیرپزشـکی آن-
میگذارد که آیا برای مقابله با انین شرایطی و اتخاذ تصمیمات زم ،وضعیت متمرکـز موجـود
مؤثرتر و کارآمدتر عمل کرده است؟ اینکه بر بخش غیرپزشکی تأکید شد ناشی از این واقعیت

اجتنابناپذیر است که دانشگاههای علوم پزشـکی بنـا بـر مأموریتهـا و وظـایف ذاتیشـان در
بهداشت و درمان ،از همان ابتدای اعالم رسمی شیوع بیمـاری یـا قبـل از آن ،در نظـام متمرکـز
سیاستگذاری ،با این موضوع درگیر شدند.
شواهد تجربی ،نشـان از کنـدی و ت ـاوت در گسـتردگی و عمـق اقـدامات و واکنشهـای
دانشگاهی دولتی ،در ای ای وظایف آموزشی ،پژوهشی و ارتبا با جامعه دارد .بسـیاری از آنهـا
به د یلی کـه مـورد نظـر ایـن نوشـتۀ کوتـاه نیسـتند ،در امـر آمـوزش دانشـجویان نیـز تـا پایـان
تعطیالت ،اقدام مؤثری به عمـل نیاوردنـد .از اقـدامات فـردی اسـاتید یـا گروههـای علمـی در
ارتبا ات مختلف ،یـا فعالیتهـای شـرکتهای دانشبنیـان در پارکهـای علـم و فنـاوری کـه
صــرفنظر نمــاییم ،واکــنش و ارتبــا نظاممنــد دانشــگاهها بــا جامعــه در عرصــههای مختلــف
تخصصی ،به اندازۀ ک ایت نبوده است.
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حــاو میت ـوان مجــدد بــه پرســش یادشــده رجــوع نمــود .ایــن کنــدی ،پراکنــدگی و گــاه
بیتصمیمی ،تا اه حد بر انتظارات اعالم برنامه و سیاست از با بـه پـایین مبتنـی بـوده اسـت؟
بدون شک حدودی از تمرکز ،برای ارتبا با وزارتخانههای متولی درمان یا تولید و توزیع کا ها
و خدمات و بـهکارگیری امکانـات و ظرفیتهـای دانشـگاهی و پارکهـای علمـی و فنـاوری،
ضــروری بــوده اســت امــا امــور آموزشــی و پــژوهش دانشــگاهی نتوانســت در ایــن عرصــه ،از
سیاستگذاری مستقیم و متمرکز آنانان بهرهمند شـود کـه بـر کارآمـدی و سـرعت در انجـام
فعالیتهایش افزوده گردد .بخشنامههای متمرکز نیز درنهایت با ذکـر اکیـر گزینـههای ممکـن،
تصمیمگیری را به اختیـار مؤسسـات واگـذار نمـوده بـود و آنهـه در ایـن میـان منتظـر نمانـد و
نمیماند زمان درحاوگذر است.
سوم ،مالی آموزش عالی

آیا این پدیده ،در برخی جنبههای مالیۀ آموزش عالی ،اثرگذاری پایدار خواهد داشـت؟ منظـور
از مالیــۀ آمــوزش عــالی ،تــأمین مــالی ،توزیــع و مصــرف منــابع اســت .دراینخصــوص برخــی
حدسهای اولیه به شرا زیر عنوان میشوند:
 -۱در موضوع تأمین مالی آموزش عالی ،همواره بحی میزان تـأمین مـالی دولتـی در مقابـل

منابع مکمل بودجۀ دولت ،در تمـام کشـورها مطـرا بـوده اسـت .در برخـی از اظهارنظرهـا در
سطح بینالملل یا در داخل کشور ،جستهوگریخته به این موضوع اشاره شـده اسـت کـه وجـود
نظام درمانی متکی بـه دولـت ،در مـدیریت و کنتـرو بحـران مـؤثرتر عمـل نمـوده اسـت .ایـن
قضاوت اولیه ،به رد یا قبوو بازار یا نابازار یـا پررنگدیـدن یکـی از آنهـا میانجامـد؛ بـهعبارتی،
برمبنــای ایــن ادعــا ،بــازار و دســت نــامرئی عرضــه و تقاضــا و ســازوکار قیمــت کــه مبتنــی بــر
حداکیرنمودن سود مؤسسات ازجمله بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی است ،نمیتواند و
قادر نیست که بهسرعت به جمع تالشگران این مقابلۀ تاریخی بپیونـدد؛ پـس دولـت و سـازوکار
نابازاری ،جایگزینی مناسبتر خواهد بود .با این برداشت و توصیه ،آیا میتوان انتظار داشت که
در تحوو تأمین مالی نظام بهداشت و درمان و به دنبـاو آن ،آمـوزش عـالی ،نقشپـذیری بیشـتر
دولت را در سطح جهان یا ایران انتظار داشته باشیم؟
برای این حدس یا نظر اولیه ،در عرصۀ تجربۀ کوتاهمدت حاضر ،هـم میتـوان شـواهدی در
دفاع و هم رد آن عنوان کرد .شواهد نشـان میدهنـد کـه نظامهـایی کـه بهداشـت و درمانشـان
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ً
کامال یا بهگونهای حداکیری متکی به دولت بودهانـد ،واکنشهـا و نتـایج موردانتظـار مت ـاوتی
داشتهاند .کشورهایی همهون ایتالیا ،فرانسه یا انگلستان در اروپا از این جمله هستند کـه برخـی

در زمرۀ آمارهای با ی درگیری و مرگومیر قرار گرفتنـد .از رفدیگـر ،تجربـۀ نظـام درمـانی
بیشتر متکی بر بازار در آمریکـا نیـز بـه نقـدهایی کشـیده شـده اسـت .در ایـران از منظـر نظـام
ً
بهداشتی و درمانی ،تأخیر یـا حضـور ناکـافی بخـش غیردولتـی کـامال قابلمشـاهده اسـت امـا

درمقابل در آموزش عالی -اگراه هم در بخـش دولتـی و هـم غیردولتـی -تـالش بـرای ادامـۀ
آموزش بهصورت مجازی و غیرحضوری دیده شد اما سمت غیردولتـی کـه تبلـور عمـدهاش در

دانشــگاه آزاد اســالمی اســت ،از پــیش از ســاو نــو تــاکنون دراینزمینــه فعــاوتر ،عملیــاتی و
هماهنـگتر عمـل نمـود .آیـا ایـن واکــنش کنـدتر بخـش دولتـی ،فـارغ از آمـادهنبودن برخــی
زیرساختها در مؤسسات دولتی یا انتظار آنها برای تصـمیمگیری از بـا بـه پـایین ،تاحـدودی
ناشی از اتکای آنها به منابع بودجۀ عمومی و ا مینان از تأمین نسبی آنها در قباو هزینـهها نبـوده
است؟ درحالیکه دیگری به بازار و شهریۀ پرداختی متکی است .این ت اوت ،ادعایی است کـه
همواره بازار آن را یدک میکشیده است ،یعنی ت اوت در کارایی و است اده و بهکارگیری بهینـۀ
منابع؛ پس این نتیجهگیری که تغییر در جهتگیری تعیین منابع از سمت بازار به سمت دولـت،
یک نتیجۀ محتوم در آینده است ،هنوز زودهنگام است.
 -۲در عمدۀ تحلیلها و قضاوتهای انجامشده در باب روابن بینالملـل ،پـس از گـذر از
این دوران ،به تضعیف نظریۀ جهانیشدن و دهکدۀ جهانی و به دنباو آن پررنگشدن مرزهـای
ملی و نقش دولتهای ملی اشاره میشود .این پیشبینیهـا میتواننـد در موضـوع تـأمین منـابع
آمـوزش عــالی نیــز اثرگــذار باشــند .یکـی از پیامــدهای قابلانتظــار و راشــده دربــارۀ برتــری
دیدگاههای ناسیونالیستی و رشد ملیگرایی -در مقابل جهانیشدن -ایجـاد موانـع قـانونی بـرای
مهاجرتها و مهاجرپذیری بهویژه در کشورهای توسعهیافته است؛ بهاینترتیب ،ایـن پرسـش رخ
ج
مینماید کـه ایـن کنـدی و نگـاه شـکاکانه بـه بیرونیهـای مهـاجر ،تـا اـه انـدازه در پـذیرش
دانشجوی خارجی نیز تبلور خواهد یافت؟ همهنین آیا میتوان انتظار داشت که گسیل دانشـجو
از کشورهای مبدأ نیز تاحدودی کندتر شود؟
در ایــران -هرانــد بســیار دیرهنگــام و بــا تــأخیر حــداقل دو دهــه -موضــوع اســت اده از
ظرفیتهای بینالمللی و ضرورت تعامـل بینالمللـی در حـوزۀ علـوم و تحقیقـات در مجموعـۀ
حاکمیــت و بــه دنبــاو آن در برنامــۀ ششــم توســعه نقشــی پررنــگتر یافــت .از ایــن منظــر،
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هدفگــذاریها ،حــداقل در ســطح دانشــگاههای معتبرتــر کشــور ،بــرای جــذب دانشــجویان
بینالمللی ،با اولویت کشورهای همسایه و هدف ،مطـرا بـوده اسـت .ایـن جهـتگیری بـرای
تأمین مالی دانشگاههایی که برای رسیدن به نسل سوم دانشگاهها برنامهریزی کردهاند ،اهمیـت
بیشتری داشته است .با توجه به روند و اثرات یادشده در با  ،این امر محتمل است کـه حـداقل
در دو ساو آتی ،رشد برنامهریزیشده برای جذب دانشجویان بینالمللی تحقـق نیابـد .البتـه در
مقابل و بسته بـه آنکـه کشـورهای مقصـد دانشـجویان ایرانـی نیـز اگونـه رویکـردی را دنبـاو
مینمایند ،با فرض محدودشدن پذیرش توسن آنها ،اضافهشدن این دانشجویان به بـازار داخلـی
آموزش عالی قابلانتظار خواهد بود .برآیند این دو -فارغ از سایر سیاستهای اثرگذار داخلـی و
روابن خارجی و با فرض ثبات آنها -تعیینکنندۀ وضعیت و میزان پذیرش دانشـجویان خـارجی
و منابع مالی ناشی از جذب آنها خواهد بود.
 -۳از منظر مصرف منابع در آمـوزش عـالی نیـز بـه نظـر میرسـد کـه بـا گسـترش کـاربرد
تکنولویی یا فناوری آموزش مجازی و تغییر در ترکیـب عوامـل تولیـد در آمـوزش عـالی ،یـک
تحــوو اساســی در راه خواهــد بــود .تعطیلــی آموزشهــای حضــوری کــه بــهاجبار و توســن
تصمیمگیریهای متمرکز دولتی ات اب افتاد ،اجباری دیگر را بـهعنوان تنهـا گزینـۀ قابلانتخـاب
برای تداوم و نه تعطیلنمودن فعالیـت آموزشـی ،پـیشروی دانشـگاهها قـرار داد و آن ،کـاربرد
آموزشهای مجازی و برخن دآنالین در برگزاری کالسهـای آموزشـی دارای ویژگـی نظـری
بود .هراند کاربرد این فناوری و جانشینکردنش بهجای آموزش حضوری ،در عمل ،به د یـل
گوناگون ازجمله پهنای باند و ظرفیت و سرعت اینترنت در کشور ،آمادهنبودن زیرسـاختهای
سختافزاری و نرمافزاری در دانشگاهها و وجود فاصله و شکاف بین آنها از منظر برخـورداری
از ایــن امکانــات ،آموزشندیــدن و ناآمــادگی مدرســان ،مقاومــت در پــذیرش ایــن شــیوه در
دانشجویان یا اقل ناآمادگی ازنظر امکانات برای بهرهمندی از آموزش و کـاربرد آن و بـا خره
پشتیبانی ناکافی اداری ،با وضع مطلوب فاصلۀ قابلتوجه دارد امـا اثـرات گـزینش ایـن فنـاوری
جدیــد بــر اعضــای هیئــتعلمی و مدرســان دانشــگاهها ،دانشــجویان ،فراینــدهای یــاددهی و
یـادگیری ،محــین آموزشــی ،میــزان و اســت اده از ســاختمانها و تأسیســات و بــا خره قـوانین و
مقررات ،امری قابلپیشبینی است .بااینحاو ،موارد یادشده محـل بحـی ایـن نوشـتار نیسـتند،
بلکه اثرات اقتصادی و هزینهای تغییر در تکنولویی تولید ،نکتۀ تمرکز این بحی است .از منظـر
اقتصادی ،تکنولویی یا فناوری بهعنوان اگونگی ترکیب عوامل یا نهادهها برای تولید محصـوو
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قلمداد میشود .کاربرد فناوری آموزش مجازی بـهعنوان فنـاوری سـرمایهبر نسـبت بـه فنـاوری
کـاربر در نظــام حضــوری آمـوزش عــالی در ایــن دورۀ کوتاهمـدت ،بــهویژه در آمــوزش عــالی
غیردولتی ،اثراتی گسترده بر تصمیمات آتـی سیاسـتگذاران و برنامـهریزان کـالن و مؤسسـات
آموزش عالی ایران خواهد گذاشت .از منظر اقتصادی ،تکنولویی یا فنـاوری ،تعیینکننـدۀ تـابع
هزینه است؛ یعنی تابع هزینه دربردارندۀ تمام ا العاتی است که فناوری تولیـد در اختیـار دارد؛
پس تکنولویی تولید و هزینه ،دو روی یک سکهاند؛ بنـابراین ،رویکـرد گسـتردهتر بـه آمـوزش
مجازی و برخن و صرفهجوییهای فوری آن میتوانـد گروههـای یادشـدۀ بـا را بـه اندیشـه و
تغییر نگاه و دیدگاهشان در کاربرد این فناوری ،در بخشهای مختلف از فعالیتهـای آموزشـی
یا اداری رهنمون شود .این نگاه نوین ،در پذیرش دانشجو ،حضور یا عدمحضور ،تعامـل اسـتاد
و دانشجو ،جذب اساتید دازنظر کمیت و کی یت و درنتیجه هزینههای آموزش اثرگذار خواهـد
شد .همهنین برخی نوشتهها به این اشاره داشتهاند که با اقامت و ماندن بیشتر در خانـه و تـداوم
شک به حضور عادی در میان جمعیت ،افراد ،برای کاهش هزینۀ فرصت ازدسـترفتۀ انتخـاب
آموزش عالی یا آموزشهای مهارتی کوتاهمـدت در مقابـل اشـتغاو در بـازار کـار ،تقاضـا بـرای
آموزشهای مجازی خواهند داشت و این امر میتواند افزایش تقاضا برای آموزش مجازی را در
پی داشته باشد.
به نظر نگارنده ،گسترش بهکارگیری این فنـاوری تولیـد در آمـوزش عـالی و اثـرات آن بـر
بهکارگیری نهادهها یا عوامل تولید و ترکیب آنها و کاهش هزینـهها امـری محتـوم اسـت کـه در
آینده نیز پایدار خواهد بود امـا انـدازه و شـدت آن در دانشـگاهها ،اثـر آن بـر ادغـام مؤسسـات
بهویژه مؤسسات کواکتر آموزشی ،همهنین میزان و شدت آن در بخش دولتـی و غیردولتـی،
هنوز قابلپیشبینی نیست.

تأثیر کرونا بر اقتصاد آموزش عالی کشور
غکمحسین خورییدی
مقدمه و بحث

1

پیش از پرداختن به تحلیل موضوع تأثیر کرونا بر اقتصاد آموزش عـالی کشـور بایـد اهـرهای از
فضای موضوعی تحلیل را به نمایش بگذاریم .نمودار زیر میتواند دراینارتبا راهگشا باشد:

 .1استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیلghhossain@gmail.com:
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بهعبارتدیگر ،در یک تحلیل درست باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقتصاد آمـوزش

عالی ما از اقتصادمان و اقتصاد ما از جامعهمان مـا و جامعـۀ مـا از جامعـۀ جهـانی جـدا نیسـت.
علیرغم شراین برکهای 1شکلگرفته در اقتصاد ایران که گاهی شراین داخلـی متغیرهـای ارز و
ال را بهگونـهای وارونـه نسـبت بـه شـراین جهـانی بـه نمـایش میگـذارد ،نبایـد تصـور غلـن
تأثیرناپذیری و یا حتی تأثیرپذیری ضعیف را بر فضای تجزیهوتحلیلهای خود حاکم نماییم!

عالوهبراین ،دو نکتۀ دیگر را نیز باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست اینکه اقتصاد آمـوزش عـالی
نیز همانند کل اقتصاد جامعه ،در دو سطح خرد و کـالن 2و در دو رویـۀ عرضـه و تقاضـا 3بایـد

بررسی شود و نکتۀ دوم اینکه آنهه میگوییم ،درواقع نوعی پیشبینـی آینـده اسـت و بنـابراین،
همیشه باید انتظار غلن از آب درآمدن گ تههایمان را داشـته باشـیم؛ بهدیگرسـخن ،پیشبینیهـا

تحت قواعد کلی مشترکی هستند که نبود هرکـدام میتوانـد بـه غلـن از آب درآمدنشـان منجـر
شود .اصلیترین این قواعد عبارتاند از:
 -۱پذیرش اصل «تاریخ تکرار میشود»4؛
 -۲پذیرش فرض «ثابتماندن سایر عوامل»5؛

 -۳پذیرش اصل «عدمقطعیت»6؛
 -۴ناتواناییهای قالبدمدو های مورداست اده در پیشبینی.7
در ارخۀ اقتصاد ملی ،آموزش عالی خـدمتی اسـت کـه تولیدکننـدگان و مصـرفکنندگانی
ً
دارد .تولیدکنندگان یا همان مراکز آموزش عالی یا کامال دولتیاند و یا اگر در مالکیت و تحـت
مدیریت بخش خصوصی هستند از قواعد تکلی ی دولتی متابعت مینمایند .در حالت عـادی و
با قبوو اصوو منطقی رفتارشناسی اقتصادی ،انتظار میرود که تولیدکننـدگان و مصـرفکنندگان
این خدمت نیز مانند تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سایر کا ها و خدمات ،رفتارهـایی مبتنـی
بر حداکیرسازی مطلوبیـت 8داز سـوی مصـرفکنندگان  ،حداکیرسـازی سـود خصوصـی 9داز
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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سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی و حداکیرسازی مزیت اجتماعی 1داز سوی تولیدکننـدگان
دولتی را از خود بروز دهند ولی واقعیت این است که به د یل مختلف ،این قواعـد رفتـاری در
اقتصاد کشور ما حضوری قدرتمند ندارند! در نمودار زیر تالش کردهایم سـیمای کلـی و بسـتر
تأثیرگذاری کرونا را بر فضای آموزش عالی به نمایش بگذاریم .بدیهی است که پرداختن قـوی
به همۀ این ابعاد نهتنها در توان علمی اینجانب نیست ،بلکه به زمان زیادی نیز نیاز دارد:

بحیی را که تصمیم گرفتهام به شکل اجمـالی بـه آن بپـردازم متوجـه اجابـت درخواسـتی از
سوی «پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی» وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری اسـت؛
درخواستی که در قالب را سه سؤاو اصلی به شرا زیر قرار گرفته است:
* کنشگران و سیاستگذاران آموزش عالی ،این رویداد را چگونه تحلیال میکنناد و چاه حوزههاایی از
آموزش عالی از این رویداد متأثر خواهد شد؟
** راهبردها و سیاستگذاریهایی که برای خروج از این بحران پیشنهاد میشود کداماند؟
*** مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی و نهاد علم در قبال جامعه -با توجه به این رویداد -چیست؟

با توجه به فضای کلی این درخواست و محدودیت زمانی و نیز حجمی نوشتهها در این رابطه ددو تـا
سه هزار کلمه قصد بنده این اسـت کـه بـه یکـی از نتـایج میبـت کرونـا بـر آمـوزش بپـردازم .درواقـع،
پدیدههای ناخوشایند داـه بیعـی و اـه مصـنوعی در کنـار اثـرات من ـی ،اثـرات میبـت نیـز دارنـد؛
ً
ً
بهعنوانمیاو ،جنگ معمو زیانهای زیادی را بر رفین تحمیل مینماید ولی اثراتی میبـت نیـز مـیال در
سیمای کش یات و اختراعات جدید خواهد داشت .نبرد کرونا با انسـان نیـز از همـین مقولـه اسـت و در
1. Social Advantage Maximazation
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میان محصو ت فرعی 1آن میتوان محصو ت م یدی را نیز شناسایی کرد و از آنهـا بهـره گرفـت .اگـر
به مباحی فضای مجازی در این ایام توجه کنیم میتوانیم توجـه بـه برخـی از ایـن محصـو ت فرعـی را
ببینیم که یکی از این محصو ت که بسیار مورد توجه قرار گرفته است« ،اثر میبت کرونا بر بـهخودآوری
معنوی انسان» است! اما موضوعی که من بـرای تحلیـل اجمـالی آن را انتخـاب کـردهام «بررسای امکاان
توسع فضای مجازی بهگونهای که بخش عمد آموزش عالی را پوشش دهد و اثرات موردانتظار از این توسعه» است.
اما درست این است که پیش از پرداختن به این موضوع ،به شکلی ولـو اجمـالی بـه فضـای
جهانی و ملی اقتصاد کرونایی که پیشرو داریم پرداخته شود.
ً
بههرحاو ،قطعا جهان پس از کرونا مانند گذشته نخواهد بود و اثرات این ویروس برای مـا و
جهان سرنوشتی مت اوت رقـم خواهـد زد .در ایـن رابطـه بایـد بـه انـد نکتـه توجـه نمـاییم کـه
بیتوجهی به آنها میتواند به نتیجهگیریهای غلن منجر شود.
نکتۀ نخست اینکه گراه در گذشته نیز حالت همـهگیری 2یـک بیمـاری حتـی در گسـترۀ
فراملیتی وجود داشته است ولی برخالف تجربیات قبلی ،این اولینبار اسـت کـه بـه مـدد عصـر
ان جار ا العات ،جامعۀ جهانی به آ گاهی و هشیاری گسـتردهای نسـبت بـه آن دسـت یافتـه و
پیامد این دستیابی ،تالشی جهانی برای مهار آن شکل گرفته است.
نکتۀ دوم این است که توجه به اثرات حاشیهای یا به قوو اقتصاددانان محصو ت فرعی ایـن
بیماری ،بیشتر از اثر و محصوو اولیۀ آن مـورد توجـه دانشـمندان و مـردم اسـت کـه دراینمیـان
اثرات بر روی اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی جایگاه نخست را دارد! ایـن بیمـاری همـهگیر،

خواسته و ناخواسته همۀ ابعاد جوامع بشری را تحت تـأثیر قـرار خواهـد داد و تمـام اقتصـادهای
جهان اعم از بیشتر یا کمتر توسعهیافته را درگیر خواهد کـرد .احتمـاو ورود بـه رکـودی جهـانی
پایین نیست و انین رکودی میتواند برای جوامع بشری تبعات کشنده داشته باشد.
نکتۀ سوم این است که این بحران ،هم رویۀ عرضه و هم رویۀ تقاضـای اقتصـادهای ملـی و اقتصـاد
جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد و این به معنای عمق زیاد رکود حاصل از این بحـران اسـت .البتـه ایـن
تأثیرگذاری هماکنون نیز قابلمشاهده است ولی انتظار اثرات بسـیار شـدیدتری را میتـوان داشـت .البتـه
همانگونه کاه پیاام عملای و مشاهود کروناا در تأثیرگاذاری بار مبتالیاان هام باوده اسات ،اقتصاادهایی کاه بیماریهاای
زمینهای خاص داشته باشند ،آسیبپذیریشان بیشتر و جدیتر است!

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
درگیر خود کرده و پیروزی بر آن و بر اثراتش به مسئل «همه» تبدیل شده است و فقن مسئلۀ مبتالیان
یا مسئلۀ مردمی در منطقهای خاص و یا فقن مسئلهای پزشکی نیست! پیام مهم این وضـعیت بـه
1
انسان امروزی این است که اه بخواهد و اـه نخواهـد نمیتوانـد جهـانی نباشـد! جهانیشـدن
برخالف آنهه برخی میپندارند با پایانگیری بحران کرونـا نـهتنها متوقـف نخواهـد شـد ،بلکـه
گسترش خواهد یافت! پیامی که کرونا داده است این است که پدیدههای جهانی بسیار ماؤثر بار زنادگی
ً
هم آدمیان وجود دارند که نیازمند درمانگری جهانی نیز هساتند و این پیام مسلما نگاه خوشبینانهای
را نسبت به جهـانیبودن ایجـاد میکنـد! بهدیگرسـخن ،بـه دلیـل وابسـتگی متقابـل کشـورهای
مختلف به یکدیگر ،قرنطینۀ محلـی نمیتوانـد مشـکل را بـه شـکل برکـهای حـل نمایـد! آنهـه
بهاحتماوقوی آسیب جدی خواهد دید نه جهانیشدن ،بلکه جهانیکردن 2اسـت! میـان ایـن دو
ت اوت بسیار است .درواقع ،جهانیشدن ،پدیدهای درونزاست که قوۀ محرکهاش رشـد علـم و
فنــاوری اســت و ســرعتگیری آن در دهــههای اخیــر نیــز بــه دلیــل بســیار تنــد شــدن ســرعت
پیشرفتهای علمی و فنی است .درمقابـل ،جهـانیکردن ،پدیـدهای بـرونزا و قـوۀ محرکـهاش
ً
تمایالت سیاسی است که نتیجهبخشی این تمـایالت سیاسـی بیعتـا بـه انـدازۀ قـدرت سیاسـی
بستگی دارد.
نکتۀ پنجم این است که بشریت و بهویژه جوامع علمـی متوجـه ایـن نکتـۀ مهـم شـدند کـه
انسانها موجوداتی بسیار آسیبپذیرند و بهویژه اینکه نباید اندان به ظرفیت پیشبینیهای خـود
دو ببندند که ازنظر من این پیام و هشدار کرونا را باید ارج ویژه بنهیم!
نکتۀ ششم این است که بحران کرونا بهاحتماوقوی ،توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی جهان
را به هم خواهد زد و در توزیع مجددی که به وجود خواهد آمد ،سهم آمریکا از قدرت جهـانی
به ن ع قدرت اقتصادی نوپدید این کـم خواهـد شـد .البتـه شـکلگیری انـین پیامـدی یـک

«مراسم در سکوت» 3نخواهد بود ،بلکه بـهاحتماوزیاد بـه واکـنش تنـد آمریکـا و وابسـتگانش
برای ح ظ قدرت سیاسی و اقتصادی خود منجر خواهد شد و احتماو ایجاد جنگهایی بهویژه
در منطقۀ خاورمیانه در همین ارتبا کم نیست! از یاد نبریم که اسـت اده از ابـزار جنـگآفرینی
برای مبارزه با بحرانها یک روش سنتی نظام سرمایهداری است.
1. Globalization
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

این کشور درگیر یک بحران اقتصادی سخت است و حتی رئیسجمهور قبـل از ایـن شـیوع ،شـراین
اقتصادی ایران را دشوارترین شراین در وو  ۴۰ساو گذشته دانسته است .همزمان با اعـالم نخسـتین

ابتالها به ویروس کرونا ،فشارهای اقتصادی به ایران نیز افزایش یافت که نتیجهاش بستهشدن مرزها بـا
دولتهای همسایه و توقف صادرات غیرن تـی ایـران بـود دصـادراتی کـه منبـع مهـم درآمـد ایـران در
شراین اعماو تحریمهای آمریکا محسوب میشد  .تأثیر من ی بحران کرونا بر قیمتهـای ن ـت خـام
در بازارهای جهانی را هم که به ارزش صادرات ن ت ایران داگر تحقق یابد آسیب جـدی میرسـاند
دبا توجه به اینکه بودجۀ ایران براساس قیمت  ۵۰د ر بـر هـر بشـکه ن ـت تنظـیم شـده اسـت  ،نبایـد
نادیده گرفت .بحران کاهش قیمت ن ت ،بـه صـادرات غیرن تـی ایـران نیـز آسـیب میرسـاند ،زیـرا
ً
صادرات پتروشیمی و میعانات گازی ،تقریبا ۴۳درصـد از مجمـوع صـادرات غیرن تـی ایـران اسـت.
ضمن اینکه این از بزرگترین واردکنندگان پتروشیمی ایران است و رکود در اقتصاد اـین بـه معنـای
تأثیر من ی بر بخش پتروشیمی ایران خواهد بود.
بررسی تأثیرات اقتصادی این بحران و ارائۀ راهکارهایی برای آن ،اهمیـت سیاسـی و امنیتـی

بسیاری برای نظام ایران دارد؛ بهویژه آنکه اشـارههایی وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه واشـنگتن از
بحران کرونا برای براندازی نظام جمهوری اسالمی در ایران است اده میکند.
شیوع ویروس کرونا بهاحتماوزیاد موجب ازمیانرفتن بهبـود نسـبی اوضـاع اقتصـادی ایـران
میشود که در نیمۀ دوم ساو  ۲۰۱۹محقق شده بود .عـالوه بـر اینکـه سـاو مـالی ،۲۰19-۲۰20
ساو رکود اقتصاد غیرن تی ایران نیز خواهد بود .راههای اصلی ورود ارز خارجی به ایران کـه در
ً
بخش صادرات غیرن تی و گردشگری متمرکز شده بود ،تقریبا مسدود شـده و از بحـران کرونـا
تأثیری عمیق میپذیرد.
بحران کرونا ایران را مجبور بـه افـزایش هزینـههای حمایـت از اقشـار آسـیبپذیر و ضـعیف و
همهنین حمایت از صندوبهای بازنشستگی میکند که همین مسئله ،عـاملی مهـم بـرای افـزایش
کسری بودجۀ این کشور خواهد بود.
البته اندازۀ تأثیرات اقتصادی کرونا بستگی بسیار زیادی به اندازه و گسترش این بیمـاری در
آینده و نیز تأثیرات جهانی آن بـهویژه بـر اقتصـادهای بـزرگ دنیـا و در درجـۀ اوو اقتصـادهای
آمریکا و این دارد ولی این موضوع آشـکار اسـت کـه دولـت مـا را درگیـر االشهـای تنـدی
بهمنظور مدیر یت و مقابله با توسعۀ فقر و بیکاری نموده است.
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در همین راستا دولت ایران از صندوب بینالمللی پوو درخواست وام کرده اسـت کـه اگـر بتوانـد
دریافت کند میتواند از آن برای بهبودبخشی اقتصاد بهره گیرد ولـی بـا توجـه بـه تعهـداتی کـه اخـذ
وامهای صندوب ایجاد میکند اثرات میبت این دریافت اندان درخور توجه نخواهد بود.
بههرحاو ،این بحران در یکی از بدترین دوران تاریخی برای اقتصاد ایران ات اب افتاده است.
از زمان رویکارآمدن احمدینژاد شاهد عملکرد ضعیف اقتصاد ایران بـودهایم کـه تالشهـای
دولت روحانی هم نتوانسته است این روند وخامتگرایی را متوقف نماید! در رویۀ تقاضـا مـردم
در مشکالت پیشین پساندازهای احتیا ی خود را مصرف کردهاند و حـا تـوان انـدکی بـرای
مقابله با این شراین ویژه دارند .بنگاهها با بحـران نقـدینگی و سـرمایۀ در گـردش روبهروینـد و
منابع بودجهای دولت نیز بسیار محدود است .درمجموع ،اقتصاد کشور با االشهای اندگانـۀ
ساختاری دبحران بانکی ،بحران صـندوبهای بازنشسـتگی ،بحـران درآمـدهای ن تـی و بودجـۀ
وابسته به ن ت ،تورم ،تحـریم و ...مواجـه اسـت و اینهمـه در حـالی اسـت کـه حاکمیـت از
سرمایۀ اجتماعی پایینی برخوردار است.
فرایندهای اثرگذاری بحران کرونا بر اقتصـاد ایـران از زاویـۀ خـرد در دو حـوزۀ خانوارهـا و
بنگاهها قابلتشخیصاند .در حوزۀ خانوارها کاهش مصرف کـل و نیـز تغییـر سـبد مصـرف در
کنار کاهش دستیابی بـه شـغل دو بنـابراین ،کسـب درآمـد انکارناپـذیر اسـت و سـیطرۀ رفتـار
مصرفی ناشی از بیماری هلندی موجود در فضای رفتار مصرفی خانوارهـا و عـادت بـه مصـرفی
فراتر از شایستگیهای تولیدی ،حل مسئله را بسیار مشکل خواهد کرد.
در سطح بنگاهی ،هم بخش خدمات و هم بخـش کا هـا در معـرض آسـیب جـدی قـرار
دارند .به نظر میرسد که در وهلۀ اوو بخش خدمات و پسازآن صنایع تولیدکننـدۀ محصـو ت
بــادوام و غیرضــروری از ایــن بحــران بیشــترین ضــربه را میخورنــد .البتــه صــنایع تولیدکننــدۀ
ً
محصو ت بهداشتی با شوک میبت روبهرو شدهاند که مسلما پدیدهای با عمر کوتاه اسـت .بـا
توجه به افت توان خرید خانوارها ،اغلب بنگاهها بـا کمبـود تقاضـا بـرای محصو تشـان مواجـه
میشوند و انگیزۀ ادامۀ تولید را از دست خواهند داد و این ات اب ،مشکالت مربو به نقـدینگی
و ســرمایۀ درگــردش بنگاههــا را عمیــقتر میکنــد کــه پیامــدهای بیعــی آن عــدمتوانایی بــرای
بازپرداخت وامهای پیشین ،پرداخت مالیات و بیمه است.
از زاویۀ دید کالن نیز ایـن بحـران بـر تعـامالت تجـاری اثـر جـدی دارد و بـه صـنعت نوپـای
گردشگری ما هم ضربۀ جدی خواهد زد .گراه کاهش خـروج بـه هـوای گردشـگری ،کـاهش
قیمت محصو ت خام وارداتی و کمکهـای احتمـالی بینالمللـی میتواننـد تاحـدی در کـاهش
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عمق این بحران مؤثر باشند ولی این اثرات را نباید حلکنندۀ کل مشکل پنداشـت .همهنـین بایـد توجـه
داشته باشیم که تحریمها با محدودکردن تنوع زنجیرههای تـأمین ،آسـیبپذیری اقتصـاد و آسیبرسـانی
بحران کرونا را تشدید میکنـد .بودجـۀ دولـت نیـز بـه دلیـل کـاهش قیمـت ن ـت ،کـاهش صـادرات
محصو ت پتروشیمی ،افزایش هزینههای بهداشت و سـالمت و سیاسـتهای مقابلـه بـا بحـران کرونـا،
کاهش گردشگر ورودی و صادرات غیرن تی تحت فشار مضاعف قرار خواهد گرفت.
البته بدیهی است که دولت در مقابله با بحرانهـای پـیشرو وارد عمـل خواهـد شـد و ایـن
ورود کمکی مؤثر به کمکردن اثرات من ی بحران خواهد کرد ولی شـدت بحـران بـیش از آنـی
است که بتوان امیدوار به مهار کوتاهمدت آن بود .اثرات بحران اقتصادی ناشـی از کرونـا یـک
«ویژهدرد» 1است که درمان ویژه هم می لبـد و درمانهـای عـادی حکایـت بیمـاری کنیـزک
رنجور مولوی در مینوی را دوبارهسازی خواهند کرد که:
ازقضــــا ســــرکنگبین صــــ را فــــزود!

روغـــن بـــادام خشـــکی مینمـــود!

از هلیلــه قــبر شــد ا ــالب رفــت!

آب آتــش را مــدد شــد همهــو ن ــت!

بهعنوانمیاو ،اگر تالش شود که با سیاسـت پـولی انبسـا ی ،از کـاهش تقاضـا جلـوگیری
گردد ،غیر از داشتن اثر تورمی ،با مقاومت خانوارها در برابر کـاهش قـدرت خریدشـان مواجـه
خواهد شد؛ مردمی که منتظر مشاهدۀ سیاسـتهای حمـایتی -معیشـتی بـرای کمـک بـه خـود
میباشند!
اکنونکه به تحلیل کلی خود پرداختیم بهتر میتوانیم موضـوع اصـلی بحـی یعنـی «بررسای
امکان توسع فضای مجازی بهگونه ای که بخش عمد آموزش عالی را پوشاش دهاد و اثارات موردانتظاار از

این توسعه» را مطرا نماییم.
ابتدا باید از یاد نبریم که اقتصـاد ،علـم مطالعـه و بررسـی انتخابهاسـت؛ علمـی اجتمـاعی کـه
تمرکزش را بر این میگذارد که والیان امر و اشخاص تصمیمگیرنده ،در جهت نیل به اهداف بـه اـه
نحوی از منابع خود دماننـد پـوو و زمـان بهـره میگیرنـد .درواقـع ،اساسـیترین مسـئله بـرای یـک
اقتصاددان در هر موقعیت این است که منابع به لحـاظ ّ
کمـی محدودنـد .بـه همـین دلیـل اسـت کـه
تصمیمگیرندگان مجبور به صرفنظرکردن از یک ایز میشوند تـا بلکـه از ایـزی دیگـر بیشـتر ن ـع
ببرند .این امر در این گ تار مشهور نمود پیدا میکند که« :های جاا «ناهاار مجاانی» نمیدهناد» .2ایـن
1. Special Hyperalgesis
2. There ain't no such thing as a free lunch
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بدان معناست که حتی شخصی که نهاری مجـانی را نـوش جـان میکنـد و درواقـع پـولی از دسـت
نداده است ،باز ایزی هسـت کـه از دسـت داده باشـد ،زیـرا او میتوانسـت وقـت خـود را صـرف
فعالیتهایی دیگر ازقبیل ارتزدن ،پیادهروی ،انجام خریدهای روزانه و یا انجام اضافهکاری کند.
اقتصاددانان به مطالعۀ این امر میپردازند که تصمیمگیرندگان حقیقی و یـا حقـوقی اگونـه
میتوانند به نحو احسن از ابزار محدود خود است اده کنند تا اهداف دنامحدود خود را پیگیـری
نمایند .تمام تصمیماتی که مصرفکنندگان ،کارگران ،مؤسسات و دولتها اتخاذ میکننـد ،در
قباو محدودیتهایی همهون محدودیت زمانی ،درآمد و یا دیگر منابع انجـام میگیـرد .تمـامی
اشــخاص تصــمیمگیرنده نیــز محــدودیتهایی دارنــد کــه بایــد بــا آنهــا بســازند .ازآنجاییکــه
اقتصاددانان بر توضیح اعماو این اشخاص تصمیمگیرنده تمرکز دارنـد ،نگـرش آنهـا نسـبت بـه
است اده از اصوو اقتصادی برای بررسی گسـترۀ وسـیع تصـمیمگیرندگان در بافتهـای متنـوع-
مشتمل بر آموزش عالی -میبت است؛ ازاینرو ،باید گ ت که علم اقتصاد ،شیوهای بسـیار عـام
و انعطافپذیر از ت کر در خصوص جهان پیرامون است.
فرهیختگانی که اقتصاد آموزش عالی را مطالعـه میکننـد ،قالبهـای اقتصـادی مربـو بـه
تصمیمگیری را برای یرفترنمـودن درکمـان و بهترکـردن تحلیلهایمـان از اگـونگی کـارکرد
دانشجویان ،مؤسسات آموزش عالی ،مدیران ،مؤسسات ،و دولتها در سطوا محلی ،آستانی و
ملی به کار میگیریم؛ برای میاو ،دانشجویان تصمیمگیرندگانیاند که انتخابهایشـان را مبنـی
بر اینکه به دانشگاه بروند یا نروند ،یا اگر میروند به کدام دانشگاه بروند ،اقـدر زمـان صـرف
مطالعات خود کنند و ...انجام میدهند اما این افراد بهوسیلۀ زمان و درآمد محدودی که دارنـد
مقید شدهاند .استادان دانشگاه نیز به لحاظ اینکه هرکدام از آنها باید تصـمیم بگیـرد اگونـه از
زمان خود برای انجام تحقیقات ،تدریس به دانشجویان ،و فعالیتهای خدماتی اسـت اده کننـد،
در زمرۀ تصمیمگیرندگاناند .بهاینترتیب ،نگاه اقتصاددانان به یک سازمان دانشگاهی و یا کل
یک مؤسسه بهگونهای است که آن را همهون واحدی تصمیمگیرنده در نظـر میگیرنـد؛ بـرای
نمونه ،دفتر مدیریت ثبتنام در دانشـگاه ،بـه شـیوههایی کـه منطبـق بـر اولویتهـای مـدیریت
مرکزی است ،تصمیم میگیرد که ثبتنام اه تعداد دانشجو و با اه ترکیبی را بپـذیرد؛ رؤسـای
مؤسسات آموزش عالی و مدیر گروهها تصمیم میگیرند که برای مؤسسات آموزش عالی اسـتاد
این عبـارت یکـی از جمـالت مهـم در تـاریخ اقتصـادی محسـوب میشـود کـه پیشـینۀ آن بـه دهـههای  ۳۰و  ۴۰مـیالدی

بازمیگردد اما توسن میلتون فریدمن بهعنوان نام یک کتابش در نظر گرفته شد و فراگیر گردید.
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جدید جذب کنند یا خیر و در صورت جذب ،حقوب این اشخاص اه مقدار باشد ،و بـا خره
رؤسای دانشگاهها نیز باید تصمیم بگیرند که برای دستیابی به اهداف دانشگاه منـابع را اگونـه
بین واحدهای دانشی 1و نادانشی 2تسهیم کنند .تمامی این اجزا به هنگام تصـمیمگیری بهوسـیلۀ
بودجههای تخصیصدادهشده به کل دانشگاه و یا بخشهای دانشـی محـدود میشـوند و البتـه
توجه خاص آنها به این خواهد بود که ثبتنام دانشجویان جدیـدالورود اقـدر بـازده و عایـدی
خواهد داشت و اینکه اقدر هزینۀ اضافی زم است تـا بتـوان از پـس پرداخـت حقـوب اسـاتید
دانشگاه برآمد.
در ارتبا با سؤاو از «بررسای امکاان توساع فضاای مجاازی در آماوزش عاالی» بایـد بـه دو سـؤاو اساسـی
پاسخ بدهیم:
سؤال نخسات این است که آیا انین کـاری شـدنی اسـت یـا نـه؟ البتـه دربـارۀ تـوان فنـی و
زیرسـاختی ،بنـده نمیتـوانم وارد بحــی شـوم ولـی بـا توجــه بـه ا العـات دریـافتی از فضــای
صاحبنظران فنی در این رابطه میتوان پذیرفت که توان فنی این کـار وجـود دارد و موفقبـودن
ً
دانشگاههای کشور در انجام نسبتا خوب این کار علیرغم پیشبینینشدهبودن بحران کرونا نیـز
مهر تأییدی بر این توانایی فنی گذاشته است .ضمن اینکه فناوریهای مـرتبن بـا توسـعۀ فضـای
مجازی بهسرعت در حاو گسترشاند و این ما را بـه موفقیتمـان در مجـازیکردن هراـه بیشـتر
فعالیتهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بسیار امیـدوارتر میکنـد .البتـه بـدیهی اسـت کـه
بخشی از آموزش عالی که نیازمند حضور فیزیکی است دمیل کارهای آزمایشگاهی از شـموو
کامل آموزش مجازی بیرون است و کماکان با ح ظ مکان فیزیکی تداوم خواهد یافت که البته
این تداوم میتواند از ریق قاعدۀ تجمیع مکانی آزمایشگاهها به مقدار زیادی تقلیل هزینـه داده
شود.
سؤال دوم این است که آیا در یک تحلیل هزینه -فایده میتوان از درستی ایـن کـار مطمـئن
بود؟ در پاسخ به این سؤاو میتوان به ور قا ع جواب میبت داد .هزینههای آموزش عالی شامل
هزینههای فرصت َصرف زمان برای رسیدن به کالسهای درس و برگشـت از آنهـا ،هزینـههای
فرصت است اده از َمسکن توسن دانشجویان ،هزینههای فرصت ناشـی از اسـت اده از محلهـای
جغرافیایی جهت مراکز آموزش عالی و هزینههای فرصت بخشی مهم از مخارج خانوارها بـرای
تحصیل فرزندانشان به شکل فعلی با شکلگیری آموزش مجـازی و جـایگزینی آن بـا وضـعیت
1. Academic
2. Non-Academic
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فعلی ،صرفهجویی و صرف سرمایهگذاری و یا بهبود وضعیت مصرف خانوارها خواهد شـد کـه
در هر دو صـورت بـه رونـق اقتصـاد ملـی کمـک خواهـد کـرد .منـافع دیگـری نیـز در سـطح
فرادانشگاهی از این جایگزینی در سیمای خلوتشدن نسبی شهرهای بزرگ و متوسـن کشـور،
کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و ...حاصل خواهـد شـد کـه ارزش اقتصـادی و اجتمـاعی
با یی دارند .کی یت کلی آموزش دانشگاهی نیز از این ریق قابـلافزایش اسـت .در وضـعیت
فعلی ،کی یت هـا بـه مقـدار زیـادی اسـتادمحورند و بسـته بـه تـوان علمـی و تدریسـی اسـاتید،
بهرهمندیهای دانشجویی مت اوتی به بار خواهد آمد ولی در آموزش مجازی میتوان شرایطی را
ایجاد نمود که امکان بهرهمندی دانشجویان از اساتید برتر در هر درسی فراهم باشد .در نمـودار
زیر حالت خالصهشدۀ این تحلیل را مشاهده مینماییم:

با این استد و مبتنی بر تحلیل منطقی اقتصادی ،توصیۀ مؤکد به تصمیمگیران آموزش عـالی
این است که از فرصت پیشآمده به نحو مطلوب است اده نمایند و بار اصلی آموزش عالی را بـر
دوش فضای مجازی بیندازند .البته انجام انـین کـاری میتوانـد خوشـایند بسـیاری از افـرادی
نباشد که از وضعیت فعلی آموزش عالی نان سیاسی و یا اقتصادی میخورند .و اللهاعلم.

تمایز سازمان دانشگاه ،فرصتی برای رهبری
و ادار آن در زمان بحران
نسرین نوریاهی

1

مقدمه
ادبیات و مبانی نظری حوزۀ مدیریت بهویژه سازمان و مدیریت در آموزش عـالی آ کنـده اسـت

از شمارش تمایزها و ت اوتهای سازمان دانشگاه یا مؤسسۀ آمـوزش عـالی بـا سـایر سـازمانها،
نهادها و دستگاههای اجرایی و تخصصـی .ایـن ت ـاوت و تمایزهـا از منظرهـای مختلـف مـورد
بررسی و تحقیق قرار گرفته و درنهایت به بیان فرضیه -نظریههای گوناگون منجر شده است.
در جستار حاضر ،ضمن مروری مختصر بر این تمایزها ،به این نکته اشـاره خواهـد شـد کـه
اگونه این ت اوتها در ابعاد مختلف میتواننـد در رهبـری و مـدیریت ایـن نـوع سـازمانها در
زمـان بـروز انـواع بحرانهـا بـهعنوان یــک فرصـت تلقـی شـوند و مـورد بهرهبـرداری رهبــران و
ادارهکنندگانشان قرار گیرد .در حـاو حاضـر کـاربرد ایـن واقعیـت در مـدیریت دانشـگاهها در
دوران بحران کرونا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بحث

در ص حۀ شش کتاب دانشگا ها چگونه کار میکنند انین آمده است« :اعضـای هیئـتعلمی
هریک کار خود را با روش خود به ور ان رادی دنباو میکنند .روش آنها با رویـههای مـنظم و

 .۱عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
ایمیلnasso_43@yahoo.com :
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ً
حسابشدۀ مدیران لزوما سازگار نیست .نقش مدیران هم ادارهکردن هیئتعلمی نیست ،بلکـه
انجاموظی ه بهعنوان دستیار و تأمینکنندۀ نیازهای آنها میباشد».
بهاینترتیب ،در بعـد سـاختار ،ویژگـی سـاختار دوگانـۀ سلساله مراتبای دمـدیریتی و سااختار
حرفهای با مدیریت هیئتعلمی ،یک وجه تمایز این نـوع سـازمان اسـت .هیئـتعلمی برمبنـای
خودمختاری و دانش فردی خود عمل میکند و هیچگاه منتظر دستور از با نیسـت؛ براسـاس
تشخیص خود که در اکیر مواقع بر دانش و دریافتهای علمی -تخصصی خویش مبتنی اسـت

تصمیم میگیرد و اقدام مینماید.
ویژگی یا تمایز مهم دیگر :اینکه دانشگاه ،سازمانی هنجـاری اسـت و قـدرت در ایـن نـوع
ً
سازمان عمدتا از دو نوع قدرت مرجع و قدرت تخصصی است.
آنهه در این سازمان به قدرت مشروعیت میبخشد مرجعیـت و تخصـص اسـت نـه قـدرت
پاداش و تنبیه یا قدرت مشروع؛ هیئـتعلمی خـود را واجـد دانشـی خـاص یـا قـابلیتی درزمینـۀ
خاص میداند پس قدرتمند است .این نوع قدرت حاصلش این اسـت کـه افـرادی قابلاعتمـاد

بار میآیند که نیازمند کنترو و کاربرد قوای قهریه نیستند و بیشتر تابع هنجارهـای آ کادمیـک و
سلوک اخالقیاند ،تا متأثر از افزایش حقوب یا تهدیدها و اجبار مدیران خود .شاید بتوان گ ـت
که اعضای سازمان دانشگاه از اینکـه منـافع خـود را در شـراین بحرانـی دنبـاو کننـد احسـاس

شرمساری میکنند.

1

ویژگی مهم دیگر سازمان دانشگاه ،اجبار دانشگاه به حساسبودن نسـبت بـه محـین بیـرون و
پاسخگوبودن به آن است .دانشگاه نسبت به محین بیرونی خود اعم از محین رسمی ،دولتـی و یـا

جامعۀ مدنی -افکار عمومی -نهادها و سازمانهای غیردولتـی و بـهعبارتی کـف جامعـه حسـاس
است و اجبار به پاسخگویی دارد .مسئولیت اجتماعی ،توجه به خیر عمومی و نگران حـاو جامعـه

بودن ،در عرصههای مختلف در ذات اوست و جزء ین ک وجودش تلقی میشود.
در بعد هدف :از ویژگیهای بارز سازمان دانشگاه آن است که از اهـداف سـخت ،مـتقن،
غیرقابلتغییر ،صریح و روشن برخوردار نیست و همواره میتوان تنوع و تکیر و تغییر در اهـداف
سازمانی را َح َسب شراین و موقعیت و با توجه به قدرت سـازگاری بـا در میـان اعضـا بـهدلیل
ً
ً
نخبگی و احتما هوش با ی متوسن داعضای هیئتعلمی معمو از افرادی با هـوش متوسـن
 .1در اس ندماه ساو جاری برخی از رؤسای پژوهشـگاهها از پیگیـری افـزایش حقـوب بـرای اعضـای هیئـتعلمی احسـاس
شرمساری داشتند.
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ً
رو به با ی جامعه هستند .نیروهایی با قدرت تخصصی و مرجعیت قاعدتا نمیتوانند انسانهایی
کمهوش یا زیر متوسن فـرض شـوند اعمـاو کـرد .انعطـاف و انعطافپـذیری از ویژگیهـای
منابع انسانی شاغل در این نوع سازمان است بـا قـدرت سـازگاری بـا شـراین جدیـد دهـوش در
مواردی به معنای سازگاری با محین و شراین تلقی میشود .
ویژگی منحصـربهفرد دیگـر سـازمان دانشـگاه ،نـوع ارتبا ـات خـاص موجـود در سـازمان
دانشگاه یا ارتبا از نوع پیوندهای سست بهجای پیوندهای سخت و وجود ارتبا افقی بـهجای
ارتبا ات خشک و عمودی است دبیرن بائوم . ۱۳۸۲ ،سازمان با پیوندهای سست ،درعینحـاو

که نقا ضعف و معایبی دارد اما از نقـا قـوت و نکـاتی میبـت نیـز همهـون داشـتن عناصـر
ً
سازمانی تقریبا مستقل و کاردان و امکان بروز و ظهور خالقیتها و نوآوریهایی بیشتر در میان
اعضــای ســازمان و تصــمیمگیریهای خالقانــه برخــوردار اســت .همهنــین در سســتپیوندی،

حساسیت نسبت بـه محـین افـزایش مییابـد و راهحلهـایی جدیـد بـرای وضـعیتهای جدیـد
تجربهنشده تدارک دیده میشود.
ویژگی خاص دیگـر دانشـگاه ،برخـورداری از دو نـوع نیـروی انسـانی شـامل هیئـتعلمی
جهانی و هیئتعلمی محلی است .وجود اعضای هیئتعلمی جهانی با ن وذ و اعتبار بیرونی در

سطح با  ،میتواند بـهعنوان سـرمایهای اجتمـاعی در راسـتای تولیـد اعتمـاد بیشـتر بـه سـازمان
اثرگذار باشد ،اراکه جهانو نها افرادیاند که با همتایانشان در کل جهـان یـا سراسـر کشـور

مشغوو به کارند و این امر فرصتی بسیار مغتـنم بـرای مـدیریت سـازمان جهـت اسـت اده از ایـن
ظرفیتهای اجتماعی مبتنی بر تعامالت و ارتبا ات علمی فراهم میآورد.

به اند ویژگی متمایزکنندۀ سازمان دانشـگاه از سـایر انـواع سـازمانها دصـنعتی ،تجـاری-
تولیدی اشاره شد .سؤاو این جستار این است که اگونه میتـوان از ویژگیهـای برشـمرده در
با بهعنوان فرصتی در رهبری و ادارۀ دانشگاه در زمان بروز بحران یا شراین حاد بهره بـرد؛ بـه
شکل ویژه بحرانی که در حاو حاضر در کشور و در جهـان بـا آن روبـهرویم بـا عنـوان بحـران

کرونا و وضعیتی به نام دانشگاه در بحران کرونا .در ساوهای اخیر ،از مهـارت مـدیریت خطـر
یا ریسک و مدیریت بحران به معنای توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در شراین خطرساز ،بهعنوان
یک مهارت موردنیاز رئیس دانشگاه یاد شده است .رئیس دانشگاه ملزم به داشتن آمادگی غلبه

بر خطرات ،مهارت کاهش احتماو خطـر و ایجـاد محـین ایمـن در پـردیس دانشـگاهی اسـت
دنورشاهی. ۱۳۸۶ ،
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اما بحران ایسـت؟ سیدحسـین حسـینی در مقالـهای بـا عنـوان «بحـران ایسـت و اگونـه

تعریف میشود؟» دحسینی ۱۳۸۵ ،انین بیان میدارد« :در رویکرد سیستمی بحران وضـعیتی
است که در آن یک سیستم یا بخشهـایی از آن مختـل یـا تهدیـد بـه اخـتالو شـده و تغییـرات

ناگهانی یا مخرب در یک یا اند جزء از سیستم باعی بیثبـاتی کـل سیسـتم میشـود .بحـران
ً
ً
عمدتا از جنس فقدان ،برنامهریزینشـده ،زمانبندینشـده ،غیرمترقبـه و تقریبـا غیرقابـلکنترو
است ،بحران لحظهای است که نوع دیگـری از انطبـاب را می لبـد و مـدیریت بحـران ،علمـی
کاربردی است بهوسیلۀ مشاهده سیستماتیک ،تجربه و تحلیل آن ،ابزاری است کـه در صـورت
بروز بحران برای کاهش اثرات آن ،امدادرسانی و بهبودی اوضاع اقدام میکنـد .بحـران پویـا و
متغیـر اسـت .اضـطراری اسـت و مانـدگار نیسـت و بـرای رفـع آن نیـاز بـه اقـدامات اساسـی و

فوبالعاده است».
با این تعریف بحران ،روشن است که راهبری دانشگاه و مـدیریت بـر آن در زمـان بحـران،
الزامات و مالحظاتی خاص را می لبد .در شراین بحران کرونا که در حاو حاضـر دانشـگاهها
با آن روبرو شدهاند ،حضور فیزیکی افراد در کالس درس اعم از استاد و دانشجو بهعنوان یک

رواو عادی و رسمی به یـک امـر ممنـوع تبـدیل شـده ،تشـکیل فیزیکـی کالسهـای درس بـا
اختالو و بیثباتی روبهروست .امکان برقراری ارتبـا اهرهبـهاهره میـان مـدیران ،کارکنـان و
دانشجویان فراهم نیست .درعینحاو ،قرار نیست که فرایند آموزش ،پـژوهش و ارائـۀ خـدمات
به جامعه داار تعطیلی شود؛ برایناساس ،فراینـد آمـوزش در رواو معمـوو و عـادی امکانپـذیر

نیست .در کتاب نظریههای سازمانی در نظام آموزش عالی زوهار بر این بـاور اسـت کـه رهبـران
تنها با یک دیدگاه کوانتومی با وجود عدم قطعیت شراین دناپایـداری و ابهـام در هنگـام بـروز
بحران با تغییرات سریع به شیوههای خالب مواجه شوند و همۀ استعدادهای بالقوۀ افراد سـازمان
را به فعلیت برسانند .بهجای دنباو کنترو بودن ،به دنباو ایجـاد نظـم و ترتیـب باشـیم و مـدیران

سازمان در این شراین باید توهم پیشبینی و اعمـاو کنتـرو را کنـار بگذارنـد و بـهجای اعمـاو
کنترو ،به دنباو ایجاد نظم و ترتیب باشند .کاهش کنترو یعنی افزایش انعطای و ساازگاری کـه ایـن

امر شاید کاهش کارایی را به دنباو داشته باشد اما درعوض ،میزان اثربخشـی و اثرگـذاری مـا را
در شراین بحران افزایش میدهد.
رئیس دانشگاه از فرصت ویژگیهای خاص سازمان دانشگاه بهـره میگیـرد .خودکـاری و
خودتنظیمی اعضای هیئتعلمی ،اعضای هیئتعلمی نیاز به کنترو ندارند .در این شراین فقن
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دستیاری و تأمین نیازهای زیرساختی آنها و فراهمکردن امکانات برایشـان در اولویـت اوو قـرار
میگیرد.
هر آنهه عضو هیئتعلمی برای انجام وظای ش به آن نیاز دارد در اختیار او قرار میگیرد .با
مشورت اعضای هیئـتعلمی و اسـت اده از تـوان خودکـاری و خـودتنظیمی ،روشهـای بـدیل
آموزش اعم از غیرحضوری ،الکترونیکی ،درس با اسـتاد و ...در قالـب نظمـی نـوین میتوانـد

جایگزین آموزش اهرهبهاهره با حضور فیزیکی شود.

هیئتعلمی نیازمند دستور از با نیست .او براساس شناخت شراین دست به اقدام میزنـد.

اون از قدرت تخصصی برخوردار است میتوان به ور کامل به او اعتماد کـرد و کـار را بـه او
ً
سپرد .آنها عموما منافع مالی و مادی خـود را در ایـن نـوع شـراین دنبـاو نمیکننـد ،اراکـه از
سلوکی اخالقـی و هنجارهـایی آ کادمیـک تبعیـت میکننـد .اگـر پرداخـت حقـوب و مزایـا بـا
تأخیری روبـه رو شـود ،اعضـای سـازمان دانشـگاه در شـراین بحـران و خـاص ،از پیگیـری آن

صرفنظر خواهند کرد .نقش دستیاری و تأمین نیازهای زیرساختی رهبـران در اینجـا برجسـتهتر
ً
است .استاد ،نیازمند پهنای باند ،قلـم نـوری ،سـرعت اینترنـت و ...اسـت .ضـمنا در مـواردی
اساتید قدیمیتر نیازمند آموزش اگونگی تهیۀ محتواهای الکترونیکی قابلارائـه در کالسهـای
مجازی در بستر وب یا سایتهای شخصی خویشاند .حاکمیت نظم و ترتیـب بـهجای کنتـرو

شدید و از با میتواند با قرار ارائۀ گزارش دورهای در زمانهای تعیینشده از برگزاری کـالس
درس و دریافت فرمهای نظرسنجی از دانشجویان برای دریافت میزان رضایت آنها تأمین شود و

تحقق یابد.
رئیس دانشگاه مطمئن باشد که اعضای هیئتعلمی نسبت به محین ا ـراف و بیـرون خـود
از حساسیت بیشتری برخوردارند .توجه به خیر عمومی و حساسیت به شراین جامعه ،ویژگیای
است که در این هنگام فرصتی برای رئیس دانشـگاه بـه وجـود مـیآورد تـا سـطح پاسـخگویی

دانشگاه را به جامعه افزایش دهد و بهبود بخشد .انجام پژوهشهای موردنیاز و تولید دانش فنی
محصــو ت اضــطراری در شــراین بحــران در قالــب پژوهشهــای مــرتبن بــا تخصــص اســاتید،

گامبرداشتن در راستای خیر عمومی است؛ فقن کـافی اسـت فراخـوان زم از سـوی مـدیریت
داده شود.
تغییر سریع در اهداف سازمانی و انعطافپذیری با ی اهداف در سازمان دانشگاه ،فرصتی
دیگر در دست رئیس و مدیران دانشگاه اسـت کـه بـا خالقیـت و ابتکـار اعضـای هیئـتعلمی
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میتواند در شراین بحران ،انطباب هوشمندانهای را در بهرهگیری از تـوان و اسـتعدادهای بـالقوۀ
ً
احیانا شناختهنشدۀ اعضای سازمان به وجـود آورد؛ رؤسـا بـا تعریـف اهـداف جدیـد منطبـق بـا
شراین بحران ،از این پتانسیل و ظرفیت بهره خواهند برد .نخبگی اعضـای هیئـتعلمی دهـوش
با تر از سطح متوسن و قدرت تخصصی و مرجعیـت ،قـدرت سـازگاری بـا شـراین جدیـد و
اهداف جدید تعریفشده توسن رهبر دانشگاهی را در سازمان با میبرد.
در این مرحله هدف پـژوهش ،یـافتن راهکـار و روشهـای تولیـد محصـو ت موردنیـاز در
دوران بحران تعریف میشود؛ و اینجاست که عدمقطعیت و جسلبنبودن اهـداف نهـاد دانشـگاه
به یاری مدیران میآیـد .در یـک فراخـوان سـاده ،محصـو ت و دانـش فنـی موردنیـاز و ارائـۀ
خدمات مشورتی موردنیاز اعم از دانش فنی ،کیت آزمایشگاهی تا ارائۀ خدمات مشـاورهای بـه
خانوادههای داغدار از بحران کرونا ،بهعنوان اهداف پژوهش اعـالم میشـود و ز یرسـاختهای
زم برای تهیه و ارائۀ آنها فراهم میگردد .در دیدگاه کوانتومی ،حضـور شـبکهها و اسـت اده از
این قابلیت مورد تأکید است .نوع ارتبا ات افقی و سستپیوند ،امکان تشکیل سریع شبکهها و
بهرهگیری از ظرفیت و پتانسیلهای قـوی اینگونـه سـاختارهای منعطـف و غیرسـخت را بـرای
رؤســای دانشــگاه فــراهم مــیآورد .تأکیــد بــر کــاربرد شــبکهها بــهجای اســت اده از ســاختار
سلسلهمراتب در شراین بحران و ابهام میتواند امکان هماهنگی میـان عناصـر مختلـف سـازمان
دانشگاه را فراهم آورد .ازآنجاکه عامل اصلی و مهم شکلگیری شبکه ،اعتماد است و اعضای
سازمان دانشگاه نیروهایی با اعتماد با هستند ،است اده از این ظرفیت در حدی با امکانپـذیر
است .با است اده از پتانسیل شبکه بهجای ساختار سلسلهمراتبی ،سرعت با یی در تنظیم ،تدوین
و اعاالم اهادای جدیاد بـا همکـاری اعضـای شــبکۀ دانشـگاه دمـدیران ،اعضـای هیئــتعلمی و
کارکنــان فــراهم میشــود .دراینمیــان ،اعتبــار و وجهــۀ اساااتید جهاانوطن در ســازمان ،امکــان
برقــراری ارتبــا بــا ســایر نهادهــا ،ســازمانها ،اســاتید دانشــگاههای دیگــر بــرای بهرهگیــری از
ظرفیتها و پتانسیلها و رفع نیازها و کمبودها در تهیۀ مواد ،لوازم و امکانـات موردنیـاز را بـرای
رهبران دانشگاهی فراهم میسـازد .شـاید بـا تل ـن یـک اسـتاد جهـانو ن سـیلی از امکانـات،
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
نباشــد .اســت اده از وجهــه و ســرمایۀ اجتمــاعی اعضــای هیئــتعلمی جهااانوطن در ســازمان
دانشگاه ،فرصت بسیار خوبی برای شبکهسازی دانشگاه در شراین بحران فراهم مـیآورد .ایـن
هیئتعلمی جهانو ن با همتایان خود در کل جهان یا سراسر کشور در ارتبا اند و این مزیـت
بر غنای محتوایی و ساختاری شبکههای موردنیاز در زمان مدیریت بحـران میافزایـد و فرصـتی
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برای رهبری دانشگاه به وجود میآورد .اقدام پویا و انطباب سریع ،نیازهاییاند کـه در مـدیریت
بحران از ریق شبکه و ارتبا ات شبکهای امکانشان سریعتر فراهم میشود.
بهاینترتیب ،تمایز و ت اوت سازمان دانشگاه با انـدکی دقـت بـهعنوان فرصـتی ارزشـمند در
دست رهبـران و مـدیران دانشـگاهی بـرای هـدایت م یـد و اثـربخش دانشـگاه در زمـان انـواع
بحرانهاست ،و حتی امکان الگوگیری از آنها برای سایر سازمانها را نیز فراهم میآورد.
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ما در میانه حسرت بازگشت به گذشته و تمهید شرایطی برای
آیند آموزش و علم و فناوری
در ضرورت پیوستگی نظام آموزشی ایران از مدرسه تا دانشگاه

رضا ماحوزی
مقدمه و بحث

1

هراند از زمان ورود کروناویروس یا همان کووید ۱۹-به ایران بیش از سه ماه ،و آغاز شـیوع آن
در این و دیگر کشورها از اهار ماه نمیگذرد اما بهجرئت میتوان گ ـت کـه بعـد از جنـگ
جهانی دوم ،جهان تاکنون انین تکانـهای را تجربـه نکـرده اسـت؛ آنهـم در ایـن بـازۀ زمـانی
کوتاه .در شراین فعلی ،کشوری نیست که یا خود درگیر مبارزه بـا ایـن ویـروس نباشـد و بـرای
ً
جانباختگان این حادثه گورهای عمیق و ویژه ح ر نکرده باشد و یا به شیوهای کامال پزشکی-
پلیسی ،بر رفتوآمدها و تعامالت و تباد ت داخلی و منطقـهای کنترلـی نداشـته باشـد .دنیـای
درونکرونـایی ،دنیـایی عجیــب اسـت؛ دنیـایی کــه بـیش از نیمـی از اخبــار جهـان را بـه خــود
اختصاص داده و بهجای روابن فیزیکی ،مجموعهای پیهیده از روابن غیرفیزیکی و سـایبری را
شکل داده است .در این مجموعة پیهیده میتوان عشق و ن رت ،ناامیـدی و امیـد و تحسـین و
انتقاد همزمان را به موضوعی واحد مشـاهده کـرد .ایـن عرصـۀ جدیـد ،مت ـاوت از هـر دوره و
عرصهای ،هویتی متمایز برساخته است .در این هویت ،عشق به زندگی ،میل به بقا ،بازگشت بـه
 .۱دانشیار فلس ه پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلmahoozi@iscs.ac.ir :
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گذشتة مشحون از تعامالت فیزیکی و بدنی ،راحی کسبوکارهای جدید و تغییرات اخالقـی
و ارزشی در نظام کاری و علمی و اقتصادی به نحو توأمان و درهمپیهیده حضور دارند.
اما برای ما که کشـوری جـوان در جهـان محسـوب میشـویم ،بـا جمعیتـی بـالغبر ۱۹میلیـون
دانشآموز و دانشجو و معلم و استاد ،ایـن ات ـاب ،خانهنشـینی ایـن جمعیـت بـزرگ را نیـز در پـی
داشت .ورود و شیوع کروناویروس در دو ماه پایانی ساو گذشته انان سـریع و غافلگیرکننـده بـود
که بخشی قابلتوجه از مراکز آموزشی -از مهدکودکها گرفته تا مراکز آموزش عالی -بـهیکباره
خود را در وضعیتی گیجکننده و غیر قابل فهم و توضـیح یافتنـد .علـیرغم اینکـه در ایـن دو مـاه
بسیاری از مراکز آموزشی توانستند خود را با شراین جدید کموبیش و بهصـورت دستوپاشکسـته
ً
سازگار کنند اما هنوز هستند مراکزی کـه موضـوع آمـوزش را کـامال بـه حالـت تعلیـق درآورده و
متعلمین خود را رها کردهاند.
این هبو یکباره در زمین پر از سنگالخ زیرسـاختی و فرهنگـی و مهـارتی سـبب شـد تـا
برخی اشم خود را بر موضوع ببندند و قضیه را از اساس نادیده بگیرند؛ گـویی کـه نـه ات ـاقی
افتاده و نه زم است ایزی تغییر کنـد امـا ایـن ویـروس در مانـدن و بهتعطیلیکشـاندن مراکـز
آموزشی و تعلیمی ،جمصرتر از تصور دوستان اسـت .ایـن ویـروس حتـی سیاسـتمداران را نیـز بـه
عقبنشینی وادار کرده و محدودکردن فعالیتها و تغییر سبکهای ارتبا ی و اتخـاذ شـیوههای
سختگیرانة مدیریتی و انضبا ی را بر آنها تحمیل کرده است.
دراینمیــان ،بــاور متولیــان حــوزۀ آمــوزشوپرورش آن اســت کــه ایــن پانــدمی همهــون
همهگیریهای اندگانهای که در دو سدة پیش در کشورمان شیوع یافت ،آغاز و پایـانی دارد و
دیر یا زود بسا ش جمع میشود و اوضاع به حالت قبل بازمیگردد .در این باور ،نکتـۀ ظری ـی
نیز نه ته است و آن اینکه مهارتهای دهگانهای که آموزشوپرورش حسب اسناد مهم آموزشی
و پرورشی جهـان و ایـران بایـد مـورد توجـه قـرار دهـد ،تنهـا و تنهـا از ریـق حضـور فیزیکـی
دانشآموزان در مدرسه انجام میگیـرد و لـذا فضـای سـایبری و آموزشهـای غیرحضـوری در
بهترین حالت میتواند مکمل آموزشهای حضـوری و فیزیکـی باشـد و تنهـا انـد مـورد از آن
مهارتها را پشتیبانی کند .بـه ایـن معنـا ،آموزشهـای نیمبنـد غیرحضـوری فعلـی بـا درجـات
متعددی از کی یت ،بههیچوجه نمیتوانـد جـایگزین روش آموزشـی و پرورشـی مرسـوم پیشـین
باشد .در این باور سخت و بنیادین ،گذشتة نظام آموزشـی ،بـا همـة نقـدهایی کـه از دوسـتان و
دشمنان خود شنیده است ،بهمیابه وضعیتی مطلوب نگریسته میشود که بایـد دوبـاره بـه همـان
ً
بازگردیم؛ گویی حسرت این گذشتة فعال ناموجود ،برای ما جمسکنی است بـر دردی بـزرگ کـه
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ً
فعال کلیت جامعه و به ور خاص نظام آموزش عمومی ایران بدان مبتالست .در این فضا ،آنهه
انجــام میگیــرد تعریــف و تقویــت نســخههای مــوقتی بــرای گذرانــدن ایــن شــراین و تــداوم
آموزشهای درسی 1و سپس بازگشت به گذشته است.
این نوع نگاه ،فقن به حوزه آموزشوپرورش محـدود نیسـت .مقـررات بیسـتبندی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مبنی بر همکاری با دانشـجویان و دانشـگاهها بـرای حـذف درس یـا
تمدید و تعلیق و تکرار ترم و جلسات و بخشنامههای متعددی که به نـام تصـمیمات مـدیریتی
دانشگاههای مختلف کشور ابالغ شده و برخی از آنهـا از صداوسـیمای ملـی نیـز پخـش شـده
است و غیره نیز کموبیش بر همین انگاره اسـتوار اسـت ،زیـرا علـیرغم تأکیـد بـر اسـت اده از
آموزشهای غیرحضوری بهجای آموزشهای حضوری و تقلیلدادن اندین وجه مهم و حیـاتی
زندگی دانشگاهی 2به وجه آموزشی دانشگاه ،میپذیرد که حتی زیرسـاختهای نظـام آمـوزش
عالی کشور برای همین وجه برجستهشده هـم فـراهم نیسـت و بـهراحتی نمیتـوان آموزشهـای
برخن و الکترونیکی را جایگزین آموزشهای حضوری کرد .بگـذریم از اینکـه ایـن تصـمیم و
نگاه ،حتی همین آموزش جایگزین را نیز تنها از منظر شئون ابـزاری و زیرسـاختی میبینـد و بـه
کلیت فرهنگی و رفتاریای که در آن ،آموزشهای الکترونیکی انجام میگیرد تـوجهی نـدارد.
در اینجا نیز حسرت بازگشت به گذشته ،حضوری تاموتمام دارد .اینجا نیز شـیوع کرونـاویروس
ً
را بحرانی موقتی و گذرا میبیند و راهحلهای تجـویزی را صـرفا بـه همـین بـازة ابـتال محـدود
میداند .به این معنا هم برای وزارت آموزشوپرورش و هم برای وزارت عتف ،تعطیلی فیزیکـی
و حضــوری مراکــز آموزشــی ،مــوقتی و گذراســت و بــهزودی همــهایز بــه همــان رواو قبــل
بازمیگردد.
دراینمیان ،کسانی هم هستند که اشم خود را بهجای حسرت بر گذشته ،بهسوی آینـدهای
جدید موسوم به آیندة پساکرونایی گشودهاند .اینان برای اقتصاد آتی ،نظام تعامالت بینالمللی،
محینزیست در معرض تخریب ،تولید و مصرف فرهنگی ،مهاجرتهای بینالمللـی ،جنگهـا
و صلحها و دیگر موارد ،نسخة بدیل عرضه داشتهاند؛ بدینترتیب ،هراـه زمـان جلـوتر مـیرود
مقــا ت و جســتارهای بیشــتری بــا عنــاوین « ...در جهــان پســاکرونایی» یــا «جهــان پــس از
کروناویروس» منتشر و ترجمه و ا العرسانی میشود .در این ااراوب ،برخی از اندیشـمندان
جهان ،بازگشت به گذشته را غیرممکن میداننـد و بـا تخمـین پایـداری بیشـتر ایـن پانـدمی در
1. Learning
2. College Life

 / 138جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

سطح جهان ،تحو ت حوزههـای مربو ـه را اجتنابناپـذیر میپندارنـد .اینـان بـرخالف دسـتة
نخست ،به تغییراتی احتمالی میاندیشند که در ارتبا با پیشة خـود روی خواهـد داد؛ تغییراتـی
در حوزۀ آموزش ،پژوهش ،پرورش و مهارت.
به نظر میرسد که ما در میانة دو وضـعیتیم و هنـوز بـه ات ـابنظری بـزرگ ،شـبیه گ تمـانی
تعیینکننده دست نیافتهایم؛ اینکه میخواهیم شراین را به نیت بازگشت به گذشته تحمـل کنـیم
یا اینکه بپذیریم گذشتهها گذشته و دیگر برنمیگردد و لذا باید بـه آینـدهای مت ـاوت اندیشـید.
واقعیت آن است که تاکنون هیچ ات اقی در وو تاریخ نوع بشر ،انین سراسـیمه جمیـع آدمیـان
را به تکاپو برای اندیشـیدن دربـاره وضـعیت فعلـی و اـارهجویی بـرای خـروج از آن وانداشـته
است .کانت در «نزاع دانشکدهها» بـه اشـتباه اساسـی فیلسـوفان و فلسـ ههای گذشـته دربـارۀ
تعریف نقش انسان در جهان اشاره کرده است .به گ تۀ وی ،آنهـا انسـان را ماشـینی در جهـان
میدانسـتند کـه هرانــد میتوانسـت از ریــق فلسـ ه و عرفـان و دانــش ،یـک کــل 1شـود امــا
درهرصورت موجودی من عل و تحت قوانین بیعت بود .این در حالی است که انسان موردنظر
فلس ههای جدید ،به مدد نقد عقل محـر ،انسـانی فعـاو و سـازنده اسـت .او بـا فاهمـة خـود
میاندیشد و جهان را میسازد و به مدد عقل عملی و ارادة آزاد خویش ،از مرزها گذر میکنـد
و براساس ذائقة زیباشناسانة خود ،زیبـایی را از آن خـود میکنـد .ایـن تشـخیص ،بـرای کانـت
فیلسوف قرن هجدهم ،مسـبوب بـه سـابقهای دویستسـاله اسـت و صـدها اندیشـمند بـزرگ و
متوسن راه را برای نیل به انین وضعیتی هموار کردهاند .اما برای این ویـروس بسـیار کواـک
که انین غوغایی بر پا کرده است ،اقدر راه همـوار بـوده اسـت تـا مـدیران و سیاسـتگذاران
حوزههای متعدد -و در اینجا حوزۀ نظام آموزش عمومی و عالی -به پشتوانة راههای یشده و
م هومهای برساختهشده ،به وضعیتی بدیل بیندیشند و از تغییر شراین و برنامـهها بگوینـد .مگـر
شراین فراهم بوده است که مـدیران ارشـد نظـام علمـی و آموزشـی ایـران ،آرزوی بازگشـت بـه
گذشته را در سر نداشته باشند؛ بهعنوانمیاو ،براسـاس یـک پـژوهش ،عدماسـتقباو گسـترده از
آموزشهای سایبری و غیرحضوری و یادگیری الکترونیک در ماههای اخیـر ،ناشـی از عـواملی
همهون فقدان هویت علمی ،فقدان احساس تعلق به گروه ،غلبۀ فرهنگ نوشتاری بر دیجیتـاو،
تلقـی یـادگیری الکترونیکــی بـهعنوان آمـوزش فرعــی ،تردیـد دربـارة روایــی مـدارک ایـن نــوع
یادگیری ،فرضیات غیرواقعی دربارة یادگیری الکترونیک ،نبود تشویق و ترغیب در این عرصـه،
1. Universal
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غلبۀ یادگیری رفتار از ریق اهرهبهاهره ،ساختارمندنبودن و بینظمی ،عدم پایـداری و عمـق
تأمالت ،درنظرنگرفتن هویتهای قومی و فرهنگی مت اوت در ایـن فضـا ،عـادت بـه یـادگیری
استاد/معلممحور و نه یادگیری شبکهای ،عوامل درونگرایی و محافظهکاری در برابر یـادگیری
الکترونیکی ،دیدن یادگیری و آموزش در راستای رقابت و الگوی خاص ،عدمشناسایی نیازها و
نقا قوت و ضعف یادگیرندگان و غیره دببینید ذاکر صالحی ۱۵ ،فروردین  ۱۳۹۹بـوده اسـت.
از این میان ،برخی از موارد منحصر به ایران و بقیه با دیگر کشورها مشترک است.
درهرصورت ،دنیای جدید پیشاکرونایی ما ،دنیایی است که به پشتوانۀ رشد بیعی عقـل در
وو تاریخ شکل گرفته و لذا با بیعت فیزیکی -ذهنی انسان سازگار است که اگر نمیبـود تـا
حا بارها متالشی شده بود .حاو به باور برخی ،کرونا میخواهد این رویه را پایان بخشـد و راه

و مسیری جدید را بر آدمیان تحمیل کند .به گ تـۀ اامسـکی ،برکنـار از شـراین موجـود -کـه
معلوو نولیبرالیسم اقتصادگرا و من عت لـب جهـانی اسـت ،اراکـه میتوانسـت زودتـر از اینهـا

جلوی گسترش این ویروس را بگیرد اما من عت اقتصادی کمپانیهای متعدد آن مانع از این کار
شد و اولویت سـود اقتصـادی خـود را در جـای دیگـری تشـخیص داد -و برکنـار از دو تهدیـد

بزرگتر دیگر ،یعنی جنگ هستهای و گرمشدن کرۀ زمین ،جهان پساکرونایی یـا جهـانی بـرای
حکومتهای ابرخودکامـه خواهـد بـود و یـا جهـانی بـرای توسـعۀ دموکراسـی و آزادی دببینیـد

 . ucshd.ut.ac.irمیتوان سخن وی را انین تکمیل کرد که مشـارکتهای کارشناسـانة مـردم
برای مشورتدادن به حکمرانان در فضای سایبری و توسعۀ سـازمانهای مردمنهـاد و ارتبا ـات
اینترنتی ،زمینه را برای رفتن بهسمت دموکراسی و آزادیهای بیشـتر پسـاکرونایی فـراهم خواهـد
کرد .از اینقبیل تحلیلها کـه سـرمایهداری و یـا رفتارهـای حریصـانه و غیراخالقـی انسـانهای
عصر جدید را بـهعنوان مقصـر تخریبهـای اساسـی و تـاریخی بشـریت در حوزههـایی متعـدد
همهون اخالب ،محینزیست ،سالمتی ،پریشـانی و آشـ تگیهای روانـی و اجتمـاعی و حتـی

آموزش تکبعدی میداند ،میتوان بسیار دید و بدانها ارجاع داد؛ بهعنوانمیاو ،دیویـد هـاروی
در مقالة «سیاست ضدسرمایهداری در زمانۀ کرونا» تحلیلی کموبیش مشابه از علـل وقـوع ایـن
حادثه و تبعات آن ارائه کرده است.
بیآنکه برای کرونا شعوری قائل باشیم یا آن را آزمونی الهی بـدانیم و یـا حتـی آن را انتقـام
بیعت بخوانیم و یـا از مشـکالت سـاختاری اقتصـاد و فرهنـگ و دیـن و جامعـه و آمـوزش و
سیاست پیشین سخن بگوییم که اینک با هجمة این کواک مهاجم سر باز کرده و خـود را بـه
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شیوهای زننده نمایان کرده است ،خود را در میانة شراین و وضـعیتی مییـابیم کـه بایـد دربـارة
تحمل آن برای بازگشت به نظم بیعی پیشین و یا است اده از آن بهعنوان تمهیدی برای رفـتن بـه
آیندة آموزش ،علم و فناوری است اده کنیم .به یاد داشته باشیم که وضعیت کنونی ما تـا قبـل از
کرونا ،روزگاری تصور مطلوب و خواستنی سیاستگذارانی بود کـه ایـن الگـو را نجـاتبخش
میدانستند .بیعی است سیاستگذاری برای آینده نیز متوقـف بـر تصـوری مطلـوب از آینـده
باشد؛ تصوری که ساخت و راحی آن ،پیش از همه متوقف بر فهم شـراین فعلـی و پیشبینـی
ً
شراین آتی و پاسخ احتمالی و یا حتی قطعی به ایـن پرسـش اسـت کـه آیـا اساسـا تغییراتـی کـه
کروناویروس ایجاد کرده است ،پایدار و وسیع خواهد بود یا آنکه موقتی و اندک بـوده ،پـس از
اند گاهی بر رف میشوند .در شراین فعلی ،اکیر مـدیران آمـوزش عمـومی و عـالی کشـور،
ناپایداری این وضعیت را انتخاب و بهعبارتبهتر ،تمنا کردهاند .برای پاسخ به این پرسش اجازه
دهید بافت شراین فعلی و آنهه را که روی داده است بگشاییم و گسترة تأثیرش را ببینیم.
آنهه متولیان امر در کشور ما مورد نظر دارند ،نادیدهگرفتن بافت و زمینة بزرگـی اسـت کـه
کروناویروس ،موضوع محوری و مشترک تمامی شـئون و جنبـههای آن اسـت .تحلیـل مـدیران
نظام آموزشی کشور مبنی بر تأثیر ایـن رویـداد بـر جبعـد آموزشـی مـدارس و دانشـگاهها ،نـوعی
فروکاستن موضوع به پدیدارترین و نازوترین سطح رویدادی است که دنیـای اقتصـاد و علـم و
فرهنگ و اخالب و تعامالت اجتماعی و مدیریت و دیانت و سیاست را دگرگون کرده و بیشـتر
از این دگرگون خواهد کرد .بنا به این تقلیـلگرایی ،گـویی در ایـن مـاجرا ات ـاقی جـز تعطیلـی

موقت اند کالس آموزشی رخ نداده است و بهزودی همهایز بـه رواو اوو خـود بـازمیگردد.
آنها که خود در هماهنگکردن شئون متعدد نظامهـای آموزشـی ،معاونتهـای متعـدد تعریـف

کردند و ارتبا انداموار میان ایـن بخشهـا را زمـة حیـات سـالم و بانشـا ایـن پیکـرة کلـی
میدانستند اکنون ارا انین ،دیگر شئون نظامهای آموزشی اعم از شئون فرهنگی و اجتماعی و
رفتاری و زیستی و روانی و پژوهشی و غیره را به حالت تعلیق درآوردهاند و آن ارتبـا انـداموار
را وقعی نمینهند .بگذریم از اینکه نظـام آمـوزش یـک ایـز اسـت و نظـام تولیدکننـدة علـم و

فناوری ایزی دیگر .در شراین فعلی ،تمامی شئون به بعد آموزشی ،1و همـین بعـد نیـز بـه بعـد
یادگیری 2تقلیل یافته است.
1. Education
2. Learning
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در این ااراوب ،آنها که از سر استیصاو ،بازگشت بـه تعـامالت و برخوردهـای حضـوری
گذشــته را تمنــا میکننــد و آنهــا کــه عالمانــهتر مهارتهــای آمــوزشوپرورش را قابلتقلیــل بــه
آموزشهای غیرحضوری نمیدانند ،هردو در این تقلیلگرایی مشارکت دارند ،اراکه آنهه براثر
رویداد جهانی کرونا ات اب افتاده است ،قبل و بیش از همه ،تغییر نظام ارزشی در ساحت علم و
دانش و فناوری است .برای توضیح این موضوع بیایید یک بار دیگر تحو ت علمی ابتدای قرن
بیستم را به خا ر آوریم که پوزیتیویسم منطقی ،بیرحمانه نظامهای علمی پیشـین را جراحـی و
ارزشهای پیشین آنها را بیارزش کرد .در آن زمان ،پوزیتیویسم تجربیمسلک با بهدستآوردن
اعتباری ناگهانی ،حتی عرصههای اخالب و دین را نیز مورد قضاوت و جراحی قرار میداد و به
رشد فلس هها و علومی کمک میکرد که خود را از فلس هها و علوم پیشین در موضـوع دمـاده
و روش داثباتگرایی متمایز میدانستند؛ نگرشی که خیلـی زود بـیش از نیمـی از جهـان را بـه
تصرف اندیشههای خود درآورد و نظامهای علمی و ارزشی و فرهنگی جدیدی را پدید آورد.
حاو کرونای زمانه ما نیـز بـا نظامهـای علمـی و ارزشـی همـین معاملـه را میکنـد .در ایـن
معامله ،بسیاری از نظامهـای ارزشـی متصـلب و حـاکم در عرصـۀ اقتصـاد ،الهیـات ،مـدیریت
اجتماعی ،روانشناسی ،فلس ه ،اخالب و سیاست جای خود را به رقبای کمرمق یا بیرمق خـود
داده و اکنون آنها هستند که بر میدان ارزشسازی و ارزشگذاری مسلن خواهند شد .این فضـا

میتواند آیندة نظامهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعیای را که از نظامهای علمی پیشین تغذیه
میکردند تحت تأثیر قرار دهد .همهنین ایـن فضـا ،بسـیاری را بـه تکـاپوی کشـف جـدیتر و
گستردهتر عرصه سایبری بهعنوان عرصهای وسیع ،آزاد و بینالمللی واداشته است که از مرزهای
قراردادی و محدودیتهای فیزیکی فراتر میرود .تعریف کسبوکارهای جدید و شـکوفاکردن

مهارتهای جدید بشری متناسب با نیازهای فـوری و حیـاتی ایـن شـراین و تـالش بـرای تغییـر
اذهان مردم و جوامع برای اسـت اده از ایـن عرصـه بـرای رفـع نیازهـای خـود ،همگـی ات اقـات

جدیدی است که دنیای پسـاکرونایی مـا را -حتـی اگـر دنیـای تعـامالت حضـوری و فیزیکـی
پیشاکرونایی دوباره بازگردد -رنگینتر و متنوعتر میسازد.
مشارکت دانشمندان و کارشناسان سراسر دنیا برای دراختیارگذاشـتن یافتـههای علمـی جدیـد در
راستای مهار کرونا و ساختن تجهیزات و فناوریهای پیشرفته و همهنین فعالیتهای گسـتردة جامعـۀ
مدنی جهانی که -فراتـر از جوامـع مـدنی ناسیونالیسـتی -بـرای نجـات بشـریت ایـدههایی عملـی و
نجاتبخش عرضه میکند نیز سویههای جدیدی است کـه دنیـای سیاسـت و اقتصـاد و فرهنـگ و
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علم را به یکدستی جدیدی در آیندة پساکرونایی دعوت میکند؛ دعوتی که حتی اگـر کرونـا نیـز در
فصوو آینده و در بدترین حالت در یکی دو ساو آینده هـم کنتـرو شـود ،بـهعنوان میراثـی ارزشـمند
برای جوامع بشری باقی میماند.
آری باید منتظر ماند و بیشتر از این را دید .باید منتظر ماند و دیـد کـه رفتـار آتـی آدمیـان بـا
نظامهای سیاسی و اقتصادی و صنعتی و مدیریتی و دینی و اجتماعی فعلی اگونه خواهد بـود.
باید منتظر ماند و دید ذائقة تغییریافتۀ کنشگرانی که کروناویروس تمـام حیـات و زندگیشـان را
درگیر کرده است ،از میان نظامهای مطلوب بدیل ،کدامها را حسب بیشترین همراهی با شراین
بقا و کار و فعالیتشان انتخاب میکند یا حتی نظامهای بـدیل دیگـری را برمیسـازد .همـۀ ایـن
سخنان ،در صورت تداوم این شراین ،روزبهروز به وضعیت تحققشان نزدیکتر میشوند.
اینجا دیگر سخن بر سر سازگاری یـا ناسـازگاری نظـام آمـوزش غیرحضـوری و اینترنتـی بـا

مهارتهای دهگانۀ موردنظر وزارت آمـوزشوپرورش و یـا دربـارة بـود یـا نبـود زیرسـاختهای
است اده از فضای سایبری برای انجـام آموزشهـای الکترونیکـی نیسـت .سـخن بـر سـر تنظـیم
سیاستهای آموزشی و پرورشی و پژوهشـی کشـور متناسـب بـا ذهنیـت تحوویافتـة انسـانهایی
است که بهزودی نظمی جدیـد را انتخـاب میکننـد و یـا مـیسـازند .سـخن بـر سـر شناسـایی

مهارتهای جدید بشری در عرصۀ بینالمللـی و مسـاهمتهای گسـتردهتر هـوش مصـنوعی و
انقالب صنعتی اهارم برای ساختن دنیایی مت اوتتر است .بهراستی وزارت آمـوزشوپرورش و

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اقدر توانایی آن را دارند که ذهنیتشان را برای تحلیل شـراین
پیشآمده ،از صرف بحران آموزش و یادگیری مرسوم خارج سازند و به دگرگونی بسـیار بزرگـی

معطوف سازند که در حاو رویدادن است؟ اینکه این دو نهاد باید در هماهنگی با یکدیگر -و
بنا به تقسیمکاری معقوو و قابلدفاع -تمامی انتظاراتی را که جامعه از نهادهـای آموزشـی خـود
دارد پوشش دهند .فیشته در گ تارهایی دربوار رسوالت دانشومند بـهخوبی توضـیح میدهـد کـه
آدمی حسب نیازها و استعدادهایی که در خود دارد ،آموزش را برای شـکوفاکردن اسـتعدادها و

درنتیجه رفع نیازها راحی کرده است .اگر انین ایزی درست باشد ،پـس زم اسـت مراکـز
آموزشی دانشگاهی و پیشادانشگاهی ما نیز بهدرستی برنامههای آموزشی و پرورشی و پژوهشی و
مهارتی خود را در راستای ارتبا انداموار با جامعۀ بشری و شئون متعـدد آن تنظـیم کننـد .ایـن
همراهی و همسویی این دو وزارتخانه ،در شراین فعلی محدود به آموزشهای الکترونیکی است

اما خیلی زود باید به هماهنگی و همسویی محتوایی و رفتاری توسعه یابد.
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اینکه این دو وزارتخانه و نهادهای همـراه و مکمـل آنهـا ازقبیـل نهادهـای آموزشـی غیردولتـی و
خصوصی و شرکتی و حتی مراکز و بنگاههای نشر و تولید کتاب و محتـوا و صداوسـیما ،متـولی سـه
کارکرد اصلی مهارتهای تخصصی ،شهروندپروری و اخالقیـت فرزنـدان و جوانـان کشـور دانسـته
شدهاند ،مسئولیت آنها را بسیار حائز اهمیت میسازد .بنا به این مسئولیت ،نظام پـژوهش علـم و نظـام
آیندهپژوهی علـم و فنـاوری بایـد بدانـد کجـا ایسـتاده اسـت و پیرامـون وی ،نظامهـای اجتمـاعی و
اقتصادی و فرهنگی و اداری اگونه دانشـی را لـب میکننـد و بـه کجـا نظـر دارنـد و متناسـب بـا
خواستههای بیرونی و مشکالت پیرامونی و تعریف فضاهای جدید ،اه گامهایی باید برداشـته شـود.
بــه ایــن معنــا ،اگــر ایــن دو وزارتخانــه در ارتبــا بــا یکــدیگر نداننــد کجــا ایســتادهاند و اــه نــوع
فارغالتحصیالنی را باید به جامعه -دولت و صنعت و ملت -تحویل دهند و ندانند این نـوع از تربیـت
و پرورش اه نسبتی با جهان خارج از مرزها خواهد داشت ،در ااه تاریک بزرگی گرفتار آمدهاند.
برای این مهـم بایـد بـا تأمـل و دقـت بسـیار و بـا انجـام پژوهشهـای متعـدد و جمـعآوری
دیدگاههای کارشناسی داخلی و بینالمللی ،نخست تصویری قابلتوضیح از آن ایزی ارائـه داد
که بر ما رفته و پیشروی ماست .تنها پسازآن است که میتوانیم دربارة هماهنگی و همسـویی
تنظیم نظام آموزشی در دو سطح وزارت آموزشوپرورش و وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
ازیکسو و تنظیم سیاستهای تولید و گسـترش علـم و فنـاوری در وزارت علـوم ازسـویدیگر
سخن بگوییم و سیاستگذاری کنیم.
این تأکیدها بدان معنا نیست که آیندة پساکرونایی ما انقطاعی کامـل و انقالبـی بـا گذشـتۀ
دنیای تعامالت فیزیکی و مناسبات برآمده از آن در عرصههای سیاسـت و اقتصـاد و فرهنـگ و
دانش و غیره دارد؛ انـین ایـزی غیـرممکن اسـت .ازآنجاکـه زمینـههای ارتبـا ی موجـود در
فضای سایبری و تولید محتوای علمی و آموزشی در این فضـا براسـاس تربیتهـا و مهارتهـا و
داشتههای پیشین انجام میگیرد ،لذا شکی در این تداوم و انتقاو از یک عرصه به عرصـۀ دیگـر
وجود ندارد .ما نیز همهون بسیاری از جهانیان ،در میانة حسرت بازگشت بـه گذشـته و تمهیـد
شرایطی برای آیندۀ آموزش و علم و فناوری قرار داریـم .خـود ایـن ویژگـی میـانگی ،مـا را بـه
ً
پشتگاههای پیشین متصل میکند و مانع از انقطاع تاریخی و هـویتی میشـود .ضـرورتا ابعـاد و
وجوهی از ذهنیت شکلیافته در دنیای پیشاکرونایی ما به دنیای پساکرونایی منتقل خواهد شـد.
آن که بهصورت دقیق بداند اگونه میان این دو عرصه ارتبا و سازگاری برقـرار کنـد ،بهتـر از
دیگران میتواند زمینة بقای خود و ا رافیان را فراهم کند .به همین قیاس ،ملتها و دولتهـایی
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که بتوانند از تجربیات میبت پیشین برای ساختن دنیایی آزادتر ،پاکتر ،انسـانیتر ،اجتمـاعیتر،
دانشیتر و فناورانهتر است اده کنند ،سریعتر در مدار بقا در شراین جدید قرار خواهند گرفت.
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آموزش عالی ایران و کرونا؛ یک گام به جلو
فیروز اصغری

1

مقدمه

وقوع هر بحران ،علیرغم سختی و دشواریهای ناشی از آن ،آیینه و نشاندهندۀ وضعیتی اسـت
که کشورها در آن به سر میبرند .بحرانها به کشورها و همهنین سازمانها کمک میکننـد تـا
بدانند در کجا ایستادهاند ،در زمان بروز بحران از اه میزان قدرتی برای مواجهه با آن برخـوردار
بوده اند و در زمان عبور از بحران اگونه قادر به بازسازی و ترمیم خسارات ناشی از آن خواهند
بود .آموزش عالی ایران در حاو حاضر متأثر از پدیدۀ کرونا ،هم از بعـد ملـی و هـم بینالمللـی
داار تغییراتی شده است .این تغییرات در بخش بینالمللـی شـامل مشـکالتی اسـت کـه بـرای
دانشجویان خارجی مشغووبهتحصیل در ایران و همهنین دانشگاهیان ایرانـی اعـم از اسـتادان و
دانشجویان در مراودات علمی بینالمللی ایجاد شده است .در بعد ملی نیز تعطیلـی دانشـگاهها
و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بهعنوان مصداب اصلی پیامد اصلی این بحران مورد توجـه قـرار
گرفته است .صرفنظر از جنبـههای مت ـاوت و گسـتردۀ تعطیلـی نهادهـای آموزشـی در ابعـاد
مختلف علمی ،فرهنگی -اجتماعی ،روانشناختی و البته اقتصادی ،در ایـن یادداشـت براسـاس
پیشبینی های محتمل دربارۀ وضعیت پیش رو ،به فرصت های ایجادشده از منظـر کمـک بـه
نظام آموزش عا لی توسن خود دانشگاهیان پرداخته شده است؛ برای نمونه ،در صورت تأییـد
 .1استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلfiroozeh.asghari@gmail.com :
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نهایی نیمهتعطیلشدن دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در ترم تحصیلی پیش رو ،امکان تحقق
دو ایدۀ قابلتعمق دورآموزی دتدریس آنالین در دانشگاهها و دورکااری در مؤسسات پژوهشی
ً
حداقل برای یک ترم تحصیلی فراهم خواهد شـد .فرصـت ایجادشـده عمـال امکـان محـک
آزمایشی اجرای گستردۀ این دو گزینه را جهت تصمیمگیری های آتی برای سیاستگذاران و
برنامه ریزان آموزش عالی ایران فراهم خواهد کرد .ازسـوی دیگر ،در صـورت تحقـق تعطیلـی
کامل دانشگاه ها ،ادامۀ فعالیت اعضای هیئـت علمی دانشـگاه ها کـه از فرصـت و زمـان آزاد
بیشتری برخوردار خواهند شد ،با اندکی تغییر ،از ریـق شـکل گیری هساته های علمای مجاازی
دتوسن گروه های آموزشی و یا انجمن های علمی با هدف رفـع کاسـتی های نظـام آموزشـی
ایران قابل اجرا خواهد بود .در این صورت به ور مشـخص تادوین کتابهاای درسای موردنیـاز
بــه منظور تــأمین منــابع درســی برخــی از رشــته های نوپــا و میان رشــته ای ها و همهنــین ترجما
کتابهای اصلی و پایه به عنوان یکی از فعالیت های اصلی یا مـدیریت ایـن هسـته های علمـی و
حمایت دو سازمان انتشاراتی ملی دانشگاهی یعنی سازمان سمت دویژۀ کتب علوم انسانی و
مرکز نشر دانشگاهی دویژۀ کتب علوم پایه و مهندسی پیشنهاد می گردد.
وقوع کرونا در آموزش عالی ایران

مسئلۀ کرونا و گره آن به آموزش عالی ایران اولینبار در بهمنماه  ۱۳۹۸در فرایند انجـام پـرویهای دربـارۀ
بینالمللیسازی آموزش عالی ،در برخورد با یک دانشجوی اینی برای مـن شـکل گرفـت .دانشـجوی
اینی که در دانشگاه تهران درس میخواند ،زمانی که به مدرسۀ فرزنـد خـود مراجعـه کـرد ،در جریـان
اضطراب مادران ایرانی قـرار گرفـت کـه بعـد از شـنیدن اخبـار مربـو بـه کرونـا در ووهـان ،از تمـاس
کودکان خود با یک کودک اینی نگران بودند .اصرار والدین ایرانی بر این نگرانی ،تردید مـدیر مدرسـه
در اتخاذ تصمیم درست و استیصاو دانشجوی اینی ،خبر از ات اقی تازه در حوزۀ آموزش عـالی مـیداد
که منشأ آن در آنسوی مرزها در شرب آسیا رخ داده بود؛ ات ـاقی کـه بـا انـدکی تـأخیر ،بـا ابـراز نگرانـی
والدین دانشجویان ایرانی در دانشگاههای این تقویـت شـد و بـا برگشـتن آنهـا از ووهـان اـین شـکلی
جدیتر به خود گرفت .واقعیتی که با اعتراض گستردۀ دانشجویان اینی در نحـوۀ برخـورد کشـورهای
اروپایی با آنها به دلیل بروز کرونا در این پررنـگتر و بـا یادداشـت 1آلتبـاخ و دوویـت 2د ۲۰۲۰دربـارۀ
تأثیر کرونا بر تحرک آ کادمیک در بینالمللیسازی آموزش عالی بـا تأکیـد بـر تعـداد انبـوه دانشـجویان
 .1خورسندی د 1399به ارائۀ خالصهای از ترجمۀ این یادداشت در کاناو تلگرامی خود اقدام کرده است.
2. Altbach & De Wit
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اینی در دانشگاههای جهان تیبیت شد .موج دوم تأثیر بحـران کرونـا بـر آمـوزش عـالی ایـران بـه دنبـاو
زمزمــۀ خبــر شــیوع کرونــا در ای ـران آغــاز شــد .زمزمــۀ خــروج دانشــجویان بینالمللــی از ای ـران ،لغــو
مسافرتهای علمی دانشـگاهیان ایـران و بازگشـت دانشـجویان ایرانـی از دیگـر کشـورهای جهـان ،بـه
شکلگیری واقعیتی مشابه در تأیید ارتبا میان بحران کرونا و آموزش عالی ایران منجـر شـد .صـرفنظر
از پیامدهای اقتصادی این ات اب که آلتباخ و دوویت د ۲۰۲۰از منظر دانشـگاهها بـه آن اشـاره داشـتهاند،
مواجهشدن با تبعات آتی این بحران در صورت ادامهداربودن بیماری کرونا از مواردی است کـه آمـوزش
عالی ایران را با االشی جدید در بینالمللیسازی مواجه میسازد.
اما بعد دیگر این بحران که البته قابلتأمـلتر و بـهنوعی اعـم از چالشهاای بعاد بینالمللای آن
است ،به پیامدهای ناشی از کرونا بر آموزش عالی ملی ایران تعلق دارد .کالسهای دانشگاه در
ایران از همان ه تۀ نخست اس ندماه که بـا اعـالم رسـمی مبتالیـان و کشتهشـدگان در معـرض
تعطیلی موقت قرار گرفته بود ،با گسترش بیماری به ور کامل تعطیل و دانشگاهها و مؤسسـات
آموزشی از استادان و دانشجویان خالی شد .در همین راستا خوابگاههای وابسـته بـه دانشـگاهها
نیز یکی پس از دیگری تعطیل شد و هزاران دانشجو ناگزیر به شهر و خانههای خود بازگشـتند.
کرونا دانشگاه را تعطیل کرد.
دانشگاه درگیر کرونا

شیوع بیماری کرونا یک بحران است .یک فاجعۀ تمامعیار است .ایزی شـبیه جنـگ جهـانی
ً
سوم است که تمام دنیا را ناگزیر درگیر و تقریبا تمام ابعـاد زنـدگی انسـان را داـار تغییـر کـرده
است .بااینهمه افرادی نیز هستند که خوشبینانه بر این باورند که موقعیت بحرانی کرونـا ماننـد
هر بحران دیگری که بشر در وو تاریخ با آن مواجه شده است میتواند به مـوقعیتی الیـی در
آینده تبدیل شود .درهرصورت ،به نظـر میرسـد کـه آنهـه باعـی تبـدیل موقعیـت بحرانـی بـه
موقعیتی بحرانیتـر و یـا مـوقعیتی الیـی میشـود ،در وهلـۀ اوو بـه زیرسـاختها و سـپس بـه
اگــونگی عبــور از بحــران و درنهایــت نحــوۀ تبــدیل ایــن تهدیــد بــه فرصــت توســن کشــورها
برمیگردد .همین امر دربارۀ آموزش عالی کشورها در مواجهه با بحران کرونا صدب مینمایـد.
زیرساختهای آموزش عالی کشورها اه در سـطح ملـی و بینالمللـی ،میـزان نقـا ضـعف و
قدرت آنها ،نحوۀ مواجهه و اگونگی مدیریت آن بهمنظور گذر از بحران ،از مهمتـرین عوامـل
تأثیرگذار در گذر موفق یا ناموفق از بحران موجود است .در این یادداشت آنهه بـرای نویسـنده
حائز اهمیت است گامی به جلو ،هراند کواک از ریق بهبود و ارتقای آموزش عـالی ایـران
حتــی در شــراین بحرانــی موجــود اســت؛ ازایــنرو ،بــهجای ارائــۀ پیشــنهادهای آرمانگرایانــه و
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غیرعملی ،است اده از فرصتهای پیشآمده در شـراین بحرانـی فعلـی را براسـاس تصـمیمات و
گزینههای احتمالی مورد تأکید قرار داده است:
 احتماو اوو :کرونا در ه تههای جاری ریشهکن شود و همهایز به رواو عادی برگردد؛ احتماو دوم :دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی همهنان بهصورت نیمهتعطیل از ریق دورکـاریو آموزش آنالین 1ددورآموزی به کار خود ادامه دهند؛
ً
 احتماو سوم :دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی رسما تعطیل و ساو تحصیلی  ۹۸-۹۹ملغیاعالم شود.
احتماو اوو اگراه غیرمحتمل به نظر میرسد اما در صورت وقوع ،امکان بـرآورد و تحلیـل
زیرساختهای زم دانشگاهها توسـن مـدیران دانشـگاهی و اعضـای هیئـتعلمی دانشـگاهها
براساس شوک وارده در تعطیلی یکماهۀ اس ندماه  ۹۸را فراهم میسازد.
دورآموزی و دورکاری

در صورت وقوع احتماو دوم  ،با دو تجربۀ بسیار مت اوت در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشـی بـه مـدت
یک ترم تحصیلی و یا شـاید بیشـتر مواجـه خـواهیم شـد ،زیـرا در صـورت تحقـق ایـن گزینـه ،اسـتادان
خانهنشین میشوند و از راه دور بـه رتقوفتـق امـور دانشـجویان میپردازنـد .دانشـجویان خانهنشـین نیـز
ناگزیر نوعی جدید از آموزش را تجربه میکننـد .در ایـن صـورت بهصـراحت میتـوان ادعـا نمـود کـه
دانشگاهها وارد مرحلهای جدید از نهضت یاددهی -یادگیری از راه دور در آموزش عالی ایران خواهنـد شـد.
عالوهبرآن ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز ناگزیر از انجام امور مربو به پایاننامه و رسـاله از ریـق
اینترنت ،است اده از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خواهند بـود .بـق پیشبینیهـای بهعملآمـده در
اقدامی بسیار منحصربهفرد ،جلسات دفاع نیـز از راه دور برگـزار خواهـد شـد .در انـین شـرایطی آنهـه
حائز اهمیت است توجه به ایجـاد مـوقعیتی اسـت کـه بـرای سـه گـروه از دانشـگاهیان شـامل اسـتادان
دانشگاه ،متخصصان  ITو مدیران دانشگاهی فراهم میگردد:
2

 .1استادان دانشگاه

فرصت آموزش آنالین به ور مشخص امکـان نـوآوری را بـرای اسـتادانی فـراهم خواهـد نمـود کـه
همواره به دنبـاو بـروز خالقیـت و ابتکـار در کـالس درس بودهانـد .از مزایـای دیگـر ایـن فرصـت،
1. Teaching Online

 .2سند بیست بندی معاونت آموزشی وزارت علوم حاکی از تحقق این احتماو به معنای ادامۀ نیمساو تحصیلی در وضـعیت
کنونی است.
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اصــالا و بهبــود روش تــدریس اســتادانی اســت کــه ساوهاســت از یــک شــیوۀ تــدریس واحــد در
کالسهای مختلف اسـت اده مینماینـد .سـنجش میـزان توانـایی اسـتادان در گـذر از شـیوۀ معمـوو
اهرهبهاهره به ادارهکردن کالسهای آنالین اندن ره یکی دیگر از پیامـدهای ایـن شـیوه از ریـق
بازخورد دانشجویان است که امکان اصالا و بهبود را میسر میسازد .جبعد دیگر ایـن فرصـت الیـی
به استادانی برمیگردد که داار تکنوفوبیاا هستند و همواره از کارکردن در بسـتر آمـوزش الکترونیکـی
در هراساند .ازسویدیگر ،است اده از این امکان ضمن فراهمکـردن تجربـۀ نـوعی جدیـد از کـالس
برای دانشجویان ،مقدمات زم را برای بهرهمندی دانشگاهها از استادان همکار در خارج از ایـران بـه
شیوۀ آموزش آنالین و بالعکس تقویت مینماید.
.2متخصصان IT

متخصصان و کارشناسان فناوری دانشگاهها همواره در وضعیت عادی از کاملبودن سرویسهای خـود
ا مینان دارند و به مدیران ،گزارشهایی مبنی بر سالمت دستگاهها و امکان اسـت ادۀ آسـان از آنهـا ارائـه
ً
مینمایند .معمو خطاهای دستگاه را ناشی از بیا العی است ادهکنندگان و در موارد آشکار بـه بودجـۀ
اندک دانشگاه و همکارینکردن مـدیران با دسـت بـهمنظور خریـد وسـایل موردنیـاز ربـن میدهنـد.
تجربۀ اختالو در فرایند سخنرانیهای ترکیبی حضوری و آنالین در دانشـگاه ،تجربـهای بسـیار ملمـوس
ً
است که معمو کارشناسان  ITمسئولیت آن را بر عهده نمیگیرند .حتی گاهی دیـده شـده اسـت کـه
ً
دانشگاههای راز اوو که نسبتا از زیرساختهای موجهی در مقایسـه بـا دیگـر دانشـگاهها برخوردارنـد،
در ارائۀ سـرویسهای معمـولی بـرای اسـت اده از پاورپوینـت دانشـجویان در جلسـات دفـاع بـا مشـکل
روبرویند ،درحالیکه رفع انین مشکالت سادهای ،بـهراحتی توسـن بخـش  ITدانشـگاهها قابـلتحقق
است .به نظر میرسد که شراین حاضـر فرصـتی مناسـب بـرای پایـاندادن بـه مشـکالت اینانینـی در
دانشگاه است.
 .3مدیران دانشگاهی

براساس آنهه ذکر شد ،توسعۀ آموزش آنالین در دانشگاه ،فرصتی الیی و منحصـربهفرد بـرای
مدیران دانشگاهی بهمنظور ا مینان از زیرساختهای زم برای تسهیل در آموزش الکترونیکـی
دانشــگاهی ،ا ــالع از کمبودهــا و ضــعفهای زیربنــایی فــراهم خواهــد نمــود کــه اســتادان و

دانشجویان در فرایند یادگیری ،است اده از منابع و پایگاههای ا العرسانی ،جلسـات گروهـی و

همهنین جلسات دفاع با آن مواجه بودهاند .این امکـان مـدیران را قـادر میسـازد تـا در زمـانی

نهاندان دور در صورت احتماو گسترش این نوع شـیوۀ یـاددهی -یـادگیری در دانشـگاهها ،از
آمادگی زم برخوردار باشند.
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دورکاری پژوهشی

فرصت دوم در موقعیت فعلی به «پدیدۀ دورکاری» اعضای هیئتعلمی پژوهشی اختصـاص دارد
که افقی جدید در فعالیتهای مؤسسات پژوهشی ایجاد مینماید .در ایـن شـراین ،خانـه و محـل
کار پژوهشگر ،هردو مکانی برای تولید محسوب میگردند .کی یت کار پژوهشی بهجای سـاعات
کاری موظف ،مبنای قضاوت و داوری و ویژگی «تعهد» عضو هیئتعلمی و «قدرت و توانـایی»
مدیران پژوهشی مبنای عمل قرار میگیرد .پدیدهای که شـاید بتوانـد بـه تقویـت مؤل ـۀ «اعتمـاد»
متقابل میان استادان و مدیران منجر شود .اجرای اندماهۀ این شیوه از کار در مؤسسات پژوهشـی،
فرصت اجرای آزمایشی را «دورکاری» را برای نظام آموزش عـالی ایـران بـهمنظور دسـتیابی بـه
نقا ضعف و قدرت آن فراهم مینماید .اجرای آزمایشی این ایده جدا از ایجـاد تحـوو در نحـوۀ
کــارکرد مراکــز و مؤسســات پژوهشــی ،آغــازی در ارتقــا و تقویــت مؤل ــۀ «اعتمــاد» در فرهنــگ
آ کادمیک و تأکیدی بر انتخاب مدیران پژوهشی با صالبت و صالحیت علمی است.
1

تولید آثار علمی

گزینۀ احتمالی سوم در صورت تعطیلی ادامهدار دانشگاهها به معنای لغو تـرم تحصـیلی ۹۸-۹۹
محقق خواهد شد .در این صورت به نظر میرسـد کـه عـالوه بـر تقویـت زیرسـاختهای فنـی
توسن متخصصان و مدیران اجرایی ،آغاز فرصتی جدید برای دانشجویان و استادان خواهد بـود
که در صورت مدیریت صحیح ،تحقق برخی از برنامههای جامانده در آمـوزش عـالی ایـران در
حوزههای مختلف رشتهای و میانرشتهای را میسر سازد.

تدوین کتابهای درسی ،ترجم کتابهای پایه

ً
کمبــود منــابع درســی خصوصــا در حــوزۀ میانرشــتهایها و همهنــین رشــتههای نوپــا یکــی از
مشکالت شایع در میان دانشجویان است .بسیاری از استادان نیز بر این مشکل واقفانـد .آنهـا
یکی از د یل اصلی کمبود کتاب درسی را مشغلۀ زیاد استادان در تمرکـز بـهمنظور تـألیف ایـن
منابع عنوان مینمایند .قابلانتظار خواهد بـود کـه در صـورت تحقـق پیشبینـی سـوم دتعطیلـی
کامل دانشگاهها استادان بتوانند به این نیاز ضروری دانشگاهها پاسخ گوینـد .انـین تجربـهای
در جریان تعطیلی دانشگاهها در اوایل انقالب دتألیف کتاب بهعنوان مـوظ ی اسـتادان در دورۀ

1. Tele Working
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تعطیلی دانشگاهها بسیار کارا بوده است ،بهنحویکه برخـی از اسـتادان بهتـرین اثـر علمـی در
حوزۀ خود را در این دوران به نگارش درآورده یا ترجمه کردهاند.
این پیشنهاد میتواند از ریـق شـکلگیری هسـتههای علمـی مجـازی بـا مـدیریت مـدیران
گروههای آموزشی در دانشگاهها و یا انجمنهای علمی دالبته بـا دو راهکـار مت ـاوت صـورت
گیرد .تقسیمکار جدید در این هستهها براساس و با هدف کاستیهای نظـام آموزشـی ایـران در
خصوص منابع درسی و کمکدرسی به ریق زیر قابلتحقق است:
 .۱تدوین کتابهای درسی موردنیاز دبهصورت ان رادی و یا گروهی
 .۲ترجمۀ کتابهای اصلی و پایه دبهصورت ان رادی و گروهی
در این راستا نقش دو سازمان انتشاراتی ملـی دانشـگاهی یعنـی ساازمان سامت (ویـژۀ کتـب
علوم انسانی و مرکز نشر دانشگاهی دویژۀ کتب علوم پایـه و مهندسـی قابلتوجـه خواهـد بـود.
تحقق این ایده ،بخشی از کمبودهای ناشی از منابع درسی را تأمین مینماید.
سخن نهایی

کرونا نـه اولـین و نـه آخـرین بحـران اسـت .جنـگ ،تحـریم ،آلـودگی هـوا ،کرونـا و ...همـه
بحرانهایی بوده و هستند که آموزش عالی کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند .بحران بعـدی اـه
خواهد بود؟ کمیابشدن آب و یا نابودی محینزیست؟ بحرانهای آتی ،آموزش عالی ایـران را
اگونه تحت تأثیر قرار خواهند داد؟ همانگونه که در ابتدا مورد تأکید قـرار گرفـت ،بحرانهـا
همه با اندکی ت اوت ،شبیه بـه یکدیگرنـد .آنهـا یکـی پـس از دیگـری میآینـد و آنهـه آنهـا را
قابلتحمل و قابلگذر خواهد کرد زیرساختهای محکمی است که امکان واکنش درسـت در
مقابــل آنهــا را امکانپــذیر خواهــد ســاخت .پیــام اصــلی ایــن یادداشــت بــر محکمســازی
زیرساختهای آموزش عالی ایران در شراین موجود استوار است.
منبع
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کرونا و نابهنگامی یک رخداد ساده
محمدرضا نیستانی

1

مقدمه و بحث

کرونا ایزی جز یک رویداد و رخداد ساده نیست ،فقن کمی نابهنگام اسـت .نابهنگـامی ایـن رخـداد
است که تا این اندازه همۀ ما را متحیر ساخته است .هر رخدادی در این جهـان وقتـی بـرای نخسـتینبـار
ات اب افتاده است نابهنگام بوده است .وقتی بشر برای ّاولـینبـار بـا سـیل و وفـانی مرگبـار مواجـه شـد،
بیتردید سخت متعجب گردیده و به داستانپردازی و خیاوپردازی روی آورده بوده است.
در تاریخ دانایی ،هرگاه بشر در وضعیتی نابهنگام قرار گرفته است ،جویبارهای باریـک عوا ـف
و احساسات و تحلیلهای پخته و ناپخته ،روانـۀ بـازار آشـ تۀ معرفـت شـده اسـت .در ـوو تـاریخ،
رخدادهای نابهنگام مانند هر اثر شبههنری ،دارای جاذبهها و نگرانیهای گذرا و میرا بودهانـد .وقتـی
زمان بازگشودن کالف تودرتوی رخدادهای نابهنگام فرارسیده ،مانند هـر رخـداد دیگـری ،دسـت از
اغواگری و جلوهگری همهگیرانۀ خود برداشته و به یک ات اب ساده بدو شدهاند.
انسانهای نخستین ،وقتی برای ّاولینبار با رخدادهای ناشناخته مواجه میشدند ،بـه جهـت
نگاه غیرعلمی و اسطورهای ،جپشت بر باد میدادند و به راههای ناشناخته ،وهمآمیـز ،برآشـوبنده
و ترسناک میتاختند .آن زمان هنوز تجربهگرایی آنقدر هویدا نشـده بـود کـه کسـی بدانـد بـا
 .۱عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اص هان و معاون مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کی یت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

ایمیلm.neyestani@gmail.com :
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انین رخدادها و بیماریهای نابهنگامی اگونه باید مواجه شود .برای همین در گذشته ،هراـه
انسان غیردانشگاهی ،بیشتر به شراین نابهنگامش اندیشیده است ،رنجش به لحاظ روانشناختی
عمیقتر و به لحاظ اجتماعی نیز داار سستی مالوآور شده است.
آنگاهکه در قرن سیزده میالدی ،وفان دردی به نام اعون در اندک زمانی ،اهرۀ بههها،
زنان و مردان را زشت و لکهدار کرد و بیرحمانه میلیونها انسان را بـه کـام نـابودی جبـرد ،علـوم
تجربی هنوز در محینهای دانشگاهی آنقدر توانمند نبود تا بتواند بهسرعت آن رخداد نابهنگـام
را به یک ات اب ساده بدو کند؛ ازاینرو ،برای ساوها ،مرگ سیاه تا سه قرن یعنی تا سـاو ۱۶۴۳
در تمام جهان قربانی گرفت.
اکنون با پیشرفت علم و آشـنایی انسـان دانشـگاهی بـا پـارادایمهـا و رویکردهـای مختلـف
معرفتی ،دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی ،زمان اندکی میخواهند تا این رخداد نابهنگام را در
سریعترین زمان به ات اقی ساده بدو کنند .همهنین دانشگاهها با وجود توسعۀ آموزش عـالی در
حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی ،بیش از گذشته میتوانند از جلوهگریهـا و نقـشهـای مخـرب
روانی ،اجتماعی و اقتصادی انین رخدادی بکاهند و نگذارند تـا دوآشـوبهای آن ،پنجـه بـر
اهرۀ بشریت بکشد.
در وضعیتهای بحرانخیز ،وظی ۀ دانشگاه پاسـخ بـه نابهنگـامیهاسـت؛ پاسـخ بـه تمـامی
ناشناختههایی که کالفوار و پیچدرپیچ از دو رخدادها سر درمیآورند و هـر دم بـر پیهیـدگی
آن میافزایند؛ ازاینرو ،رخدادی نابهنگام بهمانند کرونا پدیدهای ایستا و یکبعدی نیسـت .هـر
رخدادی ،در هر سطحی که جرخ مینماید ،اه در سطح فردی و اه در سـطح فراگیـر ،تـأثیری
همهجانبه بر زندگی میگذارد.
بنابراین ،هر رخداد نابهنگامی پیش از آنکه به ات اقی ساده بدو شود ،مسائل زیـادی ازنظـر
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،روانی ،فرهنگی و تربیتی بازتولید میکند .درواقع ،تـا زمـانی کـه
رخداد ،نابهنگام است و هنوز حل نشده است دیا به یـک ات ـاب سـاده بـدو نشـده  ،همهنـان
واجد مسئله است و هرلحظه پرسشی نو مـیآفرینـد .پرسـشهـای بیشـماری کـه امـروز مـا در
مواجهه با کرونا از خود میپرسیم ،همه نشانگر فاصلۀ بین رخداد نابهنگام و ات اب ساده اسـت.
فاصلۀ بین رخداد نابهنگام و یک ات اب ساده ،مملـو اسـت از مسـائل و نگرانـیهـایی کـه بایـد
دانشگاهها هراه سریعتر برای آنها پاسخی مناسب بیابند.
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در تمام تاریخ ،آنهه به رشد و تعالی بشر منجر بوده ،همین رخدادهای نابهنگام بـوده اسـت .در
فاصلۀ بین رخداد کرونا و ات اب ساده است که علم آفریـده مـیشـود .همهنـین در انـین فاصـلهای
است که م اهیم علوم انسانی ساخته یا بازسازی میشوند .در لحظـههـای بحرانـی همهـون بیمـاری
کروناست که پژوهشهای بنیادی و کاربردی و نوآوریها در فناوری به منصۀ ظهور میرسند.
کار اصلی دانشگاهها به هنگام مواجهـه بـا رخـدادهای نابهنگـام در حـوزۀ پـژوهش ،ـرا
پرسشهای آغازین است .تمامی پرسشهای آغازین در زمانی مطرا میشوند کـه پدیـدههـای
زندگی هنوز به یک ات اب ساده بدو نشدهاند؛ برای نمونه ،رخـداد نابهنگـام کرونـا بـه همـۀ مـا
دانشگاهیان کمک کرده است تا از خود بپرسیم:
ً
 کشورها در آینده اگونه باید خود را برای جنگهای بیولوییک آماده کننـد؟ یـا اساسـانقش سازمانهای بینالمللی و حقوقی در بازتعریف انـین تحقیقـاتی ایسـت؟ آیـا زم اسـت
وظایف نهادهای بینالمللی در انین شرایطی بـازتعریف شـود؟ کـدام نهـاد و سـازمان جهـانی
وظی ه دارد تا از ادامۀ پژوهشها در خصوص جنگهای بیولوییک ممانعت کند؟
ً
ً
 آیا بشر واقعا در شراین آخرالزمانی واقع شده است؟ وضعیت آخرالزمانی دقیقا ایست؟ مسئولیت نهادهای مدنی در مواجهه با رخـدادی نابهنگـام همهـون کرونـا ایسـت؟ آیـا زماست وظایف نهادهای مدنی در انین شرایطی بازتعریف شود؟
 آیا کرونا میتواند تعری ی نو از همدلی و فهم حضور دیگری برای انسانها به ارمغان آورد؟ اه نسبتی میان سبکهای زندگی و فرهنگی با بیماریهایی نوظهور همهون کرونا وجوددارد؟ برای مواجهه با رخدادی همهون کرونا ،کـدامیک از فرهنـگهـا ،سـبکهای زنـدگی،
باورها و تمایالت میتواند ارزشمندتر باشند و اثربخشتر عمل کنند؟
 در وضعیتی دشوار و برآشوبنده که تمام جهان در ایـن مـاههـا بـا آن درگیـر شـده اسـت،مسئولیت آدمها ،نهادها ،سازمانها و دولتها در مقابل یکدیگر تا اه اندازه است؟
 دولتها اگونه میتوانند در شراین کرونایی ،عدالت اجتماعی را بـرای همـۀ شـهروندانفراهم آورند؟
 در شراین کرونایی آیا معنای زندان و زندانی بهلحاظ حقـوقی و انسـانی نیازمنـد تعریـفمجدد است؟
 م اهیمی همهون قدرت ،مراقبت ،کنترو و آزادی در شـراین کرونـایی اـه معنـایی پیـدامیکنند؟
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 اه نسبتی میان حکومتهای مردمسا ر و دیکتاتور با رخدادی نابهنگـام همهـون کرونـاوجود دارد؟
 آیا م هوم نهادی به نام شهرداری و محله در وضعیت کرونایی نیازمند بازسازی است؟ در شراین دشوار شیوع بیماری کرونا ،اعضای خانواده اگونه میتوانند روزها ،ه تههـا وماهها در قرنطینه بمانند ،بیآنکه زخمی در روا و جانشان بی تد؟
 اه بحرانهایی داقتصـادی ،اجتمـاعی و روانشـناختی پـس از پایـان کرونـا گریبـانگیرجامعه خواهد شد؟
یکی از مهمترین وظایف دانشگاهیان پیش از آنکه رخداد کرونا به یک ات اب سـاده تبـدیل
ً
گردد ،یافتن پاسخ به پرسشهای فوب است .اساسا برای انسان دانشگاهی ،رخدادهای نابهنگام
فرصــتی ارزشــمندند تــا مرزهــای معرفــت را درنــوردد و بــه فراســوی ات اقــات ســاده بیندیشــد.
رخدادهایی نابهنگام همهون کرونا به انسـان دانشـگاهی ایـن مجـاو را مـیدهنـد کـه راههـای
بهزیستی آدمها را در آینده هموارتر سازد .وقتی رخدادی نابهنگام ات اب میافتد ،دانشگاهیان نه
یک مسئله ،بلکه میباید به تبیین مسائلی بیشمار مبادرت کنند.
ً
متأس انه تا رخدادی نابهنگام بهمانند کرونا ات اب میافتد معمـو در آمـوزش عـالی ،برخـی
بهجای آنکه پی را پرسشهای آغازین و پیشرونده باشند ،لب به سخنان کلی مـیگشـایند.
پس از هر رخداد نابهنگامی بهجای آنکه به دنباو مسـائل پیرامـون رخـداد باشـند ،بـه دنبـاو آن
میافتند تا سیاستها و اهداف آموزش عالی را بازخوانی کنند.
را پرسشهای کلی در آموزش عالی ایزی جـز دورشـدن از معنـا و م هـوم دانشـگاه و
حاشاکردن زندگی و مسائل بغرنج و دشوار آن نیست .افراد ،گروهها ،مؤسسههـا و سـازمانهای
پژوهشی در آموزش عالی بهجای درمانـدگی و ـرا پرسـشهـای کلـی و عامیانـه مـیبایـد در
تمامی حوزههای تجربی ،فنی و علوم انسانی بهسرعت به را و پاسخ به پرسـشهـای اساسـی
در مواجهه با بیماری کرونا بپردازند.
رخدادی نابهنگام همهون کرونا با اضالع و ابعاد پزشکی ،روانشـناختی ،جامعـهشـناختی،
انسانشناختی ،اقتصادی ،حقوقی ،فرهنگی و تربیتی بهمانند هر مسئلۀ پژوهشی دیگر ،هم نیاز به
پژوهشهای بنیادی و هم نیاز به تحقیقات کاربردی و توسعهای دارد .اکنونکه در آغـاز مسـئلۀ
بیماری هستیم ،آموزش عالی به ور عاجل باید عالوه بر برخـی از مسـائل بنیـادین کـه بـه آنهـا
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اشاره شد ،به برخی از مسائل کاربردی که شهروندان در وضـعیت حاضـر گرفتـارش شـدهانـد،
پاسخ منطقی و مناسب ارائه دهد:
 در شراین شیوع بیماری کرونا ،فعالیت سربازخانهها و نهادهای نظامی اگونه باید باشد؟ آیا ازنظر حقوقی ،نحوۀ مواجهۀ حکومتها با زندانها و زندانیان در شراین شـیوع کرونـامناسب بوده است؟
 نحوۀ تأمین زندگی کارگران روزمزد و دستفروشان در شراین شیوع کرونـا اگونـه بایـدباشد؟
 آموزشوپرورش و آموزش عالی اگونه باید در شراین شیوع کرونا به مأموریت و اهدافخود ادامه دهند؟ در صورت ادامۀ وضعیت کنونی ،این نظـامهـا اـه راهکارهـایی را مـیتواننـد
برای ادامۀ تحصیل فراگیران در پیش بگیرند؟
 زیرساختهای موردنیاز الکترونیکی در تمامی حوزههای زندگی ازجمله آموزش مجازیدر شراین کرونایی کداماند؟
 در صورت تداوم بحـران کرونـا ،ازسـرگرفتن کـدامیک از مشـاغل و نهادهـا در اولویـتخواهد بود؟
 تا اه اندازه دولتها بهتنهایی میتوانند بار اضافی هزینۀ اقتصادی کرونا را تحمل نمایند؟آیا نقش شرکتهای خصوصی و افراد ثروتمند در تأمین هزینههـای جامعـه در وضـعیت کنـونی
زم است تغییر کند؟
 در صورت تداوم شیوع بیماری تا بیش از یک ساو ،اه تغییری میتوان در وضع مالیـاتبر افراد متموو قائل شد؟
 در شراین کرونایی ،کدامیک از احکام حقوقی ،آییننامهها و مقررات اجتماعی نیازمنـدتغییرند؟
 رسانۀ ملی اه وظی های در بازسازی روا و روان شهروندان در شراین کرونایی مـیتوانـدبازی کند؟
 نحوۀ ساماندهی نهادهای مدنی در مهار کرونا اگونه میباید صورت پذیرد؟ خانوادهها اگونه میتوانند در وضعیت کرونایی ،روحیه و شادابی خود را ح ظ کنند؟ نقش نهادها و سازمانها در مدیریت زندگی افراد سالمند در شراین کرونایی ایست؟ -آسیبپذیرترین اقشار جامعه بهلحاظ اقتصادی در بحران کرونا کداماند؟
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 مهمترین مسائل خانوادههای ایرانی در زندگی قرنطینه کداماند؟ مسائل و مشکالت مشاغل مختلف در مواجهه بـا بیمـاری کرونـا ایسـت؟ کـدامیک ازمشاغل ،ضرر و زیان بیشتری از شیوع کرونا دیدهاند؟
 دولتها اگونه میتوانند برخی از شرکتهای تجاری را در وضعیت کنونی از فروپاشـینجات دهند؟
 مهمترین مسائل افراد پس از پایان بحران کرونا اه خواهد بود؟ نقش نهادها و سازمانهای مختلف در مواجهه با حل مسائل افراد پـس از پایـان اپیـدمیکرونا اه خواهد بود؟
بنابراین ،نقش آموزش عالی در انین بحرانی ،تـالش بـرای بهحداقلرسـاندن زمـان تبـدیل
رخداد نابهنگام به یک ات ـاب سـاده اسـت .همهنـین وظی ـۀ آمـوزش عـالی ،بهحداقلرسـاندن
دردها و آ م بشر در حدفاصل بین رخداد نابهنگام کرونا و بدوشدن آن به یـک ات ـاب روزمـره
است .در انین وضعیتی ،آموزش عالی بـیش از هـر زمـانی مـیبایـد مسـئولیتپـذیر باشـد .در
شراین بحرانخیز ،تعطیلی کالسهای حضوری نبایستی ترجمـانی از تعطیلـی آ گـاهیبخشـی،
پژوهش و خدمترسانی انسان دانشگاهی باشد .آموزش عالی بیش از هر زمـانی نیـاز دارد کـه
در انین شرایطی ،بهسرعت ،مسیرهای درسـت را بیابـد و افـقهـایی نـو بـرای مأموریـت خـود
بازیابد .در وضعیتی که دو هر انسانی از این پیشامدها مجروا میشود ،دانشگاه بایـد راههـایی
را بجوید که هراه زودتر به پایان آ م و دردهای بشریت از این بیماری ختم شود.

از کرونا باید آموخت :لزوم گذر از آموزش عالی
«دولتبنیاد» و «منطقهبنیاد» به آموزش عالی
«اجتماعبنیاد کلگرا»
مصطفی مهرآیین

1

مقدمه و بحث

 ۱تاکنون در ادبیات مربو به رابطۀ آموزش عالی و جامعه در ایـران ،از دو مـدو سـخن گ تـه شـده

است :مدو «دولتبنیاد» که گ تمان حاکم بر این رابطه را شکل میدهـد و مـدو «منطقـهبنیاد» کـه
اگراه در قالـب م هـوم «آمـایش سـرزمینی» ،رابطـۀ میـان جامعـه و نظـام آمـوزش عـالی را انـدکی

درونیتر ساخته ،خود جزئی از گ تمان دولتبنیاد است .در هردوی این اشکاو رابطـه ،آنهـه مغ ـوو
میماند آن است که رابطۀ میان آموزش عالی و جامعه ،به یک رابطـۀ درونبنیـاد -کـه در آن ماهیـت
جامعه ،ماهیت آموزش عالی را مشـخص سـازد -بـدو نمیشـود .امـا وضـعیت اسـتینایی حاصـل از
اپیدمی کرونـاویروس ،ضـرورت بازاندیشـی در رابطـۀ جامعـه و آمـوزش عـالی را بـار دیگـر در برابـر

اشـمان مـا قــرار داده اسـت .وجـود جمعیتــی بـزرگ از اسـتادان دانشــگاه و فارغالتحصـیالن نظــام
دانشگاهی که همهون بسیاری دیگر از موقعیتهـای خـاص اجتمـاعی ،از خلـق کمتـرین واکـنش
نظری یا عملی در برخورد با وضعیت اپیدمیکشدن یک بیمـاری خطرنـاک در جامعـه ناتوانانـد ،از

 .۱استادیار جامعهشناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ایمیلmehraeen@nrisp.ac.ir :
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وجود نوعی جامعۀ علمی راکد یا بریده از جامعه در کشور مـا حکایـت دارد .ایـن جمعیـت انبـوه از

افراد تحصیلکرده حتی قادر به راهانداختن یک کمپـین سـاده در حمایـت از روشهـای زنـدگی در
دوران قرنطینۀ جامعه نیست؛ بهعبارتدیگر ،این جمعیت تحصیلکرده بـهجای بـازیگری در جامعـه،

در انتظار رسیدن دستور از ناکجاآبادی اسـت کـه در وضـعیتی تراییـک ،خـود ،اشـم امیـد بـه ایـن
جمعیت تحصیلکرده دوخته است .این واقعیت تاریخی ،یعنی رکود اجتماع علمـی و نظـام آمـوزش
عالی ما ،اما در کنار غمانگیزبـودن ،از لـزوم حرکـت آمـوزش عـالی بهسـمت نـوعی آمـوزش عـالی
«اجتماعبنیاد کـلگرا» حکایـت دارد کـه درون آن ،آمـوزش عـالی ایـزی جـز همـان نظـام دانـش

موردنیاز جامعه نیست .آموزش عالی اجتماعبنیاد کلگرا ،نظام آموزش عالی را نوعی نظـام بهزیسـتی
میداند که بر یک قاعدۀ بنیادین استوار است :هر فرد انسانی هویت ،معنا و هدف زنـدگی خـود را از
ریق ارتبا با اجتماع ،ارتبا با جهان بیعی و ارزشهای انسانی ازقبیل عشق و آرامش و صـلح بـه
دست میآورد .این رویکرد ،در دریافت باستانی از م هوم « »Educationریشـه دارد .معنـای لغـوی
این وایه یعنی بیرونکشیدن آنهه در درون انسان یا کودک انسان وجود دارد و نـه جپرکـردن انسـانها از
ا العات .به زبان ران میلر ،آموزش کلگرا سـعی در بیرونکشـیدن مهمتـرین ویژگیهـای انسـان از

درون انسان دارد که ایزی جز یک حس احترام عمیق به تمامی ابعاد زنـدگی و یـک عشـق سـوزان
به یادگیری نیست .اگر در شیوههای آموزش موجود کوشـیدهایم برمبنـای نیازهـای جامعـه و تـاریخ،
درون البان دانش را به شکل مکانیکی انباشته از ا العاتی نماییم کـه از ابتـدا میدانسـتهایم بـه آنهـا
نیازمندیم تا انسان و جامعه را کنترو نمـاییم ،در رویکـرد کـلگرا بـه آمـوزش و زنـدگی انـین گ تـه

میشــود کــه بــهجای خلــق «مشــاهدهگران عینیشــده» 1در قالــب تعریفهــای محــدود و بســته از
پتانسیلها و امکانات انسان ،باید اجازه داد یههای اندگانۀ معنا و تجربۀ انسانی کـه در درون انسـان
انباشته است سر به بیرون بگشاید و خود را در جهان منتشر کند .اگر در شیوههای معمـوو آمـوزش و
جامعهپذیرکردن افراد جامعه تالش ما بر آن است که به آنها خواندن و نوشـتن و حسـاب و ریاضـی و
فیزیک و ...بیاموزیم ،در رویکرد کلگرا به جامعهپذیری و زندگی انین گ ته میشـود کـه بـیش از
تأکید بر این مؤل هها باید به انسانها امکان خلـق روابـن انسـانی ،مسـئولیتپذیری و تحسـین زنـدگی

آموخــت تــا بــه وجــودی دســت یابنــد کــه میتواننــد دســت یابنــد .آبراهــام مــازلو ایــن موضــوع را
«خودتحققبخشــی» مینامیــد و معتقــد بــود کــه جامعهپــذیری کــلگرا ســعی در بســن مجموعــۀ
1. Observed Observer
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تواناییهای فکری ،عا ی ،اجتماعی ،فیزیکـی ،هنـری ،روحـی و خالقانـۀ افـراد دارد .بنـا بـه بـاور
متخصصان این فلس ۀ بهزیستی ،زنـدگی فـردی و اجتمـاعی درسـت نیازمنـد آن اسـت کـه در بسـتر
زندگی تمامی ابعاد شناختی ،اجتمـاعی ،عـا ی ،بیعـی ،زیباییشناسـانه و معنـوی انسـان موضـوع

شناسایی ،یادگیری ،آموزش ،مراقبت و تحقق قـرار گیرنـد ،اـون فعاوسـاختن هریـک از ایـن ابعـاد
زنــدگی ،بــه معنــای فعاوســاختن تواناییهــای مت ــاوت کالمــی ،زبانشــناختی ،منطقــی ،ریاضــی،

بیناشخصی ،عا ی ،بدنی ،تصویری ،فضایی ،موسیقیایی ،ریتمیک و معنوی در انسان اسـت .آنهـه
در ادامه از آن سخن خواهیم گ ت ایزی نیست جز روشنساختن جایگاه این سه نوع آموزش عـالی

در تاریخ معاصر ایران و لزوم گذر از نوع اوو و دوم به نوع سـوم آمـوزش عـالی یعنـی آمـوزش عـالی
1
اجتماعبنیاد کلگرا.
 ۲منظور از مدو دولتبنیاد آموزش عالی ،واقعیت تـاریخی حاصـل از فعالیـت دولتهـای
مدرن در تاریخ معاصر ایران است که از دولت رضاشاه آغـاز میشـود و تـا دولـت فعلـی ایـران
ادامه مییابد .در این مدو ،آموزش عالی ایزی نیست جز عامل ایجاد تغییر در جامعۀ ایران کـه
باید دو ایز را متحوو سازد :نخست ،کلیت جامعۀ ایران و تبـدیل آن بـه جامعـهای «مترقـی» و
دوم ،مــردم ایــران و تبــدیل آنهــا بــه کارمنــد ددر ســطح دولــت و شــهروند ددر ســطح زنــدگی
روزمره  .در فاصلۀ ساوهای انقالب مشرو ه و شکلگیری دولت نخست پهلـوی تـا سـاوهای
نخســتین پــس از کودتــای بیستوهشــت مــرداد و قــدرتیابی دوبــارۀ پهلــوی دوم ،بــه علــم و
تکنولویی مدرن همهون نیروهـایی تحـووآفرین نگریسـته میشـد کـه قادرنـد بـا خرافـهزدایی،
تقویت عقالنیت و ایجاد ت کر برنامـهریز ،زمینهسـاز تحـو ت بـزرگ در جامعـۀ ایـران شـوند و
سعادت و توسـعه و تمـدنآفرینی را بـه ایـن کشـور هدیـه کننـد .نخسـتین شـکل از ایـن شـیوۀ
صورتبندی گ تمانی علـم و تکنولـویی را میتـوان در گ تمـان رسـمی دو حکومـت پهلـوی
یافت .به زبان بیانکه دووس و کریستوف ورنر ،ویراستاران کتاب فرهنگ و سیاست فرهنگوی در
دورۀ رضایا  :دولت پهلوی ،بورژوازی جدید و خلق جامع مدرن در ایوران ،میـان ایـدۀ رضاشـاه
بهعنوان یک قزاب دهـاتی زمخـت بیتربیـت و تحصـیلنکرده دتصـویر دیپلماتهـای غربـی از
رضاخان و این ایده که همهایز در ایران ،ازجمله احیای فرهنگی و اجتماعی ایـران ،ریشـه در
سیاستهای اقتدارمابانۀ رضاشـاه دارد ،تناقضـی روشـن دیـده میشـود .اگراـه رضاشـاه خـود
اندان از ویژگیهای یک شخصیت فرهنگـی برخـوردار نبـود ،امـروزه از منظـر جامعهشناسـی
1. Holistic- social Based Education
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ً
تغییرات فرهنگی کامال روشن است که مجموعه برنامـههای اصـالحی رضاشـاه زمینـۀ مناسـب
برای تولید فرهنگ و اندیشه در ایران قرن بیستم را فراهم آورد .برخالف آنهه گ ته میشود ،در
این دوران ،سیاست استبدادی ،وضـعیت فرهنـگ را تعیـین نمیکـرد .بـرعکس ،در ایـن دوران
رابطهای دوسویه میان سیاست و فرهنگ را شاهدیم که در آن تولید فرهنگـی داعـم از ادبیـات،
علوم بیعی ،تکنولویی ،معماری و ...بر سیاست مـؤثر اسـت و سیاسـت شـیوۀ بازنماییهـای
فرهنگی را تعیین میکند .اگر فرهنگ و تکنولویی را در تعری ی وسیع شـامل دانـش پزشـکی،
ورزش ،سالمت ،تئاتر ،ادبیات ،موسیقی ،معماری ،نقاشی ،عکاسی ،مطبوعات ،نظام آموزشـی
و مدرسه ،دانشگاه ،موزه ،پوشاک جدید ،نظام مالیـات ،پادگـان ،تربیـت نظـامی ،حملونقـل،
راهآهن ،ماشین ،صنعت مونتای ،خرید لیسانس ،خریـد قطعـات و ...و دانشهـا و مهارتهـای
نه ته در پشت آنها بدانیم ،مهمترین گزاره یا داو کلیدی گ تمان پهلوی نخست دربـارۀ علـم و
تکنولویی را باید این گزاره دانست که «تا ایـن دانـش و مهـارت را بـه دسـت نیـاوریم ،مترقـی
نخواهیم شد»« .فهـم علـم و تکنولـویی بهمیابـه عامـل تغییـر اجتمـاعی» ،در کـانون گ تمـان
تجددخواهی سلطنتمحور پهلوی دوم نیز جای دارد .سه کتاب مأموریت بورای وطون د، ۱۹۶۰
انقکب س ید ایران د ، ۱۹۶۷و بهسوی تمدن بوزر د ۱۹۷۴کـه علیالظـاهر توسـن شـاه نوشـته
شدهاند ،درونمایۀ اصلی گ تمان حکومت پهلـوی دوم را نشـان میدهنـد .شـاه خـود ایـن سـه
کتاب را بهترتیب معرف دیدگاههایش دربارۀ گذشته ،حاو و آیندۀ ایران میداند« :شانزده سـاو
پیش نخستین کتاب من به نام «مأموریت برای و نم» ،و یازده ساو پیش کتاب دوم من بـه نـام
«انقالب س ید» انتشار یافت .کتاب اوو بیشتر مربو به گذشته ،و کتاب دوم مربـو بـه حـاو
بود .امروز زم میدانم سومین کتاب خود را که بیشـتر مربـو بـه آینـده میشـود در دسـترس
ملت ایران بگذارم» .همانند تمامی ایدئولوگهای تاریخ معاصر ایران ،شاه نیز گ تمـان خـود را
با پرداختن به مسئلۀ «انحطا » و لزوم «تغییر اجتماعی» آغاز میکند .او در خصوص وضعیت
عقبمانــده و مــنحن جامعــۀ ایــران انــین مینویســد« :ســیر انحطــا تــدریجی ولــی مــنظم و
بیوق ه ای که در همة شئون مادی و معنوی حیات ملی ما از آغاز قرن نـوزدهم مسـیحی شـروع
شد ،تا بعد از جنگ جهانی اوو ادامه یافت .در تمـام ایـن دوران صدوبیستسـاله ،ملـت ایـران
مانند یک بیمار ما ریـایی نیـروی حیـاتی خـود را ذرهذره از دسـت داد و هـرروز از روز پـیش
نزارتر و بیرمقتر شد ،به وریکه در پایان نخستین جنگ جهانی دیگر بهجز پوستواستخوانی
از این بیمار نمانده بود .فاجعۀ بزرگتر این بود که این تاریکترین دوران انحطا تـاریخ ایـران
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با پربارترین دوران جهش علمی و اقتصادی جهان غرب و آغاز عصر جدیـد صـنعتی آن مقـارن
بود ،و بدینترتیب هرروز که سپری میشد به صورتی نومیدکننده فاصلۀ کشور ما را بـا ممالـک
پیشرو غرب بیشتر میکرد ...ازنظر سیاسی ایـران جـز بـه صـورتی تشـری اتی کشـوری مسـتقل
ً
بهحساب نمیآمد ...از امنیت داخلی و خارجی نیز خبری نبود ...از امنیـت قضـایی و بعـا از
امنیــت اجتمــاعی نیــز نشــانی دیــده نمیشــد ...ازنظــر اقتصــادی ایــران یکــی از ضــعیفترین
کشورهای جهان بود .»...شاه تنها راه ممکن برای خـروج از انحطـا را «ترقـی» و «تجـدد»
میداند .او تأکیـد میکنـد بایـد «اسـاس نظـم کهنهشـدۀ جامعـۀ ایرانـی را کـه بههیچوجـه بـا
مقتضیات عصر نو سازگار نبود دگرگون کرد و همراه با پیریزی نظمی نوین و مترقی تمام آثـار
و مظــاهر من ــی و مخــرب گذشــته را از میــان برداشــت و عوامــل میبــت و ســازندهای را کــه
پدیدآورندۀ ایران نو هستند جایگزین آنها کرد» .محمدرضا پهلوی پس از را مشـکل جامعـۀ
ایران و نشاندادن راهحل آن میکوشد خطو کلی آن «تمدن بزرگ ایرانی» را که وعدهاش را
به ملت میدهد تشریح نماید .او در توضیح معنای تمدن بزرگ مینویسد «تمدن بـزرگ یعنـی
اه؟ یعنی تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشری در راه تـأمین عـالیترین سـطح
زندگی مادی و معنوی برای همـۀ افـراد جامعـه بـه کـار گرفتـه شـده باشـد .تمـدنی کـه در آن
دستاوردهای بدیع علم و صنعت و تکنولویی با ارزشهای عـالی معنـوی و بـا مـوازین پیشـرفتة
عدالت اجتماعی درآمیخته باشد» .شاه خود را رهبر اصـلی بـردن جامعـۀ ایـران بهسـوی تمـدن
بزرگ میداند « :رسانیدن ملت ایـران بـه دوران تمـدن بـزرگ بـا ترین آرزوی مـن ،و رهبـری
کشورم در این راه اساسیترین وظی های است که بـهعنوان مسـئوو سرنوشـت ایـن کشـور بـرای
خود قائل هستم» .او نشان میدهد که از اینکه شاهد وجود رنجهـای عقبمانـدگی در زنـدگی
مردمــان ایــران بــوده ،بســیار دردمنــد و متــأثر اســت« :اــه در زمــان ولیعهــدی ،و اــه در دورۀ
سلطنت ،به یاد ندارم که دیدار افراد رنجور و ناتوان ایرانی که داار انواع بیماریهـای بـومی یـا
آثار ناشی از کمی و بدی تغذیه و یـا عقبمانـدگیهای ناشـی از جهـل و بیخبـری بودنـد مـرا
ً
عمیقا متأثر نساخته باشد» .شاه حتی رساندن ایران به «تمدن بزرگ» را رسالتی الهـی میبینـد و
ناخواسته خود را در جایگاه فرستادگان الهی قرار میدهد .او انین مینویسد« :احسـاس قلبـی
من این است که مشیت کامله خداوندی مرا -که اگر انین نبود قدرتی جز قدرت عـادی یـک
فرد انسانی نداشتم -بهعنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشتساز امـروز جهـان ،مـأمور ای ـای
این رسالت فرموده است».
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آنهه آرزوی دو شاه پهلوی بود ،در گ تمان روشن کران این دوران نیز ادامه مییابد .عمـدۀ
روشن کران ایـران ،حـامی «گفتماان علام و آماوزش عاالی تغییرآفارین» بودنـد .تصـور روشـن کرانی
همهون محمود افشار ،ملکالشعرای بهار ،علی دشتی ،علیاکبر داور ،عبـاس اقبـاو آشـتیانی،
سلیمان میرزا اسکندری ،قاسم غنی ،ذکاءالملک فروغی ،مهـدیقلی هـدایت ،صـادب هـدایت،
علیاصغر حکمت ،احمد کسروی ،احمد متیندفتـری ،حسـن پیرنیـا دمشـیرالدوله  ،علیاکبـر
سیاسی ،عیسی صدیق ،سیدحسن تقـیزاده ،شـریعت سـنگلجی ،سیداسـدالله خرقـانی ،احمـد
کسروی ،علیاکبر حکمـیزاده ،سـیدعلیاکبر برقعـی ،شـیخمحمد خالصـیزاده ،غالمحسـین
صدیقی ،شاپور راسخ ،علیمحمد کـاردان ،احسـان نراقـی ،محمـود صـناعی ،جمشـید بهنـام،
ابوالقاسم قندهاریان ،عباسقلی خواجـهنوری ،هوشـنگ نهاونـدی ،محمدحسـن گنجـی ،علـی
مدنی و ...آن بود که میتوان از ریق مبارزه با خرافـات ،تأکیـد بـر ت سـیر عقالنـی از دیـن و
بــه ورکلی بیعــت و جامعــه ،همگــانیکردن آمــوزش ،فراگیرکــردن آمــوزش علــوم مــدرن،
همهفهمکردن قرآن ،مبارزه با برخی شعائر و اعتقادات مذهبی همهون زیـارت قبـور ،شـ اعت،
نذر ،استخاره ،و عزاداری مذهبی ،لزوم اصالا تشکیالت روحانیت ،نقـد دیـدگاه دینـی سـنتی
دربارۀ زنان ،لزوم مبارزه با جهل دینی و غیره به مترقیکردن جامعۀ ایران پرداخت و علـم مـدرن
را در جامعه نهادینه ساخت.
آنهه در گ تمان دو پادشاه پهلوی و روشن کران حامی آنها مورد تأکیـد بـود ،در سـاوهای
پس از انقالب  ۵۷بهنوعی در گ تمان تمامی دولتهای پس از دولت هاشمی رفسنجانی تکرار
شده و گ تمان غالب علم و آموزش عالی در ایـران را شـکل داده اسـت .در سـاوهای پـس از
پایان جنگ و آغاز فرایند مدرنیزاسیون دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی با ورود گ تمانهـای
فرهنگی جدید روشـن کران مسـلمان ازقبیـل عبـدالکریم سـروش دوم و همهنـین گ تمانهـای
ایدئولوییک روشن کران مختلف سکو ر به فضای فکری -فرهنگی ایران ،ااراوب م هـومی
ایدئولویی رسمی جمهوری اسالمی در برخـورد و تضـاد مسـتقیم بـا مجموعـهای جـایگزین از
رمزگان فرهنگی قرار گرفـت کـه تـوان و کارآمـدی آن در پاسـخدادن بـه مسـائل و مشـکالت
ایرانیان را به االش کشید .رمزگان فرهنگی مزبور شامل دوگانـههایی ازقبیـل «خـرد انسـانی در
مقابل معرفـت دینـی ،عقالنیـت علمـی در مقابـل سـنتگرایی ،حقـوب بشـر در مقابـل حقـوب
ایدئولوییک ،نسبیت معرفتی در مقابل قطعیت حقایق ،برابری جنسـی در مقابـل سـلطۀ مـردان،
دنیاگرایی در مقابـل دنیاسـتیزی ،آزادی در مقابـل اسـتبداد و منطـق خاکسـتریبودن انسـان در
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مقابل منطق سیاه یا س ید بودن انسان» بود .ورود ایـن دوگانـهها و م ـاهیم جدیـد دیگـر ازقبیـل
ایمان فردی ،قانونگرایی ،دموکراسی ،حقوب مـدنی ،حقـوب شـهروندی ،اقتصـاد آزاد ،توسـعۀ
سیاسی ،اصالحات ،عقلگرایی ،دیـنداری معرفتانـدیش ،تجربـۀ دینـی فـردی ،صـلح لبی،
همراهی با نظم جهانی ،حقوب اجتماعی ،آزادی اندیشه ،آزادی بیان ،دینپژوهـی ،ت سـیر مـتن،
حق ت سیر ،گ تگو ،میانهروی ،گ تگوی تمدنها ،خشونتستیزی ،بازسازی اندیشۀ دینی ،رفـاه
اجتماعی ،سکو ریسم ،عرفیشدن ،تساهل ،تسامح ،جامعۀ مدنی ،زندگی اصیل و غیره نـهتنها
نظم اخالقی جمهوری اسالمی را با بحران روبرو ساخت ،بلکه ایرانیان را به ت کر در خصـوص
اگـــونگی راحـــی مجـــدد نهادهـــای اجتمـــاعی همهـــون خـــانواده ،دیـــن ،حکومـــت،
آمــوزشوپرورش ،علــم ،هنــر و فائقآمــدن بــر مشــکالت و عقبمانــدگی موجــود واداشــت.
بههرحاو ،نخبگان سیاسی حاکم خود ازجمله نیروهـایی بودنـد کـه حتـی پـیش از فراگیرشـدن
حضور م ـاهیم ،اندیشـهها و ارزشهـای غربـی در ایـران پـس از جنـگ ،اـاراوب م هـومی
ایدئولویی رسمی حاکم را به االش کشیدند ،اگراه آنها به د یل مت اوت قادر بـه رهاسـاختن
خــود از محــدودیتهای ایــدئولویی رســمی موجــود نبودنــد .نخبگــان سیاســی مزبــور بــا
نواندیشــیهای محــدود خــود در اــاراوب م هــومی ایــدئولویی رســمی حــاکم ،اــاراوب
گ تمانی را بنیان نهادند که ظهور جنبشهای فرهنگی -معرفتی جدید در ایران را تسهیل کرد.
یکــی از مهمتــرین ویژگیهــای ایــن وضــعیت جدیــد سیاســی -فرهنگــی ،رواج مباحــی
معرفتشناسانه و حاکمشدن مباحی روششناسانه در میان محققان علـوم مت ـاوت بـود کـه بـر
کارآمدی علوم پوزیتیو و تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل جامعـه تأکیـد داشـت .در انـین
ً
فضایی بود که گفتمان سیاستگذاری علم و تکنولوژی با دو رویکرد نسبتا مت ـاوت علـوم انسـانی و
مدیریتی -مهندسی در فضای اندیشۀ ایران تولید شد و گسترش یافت .مصط ی ملکیان متـأخر،
عبدالکریم سروش دوم ،شاپور اعتماد ،محمدامین قانعیراد ،مقصود فراستخواه ،محمـد توکـل،
منواهر محسنی ،علی پایا و دکتر باقری را میتوان مهمترین نمایندگان رویکرد علوم انسـانی در
سیاستگذاری علم و تکنولویی دانست .حجتالله حاجی حسینی ،جع ر توفیقی ،حبیباللـه
با باییان ،سپهر قاضی نوری ،دکتر علیرضا بوشهری ،رضا منصوری ،منصور کبکانیـان ،دکتـر
فاتح راد ،حمیدرضا یبی ،دکتر کرمانشاه ،مهندس نـادریمنش ،مهنـدس ملکیفـر و بـا خره
بهزاد سلطانی مهمترین نمایندگان رویکرد مدیریتی -مهندسی در گ تمان سیاسـتگذاری علـم
و تکنولوییاند که به گسترش این گ تمان در فضای سیاسی -معرفتی ایران کمک کردهاند.
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 ۳با فراگیر و غالـب شـدن «گفتماان آماوزش عاالی سیاساتگذار در حاوز علام و تکنولاوژی» و
روشنشدن معایب «گفتمان علم و آموزش عالی تغییرآفارین» یکی از مهمترین ات اقـات در آمـوزش
عالی ایران به وقوع پیوست :تأکید بر راهای آمـایش سـرزمینی و منطقهبنیادسـاختن آمـوزش
عالی .دولت نوساز که متوجه شده بود یکدستکردن سیاست نوسـازی در ایـران در انطبـاب بـا
وضعیتهای اجتماعی -فرهنگی و زیسـتمحیطی منـا ق جغرافیـایی مختلـف کشـور نیسـت
کوشید با تأکید بر راهای «آمایش» ،اهـداف خـود را در پیونـد بـا ویژگیهـای اجتمـاعی-
فرهنگی و زیستمحیطی این منا ق به پیش ببرد .تأکید بر این نکته بـود کـه باعـی شـد نظـام
آموزش عالی نیز با ایجاد تغییراتی در نظام کنکور و شیوۀ گزینش دانشجو ددر حوزۀ آموزش و
همهنین تأکید بر موضوعاتی همهون ایجاد پیوند میان جامعه و دانشگاه ددر حـوزۀ پـژوهش و
فناوری به بومیسازی سیاستهای خود بپردازد و آنها را با قالب توسعۀ پایدار هماهنگ سازد،
اگراه پیگیری همزمان دو سیاست دیگر یعنی «تجاریسازی علم و دانش» و «اسـالمیکردن
علوم» تمامی این سیاستها را با بنبست روبهرو ساخته است.
 ۴بیشک مهمترین معضل مدوهای دولتبنیاد و منطقهبنیاد -کـه خـود شـکلی دیگـر از
سیاستهای دولتبنیاد است -آموزش عـالی در ایـران نـاتوانبودن آن در ایجـاد ارتبـا درونـی
میان علم و جامعه است .در وضعیت فعلی ،نظام آموزش عالی همهون تاجری بزرگ عمل می
کند که وظی ه دارد کا یی به نام علم را -که خود بهصورت گ تمانی در بیرون از جامعۀ ایـران
ارزشگذاری میشود و هر دوره با نامی همهـون پزشـکی ،مهندسـی ،نـانو ،انسـانی ،ینتیـک،
بایو ،این و و ...شکل غالب به خود میگیرد -در مقام عنصری بیرونی وارد جامعۀ ایران کنـد و
آن را در معرض جامعۀ ایران و افراد آن قرار دهد تا افـراد و جامعـه بتواننـد آن را اخـذ یـا خریـد
نمایند .نبود رابطۀ درونی میان علـم و جامعـه باعـی شـکلگیری نـوعی تقلیـلگرایی در نظـام
آموزش عالی ایران شده است .دریافت نظام آموزش عالی در مدوهای دولتبنیاد و منطقـهبنیاد
آن دریافتی گسسته ،مقطعساز و دورهای اسـت کـه زنـدگی اجتمـاعی جامعـه را بـه دورههـای
گسسـته بــدو میســازد کـه هریــک از مســائل و موضــوعات خـاص خــود برخوردارنــد و بایــد
سیاستهای آموزش عالی را مبتنـی بـر ایـن دورههـا تعریـف نمـود .ایـن نـوع نگـاه بـه زنـدگی
اجتماعی باعی اجرای مجموعهای از برنامهها و سیاستها خواهد شد که از هیچ پیونـد درونـی
با یکدیگر برخوردار نبوده و قادر به خلق یک نظام آمـوزش عـالی پایـدار اجتماعبنیـاد نخواهـد
بود .نظام آموزش عالی ناپایدار نظامی اسـت کـه بـه دلیـل اسـتواربودن بـر فراینـدهای شکسـتۀ
سیاستگذاری ،زمینهساز «هدررفتن» توان نه ته در جامعه و افراد تحت پوشـش خـود خواهـد
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شد .این نوع نگاه گسسته به جامعه در رویکرد نظام آموزش عالی دولتبنیاد ،به افراد جامعه نیز
وجود دارد .این نوع نظام آمـوزش عـالی بـهجای تعریـف انسـان بمـاهو انسـان ،انسـانها را بـه
م اهیمی گسسته همهون جوان و نوجوان و دانشـجوی لیسـانس و دانشـجوی ارشـد و مربـی و
استادیار و دانشیار و استاد و ...محدود و تقسیمبندی میکند و با تعیین بیرونی نیازهای آنهـا بـه
جهتدهی زندگیشان در مسیرهای خاص میپردازد .نگاه این نوع نظام آموزش عالی بـه علـم
نیز نگاهی گسسته است که علم را در قالبهایی همهون رشتههای دانشگاهی ،به یـک وجـود
انــدپاره بــدو میکنــد و بــا جــایدادن علــم در درون م ــاهیمی همهــون زیستشناســی،
جامعهشناســی ،فیزیــک ،ریاضــی و ...آنهــا را تبــدیل بــه یــک دنیــای آشـ تۀ پرآشــوب میســازد؛
ً
بهعنوانمیاو ،تصور بر آن است که یک فرد دانشجوی زیستشناسی احتما بیشـتر بـه واحـدهای
درسی فیزیولویی و آناتومی و شیمی نیاز خواهـد داشـت و دیگـر نبایـد نگـران دغدغـههای او در
حوزۀ فلس ه یا جامعهشناسی یا ادبیات یا حتی احسـاس و روابـن عاشـقانۀ انسـانی او بـود .در ایـن
رویکرد به آموزش عالی ،به افراد بهعنوان یک پدیدۀ بیرونی نگریسته میشـود کـه نظـام سیاسـی-
اجتماعی حاکم باید در قالب مقو ت تعریفشدۀ عام خدماتی به آنها ارائه نماید تا همواره بتوانـد
به آنها بهعنوان یک نیروی کارآمد و م ید یا شـهروند دارای خیـر جمعـی نگـاه کنـد و آنهـا را در
دامنۀ نیازهای متداوو نظامهای سیاسی -اجتماعی تحت کنترو گیرد.
نظام آموزش عالی اجتماعبنیاد کلگرا ،به دانشگاه بهمیابه نوعی نظام بهزیستی یا بهترزیستن
«کلگرا» نگاه میکند که هدفش ایزی جـز تربیـت «انسـان هنرمنـد» ددر تمـامی رشـتههای
علمی نیست .نظام آموزش عالی اجتماعبنیاد کلگرا همهون یـک عامـل اسـتخراج دانـش از
درون جامعه عمل میکند .این رویکـرد ،در دریافـت باسـتانی از م هـوم « »Educationریشـه
دارد .معنای لغوی این وایه یعنی بیرونکشیدن آنهـه در درون انسـان یـا کـودک انسـان وجـود
دارد .به زبان ران میلر ،آموزش کلگرا سعی در بیرونکشـیدن مهمتـرین ویژگیهـای انسـان از
درون انسان دارد که ایزی جز یک حس احترام عمیق بـه تمـامی ابعـاد زنـدگی و یـک عشـق
سوزان به یادگیری نیست .اگر در شیوههای آموزش موجود کوشیدهایم برمبنای نیازهای جامعـه
و تاریخ ،درون البـان دانـش را بـه شـکل مکـانیکی انباشـته از ا العـاتی نمـاییم کـه از ابتـدا
میدانستهایم به آنها نیازمندیم تا انسان و جامعه را کنترو نماییم ،در رویکرد کلگرا بـه آمـوزش
و زندگی انین گ ته میشود که بهجای خلق «مشاهدهگران عینیشده» 1در قالب تعریفهـای
1. Observed Observer

 / 168جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

محدود و بسته از پتانسیلها و امکانات انسان ،باید اجازه داد یههای اندگانـۀ معنـا و تجربـۀ انسـانی
که در درون انسان انباشته است سر به بیرون بگشاید و خود را در جهـان منتشـر کنـد .نظـام آمـوزش
عالی اجتماعبنیاد بیش از آنکه «یک مجموعه سیاستهای آموزشی و پژوهشی مراقبتـی و حمـایتی»
باشد« ،بستر بهترزیستن» افراد جامعه است .بـه زبـان جـان دیـویی بهزیسـتی یـک فراینـد اجتمـاعی
است ...یک فرایند رشد است .بهزیستی توانبخشی و دادن دانش به افراد برای زندگی نیست ،بلکـه
خود زندگی است؛ بنابراین ،قرار نیست بهعنوانمیاو ما در درون سیاستهای آموزش عـالی بـه بهبـود
ابعاد آسیبدیدۀ حیات فردی و اجتماعی افراد جامعه بپـردازیم .وظی ـۀ سیاسـتهای آمـوزش عـالی
فراهمآوردن محین و شرایطی است که در درون آن ذهن ،روا ،بـدن ،عا ـه ،شـناخت خالقیـت و
هنر انباشته در درون یک انسان ،در فرایند زندگی تحقق بیرونی مییابد؛ ازاینرو ،بنا بـه ایـن رویکـرد،
سیاستهای آموزش عالی یک جامعه توسن متخصصان مشخص نمیشود .برعکس ،این برنامـه در
فراینــد مســتمر گ تگــوی افــراد جامعــه مشــخص میشــود .اســتاد دانشــگاه در ایــن رویکــرد یــک
انتقاودهندۀ «توان زندگی» و «توانبخش» نیست .استاد و محقق دانشگاهی فـردی خـالب ،فعـاو و
پاسخگو در مقابل «فردیت افراد جامعـه» اسـت .بنـا بـه ایـن رویکـرد ،ت ـاوتی میـان «زنـدگی -بـا-
ً
آموزش عالی» با «زندگی -بدون -آموزش عالی» نیست .افراد جامعه دائما در پیونـد بـا زنـدگی ،بـه
بهزیستی و آموزش خود میپردازند .افراد جامعه که انباشته از نگرانـی در خصـوص دیگـران و پـر از
امید برای بهترساختن جهان و زندگی فردی و اجتماعی خودند دایـن همـان تعریـف ایـن رویکـرد از
معنویت است  ،بهجای آنکه بنا به دیدگاههای ثابت و ابزاری دربارۀ انسان ،به انسانهای بالغ و عاقـل
در جامعه تبدیل شوند ،میکوشند خود نه ته در خود را به جهان بی زایند و از ایـن ریـق بـه افـزایش
دامنۀ جهان و حیات انسان بی زایند .این رویکرد بر لزوم داشتن یک شیوۀ ترکیبی عمل و ت کـر دخـدا
و انسان  ،یک رویکرد اندبعدی به حقیقت دحقیقت عینـی و حقیقـت شـهودی  ،رفـتن از سـمت
«قدرت» بهسمت «انسـان» ،رفـتن از سـمت «کنتـرو» بهسـمت «آزادی» ،رویکـرد اندبعـدی بـه
سالمت انسان دسالمت بدن ،روا ،قلب ،و با خره ذهن و ...تأکید مینهد .این رویکرد همهنـین
زندگی انسان در جهان را دارای اهار هدف میداند و در پاسخ به این پرسـش کـه انسـان بـرای اـه
ساخته شده است و زیستنش اه فلس های دارد ،معتقد است ما زندگی میکنیم تا:
1
الف یاد بگیریم که بشناسیم و بدانیم
2
ب یاد بگیریم که انجام دهیم
1. Learning to Know
2. Learning to Do
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ج یاد بگیریم که باهم زندگی کنیم
2
د یاد بگیریم که موجود باشیم
 ۵به نظر میرسد که با توجه به شکست سیاستهای حاکم بر نظـام آمـوزش عـالی مـا در
صدساو گذشته اکنون زمان بازاندیشی در الگوهـای سیاسـتگذاری آمـوزش عـالی فرارسـیده
است .اما راهحل این مسئله ،اتخاذ دگربـارۀ سیاسـتهای دولـتمحور نیسـت؛ بـهعبارتدیگر،
ً
متولی این امر نباید دولت باشد .اصو باید از ایدۀ «مدیریت بر علم و فرهنگ» دست برداشت
و ایده «مدیریت در علم و فرهنگ» را جایگزین آن ساخت .آنهه تولید واقعی علم و فرهنـگ
یعنی تولید م اهیم و نشانهها و سمبلها و نظریهها را ممکن میسازد برخورد نشانهها و م اهیم با
یکدیگر است .به زبان باختین ،مکانیسم عمـل زبـان بهگونـهای اسـت کـه در آن ،ایـده ،ایـده
میآفریند .برای حل مشکالتی که دولت عامل اصلیشان است نباید بار دیگر به دولت متوسـل
شد .راه رفتن بهسوی آموزش عالی اجتماعبنیاد ،خود اجتماع است.
1

1. Learning to Live Together
2. Learning to Be

شیوع ویروس کرونا و دیدهبانی تغییرات
جهانی آموزش عالی
محمد حسینی مقدم

مقدمه

1

نگارش این مقاله در شرایطی صورت گرفته است که  206کشور جهان گرفتـار ویـروس کرونـا
یا کووید ۱۹-شدهاند .مطابق گزارش مرکـز دیـدهبانی دانشـگاه جـان هـاپکینز در  17فـروردین
 1399در جهان حدود یکمیلیون و 214هزار ن ر به ایـن ویـروس مبـتال و حـدود 66هـزار ن ـر
فوت شدهاند که ازاینمیان سهم ایران تعـداد بـیش از 58هـزار ن ـر مبـتال و بـیش از  3600ن ـر
فوتشده گزارش شده اسـت د . Johns Hopkins University, 2020اگراـه بررسـی تـاریخ
تمدن بشری بیانگر آن است که شیوع بیماریهای همهگیر سـابقهای ـو نی دارد امـا میتـوان
گ ت وجه تمایز خاص جهان امـروز در برابـر ویـروس کرونـا در مقایسـه بـا سـایر بیماریهـای
مسری آن است که برای نخستینبار در وو تاریخ مـدرن ،تمـامی جهانیـان متمرکـز شـدهاند و
تشریکمساعی پیدا کردهاند تا یک مشکل را حل کنند د. Mesfin, 2020
انین شیوعی موجی از بازخوردهای بدبینانه ،خوشبینانه و بینابینی را برانگیختـه اسـت ،بـه
شکلی که برخی مدعی شکلگیری تحـو ت بنیـانبرافکن هسـتند کـه در ـوو تـاریخ تمـدن
بشری سابقه نداشته است ،برخی مدعی آناند که این شیوع ،زمینهای را مناسب بـرای دسـتیابی
 .1استادیار آیندهپژوهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلmh_moghadam@yahoo.com :
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به برخی اهداف ازقبیل گ تمان جهانی ح ظ محینزیست بـه وجـود آورده اسـت و رویکردهـای
بینابینی بر این نکته تأکید میکنند که این روند همهون سایر روندهای مشابه ،ـوو عمـری معـین
خواهد داشت و بحرانهایی را در پی خواهد آورد اما اوضـاع دوبـاره بـه وضـعیت قبـل بازخواهـد
گشت .به باور اسکات گالوی ،استاد دانشگاه نیویورک ،از منظر آیندهنگری شیوع کرونـا تـاکنون
همهون سایر بحرانها به آینده شکل داده است با این ت اوت که این ویروس ،سـرعت شـکلدهی
به آینده را شتابان ساخته است د . Galloway, 2020در این مقاله رویکـرد بینـابینی مبنـای بررسـی
قرار گرفته است و نیز یادآور میشود که اثـرات و پیامـدهای حاصـل از شـیوع ویـروس کرونـا در
بازههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت همهنان قابلتحلیل است.
با این مقدمه تالش شده است تحو ت بخـش آمـوزش عـالی بـهعنوان یکـی از بخشهـای
اصلی جامعه که درنتیجۀ شیوع این ویروس دسـتخوش تغییـرات و گرفتـار بحرانهـای متنـوعی
شده است بررسی و توصیف شوند .پرسش اصلی مقاله آن است که برهمکنش شـیوع کرونـا و
نظام آموزش عالی در سپهر جهانی اگونه بوده است؟ از حیی روششناسی بهمنظور پاسـخ بـه
ایــن پرســش بــا اســت اده از روش مطالعــات اســنادی و تحلیــل رونــدهای انجامشــده در منــابع
انگلیسیزبان برهمکنش دو متغیر مذکور بررسی شده است.
شیوع ویروس کرونا و نظام آموزش عالی

بنــابر اعــالم ســازمان بهداشــت جهــانی ،کرونــا در ایــن روزهــا بــهعنوان ویروســی همــهگیــر یــا
جهانگستر شناخته میشود و شیوع آن تأثیری سرنوشتساز بر بسیاری از بخشهای اجتماعات
بشری بر جای گذاشته است .بخش آموزش ،یکی از بخشهای اصلی اقتصـاد جهـان اسـت و
شیوع کرونا ی اند ماه اخیر بحرانهـای متعـددی را بـه مؤسسـات آمـوزش عـالی در سراسـر
جهان تحمیل کرده است که در ادامه برخی از مصادیق این وضعیت توصیف شده است.
از حیی مادی ،براساس بررسیهای بینالمللی ،مجموع هزینههایی کـه در جهـان در حـوزة
آموزش انجام شده است ،از مبلغ 2/8تریلیون د ر در ساو  2000میالدی ،به مبلغ 5/9تریلیـون
د ر در ساو  2018افزایش پیدا کرده و برآورد شده است که این مبلغ بـه دههزارمیلیـارد د ر در
ساو  ۲۰۳۰افزایش پیدا کند .این بودجه ناظر بر هزینههایی است که در تمامی سـطوا آموزشـی
مشتمل بر پیشدبستان ،دبستان ،متوسطه ،آموزش عالی ،آموزش بنگاهی و آمـوزش مـادامالعمر
انجام میشود .برآورد شده است که سهم آموزش عالی جهان در سـاو  ۲۰۳۰معـادو ۲۵درصـد
این هزینهها و حدود ۱۵۰۰میلیارد د ر باشد د. HolonIQ, 2019
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عالوه بر منافع مادی و حجم گردش سرمایه در بخش آموزش عـالی گ تنـی اسـت کـه اجتمـاعی
وسیع از انسانها در سراسر جهان در این بخش فعاواند .در حاو حاضـر در نظـام آمـوزش عـالی جهـان
بیش از دوهزار دانشگاه فعاواند و در این دانشگاهها تعـداد ۲۰۰میلیـون دانشـجو بـه تحصـیل مشـغوواند
د. Altbach & Wit, 2020
مطابق آمارهای یونسکو که در پنجم آوریل  ۲۰۲۰ارائه شده اسـت ،نظـام آموزشـی بـیش از
 ۱۸۸کشور جهان گرفتار شیوع ویروس کرونا و ناگزیر از تعطیلی مؤسسات آموزشی در سـطوا
ابتدایی ،متوسطه و عالی شدهاند د. UNESCO, 2020
براساس برآوردهای صورتگرفته ،درنتیجۀ شیوع کرونا تولید ناخالص جهان د GDPبـه بـیش از
۱۰درصد کاهش پیدا خواهد کرد د Mitchell, 2020و این موضوع بخش آموزش عـالی را همهـون
سایر بخشهای اقتصاد جهانی دستخوش تحووهای اساسی خواهـد سـاخت .جابجـایی دانشـجویان
بینالمللی یکی از شاخصهای سنجش مؤسسات آموزش عـالی در سراسـر جهـان اسـت .برحسـب
همین شاخص مشاهده میشود که اقتصاد کشورهای پذیرندۀ دانشـجوی بینالمللـی درنتیجـۀ شـیوع
کرونا بهشدت آسیبپذیر شده است.
برای میاو ،پس از شیوع کرونا در کشور این بـهرغم قطعیشـدن نامنویسـی یکصـدهزار
دانشجوی اینی برای تحصیل در کشور استرالیا شاهد آن بودیم که دولـت اسـترالیا از ورود ایـن
افراد به خاک این کشور جلوگیری کرد .مطابق بررسـی صـورتگرفته ،خسـارت واردشـده بـه
اقتصاد استرالیا درنتیجۀ این ممانعت حدود ۳۸میلیارد د ر استرالیا بـرآورد شـده و ایـن موضـوع
باعی گسترش فشار دانشگاههای این کشور به دولت شده است تـا بسـیاری از ممنوعیـتهـا و
محدودیتهای مرتبن بـا روادیـد تحصـیلی و اقامـت ایـن دانشـجویان در اسـترالیا حـذف شـود
د. Bagshaw, 2020
دراینمیان ،برخی افراد همهون دنیس مطرا کردند که خسارتهای ناشی از شیوع ویروس
کرونا نشاندهندۀ وابسـتگی اسـتراتژیک آمـوزش عـالی بینالمللـی کشـورهای اصـلی پذیرنـدۀ
1
دانشجوی بینالمللی دازقبیل استرالیا ،کانادا ،انگلستان ،نیوزلند و آمریکا به زنجیرههای تـأمین
دانشجویان خارجی کشور این ی اند دهۀ گذشته است د. Dennis, 2020
شواهد گ تهشده به شکلی عینی و انضمامی موضوع اثرگذاری شیوع این ویروس بـر حـوزۀ
آموزش عالی را نشان میدهد .دامنۀ این تأثیرگذاری به حدی اسـت کـه سـایمون مارگینسـون،2
1. Supply Chains
2. Simon Marginson
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یکی از صاحبنظران آموزش عالی برآورد کرده است که دستکم  ۵ساو زمـان نیـاز اسـت تـا
نظامهای آموزش عالی بینالمللی اروپا و آمریکای شمالی بتوانند به وضعیت قبـل از شـیوع ایـن
ویروس دست پیدا کند د. Mitchell, 2020
تغییرات حاصل از برهمکنش شیوع کرونا و آموزش عالی

روابن میان دو متغیر شیوع کرونا و آموزش عالی ،اثرگذاری و اثرپذیری متقابل اسـت؛ بـه عبـارت

روشنتر ،شیوع کرونا بر آموزش عالی تأثیرگذار و همزمان از آموزش عـالی نیـز تأثیرپـذیر اسـت و

بالعکس .این برهمکنش واجد توان علی ایجابی و سلبی است ،به این معنا که برای جامعـۀ بشـری
همزمان دارای پیامـدهای میبـت و من ـی اسـت .در ادامـه تـالش شـده اسـت بـا مـرور و تحلیـل

پژوهشها و تحلیل روندهای انجامشـده در مراکـز دیـدهبانی 1آمـوزش عـالی و خنمشـیگذاری
ازقبیل مرکز اخبار جهانی آموزش عالی ،2بنگـاه مکنـزی ،3یونسـکو ،انجمـن آمریکـایی پیشـرفت

علم ،4رویدادنامۀ آموزش عالی ،5اتحادیـۀ دانشـگاههای اروپـا 6و اتحادیـۀ بینالمللـی دانشـگاهها

7

تغییرات و پیامدهای حاصل از شیوع کرونا و تأثیرگذاری آن بر حوزۀ آموزش عالی شناسایی شود.

بهمنظور ساماندهی دادهها و ا العات منتشرشـده در خصـوص بـرهمکنش آمـوزش عـالی و

شــیوع کرونــا ،از مــدو م هــومی  STEEPVاســت اده شــده اســت .براســاس ایــن مــدو ،تغییــرات

بهوجودآمــده و نوظهــور ،8در شــش حــوزۀ سیاســی ،اقتصــادی ،ارزشــی ،اجتمــاعی ،فناورانــه و
زیستمحیطی 9قابل ت کیک و شناساییاند د Harper, 2014؛ ازایـنرو ،بـهمنظور فهـم تحـو ت

نظام آموزش عالی و آیندههای پیشرو از حیی تأثیرپـذیری و تأثیرگـذاری از فراینـد شـیوع کرونـا
همزمان شش حـوزه و قلمـروی گ تهشـده مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .منظـور از هریـک از

حوزههای مذکور به شرا زیر مشخص شده است د: Saritas & Proskuryakova, 2017: 5-7

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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 اجتماعی :ناظر بر عواملی است همهون سبک زندگی دازقبیل اوقات فراغـت ،الگوهـای

زندگی خانوادگی  ،تغییرات جمعیتشناختی دازقبیل نسبت زن و مرد به یکـدیگر  ،همبسـتگی
و عدالت اجتماعی ،روندهای آموزشی.

 فناورانه :ناظر بر موضوعاتی همهون پیشرفتهای فناوری ،دسـترسپذیری فنـاوری ،مسـائل و
مخا رات فناوری دازقبیل موضوع امنیت است.

 اقتصادی :در این حوزه موضوعاتی همهون میـزان و سـطح توسـعهیافتگی و رشـد اقتصـادی،
ساختارهای صنعتی ،ثبات اقتصادی ،رقابت و رقابتپذیری ،بازار و مسائل مالی مطرا است.
 زیستمحیطی :در این حوزه مسائل مرتبن با توسعۀ پایدار محینزیست و اقلیم ،تغییـرات
زیستمحیطی ،بهداشت محین ،بیماریهای همهگیر و دسترسی به منابع مطرا است.
 سیاسای :دیدگاههای سیاسی غالب و مسلن ،گروههای سیاسی ،ثبات یا بیثباتی سیاسی،
قانونمندی ،تعیین ضوابن و سیاستها از سوی نهادهای با دسـت ،عملکـرد نظـام حکمرانـی،
جایگاه و نقش بازیگران و گروههای غیردولتی دگروههای فشار ،اجتماعات مردمنهاد 1ازجمله
موضوعات مطرا ذیل این دستهبندی است.
 ارزشای :ایستارهای معطوف بـه علـم ،دانشـگاه ،تحـرک بقـاتی ،ارجحیتهـای فرهنگـی-
ارزشی ،مناسبات اجتماعی و ارزشمندی تحصیل ،ازجمله مصادیق مرتبن با حوزۀ ارزشهاست.
با توجه به ااراوب م هومی گ تهشـده ،در ادامـه مهمتـرین تغییـرات و تحـو ت آمـوزش
عالی مطابق شکلی که در ادامه آمده است احصا و توضیح داده شده است.
الف .تغییرات اجتماعی :مهمترین تغییرات حاصل از شـیوع کرونـا در حـوزۀ آمـوزش عـالی
عبارتاند از:
 گسترش شبکهسازی اجتماعات علمای در داخل و خارج از کشورها برای بهکنترودرآوردن و
ن وذ بر مسیر شیوع ویروس کرونا از تحو تی است که ی اند ماه گذشته شتاب بسیاری پیـدا
کرده است .در بسیاری از دانشـگاههای جهـان ،مرکـزی بـهمنظور بررسـی ،دیـدهبانی و پـایش
وضعیت شیوع کرونا راهاندازی شده است کـه امکـان شبکهسـازی میـان متخصصـان داخـل و
خارج از کشور را ّ
مهیا ساخته است د . APLU, 2020مهار و ازمیـانبردن شـیوع کرونـا هـدفی
مشترک است که باعی شده است متخصصان صرفنظر از عالیق و حوزههـای تخصصیشـان
با یکدیگر همکاری کنند.
1. Community Based Organization
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 گسترش همکاریهای علمی بینالمللی :ایجاد پایگاهدادههای علمی رایگـان و قابلدسـترس
برای دانشمندان اقصی نقا جهان بهمنظور بهاشتراکگذاشتن آخرین یافتههای علمی مرتبن بـا
شیوع کرونا مصداب این تغییر است .الزیویر ،1اشپرینگر 2و ویلی 3ازجملـه پایگاهدادههـای مهـم
علمی جهاناند که تمامی ا العات و مقا ت مرتبن با کرونا را بهصـورت رایگـان بـه اشـتراک
گذاشتهاند تا دانشمندان از سراسر جهان ضمن دسترسی به آن بتوانند سرعت اکتشـافات علمـی
خود را شتاب ببخشند د . Alexander, 2020افزایش مقا ت همنویسانه در خصوص موضـوع
پژوهش ،از دیگر جلوههای این همکاری است به شکلی که متخصصان از کشورهای مختلـف
در خصوص موضوعی مشترک با یکـدیگر همکـاری کـرده ،نتـایج حاصـل از آن را بهصـورت
مشترک منتشر میکنند.

1. Elsevier
2. Springer
3. Wiley
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 محدودیت شدید جابجایی دانشجویان و پژوهشاگران :به دلیل نگرانیهـای حاصـل از شـیوع
کرونــا از ریــق جابجــایی دانشــجویان و پژوهشــگران بینالمللــی ،عمــدۀ کشــورهای پیشــرفته
محدودیتهای شدیدی را برای رفتوآمد این افراد به کشور خود وضـع کردهانـد و همانگونـه
که اشاره شد ،این موضوع برای دانشگاههای پذیرندۀ دانشجویان بینالمللی که بـه منـابع مـالی
حاصل از نامنویسی و تحصیل این افراد متکی بودند و نیز برای خود دانشجویان بینالمللی کـه
مدت و نی را به برنامهریزی برای تحصیل در کشور مقصد اختصاص داده بودنـد و در حـاو
حاضر از تحصـیل محـروم شـدهاند ،بحرانهـای بسـیاری را بـه وجـود آورده اسـت د Dennis,
. 2020
 بحران ارزیابی سطح یادگیری دانشآموزان و دانشاجویان :بـه دلیـل تعطیلـی اجبـاری بسـیاری از
دانشگاهها در سراسر جهان ،اگونگی سنجش سطح دانش و یـادگیری دانشآمـوزان بـرای ورود
به دانشگاهها و نیز ارزیابی و نمرهدهی به سطح یادگیری دانشجویانی که در حاو حاضر یا تعطیـل
شدهاند و یا از راه دور آموزشهای خود را دریافت میکنند ،به یک مشکل تبدیل شده است.
 گسترش فهم عامه از شیوع کروناا :یکـی از کارکردهـای دانشـگاهها تـرویج علـم در جامعـه
است ،به شکلی که بتواند در خدمت رفاه و بهروزی افراد جامعه قرار گیرد .انتشـار ا العـات،
دادهها و دانش روا و پایا به زبان عامۀ افراد جامعـه ،از مهمتـرین تالشهـای اجتماعـات علمـی
جهان برای رویارویی مردم جامعه با بحران شیوع کروناسـت د . Alexander, 2020بهرهمنـدی
از ظرفیتهای شبکههای نوین ا العات و ارتبا ات ،تولید ویـدیوها ،راهنماهـا و این وگرافهـا
ازجمله مصادیق این موضوع است .جلوگیری از شار تانیزم علمی و گسترش شبهعلم 1که نـاظر
بر ادعاها ،باورها ،یا کارهایی است که بهغلن بهعنوان علم ارائه میشـوند و هـیچ مبنـای علمـی
ندارنــد ،از مهمتــرین اثربخشــیهای آمــوزش عــالی در گســترش فهــم عامــه در برابــر کرونــا و
رعایتکردن مراقبتهای بهداشتی ،سالمت و مشارکت اجتماعی آنهـا بـرای کنتـرو و کـاهش
خطرات ناشی از بیماری در جامعه است د. Ross, 2020
 افزایش فاصلهگذاریهای اجتماعی یکی از اصوو جهانشـموو کـاهش نـرخ شـیوع بیمـاری
کروناست که از سوی مجامع بینالمللی همهون سـازمان بهداشـت جهـانی مـورد تأکیـد قـرار
گرفته است و کشورهایی که کرونا در آنجا همهگیر شده است نـاگزیر از اجـرای ایـن اصـلاند
د . ECDC, 2020: 4این موضوع ،سبک و شیوۀ زیسـت افـراد جامعـه و دانشـگاهیان را تغییـر
داده است .آموزش و پژوهش از راه دور یکی از جلوههای عینی این موضـوع اسـت و کـاهش
1. Pseudoscience
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جدی ارتبا ات اهرهبهاهره که همـواره یکـی از ارکـان اصـلی یـادگیری و آمـوزش بـوده ،از
پیامدهای وضعیت بهوجودآمده است.
 افزایش افسردگی و نرخ خودکشی در میان دانشگاهیان یکـی از پیامـدهای من ـی حاصـل از
افــزایش محــدودیتها در رفتوآمــدها ،فاصــلهگذاریهای اجتمــاعی و کــاهش دیــدارهای
اهرهبهاهره بهویژه نزد دانشجویان بینالمللی خواهد بود.
 گسترش دسترسی به آموزش :بهکارگیری گستردۀ سامانههای آمـوزش بـرخن ،امکـانی مناسـب
برای دسترسی افراد صرفنظر از پایگاه بقاتی و اقتصادیشان به م اد آموزشی ّ
مهیا میکند.
 بیگانههراسای :1رفتار برخی از دولتها در متهمکردن کشوری خـاص بـه کـانون و عامـل
شیوع ویروس کرونا باعی شده است این موضوع به سایر آحاد جامعه ازجمله اجتماعات علمی
نیز تسری پیدا کند ،به شکلی کـه ـی انـد مـاه اخیـر مـوارد متعـددی از برخـورد شـهروندان
اروپایی و آمریکای شمالی با شهروندان اینیتبار گزارش شده است که درواقع آنهـا را مسـبب
شیوع انین بیماری در کشور خود میبینند د. UN, 2020
 افاازایش مرگومیاار نخبگااان دانشااگاهی :نخبگــان دانشــگاهی افرادیانــد کــه در حوزههــای
تخصصی خود به تعالی و سرآمدی رسیدهاند و از محل این خبرگی در جامعۀ خود منشـأ اثرنـد.
ازآنجاکه عمدۀ این افراد در گروه سنی میانساو به با قرار دارند و با توجه بـه دامنـۀ ن ـوذ ایـن
ویروس در گروه سنی مذکور ،برآورد میشود در صورت افزایش شیوع این بیماری ،مرگومیـر
این دسته از افراد نیز افزایش پیدا کند د. Valbrun, 2020
ب .تغییرات اقتصادی :مهمترین تغییـرات اقتصـادی حاصـل از بـرهمکنش آمـوزش عـالی و
شیوع کرونا به شرا زیر است:
 بحااران هزینااهها و درآماادهای دانشااگاه :محــدودیتها و ممنوعیتهــایی کــه در کشــورهای
توسعهیافته در مسیر پذیرش و جذب دانشجویان و پژوهشـگران بینالمللـی قـرار گرفتـه اسـت-
همهنان که اشاره شد -باعی ایجاد بحران جدی در منابع درآمـدزای دانشـگاهها شـده اسـت.
عالوهبراین ،سیاست فاصلهگذاریهای اجتماعی ،نـرخ همکـاری دانشـگاهیان را بـا بنگاههـا و
نهادهای دولتی و غیردولتی خارج از دانشگاه کـاهش داده و درنتیجـه ،منـابع مـالی حاصـل از
اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی برای بخشهای دولتی و غیردولتی بهشـدت کـاهش پیـدا
کرده است .از رفدیگر ،دولتها تأمین امنیـت و سـالمت شـهروندان را در اولویـت بـا تری
1. Xenophobia
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نسبت به تأمین برنامههای پژوهشی بلندپروازانۀ دانشگاهیان قرار دادهانـد .بیمعناشـدن پرداخـت
شهریه به دانشگاهها درحالیکه دانشجویان در کالس درس شرکت نمیکنند ،از دیگـر مسـائل
بهوجودآمده در نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته است .برآیند تمامی این وضعیتها بحران
در هزینهها و منابع مـالی دانشگاههاسـت .دانشـگاهها بـه کارکنـان علمـی و غیرعلمـی حقـوب
پرداخت میکنند ،درحالیکه امکان بهرهمندی از حضور فیزیکی آنها را ندارند و ایـن موضـوع
میتوانــد تعطیلــی بســیاری از مؤسســات آمــوزش عــالی و درنتیجــه ،بیکــاری تعــداد زیــادی از
دانشگاهیان را به همراه داشته باشد .آلباک و ویت برآورد کردهاند ۲۰درصد مؤسسات آمـوزش
عالی آمریکا درنتیجۀ ادامۀ این وضعیت تعطیل خواهند شد د. Altbach & Wit, 2020
 افزایش کمکهای خیریه :در کشورهای پیشرفته ،حجم مالی قابلتوجه در قالب کمکهای
خیریه یا اهدایی از سوی بخشهای غیردولتی و اشخاص حقیقی به دانشگاهها انجام میشود تـا
با انجام پژوهشهای کاربردی ،عالوه بر جستجوی راهکارهای مناسب برای کنتـرو و کـاهش
شیوع این بیماری ،امکان دستیابی به امکانات و تجهیزات پزشـکی و بهداشـتی موردنیـاز بـرای
پاسخ به نیاز بیماران کنونی کرونا را نیز به دست دهد د. Myklebust, 2020
 بیثباتشدن فرایند جذب دانشجو و اساتاد :با توجه به تعطیلی دانشگاهها برآورد شـده اسـت
این موضوع فرایند پذیرش دانشجو و جذب استاد را بهشدت کاهش دهد.
 افازایش دورکاریهاا :ایــن موضـوع یکــی از مصـادیق تحــوو در شـیوۀ ارائــۀ خـدمات اقتصــادی
دانشگاهیان است که موجب وضع مقررات و تعیین اسـتانداردها بـرای سـنجش و ارزیـابی خـدمات
ارائهشده از راه دور خواهد شد.
 توقف شهریهها و وامهایی که به دانشجویان تعلق میگیارد :با توجه به بحرانیبودن وضعیت کشـورها
در رویارویی با دامنـۀ شـیوع بیمـاری ،پرداخـت وامهـای دانشـجویی بـهمنظور تـأمین نیازمنـدیها و
پرداخت شهریههای آموزشی ،به یکی از بحرانهای دانشجویی بهویژه دانشـجویان بینالمللـی تبـدیل
شده است.
ج .تغییاارات سیاساای :مهمتــرین تغییــرات سیاســی مطراشــده در خصــوص اثرپــذیری و
اثرگذاری آموزش عالی و شیوع کرونا به شرا زیر است:
 افزایش ممنوعیت مهاجرتهای تحصیلی و علمای :همانگونه که اشاره شد ،تـرس دولتهـا از
گسترش شیوع بیماری باعی شده اسـت بـرای شـهروندان کشـورهایی کـه گرفتـار شـیوع ایـن
بیماریانــد فراینــد صــدور روادیــد متوقــف و منــع شــود .ایــن موضــوع ،آســیبهای بســیاری را
پیشروی دانشگاههای پذیرنده ،دانشجویان و پژوهشگران بینالمللی قرار داده است.
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 اثرپذیری دانشاگاه از شابک جهاانی علام و فنااوری :برخـی از دانشـگاههای سـرآمد در تالشانـد از
شیوع کرونا بهعنوان فرصتی برای دسـتیابی بـه تعـالی و سـرآمدی بهرهبـرداری کننـد .دانشـگاه جـان
هاپکینز موفـق بـه تأسـیس مرکـز دیـدهبانی جهـانی رونـد شـیوع کرونـا شـده و ایـن موضـوع باعـی
تبدیلشدن این دانشگاه به یکی از اصلیترین درگاههای جهانی شـناخت کرونـا شـده اسـت .مـرور
آمارهای ارائهشده توسن بسیاری از مراجع بینالمللی در خصوص شیوع کرونا نشـانگر آن اسـت کـه
دادههای خود را از مرکز کرونای این دانشگاه به دست آوردهاند.
 شکای دانشگاه و نظام حکمرانای :انسجام و همبستگی میان دانشگاه و نظام حکمرانی بـرای
رویارویی با پیامدهای حاصل از شیوع کرونا موضوعی مهم اسـت کـه در برخـی از کشـورهای
توسعهیافته ازجمله آمریکـا مـورد کمتـوجهی قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه عبـارت روشـنتر ،بـهرغم
هشدارهای اجتماعات علمی ،در عمل دولت این کشـور بـا کمتـوجهی بـه خواسـت و مطالبـۀ
دانشگاهیان و متخصصان ،دامنۀ شیوع این بیماری را وسعت بخشیده است.
 سیطر شایعات شبهعلمی :یکی از پیامدهای عدمانسـجام دانشـگاه و نظـام حکمرانـی و شـکاف
میان این دو نهاد بهویژه کمتوجهی دولتها به دانشـگاهیان ،گسـترش شـایعات و ادعاهـایی شـبهعلم
است .ن وذ شـبهعلم و شـایعات ،بحرانهـای اجتمـاعی دیگـری را بـه بحـران شـیوع بیمـاری اضـافه
میکند؛ درنتیجه ،باعی تضعیف انریی نظام حکمرانی برای رویارویی بـا بیمـاری میشـود ،اراکـه
بخشی از انریی آن صرف پاسخگویی به شبهات و شایعات میگردد.
 گسترش مناسبات بینالمللی کشور در نظام جهانی :در شراین کنونی مرزهای انتقـاو دانـش در حـوزۀ
کرونا بهشدت کمرنگ شده است و مجامع علمی بسـیاری پایگاهدادههـای خـود را بهصـورت رایگـان
در اختیار متخصصان ،دانشمندان و دانشـگاهیان قـرار دادهانـد تـا بتواننـد مهـار بیمـاری را -کـه هـدف
مشــترک همــه اســت -محقــق ســازند .در انــین فضــایی دانشــگاه میتوانــد نقشــی مهــم در مناســبات
بینالمللی ای ا کنـد .میـاو دانشـگاه جانهـاپکینز و تبدیلشـدن آن بـه مرکـز جهـانی پـایش و دیـدهبانی
بیماری کرونا مصداقی برای مدعای گ تهشده است.
 افزایش نفوذ دولت در دانشگاهها :با توجه به وضعیت اضـطراری حاصـل از شـیوع ویـروس
کرونا بسیاری از دولتها به شکلی مستقل از دانشگاهها و دانشگاهیان و بنا بر تشـخیص خـود،
در خصوص برنامهها و فعالیتهای دانشگاهی نیـز تصـمیمگیری میکننـد .همهنـان کـه ذیـل
بررسی تجربۀ کشور استرالیا مطرا شد ،سیاستهای یکجانبۀ دولت برای منع ورود اتباع سـایر
کشورها باعی شده است دانشگاههای این کشور داار بحـران مـالی پیشبینینشـده در تـأمین
منابع مالی و هزینههای خود شوند .همهنین مداخله و نقشآفرینی دولتها برای برقراری ثبـات
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در دانشگاهها یکی از تحو ت دیگر حاصل از همهگیرشدن ویروس کروناست .درنتیجۀ شـیوع
کرونا کنگرۀ کشور آمریکا رحی دوهزارمیلیاردد ری برای حمایـت از جامعـه تصـویب کـرد
که ازاینمیان مبلغی حدود ۱۵میلیارد د ر برای حمایـت از دانشـگاهیان اختصـاص یافتـه اسـت
د. Anguiano & Others, 2020
د .تغییرات فناورانه :فناوری یکی از حوزههای مهم در فهم تغییـرات حاصـل از تأثیرگـذاری
ً
آموزش عالی بر شیوع کرونا و متقابال تأثیرپذیریاش از آن است .مهمترین تغییرات ایـن حـوزه
به شرا زیر است:
 فراگیری دورههای آموزش برخط بااز :1آموزش بـرخن فراگیـر ـی دو دهـۀ اخیـر بـه یکـی از
روندهای جهانی آموزش عالی تبدیل شده بود اما شیوع کرونا باعی مطراشدن ایـن نـوع آمـوزش
بهعنوان بدیلی برای آموزش اهرهبهاهره شده است و برآورد میشود در آینده نقشـی تعیینکننـده
در تحوو نظام آموزش عالی داشته باشـد .بخشـی از ایـن تحـوو حاصـل همافزایـی ایـن تحـوو بـا
گسترش فناوری هوش مصنوعی است .بهکارگیری گستردۀ نظام آموزش برخن دستکم در ساو
تحصیلی پیشرو امکان آموزش اهرهبهاهره را از میان خواهـد بـرد .و بـه گ تـۀ مارگینسـون ایـن
وضع تا ساو تحصیلی  ۲۰۲۱-۲۰۲۲نیز ادامه خواهد داشت د. Mitchell, 2020
 گسااترش بااهکارگیری ه اوش مصاانوعی :بــه ور ســنتی نظــام آمــوزش در دانشــگاهها تمــامی
دانشجویان را یکسان و همتـراز لحـاظ میکنـد و برایناسـاس اسـتاد م ـاد آموزشـی و محتـوای
درسها را به شکلی یکسان برای آموزش دانشـجویان بـه کـار میگیـرد .هـوش مصـنوعی ایـن
امکان را ّ
مهیا میسازد تا از ریق گـردآوری ا العـات مت ـاوت و متنـوع دانشـجویان ،بتواننـد
حوزهها و زمینههایی را که آنها بیشتر استعداد دارند و ظرفیت یادگیریشان بیشتر است شناسایی
کنند و با توجه به این ت اوتها محتوای آموزشی مت ـاوتی را حتـی در درسـی یکسـان همهـون
ریاضی ،فیزیک یا جامعهشناسی به دانشجویان عرضه نمایند .ایـن ا العـات میتوانـد از محـل
تحلیل دادههایی گـردآوری و تحلیـل شـود کـه ایـن افـراد در شـبکههای مت ـاوت مجـازی بـه
اشتراک میگذارند د . Mwiti, 2019کاهش ارتبا ات اهرهبهاهره و تکیۀ افراد به سامانههای
آموزش هوشمند برخن میتواند نقطۀ عطف مهمـی بـرای محققشـدن ایـن موضـوع باشـد .در
ساحت پژوهش ،هوش مصنوعی زمینهای مناسب برای تحلیـل و بازتحلیـل دادههـای مـرتبن بـا
شیوع بیماری کرونا در اختیار دانشمندان قرار داده است که امید دستیابی به درمانهای مـؤثر و
زودهنگام را بیش از گذشته تقویت کرده است.
1. MOOCS
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 کمک دانشگاهها به ایجاد استارتآپهاا :شـکلگیری اسـتارتآپهای دانشـگاهی بـهمنظور
تـأمین بهینــۀ خــدمات بهداشــتی -درمــانی ،امکانــات و تجهیــزات ســالمت و درمــان ،ازجملــه
اثربخشیهای دانشگاه برای رویارویی با پیامدهای حاصل شیوع کرونا بوده است.
ح .تغییاارات زیسااتمحیطی :یکــی از پیامــدهای فــوری حاصــل از شــیوع کرونــا بهبــود
شاخصهای مرتبن با زیستبوم جهان است اما در کنار این موضوع ،تغییراتی که بر آیندۀ نظـام
آموزش عالی تأثیرگذار است عبارتاند از:
 محوشاادن جااادو و اسااطور مکااان دانشااگاه :زیســتجهان دانشــگاه از آغــاز تــاکنون ،بــر
رفتوآمد آزاد افراد ،صاحبنظران ،آموزشهـا ،پژوهشهـا و گ تگوهـای اهرهبـهاهره مبتنـی
بــوده اســت د . Galloway, 2020سیاســتهای مبتنــی بــر فاصــلهگذاری اجتمــاعی یکــی از
مهمترین نقا عطف تاریخی در حیات اجتماعی دانشگاه محسوب میشود تا جادو و اسطورۀ
تاریخی مکانمندبودن دانشگاه را شالودهشکنی کنـد .تـداوم ایـن وضـعیت تـا حـدود دو سـاو
آینده و برخنشدن فعالیتهای دانشگاهی باعی بروز نگرانی در خصـوص تغییـر کارکردهـای
دانشگاه و تضعیف موقعیت تاریخمند آن شده است.
 تهدیدزاشدن محیط دانشگاه :دانشگاه همواره مـأمن افـراد صـاحبنظر ،اندیشـه ،دانـش و
تجربه و منشأ الهام در جامعه محسوب میشده است اما یکی از اصـلیترین اجتماعـاتی کـه در
اولویت تعطیلی مستمر قرار گرفته است دانشگاهها هستند ،اراکه محـین دانشـگاه بـه یکـی از
عوامل تهدیدکنندۀ سالمت اجتماعی تبدیل شده است.
 نقش محیط دانشگاه در سالمت جسمی دانشاگاهیان :با توجـه بـه نکـات گ تهشـده در حـاو
حاضر و تا حدود دو ساو آینده که برآورد شده است امکان دستیابی به واکسـن ایـن بیمـاری و
درنتیجه واکسیناسیون افراد جامعه مهیا میشود میتوان گ ت محین دانشگاه نمیتواند سـالمت
جسمی دانشگاهیان را تأمین کند.
ط .تغییرات ارزشای :مهمترین تغییرات ارزشی احصاشدۀ حاصل از برهمکنش آموزش عالی
و شیوع کرونا عبارتاند از:
 تغییر فرهن ،داوری و انتشار مقاالت :سنت آ کادمیک شکلگرفته در انتشار مقا ت علمـی،

بر ارزیابی علمی مقا ت مبتنی است .شـیوع کرونـا نقطـۀ عط ـی در شالودهشـکنی ایـن سـنت

محسوب میشود ،اراکه به ور سنتی مقا ت علمی پس از ی فرایند داوری اـاپ میشـوند و

این فرایند گاهی ممکن است ماهها وو بکشد اما با توجـه بـه اهمیـت حیـاتی دسـتیابی بـه نتـایج
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پژوهشهای انجامشده در حوزۀ کرونا بسیاری از مجالت علمی معتبر ازقبیـل لنسـت 1مقـا ت را
قبل از ی فرایند مذکور بهصورت نسخۀ قبل از ااپ در اختیار قرار میدهند تا امکان بهرهمنـدی
متخصصان مرتبن از نتایج آنها را فراهم آورند و این موضوع باعـی شـده اسـت بـرای نخسـتینبار

سرعت انتشار مقا ت داورینشده بیش از مقا ت داوریشده باشد د. Kupferschmidt, 2020
 افزایش شأن علم و پژوهش :استمداد دولتها در کشـورهای پیشـرفته از دانشـگاهیان بـرای
تجویز راهکارهای مناسب و ا مینانبخش برای برونرفت از بحران شیوع کرونا باعـی ارتقـای
منزلت و اهمیت مطالعات علمی و دانشگاهی در دستیابی به آیندۀ مطلوب و ایمن شده اسـت.
همهنین بخشهای مختلف جامعه اشمانتظار آناند که دانشگاه با انجام مطالعـات تخصصـی
بتواند امکان کنترو شیوع و درمان آن را از ریق ساخت داروها و واکسنها به دست دهد.
 شکلگیری گفتماان تهدیاد مشاترک نیازمناد پاژوهش مشاترک در جهاان :ایـن موضـوع در حـاو
تبدیلشدن به یکـی از ارزشهـای آ کادمیـک اسـت کـه عـواملی کـه باعـی تهدیـد یـا بهبـود
زیستبوم جهان میشود بهصورت همزمان مورد توجه قرار بگیرد.
 مسئولیتپذیری اجتماعی :از خصیصههای نظام آموزش عـالی ،مسـئولیتپذیری اجتمـاعی
است .در شراین کنونی ،اعضای خانوادۀ آموزش عـالی و همهنـین سـایر کنشـگران اجتمـاعی
انتظار دارند دانشگاه متعهدانه کمک کند تا با بهکارگیری دانشها و فناوریهایی که در اختیار
دارد آ م و دردهای ناشی از شیوع ویروس کرونا تسکین و خاتمه یابد د. Mesfin,2020
 گسترش نژادپرستی :نژادپرستی بهعنوان یکی از تغییرات ارزشی در فضای اجتماعی بـه ور
کل و در اجتماعات علمی به ور خاص در حـاو گسـترش اسـت د . UN, 2020در برخـی از
کشورهای پیشرفته نهتنها در میان عامـۀ مـردم ،بلکـه در دانشـگاهیان نـوعی کجرفتـاری شـکل
گرفته است که ازآنجاکه منشأ این ویروس کشور این است برخی از افراد برای خود این حق را
قائلاند که با شهروندانی که تابعیت کشور این را دارند بدرفتاری کنند.
بحث و نتیجهگیری

گذار آموزش عـالی از بحرانهـای ناشـی از شـیوع کرونـا مسـتلزم آینـدهنگری اسـت تـا بتـوان از

وضــعیت موجــود بهســمت وضــعیت مطلــوب میــل پیــدا کــرد .موضــوع کلیــدی آن اســت کــه

آیندهنگری ،بر مشارکتپذیری ذین عان برای ایجاد خرد و عقالنیـت دسـتهجمعی مبتنـی اسـت؛
1. Lancet
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برایناســاس ،شناســایی ابعــاد تغییــرات و جســتجوی راهکارهــای هوشــمندانه و پیشدســتانه بــرای
رویارویی با پیامدهای حاصل از تغییر و ابداع روشها و رویکردهای نوین بهمنظور تبدیل تهدیـدها

به فرصتها حاصل رویکرد آیندهنگری تحو ت آموزش عالی در مواجهه با شیوع کروناست.
لزوم پاسخگویی و اقدام در برابر بحرانهای ویرانگر ،شتابان و تعیینکننـدۀ ویـروس کرونـا
در قالب فرایندی که در ادامه توضیح داده شده است پیشنهاد میشـود .در بخـش نتیجـهگیری
این مقاله بحیی در خصوص لزوم بـهکارگیری دسـتور عمـل یـا الگـوریتم ایجـاد آمـادگی بـهمنظور
پاسخگویی دانشگاه و مؤسسـات آمـوزش عـالی مطـرا شـده اسـت .بـرای راحـی ایـن فراینـد ،از
تجارب بهدستآمده در پژوهشکدۀ مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی و نیـز تجـارب جهـانی اسـت اده
شده است .یکـی از تجـارب جهـانی مطراشـده دراینخصـوص مـدو مراکـز عصـبی 1اندیشـکدۀ
مکنــزی اســت د Illanes & Others, 2020کــه در ایــن فراینــد از آن الهــام گرفتــه شــده اســت؛
برایناساس ،گامهای پیشنهادی برای دستور عمل پاسخگویی مؤسسات آموزش عالی عبارتاند از:
الف .ایجاد سازوکار شناسایی تغییرات :در این گام ساحتها و ابعـاد مت ـاوت تغییـر مشـتمل بـر
ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فناورانه ،ارزشی و زیسـتمحیطی شناسـایی میشـوند .ایـن
فرایند با مشارکت رهبران ارشد دانشگاه ،اعضـای هیئـتعلمی ،دانشـجویان ،کارکنـان ،اولیـای
دانشجویان ،دانشآموختگان و سایر کنشگران مرتبن انجام میشود.
ب .تصمیمگیری :در این گام مشخص میشود که در برابر تغییرات شناساییشده در بند «الـف»
اه اقداماتی باید انجام شود؟ این اقدامات بـر شـناخت روا و پایـا از تغییـرات شناساییشـده و نیـز
پایبندی به ارزشهای دانشگاهی و اجتماعات علمی مبتنی است .نکتۀ مهم آن اسـت کـه در ایـن
گام نباید تعلل کرد تا شواهد وقوع و شکلگیری تغییرات به منصۀ ظهور برسند و باید قبل از وقـوع
تغییر ،تصمیم زم برای اگونگی اقدام دانشگاه مشخص شود .در وضعیت بحرانی ،انجام اقـدام
خوب در زمان «اکنون» ،بهتر از انجام اقدام تماموکماو در زمان «بعد» است.
ج .طراحای :در این گام ،سبدی از اقدامات راهبردی و فوری مبتنی بر نگاه بیشینهسازی سـرعت و
میزان عملگرایانهبودن اقدام و کمینهسازی خوشبینیهای بیپایـه صـورت میگیـرد .در ایـن گـام،
جدوو زمانی دانشگاه میتواند متناسب با تغییر در شراین و بودجههای دانشگاه تغییر پیدا کند.
د .ارائ راهحلها :در این گام ،راهکارها به شکلی منظم و کارآمـد ارائـه میشـوند .یـادآوری
این نکته زم است که تجربۀ شکستهای کواـک در ایـن فراینـد میتوانـد بـه شکسـتهای
1. Nerve centers

 / 186جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

بزرگتر بعدی منجر شود؛ ازاینرو ،زم است نظام ارائۀ راهحلها به شکلی منعطف عمل کنـد
تا متناسب با بازخوردهایی که از بیرون و سایر سامانههای تأثیرگذار دریافت میکند عمل کند.
ً
در شــراین بحرانــی ،مــدیران و رهبــران دانشــگاه عمومــا مایــل بــه متمرکزســاختن نظــام
تصمیمگیری در حلقۀ خود هستند تا بتوانند کنترو تمامی ا العات را در اختیـار داشـته باشـند.
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
نمیتوانند در شراین مدام درحاوتغییر ،تصمیمهای مؤثر ،سریع و زم را اتخاذ کنند.
ازسویدیگر ،ایجاد زیرگروههایی دارای حق تصمیمگیری نیز نمیتواند باعـی شتاببخشـیدن
به تصمیمگیریهای مؤثر شود .بـرای دانشـگاههایی کـه مـروج فرهنـگ تصـمیمگیری مبتنـی بـر
اجماع و عقالنیت دستهجمعیاند این فرایند کمی دشوار به نظر میرسد امـا اجتنابناپـذیر اسـت؛
به این معنا که نظام مدیریتی دانشگاه از ریق ارتبا ات مستمر بـا ذین عـان و برگـزاری جلسـات
روزانه با آنها تضمین زم برای تصمیمگیری و اقدام را به دست میدهد.
ایجاد کارگروههای زم که در حوزههـای مشـخص تعیینشـده مسـئولیت و پاسـخگویی دارنـد
زم است .مدیران دانشگاه ،مسئولیت هدایت و رهبری این کارگروههـا را بـر عهـده دارنـد تـا منـابع
زم را در اختیار داشته باشند و همهنین تزاحم بـرای یکـدیگر ایجـاد نکننـد .اعضـای تـیم راهبـری
دانشگاه بایـد از میـان افـرادی انتخـاب شـوند کـه تـوان زم بـرای مـدیریت پـرویه ،تصـمیمگیری،
سناریوپردازی ،برقراری ارتبا ات مؤثر و آ گاهی به فرهنگ دانشگاه را در اختیار داشته باشند.
مدو پیشنهادی اندیشکدۀ مکنزی بـرای راحـی نظـام راهبـری دانشـگاه در شـراین شـیوع
ویروس کرونا به شرا زیر است .کارآمدی این مدو ناظر بر مشارکتپذیری ذین عان دانشـگاه
در نظام شناسایی تغییرات و مسئولیتپذیری آنها برای پاسخگویی بـه مشـکالت اسـت .عمـوم
اولویتهای کاری تعیینشده در هر گام ،بر فهم اقتضائات و اولویتهای کاری دانشگاه مبتنی
است؛ ازاینرو ،مشاهده میشود که دانشجویان بهعنوان مشتریان اصـلی خـدمات دانشـگاه ،در
گام نخست قرار گرفتهاند .موضوع سالمت و امنیت این افراد اولویـت اصـلی دانشـگاه اسـت.
ارائۀ مدرک تحصیلی و ی فراینـد دانشآمـوختگی و تـأمین خـدمات پشـتیبانی موردنیـاز آنهـا
اولویتهای بعدی دانشگاه در این گام است.
در گام دوم ،راحی سازوکار ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز
دانشجویان و نیز نیازهای اجتماعات محلی که دانشگاه را احا ه کردهاند اولویتگـذاری شـده اسـت.
در گام سـوم ،کارکنـان علمـی و غیرعلمـی دانشـگاه اولویتگـذاری شـدهاند .همهنـان کـه مشـاهده
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میشود موضوع سالمت و امنیت این افراد در اولویت قرار گرفتـه و سـپس تعیـین سیاسـتهای مناسـب
ب ـرای بهرهمنــدی از منــابع انســانی دانشــگاه مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت .دورکــاری و اســت اده از
ظرفیتهای برخن برای انجام کارها و وظایف تعیینشده در این گام مورد توجه قرار دارد.
گام اهارم ناظر بر مجموع عملیاتی است که باید در پردیس و فضای دانشگاه اتخاذ شوند.
ایجاد نظام مدیریت اقتضایی برای پاسخگویی به مشکالت ناشی از بحران شیوع کرونا اولویـت
اصلی در این گام است .نقش فناوری در این گام قابلتوجه است بـه شـکلی کـه امکـان ارائـۀ
خدمات و کارکردهای دانشگاه از راه دور ایجاد شود .ارتبا با حـوزۀ کسـبوکار و دسترسـی
این حوزه حتی به پردیس و دپارتمانهای دانشگاه در این گام مورد تأکید قرار گرفته است.

مدل پیشنهادی اندیشکد مکنزی برای راهبری دانشگاه در بحران کرونا
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در گام پنجم بر ساماندهی به مسائل مالی و قانونی دانشگاه بـا هـدف کـاهش اسـترسهای
مالی ،راحی سناریوهای اندگانه برای پاسخگویی به عـدمقطعیتهای پـیشرو ،رسـیدگی بـه
حسابرسی مالی ،مدیریت نقدینگی ،بهرهمنـدی از تـوان و کمکهـای اهـدایی و ّ
خیـران بـرای
پیشبرد برنامههای دانشگاه تأکید شده است.
در گام ششم ،بر گسترش ارتبا ات بیرونی دانشگاه با نظام حکمرانی ،اجتماعات محلـی و
دانشآموختگــان دانشــگاه تأکیــد شــده اســت .ایــن ارتبا ــات ازیکســو نــاظر بــر رویکــرد
مشارکتپذیری و بهرهمندی از عقالنیت دستهجمعی ذین عان مسـتقیم و غیرمسـتقیم دانشـگاه
برای انجام امور است و ازسویدیگر نـاظر بـر لـزوم مسـئولیتپذیری و پاسـخگوبودن دانشـگاه
نسبت به نیازمندهای بیرون از دانشگاه.
برآیند اجـرای گامهـای مـذکور ،سرعتبخشـیدن بـه انجـام عملیـات و مـدیریت پرویههـای
اولویتدار ،راحی نظام مسائل و سـبد اقـداماتی اسـت کـه دانشـگاه بـرای پاسـخگویی بـه ایـن
اولویتها در اختیار دارد .بهکارگیری فرایند سناریوپردازی با تأکید بر آیندهنگری بـهمنظور ایجـاد
آمادگی دانشگاه برای رویارویی با وضعیتهای پیشبینینشده و دارای عـدمقطعیت بـا در نظـر
گرفته شده اسـت تـا امکـان انعطافپـذیری و بـهکارگیری اقـدامات بهنگـام 1را بـه دسـت دهـد.
برقراری و تداوم ارتبا ات بیرونی و درونی دانشگاه در این گام مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت تـا
ی فرایند مشارکتپذیری ذین عـان ،امکـان حصـوو اجمـاعنظر و عقالنیـت دسـتهجمعی بـرای
شناسایی تغییرات و راحی اقدامات متناسب بهمنظور رویارویی با هر تغییر ّ
مهیا شود.
در پایان نگارنده امیدوار است بحران شیوع کرونـا فرصـتی مناسـب بـرای تقویـت گ تمـان
مشارکتپذیری ذین عان آموزش عالی ایجاد کند تا ضمن آنکه از منظرهای مت ـاوت ،تغییـرات
و پیامدهای حاصل از شیوع بیماری شناسایی میشوند همزمـان امکـان تصـمیمگیری ،راحـی
اقدامات ،سناریوها و راهکارهای مبتنی بر خرد جمعی برای رویـارویی بـا پیامـدهای حاصـل از
شیوع این ویروس ایجاد شود.
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تجرب حرفهای استاد -پژوهشگران زن
از دوران کرونا
خدیجه کشاورز

مقدمه و بحث

1

مطالعــات انجامشــده در ســاوهای اخیــر دجـواهری و داریــاپور۱۳۸۷ ،؛ جــانعلیزاده اوببســتی و
همکاران۱۳۸۷ ،؛ زاهدی۱۳۹۴ ،؛ شادی لب۱۳۹۵ ،؛ کشاورز ۱۳۹۷ ،نشان میدهند که علـیرغم
سابقة زیاد حضور زنان در آموزش عالی بهعنوان عضو هیئتعلمی ،شـکاف جنسـیتی در ایـن حـوزه
ی دهههای گذشته همهنان پابرجا بوده است .حضور کمرنگ زنان در دانشـگاهها بـهعنوان عضـو
هیئتعلمی و همهنین حضور اندک آنها در سلسلهمراتب بـا ی دانشـگاهی ،نشـاندهندۀ دشـواری
دسترسی به حرفۀ دانشگاهی و نیز دشواریهای زنان بـرای پیشـرفت در ایـن حرفـه اسـت .دادههـای
پژوهشی که در ساو  ۹۶-۹۷با مشارکت اسـتاد -پژوهشـگرانی از دو دانشـگاه تهـران و خلیجفـارس
بوشهر انجام گرفته است دکشاورز ۱۳۹۷ ،نشان از این دارد که یکـی از مهمتـرین االشهـای زنـان
عضو هیئتعلمی در این دو دانشگاه ،تداوم رویههای تبعیرآمیـز جنسـیتی و دشـواریهای ترفیـع و
ارتقاست .مسائلی همهون سلطۀ پژوهش بر آموزش در بررسـی پرونـدههای ترفیـع و ارتقـا ،دسترسـی
کمتر زنان به گرنتهای پژوهشی یا دستیاران و دانشجویانی که در رونـد پـژوهش همکـار و یـاریگر
آنها باشند و نیز نادیـده گرفتن شـراین ویـژة زنـان در بررسـی فراینـدهای ترفیـع و ارتقـا ،ازجملـه
 .1استادیار جامعهشناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلkeshavarz@iscs.ac.ir :
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مسـائلی اسـت کـه زنـان را بـا مشـکالت بیشـتری مواجـه میکنـد .بنـا بـر گ تـه اکیـر اسـتاد-
پژوهشگران زن ،مسئله مصالحه میان کار حرفهای و زندگی خصوصی ،زندگی حرفـهای آنهـا را
بهشدت متـأثر میسـازد .ایجـاد انـین مصـالحهای بـهویژه بـرای زنـان دارای کودکـان نیازمنـد
مراقبت ،پیهیدهتر نیز میگردد؛ با تکیه بر نتایج پژوهش ذکرشده به نظر میرسد که تقسـیمکار
سختگیرانهای که همـه مسـئولیتهای خـانوادگی و نگهـداری از کودکـان را بـر عهـدۀ زنـان
میگذارد ،در میان بیشتر استاد -پژوهشگران این دو دانشگاه زیر سؤاو رفته است اما بیشتر آنهـا
همهنان بر این موضوع تأکید دارند که ایجاد مصالحه میان کار و زندگی بسیار دشـوار اسـت و
بخشی گسترده از وظایف مرتبن با نگهداری کودکان و بازتولید زندگی ،همهنان بر عهده زنان
است .دشواری ایجاد انین تعادلی هنگامی بیشتر میشود که استاد -پژوهشگران زن در شـهری
دور از محل اقامت والدینشان زندگی میکنند و از کمک آنهـا بیبهـره میماننـد .نکتـهای کـه
اکیر پژوهشگران بر آن تأکید کردهاند همزمانی نیاز به سرمایهگذاری با در زندگی حرفـهای و
زندگی خانوادگی در ساوهای آغاز ورودشان به زندگی حرفـهای اسـت .بـا توجـه بـه یافتـههای
پژوهش ذکرشده برآنیم تا در این جستار کوتـاه بـه پیامـدهای بحـران پانـدمی کرونـا بـر تجربـه
حرفهای زنان دانشـگاهی در روزهـای قرنطینـه و پیشـبرد برنامـههای آمـوزش آنالیـن و وظـایف
پژوهشی آنها بپردازیم؛ بنابراین ،در این یادداشـت ،از ریـق مصـاحبه تل نـی بـا برخـی اسـتاد-
پژوهشگران زن ،تجربه برخی از آنها در این روزهای دشوار را مرور کردهایم.
تجربة برگزاری کالسهای آنالین و نگرانی از کیفیت آموزش

پس از تعطیلی مدارس و دانشگاهها در اوایل اسـ ند در ایـران و بسـیاری از کشـورهایی کـه بـا
شیوع ویروس کرونا مواجه بودند ،این مراکز ملزم به برگـزاری کالسهـای آنالیـن شـدند .ایـن
بحی که آنالینشدن آموزش ،به گسترش نابرابری آموزشی در میان دانشآموزان و دانشـجویان
منجر خواهد شد ،یکی از دغدغههای آموزشـگران و متخصصـان آمـوزش در بسـیاری از نقـا
جهان است .دسترسی به کامپیوتر ،اینترنت ،دانش است اده از ابزارهای مرتبن با آمـوزش آنالیـن
و نیــز داشــتن فضــایی بــرای پیگیــری متمرکــز آموزشهــا ،ازجملــه مســائلیاند کــه بــه تعمیــق
نابرابریهای آموزشی در میان دانشآموزان و دانشجویان منجـر خواهـد شـد؛ 1نـابرابریای کـه
 .1نک:

Coronavirus :
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faire
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sans
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https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/coronavirus-comment-
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پیش از بحران اخیر نیـز در کشـور مـا و منـا ق وسـیعی از جهـان وجـود داشـت و در بازتولیـد
نابرابریهای اقتصادیاجتماعی موجود نقشی بسزا ای ا میکرد .گزارشهای جهانی نیـز بـر ایـن
نکته تأکید دارند که آموزش عالی ،برای آموزش از راه دور آماده نبوده اسـت .ایـن گزارشهـا
تأکید میکنند که دانشگاهها و دانشکدههای کمتربرخوردار ،از آموزشهای آنالین نیـز کمتـر
ً
بهرهمند بودهاند؛ میال گزارش مکنزی دربارة تأثیر ویروس کرونا بر آموزش عـالی آمریکـا نشـان
میدهد کـه دانشـگاههای تـاریخی سیاهپوسـتان در آمریکـا از آمـوزش آنالیـن کمتـر اسـت اده
ً
کردهاند و بنابراین احتما تغییر سبک آموزشی به مجازی و آنالین نیز برای این نهادها دشوارتر
است دبوینس و دیگران. ۱۳۹۹ ،
به نظر میرسد که در ایران نیز برگزاری کالسهای آنالین در ایام قرنطینگی ،بـه نابرابریهـای
آموزشی میان دانشگاههای تهران و سایر شهرها ابعادی گستردهتر بخشد .همهنین بـه نظـر میآیـد
که االشهای است اده از آموزش آنالین برای دانشجویان رشتههای مختلف بـا یکـدیگر مت ـاوت
است .فقدان دسترسی به اینترنت پرسرعت و سامانههای کارآمد آنالین ،است اده از آموزش آنالیـن
را برای استادان و دانشجویان دشوار میسازد .یکی از استادیاران دانشگاه عالمه با بـایی دربـاره
برگزاری کالسهای آنالین انین میگوید« :تا قبل از عید [برگزاری کالسهای آنالیـن] خـوب
نبود .پهنای باند کم بود .دانشـجویان گـیج بودنـد و نمیدانسـتند اگونـه بایـد از سـامانۀ آنالیـن
دانشگاه است اده کنند .سامانه هم درست کـار نمیکـرد و همـه نمیتوانسـتند در کـالس حضـور
یابند .اما بعد از عید موضوع جدیتر شد؛ از کالس ۳۰ن ـری حـدود  ۲۴ن ـر در کـالس شـرکت
میکنند .امکان مشارکت هم دارند اما کمتر مشارکت میکنند و بیشتر مینویسـند .صـدای افـراد
خیلی کمتر در کالس شنیده میشود ،اون تا بخواهند میکروفن را نصب کننـد ـوو میکشـد و
ارتبا قطع و وصل میشود .تجربه من خوب بوده است و توانسـتهام بـه ور مـنظم کالسهـایم را
برگزار کنم اما در گروه استادان ،خیلیها میگویند که برخی روزهـا نمیتواننـد کـالس را برگـزار
ً
ً
کنند .مسئلة اصلی ،عمدتا دانشجویانیاند که اصال دسترسـی بـه اینترنـت ندارنـد .مـن یکیدوتـا
ً
دانشجو در کالس دارم که گ تند اصال نمیتوانند در کالس شـرکت کننـد ،اـون خریـدن بسـتۀ
اینترنتی برایشان سخت است یا بـرای وصلشـدن بـه اینترنـت بایـد از روستایشـان بـه سـمت شـهر
بروند» .درمجموع ،او تجربه برگزاری کالسهای آنالین را اندان خوشایند نمیداند« :میـل ایـن
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.
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است که با دیوار حرف میزنی ،اه وقتی خودت را به شکل تصویری میبینی ،اـه وقتـی حـرف
ً
میزنی .ا ن اصال معلوم نیست این تالشی که ما برای انتقاو مطلـب مـیکنیم ،اقـدر تأثیرگـذار
است».
استاد -پژوهشگری دیگر از دانشگاه تهران نیز از نابرابری دانشجویان در دسترسـی بـه اینترنـت
و لپتــاپ میگویــد .او بــا وجــود زحمــت بســیاری کــه بــرای آمــادهکردن درسهــا میکشــد،
کالسهای مجـازی را انـدان مـؤثر نمیدانـد« :مـن دانشـجویانی دارم کـه در روسـتا هسـتند و
دسترسی به اینترنت قوی ندارند .یا دانشجویانی دارم که لپتاپ ندارند و بـا موبایـل مجبورنـد در
کالس شرکت کنند .من همة دانشجویان را در یک گروه واتساپی جمع کردهام ،پاورپوینتهـا را
هم ایمیل میکنم و هم در واتساپ میفرستم اما دانشجویان یـا از زیـر کـار در میرونـد یـا تنبلـی
میکنند .برخی میگویند ما نمیتوانیم صداها را بشنویم .به آنها توصیه میکنم که کدام نرمافـزار
را نصب کنند تا بهتر بتوانند از پاورپوینتها است اده کنند .نمیدانم اه مشکلی هست».
به نظر او زحمات استادان از سوی دانشجویان قدردانی نمیشود و در ایـن شـیوة تـدریس،
تعامل استاد و دانشجو بهدرستی برقرار نمیشود« :سر کالسهای واقعی ما ارتبا اهرهبهاهره
با دانشجویان داشتیم و میفهمیدیم که اه کسی در کالس حواسش هست ،اه کسی نیسـت.
اه کسی درس را متوجه شده یا نه .برگزاری کالسها به این شکل ،امکان تعامل میان اسـتاد و
دانشجو را میگیرد .هیچوقت نمیتوان کالس واقعی را با مجازی جایگزین کرد».
مصالحه میان کار حرفهای و زندگی خصوصی

برخی پژوهشها بر تجربـۀ مت ـاوت تـنش بـین کـار و خـانواده و تـأثیر آن بـر زنـدگی حرفـهای
پژوهشگران و بهخصوص بر اعتمادبـهن س آنهـا تأکیـد میکننـد .باربیـه و فوزولیـه د ۱۳۹۸در
پژوهشی سهساله دربارة پژوهشگران یک نهاد علمی در بلژیک که در آن همزمان از روشهـای
کی ی و کمی است اده کردهاند ،نشان میدهند که بخشی مهم از پژوهشگران ،مسئلة تـنش بـین
کار و خانواده و تأثیر آن بر زندگی حرفـهای خـود را در مصـاحبههای نیمهسـاختاریافته 1اظهـار
کردهاند؛ بدینترتیب ،مادران بیشتر از پدران ،ضرورت مصالحه بـین کـار و خـانواده را یکـی از
د یل تغییر شغل خود میدانند .همزمان ،مادران هستند که ا مینان کمتری بـه آینـده و کسـب
یک پست ثابت در میدان دانشگاه دارند .اگر آرزوی بهدستآوردن یک پست ثابت در میـدان
1. Semi- directif
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دانشگاه ،افقی است که همه در آن شـریکاند ،تخمـین اینکـه اـه کسـی شـانس بیشـتری در
دستیابی به یک پست دارد [بین زنان و مـردان] بسـیار نـابرابر اسـت .پـدران د۶۲درصـد بـه ور
متوسن بیشتر از مادران دبه ور متوسن ۴۲درصد امیدوارند که پستشان رسـمی شـود .بررسـی
این نتایج بهمنظور تحلیـل ت ـاوت میـان گروههـای مختلـف پژوهشـگران بـا توجـه بـه وضـعیت
زناشویی و داشتن یا نداشتن فرزند ،خا رنشان میکند که برای با بردن شـانس عینـی دسـتیابی
به یک پست ثابت ،به نظر میرسد بهتر است زنان ،مجرد باشند و مردان ،متأهـل و بهخصـوص
دارای فرزند دهمان .
گ تگو با مادران استاد -پژوهشگر و نیز تجربة مادری نگارنده نشـان میدهـد کـه مصـالحه
میان مادری و زندگی حرفهای برای اسـتاد -پژوهشـگران زن در دوران قرنطینگـی بـهویژه بـرای
کسانی که دارای کودکان کمسنوساو هستند ،بسیار دشـوار اسـت .پژوهشـگری کـه در حـاو
گذراندن دورة پستدکترای خود در یکـی از دانشـکدههای دانشـگاه تهـران اسـت و همزمـان
مسـئولیت تــدریس کالسـی را در دانشــکدهاش بــر عهـده دارد ،تجربــة خـود را انــین روایــت
میکند« :سختی کار برای من در ایام قرنطینه این بـود کـه مـن و همسـرم همزمـان خانهنشـین
ً
شدیم .کار همسرم برنامهنویسی است .او کامال میتواند دورکاری کند و زمـان کـارش خیلـی
بیشتر از قبل شده است .اوایل به ما گ تنـد دانشـگاه تعطیـل اسـت .کالسهـا تعطیـل شـدند و
ایدهای برای برگزاری مجازی کالسها وجود نداشت؛ بنابراین ،دو ه تة اوو مـن شـدم مـادری
تماموقت که باید از یک بهۀ اهارساله نگهداری کند و تحت این استرس است که اگونـه او
را سرگرم کند .گروههای مجازی مادرانی هم که عضوش بودیم بـه مـا فشـار میآوردنـد؛ همـه
ایدههای جدید برای بازی و سرگرمی میدادنـد و تأکیـد میکردنـد کـه بهـهها کمتـر جلـوی
تلویزیون بنشینند .دائم خودم را قضاوت میکردم که آیا در مقایسه با دیگران ،بهقدر کافی برای
بههام مادری میکنم؟ بعد از یک ه ته ،دانشگاه اعالم کرد که باید کالسها را آنالین برگـزار
کنید؛ خیلی سخت بود .دانشگاه ترجیح میداد که کالسها به شکل ویدئویی برگزار شود امـا
دیدم برای من ممکن نیست ،اون نمیتوان به بهه گ ت تو از این سـاعت تـا ایـن سـاعت کـه
ً
کالس من است اصال به این اتاب نیا .برای همین من به این نتیجه رسیدم که پاورپوینت درست
کنم و روی هر اسالید صدایم را ضبن کنم اما همین ضبنکردن هم با وجود بهـه امـر آسـانی
نبود .باید سعی میکردم زمانهایی ضبن را انجام دهم که او سرگرم و ساکت باشد .این پروسه
برای من بسیار زمانبر اسـت؛ یعنـی یـک ضـبن ۵۵دقیقـهای از مـن حـداقل دو سـاعت زمـان
میگیرد .از رفدیگر ،اون هیچ راه تعامل دیگری هم نـداریم از دانشـجویان میخـواهم کـه
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تکالی شان را ایمیل کنند .خواندن ایـن تکـالیف و جـوابدادن بـه تکتـک دانشـجویان زمـان
زیادی از من میگیرد .با حضور بهه در خانه ،برای من امکان تمرکز و کارکردن متمرکز در این
مدت وجود نداشته است؛ بنابراین ،زمان من دو روز آخر ه ته است که همسرم کار نمیکنـد و
سعی میکند به بهه برسد و کارهای خانه را انجام دهد تا من بتوانم به کارهایم بپـردازم .بـازهم
بهه مرتب به اتاب میآید ،با من کار دارد و از من میخواهد کار نکنم».
مسئلهای که این پژوهشـگر دربـارة احسـاس نگرانـی خـود بـرای «مـادر کـافی» بـودن بـرای
کودکش بیان میکند ،در موارد زیادی ازسوی دیگـر مـادران پژوهشـگر تحـت عنـوان «احسـاس
گناه» در قباو کودکانشان بیان میشود؛ احساس گناه از اینکه در مقایسه بـا دیگـران بهقـدر کـافی
در دسترس کودکانشان نیستند و نمیتوانند بـه شـکلی باکی یـت بـا فرزندانشـان وقـت بگذراننـد.
اغلب این زنان اظهار میکنند که میان تعهدات کاری و وظایف خانوادگی روزمره گیر کردهاند.
این پژوهشگر که در حاو حاضـر ازنظـر حرفـهای موقعیـت تیبیتشـدهای نـدارد ،دربـارة اینکـه
اطــور در زنــدگی خــانوادگیاش تقســیمکار جنســیتی ق ـوام یافتــه ،شــکل و ظهــور مییابــد انــین
میگوید« :اینجا جبعد اقتصادی کار زنان پررنگ میشود .این موضوع مطـرا میشـود کـه کـار اـه
کسی به لحاظ درآمدی مهمتر است .من ناخودآ گاه عقب میکشم و فکر میکنم که کـار همسـرم
مهمتر اسـت .او کـار مشـخص و درآمـد مشخصـی دارد امـا مـن هنـوز هیئـتعلمی نیسـتم و تمـام
تالشهایم بیشتر برای این است که رزومة کاری و حرفهای خودم را تقویت کنم تـا بتـوانم وارد بـازار
کار شوم .این موضوع اذیتکننده است .گاهی اوقات کـه از ایـن موقعیـت نـاراحتم ،بـا همسـرم بـه
توافقاتی میرسیم و تقسیمکار میکنیم ولی به د یلی که بیشتر بـه بهـه مربـو اسـت نتوانسـتهام ایـن
تقسیمکار را پیش ببرم .تجربة قرنطینه برای من خوب نبوده است .درسی را که باید بـدهم بـا سـختی
آماده میکنم ولی کارهای دیگرم دکارهای پژوهشی و مقا تم را نتوانستهام پیش ببرم».
پژوهشگر دیگری که مادر دو کودک است ،از دشواریهایی میگوید که کرونـا و شـراین
قرنطینه برای او ایجاد کرده است« :کرونا تمام نیروی حمایتی یک مـادر شـاغل را از او گرفتـه
است :مدرسه ،مهدکودک و پرستار بهه .ازسویدیگر ،حمایت اجتماعی خـانواده و دوسـتان را
نیز از ما گرفته است .در مواردی مانند آلودگی هوا باوجود ضضـاینکه مـدارس و مهـدکودکها
تعطیــل میشــدند ،مــا میتوانســتیم از حمایتهــای اجتمــاعی دیگــری برخــوردار باشــیم.
ازسویدیگر ،با وجود شراین بحرانی ناشی از کرونا ،دد ینهای آ کادمی اندان جابجـا نشـده
است و ما مجبوریم همة کارهایی را که موظف به انجام آن هستیم ،بق رواو انجام دهیم .ایـن
در حالی است که دسترسی ما به مشارکتکنندگان در پژوهش بسیار کمتر شده است .من فکـر
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ً
میکنم کرونا به همة پژوهشگران بهیکسان آسـیب وارد نکـرده اسـت؛ مـیال پژوهشـگران علـوم
اجتماعی که نیازمند کار میدانی هستند ،بیشتر آسیب میبینند».
استادیار دیگری از دانشگاه تهـران کـه دارای فرزنـدی اهارسـاله اسـت ،از دشـواری میـان
پیشبرد کار دانشگاهی با وجود حضور فرزندش در خانه میگوید« :ا ن مـیفهمم کـه اقـدر
مهدکودک خوب بود .اوایل ،پسرم به مهدکودکی میرفت که تا ساعت  ۴-۵عصـر بـود .سـاو
گذشته او را مهدکودکی گذاشتیم که تا ساعت  ۲است .سـختتر شـده بـود امـا مـن پـذیرفتم.
ساو های اوو تولد پسرم همزمان با جذب من بود ،مجبور بودم در کارم انـریی زیـادی بگـذارم
اما همیشه این عذاب وجدان را داشتم که نمیتوانم برای او زمـان کـافی بگـذارم .در ایـن ایـام
ً
کرونایی وضع خیلی بدتر شده است .کـال بـه پشـت لپتـاپ نشسـتن مـن حساسـیت دارد ،تـا
میروم کار کنم میآید و من را بلند میکند .با پدرش این وری نیست .از من جدا نمیشـود.
شاید استرس جدایی دارد .شاید وابستگی شدید به من ناشی از سـاوهای اوو زنـدگیاش اسـت
که از من دور بوده و ساعتهای و نی را در مهدکودک گذرانده اسـت .تـرس ازدسـتدادن
من ،خیلیخیلی وابستهاش کرده است» .او از شراین اضـطرابآوری میگویـد کـه نگرانـی از
ً
بیماری به دلیل فرزندی که شدیدا بـه او وابسـته اسـت ،بـرایش ایجـاد کـرده اسـت« :وقتیکـه
بیماریای پاندمی میشود ،امکان اینکه ما داار بیماری شویم خیلی زیاد است .ترس مـن ایـن
است که اگر من مریر شوم و قرار باشد قرنطینه شوم ،با توجه به وابسـتگی پسـرم بایـد اکـار
کنم و حتی مرگ .من هیچوقت از مرگ نمیترسیدم اما ا ن فکر مـیکنم اگـر انـین ات ـاقی
بی تد اه بالیی سر پسرم میآید».
روایت او از ناسازگاری کار دانشگاه با موقعیتش بهعنوان مادر در ایـن روزهـای قرنطینگـی،
بــر دش ـواری ایجــاد مصــالحه بــین کــار و زنــدگی تأکیــد دارد« :مــا در یــک خانــۀ کواــک
شصتمتری زندگی میکنیم که ا ن باید من و همسرم در آن کالسهای آنالین برگزار کنـیم.
دانشگاه اصرار دارد کالسها آنالین برگزار شود .بهه هم هست و مهدکودک پسـرم هـم یـک
ه ته است که آنالین شده است؛ از ساعت  ۹صـبح تـا  ۲بعـدازظهر مهـد آنالیـن دارنـد .روی
اسکایپ و واتساپ مرتب برنامه میآید ،بازی و کاردستی ،شعر و قصه .کالس اسکایپی دارنـد
و من دائم گوشیام درگیر این قضیه است .مجبورم برای کالسهای خودم پاورپوینـت صـوتی
درست کنم .یک دستم به گوشی خودم است و کالسم را مدیریت میکنم و یـک دسـتم هـم
به پسرم است .همسرم هم کمک میکند .آنقدر پسرم به مـن وابسـته اسـت کـه ایـن اجـازه را
نمیدهد که مدت و نی نباشم .احساس میکنم روزهایی که من بـه مـدت ـو نی کـالس
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دارم یا روزهایی که درگیر آمادهکردن کالسهایم هستم ،خیلی خشن میشود و بعضی وقتهـا
روی سر خودش میزند .او در خانه حبس است ،بیرون که نمیتواند برود ،من هم که مجبـورم
سر کارم باشم .اینها باعـی میشـود یـک جـور خشـونت و وابسـتگی زیـاد در او ببیـنم .نـه از
بههداری رضایت دارم نه از کارم .من ا ن فقن میتوانم کالسهایم را ضبن کنم .بـه مقالـه و
ً
ً
مطالعه اصال نمیرسم .من اهار ساو است که اصال فیلم ندیدهام .اینقدر خسـته میشـوم کـه
ً
اصال نای هیچ کاری ندارم».
او امیدوار است که کمکم مسئو ن دانشگاه ب همند که نباید از یک هیئـتعلمی مـادر بـا
فرزند کواک ،همان انتظاری را داشت که از یک مـرد هیئـتعلمی .موضـوعی کـه او بـه آن
اشاره میکند برابری تبعیرآمیزی است که ما در پژوهش پیشین خود بـه آن پرداختـهایم .او بـا
ذکر روایتی نشـان میدهـد کـه مـردان و زنـان هیئـتعلمی تجربـة مت ـاوتی از کـار در شـراین
کرونایی دارنـد« :در یـک جلسـۀ اسـکایپی یکـی از همکـاران میگ ـت کرونـا دارد آمـوزش
مجازی را جا میاندازد ،کی فکرش را میکرد که اینقدر سریع بتوانیم یادگیری مجازی داشـته
باشیم .به نظر من این از یک نگاه مردانه است ،مردی که بهة کواک ندارد و برایش مطلـوب
است که از صبح تا شب میتواند کـارش را بکنـد؛ جلسـات و کالسهـایش را آنالیـن برگـزار
ً
میکند ،مقا تش را مینویسد و ات اقا خیلی هم برایش خوب شده که نمیخواهد بیرون بیایـد.
برای من با پسری اهارساله و بدون کمک ،شراین بسیار دشوار شده است .امیـدوارم در آینـده
دانشگاه متوجه شود که به من هیئتعلمی مادر میل یک مرد هیئتعلمی نگاه نکند .مـن ا ن
تسهیلگر مهدکودک هستم؛ هیئتعلمی و مادر نیز هستم».
بحران کرونا و تشدید موقعیت پادرهوایی

1

یکی از مسائل مهم در دانشگاههای ایـران در سـاوهای اخیـر ،حضـور اسـاتید حقالتـدریس و
مدعو است که به تعبیر عباس کاظمی پرولترهای علمی دکاظمی ۱۳۹۷ ،محسـوب میشـوند.
بخشــی مهــم از بــار تــدریس دانشــگاهها بــر دوش آنهــا قــرار دارد ،حاوآنکــه در سلســلهمراتب
دانشگاهی موقعیتشان بسیار فرودست و بیثبات است .برخی دانشگاهها مانند پیـام نـور کـه در
ً
دهۀ اخیر رشد زیادی کردهاند ،عمال بـار تـدریس خـود را بـر دوش آنهـا قـرار دادهانـد .آنهـه
موجب سختی بیشتر موقعیت این استادان حقالتدریسی میشود ،عالوه بر درآمـد بسـیار پـایین،
1. Précaire
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وضعیت بسیار بیثبات آن است .بیشتر حقالتدریسیها آن را بهعنوان کـاری موقـت میبیننـد و
تحمل آن هنگامی ممکن است که بدانی در آیندۀ نهاندان دور میتـوانی بـه پسـتی باثبـات در
دانشگاه دست یابی .امیدی که به دلیل تودهایشدن تحصیالت دکتری و کاستهشدن از تقاضـا
برای جذب ،روزبهروز کمرنـگتر میشـود .برخـی از اسـاتید مـدعو کسـانیاند کـه متقاضـی
جذب همان دانشکدهای هستند که در حاو حاضر در آن تـدریس میکننـد .بـه نظـر میرسـد
بحران کرونا موقعیت بیثبات و متزلزو این گروه را تشدید کـرده اسـت .البتـه بایـد خا رنشـان
کرد که بحران کرونا در سطح جهانی بـه فقـدان قطعیـت بیشـتری بـرای دسـتیابی بـه موقعیـت
حرفهای در میان متقاضیان کار دامن زده است .روزنامۀ لوموند فرانسه در مقالهای تحت عنـوان
دانشگاه ،کروناویروس و پانـدمی کوویـد ،۱۹-بـه دانشـجویانی پرداختـه اسـت کـه در آسـتانۀ
فارغالتحصیلیاند و بهدلیل قرنطینه و تعطیلی بسیاری از بخشهای اقتصادی ،بـا دشـواری ورود
به بازار کار روبهرو شـدهاند .ایـن مقالـه براسـاس مصـاحبه بـا برخـی از دانشـجویان در آسـتانۀ
فارغالتحصیلی مینویسد که برخی از دانشجویان به دنباو و نیکردن دوران تحصیل خودنـد
تا بتوانند الحاب حرفهای خود را به زمان بهتری منتقـل کننـد .اسـت ان کارسـیلو ،1اقتصـاددان و
رئیس بخش اشتغاو سـازمان همکاریهـای اقتصـادی و توسـعه د OCDEدربـارۀ سـناریوهای
خروج از بحران می گوید که بسیار دشوار است که دربارة واقعیت بازار کـار پـس از خـروج از
بحران صحبت کرد .این موضوع به سناریویی مربو است که بـرای شکسـتن قرنطینـه بـه کـار
گرفته میشود .به نظر وی ورود جوانان فارغالتحصیل آینده به بازار کار ،بـا شـراین نابسـامان و
بیثبات همراه است و [این بحران] تأثیرات بلندمدت بر زنـدگی حرفـهای آنهـا خواهـد داشـت
دلوموند ۱۴ ،آوریل . ۲۰۲۰
یکی از متقاضیان جذب در یکی از دانشکدههای دانشگاه تهران ،دربـارة نگرانـی از آینـدة جـذب
خود در دانشگاه با توجه به بحران کرونا انین میگوید« :من در جـذب دورۀ پـیش شـرکت کـردهام و
مدارکی را باید تا اردیبهشت آپلود کنم .این امکان هست که پروسۀ جذب که همـینا ن هـم پروسـهای
و نی است دبه من گ تهاند  ۱ساو تا  ۱/۵ساو وو میکشد  ،با این شراین ـو نیتر شـود .نگرانـی
از آینده وجود دارد .برای مایی که در وضعیت ثابت و مشخصی نیستیم و پست مشخصی نـداریم ،ایـن
نگرانیها بیشتر است .این مسئله نیز وجود دارد که برنامهریزیای که کرده بودم بـرای اینکـه رزومـهام را
تقویت کنم ،با این وضعیت به هم خورده است .ممکن است بـرای مـردی کـه در موقعیـت مشـابه مـن
1. Stephane Carcillo

 / 200جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

ً
است راحتتر باشد و وقتش را تماما روی این موضوع بگذارد .گراه بـرای مـرد بهـهدار هـم موضـوع
سختتر میشود ولی بـرای او ممکـن اسـت قرنطینـه اینقـدر تـأثیر نگـذارد .مـن در حـاو جمـعآوری
مصاحبههای پژوهش پسادکتریام بودم که با این شراین نمیتوانم ادامه بدهم .اینکه اشـمانداز روشـنی
از پایان این بحران نیست ،بهنوعی به استرس و نگرانیهای من اضافه میکند».
او نگران است که زحماتش برای جلب اعتماد و حمایت اعضای گروه و دانشـکده تحـت تـأثیر
شراین کرونایی هدر رود« :من احساس میکنم درسدادن برای من در این ترم خیلی حیـاتی اسـت.
میتوانستم در گروهی که امیدوارم در آن جذب شوم خودم را نشـان دهـم و ارزیـابی دانشـجویان را
در پایان ترم داشته باشم .میتوانستم با آنها در ارتبا باشـم و کی یـت درسدادن خـودم را بـا ببـرم.
همۀ اینها این ترم از من گرفته شده است .من به شکل مجازی مینشینم و با خودم صـحبت مـیکنم
و حتی اهرة بههها را نمیبینم و نمیدانم آنها اقدر متوجه حرفهایی که مـیزنم میشـوند .هـیچ
ً
فیدبکی از آنها نمیگیرم .نمیدانم آخر ترم اصال ارزیابیای خواهد بود و آنها اه ارزیـابیای از مـن
خواهند داشت».
نتیجهگیری

به نظر میرسد که بحران کرونـا و آنالینشـدن آمـوزش ،عـالوه بـر نگرانـی از تعمیـق نابرابریهـای
آموزشی در میان دانشجویان ،به کی یت آموزشهای ارائهشده صدمه خواهد زد .برخـی گزارشهـای
منتشرشده و نیز گ توگوهای انجامشده با استاد -پژوهشگرانی کـه در ایـن فرصـت کوتـاه توانسـتند
تجاربشان را با ما در میان بگذارند ،نشان میدهد که آموزش عالی برای فراهمکـردن امکـان گسـترده
آموزش آنالین آماده نبوده است .هراند به نظر میرسد کـه برخـی دانشـگاهها توانسـتهاند بهسـرعت
خود را با موقعیت کنونی تطبیق دهند و آموزشهای آنالین را برقرار کنند اما نگرانی از امکـان انتقـاو
صحیح دانش به دانشجویان نیز از دغدغههای استاد -پژوهشگران زن است .این در حالی اسـت کـه
به دلیل کمبود زیرساختهای زم ،در مواردی آمـوزش ضبنشـده بـه دانشـجویان ارائـه میشـود و
امکان تعامل و گ تگو در کالس بهشدت کاهش مییابد .بـه نظـر میرسـد کـه ایـن شـیوه آمـوزش
آنالین بهویژه در رشتههای علوم اجتمـاعی و انسـانی کـه ارائـة درس ،نیازمنـد بحـی و گ ـتوگوی
متقابل میان استاد و دانشجویان است ،بـا مشـکالت بیشـتری مواجـه باشـد و اسـتادان از نتیجـة کـار
رضایت کافی نداشته باشند .آنها با وجود رنج و زحمتی که میکشند ارزیابیشـان از فراینـد تـدریس
خود میبت نیست .گ توگوهای ما با برخی استاد -پژوهشگران زن نشان میدهد که مسئله مصـالحه
میان کار حرفهای و زندگی خصوصی که نقشـی مهـم در زنـدگی حرفـهای زنـان بـازی میکنـد ،در
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شراین بحران کرونا ابعادی دشوارتر یافته است .حضـور کودکـان در خانـه و مسـئولیت نگهـداری از
آنها ،از فرصت و تمرکز زنان استاد -پژوهشگر بسیار کاسته است .همهنین شراین کرونـایی موقعیـت
پژوهشگرانی بدون پست ثابـت را بهشـدت تحـت تـأثیر قـرار داده و نگرانـی آنهـا از تـداوم وضـعیت
بیثباتشان را تشدید کرده است.
منابع
باربیه ،پاسکاو و برنارد فوزولیه د« ، ۱۳۹۸فهم تجربۀ حرفۀ علمی و نابرابریهای بین زن و مرد از منظـر تـداخل کـار و

خانواده» ،در :زنان در جهان دانشگاهی؛ دیادگاههای تطبیقای ،ویراسـتۀ ربـهکا راجـرز و پاسـکاو مولینیـه ،ترجمـۀ
خدیجه کشاورز و عطیه اصغرزاده ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

بوینس ،فرانکی؛ برینت ،جیک؛ کریشنان ،شاراگ و جاناتان د ، ۱۳۹۹ویروس کرونا؛ آموزش عالی آمریکا اگونه

میتواند برای آیندهای نامعلوم برنامـهریزی کنـد؟ ،ترجمـۀ مهسـا شـیخان ،منتشرشـده در مجموعـه گزارشهـای بینالمللـی
آموزش عالی و بحران کرونا د ، ۱تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

جانعلیزاده اوببستی ،حیدر؛ مقیمی ،اعظم و مجید امینی د« ، ۱۳۸۷تبیـین جامعهشـناختی جایگـاه حرفـهای زنـان

دانشگاهی دمطالعۀ موردی :زنان هیئتعلمی دانشگاه اص هان  ،مجل زن در توسعه و سیاست ،شمارۀ  ،۲۱ص .47-78

جواهری ،فا مه و زهرا داریاپور د« ، ۱۳۸۷مشکالت شغلی زنان عضو هیئتعلمی دانشـگاه» ،مجلو زن در توسوعه و

سیاست ،تابستان  ،۸۷شمارۀ  ،۲۱ص .79-106

زاهدی ،شمس السادات د« ، ۱۳۹۴گذار از نظام ناشایستگی بهسـوی شایستهسـا ری پژوهشـی انـدمقطعی در مـورد

وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران» ،مجل پژوهشنام زنان ،شمارۀ  ،۱۱ص .75-96

شادی لب ،یاله و دیگران د ، ۱۳۹۵گزارش را پژوهش ارتقای زنان به رتبـۀ اسـتادی در دانشـگاههای ایـران :راهـی

ناهموار و روندی کند ،به س ارش پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.

شادی لب ،یاله و سمانه ابراهیمپـور د« ، ۱۳۹۶بـازگویی تجربیـات زنـان در ارتقـا بـه مرتبـۀ اسـتادی در دانشـگاههای

ایران» ،فّلنام علمی پژوهشی رفا اجتماعی ،ساو ه دهم ،شمارۀ  ،۶۶ص .53-107

کاظمی ،عباس د« ، 1397پرولتاریای جدید دانشـگاهی در ایـران» ،در :دانشاگاه؛ از نردباان تاا ساایبان ،تهـران:

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

کاظمی ،عباس د« ، 1397حقالتدریسیها» ،در :دانشاگاه؛ از نردباان تاا ساایبان ،تهـران :پژوهشـکدۀ مطالعـات

فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

کشاورز ،خدیجه د ، ۱۳۹۷تجربة حرفـهای زنـان دانشـگاهی؛ االشهـا و اسـتراتژیها دمطالعـهای کی ـی بـا تکیـه بـر

مصاحبه با استاد-پژوهشگران دو دانشگاه «تهران» و «خلیجفارس بوشهر»  ،را پژوهشی ،پژوهشکدۀ مطالعـات فرهنگـی

و اجتماعی وزارت علوم.
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بخش دوم :مسئولیت
اجتماعی دانشگاه

درس و تکلیف کرونا برای دانشگاهیان
و مسئولیت اجتماعی دانشگاه برای آینده
محمد توک

مقدمه و بحث

1

مــتن حاضــر نگــاهی دارد بــه ابعــاد مختلــف بحــران کرونــا از دیــد جامعهشناســی ،همــراه بــا
پیشنهادهایی برای آموزش عالی .نخست مشکالت و واقعیات این بحران مـرور میشـود کـه بـا
یک نظریۀ تحلیلی جامعهشناسی به پایان میرسد .در بخش دوم ،درسهایی که از بحران کرونا
گرفته شده یا میشود مطرا شده ،و در بخش پایانی پیشنهاد تکالیف ناشی از این بحران دبیشتر
از نوع مطالعات و پژوهشها برای آموزش عالی ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.
ً
بیان این نوشتار امکان دارد تلخ باشد .واقعیتها معمـو تلخانـد ،بهخصـوص اگـر از زبـان
یک جامعهشناس جاری شوند ،ولی مبنای دیگری ندارند -از نوع بغر و خصـومت و خبـی.
ّ
با عدمتکلف است و از سر دلسوزی شاید .هم تحت تأثیر فاصلهگیری اجتماعی.
«خیلی مغرور شده بودیم ،خیلی مشغوو شده بودیم ،در تخریـب و تصـرف بیعـت خیلـی
بیپروا شده بودیم ،به ایزی جز منـافع خـود نمیاندیشـیدیم ،ضـعیف را پامـاو میکـردیم ،بـه
صاحب قدرت و ثروت برای ارتقای ماو و موقعیت کرنش میکردیم ،باور داشـتیم قاعـدۀ دنیـا
همین است و اینگونه خواهـد مانـد .آسـمان را از دود و سـرب و گازهـای سـمی سـیاه کـرده
بودیم ،دریا را از ماهی تهی و از زباله و ن ت و فاضالب پر کـرده بـودیم .بـه نـام دیـن ،بـه نـام
 .1استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
ایمیلmtavakol@ut.ac.ir :

 / 206جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

دموکراسی ،به نام حقوب بشر میکشتیم ،اسیر میکردیم ،غـارت میکـردیم ،و حتـی از کشـتن
زنها و بههها شرم نمیکردیم .صـبر خـدا هـم حـدی دارد ،تحمـل کائنـات هـم حـدی دارد،
ظرفیت زمین و آسمان هم حدی دارد .با خره باید کسی پیدا میشد و به انسان مست و مغرور
فرمان بدهد ایست!!؟ و این مأموریت به یک ویروس کواک غیرقابلرؤیت واگذار شـد تـا بـه
معنای واقعی انسان غیانگر را سر جایش بنشاند و بهدرستی بـه او ب همانـد کـه ای انسـان :تـو
خیلی ضعی ی ،تو خیلـی تنهـایی ،تـو خیلـی ترسـویی دهمـهایز تعطیـل شـد .همـه را در خانـه
نگهداشت.» ...
اینهــا بیانــات یــک راهــب یــا عـارف مســلک یــا یــک م لــس بریــده از دنیــا نیســت .پیــام
رئیسجمهور یک کشور پیشرفتۀ اروپایی است؛ پیام رئیسجمهور ایتالیا بعد از وصوو کرونا بـه
این کشور.
ً
مخا ب صحبتهای فوب ،همۀ ملتها و جوامعیاند که فعال اسـیر بحـران کرونـا هسـتند.
ایران ما هم .بحرانی که بدون هیچ مقدمهای ،سابقهای ،زمینهسازیای بر جامعۀ ما تحمیـل شـد
ملت ،کشور ،دستگاهها ،نهادهای حکومتی و عموم مردم را مواجه کرد بـا یـک عـدمآمادگی،
حیرانی ،ترس و سردرگمی ،و انواع صدمات و خسارتهای مادی ،جانی و معنوی.
ً
در مواجهه با کرونا کاری که دولت کرده عمدتا دو ایز بوده است -1 :تست محـدود ایـن
بیماری و خدمات بیمارستانی به تعـداد محـدودی کـه بیماریشـان تشـخیص داده شـده و -2
فاصلهگذاری یا فاصلهگیری اجتماعی 1که بعد از ّرد اعماو قرنطینه به آن متوسل شد.
در ارتبا با مورد ّاوو ،شک نیست که پزشـکان و پرسـتاران و سـایر پرسـنل بهداشـتی ،فـداکاری و
ازجانگذشتگی کرده و میکنند و جبران کمبودهای تجهیزاتی و حتی لوازم اولیه .ولـی انانکـه گ تـه
شده ،علیرغم این فداکاریها ،این خدمات در سطح ملی و در قیاس با جمعیـت کییـری کـه احتمـاو
ابتال یا انتقاو این ویروس را داشتند و دارند بسیار محدود بـوده و اسـت .کمبـود کیتهـای تشخیصـی،
کمبود امکانات  ،ICUو مشکالت فنی دیگر ،از علل این واقعیت اسـت .امـا مـورد دوم کـه دربـارۀ آن
حرفوحدیی بیشتر است.
قرنطینه 2یک روش مبارزه و مواجهه با بیماریهای واگیر ازقبیل وبا و اعون ،بـرای صـدها
ً
ساو بوده و اسـت .در تـاریخ بیماریهـای واگیـر اشـاره میشـود کـه ایـن روش اساسـا توسـن
1. Social Distancing
2. Quarantine
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ایتالیاییها در قرن  14میالدی یعنی ه ت قرن پـیش بـه کـار گرفتـه شـد .شـهر ونیـز کـه شـهر

توریستی و تجاری بزرگ اروپا و ایتالیا در آن زمان بـود ،بـرای جلـوگیری از واگیـری ـاعون،
کشتیهایی را که وارد بندر ونیز میشدند اهل روز نگـه میداشـتند و نمیگذاشـتند کسـی از
کشتی بیرون بیاید .ل ظ قرنطینه هم از عدد  40یا  Quarantineدبه زبـان ایتالیـایی گرفتـه شـده
است .در این دورۀ اهلروزه ،بیماری خود را نشان میداد و معلوم میشد که اه کسانی سالم

و یا بیمارند .این روش هنوز هم بهترین و مؤثرترین راه گسترش بیماریهای همهگیر اسـت .در
ساو  2003که ویروس سارس داز همین خانوادۀ کرونا شیوع یافـت ،بـهعنوان موفـقترین روش
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
ً
مسریاند .این افراد الزاما مبتال نیستند ،بلکه میتوانند حامل آن باشند و یـا در دورۀ نه تگـی یـا
کمون قرار داشته باشند .در وو قرنطینه اگر در شخصی عالئـم بیمـاری ظـاهر شـد وی جـدا
شده دایزوله شده  ،1به مراکز تخصصی منتقل میشود؛ بنـابراین ،در قرنطینـه افـراد و حرکاتشـان
ً
کامال زیر نظر است.
اما فاصلهگذاری یا فاصلهگیری اجتمـاعی 2کـه درسـتتر اسـت کـه بگـوییم فاصـلهگیری
فیزیکی در جامعه؛ این روش وقتی اجرا میشود که هدف ،تقلیل تماس بین افراد در یک جمـع
بزرگتری باشد که در آن افراد مبتالشده وجود دارند ولی شناختهشـده نیسـتند و بنـابراین جـدا
نشدهاند و به مراکز تخصصی درمانی منتقل نگشـتهاند .فاصـلهگیری اجتمـاعی ،رحـی م یـد
برای اجتماعاتی است که در آنها انتقاو بیماری ات اب افتاده و آن را آلـوده کـرده اسـت .اـون
بیماری کرونـا از ریـق ذرات تن سـی منتقـل میشـود ،بـرای دوری از فاصـلهای کـه بیشـترین
احتماو انتقاو بیماری وجود دارد ،را فاصـلهگیری اجتمـاعی توصـیه و اعمـاو میشـود و بـه
همین دلیل است بستن مدارس ،دانشگاهها ،پاسایها ،پارکها و دیگر محلهای پرتجمع دیگر.
ً
وضوحا هم قرنطینه و هم فاصلهگیری اجتماعی در زمان حاضر خیلـی بیشـتر از انـد دهـۀ
پــیش امکانپــذیر اســت ،اــون بــا وجــود شــبکههای اجتمــاعی دیجیتــاو و ســایر تســهیالت و
تکنولوییهای ا العاتی و ارتبا ی د ، ICTهم میشود ا العرسانی کرد ،هم آموزش داد ،هم
اخطار و کنترو کرد ،هم اعالم سیاستهای تشویقی و تنبیهی نمود ،هـم دورکـاری کـرد ،هـم
1. Isolated
2. Social Distancing
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راهنمایی پزشکی و بهداشتی کرد و هم مدیریت خدمات میـدانی کـرد ،و صـدها کـار دیگـر؛
بهواسطۀ سطح تکنولوییهای پیشرفتۀ بهکارگرفتهشده .همین ـور تکنولوییهـای ا العـاتی و
ارتبا اتی در سطح خردتر نیز ارتبا های سنتی جایگزینی پیـدا میکننـد :دیدوبازدیـد اینترنتـی،
ات و ویدئوکاو با خویشان و آشنایان ،پیامهای موبایلی و ایمیلی با دوستان و بستگان و غیره.
و همینهاست که قرنطینه را در زمان ما امکانپذیرتر میکنـد .مـا در  150سـاو گذشـته در
دورههاي مختلف خاندانهای قاجار و پهلوی سابقۀ قرنطینه جهت کنترو شیوع وبا و ـاعون را
داشتیم که از موفقترینهای آنها قرنطینهای است که به دستور امیرکبیـر در سـاو  1267هجـری
قمری یعنی حدود  150ساو پیش به اجرا درآمده است ،در زمـانی کـه نـه ایـن ارتبا ـات نـوین
بوده و نه ا العرسانی گستردهای و نه سطح سواد و دانش امروزی عموم.
در زمان حاضر ،علیرغم شراین و مقتضیات مناسبتر ،نقدهای بر عملکرد واقعی قرنطینه
ً
و آنهه رسما بیشتر پذیرفته شده -فاصلۀ اجتماعی -در این ه تهها وجود دارد که انگشـت روي
مواردی میگذارد ازقبیل عدما العرسانی بهموقع از وجود انین بیمـاری همـهگیر ،عدمشـروع
اقدامات عمومی بهموقع ،عدماعالم اعداد و ارقام واقعی ،عدماعالم صریح در این بـاب کـه تـا
ً
اه حد اصال کیت تشخیصی وجود داشته و اینکه آمار رسمی تنها مبتنی بر تعـداد محـدود ایـن

کیتهاست یـا نـه ،نبـود آمـار و ا العـات ت کیکـی از ابـتال و تل ـات در خصـوص شـهرها و
استان ها و مبدأ آنها تا بتوان سناریوهای آماری شیوع بعدی را محاسبه و ترسـیم کـرد کـه مبنـای
ً
درست اقدامات ملی و محلی باشد ،و نهایتا تصمیم و اعماو با تأخیر فاصـلهگذاری اجتمـاعی.
ّ
درهرصورت ،ایزی که مسلم است سیستم پزشکی و سالمت کشور با امکانات محدودی کـه
ً
داشته -که مطمئنا سرجمع تخت بیمارستانی داو بر ک ایت آنها نیست ،بلکه نیاز به امکانـات و
تجهیزات پیهیدهتری بوده و هست که هنوز هم بعد از ه تهها به مقدار کافی نیست -بـا وجـود
همۀ این کاستیها و کمیابیها ،با حداکیر ظرفیت و بـا مایهگـذاری و اییـار پرسـنل بهداشـتی و
درمانی در همۀ سطوا کارنامه درخشانی از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت .پرواضـح اسـت کـه
ازخودگذشتگی آنها نمیتوانسـته و نمیتوانـد کاسـتیهای مـالی ،تجهیزاتـی ،تـدابیر پشـتیبانی،
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای محیطی و بیرون از سیستم پزشکی را جبـران کنـد .بـه ایـن
موارد ،دخالتها و سنگاندازیها و مانعتراشیهای بیرون از سیستم را هم بایـد افـزود کـه ایـن
آخری برمیگردد به عدم پذیرش عملی تخصص و علـم بـهعنـوان راهحـل مشـکالت جامعـه؛
ایزی که بحران کرونا تنها میاو براي این واقعیت نیست.
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در مقابل این نقدها این را هم باید اذعان کرد و گ ت که دولت در وو اوجگیـری ایـن بحـران،
و علیرغم کمبود اقالم محدودی میل ماسک و دستکش و مواد ضـدع ونیکننده ،نگذاشـته اسـت
کا های اساسی و نیازهای روزمرۀ غذایی ،بی و معیشـتی مـردم داـار کمبـود یـا تـورم فوبالعـاده
قیمت شود ،و باید انصاف داد که این خود خـدمت بزرگـی بـوده و اسـت در وضـعیت تحـریم و بـا
وجود سودجوییهای سازمانیافتۀ سیرناشدنی فرصـت لبان خونآشـام قویدسـت اقتصـادی کـه در
کمین فرصتها بوده و هستند و در کارشان ،هم مستظهرند و هم توفیق دارند.
اما بعضی از واقعیتهای مهم و برجستۀ اجتماعی و علمی در این بحران:
الف .به یادمان آورد که یکی از لوازم اساسی حکومتداری اعتماد عمومی است ،و سـتون
برپادارندۀ اعتماد عمومی ،راستگویی و بیان حقیقت است؛ شـ افیت .در هـر قضـیه ،اـه در
قضایای قبل و یا در حین این بحران ،هر جا از بیان حقیقت ره رفتهایم دهها برابر «مشـکلی»
که براي بیان آن میتوانسته تصـور شـود صـدمه و خسـارت عـارض گردیـده اسـت .ایـن افـت
اعتماد ،به همهایز کشیده شده است؛ به دولت ،به اقتصاد ،به بازار ،به سنت و ...به آشـنایان و
ً
اقوام ،به اعضای خانواده ،و به همدیگر به ورکلی .احترام بهتبع اعتماد میآید امـا وضـوحا هـم
اعتماد و هم احترام باید متقابل باشد .یک رفه نمیشود ،میشود هیچ رفه!
ب .پس از مدتها که نشان داده شده بـود ثـروت از علـم بهتـر اسـت ،جامعـه و فرهنـگ
تکانی خورد که نه ،هنوز هم در مواقعی علم بهتر از ثـروت اسـت یـا حـداقل زمتـر از ثـروت
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 عمـال
از صبح تا شام هراه میدیدی و هر جا میرفتی و هراـه میخوانـدی و هراـه میشـنیدی ،از
ّ
خودنمایی و اثبات پوو و ثروت ،بازار گرم آن ،و حالو 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 روستایی ،فارس و ترک و بلو و کرد ،و همۀ دیگران را مسخر کرده بود.
ج .نشان داده شد که علیرغم حمایتهای مادی و معنوی که از رف ذين عـان و بهرهبـرداران از
بهاصطالا «سنت» میشود ،در مواقع بحرانی آنهه در عمـل راهگشاسـت علـم اسـت و دسـتاوردهای
علمی نه بدوها و بدیلهای ادعایی خرافی؛ و در این بحـران کرونـایی ،پزشـکی و دسـتاوردهای علمـی
ب و بهداشت ،و نه سحر و ورد و جادو و جمبل .و به یادمان انـداخت کـه رسـوو مکـرم اسـالم کـه
بنیاد اسالم از اوست و بر اوست ،خود آنگاهکه بیمار میشد به بیب مراجعه میکرد و نه به جادوگر.
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د .درعینحاو ،هم به پزشکان و هم به سیاستمداران و سیاسـتگذاران نشـان داده شـد کـه
صرف پزشکی ،بدون تمهیـدات و بسترسـازیهای اجتمـاعی ،فکـری و رفتـاری نمیتوانـد بـه
مبــارزه بــا بیمــاری رود و پیــروز برآیــد .قدمبهقــدم و مرحلهبهمرحلــه احتیــاج بــه جامعهشــناس،
اقتصــاددان ،روانشــناس ،رفتارشــناس ،و صــاحب ایــده اســت تــا مســیر اجتمـاعی ،مــدیریت ،
فرهنگی ،ذهنی و هنجاری را صاف و هموار کنند تا مرکب آنها به سـنگالخ نی تـد و تالششـان
بیاثر نگردد .به دانشهای آنها ،تجارب آنها و پژوهشهایشان هم نیاز است.
هـ .با وجود اقباو و استقباو عمومی به پزشکی برای مواجهه با ایـن بیمـاری ،سیاسـتزدگی
که آفت حوزهها و میدانهای مختلف در دهـههای اخیـر بـوده و اسـت ،ایـن دفعـه بـار بخـش
بهداشت و درمان میشود و نمیگذارد از آغاز تا پایان آنهه تخصص و تجربۀ ایـن علـم اقتضـا
میکند نقش خود را ای ا کند و به تکالیف خود جامۀ عمل بپوشاند .ایـن اسـت کـه ایـن اتهـام
مطرا میشود کـه علـیرغم کنتـرو شـدید بیمارسـتانها و مراکـز درمـانی بـرای جلـوگیری از
آمدوشدها میبینیم که سینهااکان « ـب اسـالمی» وارد میشـوند ،شـ اعت میکننـدّ ،
تبـرک
میکنند ،و حتی فرامینشان را بر محافل سیاسـتگذاری بهداشـتی مربو ـه دیکتـه میکننـد .و
همقطارانشان در نهادهای دیگر تصمیم میگیرند که قرنطینه بشود یا نشود و فالن سیاست اجـرا
گردد یا نگـردد .اگـر انـین باشـد عـدمتوفیق نظـام بهداشـتی در مواجهـه بـا کرونـا ،در کنـار
کمبودهای تجهیزاتی و فنی ،معلوو این مداخالت فرابهداشتی بر بهداشت جامعه نیز است.
و .در این بحران یک ضعف دیگر نیز نمایان شد :نشـان داده شـد کـه اقـدر آموزشهـای
شهروندیمان ضعیف بوده و اقدر هنجارهای شهروندیمان ضعیف عمل کردهانـد .بیشـک
ً
ّ َ
دکمـا و کی ـا ولـی در کنـار آموزشهـای رسـمیمان یـاد
سطح و درصد باسوادیمان با رفته
ً
ً
نگرفتهایم که از فردگرایی -که عمـال و عمیقـا در شخصـیت و فکـر و فرهنگمـان اسـتیال پیـدا
کرده -فاصله بگیریم دحتی در مواقع ضرور و به تکالیف و تعالیم نوعپرسـتانه ،انساندوسـتانه،
همکاری و یاری و معاضدت ،و از همه مهمتر با نیت و هدف خیر عموم دیا اخالب اجتماعی،
در مقابل ن ع و خیر شخصی یـا اخـالب فـردی بیندیشـیم و عمـل کنـیم .عـدمرعایت درخانـه
ماندن ،عملنکردن به فرامین بهداشت عمومی ،عدممراعات منع جابجایی و س ر و ...ناشـی از
همین ضعف است :ترجیح کامیابی فردی بر خیر جمعی .بیان دیگر آن ،ضعف سواد کاربردی
شهروندی ،در تمییز از سواد کالسیک.
ز .ناکارایی عملی و عینی نهادها و سازمانها و ساختارهای رسـمی مواجهـه بـا بحرانهـای
ّ
فراگیر ملی ،و غیبـت میـدانی و ملمـوس راهکارهـای از پـیش اندیشـیده شـده بـرای مـدیریت
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االشهای آن .مصداب آن «ستاد پیشگیری و مدیریت بحـران در حـوادث و سـوانح بیعـی»،
«ستاد پدافند غیرعامل»« ،ستاد »...و نظایر آن است .ناکارایی و یا فقدان انـین سـازوکارهایی
در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و مدیریتی در وو بحران کرونا قابلمشاهده است.
ج .خودنمایی نابرابری اجتماعی -اقتصادی در بحبوحۀ بحران کرونـا .ایـن نابرابریهـا هـم
خود را در بهرهبرداری و دسترسی به خدمات بهداشتی -درمانی نشان داد و هـم نشـان داد کـه
براثر شیوع کرونا در حاو افزایش است؛ یعنی نابرابریهـا هـم عامـل اسـت و هـم معلـوو .یـۀ
نازک با یی اجتماعی -اقتصـادی جامعـه ،بـهعنوان یـک قشـر ،آسـیبی آنانـانی ندیـده ولـی
اکیریت مردم که زیر این یه قرار داشتند ،از یـۀ بـا یی بقـۀ متوسـن تـا اقشـار کمدرآمـد و
بیدرآمـد یــا بهاصــطالا محرومــان و مستضــع ان آسـیب جــدی و گــاه نابودکننــده را متحمــل
شدهاند؛ از بیماری ،از عدمدسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی ،از بیکاری ،از قطع وسـایل
ارتبــا ی ،و از خانهنشــینی و زمینگیرشــدن ،از افــزایش درگیریهــای خــانوادگ  ،و از تحمــل
تل ات .بیان دیگر این مسئله ،تنزو و تضعیف عدالت اجتماعی است.
 .از عواقب درخانهماندن یکی هم افزایش تنشهای خـانگی اسـت و افـزایش قابلتوجـه
مشکالت و درگیریها در خانـه .د یـل آن متعـدد اسـت .در بـین خانوادههـای کمدرآمـدتر و
فقیرتر ،با خانهها و آپارتمانها و سکونتگاههای کواکتر ،کمبود فضـایی و فشـردگی انسـانی
ً
در محیطی کواک و گاه تنها در یک اتاب بعا فضا را مستعد برخورد و تنش میکنـد ،وقتـی
ً
این همراه باشد با فقر و بروز کمبودها و کاستیهای معیشتی و احیانا بیمـاری و عـوارض دیگـر
تنگدستی .در بسیاری از خانوارها ،با اشتغاو والدین و بهههای بزرگتـر ،و مدرسـه و دانشـگاه
ً
رفتن کواکترها ،خانه عمال بیشتر خوابگاه بوده است و اعضای خانواده کمتر در کنار هـم و
در تماس باهم .با فاصلهگذاری اجتماعی ،دورکاري ،و بیکاری ،اینان بیشتر در کنـار هـم و در
تماس باهماند و با اختالف سلیقهها و عالئق ،هنجارها ،و ارزشها و الگوهای فکری و رفتاری
نسلهای مختلف که در زیر یک سقف اکنون جمع شدهاند ،و در کنار تنگناهـاي دیگـر ،و بـا
ً
تقلیل تحمل و حوصله که شدیدا شایع اسـت ،زمینـه بـرای برخوردهـا و تنشهـا بسـیار مسـتعد
میشود و با اندک مشکل و کمبودی جرقۀ اختالف و درگیری زده میشود .یکـی از مسـئو ن
ً
بهزیستی اخیرا اعالم کرد میزان تماس و گردش خشونت خانگی در روز سه برابر شـده اسـت.
از دیگــر نتــایج ســوء فاصــلهگیری اجتمــاعی و خانهنشــینی ،افــزایش روانپریشــیها ،اســترس،
افسردگی ،اضطراب ،و سایر اختال ت و بیماریهای روانی و ذهنی اسـت .درسـت اسـت کـه
ّ
درخانهمانــدن مشــکل را حــل کــرده و میکنــد ولــی حــالو همــۀ مشــکالت نیســت ،بلکــه
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مشکلآفرین نیز است .برای بسیاری از کودکان ،اـه پسـر و اـه دختـر ،مدرسـه پرورشـگاه و
حتی پناهگاه برای فرار از خشونتهای خانگی ،ازجمله خشونت جنسی بوده و اسـت ،و بـرای
بسیاری از زنان ،محل کار انین بوده و است .همین ور برای بسیاری از سیاهبختان ،بیکسان،
بیپناهان ،و مهاجران .و وقتی محل کار و مدرسه تعطیـل اسـت معلـوم اسـت اـه بـر سـر ایـن
ً
بسیاران میآید .این قضیه یك واقعیت تلخ جهان است که ازجمله اخیرا دبیر کل سـازمان ملـل
نیز در خصوص آن اظهار نگران شدید کرد و هشدار داد.
ک .از اارههای کار در را فاصلهگیری اجتماعی« ،دورکاری» اعالم شد اما آیا ا ـالع
کافی و آماری قابلاتکا داشتیم و داریـم کـه کـدام دهکهـا ،کـدام یـهها ،کـدام حرفـهها و
ً
شغلها ،و جمعا اه درصدی از شاغالن میتوانند و یا بایـد شـامل دورکـاری شـوند و کارشـان
دورکاریبردار است .و بعد ،بیکاران پیدا و ناپیدا اه کنند .خیل عظیم روسـتاییان ،کشـاورزان،
کارگران ساده ،بخش خدمات اساسی ،بخشهای کارگربر ساختمانی و تولیدی و ...اطور در
خانه بنشینند ،اگر بنشینند از کجا بخورند و کار روی زمینماندهشان را اه کس انجام دهد تـا
ارخهای جامعه بتواند حرکت کند؟ فراتر از اعالم برنامۀ دورکـاری اـه برنامـههای عملیـاتی و
عملی را بـه اجـرا گذاشـتیم؟ اگـر جـواب میبـت نیسـت و اگـر حکومـت آمـادگی نداشـت و
درحقیقت پیشبینی نکرده بوده و خود را آماده نکرده بود ،باید بـرای آنهـه بـاقی مانـده اسـت
خود را آماده کرد .بیشک بخشـی از فراینـد آمـادهکردن ،کـار «آمـوزش عـالی ،تحقیقـات و
فناوری» است؛ دانشگاهیان و دانشگاهرفتهها.
و .از کرونا دهها عیبش گ تیم ،از خوبش هم بگوییم .اند نتیجۀ میبـت را برمیشـماریم:
یکی تکان است که به شیوۀ زندگی یا بهاصطالا Style Lifeقهقرای مصرفی فراغـتمحور و
کا یی و تنآسانه و گاه بیبندوبارانـه داد .یـک شـوک اجبـاری ،یـک ازخوابپرانـدن ،یـک
بهخودآمدن ،و یک مرور نقادانۀ آنهه انجام دادیم و میدهیم .این شیوۀ زندگی نه دلبخواهانـه و
ً
از سر فکر و تدبیر ،بلکه از سر تکلیف تاحدی داار یك توقف شده است؛ احتما بـا ماهیـت
ً
توقف موقت 1و نه یک توقف مستمر ،2معاألسف .نتیجۀ میبت دوم ات اقا مرتبن بـا همـین ّاولـی
اســت؛ بــه بیعــت و آنهــه در آن اســت ،ه ـوا ،گیــاه ،جنگــل ،آب ،وحــوش اجــازۀ مجــدد
ن سکشیدن اعطا شده است .بیعت ب جان و جاندار از برکت کرونا دارد استراحت میکنـد،
شاید هم در دفاع از خودش در مقابل انسان مسلح به قدرت و تکنولویي بـه هجـوم روي آورده
1. Pause
2. Stop
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است .ول اه هجوم ؟ این انسان است کـه بـه قلمـرو حیـاتوحش تجـاوز کـرده ،خ ـاش و
موراه پولكنقرهای شکار کرده و مبتال شده اسـت بـه ویروسـ کـه در ایـن حیوانـات بـه سـر
میبرده! آنها به رف انسان نیامدند ،انسان به رف آنها رفتـه اسـت .درهرصـورت ،کارشناسـان
بینالمللی میگویند این ماهها سالمترین و ناآ یندهترین ماهها پس از جنگ جهانی دوم است.
و این کم نیست .کرونا اگر «شر کییر بوده»« ،خیر قلیل» هـم داشـته .و ایـن مصـداقی اسـت
برای حکم فالس ۀ متأله و عرفا.
م .یک برداشت احساسی و نزآلود روانشناختی از این بحران هم این بوده است کـه بـرخالف
معموو ،کرونا فین سه قواعد بازی نابرابری اجتماعی در توزیـع را بـه هـم زده و شـهری و روسـتایی،
زن و مرد ،پیر و جوان ،مؤمن و کافر ،عرب و عجم ،بیپوو و پولدار و قدرتمند با قـدرت را خـدمت
رسیده ،و برخالف مواهب ،عدالت را رعایت کرده و بق اصل مساوات همه را درگیر کرده است.
یك چارچوب تحلیلي جامعهشناختی

اما این شرا واقعیات که گ ته آمد ،از اه دریهۀ نظری جامعهشناسی قابل تعبیر و ت سیر است.
به نظر ما مراجعه به یك رویکرد نظـری بـه فهـم بهتـر قضـایا کمـك میکنـد .نظریـۀ مـوردنظر،
بازسازی نظریۀ مرتونی تنش 1است که بسیاری از ایـن واقعیـت را میتوانـد تبیـین کنـد .تئـوری
تنش حوو این گزاره میارخد که در جامعه اهداف ،جنرمها ،سنتها و ارزشهایی وجود دارند
که بهصورت ایـدئالی در ذهنهـا و فرهنـگ جـا گرفتهانـد .در مقابـل آنهـا واقعیتهـا هسـتند؛
امکانات و ابزارها که بهصورت مساوی در دسترس افراد نیستند ،بهخصوص در تغییـرات سـریع
و وســیع اجتمــاعی ،میــل بحرانهــا .ت ــاوت ،عــدمتطابق و شــکاف بــین ایــن دو وادی ،یعنــی
انتظارات ،آرزوها ،اهداف و ایدئاوها ازیک رف ،و واقعیتها و امکانـات نهادینـه ،ملمـوس و
قابلدسترسی از رفدیگر ،بر افراد و گروهها در مسیر دستیابی و تحقق آن آماو فشار میآورد و
تنش ایجاد میکند .این فشارها میتوانند ساختاری باشند و مربو شوند به فراینـدها و سـازوکار
نهادها ،و یا فردی باشند و مربو شوند به تنگناها ،آ م و االشهایی که شخص برای برآوردن
ً
نیازها و رسیدن به آرزوهایش متحمل میشود .درست اسـت کـه مرتـون اساسـا نظریـۀ تـنش را
برای تبیین انحرافات بیشتر فردی مطرا کرد ولی خوانش موسع ،آن را قابلاعماو جهت فهـم و
تبیــین پدیــدههای غیرنرمــاو و آســیبهایی ازقبیــل روانپریشــیها و بیهنجاریهــا ،عــالوه بــر
انحرافات هم میکند؛ پدیدههایی که در بحران کرونا در کشور بهوفور قابلمشاهده است.
1. Strain Theory
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شکاف بین انتظـارات و واقعیتهـا در بحـران کرونـا خـود را بیشـتر نمایـان سـاخته اسـت.
کرامت انسان ،اهمیت انسان ،تعال انسان ،رفاه و شـادی انسـان ،حرمـت انسـانی و احتـرام بـه
انسان ،عدالت ،تعاون و خدمت به انسان و ...بهعنوان ایدئاوها و ارزشهای اخالقی و فرهنگی
و شخصیتی موردانتظار ،و درمقابل ،ضعف و ناتوانی ،بیماری ،بیتوجهی ،ازخودراندگی ،فقـر،
بیکسی ،ناامیدی ،بیهارگی ،درد و مرگ ،در عالم واقع باهم ناسازگارند و تنشآفرین.
ً
است ادۀ کالسیك از نظریۀ تـنش مرتـون نوعـا در سـطح فـردي بـوده اسـت امـا بـه نظـر مـا
بهسادگی قابل تعمیم و است اده براي پدیدههای جامعـه در سـطح متوسـن و کـالن نیـز اسـت؛
تنش و فشار ناش از شکاف عمیق بین انتظارات ،ارزشهـا ،ایـدئاوها ،آرمانهـا دآسـمان در
یــك نظــام بــا واقعیتهــا و محــدودیتهای موجــود عینـ دزمینـ آن .در اینجــا هــم نتیجــه و
عکسالعمل شکاف ،مشابه و قابلمقایسه است با آنهه دربارۀ بروز و عملکـرد تـنش در سـطح
فردي گ تیم.
درسهایی که از بحران کرونا گرفتیم/باید بگیریم

الف .پذیرفتن اینکه برای بحرانی اینانینـی آمـاده نبـودیم و اینکـه بـرای ایـن ناآمـادگی هزینـۀ
زیــادي پــرداختیم ،و اینکــه زم بــود بــرای انــین بحرانــی پیشبینــی میکــردیم ،برنامــهریزی
میکـردیم و آمادگیهـای اولیـه کسـب مینمـودیم .اگــر انـین کـرده بـودیم اقـدر از حجــم
خسارتهای جانی و مالی و هزینههای مادی و معنوی آن کاسته میشد.
ب .فهمیدیم که پردهپوشی« ،مصلحتاندیشی»« ،اراغ خاموش رفـتن»« ،رازداری» و ...هـم
مرحلــه تــاریخی میشناســد و زمــاندار اســت ،و حــا همیشــۀ گذشــته نیســت ،و اینکــه در جامعــۀ
برخوردار از شبکۀ اجتماعی برخن و اینترنت ،امکانات دیجیتاو و تکنولوییهای پیشـرفته ،ارتبا ـات
و ا العرسانی که به ور رسمی و غیررسمی در دسترس است ،نمیتـوان همـان کـرد کـه  100سـاو
پیش و هزار ساو پیش میشد با مردم کرد.
ج .باز نشان داده شد که صراحت ،صداقت ،بیـان حقیقـت و شـ افیت ،عاقبتبـهخیرتر از
ترک اینهاست با هر توجیهی ولو «خیرخواهانه» و از سر دلسوزی و مآواندیشـی ،اینهـا از لـوازم
کسب و ح ظ اعتماد عمومی است که نباید ترک بردارد.
د .بهصورت عینی دیدیم که هیچ قرار مستحکمی وجود ندارد که جامعه کمابیش تحـت شـراین
موجود دو گذشتۀ نزدیک استمرار یابـد؛ کـه نیافـت .و اینـک میشـود بـا انـدک تالشـی آن وضـع
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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بود که سرتاسر جهان از شرب شرب تا غرب غـرب را لرزانـد .از اـین کـه بزرگتـرین تولیدکننـده و
صادرکنندۀ جهان است ،تا آمریکا که بزرگتـرین قـدرت اقتصـادی و نظـامی اسـت ،تـا روسـیه کـه
پهناورترین کشور جهان است ،تـا اروپـا کـه مرفـهترین بلـوک دنیاسـت؛ تکـان بـه مراتـب قـویتر از
جنگهای جهانی و  Great Depressionو  11سپتامبر.
هـ .لمسکردن این واقعیت که جوامع و کشورها جزیرههایی بریده و جـدا نیسـتند و اینکـه
اکنون ما در یک جهان واحد بههمپیوسته زندگی میکنیم تا یک کشور دیوارکشیده بـه دورش.
کرونایی که هزاران کیلومتر آن رفتـر ،در جغرافیـا ،فرهنـگ ،و سیسـتم اقتصـادی -سیاسـی
ّ
مت اوت ات اب افتاده بود ،در ظرف اند ه ته به کل دنیا سرایت کرد ،حتی بـا شـدت و حـدتی
بیشتر .و این تنها برای ویروس کرونا صادب نیست؛ برای بسیاری از پدیدههای سـختافزاری و
نرمافزاری انین بوده است و خواهد بود.
و .دیدن اینکه با اه سرعتی ،در قیاس با سرعت بطئی زمان ،در رفـهالعینی اگونـه شـیوۀ
زندگی 1میتواند داار تغییر شود ،عوض شود و بـه صـورتی درآیـد کـه حتـی انـد روز قبـل از
آنهم قابلتصور نبـود .جلوههـاي ایـن تغییـر را در همـهجا ،در کـار ،در خانـه ،در خیابـان ،در
خرید ،در دیدوبازدید ،در فراغت و ت ریح و ...تا در تشیع ،عزاداری و عبادت دیدیم.
ز .مشاهدۀ اینکه در مقابـل ضـعف سـازوکارهای حمایتهـای اجتمـاعی رسـمی ،اگونـه
بعضی از NGOها و بیشتر از آنها در این بحران کروناّ ،
خیـرین ،در ایـن دوران وان سـای تحـت
سلطۀ فردگرایی فزاینده ،به فریاد نهادهـای رسـمی بهداشـتی و سـالمت ،بیمارسـتانها و مراکـز
مرتبن با خدمات درمانی ،و همین ور نیازمندان آسیبدیده شـتافتند .بـا اعـداد و ارقـام بـزرگ
میلیاردی حتی در شهرهاي کواک .و این خاص متمو ن و ثروتمندان نبود ،بلکه قشر متوسن
جامعــه نیــز آســتین بــا زد .بــق مطالعــهای کــه در همــین انــدروزه انجــام شــده54 ،درصــد
پاسخگویان پرسشنامهای اینترنتی اظهار داشتهاند که به آسیبدیدگان کرونا کمـک کردهانـد .و
ً
اینان عموما بقۀ متوسنهاییاند که سیستم آنها را نمیپسندد.
ا .و در بحبوحۀ این کاستیها و نیازهاست که به نظـر میآیـد برنامـههایی همهـون «بیمـۀ
سالمت» ارزش این را داشت که سازمان محترم برنامهوبودجه اندمیلیاردی به آن تزریق کند تـا
وزیر توانمندی نرود و کس دیگری را به جایش بیاورد.
2
 .از نتایج بالقوه خوب بحرانهای اینانینی ،تقلیل قطبیشدن درون جامعـه و بـا خـارج
ً
ً
است .برجستهشدن و اولویتیافتن مواجهه با بحران از ایـن نـوع ،معمـو و یـا اضـطرارا همـراه
1. Life Style
2. Polarization
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میشود با ازاولویتافتادن ارجاع به دشمنها و خصومتهای رسمی .معهذا ،استمرار ارجاع بـه
این م اهیم ،قطبها ،مرزبندیها و تخاصمات ،و لو ضعیفتر« ،ضرورت» ح ـظ سـناریوهای
قطبیکننده است تا در زمان زم ،حتی در وو بحران مورد است اده قرار گیرد .میـالش ،ـرا
شعارهای رسمی ضداینی است در آمریکا ،در سرآغاز همین بحران کرونا.
ی .از ات اقات امیدبخش بحران ،پناهبردن به خـدا ،ایمـان ،عرفـان ،معنویـات و ماوراءالطبیعـه
است .بهخصوص وقتی دیده میشود کـه عوامـل زمینـی و رونـدهای زمینـی دو رسـمی کارسـاز
نیستند یا مورد تردید ،و یـا دسـتهای فـرد و جمـع در رسـیدن بـه آنهـا کوتـاه؛ آنگـاه پنـاهبردن و
ملجأگرفتن نزد قدرت ماوراء انسانی ،هم تسلیبخش است و هم امیدبخش .و این ات ـاب ،ات ـاقی
است افتاده هم در قشر مرفه و هم در قشر محروم؛ مسلما هریک به دلیل خاص خود.
ک .و سرانجام ،همه را بهفکرانداختن که نسخۀ 1مت اوت جدیدی از آدمها ،نهادهـا ،و دولتهـا
ّ
باید داشته باشیم و شیوۀ زندگیای دیگر؛ گونۀ دیگری از ملت و دولت .اینکه این فکر بادی است یـا
نسیمی است گذرا و از تبعات بحران و یا اینکه میماند و پرورده میشود؛ باید بود و دید.
تکالیف/پیشنهادات :برای جامعه و برای آموزش عالی و دانشگاه
ً
پیشنهادات زیر اساسا برگرفته از نکاتی است که در دو بخش واقعیات و درسهای این مـتن
ً
بهعنوان ضعفها و قوتها ،همین ور کاستیها و توانمندیها آمده اسـت و ذیـال در دو دسـته
جــدا شــدهاند .دســتۀ اوو بــه کلیــت جامعــه مربــو اســت کــه پیشــنهاد میشــود متولیــان،
سیاستگذاران و مجریان در حوزۀ عمومی جامعه به آنها توجه کننـد و تمهیـدات عملـی آن را
فراهم سازند .دستۀ دوم شامل عناوینی است که میتواند مـورد توجـه مسـئو ن آمـوزش عـالی،
دانشگاهیان و پژوهشگران قرار گیرد.
 -1عناوین مربو به کلیت جامعه -بااینکه آموزش عالی میتواند و بایـد در آنهـا مشـارکت
کند؛ بهعنوان مشاور فکری ،علمی ،و پژوهشی
الف -تمهیدات زم برای ارتقای اعتماد عمومی؛
ب -تدوین و اجراي راهکارها برای ارتقای حس شهروندی ،اخالب جمعـی و اجتمـاعی و
تقلیل ذهنیت و هنجارهای فردگرایانه؛
ج -تدارک تولیـدات شـاد و سـرگرمکننده ،بهخصـوص در شـبکههای اجتمـاعی بـهمنظور جبـران
تبعات من ی فاصـلهگیری اجتمـاعی ،درخانهمانـدن و انـزوا و مجزاسـازی .شـبکههای اجتمـاعی مـورد
1. Version
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تأکیدند .اکنونکـه صداوسـیمای رسـمی مرتـب جایگـاهش و مقبـولیتش و اسـت ادهکنندگانش کـم و
کمتر میشوند .متأس انه؛
د -اتخاذ تدابیر زم برای بهرهگرفتن نظاممند از امکانات NGOهـا ،تشـکلهای مردمـی و
خیرین؛
هـ -برنامهریزی جهت بهرهگیری بلندنظرانه و بـا سـعۀ صـدر از تکنولوییهـای نـوین بهخصـوص
 ICTو ازجمله شبکههای اجتماعی دیجیتاو و مجازي.
ً
 -2عناوین مستقیما مربو به آموزش عالی و دانشگاهها بهعنوان نهـاد تخصصـی و رسـمی
تولید و توسعه و کاربردیکردن علم و تکنولویی
الف -مطالعۀ علمی ،تجربی و بینالمللی در ارتبا با بندهای فوب؛
ب -جمعآوری و بومیکردن تجارب دانشگاههای بزرگ جهـان کـه بـه مطالعـۀ جنبـههای
گوناگون بحران کرونا پرداختهاند و لینک آنها روی سایت آن دانشگاهها گذاشته شده است؛
ج -انجام مطالعات نظری و میدانی جهت پیشنهاد راههای ارتقای اعتماد عمومی در جامعه؛
د -تعریف و تأمین پژوهشهای دانشگاهی در ابعـاد اجتمـاعی ،اقتصـادی ،روانشـناختی و
فرهنگی جهت پیشگیری و ارتقای خدمات بهداشـتی ،و دراختیارگذاشـتن آنهـا بـه بخشهـای
بهداشتی سالمت و سایر نهادهای ذیربن کشور جهت عملیاتی کردن آنها؛
هـ -پژوهش دربارۀ راهکارهای ارتقا و اثربخشی آموزشهای شهروندی ،اخـالب جمعـی و
غلبه بر هنجارهای فردگرایانه؛
و -مطالعات بینرشتهای در نقد شیوۀ زندگی فعل در جامعه ،و الگوهاي مناسـبتر جهـت
جایگزینی ابعاد آن؛
ز -مطالعۀ علمی و تطبیقی دتجربیات جهانی در باب NGOها و نقش آنهـا در مواجهـه بـا
بحرانها؛ هم NGOهاي علمی و دانشگاهی و هم NGOهای بیرون از فضای علمی .ما اکنـون
ً
َّ
کما و کی ا قلیـل و نـازو
ایزی در حدود  NGO 15000یا تشکل مردمنهاد در کشور داریم که
است .در حوزۀ دانشگاهی هم تشکلهای انجمنهای علمی ،انجمنهـای علمـی دانشـجویی،
ّ
انجمنهــای صــن ی دانشــجویی و تشــکلهای فرهنگــی را داریــم کــه در حیطــههای بیــرون از
دانشگاه فعالیت اندکی دارند؛
ا -تــأمین تجهیــزات و آموزشهــای فنــی زم جهــت ارتقــای وضــعیت  ICTدر خــدمت
دانشگاهها ،استادان و دانشجویان ،ازجمله برای انجـام بهتـر آموزشهـای مجـازی و بـرخن در
هنگام بحرانهای فراگیر؛
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 تأســیس و تقویــت رشــتههای جدیــد مــرتبن بــا بهداشــت و ســالمت؛ رشــتههایآزمایشگاهی ،میکروبشناسی و ...و مطالعات مربو ه در خدمت تولید بیشتر و بهتر واکسـنها
و داروهای بیماریهای همهگیر .در این راستا بهخصـوص رشـتههای بینرشـتهای بـا پزشـکی و
مهندسی و علوم پایه؛
ی -اضافهکردن فصوو درسی و ایجاد دروس جدید در رشتههای مختلـف جهـت افـزایش
آ گاهیها و معلومات دانشجویان از موضوعات مـرتبن بـا بحرانهـای اینانینـی دبیماریهـای
همهگیر ،جنگ ،تحریم ،خشکسالی ،کمبودهای غـذایی ،تخریـب محینزیسـت و ...و در
باب موضوعات مربو ی ازقبیـل  ،Telemedicine ،Self-careخـدمات بهداشـتی از راه دور و
مجازی ،سرگرمیهای مجازی ،توریسم مجازی که بیعتی بینرشتهای دارند دعلوم ،مهندسی،
علوم انسانی ،پزشکی ،علوم پایه ،کشاورزی و ...؛
ک -تمهیدات زم در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بـرای انجـام پژوهشهـای مربـو بـه
لوازم و تبعات قرنطینه ،فاصلهگیری اجتماعی ،و انزوا در سطح عمومی ،خانوادگی و فـردی .از
اینقبیل است مطالعۀ اثرات اجتماعی -روانی خانهنشینی در بحرانهاي از این نوع.

نهاد دانشگاه و بحران کرونا
غکمرضا غ اری

1

مقدمه

سنت و نهاد دانشگاه ،دارای عمر و قدمتی بهنسبت بلند است و تاریخ آن گـواه بـه پویـایی دارد .نهـادی
پیشران و تغییرساز بوده است ،تغییراتی که خود ،تغییرساز و آشکارکنندۀ مسائلی تازه و جدیـد بودهانـد،
امری که نهاد دانشگاه را وادار به تکاپویی پیوسته و تالشی بیپایـان بـرای فراهمکـردن پاسـخ بـه مسـائل
سخت و نیازهای جدید زمانه ساخته است .بیسبب نیست که در این زمانـه بـر ایـن نکتـه ابـرام مـیرود
که دانشگاهها باید رابطهای تنگاتنگ با جامعه و محین پیرامون خود داشـته باشـند؛ و ایـن بـدون فهـم و
درک تغییـرات و تحــو ت زمانـه در عرصــهها و فضــاهای مختلـف ممکــن نمیشـود .نهــاد دانشــگاه،
نیازمند رصد مسائل پیرامونی است و باید پیشـگام و الیـهدار باشـد .افزونبـراین ،دانشـگاه بهسـان هـر
مجموعۀ دیگر ،محتاج کسب اقتدار و است ادۀ بخردانه از آن اسـت .کسـب اقتـدار درگـرو کارویژههـا،
اثرگذاری و خدمتی است که دانشگاه در ساحت اندیشه و عمل دارد .در این نوشتار تالش شـده اسـت
در پرتو مسئولیت ،کارویژهها و مأموریتهای تعریفشـده و موردانتظـار از نهـاد دانشـگاه ،نسـبت ایـن
نهاد با مسئله و بحران کرونا -که در زمرۀ مسائل بدخیم و پیهیدۀ امروز جهان است -وارسی شود.
زمین تاریخی نهاد دانشگاهی

بهاجماو میتوان عنوان داشت که تاریخ دانشگاه گواه بـه ایـن واقعیـت دارد کـه جهـان نـه نـوعی
معین از دانشگاه ،بلکه گونههایی متعدد از دانشگاه را تجربه کرده است که هرکدام بنا بـر رسـالت
 .1دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ایمیلghaffary@ut.ac.ir :
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و شراین زمانۀ خود ،کارویژههایی معین را برای بودن و استمرار خـود تعریـف و لحـاظ کردهانـد.
در آغاز ،دانشگاه بهمیابه نهادی دانسته میشد که مرکز اندیشه و ت کر است؛ واقعیتی کـه از آن بـه
ایدۀ دانشگاه هومبولتی یاد میشود و ساوها دانشگاههای اروپایی ،خود را بر مدار این ایده معرفـی
میکردنــد .ازنظــر هومبولــت جســتجوی حقیقــت الزامــاتی داشــت کــه مهمترینشــان «آزادی» و
ً
«تنهایی» بود و کسی میتوانست در پـی جسـتجوی حقیقـت باشـد کـه در شـرایطی کـامال آزاد،
بیتشویش و فارغ از هر نوع نگرانی ،بتواند به تحقیق بپـردازد .شـرایطی کـه عـالوه بـر آن نیازمنـد
تنهایی است .کسی که در آزادی و تنهـایی ،در پـی حقیقـت اسـت ،دونگـران هیچگونـه سـود و
کارکرد دنیوی و اخروی دانش نیست .حتی دانشگاه فین سه بـرای او یـک غایـت نیسـت ،آنهـه
غایت است دربرکشیدن حقیقت است ،تالشی که حتی اگر بیسـرانجام باشـد ،حـداقل پیامـدش
این اسـت کـه انسـان را بهگونـهای بنیـادین دگرگـون و متحـوو کنـد دمصـباحیان. ۱۳۶ :۱۳۸۸ ،
بیتردید ایدههای کانت ،فیشته و هومبولـت از دانشـگاه بـا آنهـه بعـدها در دانشـگاههای آمریکـا
مورد توجه قرار گرفت مت اوت است .در تأسیس کالج هاروارد کـه قـدیمیترین مؤسسـۀ آمـوزش
عالی آمریکاست ،خدمت به جوامع به رسمیت شناخته شده بود .دانشگاه ییل با این هدف بنا شـد
که مردان جوان را بـرای خـدمت در کلیسـا و دولـت مـدنی تربیـت کنـد .بـهمرور و بـا تحـو ت
ً
تجربهشده ،روند کاربردپذیری آموزش عالی تسریع و تحکیم شده است .برنامههای درسی عمـدتا
در پاسخ به نیازهای جامعه توسعه یافتند و با ظهور هر نیاز تازه ،حوزههای پژوهشـی تـازهای اضـافه
شدند .نهادهای آموزش عالی رفتهرفته به بازتاب مؤل هها و خصوصیات بهتر کل زندگی ا رافشـان
بدو میشدند .افراد بیشتری و در همۀ سطوا ،برای پذیرش نقشهای مسـئو نه در جامعـۀ مـدرن
آموزش داده میشدند دجاکوبسن ۱۳۹۷ ،؛ برایناساس ،آموزش انسان ماهر برای پاسـخگویی بـه
نیازهای فنی و اجتماعی و درنهایت ،تولید ثروت بهمنظور رفاه و توسعۀ اجتماعی بیشتر بهجد مـورد
توجه سیاستگذاران آموزشی و پژوهشی دانشگاهها قرار گرفته بود .مسئولیت اجتماعی دانشـگاه،
در افزایش رفاه و دستیابی به ثروت دیده میشد .افزونبـراین ،بـه تعبیـر نیکو یـدس 1بـه پیـروی از
قوتگرفتن اقتصادهای مبتنی بر تولید ،دانشگاهها نیز به سمت اقتصـادهای مبتنـی بـر دانـش میـل
پیــدا کردنــد کــه وابســته بــه تحقیقــات علمــی و نیــروی کــار بــهخوبی آموزشدیــده و مــاهر بــود
د . Nicolaides, 2012در این معنا نقش دانشگاه در فرایند توسعۀ اقتصادی و دستیابی به نرخهای
با ی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت .این نقش با قوتی که دیـدگاههای انتقـادی در عرصـۀ
1. Nicolaides
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ً
علوم انسانی -اجتماعی کسب کردند مورد انتقاد قرار گرفت و مجددا این ایده نضج گرفـت کـه
دانشگاه ،مرکز خرد و اندیشه است و بر این قاعده تأکید شد که دانشگاه فقن مرکـز تولیـد دانـش
فنی و مادی نیست ،بلکه مرکزی بیبدیل برای ت کر و تولیـد دانـش و بیـنش انتقـادی نیـز اسـت.
دانشگاه دیگر بـه ای ـای نقـش واحـد ،محـدود و فروکاسـته نشـد و از دانشـگاه بـا عهـدهداربودن
کارویژههای اندگانه تحـت عنـاوینی همهـون دانشـگاه آموزشـی ،دانشـگاه پژوهشـی ،دانشـگاه
ثروتآفرین ،دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه اخالقی و تربیت شـهروندی یـاد شـد .لـیکن دراینبـین
آنهه بیش از هر امر دیگر نمود و اهمیت بیشتری پیدا کـرد و همهنـان بـر آن تأکیـد مـیرود ایـن
است که پویایی علم درگرو ورود به عرصههای تـازه و جدیـد اسـت؛ موضـوعاتی کـه امـروز روز،
مسئلۀ جامعه هستند .واقعیتی که حساسیت و هوشمندی نهاد دانشگاه را لب میکند و این مهـم
نمیتواند بدون وجود تعامـل دانشـگاه و جامعـه محقـق شـود .تعامـل دانشـگاه و جامعـه ،موجـد
پویایی ،هم برای نهاد دانشگاه و هم برای جامعه میشود .نهاد دانشگاه ،مسئوو انتقـاو سـنتهای
فکری ،ارزشهـای اجتمـاعی و فرهنگـی از ریـق سـازوکارهای جامعهپـذیری و فرهنگپـذیری
است و بخشی مهم از زیستجهان اجتماعی و فرهنگی هر جامعـه اسـت ،زیسـتجهانی کـه بـه
دلیل پویایی ،رشد و بالندگی حاصل از نهاد دانشگاه ،انتظـارات مضـاعف و درعینحـاو اقتـدار و
قابلیتاعتماد به این نهاد بهعنوان نهادی تخصصـی نیـز فزونـی گرفتـه اسـت .بـه تعبیـر جاکوبسـن
امروزه برخالف رویۀ کهن ،دانش دیگر بهدلیل خـود دانـش جسـتوجو نمیشـود ،بلکـه بهمیابـه
مبنایی برای یادگیری جدید و بهصورت ابزاری برای درک و حل مسـائل عملـی زنـدگی نگریسـته
میشــود .ح ــظ و انتقــاو دانــش ،بــا ادغــام آن در آموختــههای جدیــد و شــیوههای زیســت و
کاربردهای آن در حل مسئله صـورت میگیـرد .تجربـه و خـرد گذشـتهای کـه در دانـش انباشـته
وجود دارند ،عاملی مؤثر در تیبیت جامعه و مقابله با اثر رادیکالیسم و سطحینگری در بسـتر تغییـر
اجتماعیاند دجاکوبسن . ۱۳۹۷ ،از این بابت نهاد دانشگاه بـا ایـن پرسـش مواجـه اسـت کـه آیـا
تالش و مساعی آن کـه تالشـی درخـور توجـه اسـت ،بـا درونـدادهای دراختیـار اعـم از جایگـاه
تاریخی ،سـرمایههای فیزیکـی ،مـالی ،انسـانی ،نمـادی و دیگـر نیروهـا و ظرفیـت در اختیـار ،در
کمک و تولید رفاه و ارتقای کی یت زندگی جامعـه سـهمی قابـل قبـوو و اعتنـا داشـته و دارد؟ بـا
توجه به را انین پرسشی است که نهاد دانشگاه نسبت به ای ای نقشهایی که باید داشـته باشـد
تا حاصلش ح ظ اقتدار و اعتماد به آن باشد و نیز در برابر مسئولیت اجتماعی که متوجه آن اسـت
بتواند پاسخگویی و مجابسازی زم را داشته باشد.
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مسئولیت و تعهدات نهاد دانشگاه

اینکه نهاد دانشگاه اه جهتگیریای باید در کارش داشته باشد ،اـه خـدمات علمـی ،فنـی،
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،
فرهنگی ،اخالقی و نمادین اه سهمی دارد ،پرسشهای پیشروی دانشگاه امروزند؛ و بـهنوعی
سیاستگذاران آموزشـی را متوجـه سیاسـت ،راهبـرد و برنامـهای میکنـد کـه بایـد بـرای نهـاد
دانشگاه تدوین و لحاظ کنند تا تعهدات و مسئولیتی را که متوجه این نهاد است برآورده نمایند.
کارویژههای دانشگاه ،در عرصههای سهگانۀ آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی -اجتماعی تعریـف
شده است که هرکدام امری را در کانون خود دارند ،اموری که نه مستقل از هم ،بلکه همزاد و
همراه و وامدار یکدیگرند ،بهگونهای که برای کارویژۀ آموزشی انتقاو درست دانش و مهـارت
روز ،برای حوزۀ پژوهش سهیمشدن در دانش و دستاوردهای جهـان دانـش و فنـاوری ،و بـرای
حوزۀ فرهنگی -اجتماعی هنر خوبزندگیکردن و داشتن شهروندانی آ گاه و فعـاو نسـبت بـه
بایستههای یک زندگی شایسته و شهروند خوب بودن ،کارویژههایی راهبردی و کلیدیاند .ایـن
کارویژههای سهگانۀ آموزش ،پژوهش و مدنیت فرهنگی -اجتماعی میبایست توأمان و مکمـل
یکدیگر در سیاسـتها و برنامـههای نظـام آمـوزش عـالی کشـور تجلـی و عینیـت پیـدا کننـد.
دانشگاه به عنوان مرکـز قـوۀ عاقلـه و عقـل نقـاد ،رسـالتش در تقویـت فهـم ،بصـیرت و بیـنش
انسانهاست .پویایی نهاد علم و دانشگاه بستگی دارد به میزان افقگشایی و نوآوریهـای تـازه،
را پرسشهای نو ،خرافهزدایی ،و از عرصه خارج سـاختن هـر آنهـه بـا آموزههـای وحیـانی،
انسانی ،خرد جمعی ،عدالت ،آزادگـی و واقـعگرایی نسـبت و تناسـبی وثیـق ندارنـد .تـالش و
حرکت در مرزهای دانش در حوزههای نظری و عملی -فنی ،موجد ایـن اسـت کـه دانشـگاه،
هم به داشتههای درونسیستمی خود نظـر کنـد و هـم آنهـه در ورای مرزهـای ملـی کشـور در
جریان است .از این بابت ،تحرک و پویایی دانشگاه درگـرو صـیرورت و پویـایی درونـی و نیـز
بدهبستانها و مباد ت فراملی است .آن نیازمند اشـمانی تیـزبین نسـبت بـه نیازهـا ،گرههـا ،و
عرصههای جدید فعالیت ،بنا بر ذائقهها و مدارهای تـازهای کـه در جامعـه و خـرده نظامهـایش
وجود دارند و تازهبهتازه سر برمیآورند است تا بتواند برمبنای وزن و حجمی که هرکدام از ایـن
نیازها و گرهها دارند ساختار و مأموریتهای خود را برای پاسخگویی در قالـب تربیـت نیـروی
انسانی و دانش و مهارتی که باید تولید شـود تنظـیم کنـد .براینمبنـا دانشـگاه نیازمنـد ارتبـا ی
ارگانیک با جامعۀ پیرامون و فراپیرامون است ،اراکه در زمانۀ جدید در ااراوب ایدۀ دانشگاه
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مؤثر و اجتماعی ،دانشگاه در مظان پرسشهای کلیدی است ،همهون نسبت دانشگاه با رفاه و
کی یــت زنــدگی شــهروندان ،قابلیتهــا ،توانمنــدی و کــارایی شــهروندی ،علمــی و مهــارتی
دانشآموختگــان و ســهم آن در تحقــق توســعۀ پایــدار ،مواجهــه بــا مخا رههــای اجتمــاعی و
زیستمحیطی ،سالمت ،ریسکهای صنعتی ،و دهها مسئلۀ دیگر که در جهان پرتغییر و تال م
امروز در پی یکدیگر سر برمیآورند .نادیـدهگرفتن و غ لـت از پرسـشها و انتظـارات ،موجـد
بیتوجهی و ازدستدادن مقبولیت میشود .حساسیت نسبت به پاسخگویی و ح ـظ مقبولیـت،
نهـاد دانشــگاه را متوجــه دو امــر دیگــری نیــز سـاخته اســت کــه قــرین بــا مســئولیت اجتمــاعی
دانشگاهاند که عبارتاند از اجتماعیبودن و آیندهگرابودن دانشـگاه .دانشـگاه اجتمـاعی ،هـم
ّ
بهعنوان یک خادم مسئوو و هم یک نقاد نیکو ،به جامعه خدمت میکند و دانشـگاه آینـدهگرا
بنا بر موقعیت فرهیختگی و نخبگانی که دارد باید با را ایدههای تازه به ابـداع آینـده کمـک
نماید؛ و حتی جامعه را بهسوی آیندۀ مطلوب سـوب دهـد .خالصـه اینکـه مسـئولیت اجتمـاعی
دانشگاه به این است که نسبت به مسائل ،آ م و رنجهای محین پیرامون خـود حسـاس باشـد و
درد جامعه و زمانۀ خود را داشته باشد ،نسـبت بـه آینـدۀ پـیشرو هوشـیار و آشـکارا در حیـات
اجتماعی سهم و نقش داشته باشد و در جامعه دیده شود؛ و تولیدات علمی آن نـافع و معطـوف
به مشکالت جامعه در مقیاسهای خرد ،میانی و کالن باشد.
ارتباط نظاممند بین دانشگاه و جامعه

پاسخ به پرسشهای پیشگ ته مستلزم این است که نهـاد دانشـگاه ،محصـوو و آوردهای متناسـب بـا
آن پرسشها داشته باشد .تربیت نیروی انسانی متخصص و اخالبمدار ،ارتقـای فرهنگـی و بصـیرت
اجتمــاعی ،شــناخت مســائل و مشــارکت در رفــع و حــل آنهــا ،تقویــت نگــاه عالمانــه و عرضــۀ
دانشآموختگانی که هم کنشگران حرفهای قابل و هم شهروندانی مسئوو باشند ،موجبـات بازنمـایی
از نهاد علم و دانشگاه را فراهم آورده اسـت .نوشـتههای حـوزۀ مطالعـاتی دانشـگاه و نظـام آمـوزش
عالی در بـاب ایـن بازنمـایی ،قائـل بـه ااراوبهـای اندگانـه از نهـاد علـم و دانشـگاه اسـت کـه
بهاختصار به آنها اشاره میشود:
 .1علم و دانشگاه بهمیابه نهادی که مولد معرفت عقالنـی /منطقـی اسـت .کنشـگران ایـن
نهاد عالمانیاند که کنششان بهواسطۀ هنجارهای نهاد علم و اهدافی تعیین میشود که این نهـاد
دارد .مواجهه و رقابت بین عالمان در باب صواب و ناصواببودن گزارهها کار اصلی است .در
این ااراوب مواجهه با جامعه اندان جایگاهی ندارد.
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 .2علم بهعنوان یک نظام مبادله1؛ در این مدو ،فعالیت علمی در قالب نـوعی نظـام رقـابتی

مبتنی بر پاداش و جوایز و کسب اعتبار جریـان و بازنمـایی پیـدا میکنـد .تنظـیم فعالیتهـا در
راستای آییننامۀ ارتقا و یا کسب جوایز در این ااراوب قرار میگیرد.
 .۳علم بهمیابه بازتاب فرهنگها و جوامـع محلـی؛ بهگونـهای کـه فعالیتهـا و تالشهـای
علمی ،از ریق عوامل اجتماعی و تأمین منافع محلی و اجتماعی تعیین میشوند.

 .۴علم بهعنوان ساختن شبکههای فنی -اجتمـاعی مبتنـی بـر سـازوکارهای ارتبـا بینبخشـی و
بینسیستمی که امکان فعالیت شبکهای را در درون و با بیرون نهاد علم و دانشگاه فراهم میسازد.
در قالب و ااراوب اخیر ،ارتبا دانشگاه و جامعه و نقشآفرینی مؤثر آن نسبت به مسائل
و مشکالت جامعه معنادار میشـود و امکـان بـروز و ظهـور مییابـد .دراینبـین آنهـه اهمیتـی

درخورتوجه پیدا میکنـد همترازشـدن مجموعـههای مختلـف در مـدار رجحـاندادن بـه منـافع
جمعی و ملی برای نیل به فواید و سـودمندیهای بزرگتـری اسـت کـه هـم پاسـخی بـه منـافع
فردیاند و هم معارض با منافع دیگری و ملی نیستند؛ واقعیتی کـه در خـود نـوعی دورنگـری و
ساختن آینده را نیز دارد ،زیرا همـۀ کسـانی کـه بخـش نخبگـانی جامعـه را تشـکیل میدهنـد،

دغدغۀ فردایی بهتر را در مقیاسهای فردی و فرافردی دارند ،داشتن نـوعی کـنش معطـوف بـه
آینده را با خود دارند .بیتردید جستجوی آیندۀ بهتر ،محتاج حساسیت به زندگی فردا و داشـتن
الزامها و تعهداتی به فردا و آینده است که بیش از هر ایز خروج از دایرۀ فقـن بـرای خـودم یـا
خودمان و توجه به دیگران ضرورت پیدا میکند.
نهاد دانشگاه و بحران کرونا

نسبت نهاد دانشگاه با مسئله و بحران کرونا -که امروزه مسئله و بحرانی جهانی تلقی میشـود-
بنا بر مطالب مطراشده در با میتواند از دو ناحیه مورد تأمل باشد؛ یکی از ناحیـۀ کارویژههـا
و مأموریتهای ذاتی نهاد علم و دانشگاه و دیگری از ناحیۀ مسئولیت اجتمـاعیای کـه متوجـه
نهاد علم و دانشگاه است .بر این نکتـه واق ـیم کـه اگـر در روزهـای نخسـت ،ویـروس کرونـا
بهعنوان برساختی ذهنی تلقی میشد و این گمان درست وجود داشت که به مدد نظام رسانه ،از
آن واقعیتی مضاعف ساخته و تحویل جامعه میشـود ،لـیکن امـروزه مسـئلهای سـخت شـده و
بهسرعت بهرغم همۀ ابعاد ذهنیای که بر آن مترتب است هستۀ سـخت و عینـیاش نیـز آشـکار
1. Exchange System
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شده و تکاپوی گستردهای را موجب شده اسـت؛ بـهتعبیری ،از جلـوهگری و بلورینشـدن ،بـه
جریان و سپس به واقعیت آنهم واقعیتی سخت و سـترگ تبـدیل شـده اسـت .سـترگبودن آن
نهفقن از جنبۀ فراگیربودن و درهمتنیدهبودنش با جنبههای عدیدۀ حیات اجتماعی ،بلکه از این
بابت که همزاد است با یکی از مهمترین خیرهای دکا ی عمـومی یعنـی سـالمت؛ آن بهسـان
بمبـی اســت کـه در عرصــۀ سـالمت و نظــم فقـن یکــی از حوزههـای اهارگانــۀ سـالمت کــه
عبارتاند از سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،سالمت اجتماعی و سالمت معنوی را هـدف و
درگیر خود نساخته است ،بلکـه اـالشبرانگیز و مسـئلهزا در تمـامی عرصـههای زنـدگی شـده
است .و بهتبع آن سامان جامعه را با تمامی خردهنظامهای ریزودرشتی کـه دارد درگیـر خـود در
کوتاهمدت و بلندمدت میسازد .درنتیجـه ،آن را بایـد بهسـان پدیـدهای تـام دیـد کـه اخـتالو،
ویرانگری و آشوبهایش را نمیتوان به عرصهای معین فروکاست؛ واقعیتی که قسـمی از آن در
پرتو نظریههای فاجعه ،آش تگی و پیهیدگی قابل توصیف و تبیین اسـت ،اراکـه پدیـدهای کـه
در این حد ساحت اذهان و اعیان جامعه را به خود مشغوو کند ،رخدادی پیهیده و انـدوجهی
است که هم فهمش و هم اارهجویی دربارۀ آن نیازمند توجه در سطوا و ساحتهای مختلف
است .در مواجهه با مسائل سخت و پیهیده که امروزه از آنهـا تحـت عنـوان مسـائل بـدخیم 1و
نافرم یاد میشود نمیتـوان در مقـام نظـر و عمـل ،راهـی سـادهانگارانه و بـدون وارسـی تبعـات
اندگانۀ فضایی و زمانی آنها اتخاذ کرد و در هدایت این کار ،نهاد دانشگاه میبایسـت ورودی
مؤثر و داهیانه داشته باشد .در بخش نخست ،این مطالبه از نهاد علم و دانشگاه هست که بنا بـر
کارویژۀ علمی ،پژوهشی و فناوری که متوجه آن است نهایت مساعیاش را در نیل به شناسـایی
و کشف واکسن بیماری ،را اقدامات ابتکاری معطوف به مهار و پیشگیری ،تولید و سـاخت
کیتهای موردنیاز ،افزارها و وسـایل موردنیـاز و امیـالهم داشـته باشـد کـه از ایـن بابـت شـاهد
تحرک و ورود بسیار خوب مجموعههای پژوهشی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی ،پارکهـای علـم و
فناوری ،شرکتهای دانشبنیان و مراکز نوآوری هستیم .وظی ۀ دیگـری کـه دراینبـین اهمیـت
دارد توان هماهنگی و قدرت فعالیت شـبکهای اسـت ،ایـزی کـه در بازنمـایی از نهـاد علـم و
دانشگاه ،از آن تحت عنوان ساختن شـبکههای فنـی -اجتمـاعی مبتنـی بـر سـازوکارهای ارتبـا
بینبخشی و بینسیستمی یاد شد ،امری که امکـان فعالیـت شـبکهای را در درون و بـا بیـرون نهـاد
علم و دانشگاه فراهم میآورد .تحقق این مهم ،موجب قوتگرفتن واقعیتـی میشـود کـه در دورۀ
1. Wicked Problems
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مدرن به ّ
کرات بر آن تأکیـد رفتـه اسـت و حتـی بـهعنوان ویژگـیای از ویژگیهـای عصـر مـدرن
شناخته میشود ،و آن اعتماد به نظامهای تخصصی است .نظامهای تخصصی بنا بر هنر و قـابلیتی
که از خود نشان میدهند میتوانند اعتماد و اقتدار و مرجعیت خود را تقویت کنند .این مسـئله در
جایی که در کنار را مسئله ،با ارائۀ صورتبندیهای نادرست و اهبسا دور از واقعیت مواجهیم
اهمیت دواندان پیدا میکند .بههرحاو ،تصویر رسـانهای و اجتمـاعی کرونـا بـهمراتب بزرگتـر،
مبهمتر و هراسناکتر از خود ویروس و بیماری برآمده از آن شده اسـت .نظامهـای تخصصـی بنـا
بر کارویژۀ ا مینان و اعتمادآفرینشان و نیز مرجعیتی کـه دارنـد میتواننـد در کـاهش ایـن ابهـام و
بیم ،ای ای نقش نمایند .همه اجماع دارند و بر این اصل مهم ابرام دارند کـه مواجهـه بـا مسـئلهای
به این بزرگی ،به عزم ملی ،حضور فراگیر ،رعایت اصوو بهداشـت و خـودمراقبتی ،دیگرمراقبتـی،
همیاری و همکـاری از ناحیـۀ عمـوم شـهروندان و اقـدامات سـازمانی و نهـادی توسـن نهادهـای
حکمرانی و افزایش همکاری و همبستگی برای مواجهه و غلبه بر مسـئله و کنتـرو شـیوع ویـروس
کرونــا نیــاز دارد ام ـا اعتنــای بایســتهای بــه ایــن امــر نــداریم ،درحالیکــه همــۀ اینهــا آمــوختنی و
کسبشدنیاند و مجامع و نهادهای آموزشـی مـا از مهـدکودکها تـا دانشـگاهها بایـد اینهـا را در
ااراوب سیاستها و برنامههایشان بهصورت پیدا و پنهان آموزش بدهند .اینجاست کـه کـارویژه
و مأموریت نهاد دانشگاه در عرصۀ تقویت مدنیت و تربیت شـهروندی اجتمـاعی بـا تمـام لـوازم و
اختصاصاتی که مرتبن آن است واجد اهمیت میشود؛ واقعیتی که نهتنها سمتوسوی نگرشهـا و
گرایشهای شهروندان ،بلکه رفتار و عمل آنها را هدفگیری میکنـد و انتظـار مـیرود کـه نهـاد
دانشگاه برمبنای آموزشهای نظری و عملیای که متوجه امـور مـدنی و شـهروندی اسـت انـان
ورودی داشته باشد که بتواند در کنشگران و شهروندان آمادگی زم را به وجود آورده باشـد تـا در
لحظههای نیاز ،کنشگران مدیریت زم را نسـبت بـه رفتـار و کـنش خـود داشـته باشـند ،اراکـه
بدیهی است که آحاد افراد جامعه نسبت به امور ناشناخته داار بیم و نگرانی شوند و نسـبت بـه آن
واکنش ،و اهبسا واکنشهای ناصواب نشان دهند .تشـویشها و اضـطرابها بهسـرعت از سـطح
فردی به خانوادهها و جامعه انتقاو پیـدا کنـد و موجـد فشـار بـرای متولیـان امـور شـود .در انـین
شرایطی نمیتوان انتظار داشت که مردم بیم و ترس نداشته باشند؛ مهـم اگـونگی کـاهش بـیم و
گذار از مرحلۀ نگرانیهای ذهنی و روانی بـه مرحلـۀ رفتـار و عمـل صـواب در مواجهـه بـا مسـئله
است .اینها همگی نیازمند آموزش است .پاس انتظار از نهاد علم و دانشـگاه بنـا بـر کارویژههـای
ً
عدیدهاش و نیز مختصات مسئلۀ پیشرو اندگانـه اسـت؛ او بایـد نهـاد علـم یعنـی دسـتگاهها و
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شبکههای دستاندرکار در حوزۀ دانش پزشکی ،سالمت و بهداشـت ،توانـایی درسـتفهمیدن و
ً
درستسـخنگ تن در بـاب ایـن پدیـده را بـه جامعــه نشـان دهنـد .ثانیـا نهادهـای واسـن اعــم از
دستگاههای سیاستگذار ،مجری و رسانهها از اعتبـار و اعتمـاد زم در سـطوا مختلـف جامعـه
ً
برخوردار شوند .ثالیـا گروههـای مختلـف اجتمـاعی بـهویژه بخشهـای آسـیبپذیرتر و بیشـتر در
معرض ابتال به ویروس کرونا از این وضعیت درماندگی و سراسـیمگی روانـی و اجتمـاعی رهـایی
یابند .در نبود و غیاب نظامهای تخصصی ،آش تگی ذهنی ،روانی و اجتماعی و احساس بیپناهی
و خودتصمیمی در جامعـه قـوت میگیرنـد کـه هرکـدام آسـیب و تهدیـدی تـازه بـرای سـخت و
سهمناک ساختن وضعیت اجتماعاند.
نکتهای دیگر که از حیی نسبت نهاد دانشگاه با مسـائل و بحرانهـای فراگیـر ،محـل تأمـل
دارد شناختی است که نسبت به نهاد علم و دانشگاه در سـطح بینالمللـی وجـود دارد و نقشـی
است که از این بابت این نهاد میتواند ای ا کند .مرزنشناسی و عـالمگیربودن پدیـدۀ کرونـا کـه
دولتها و کشورهای زیادی را متوجه و درگیر خود ساخته است ،بهرغم تمـام آ م و رنجهـایی
که در پی داشته و خواهد داشت ،در خـود بارقـههایی از انساندوسـتی و دیگردوسـتی دارد کـه
ّ
میتواند سکو و فرصتی برای تقویت جریانهـای مـدنی و بهنسـبت نـرم بـرای ذوب پـارهای از
سختیها ،زمختیها و پلشتیهایی باشـد کـه برخـی از دولتهـا را از خـادم بشـریت بـودن دور
ساختهاند .به این سـبب ،نهادهـای علمـی و دانشـگاهی میتواننـد میانجیهـایی مناسـب بـرای
تقویت فرایند مدارای سیاسی ،ت اهم و همگرایی و کاهش سـردیها و محکومیتهـای برآمـده
از نگاههــای رادیکــاو و خردســتیز باشــند ،و در تعــدیل و تعلیــق پــارهای از محــدودیتها و
تحریمهایی که بیش از هر ایز به زیان ملتها هستند مؤثر واقع شوند.
مهمتر اینکه از ایجاد هراس و بیمهای ناصواب و تولید براسبهایی ممانعت کننـد کـه میتوانـد
موجب پیامدهایی شوم همهـون تقویـت ارخـههای خشـونت و بـدبینیهایی شـود کـه مناسـبات و
روابن حیات اجتمـاعی را در عرصـههای اقتصـادی ،سیاسـی ،فرهنگـی و نمـادین داـار اخـتالو و
اهبسا شوکهای عدیده میسازد ،و دایره و حجم مسائل بدخیم را افزون تازهای نبخشد.
در ایــن شــراین ،نهادهــا و تشــکلهای علمــی همهــون دانشــگاهها ،انجمنهــای علمــی،
گروههای دانشگاهی شناختهشده و غیره که دارای تناظرهـای بینالمللیانـد میتواننـد بـهعنوان
میانجیهای مقوی جریـان مـدنی جهـانی علیـه تحریمهـا و محـدودیتهای برآمـده از تصـمیم
صرف سیاسی دولتها ای ای نقش نماینـد و بـه شـکلگیری دیپلماسـی عمـومی بـا اسـت اده از
پتانسیل مجامع علمی کشور کمک کنند که خود میتواند موجد گشـایشهایی در عرصـههای
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سیاسی و اقتصادی باشد که در تولید کا های عمومی و بهتعبیری خیر عمومی همهـون ایجـاد
امنیت روانی و احساس صلح و امید در قا بۀ مـردم جهـان مـدد رسـاند؛ درنتیجـه شـکلگیری
ارتبا و مکاتبه بین مجامع علمی با جهتگیریهای بشردوسـتانه و گسـترش فرهنـگ صـلح و
مواجهۀ عالمانه ،تشریکمساعی و بهاشتراکگذاری یافتههای علمی و تجارب مواجهه با مسئلۀ
جهانی بحران کرونای جدید:
 اقدام انجمنهای علمـی جهـت تعامـل و مکاتبـه بـا انجمنهـای بینالمللـی و منطقـهایمتناظرشان
 اقدام دانشگاههای شناختهشده جهت تعامل و مکاتبه با مجامع منطقهای و بینالمللی اقدام گروههای دانشگاهی جهت تعامل و مکاتبه با مجامع منطقهای و بینالمللی.نتیجه اینکه در مواجهه با حوادث تلخ ،انسان عاقل و مدرن از خود پرسـش میکنـد کـه تـدبیر و
درایت نهادهای کارگزار و متخصصان این نهادهـا کجـا بـوده اسـت؟ آیـا منـافع آنـی ،توجـه بـه ایـن
حوادث را به محاب برده است؟ آیا سوءتدبیر و ناکارایی در کار بوده است؟ آیـا غ لـت از دورنگـری
در کار بوده است؟ و دیگر پرسشها که هرکدامشان میتواند مقبولیـت ،مرجعیـت و اعتمـاد بـه نهـاد
مرجع را داار اختالو و فرسایش سازد .این مهم برای نهاد دانشگاه بهعنوان نهادی تخصصـی و نـوع
انتظار مضاع ی که نسـبت بـه آن وجـود دارد بسـیار اهمیـت دارد و اگـر کاسـتیای دراینخصـوص
وجود دارد باز شراین سـخت ،فرصـتی بـرای بازکـاوی در سـوءتدبیرها و بازشناسـی سـهم عوامـل و
مسببهای مختلف ریزودرشت برای کسـب اقتـدار اسـت .دانشـگاهها بایـد رابطـهای تنگاتنـگ بـا
جامعه و محین پیرامون خود داشته باشـند؛ و ایـن بـدون فهـم و درک تغییـرات و تحـو ت زمانـه در
عرصهها و فضاهای مختلف ممکن نمیشود .ستاد دانشگاه نیازمند رصـد مسـائل پیرامـونی اسـت و
پیوسته باید از خود بپرسد که آیا برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،و فعالیتهـای فوببرنامـۀ دانشـگاه بـا
نیازها و خدمات ،مطالبات و انتظارات دانشـگاه همخـوانی دارنـد یـا نـاهمخوان و دارای فاصـلهاند؟
امــروزه انــزوا و کنــارهجویی دانشــگاهها از امــور اجتمــاعی و جامعــه پــذیرفتنی نیســت .دانشــگاهها
نمیتوانند نسبت به نیازها و مسائل جامعـهای کـه بـه آن خـدمت میکنـد و منـابع مـالیاش را تـأمین
میکند بیت اوت باشند .اعتماد به دانشگاه ،وابسته به خدمتی است که دانشگاه عرضه میکند .اگـر
دانشگاه جهتدهنده به جامعـه نباشـد جامعـه گرفتـار تکانـههای مسئلهسـاز میشـود ،سـلبریتیهای
ساختگی و تهی ،جایگزین عالمان میشوند ،ا العات و دانش دروغین و بیمبنا دفیـک جـایگزین
ا العات و دانش واقعی و راستین میشوند .همهنـین ایـن انتظـار از نهـاد دانشـگاه وجـود دارد کـه
هوش اجتماعی دانشآموختگان خود را توسـعه و ارتقـا دهـد؛ امـری کـه نقـش و سـهم کلیـدی در
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مواجهۀ جامعه با مخا ره و رفتارهای پرخطر دارد و نیز مقوم مـدنیت و فرهنـگ مـدنی و شـهروندی
اخالقی است ،اراکه هوش اجتماعی واجد ویژگیهایی همهون داشتن وسـعت دیـد ،خوداتکـایی،
استقالو فکری ،بلوغ اجتماعی و تعهد مدنی است .یک نهاد پویا همهون دانشگاه به میزانی کـه در
برابر مسائل تازه و ناشناخته تحرک ،افقگشایی و راههای برونرفت تـازهای را نشـان دهـد و تبعـات و
پیامدهای من ی و آسیبزای مترتب بر آنها را بـه حـداقل برسـاند سـرمایۀ اجتمـاعی و اقتـدار خـود را
تقویت خواهد کرد و از آن برای خلق و زایش و تکییر فرصتهای سرمایهآفرین تـازهتر بهـره خواهـد
گرفت ،با اقتدار و صالبت بیشتر ،به مرزها و گشایشهایی جدیدتر برای ورود به عرصـهای فراختـر و
توسعهیافتهتر دست پیدا خواهد کرد و با امید و تدبیر بیشتر در جستجوی فردایی بهتر خواهد بود.
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«بحرانی فرصتساز»
(تحلیل مواجه دانشگاه با بحران کرونا در ایران)
سیدضیاء هایمی

مقدمه و بحث

1

آغاز ساو  ۲۰۲۰میالدی که انتظار میرفت با دو نمرۀ  ۲۰برای جهانیان مبارک و خجسته باشـد،
با پیدایش و شیوع ویروسـی منحـوس بـه نـام «کرونـا» همـراه شـد .در ایـران نیـز ایـن رویـداد
ً
شگ تآور و تکاندهنده ،زندگی اجتماعی ایرانیان را شـدیدا تحـت تـأثیر قـرار داد .اگراـه در
ساو  ۱۳۹۸جامعۀ ایران شاهد حوادث ناخوشایند متعددی بود اما شیوع ویروس کرونا فراگیرتر،
مرگبارتر و دامنهدارتر از تمام حوادث قبلی بود .این حادثه از ابتدا ابعاد مختل ـی در کشـور پیـدا
کرد ،زیرا تنها یک پدیدۀ بهداشتی نبود که سالمت جسـمی اقشـار مختلـف مـردم ایـران را بـه
خطر اندازد ،بلکه از بدو ورود ،االشهایی را برای سالمت روانی و اجتمـاعی ایرانیـان بـهویژه
در فراینــد ا العرســانی و ســپس مــدیریت بحــران پدیــد آورد .وقتیکــه بــرای اولینبــار در روز
اهارشنبه  ۳۰بهمنماه ،ورود کروناویروس به ایران در پی فوت یک بیمار کرونایی در قم تأییـد
و اعالم شد ،موجی از شگ تی ،نگرانی و تردید کشور را فراگرفت .واکنش اولیـۀ عـدهای ایـن
بود که ارا این خبر با تأخیر اعالم شده است ،با این استد و که وقتی یـک بیمـار تحـت تـأثیر
ً
این بیماری فوت کرده است ،قطعا زمان ورود ویروس مرگبار آن به کشـور حـداقل انـد ه تـه
 .1دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران

ایمیلseyyed.zia.hashemi@gmail.com :
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قبل از آن بوده است .درواقع ،مردم از متولیان امر که مسئولیت کنترو و رصد این موضوع را بـر
عهده داشتند ،انتظار داشتند که با بهرهگیری از توان و تخصص زم و رصد دقیقتر موضوع ،با
سرعت و دقت بیشتری ابعاد مسئله را شناسایی کنند و اقدامات زم را برای جلوگیری از شـیوع
و همهنین توجیه مردم برای کسب آمادگی مقابله با آن بـه عمـل آورنـد .درعینحـاو ،عـدهای
دیگر با واکنشهایی مت اوت ،خواهان ح ظ آرامش جامعه بهویژه در آسـتانۀ انتخابـات مجلـس
شورای اسالمی در روز دوم اس ند بودند و حتی نسبت به اعالم رسمی خبر ورود کرونـاویروس
به ایران در آن مقطع مالحظاتی را مطرا کردنـد .اینگونـه واکـنشهـای ضـدونقیر از همـان
روزهای اوو مواجهۀ جامعه با پدیدۀ کرونا ،وجود و شـدت برخـی آسـیبهای دیگـر اجتمـاعی
میل ضعف اعتماد به نهادهـای رسـمی یـا وجـود برخـی شـکافهای اجتمـاعی و فرهنگـی در
جامعه را نمایانتر ساخت.
در روزهای بعد البته واکنشهای اجتماعی اشـکالی متنـوعتر بـه خـود گرفـت؛ ازیکسـو،
مسئو ن حوزۀ بهداشت و درمان ،خواهان تعطیلی اجتماعات و مراکز تجمع میـل دانشـگاههـا،
مدارس ،نمازهای جمعه و مراکز زیارتی شدند و ازدیگرسو ،برخی از دغدغهمنـدان ،نسـبت بـه
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
تعارضات و ناهماهنگیها توسن رسانههای خبری رسـمی و غیررسـمی داخلـی و خـارجی نیـز
برجستهتر شد تا ضعفها و خألهای حرفـهای ،اجتمـاعی و ارتبـا ی موجـود از ایـن منظـر هـم
هویداتر شود.
بنابراین ،با پیدایش بحران اجتماعی کرونـا در کشـور ،بسـیاری از ضـعفها و آسـیبهـای
اجتماعی ،فرهنگی ،ارتبا ی ،تخصصی و مدیریتی موجود در جامعۀ ایران بـروز و ظهـور عینـی
یافت و به دلیل آنکه شراین جدید ،سالمت عموم مردم و منافع تمام اقشار جامعه را در معـرض
تهدید قرار داده بود ،به یک دومشغولی فراگیر ملی تبدیل شد؛ درنتیجه ،جامعـۀ ایـران بـا یـک
معضل اجتماعی فراگیر و تمامعیار مواجه شد که به دلیل شدت عوارض و مخـا رات فـردی و
جمعی و میزان تهدیدی که برای سالمت و آرامش مردم پدید آورد ،شراین جامعـه را از حالـت
1
نرماو و بیعی خارج کرد و از جهت میزان فراگیری هم در مقایسه بـا سـایر مسـائل اجتمـاعی
شناختهشده در کشور بینظیر و بیسـابقه بـود .درواقـع ،شـیوع ویـروس کرونـا جامعـۀ ایـران و
1. Social Problems
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بسیاری از جوامع دیگر دنیا را با یک مسئلۀ اجتماعی تمامعیار و بیسابقه مواجه کـرده بـود کـه
تمامی ارکان جامعۀ بشـری بـاألخص نهادهـای تخصصـی و نخبگـان اجتمـاعی را بـه واکـنش
واداشت.
انتظار از دانشگاه

دراینمیان ،انتظار میرفت نهاد علم و دانشگاه بهعنوان کانون اجتماع متخصصان و نخبگـان علمـی ،در
شناخت ابعاد موضوع و معرفـی راههـای برونرفـت از معضـل پدیدآمـده ،پیشـتاز و پیشـگام شـود و بـا
ً
توصیف دقیق و کارشناسانۀ مسئله ،به تبیین علمی منشأ و ریشههای آن و نهایتا کشـف راههـای کنتـرو و
درمانش بپردازد .مگر نه این است که در مواجهه با هر مسئله و معضل اجتماعی ،عالمـان و متخصصـان
به توصیف ،تبیین ،پیشبینی و ارائۀ راهحل میپردازند؛ بنابراین ،با ظهور یک پدیـدۀ جدیـد و خطرنـاک
ً
ً
که آرامش و امنیت جامعۀ بشری را به خطر میاندازد ،بعا و حتما نگاههـا بـه دانشـمندان و دانشـگاهها
دوخته میشود تا آنها با ادای رسالت تاریخی و تخصصیشـان راه نجـات از معضـل را بیابنـد و مسـیر و
مراحل خروج از بحران را به جامعه عرضه کنند.
در جریان شیوع ویروس کرونا ،اون ایـن مسـئله ماهیـت بهداشـتی و درمـانی داشـت ،در
اولین مرحله ،توجهات به سمت متخصصان حوزۀ پزشکی جلب شد ولی با تداوم و توسعۀ ابعـاد
آن ،بهتــدریج ســایر تخصــصها میــل روانپزشــکی ،روانشناســی ،اقتصــاد ،مــدیریت ،هنــر،
جامعهشناسی ،الهیات ،تاریخ و ...نیز در کانون توجـه قـرار گرفتنـد .درواقـع ،کییرا بعـادبودن
مسئله و عمق و گستردگیاش باعـی شـد دغدغـهها و ابهامـات و سـؤا ت جامعـه ،کمکـم از
ً
حوزۀ پزشکی و داروسازی به سایر حوزههای تخصصی سرایت پیدا کند و نهایتا کل نهـاد علـم
و دانشگاه در معرض سؤاو و مطالبه قرار گیرد.
اما سؤاو اینجاست که واکـنش و مواجهـۀ دانشـگاه ،دانـش و دانشـمندان بـا ایـن مسـئله و
مطالبه اگونه باید باشد و انتظار از آنها ایست؟ اگر بخواهیم پاسخی مناسب بـرای ایـن سـؤاو
بیابیم با سؤاو دیگری مواجه میشویم مبنی بر اینکه عملکرد دانشگاه در قباو پیـدایش و شـیوع
این ویروس در کشور ی اند ماه گذشته اگونه بوده است؟
با توجه به اینکه از اواخر ساو  ۲۰۱۹مـیالدی یعنـی در آذرمـاه  ۱۳۹۸اخبـار شـیوع ویـروس
جدید کرونا به نام کووید ۱۹-در این و سپس در کشورهای کرۀ جنـوبی و یاپـن منتشـر شـده
بود ،اهبسا انتظار میرفت ورود این ویروس به ایران و بروز پیامـدهای احتمـالی آن ،بـا شـیوه و
دقت علمی ،توسن نهادهای تخصصی ذیربن پیشبینی و براساس آن برای پیشگیری و مقابلـه
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با گسترش اثراتش ،از قبل تمهیداتی اندیشیده شود .در این صورت ،هـم مراکـز درمـانی و هـم
افکار عمومی ،آمادگی بیشتری را برای جلوگیری از اشـاعۀ آن در کشـور بـه دسـت میآوردنـد
ولی مرور وقـایع دو مـاه دی و بهمـن  ۹۸نشـان میدهـد کـه انـین پیشبینـی علمـی و دقیقـی
صورت نگرفته است و درنتیجه نهتنها جامعـۀ ایـران در مقابـل ورود آن آمـاده و واکسـینه نشـد،
بلکه برعکس با یک غافلگیری مهلک ،تنها پس از فـوت یـک بیمـار مبـتال بـه کرونـا در قـم،
تمهیدات کنترلی ،بهداشتی و ا العرسانی به شکل جدی آغاز شد .جالب آنکـه حتـی در ایـن
مورد نیز نه نهادهای تخصصی دانشگاهی و بیمارستانی ،بلکه رسانههای جمعی دپایگـاه خبـری
شـ قنا بودنــد کــه در معرفــی و اعــالم مســئله پیشــگام شــدند و مراکــز بهداشــتی تنهــا پــس از
رسانهایشدن موضوع ،خبر آن را تأیید و اعالم کردند .درواقـع ،شناسـایی اولـین مـورد بیمـاری
کرونا در ایران و اعالم آن به شکل رسمی بهگونهای بود کـه بههیچوجـه نمیتـوان برمبنـای آن،
ادعای آغاز بیماری از شهر قم را با قا عیت پذیرفت ،زیرا همهنان کـه برخـی مقامـات رسـمی
ً
دمانند معاون پژوهشی وزارت بهداشت هم بعدا اعالم کردند ،تأخیری فاحش در کشـف ورود
ویروس کرونا به کشور وجود داشت .یک دلیل ساده برای ـرا ایـن ادعـا آن اسـت کـه اگـر
دورۀ بیماری اولین متوفای کرونایی را حـداقل دو ه تـه و دوران کمـون ایـن بیمـاری تـا ظهـور
عالئم آن را هم یک ه ته در نظر بگیریم ،میتوان حدس زد که حداقل سه ه ته قبـل از اعـالم
رسمی ورود این ویروس به کشور در روز  ۳۰بهمنماه ،این ویروس به شهر قم یا سایر شـهرهای
کشور وارد شده بود.
برایناساس ،نهاد تخصصی متولی رصد و پیشبینی شیوع کرونا در ایـران نتوانسـته اسـت در
این مورد نمرۀ قبولی بگیرد و بهتبع آن در فرایند پیشگیری و کنترو اشاعۀ ویروس در کشـور نیـز
به دلیل تأخیر در تدارک تمهیدات زم ،بـهویژه درزمینـۀ ارائـۀ ریـق بـه جامعـه و آمادهسـازی
افکار عمومی برای مواجهۀ شایسته با خطر شیوع این ویروس ،عملکرد مقبولی نداشته است .بـه
همین دلیل این نهاد علیرغم بهرهمندی از تجارب موفق کشورهایی میـل یاپـن و کـره و حتـی
تجارب ذیقیمت اینیها در مقابلۀ قا ع و قوی با شـیوع ویـروس ،نتوانسـت شـروع خـوبی در
پیشبینی و مدیریت اجتماعی و علمی بحران داشته باشد .این ضعف البته تا حد زیـادی ناشـی
از فقدان ا العات ،دانش و تخصص کافی دربارۀ مکانیسم شیوع ویـروس و نحـوۀ کنتـرو آن
بوده است؛ بنابراین ،به نظر میرسد نهاد علم و دانشگاه در ایران درزمینۀ آیندهنگری ،پیشبینی
و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زمستان  ۹۸عملکرد درخشانی از خود نشان نداده است،
درحالیکه در دوران معاصر که تغییرات سریع و تحو ت شتابان به ویژگـی ثابـت تمـام جوامـع
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تبدیل شده است ،مهمترین رسالت مراکز تخصصی و دانشگاهی ،شناخت افقهـای دوردسـت
و اشمانداز تحو تی است که آیندۀ دور و نزدیک زنـدگی انسـانها و جوامـع بشـری را تحـت
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
سازمانها شده است.
ً
ً
این نگرانی و نقد عمدتا در حوزۀ دانش و تخصص پزشکی مطرا شده اسـت کـه ات اقـا از
جهت سابقۀ تاریخی و اقتدار و اعتبار تخصصی و نیز آمار مقا ت و تحقیقات در جامعۀ علمی
ایران در سطحی با قرار دارد .حاو اگر سایر ابعاد تخصصی بحران کرونا در جامعۀ ایران را در

نظر بگیریم ،با وضعیت بهتری مواجه نمیشویم .با بررسی اجمالی ابعاد اقتصادی ،اجتمـاعی و

فرهنگی بحران درمییابیم که با وقوع بحـران و شـیوع پرشـتاب آن ،ابهامـات و سـؤا ت بسـیار
زیادی در جامعه برای نخبگان و نیز عموم مردم مطـرا شـد کـه انتظـار میرفـت دانشـمندان و

مراکز علمی با اتکا به توانمندیهای علمی خود پاسخهایی مناسـب بـرای آنهـا تـدارک و ارائـه
کنند؛ سؤا تی ازقبیل ابعاد و پیامدهای اقتصادی بحران و راههـای برونرفـت از آنهـا ،میـزان و

شدت تغییر در الگوهای فعالیت و عوارض تعطیلی فرصتهای شغلی موجـود ،اشـماندازهای

آتی مالی و بانکی ،ابعاد و اثـرات احتمـالی بـروز مشـکالت خـانوادگی و روانـی افـراد در پـی
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

عادات جاری زندگی و غیره .مرور وقایع و عملکرد دانشگاهها در این حوزه نیز نشـان میدهـد

که علی رغم تولید و عرضۀ برخی آثـار و مطالـب علمـی توسـن اسـتادان و محققـان ،پـویش و
حرکتی علمی شکل نگرفته اسـت کـه بتوانـد متناسـب بـا ـرا سـؤا ت و ابهامـات فـراوان و

نوظهور باشد و دانش موجود در جامعه را متناظر با این سؤا ت ارتقا بخشد.
ابعاد سازمانی و آموزشی دانشگاه

ارزیابی با ناظر به دانشگاه بهعنوان یک نهاد علمـی و تخصصـی اسـت امـا دانشـگاه از یـک

جنبۀ دیگر نیز در این بحران نقشآفرینی کرده و آن بعد اجتمـاعی دانشـگاه بـهعنوان سـازمانی
رسمی است که مانند سایر سازمانهای فعاو در کشور فعالیت میکند .از ایـن منظـر ،دانشـگاه
نه متولی حل بحران ،بلکه مسئوو ح اظت از خود در قباو تهدیدات حادثشـده و نیـز جبـران
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کاستی ها و تأمین کارکردهای آموزشی و اداری خود بوده است .ازاین جهـت ،دانشـگاهها بـا
تعطیلــی کالسهــای حضــوری و برقــراری آموزش هــای مجــازی تــالش کرده انــد اســاتید و
دانشجویان خود را در قباو تهدیدات کرونایی مصون نگه دارند .اقداماتی کـه در ایـن رابطـه

در دانشگاه ها انجام شد ،البته قابل توجه و اثرگذار بوده و حتی دربارۀ اتخاذ تمهیـداتی بـرای
توسعۀ آموزشی های آنالین و الکترونیکی ،قرین توفیقاتی مشهود بوده است ولی این بخش از

تمهیــدات و اقــدامات دانشــگاه ها ،نــاظر بــه بعــد ســازمانی آنهاســت و نــه بعــد تخصصــی و
علمی شــان .درواقــع ،ســازمان دانشــگاه هماننــد ســایر ســازمان ها ،بــا تبعیــت از تــدابیر و
دستورالعمل های رسمی نسبت به کاهش ترددهـا و تجمعـات و کنتـرو تماس هـا و مـراودات
اجت ماعی ،اقداماتی انجام داده است که نتایج خوبی هم داشته است .این اقـدامات و تـدابیر
البته می توانـد به تـدریج الگوهـا و مکانیسـم های جدیـدی بـرای برنامـهریزی های آموزشـی و
تعامالت اجتماعی و انسـانی در مجـامع علمـی عرضـه کنـد و در فراینـد فعالیـت اسـتادان و
دانشجویان در آینده اثراتی ماندگار بر جا بگذارد ،ولـی ایـن امـور نـه متکـی بـه ظرفیتهـای
تخصصی و علمـی دانشـگاه ها ،بلکـه مـرتبن بـا ویژگی هـای اجتمـاعی و انسـانی آنهاسـت؛

ویژگی هایی که البته در سایر سازمان ها و مجامع آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی میـل مـدارس
و مراکز آموزشی و هنری نیز قابلمشـاهده اسـت .درعین حـاو ،مواجهـۀ دانشـگاه بـا شـراین
جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ،فرصت و تجربهای ذی قیمت برای این نهاد علمی بهمیابه
یــک ســازمان آموزشــی فــراهم آورد تــا بــا اتکــا بــه خرده فرهنــگ رایــج در میــان اســتادان و

دانشجویان و بهره گیری از توانمندی ها و مهارتهای بال عل و بالقوۀ آنها در فضای مجازی،
ً
الگویی نسبتا جدید از آموزش غیرحضوری را در سطح وسیع سامان دهد .انانهه این تجربه
ً
بتواند موفقیت زم و رضایت دانشگاهیان را جلب کند ،احتما در آیندۀ نزدیـک و دور ،بـا
فضای تعاملی و اجتماعی جدیدی در دانشگاه ها مواجه خـواهیم بـود؛ بـهویژه درصـورتیکه
بحران کرونا تا اند ماه آینده به پایان نرسد و عوارض آن در ساو تحصیلی آینـده نیـز متوجـه
محافل آموزشی و دانشگاهی باشد و آن گونه که در برخی سناریوهای تحلیلـی بحـران کرونـا
مطرا شده است ،ویروس کرونا هماننـد ویـروس آن لـوانزا بـه عنصـری ثابـت و مانـدگار در
زندگی جامعۀ بشری تبدیل شود ،آنگـاه بـدون شـک دانشـگاه شـاهد تحـو تی شـگرف در

الگوها و شیوه های آموزشی و شکل گیری اشکاو مت اوت تعـامالت اجتمـاعی و برنامـههای
تحصیلی برپایۀ آموزش های الکترونیکی و غیرحضوری خواهد بود.
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نتیجهگیری

شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران و جهـان بـا سـرعتی وصـفناپذیر ،در کنـار عـوارض و اثـرات
گوناگونی که بر جای گذاشته است ،دانشگاهها و نهادهای علمی و تخصصی را نیز بـا اـالش
ها و مسائلی جدید مواجه کرده است .این بحران ،تجمعات انسانی ازجمله اجتماعات علمـی و
دانشگاهی را در معرض تعطیلـی و تهدیـداتی بیسـابقه قـرار داده و در ـوو همـین انـد مـاه

گذشته مشکالتی پدید آورده و تجربهای را فراروی جامعۀ بشـری و نهادهـای علمـی قـرار داده
است که به ور عادی اهبسا در وو یک دهه نیز قابلمشاهده نبـود .در ایـن مـاجرا تحـو ت
بزرگی هم در روابن انسانی بهویژه در فضای مجازی رخ داد ،پیوندهای جهانی اشکالی جدیـد
و مت اوت پیدا کرد ،هنجارهای اخالقی در روابن بینالملـل و تعـامالت قـدرتهای جهـانی و

ملی به بوتۀ نقد گذاشته شـد ،مسـائلی جدیـد بـرای جوامـع و سـؤا تی بـدیع و مت ـاوت بـرای
دانشگاهها و مراکز علمی مطرا شد .این رخداد درعینحاو باعی گسترش ارتبا ـات مجـازی

و افزایش بهرهگیری از امکانات ارتبـا ی الکترونیکـی در جامعـه بـهویژه در میـان دانشـگاهیان
شده و مهارتهای آنها را در این حوزه افزایش داده اسـت .در حـوزۀ آموزشـی نیـز بـا تعطیلـی

کالسهـای حضــوری و تغییــر ســنتهای جــاری ،زمینـۀ وقــوع تحـولی شــگرف در الگوهــای
آموزشی در دانشگاهها برپایۀ آموزشهای مجازی و الکترونیکی فراهم شده است .مهارتهـای
بال عل یا بالقوۀ دانشجویان و استادان دراینزمینه و نیز فرهنگ دانشگاهی ،تسهیالتی مناسـب را
برای رشد و توسعۀ آموزشهای حضوری و بهرهگیری وسیع از ظرفیتها و امکانـات آن فـراهم

آورده است و در صورت تداوم شراین موجود و ریشهکننشـدن ویـروس کرونـا ،بـهاحتماوزیاد
دانشگاهها تغییرات فیزیکی مشهودی خواهند داشت و جلوههای عینی اجتماعات دانشجویی و
دانشگاهی نیز متحوو خواهند شد و اغلب تجمعات و همایشهای علمی در سـاوهای بعـد بـه
شکل مجازی برگزار خواهند شد.
درنهایت ،این بحـران فرصـتها و االشهـایی مهـم را در حـوزۀ علمـی و پژوهشـی بـرای
دانشگاهها ایجاد کرده است؛ ایجاد فرصتی تاریخی برای تجربۀ شراین مت اوت با تغییر نرمهـای
رایج و نقد هنجارهای غالب در حوزههای مختلف زندگی ،ـرا پرسـشهای جدیـد و مطالبـۀ
پاسخ به ابهامات و سـؤا ت نـوین ،انتظـار پیشبینـی سـناریوهای آینـده و کشـف راهکارهـا و
راهحلهای موردنیاز جامعۀ بشری در شراین جدید که میتوانـد زمینهسـاز تحـو تی بـزرگ در
سطح ملی و جهانی و تغییر روابن فراملی و شکلگیری قدرتهای جدید علمـی و سیاسـی در
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سطح بینالمللی باشد ،همهنین برجستهشدن ضعفها و نارساییهای فعلی نهادهای تخصصـی
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
قابلتجربه هستند .تجربیات گرانسنگ و بینظیر این دوران ،سرعت و میزان تحو ت را بسـیار
با برد ،زمان زندگی را فشرده و غنی کرد و ضعفها و اشکا ت موجود در نظامات علمـی و
دانشگاهی را نیز عیان نمود .اگر امروز نیک بنگریم درمییابیم کـه در ایـن نظامـات ،کاسـتی-
هایی وجود دارد که مانع کارآمـدی آنهـا در مـدیریت بحـران مـیشـود .مـواردی ازقبیـل تـأخر
سیستماتیک دانشگاه در مواجهه بـا شـراین بحرانـی و فقـدان مـدوها و سـاختارهای اابـک و
مناسب واکنش سریع برای نقشآفرینی شایستۀ دانشگاهها در قباو بحرانهـای اجتمـاعی ،غلبـۀ
ساختار بوروکراتیک و درنتیجه ،مـدیرمحوربودن فعالیـتهـای دانشـگاهی در شـراین بحـران و
فقدان سازوکار تسهیلگر و مشوب مشـارکتهـای خودانگیختـۀ اسـتادان و محققـان و همهنـین
ضعف خودباوری و اعتمادبهن س کافی در میان استادان و محققـان دانشـگاهی بـرای مواجهـۀ
مسئو نه با بحران و ای ای نقش علمی در مدیریت ،آن ازجملۀ این کاستیهاست.
بیگمان بحران کرونا با ایجاد شراین جدیـد و تغییـر الگوهـای موجـود و رایـج ،درسهـا و
عبرتهــای زیــادی بــرای جامعــۀ دانشــگاهی داشــته اســت و مانــدگاری آن در میانمــدت یــا
درازمدت ،میتواند در کنار نامالیمات و خساراتی که وارد کرده و خواهـد کـرد ،فرصـتهای
بینظیری نیز برای شناخت دقیقتر نقا ضعف و قوت ساختاری ،فرهنگی و فرایندی نهاد علم
و دانشگاه فراهم آورد و در صورتی که با عزمی راسخ و همتی وا از این فرصت تاریخی -که
البته به ارزانی به دست نیامده و هزینههای زیادی را بر مردم مـا تحمیـل کـرده اسـت -اسـت اده
شود ،اهبسا بتواند به فرصتی تاریخی بـرای نقشآفرینـی دانشـمندان و دانشـگاهیان ایـرانزمین
تبدیل شود که با اتکا به دسـتاوردها و مزیتهـای تخصصـی خـود در مـدیریت و هـدایت ایـن
بحران ،در این مقطع زمانی و در این شراین بیسابقه در تاریخ و جامعۀ ایـران و جهـان ،تحـولی
تاریخی و تاریخساز در موقعیت و جایگـاه علمـی ایـران در سـطح ملـی و جهـانی رقـم بزننـد.
پیشگامی ناخواستۀ کشور ما در مواجهه با این بالی تاریخی ،فرصتی ویژه را برای دانشـگاهها و
دانشمندان ایرانی فراهم کرده است تا ابتکارات و نوآوریهایی را کـه در حوزههـای تخصصـی
مختلف در مبارزه با کرونا به دست آوردهاند و میآورنـد ،بـا سـایر جـوامعی کـه پـس از مـا در
معرض هجمۀ آن قرار گرفتهاند بـه اشـتراک بگذارنـد و موقعیـت و منزلـت تـاریخی و جهـانی
دانش ایرانی را در این مقطع تاریخی به جایگاه شایستۀ خودش نزدیک کنند.

تأملی بر نقش و مسئولیت مدنی نهاد آموزش عالی و
نهادهای علمی کشور در قبال اپیدمی کرونا
نعمتاله عزیزی

مقدمه

1

شیوع ویروس کشندۀ کرونا در جهان ،االشهای بسیاری را برای بخشهای مختلف جامعه به
همراه داشته و مسئولیت و تعهدی مشترک و بسیار سنگین را پیش پای همۀ نهادهـا و مؤسسـات
اجتماعی قرار داده است .دراینمیان ،مسئولیت مدنی نهـاد آمـوزش عـالی کشـور در قبـاو ایـن
بحران مشترک انسانی بسیار فراتر از صیانت از ابتالی این عرصه به ویروس کروناست؛ ازاینرو،
ورود هدفمند نظام آموزش عالی و نهادهای علمی میتواند هم در کنترو بیماری و هم در حـل
آن بسیار کارگشا باشد؛ لذا همگام با تالش پیگیر و نبرد همهجانبه و فراگیـر ملـی بـرای کنتـرو
این همهگیری ،نهاد آموزش عـالی و مؤسسـات دانشـگاهی کشـور میتواننـد هـم بـه گسسـت
زنجیرۀ تداوم بیماری کمک نمایند و هم بـهعنوان کنشـگری بسـیار مـؤثر بـه بخشـی از پروسـۀ
درمان این ویروس بدو شوند .در این جستار تـالش میگـردد تـا مسـئولیت اجتمـاعی و کـم و
کیف بازدارندگی نهاد آموزش عالی و مراکز دانشگاهی کشور در گسترش دامنه و شعاع شـیوع
این ویروس ازیک رف و مسئولیت آ کادمیـک نظـام آمـوزش عـالی در آسیبشناسـی و ارائـۀ
ریق برای زدودن کامل این همهگیری در جامعه از رفدیگر نقد و بررسی شود و راهبردهایی
درخور پیشنهاد گردد.
 .1استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

ایمیلnematollah.azizi@gmail.com :
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مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی و دانشگاهها

در آغاز قرن بیستویکم ،نیاز شدید به ایجاد بسترهای جدید برای یـک جامعـۀ پایـدار جهـانی
محرز بود که با عنایت به محدودیتهای محیطی ،ضرورت بازبینی پویـایی الگوهـا و مـدوهای
اقتصادی ،سیاسی ،انسانی ،اجتماعی و فرهنگی و همهنین اثرات و پیامدهای محلی آنهـا را در
کانون توجه مراجع علمی و تصـمیمگیری قـرار داد .بـا ایـن اوصـاف جامعـۀ بشـری مجموعـه
بحرانهایی را تجربه میکند که برای مدیریت صحیحشـان بنیانهـا و بسـترهای ضـروری بـرای
ایجاد یک تغییر پارادایمی فراهم گردد و در راستای بازسازی جامعه و دستیابی بـه دنیـایی بهتـر
برای نسلهای آینده میبایست با میل و مسئولیت جمعی تالش شود .اینکه نهاد آمـوزش عـالی
و مؤسسات دانشگاهی اه سهمی میتوانند در تسهیل این تغییر پارادایمی داشته باشند و اگونه
میتوانند مسئولیت مدنی خود را در قباو نسلهای آینده ای ا نمایند جای تأمل بسیار دارد .با این
وصف نمیتوان انتظار داشت که نهادهای دانشگاهی همهنان با اتخاذ رویـههای متـداوو خـود
قادر باشند به ور مؤثر مسئولیت مدنی خـود را بـه انجـام برسـانند .برهمیناسـاس ،سـازمانها و
مراجع مهم بینالمللی ،مؤسسات آموزش عالی را ترغیب میکنند تا نسبت بـه بـازتعریف نقـش
خود ،اتخاذ موضعی فعاو در پذیرش این روند تحوو و تقویت موضـع انتقـادی خـود در جامعـه
اهتمام کنند.
برهمیناساس ،امروزه نقش و مسئولیت دانشگاه در جامعه ،یکی از موضوعات مهمی است
که در کانون مباحی علمی به گ تمان غالب اندیشکدهها و مجامع علمی کشور تبدیل شـده و
دربارۀ ابعاد و کم و کیف توجه به آن در دانشگاهها و سازوکارهای ای ای انین نقشـی ،بـه ور
مستمر بحی میشود .دانشگاهها به دلیل فرایندها و فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجتمـاعی
خود ،تأثیری مستقیم بر کی یت زنـدگی در جامعـه دارنـد؛ ازایـنرو ،مسـئولیت اجتمـاعی یـک
دانشگاه ،تقویت مسئولیت مدنی و شـهروندی فعـاو از ریـق حضـور داو لبانـۀ دانشـگاهیان،
اتخاذ رویکردهـای اخالقـی و توسـعۀ احسـاس مسـئولیت مـدنی اسـت ،به وریکـه اسـتادان،
کارشناسان و دانشجویان ترغیـب میشـوند مسـئو نه از ریـق اجـرای برنامـههای مختلـف در
جامعۀ محلی درگیر شوند و فعا نه مشارکت نمایند .بـااینوجود ،بـروز بحرانهـا و االشهـای
اجتماعی باعی شده است که زمینههای ای ای نقش و نحـوۀ پـرداختن بـه مسـئولیت اجتمـاعی
دانشگاهها 1بهعنوان موضـوعی مهـم و اـالشانگیز بیشازپـیش مـورد توجـه سیاسـتگذاران،
1. University Social Responsibility
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مدیران و پژوهشگران حوزۀ آموزش عالی قرار گیرد .بنا به نظر یونسکو د 1998انـین اـرخش
پارادایمیکی در سیاستها و اقدامات مؤسسات دانشگاهی ،به یـک عنصـر ضـروری در فراینـد
توسعۀ این نهادها تبدیل شده و سبب گردیده است کـه در نقـش و اهـداف مؤسسـات آمـوزش
عالی به ور اساسی تجدیدنظر شود د . GUNI, 2017شاید به همـین دلیـل اسـت کـه موضـوع
مسئولیت اجتماعی دانشگاه بهعنوان یک سویۀ مهم م هومی ،موضوعی شایستۀ مطالعه و تأمـل
است و ضرورت وجـودی آن بـا عنایـت بـه آرمانهـا ،ماهیـت و مسـئولیتهای ذاتـی نهادهـای
دانشگاهی در برابر جامعـه قابلتوجیـه اسـت .از نظـر گـومز 1و همکـارانش د 2018مسـئولیت
اجتمــاعی دانشــگاه ،بــر مــدیریت اخالقــی و شـ اف فراینــدهای اداری ،آموزشــی ،شــناختی و
اجتماعی د لت دارد که توسن یک مؤسسـۀ آمـوزش عـالی انجـام میشـود .بیتردیـد ارتقـای
سطح تعهد نهاد آموزش عالی و مؤسسات دانشـگاهی نسـبت بـه مسـئولیت مـدنی و اجتمـاعی
خود ،اثرات و نتایجی میبت خواهد داشت که ازجملۀ آنها میتوان به افزایش تـأثیر دانشـگاه در
جامعه و کمک به مقابله با االشهـای اجتمـاعی ،افـزایش درک جامعـه از ماهیـت و مقاصـد
تحقیقات دانشگاهی و افزایش تأثیر تحقیقات دانشگاهیان بر زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعۀ
محلی ،افزایش همکاری دانشگاه با صنعت یا دیگر نهادهـا و سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی،
ارتقا و مشارکت دانشگاه در سیاستگذاریهای کالن جامعه و فراهمکردن فرصت برای بهبود
حضور کنشگرانۀ نهادهای علمی در همۀ عرصههای جامعه اشاره کرد.
بااینوجود ،تأکید بر مسئولیت اجتماعی در نهادهای علمی ،محـرک پیشـرفت و توسـعه در
نهادهای دانشگاهی است .با ایـن وصـف تأکیـد بـر ورود در ایـن حـوزه از مسـئولیت در نهـاد
آموزش عالی بیشتر از پیش شده است .همانگونه که ایکرینگ 2د ۲۰۱۰اظهار داشـته اسـت،
برای ایجاد یک جامعۀ کارآمد ،شهروندان آن باید در تمام سطوا عا ی ،فکـری و پیهیـدگی
اجتماعی وری عمل کننـد کـه بتواننـد مسـائل مربـو بـه آمـوزش ،مراقبتهـای بهداشـتی و
محینزیست را به نحو احسن مدیریت نمایند؛ برایناساس ،دانشگاهها میتواننـد بـا حمایـت از
تالشهای تحقیقاتی مـرتبن بـا مسـائل اجتمـاعی و اصـالا و تقویـت برنامـههای دانشـگاهی،
شهرت و اعتبار اجتماعی خود را بهبود بخشند .شواهد پژوهشی تأثیر انین اقدامات و ابتکاراتی
را برای کمک بـه دانشـگاهها در افـزایش کمکهـای مـالی و جـذب اعضـای هیئـتعلمی و
1. Gómez
2. Chickering
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دانشــجویان خــالب و مســتعد تأییــد کــرده اســت د
 Speece, 2016؛ بنابراین ،بـهعنوان یـک نهـاد اجتمـاعی ،دانشـگاهها میتواننـد بـا بـازتعریف
ماهیت و زمینههای فعالیت خود ،ذین عان خود را به ایجاد فضاهای پایدار اجتماعی و محیطـی
ترغیب نمایند .به باور لوپز ،بنتز و سانهز 1د ، ۲۰۱۵تحقق این امر به ذین عـان نیـاز دارد کـه در
خصوص آن بهعنوان بخشی فعاو از پرویۀ اجتماعی ت کر نمایند .برآیند انین تغییـری بـه ارائـۀ
2
راهحلهای مختلف بـرای مسـائل اجتمـاعی و زیسـتمحیطی مـدد میرسـاند .ازنظـر وا ییـز
د ۲۰۱۴عمل به مسئولیت اجتماعی توسن نهادهای دانشگاهی مستلزم تالش مشترک و گروهی
و یادگیری متقابل کنشگران داخلی و خارجی در پردیسهای دانشگاهی است.
& Plungpongpan, Tiangsoongnern

مسئولیت اجتماعی نهادهای علمی در شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا

بیماری ویروس کرونای جدید یا کووید 319-که در اواخر ساو  2019برای نخستینبار در این
کشف و از آن زمان بهعنوان یک همـهگیری شـناخته شـده اسـت ،هـم تهدیـدی جـدی بـرای
حیات و سالمت جوامع بشری بهویژه گروههای جمعیتی آسـیبپذیر محسـوب میشـود و هـم
االشی ترسناک برای اقتصاد جهانی .بااینوجود ،با تأیید شیوع خارج از کنترو این ویروس ،بـر
مسئو ن حوزۀ سالمت و درمان و نهادهای ذیربن ملی و بینالمللـی نظیـر سـازمان بهداشـت
جهانی ،این امر مسجل شد که انین همـهگیریای ،ایـن پتانسـیل را دارد کـه جـان انسـانها را
بهراحتی و در سطح بسیار گسترده به خطر بینـدازد ،سیسـتمهای درمـانی و بهداشـتی را مختـل
کند ،ارتبا ات انسانی را تحتالشعاع قرار دهد و بخشی عظیم از جمعیت جهـان را خانهنشـین
کند ،کارکرد همۀ نهادهای اجتماعی ،آموزشـی ،فرهنگـی و اقتصـادی و صـنعتی را بـا اـالش
مواجه سـازد ،بـهجز در حـوزۀ بهداشـت و درمـان و بنگاههـای تولیـد و عرضـهکنندۀ مایحتـاج
عمومی نظیر غذا ،فعالیـت بخـش کییـری از کسـبوکارها را تعطیـل کنـد و درنتیجـه ،سـقو
ارزش دارایی ها و بازار سهام را دنیا را رقم زند و تغییراتی پایدار را در عرصۀ یئوپلیتیـک در پـی
داشته باشد .دراینمیان ،اختالو در کارکرد نهادهای علمی و دانشگاهی نیز بسیار بیعی به نظر
میرسد .شاید اولین پیامد بالفصل این اپیـدمی بـر مؤسسـات دانشـگاهی ،در نقـش و کـارکرد
ً
آموزشــی نمــود یافــت کــه بــا تعطیلــی کالسهــای درس تقریبــا در ه تــههای اوو نیمســاو دوم
1. López, Benítez, and Sánchez
2. Vallaeys
3. COVID-19
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تحصیلی و آغاز است اده از سامانۀ مدیریت یـادگیری 1آنالیـن الکترونیکـی ،صـورت تحقـق بـه
گرفت .برهمیناسـاس ،بـا بسـتن فضـاهای آموزشـی ،عمـومی و رفـاهی ،دانشـجویان را بـرای
مراجعــت بــه منــا ق محــل ســکونت بــه اجبــار واداشــتند .دانشــجویان بینالمللــی نیــز روانــۀ
کشورهایشان شدند .برنامهها و فعالیتهای حوزۀ پژوهشی نیـز متـأثر از ایـن پدیـده ،بـا اـالش
ً
مواجه شدند .تقریبا همـۀ برنامـههای پیشبینیشـدۀ علمـی ملـی و بینالمللـی نظیـر سـمینارها،
کنگرهها و کن رانسها یا به زمانی نـامعلوم در آینـده موکـوو و یـا کنسـل گردیدنـد .سـایۀ ایـن
شراین بحرانی بر س رهای مطالعاتی و اجرای پرویههای تحقیقاتی مشـترک و برنامـههای تبـادو
استاد و دانشجو و نظایر آن نیز سنگینی میکند.
بههرحاو ،صرفنظر از گمانهزنیهایی که در خصوص علت و عوامـل ایجـاد و شـیوع ایـن
بیماری مهلک وجود دارد ،مهار انین آفتی که دیگر مرز نمیشناسد ،به همکاری و همـدلی و
حمایــت همــۀ نهادهــا و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی در جامعــۀ بشــری نیازمنــد اســت.
دراینمیان ،نهادهای علمی و دانشگاهی میتوانند هم به گسست زنجیرۀ تداوم بیمـاری کمـک
نمایند و هم بهعنوان کنشگری بسیار مؤثر به بخشی از پروسۀ درمان این ویروس تبـدیل گردنـد.
به همین علت با آغاز این اپیدمی و عالمگیرشدنش ،در بیشتر کشورها با اختصاص منـابع مـالی
زم تالشهایی گسترده توسن مجامع علمی و دانشگاهی آغاز گردید تا این ویـروس را کـه بـه
ً
یک شیوع عمیقا مخرب تبدیل شده است مهار کنند و برای آن درمانی دستوپا نمایند.
شیوع ویروس کشندۀ کرونا در جهان ،االشهای بسیاری را بـرای بخشهـای مختلـف جامعـه بـه
همراه داشته است .دراینمیان ،مسئولیت و نقش نهاد آموزش عالی کشور در قبـاو ایـن بحـران مشـترک
انسانی -جهانی بسـیار فراتـر از صـیانت از ابـتالی ایـن عرصـه بـه ویـروس کروناسـت .بیتردیـد نقـش
اصالحی و ارتقایی نظام آموزش عالی همه جوامع اعم از نهادهای علمی و پردیسهـای دانشـگاهی کـه
ً
فعالیتهای علمی و آموزشی در آنها ماهیتا بهصورت جمعی و گروهـی جریـان دارد ،مکانهـایی بسـیار
مستعد برای ابتال بـه ایـن اپیـدمی و شـیوع آن در نظـر گرفتـه میشـوند؛ ازایـنرو ،همهنـان کـه کشـور
بهصورت فراگیر و همهجانبه برای شکست زنجیرۀ اتصاو این همـهگیری در نبـرد اسـت ،نهـاد آمـوزش
عالی و مؤسسات دانشگاهی سراسر کشـور مسـئولیتی مضـاعف دارنـد؛ بنـابراین ،از ایـن مراکـز انتظـار
میرود که نهتنها با پیـروی از راهنماییهـا و پروتکلهـای بهداشـت عمـومی و بهرهگیـری از شـیوههای
نوین برای انجـام وظـایف آموزشـی و پژوهشـی ،سـالمت دانشـگاهیان را صـیانت و از ابـتالی محـین
1. Learning Management System
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دانشگاه به ویروس مذکور ممانعت نمایند ،بلکه در انین شرایطی با تعامل گسترده بـا بخشهـا ،نهادهـا
و سازمانهای دولتـی و مردمنهـاد تـالش نماینـد تـا بـا فراهمکـردن و گسـترش اتـر حمایـت از اقشـار
آسیبپذیر ،از لطمات و آسیبهای ناشی از این بحران بکاهند .درواقـع ،مداخلـۀ هدفمنـد دانشـگاهیان
در شراین بحرانی به دلیل اعتبار و وجهۀ اجتماعی با ی دانشگاهیان میتوانـد زمینـه را بـرای مشـارکت،
حضور و حمایت گستردهتر دیگر بخشها بهویژه متمـو ن و افـراد ّ
خیـر جامعـه مسـاعد نمایـد .تجربـۀ
دانشگاهیان در دانشگاه کردستان از حس مسئولیت اجتماعی ،نمونهای موفق ازایندسـت اسـت .شـاید
اولــین اقــدام انســانی و مســئو نۀ اســاتید و پرســنل دانشــگاه کردســتان ،تأســیس صــندوب حمایــت از
ً
دانشجویان بیبضاعت بود که اکنون وارد بیستمین ساو از تأسیس آن شـدهایم .مضـافا در کنـار حضـور
پررنــگ اســاتید در تأســیس مؤسســات خیریــۀ متعــدد و عضــویت فعــاو آنهــا در نهادهــای اجتمــاعی
عامالمن عــه ،حضــور و حمایــت همهجانبــۀ مــالی ،علمــی و فنــی اعضــای هیئــتعلمی ،کارکنــان و
دانشجویان دانشگاه کردستان از زلزلهزدگان اسـتان کرمانشـاه ،سـیلزدگان اسـتانهای غربـی کشـور در
ساوهای اخیر و بهتازگی نیـز راهانـداختن کمپـین حمایـت مـالی ،علمـی ،آموزشـی و مشـاورهای بـرای
شکست کرونا در سطح استان کردستان ،نمونههای دیگری از حس مسئولیت و ای ـای تعهـد اجتمـاعی
دانشگاهیان این دانشـگاه اسـت .تردیـدی نیسـت کـه نهادهـای علمـی میتواننـد همسـو و همراسـتا بـا
دانشگاه علوم پزشکی کشور و مؤسسـات تحقیقـاتی ذیربـن در حـوزۀ بهداشـت و درمـان ،در فراینـد
یافتن راهحل و درمان ،مشتاقانه و مسئو نه تالش کنند و بـهعنوان یـک بـازوی فکـری مهـم و کارآمـد،
رسالت و مسئولیت حرفهای خود را در قباو سایر بخشهای جامعه به انجام رسانند.
بههرحاو ،برای اینکه نهاد آموزش عالی و مؤسسات دانشگاهی کشور در حوزههـای مختلـف
اعم از دولتی و غیردولتی بتوانند به نحو احسـن بـه مسـئولیت اجتمـاعی خـود بـهویژه در وضـعیت
بحرانی جاری جامۀ عمل بپوشانند زم است عالوه بر بهرهگیری از حداکیر ظرفیتهای انسـانی،
مالی ،علمی و پژوهشی خود برای حل این بحران و همهنین تبدیل اوضاع جاری به فرصـتی بـرای
مدیریت مؤثرتر بحرانهای مشابه در آینده ،در سایۀ عنایت به پیشنهادات ذیل ،رسالت نهادی خـود
را برای خدمتگزاری هدفمندتر و گستردهتر به جامعۀ انسانی اعتال بخشند:
 .1مؤسسات آموزش عالی تشویق شوند تا اهـداف خـود بـرای گسـترش ارزش و مشـارکت
اجتماعی در جامعه را بازتعریف نمایند؛
 .2ضمن ایجاد بستری برای بازاندیشی جمعی و دانشافزایی در خصوص نـوآوری ،ارتبـا
و مســئولیتهای اجتمــاعی ،مؤسســات دانشــگاهی میبایســت امکــان تبــادو منــابع ،ایــدهها و
تجربیات نوآورانه در زمینههای نوظهور آموزش عالی را ارتقا دهند؛
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 .۳ضــرورت ا ــالع از واقعیتهــای کشــور و مشــکالت اجتمــاعی آن و ضــرورت تمرکــز
دانشگاهیان بر مسائل و مشکالت جامعه تبیین و نهادینه شود؛
 .۴فرصتهای مناسب برای مشارکت دانشگاهیان در پرویههای تحقیقاتی برای حل مسـائل
جامعه فراهم گردد؛
 .۵بــرای پیوســتن دانشــگاهیان بــه انجمنهــا یــا گروههــایی کــه بــرای اهــداف خیرخواهانــۀ
اجتماعی و محیطی تالش میکنند برنامهریزی نمایند؛
 .۶دانشگاهیان به مشارکت در فرصتهای داو لبانه تشویق گردند؛
 .۷تعامل نهادهای دانشگاهی با سازمانهای غیردولتی و سازمانهای دولتی محلـی و تعامـل
دانشگاهیان با بخشهای اجتماعی گسترش یابد؛
 .۸فرصتی فراهم شود کـه دانشـگاهیان بـا متخصصـان توسـعۀ اجتمـاعی و محیطـی تعامـل
نمایند؛
 .۹بسترهای مشارکت دانشگاهیان در پرویههای تحقیقاتی بهمنظور حل مشکالت اجتمـاعی
و زیستمحیطی تقویت گردد؛
 .۱۰عــادات صــحیح زیســتمحیطی و جهــتدادن سیاســتها و اســتراتژیهای دانشــگاه
هماهنگ با اصوو توسعۀ پایدار نهادینه شود و ترویج گردد؛
 .۱۱تا رهای گ تمانی را برای بحی دربارۀ مشـکالت اجتمـاعی و زیسـتمحیطی ایجـاد کننـد و
بسن دهند.
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هم فرصتهای ذیقیمت اوضاع کرونایی برای آموزش
عالی کشور نصیب آموزش مجازی نشود
مهدی حسینزاد ِف ِرمی

مقدمه :دربار چه سخن میگوییم؟

1

در صدر اخبار ایران و جهان« ،کرونا» نشسته است؛ خبرهـایی تلـخ و حزنآمیـز کـه از «مـرگ
انسان» میگوید و حوزهها و عرصههای مختلف زندگی بشـری را تحـت تـأثیر خـود قـرار داده
است .یکی از حوزههای مهم امروزی زندگی بشـری در کنـار بخشهـای اقتصـادی ،سیاسـی،
بینالملل ،اجتماعی ،فرهنگی و ،...حوزۀ «آموزش» در سطوا مختلف «ابتـدایی» و «عـالی»
است .کرونا بر مدارس و نیمساو دوم تحصیلی دانشگاههای کشور تأثیر مسـتقیم گذاشـت؛ بـه
بیان بهتر ،در حاو حاضر «تعلیق» دنه مرگ  ،مهمتـرین اثـر و نتیجـۀ کرونـاویروس بـر سـطوا
مختلف آموزش از ابتدایی و عمومی گرفته تا عالی و تحصیالت تکمیلی است.
کرونا و قرنطینگی خانگی ناشی از آن ،فرصـت بازاندیشـی در ارکـان و جلوههـای زنـدگی را بـرای
همۀ اقشار جامعه و سازمانهای مختلف فراهم نموده است اما به ریقاولی این فرصـت بـرای نهادهـایی
مانند «دانشگاه» که ماهیت کار و فعالیتشان اندیشـیدن اسـت ،موقعیـت و شـرایطی بینظیـر و اسـتینایی
است؛ موقعیتی که میتواند در خدمت پایش و ارزیابی ااراوب وجودی دانشگاه به کار گرفتـه شـود.
در این موقعیت ،دانشگاه میتواند به خود فکر کند ،به عملکردهایش ،به گذشته ،بـه آینـده و غیـره ،امـا
شواهد و قرائن بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از دوران کرونـایی کشـور نشـان میدهـد کـه دانشـگاه
 .1استادیار جامعهشناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلmferemi@gmail.com :
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درگیر در شوک کرونا ،بهجای خـودترمیمی و کمـک بـه بخشهـای دیگـر جامعـه ،خـود پیشـگام در
هدررفت فرصتهای ّ
تأملی است که کرونا به آن ارزانی داشته است.
شواهد دانشگاهها و تجربۀ زیستۀ آموزشی نگارنده حاکی از آن است کـه بزرگتـرین و بـه
تعبیری تنهاترین دغدغۀ دانشگاه در این اوقات و اوضاع کرونایی ،اگونگی گذشت و گـذران
نیمساو دوم تحصیلی است .به رزی عجیب دغدغۀ دانشگاههای ما در این ترم ،به دومشغولی
ً
تحصیلی دانشجویی شبیه است که صرفا به دنباو راهی برای پاسکردن دروس و مشرو نشـدن
است .دانشگاهها میکوشند با بهرهگیری از «آموزش مجازی» با ااشنی دستور و اضـطرار ،در
سرازیری گذر از این موقعیت قرار گیرند.
برنامه و سیاست اینانینی دانشگاههای مـا ،واکنشـی غریـزی و هیجـانی نسـبت بـه موقعیـت
کنونی است؛ سیاست و واکنشی که حداقل از نهادی کـه داعیـهدار تعقـل و ت کـر اسـت ،دور از
انتظار است .نهادی که جامعه از آن در این شراین بحرانی و خطیر انتظار ت کـر ،تزریـق آرامـش و
تدبری فعاو داشت ،خود در ور ۀ هیجانات کاذب گذر هراه سریعتر زمان غرب شده است.
این نوع سیاست و رویکرد را باید در نوع نگاه پنهان و عجیبی جستجو کـرد کـه نسـبت بـه
بحران کرونا در پیکرۀ نهاد دانشگاهی وجود دارد؛ نگاهی که بـاور دارد ،بحـران گسـتردهای را
که فرایندهای دانشگاهی را مختل کرده است باید هراـه سـریعتر در پوششـی بـه نـام «تحمـل
شراین خاص و اضطرار» از خود دور کنیم .غافل از اینکه این موقعیت ،فرصتی است اسـتینایی
برای «توقف و تأمل» دربارۀ هرآنهه دانشگاه به آن میاندیشد و به کار میگیرد.
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
دانشــجوپروری در ایــن سیســتم آموزشــی ،در منتهــای بــازدهی و کــارکرد قــرار دارد و نیازمنــد
هیچگونه ّ
تأملی نیست و فقن باید شرایطی را فراهم کرد تـا همـان مکانیسـم آموزشـی همهنـان
سیاو در بستری به نام «آموزش مجازی» جریان داشته باشد .گویا فرامـوش کـردهایم بـا همـین
سیستم آموزشی در روزها و ساوهای قبل از کرونا ،اطور اوقات مالوآوری را برای دانشجویان
فراهم آورده بودیم؛ نتایج پیمایشهایی که از سوی محققان و مراکز پژوهشی پیرامون اثربخشـی
کالسهای آموزشی دروس عمومی و ّ
تخصصی انجام گرفته است ،مؤید موضوع فوب است.
از رفدیگر ،ما در کشوری زندگی میکنیم که بـا داشـتن سـنتهای پایـدار در امـر آمـوزش
دهم سنتی و هم مدرن بهراحتی نمیتـوان سـخن از «آمـوزش مجـازی» بـه زبـان آورد و موانـع و
مقاومتهــایی وجــود دارد؛ ازیکســو ،آمــوزش مجــازی بــه زیرســاختها و امکانــات اینترنتــی
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پیشرفتهتر نیاز دارد که در توزیع نابرابر منابع مالی در بین افراد جامعه و دانشجویان سراسـر کشـور،
تأمین منابع مالی آن بـرای بخشـی از دانشـجویان و خانوادههایشـان بـهویژه در شـهرهای بـزرگ و
کواک کشور امکانپذیر نیست .ازسویدیگر ،به دلیل شیوع وسیع و روبهافزایش ویـروس کرونـا
در بـین خانوادههــای ایرانــی در سراســر کشــور ،احتمـاو درگیــری و مواجهــۀ خــود دانشــجویان و
خانوادههایشان با عوارض و پیامدهای این بیماری وجود دارد که این امر خود مـانعی بـرای داشـتن
فراغت و آسودگی ذهن و توجه به مباحی و تکالیف آموزشی و دانشگاهی دانشجویان میشود.
در یک رویکرد تاریخی میتوان تمامی فرایندهای متحو نۀ آمـوزش عـالی در ایـران اهـار
دهۀ اخیر را به تصویر کشید تا عدماندیشیدن به خود دانشگاه بهوضوا دیده شود؛
 .۱موج ّاوو؛ تغییرات ساختاری ،محتوایی و تشدید همگانیشـدن آمـوزش عـالی تـا اواخـر
۱۳۷۹ه.ش؛
 .۲موج دوم؛ گسترش و پراکندگی فضایی و جمعیتی و حرکـت در جهـت تعادوبخشـی و
توازن در الگوی رشد و توسعۀ آموزش عالی تا اواخر دهۀ ۱۳۸۰ه.ش؛
 .۳موج سوم؛ پذیرش رویکرد برنامهریزی توسعۀ علـم بـهجای برنامـهریزی توسـعۀ آمـوزش
عالی از حدود ساو  ۱۳۷۹تا ساو  ۱۳۸۳با ابالغ سـند اشـمانداز ملـی ،تصـویب قـانون جدیـد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تدوین و تصویب برنامۀ اهارم ،در عین تداوم سیاست رشد
و توسعۀ ّ
کمی و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی؛
 .۴موج اهارم؛ بازگشـت بـه برنامـهریزی توسـعۀ ّ
کمـی آمـوزش عـالی و گسـترش فراگیـر
آموزش عالی از ساو  ،۱۳۸۴در عـین پیگیـری سیاسـت تـداوم توسـعۀ علـم و ارتقـای کی ـی و
اعتباربخشی به نظام آموزش عالی که تا ساو  ۱۳۹۱ادامه مییابد؛
ّ
 .۵موج پنجم؛ از ساو  ۱۳۹۱رویکرد توسعۀ علمی و فناوری و متوازنساختن رشد کمی و پیشرفت و
حرکت در مسیر بومیشدن علـم ،پـژوهش و فنـاوری بـا آغـاز برنامـۀ پـنجم توسـعه بـهعنوان برنامـۀ دوم
تحققبخش سند اشمانداز کشور مجدد اتخاذ میگردد دابراهیمآبادی ۱۰۰ :۱۳۹۳ ،و . ۱۰۱
بنابراین ،براساس تحو ت صورتگرفتۀ فوب در آموزش عالی کشـور ،فرصـت و درنـگ کمـی
برای اندیشیدن بـه خـود دانشـگاههای ایرانـی ایجـاد شـد و در بحرانهـای مختلـف در مسـیر شـدن
دانشگاه ایرانی ازجمله جنگ ،رکود اقتصادی و ...فرض اصلی بر «مدیریت بحران» بوده است.
بهعبارتدیگر ،اه اصراری بر شیوۀ مرسوم مدیریت بحرانهاست؛ بدین معنا کـه «مـدیریتگرایی»
همیشه یکی از آفتهای مهلک نظام آموزش عالی ما بوده است اما در این موقعیت کرونـایی ،دانشـگاه
تجربهای جدید از سیطرۀ «مدیریتگرایی» را بر هستۀ آموزشی خود سـپری میکنـد .رسـوخ مـدیریت
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دستوری و اداری در نحوۀ تدوین و انتقاو م اهیم و محتوای درسـی و رابطـۀ اسـتاد -دانشـجو در قالـب
آموزش مجازی ،دستاویزی نوین در آخرین یۀ ساختاری آموزشی دانشـگاه یعنـی کـالس درس بـرای
دخالت در نحوۀ مدیریت کـالس توسـن اسـتادان اسـت .ایـن امـر البتـه درزمینـۀ مسـاعد و حاصـلخیز
بیت اوتی ،درماندگی و سلسلهمراتباندیشی اساتید تبلور یافته است؛ زمینهای کـه حاصـل سـاوها تـداوم
مدیریتگرایی بر روا و اندیشۀ پیکرۀ مدیریتزدۀ علم و دانشگاه بوده است.
بنابراین ،کرونا برای دانشگاه ایرانی ،نـهتنها یـک «بحـران» نیسـت ،بلکـه یـک «فرصـت»
است؛ فرصتی که میتواند در خدمت بازنگری و افقگشـایی در سـاختارها و فراینـدهایی باشـد
که دانشگاه را از ماهیت اصلی خویش دور کرده است .نگاه دانشگاه به کرونا نگاهی تـدافعی
و تهاجمی است ،بـرای دفـع و نزدیکنشـدن آن بـه سـاختارهای خـویش ،امـا نگـاه کرونـا بـه
دانشگاه نگاهی است اصالحی و خیرخواهانه که تالش دارد ضـعفهای سـاختارهای آن را بـه
سمت بازاندیشی سوب دهد.
به ورکلی ،دانشگاهی که به خود میاندیشد ،دانشگاهی توانمنـد اسـت و بـهغیراز وظـایف
آموزشی و پژوهشی ،فعالیتهای توانمندساز خود را در عرصههای مختلف ارائه میدهد؛
 .1آموزش کار گروهی

کار گروهی فعالیتی است هدفمند ،بهوسیلۀ گروههـای کواـک نیـازمحور و وظی ـهمحور کـه
برای برآوردهشدن نیازهای اجتماعی -احساسی و یا انجام وظایف اجرا میشود؛ این فعالیـت بـر
تکتک افراد عضو گروه بهعنوان یک کل و یک سیستم ارائۀ خدمات متمرکز است.
 .2آموزش هنر

فعالیتهـای هنــری همهنـین بـرای افــراد و گروههــای دانشـگاهی امکــان ابــراز خــود و دوری
ازخودبیگانگی را فراهم میآورد .ازجمله فعالیتهای هنری در گروههـای دانشـگاهی میتـوان
به فعالیتهای گروهی هنرهای تجسمی ،تئاتر ،نویسندگی ،موسیقی و ...اشاره کرد.

 .3آموزشهای شغلیابی و کارآفرینی

بهمنظور با بردن توان و مهارت حرفهای در دانشجویان بـرای شـغلیابی پـس از تحصـیل و نیـز
ایجاد روحیه و توان کارآفرینی در آنها ،انجمنها و تشکلهای دانشجویی میتواننـد مکانهـایی
مناسب برای ارائۀ اینگونه مهارتها و آشناسازی شـغلی بـرای دانشـجویان باشـند .انجمنهـا و
تشکلهای دانشجویی میتوانند از ریـق روشهـایی همهـون ایجـاد مکـان تجربـۀ حرفـههای
گوناگون بهویژه حرفههای هنری ،علمی و تحقیقـاتی ،مشـاورۀ شـغلی و برگـزاری کارگاههـای
آموزشی کار برای تقویت دانش نظری و درسهای دانشگاهی ،برقراری ارتبا با مراکز شـغلی
اعم از بخش صنعتی ،اجرایی و پژوهشی به آشناسازی شغلی دانشجویان بپردازند.
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 .4برنامههای هویتیابی

در فرایند توانمندسازی فرهنگی دانشگاه ،مشخصنمودن تأثیرات فرهنگی بر روی دانشجویان،
یکی از مؤل ههای اساسی است .ازیکسو ،همۀ مشـارکتکنندگان میتواننـد نسـبت بـه پیشـینۀ
خاص خود آ گاهتر شوند و ازسـویدیگر ،فعالیتهـای فرهنگـی و ارتبـا ی در خصـوص آنهـا
میتواند باعـی فهـم بیشترشـان از یکـدیگر شـود .ازآنجاکـه دانشـجویان در ایـران از شـهرها و
ً
قومیتهای مختلف در دانشگاههای کشور تجمع میکنند ،بحیهای هویتی معمو بهصورت
ً
جدی در میان قومیتها و اقلیتها مطرا میگردد که معمو اثرات و تبعاتی را در پی دارد.
 .5فعالیتهای اوقات فراغت و سرگرمی

انجمنها و تشـکلهای دانشـجویی ،در صـورت داشـتن برنامـههای متنـوع میتواننـد امکانـاتی
مناسب را برای گذران اوقات فراغت در اختیار دانشجویان قرار دهند و با رویکرد توانمندسازی
فرهنگی ،برنامههایی توانمندساز را در راستای ارتقای مهارتهای گذران اوقات فراغت بـه آنهـا
ارائه نمایند .برخی از فعالیتهای قابلاجرا عبارتاند از :تورهای سیاحتی ،بازیهای خالقانـه،
مسابقات فرهنگی -ورزشی ،پخش فیلم و برگزاری جشنوارههای هنری و غیره.
 .6فعالیتهای مذهبی

انجمنهـا و تشــکلهای دانشـجویی رشــتههای تخصصـی در امــر مـذهب میتواننــد بســترهایی
مناسب برای ایجاد گروههای مذهبی دانشجویان باشـند .ازجملـه فعالیتهـایی کـه میتـوان در
حوزۀ امور مذهبی در نظر گرفت ،میتوان به توانمندسازی از منظـر دیـن ،برگـزاری جشـنهـا و
مراسم مذهبی ،برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مـذهبی ،سـخنرانیهایی بـا موضـوع مـذهب،
تورهای زیارتی ،مسابقات قرآنی و غیره اشاره کرد.
 .7فعالیتهای خیریه و عامالمنفعه

گروههای دانشجویی شکلگرفته میتوانند از ریق فعالیتهایی ماننـد کمـک بـه ایتـام ،فقـرا،
معلولین و ...ازلحاظ کار گروهی و مسئولیتپذیری اجتمـاعی مهارتهـایی مناسـب را کسـب
کنند و در این زمینهها توانمند گردند.
 .8آموزش مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی مقولهای است که مبتالبه بسیاری از افراد و مجامع دانشگاهی است .فقـدان
این مهارتها ممکن است موجب پیدایش آسـیبهـایی فـراوان در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی
گردد .مهارتهای زندگی ،تواناییهایی روانی ،اجتماعی برای رفتار انضبا ی و مؤثرند که افراد
را قادر میسازند تا به ور مـؤثرتری بـا مقتضـیات و االشهـای زنـدگی روزمـره مقابلـه کننـد؛
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بهعبارتدیگر ،مهارت در زندگی عبارت است از توانایی ایجاد روابن بینفردی مناسب و مـؤثر،
انجام مسئولیتهای اجتماعی ،انجام تصمیمگیریهای صحیح و حل تعارضها و کشـمکشها
بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه میزنند.
بنابراین ،در زمانهای تعلیق فعالیتهای حضوری آموزشی و فعالیتهای فیزیکـی گروهـی در بـین
دانشگاهیان داعم از استادان و دانشجویان  ،میتوان بـه خـود دانشـگاه ،گذشـته ،حـاو و آینـده و ابعـاد
مختلــف توانمندســازی آن اندیشــید و ابعــاد و پیهیــدگیهای آن را در عرصــهها و بخشهــای مختلــف
عمیقتر و اثرگذارتر کرد.
جمعبندی سیاستی

به ورکلی ،اندیشیدن به دانشگاه و ّ
تأمل در خود ،با حضور فعاو دانشگاهیان در فضای مجازی
مغایر نیست و اندیشیدن و ّ
تأمل است کـه موضـوعیت دارد؛ فرصـتهای ایجادشـده در فضـای
مجازی ،ابزاری کارآمد است که به دانشگاهیان داعـم از اسـتادان ،دانشـجویان و کارکنـان در
حصوو به اهداف کمک فراوانی خواهد کرد؛ هم سرعت انجام کار افزایش خواهد یافت و هم
«بسن یدی» در انجام امور به عموم دانشگاهیان خواهد داد .دراینبین ،دانشجویان بهمقتضـای
فراغــت بیشــتر و عالقهمنــدی بــه جــذابیتهای فضــای ســایبری ،بیشــتر از اســتادان و کارکنــان از
ابزارهای فضای مجـازی اسـت اده میکننـد و دنیاهـا و فراغتهـای جدیـدی بـرای خـود میسـازند؛
بدینترتیب ،اگر براساس اوضاع کرونایی در جامعه و دانشگاه ،گردهمآمدن و فعالیتهای جمعـی و
حضوری در مغایرت با رعایت مسائل پزشکی و بهداشـتی اسـت ،ضـرورت اسـت اده از فرصـتهای
خوب و درخشان فضای مجازی دواندان میشود.
همۀ گروههای هویتدار و شناختهشدۀ گروههای دانشجویی و اساتید که براسـاس پروتکلهـا و
مکانیسمهای معاونتهای فرهنگی وزارت علوم ،بهداشت و دانشگاه آزاد مشغوو به فعالیـت بودنـد،
با است ادۀ بیشتر از فضای سـایبری و مجـازی ،خـود را قـویتر میکننـد؛ بـهعبارتدیگر ،گروههـای
دانشجویی و اساتید« ،ققنوسوار» سر از خاکستر کرونا بیـرون خواهنـد آورد و توانمنـدی فرهنگـی و
اجتماعی دانشـگاهیان را افـزایش خواهنـد داد و مسـئولیت اجتمـاعی آنهـا را تقویـت خواهنـد کـرد؛
انجمنهای علمی دانشـجویی و اسـاتید ،کانونهـای فرهنگـی ،هنـری ،اجتمـاعی ،ادبـی و مـذهبی
دانشجویی ،نشریات دانشجویی و اساتید ،تشکلهای اسالمی برای دانشـجویان و اسـاتید ،شـوراهای
صن ی اساتید و دانشجویی با کمک فضای مجازی فعالیتهای جدیـدتری را تجربـه خواهنـد کـرد.
ازجمله مزایای مهم فرصتهای جدید ایجادشده بهواسطۀ فضای مجـازی ،ارتبـا گیری و وسـعت و
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گسترش بیشتر فعالیتهای دانشگاهی است؛ دانشـجو و اسـتاد فراتـر از رشـته ،دانشـکده و دانشـگاه
خود با همقطارهای فکریشان ارتبا میگیرنـد و اثرگـذاری و اثرپـذیری بیشـتری خواهنـد داشـت؛
بنابراین« ،کرونا» نهتنها «تیر خالصی» بر تـن مجـروا دانشـگاه نیسـت ،بلکـه میتوانـد کاتـالیزور و
تحریککنندهای خوب برای اندیشیدن به فرصتهای کمتراست ادهشده باشد.
منبع

 -ابراهیمآبــادی ،حســین د ، ۱۳۹۳سیاسااتگذاری فرهنگاای آمااوزش عااالی؛ ایااده ،تجربااه و راهباارد ،تهــران:

انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.

بحران کرونا؛ بازگشت به مسئولیت اجتماعی
مغفولماند دانشگاهها
اباذر ایتری مهرجردی

مقدمه

1

به نظر میرسد کـه هیچ گـاه در ـوو تـاریخ اجتمـاعی بشـریت ،زمـانی را سـراغ نـداریم کـه
این انین همۀ مردم را اعم از هر مذهب ،قومیت ،بقه ،قشر ،سن ،جنس و تمامی حکومتهـا
و کشورها را اعـم از پیشـرفته و یـا در مسـیر پیشـرفت ،درگیـر و بهصـف کـرده باشـد .اگراـه
مرگومیر ناشی از آن خیلی کمتر از حتی یک جنگ منطقهای است اما میزان و گسترۀ شـموو
ً
اثــرات اجتمــاعی ،فرهنگــی و اقتصــادیاش ،اساســا از حــد تصــور و پیشبینــی خــارج اســت.
دراینمیان ،محاسبه و حتی جبران اثرات مخرب اقتصادی آن با درصدی خطا امکانپذیر اسـت
اما متأسـ انه هنـوز بـرآوردی دقیـق از اثـرات فرهنگـی و اجتمـاعی آن و روشهـا و فراینـدهای
بازسازی یا جایگزینیاش صورت نگرفته است .شاید بهنوعی بتـوان نـام ایـن بحـران را «بحـران
اخالو» گذاشت ،اراکه تمامی شـئون فـردی ،خـانوادگی ،اجتمـاعی-فرهنگـی ،اقتصـادی و
به ور خالصه سبک زندگی مردم را مختل کرده است .پرسش اساسی اینکـه مـردم و دولتهـا
که خوشبینانه ی اند ماه آتی و بدبینانه ی اند ساو آتی درگیر ح ظ و یا بهبود ناایز وضع
موجودند؛ پس اه نهادی امکان بازیگری و نقشآفرینی سازنده دراینمیان را خواهـد داشـت؟
 .1استادیار جامعهشناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلashtari80@iscs.ac.ir :
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پاسخ و فرض اولیۀ ما ،نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است .این ،مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاه و
دانشگاهیان در حوزۀ «فرهیختگی» است که امکـان بـرآورد آسـیبها و بازسـازی و بـازتعریف
بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را داراست.
در این شراین که آموزش عالی و تبلور آن ،دانشگاه ،هرروز بیشازپیش تکنیـکزده میشـود مـا
با یک دوگانۀ بیم و امید نسبت به آن روبهروییم؛ ازیک رف ،بیم آنکـه تکنولـویی برسـاخته از نهـاد
علم ،مشکالت و بحرانهایی نظیر کووید ۱۹-را در دامـان بشـریت میگـذارد و از رفدیگـر ،ایـن
تکنولویی ددر اینجا منظور علوم بهداشتی و اجتماعی امکان برونرفت و حل بحرانها را بـه مـا داده
و ما مدیون آن خواهیم بود ،به وریکه از رفی امکان بازتعریف نظام آموزش و تربیت انسـانی را بـا
مشخصههای مصرف محدود ،سریع و مجازی دارد که ضمن ح ـظ و مانـایی محینزیسـت باعـی
بازسازی مؤل ههای سرمایۀ اجتمـاعی ،عـدالت آموزشـی ،افـزایش مصـرف فرهنگـی در عرصـههای
مختلف خاصه بهبـود سـطح عمـومی سـواد شـده و همهنـین بـا بـازتعریف تقسـیمکار اجتمـاعی و
اقتصادی باعی تحرکهای عمودی و افقی اجتمـاعی و تـرویج کسـبوکارهای کواـک و خـالب
میشود که همان مسئولیت واقعی اجتماعی دانشگاههاست.
قوانین معطوی به مسئولیت اجتماعی

مادۀ یک قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوري ،مصـوب مجلـس
شوراي اسالم و شورای نگهبان د 1383به اسـتناد «مـادۀ  99قـانون برنامـۀ سـوم توسـعۀ اقتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب  ،1379اهداف وزارت عتف را بهمنظور انسجامبخشیدن بـه امـور
1
اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی ،تحقیقاتی و فناوری کشور به شرا ذیل اعالم کرده است:
الف :توسعۀ علم ،تحقیقات و فناوری و تقویت روحیۀ تحقیق و تتبع و ترویج فکر ،اخـالب
و ارتقای فرهنگ علمدوستی؛
ج :تعمیق و گسترش علوم ،معارف ،ارزشهای انسانی و اسالمی و اعتالی جلوههـای هنـر
و ز یباییشناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی؛
د :تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعۀ منابع انسانی در کشور؛
هـ :ارتقای سـطح دانـش و مهارتهـای فنـی و توسـعه و تـرویج فرهنـگ ت کـر علمـی در
جامعه.
 .1این قانون دارای  ۱۳ماده و بندهای بسیاری است که تنها بخشهای موردنیاز این جستار ارائه شده است.
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این  4بند از  6بند مادۀ یک قانون فوبالذکر ،اساس بحی ما در این نوشتار اسـت و همـان ور کـه
مالحظه میشود دو در ادامه بیان شده است مهمترین وظی ۀ آن تولید فرهیختگی 1است که در کنـار آن
بنیانهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها را نیز بهعنوان نمود عینـی نظـام آمـوزش عـالی کشـور بازنمـایی
میکند؛ م اهیمی همهون ترویج فکر ،ترویج اخالب ،ارتقای فرهنگ علم دوستی ،تعمیـق و گسـترش
ارزشهای انسانی و اسالمی دتقدم ارزشهای انسانی بر سایر ارزشها ازجمله اسالمی  ،اعتالی میـراث
علمی تمدن ایرانی و اسالمی ،و تأمین نیروی انسانی متخصص.
مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه

آموزش عالی با محوریت سهگانۀ آمـوزش ،پـژوهش و ارائـۀ خـدمات ،نقشـی مهـم در کـارایی و
کی یت سرمایههای انسانی دارد اما در کنار این موارد ،بلکه مهمتر از آن ،تولید ،رعایـت و بازتولیـد
موضوعات اخالقی و اجتماعی -فرهنگی است که تحت عنـوان مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاهها
عمومیت یافته است.
در میان تعاریف مختلف مسئولیت اجتماعی ،به نظر میرسـد آن کـه بـیش از همـه قابـلقبوو
است و بر کالبد آموزش عالی و دانشگاهها قابلیت پوشاندن دارد ،تعریـف گـری ن و بـارن اسـت
که معتقدند مسئولیت اجتماع  ،مجموعه وظایف و تعهدات است که سـازمان بایسـت در جهـت
ح ظ و مراقبت و کمك به جامعهای که در آن فعالیت میکند انجام دهد د. Fleming, 2002
مسئولیت اجتماع  ،م هومی نو در ادبیات علمی است که ی اند دهۀ اخیـر شـکل یافتـه
ً
ً
است و ابتدا در شرکتهای بزرگ و بعدا خصوصی کواک و نهایتا بـه نظـر میرسـد در نظـام
آموزش عالی نیز با توجه به موارد منـدرج در قـانون فوبالـذکر 2قابلیـت ـرا و بررسـی داشـته
باشد .اگراه مباحی مسئولیت اجتماع  ،بخشی از مأموریت دانشـگاهها بـوده امـا اکنـون ایـن
رویکرد بهعنوان بخشـی از اسـتراتژی رقـابتی در میـان دانشـگاههای دنیـا مطـرا اسـت .ریسـر
د 2008مسئولیت اجتماع دانشگاهها را سیاستی برای عملکرد اخالقی جامعۀ دانشگاهی داعم
از اعضــای هیئــتعلمی ،دانشــجویان و کارکنــان میدانــد کــه از ریــق مــدیریت مســئو نۀ
آموزشی ،شناختی ،نیروی کار ،کارکرد و اثرات آشـکار و پنهـانی کـه توسـن دانشـگاه در تعامـل
دو رفه با جامعه در جهت پیشبرد و توازن بشریت اعماو میشود .اهمیـت موضـوع آنجاسـت کـه
 . ۱فرهیختگی ،م هومی گسترده و انـدوجهی اسـت ،جهـت درک م هـومی آن نگـاه کنیـد بـه مجموعوه مقوا ت تولیود

فرهنگی در دانشگا ایرانی د ۱۳۹۷به کوشش رضا صمیم ،انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .2قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مصوب مجلس شوراي اسالم و شورای نگهبان د1383
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این موضوع در «بیانیۀ سیاست انجمن بینالمللی دانشـگاه» در کنـار موضـوعات االشـی کنـونی
همهون آزادی علم و استقالو دانشگاهها قرار گرفته و سازمانهای بینالمللـی مـرتبن بـا آن نظیـر
ً
اتحادیۀ مسئولیت اجتماع دانشگاهها در ساو  2008در آمریکا شکل گرفـت .ضـمنا پیشتـر نیـز
یونسکو در ساوهای  1998و  2009به اهمیت این مسئله اذعان داشته و بر آن تأکید کرده است.
در همین رابطه مقا ت و کتابهای زیادی ازجمله در داخل کشور 1تألیف و ترجمـه شـده
است که درمجموع شاید بتوان شاخصهای مدو مسئولیت اجتماع دانشگاهها را که برگرفته و
ترکیبی از شاخصهای مختلف بینالمللی است ،در جدوو ذیل نمایش داد.
شاخصهاي مدل مسئولیت اجتماعي دانشگاهها
بعد

شاخص

2

مدل مربوطه

مسئولیت آموزش و پژوهش

ارائۀ خدمات آموزش باکی یت

شاخصهاي  ،CSRانتظارات از  ،CSRمدو ذين عان،
Carroll

ارائۀ خدمات پژوهش باکی یت

شاخصهاي  ،CSRانتظارات از  ،CSRمدو ذين عان،
Carroll

ارائۀ خدمات دانشجوی باکی یت

شاخصهاي  ،CSRانتظارات از  ،CSRمدو ذين عان،

مسئولیت قانون

ارتبا مؤثر با دانشجویان
رضایت دانشجویان
ارتقاي بهرهوري
رعایت استاندارد آموزش

رعایت حقوب دانشجویان

احترام به تعهدات قراردادي فیمابین
رعایت الزامات قانون

مسئولیت اخالق

رعایت الزامات فراقانون
درنظرگرفتن شراین دانشجوي
آسیبپذیر
ارائۀ ا العات واقع و نااریب به
دانشجویان ،استادان و کارمندان

Carroll
Dow Jones
انتظارات از Carroll ،CSR
دنیزCarroll ،

Carroll ،Dow Jones

نردبان عملکرد

شاخصهاي Carroll ،CSR

محرك و زمینهها و فرایندهاي  ،CSRنردبان عملکرد  ،CSRایزو
 ،۲۶۰۰۰شاخصهاي Carroll 4CR ،CSR
شاخصهاي CSR
حوزههاي  ،CSRایزو ۲۶۰۰۰
شاخصهاي  ،CSRایزو ۲۶۰۰۰

 .1کتابی با عنوان مسئولیت اجتماع دانشگاه در پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی توسن گروه مترجمان در ساو  1396ترجمه
شده است.
 .2این جدوو برگرفته از مقالۀ مسلم علیمحمدلو و دیگران با عنوان «شناسایی مؤل ههای مسئولیت اجتمـاعی دانشـگاهها بـا اسـت اده از
تکنیک دل ی فازی ،مطالعۀ موردی دانشگاه شیراز» است.
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بعد

شاخص

مدل مربوطه

ح ظ ا العات و حریم خصوص
دانشجویان ،استادان و کارمندان
تکریم دانشجویان

دنیز

ایجاد فرصتهاي برابر و اجتناب از
تبعیر
رعایت مالکیت معنوي
احترام به ارزشهاي اجتماع

اقدامات اصل  ،CSRانتظارات از  ،CSRنردبان عملکرد
Carroll ،DNA ،CSR
ایزو ۲۶۰۰۰
عناصر کلیدي CSR

مبارزه با فساد و رشوه

رعایت اصوو و موازین اخالق
رعایت بهداشت شغل و ایمن
کارکنان و استادان
اجراي سیاستهاي ضد جرم و
جنایت
پژوهش در حوزة مدیریت سبز

اقدامات اصل  ،CSRایزو ۲۶۰۰۰
معیارهاي  ،CSRایزو  ،۲۶۰۰۰نردبان عملکرد Carroll ،CSR

اقدامات اصل  ،CSRمحرك و زمینهها و فرایندهاي  ،CSRایزو
4CR ،Dow Jones ،۲۶۰۰۰
شاخصهاي  ،CSRاقدامات اصل  ،CSRانتظارات از  ،CSRمدو
ذين عان ،حوزههاي  ،CSRمعیارهاي  ،CSRایزو ،4CR ،۲۶۰۰۰
Carroll
ایزو Dow Jones ،۲۶۰۰۰

مسئولیت زیستمحیطی

پرهیز از آسیبرساندن به
محینزیست

شاخصهاي  ،CSRاقدامات اصل  ،CSRمحرك و زمینهها و
فرایندهاي  ،CSRانتظارات از  ،CSRمدو ذين عان ،حوزههاي
 ،CSRمعیارهاي  ،CSRایزو EFQM ،4CR ،۲۶۰۰۰

صرفهجویی در مصرف انریي

مبتن بر ذين عان ،حوزههاي Carroll ،CSR

جلوگیري از آلودگ هوا و انتشار
گازهاي گلخانهاي
بازیافت و کاهش ضایعات
ح ظ و ارتقاي فضاي سبز در
محو ۀ دانشگاه و خارج از آن
است اده از انریيهاي پاك

عملکرد  -CSRهاردي
مدو ذين عان ،حوزههاي DNA ،Carroll ،CSR

نظر کارشناس

مسئولیت نوعدوستی

حمایت از اقدامات داو لبانۀ
کارکنان در فعالیتهاي اجتماع
تعامل با سازمانهاي مدن
ارتقاي تصویرعامالمن
دانشگاهعهدر نزد جامعه

دنیزEFQM ،

کمك به توسعۀ منا ق محروم

انتظارات از CSR

دنیز ،4CR ،ابعاد CSR
Carroll ،EFQM
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بعد

شاخص

اعطاي بورسیه به افراد
واجدصالحیت و فاقد توان مال
جذب دانشجویان بوم
استخدام بوم

همکاري با مدارس ،کسبوکارها،
انجمنها و گروههاي محل
کمكهاي خیریه دهمکاري و کمك
به نهادهاي خیریه و بشردوستانه
توسعه و ارتقاي دانش و فرهنگ
عموم جامعه

مدل مربوطه

انتظارات از CSR

نظر کارشناس

ابعاد  ،CSRدنیزEFQM ،
Carroll

شاخصهاي  ،CSRمحرك و زمینهها و فرایندهاي ،CSR
انتظارات از  ،CSRمدو ذين عان ،ابعاد  ،CSRحوزههاي
 ،CSRمعیارهاي Carroll ،CSR
اقدامات اصل  ،CSRحوزههاي  ،CSRایزو ۲۶۰۰۰

براساس این مدو که پنج جبعد دارد و در راستای قانون اهداف ،وظایف و تشـکیالت وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري است ،بهجز دو مسئولیت آموزش -پژوهش و قانونی ،مؤل ـههای سـه
مورد دیگر یعنی مسئولیت اخالقی دبا مؤل ههای مبارزه با فساد و رشوه ،ایجاد فرصتهاي برابـر
و اجتناب از تبعیر ،رعایت مالکیت معنوي ،احترام به ارزشهاي اجتماع و رعایت اصـوو و
مــوازین اخالقــ  ،مســئولیت زیســتمحیطی دبــا مؤل ــههای پرهیــز از آسیبرســاندن بــه
محینزیست ،صـرفهجویی در مصـرف انـریي ،جلـوگیري از آلـودگ هـوا و انتشـار گازهـاي
گلخانــهاي ،بازیافــت و کــاهش ضــایعات و مســئولیت نوعدوســتی دبــا مؤل ــههای حمایــت از
اقدامات داو لبانۀ کارکنان در فعالیتهاي اجتماع  ،کمك به توسعۀ منا ق محروم ،کمكهاي
خیریه دهمکاري و کمك به نهادهاي خیریه و بشردوستانه  ،توسعه و ارتقـاي دانـش و فرهنـگ
ً
عموم جامعه مستقیما با موضوع ما در ارتبا است.
مــن داز منظــر جامعــهشــناختی « ،دانشـگاه» را محــل تولیــد و بازتولیــد ،انتقــاو و توزیــع و
کاربست دانش میدانم؛ به قوو مرتن ،دو کارکرد اولی دشامل تولید و بازتولید و انتقاو و توزیـع
دانــش  ،کارکردهــای آشــکار دانشــگاه بــه شــمار میآیــد و کاربســت دانــش در ســاحتهای
اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و سیاسی ،کارکردهای نهان یا غیرمستقیم آناند .حـاو کـارکردش
در ساحتهای اقتصادی و صـنعتی نیـز تـا حـدودی آشـکارتر و ملمـوستر و کارکردهـایش در
ساحتهای اجتماعی و سیاسی نهانتر و پنهانتر است .اگراه همۀ موارد فوب جزء مأموریتها
و وظایف دانشگاههاست اما به نظر میتوان گ ت که تبلور مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاهها در
کاربست دانش و بیشتر بخش مکنون آن یعنی همانا ساحتهای اجتماعی و سیاسی آن اسـت.
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پیشفرض این جستار آن است که دانشگاه به معنای عـامش ددر ایـران یـا هـر جـای ایـن کـرۀ
خاکی اعم از کشورهای پیشرفته و مدرن تا کمترپیشرفتکرده نتوانسـته یـا نخواسـته اسـت بـه
مسئولیت اجتماعی خودش آنانانکه بایدوشاید بپردازد .دانشگاهها آنانان درگیـر رقابـت بـر
سر رتبهبندیهای مختلف -که هراه بیشـتر و بیشـتر بـا شـاخصهای ّ
کمـی و عینـی سـنجیده
میشوند -شدند که یا غافل از وظایف و کارکرد خود در خصوص مسئولیت اجتمـاعی بـوده و
ً
ً
یا اساسا آن را کنار گذاشتهاند .اساسا شـاید بـا تسـامح بتـوان وظـایف و کارکردهـای آشـکار و
عینیتر دانشگاهها را به سایر نهادها اعم از داخلی و یا خارجی سپرد دانانکه مرسـوم اسـت در
قالب اعطای بورسیههای تحصیلی ،کرسیهای تخصصـی ،برنامـههای تبـادو اسـتاد و دانشـجو
و ...و یا بهصورت آموزشهای مجازی و عام در داخل یا خارج کشور اما کارکرد پنهـان آن را
ً
نمیتوان بازخرید کرد و ذاتا باید درون قلمروی هر فرهنگ و کشوری صورت بگیرد؛ لذا شاید
اصلیترین و مهمترین کارکرد و وظایف دانشگاهها در حوزۀ مسئولیت اجتمـاعی آنهـا خالصـه
شود .در ادامه به نمودها و مؤل ههای عینـی و کمتـر عینـی مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاهها در
بحرانها خاصه در اینجا ویروس همهگیر کووید 19-پرداختهایم.
مداخلههای (مسئولیتهای) اجتماعی در بحران

1

با توجه به موضوع محوري بحی حاضر که به مدیریت بحران کرونا و تـأثیر و تـأثری م پـردازد
ً
که از نظام آموزش عالی بهعنوان یک نهاد و بازیگر واسن داشته و نهایتا جامعه را متأثر از خـود
ً
خواهد کرد ،قطعا در ابتدا بایست به موضوع مدیریت بحران و تعریـف و م هومسـازي پیرامـون
آن پرداخته شود تا در ادامه بتوانیم براساس ایـن م هومسـازي و برسـاخت مسـئولیت اجتمـاعی،
موقعیت دانشگاهها را بهعنوان نیروهای صف نظام آموزش عـالی در بهبـود مـدیریت بحـران بـه
شکل ویژه بررس کنیم .هریک از نهادها و بازیگران م توانند در زمانهاي قبل ،حین و پـس
از بحران ،نقشهاي مت اوت را ای ا نمایند .اقدامات قبل از بحـران ،اقدامات انـد کـه ـ یـک
برنامة اندساله حاصل م گردند و بـه مـدتزمان و برنامـههاي درازمـدت نیـاز دارنـد .شـروع
ً
بحران معمو در زمان بسیار کوتاه صورت میگیرد که مسئو ن و افـراد جامعـه در ایـن زمـان
ً
متوجه آغاز بحران م گردند و عمدتا از دیدگاه انجام برنامههاي عملیات  ،زمـان بسـیار مهـم و
قابلمالحظه است .در مرحلة حین بحران ،فعالیتها و زیراقدامات بسـیاري انجـام م گیـرد تـا
 . 1بحران و مدیریت آن ،م هومی گسترده و اندوجهی است .جهت درک آن مراجعه کنید بـه کتـاب اجتمواعمحوری در
مدیریت بحران ،نوشتۀ کرم حبیبپورگتابی ،انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.
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بتواند ابعاد فاجعه و اثـرات آن را بـه یـک حـد قابـلقبوو تنـزو دهـد کـه دراینمیـان مسـئولیت
اجتماعی دانشگاهها اعم از پزشکی و غیرپزشکی نمود بیشتری خواهد داشت.
سپس ،مرحله پس از بحران است که یک فرایند و ن مدت براي بازگرداندن اوضاع به حالـت
عادي دحاو یا حالت قبل از بحران یا حالت مناسب و پایدار جدید اسـت .ایـن مرحلـه بـراي مـدت
زیادي با مشـکالت مواجـه بـوده ،همـواره مسـائل فـردی دروانـی و جـان  ،اجتمـاعی -فرهنگـی،
اقتصادی و سیاسی بروز حوادث ،گریبـانگیر ایـن مرحلـه از کـار اسـت .لـیکن پـس از مـدتزمان
مناسب ،اوضاع به حالت اولیه سوب داده میشود و ارخه مدیریت بحران بـراي رویـاروی بـا سـانحه
دیگر آماده م گردد .رویکردی که این جستار بـراي بهبـود مـدیریت بحـران انتخـاب کـرده اسـت،
براساس مراحل ارخه مدیریت بحران است که شامل اهـار مرحلـه پیشـگیری ،آمـادگ  ،مقابلـه ،و
بازسازی و بازتوان است .شاید بتوان دو مرحلۀ اولیه دمراحل پیشگیري و آمادگ را مرحلـۀ پـیش از
ً
بحــران ،مقابلــه را مرحلــۀ بحــران و درگیــری و نهایتــا بازســازی و بــازتوان را مرحلــۀ پــس از بحــران
دستهبندی کرد .شرا این اهار مرحله و نقش نهاد دانشگاه دآموزش عالی در هـر مرحلـه بـا تأکیـد
بر بحران کرونا بدینصورت است:
 )1پیشااگیري :1بــه معنــاي اجتنــاب کامــل از تــأثیرات مخــا رات و س ـوانح مربو ــه اســت.
پیشــگیري ،بــر برداشــت و میــل بــه دوري کامــل از تــأثیرات بــالقوه معکــوس از ریــق اقــدامات
صورتگرفته قبل د لت دارد .منته ازآنجاکه پیشـگیری کامـل از آسـیبهاي ناشـ از سـوانح
امکانپـذیر نیسـت ،ایـن مرحلـه بـه مرحلـة «کـاهش» 2تعبیـر م شـود د. UNISDR, 2009: 22
ازجمله اقدامات پیشگیرانۀ دانشگاه م توان به ایـن مـوارد اشـاره کـرد :ایجـاد و توسـعۀ بسـترهایی
جهت مقابلۀ احتمالی و تولید و انباشـت دانـش -اعـم از بخـش نرمافـزاری یـا محتـوایی دانـش و
بخــش ســختافزاری یعنــی صــنایع ،تکنولــویی ،پژوهشــگران و متخصصــان -در حوزههــای
تکنولوییک تولیدی ،فضای مجازی ،رسـانهای و غیـره .ازنظـر سـازمان مـدیریت بحـران کشـور،
پیشگیری شامل مجموعة اقدامات است که با هدف جلـوگیری از وقـوع حـوادث و یـا کـاهش
اثرات زیانبار آن ،سطح خطرپذیری جامعه را ارزیـاب نمـوده و بـا مطالعـات و اقـدامات زم،
سطح آن را تا حد قابلقبوو کاهش م دهد دسازمان مدیریت بحران کشور. 1 :1388 ،
 )2آمادگي :3بـق تعریـف  ، UNISDR (2009: 21شـامل دانـش و ظرفیتهـای اسـت کـه
حکومتها ،سازمانهای حرفهای ،اجتماعات و افراد بهمنظور پیشبین و پاسـخ مـؤثر بـه تـأثیرات
1. Prevention
2. Mitigation
3. Preparedness
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وقایع یا شراین مخا رهآمیز قریبالوقوع یا موجود توسعه م دهند .همهنین بـق تعریـف سـازمان
مدیریت بحران کشور ،مجموعه اقدامات است کـه توانـای جامعـه را در انجـام مراحـل مختلـف
مدیریت بحران افزایش م دهد .آمادگ شامل جمعآوری ا العات ،برنامـهریزی ،سـازماندهی،
ایجـاد سـاختارهای مـدیریت  ،آمـوزش ،تـأمین منـابع و امکانـات اسـت .وایه مـرتبن بـا آمــادگ ،
«آمادهبودن» 1است که به معنای توانای پاسخ سریع و مناسـب در زمـان زم اسـت د UNISDR,
 . 2009: 21دانشـگاهها م تواننـد نقشـ قـوی و مهـم در همـه سـطوا از توسـعه ظرفیتهـا و
مهارتها براي آمادگ در برابر بحـران ای ـا کننـد .ایـن نهـاد م توانـد در حوزههـای حمایـت،
ارزیاب  ،ظرفیتسازی و مدیریت دانش ،مؤثر واقع شود؛ براي میاو ،در حوزه حمایت م توانند
در کنار دولت ،به بازنگری سیاستها در جهت تضمین مقابله کارآمد با مسـائل بپردازنـد .آنهـا
م توانند در تدوین سیاستها ،توسعه اسـتراتژیها و راحـ برنامـهها و پروتکلهـا در سـطوا
گوناگون آمادگ در برابر بحرانها ازجمله کووید 19-نقش داشته باشند .در حوزه ارزیاب نیـز
م توانند به ارزیاب آسیبپذیریها و ریسکهای ناش از مخـا رات گونـاگون در حوزههـای
عملیات مربو به خودشان بپردازند.
 )3مقابله :2عبارت از ارائه خدمات اضطراری و مساعدت عموم در وو یا بالفاصله پـس از
وقوع یـک سـانحه بـهمنظور نجـات زنـدگ  ،کـاهش تـأثیرات آن روی سـالمت ،تضـمین ایمنـ
عموم و رفع نیازهای معیشـت پایـه در بـین مـردم متـأثر اسـت د . UNISDR, 2009: 24مقابلـه
شامل انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنباو وقوع بحران است که بـا هـدف نجـات
جان و ماو انسانها ،تأمین رفاه نسب برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام م شود.
عملیات مقابله شامل هشدار ،جستجو ،نجات و امداد ،بهداشت ،درمان ،تأمین امنیت ،ترابری،
ارتبا ات ،تدفین ،دفع پسماندها ،مهار آتش،کنتـرو مـواد خطرنـاک ،سوخترسـان  ،برقـراری
شریانهای حیات و سایر خدمات اضطراری ذیربن اسـت دسـازمان مـدیریت بحـران کشـور،
. 2 :1388
ً
مرحله مقابله و بهعبارت پاسخ به سوانح ،غالبا بر نیازهـای فـوری و کوتاهمـدت تأکیـد دارد و
اغلب به مرحلـه «امـداد در برابـر سـانحه» 3تعبیـر م شـود؛ بـهعبارتدیگر ،هـدف ایـن مرحلـه،
بهحداقلرساندن آسـیبهای اجتمـاعی ،تل ـات جـان و خسـارات مـال بـا انجـام یـک رشـته
1. Readiness
2. Response
3. Disaster Relief
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اقدامات فوري مانند اعالمخطر ،ارائۀ خدمات مشـاورهای و مشـورتی و بسـیاري دیگـر اسـت.
برخ از این اقدامات عبارتاند از:
 ا العرسان مناسب؛
 اعالم هشدارهای سریع1؛
 تشکیل ستاد بحران برای هدایت و مدیریت بحران؛
 توجیهسازي مردم از رویدادها جهت اقدامات همسو با تصمیم ستاد بحران؛
 بسیج همه منابع و امکانات موجود.
دانشــگاهها در ایــن مرحلــه نقــش حمــایتی ،مکمــل و غیرمســتقیم دارنــد .در ایــن مرحلــه،
دانشگاهها در حمایت و ترویج دستورالعمل دولت در کاهش بحران نقش دارند .آنها به کمک
ابزارهاي زیادی م توانند موجب پرورش و هدایت رفتارها و کردارهای کـاهش بحـران توسـن
مردم شوند که ازجملـه م تـوان بـه فعالیتهـاي آ گاهسـازی و ظرفیتسـازی کـاهش بحـران،
گسترش رویکردهای مشموو و فراگیـر مـدیریت بحـران ،توسـعه و تـرویج پروتکـل ،مـدوها و
ابزارهای عملیات معاش پایدار ،تقویت ابزارهای آمادگ در برابر بحران ،کمک به ارزیاب های
ریسک و برنامهریزی اقدام ح ظ خود ،حوزههای عموم و دیگر زیرساختهای حیات ایمـن
در برابر بحـران ،شناسـایی مشـکالت و معضـالت اجتمـاعی و فرهنگـی اجـرای پروتکلهـای
حیــاتی ،کمــک بــه ایجــاد همــدلی و پیونــد عمــومی ،کمــک بــه ایجــاد بســیج و مطالبــهگری
ً
اجتماعی ،توجیه فشار و خشونتهای قانونی میال در بـاب قرنطینـۀ خـانگی در بحـران کرونـا،
ً
جعل و خلق شعارها و اصطالحاتی که جامعه پذیرای آن باشد دمیال تغییر شعار فاصلۀ اجتماعی
به فاصلۀ فیزیکی ،اـون اصـطالا اولـی بـار اجتمـاعی -فرهنگـی من ـی دارد  ،زمینهسـازی و
ترویج مشاغل جدید و مجازی ،بازنمایی و تقویت اخالب و ارزشهای انسانی ،تقبیح رفتارهای
ضد ارزشی و اجتماعی همهون احتکار و بـه فکـر خـود بـودن ،توجیـه جامعـه و جلـوگیری از
وحشت روانی و اجتماعی و تـرویج آرامـش اجتمـاعی ،انسـجام مجـدد اجتمـاعی و بازسـازی
شاخصها و مؤل ههای روبهافوو سرمایۀ اجتمـاعی ،آمـوزش و توجیـه قرنطینـۀ مصـرف داینکـه
اگونه با یک یا اند دست لباس شاد باشیم ،داشتههای قدیمی خود را دوباره و بهینـه مصـرف
کنیم ،مصرف فرهنگی خود را در عرصههای مختلف با ببریم ،سرمایههای اجتمـاعی خـود را
تقویت و بازتولید کنیم و ، ...در حوزۀ سیاسی ترمیم اقتـدار و مشـروعیت دولـت و حاکمیـت
اشاره کرد.
1. Early Warning

بحران کرونا؛ بازگشت به مسئولیت اجتماعی مغفول ماندۀ کشور 265 /

 )4بازسازی و بازتواني :1عبارت است از ترمیم ،و در صورت لـزوم بهبـود امکانـات ،معـاش و
شراین زندگ اجتماعات متأثر ،ازجمله تالش براي کاهش عوامل ریسک بحرانهـا د UNISDR,
 . 2009: 22بازســازی ،شــامل تمــامی اقــدامات زم و ضــروری پــس از وقــوع بحــران یــا
فروکششدن شـراین بحرانـی اسـت کـه بـراي بازگردانـدن وضـعیت عـادي بـه منـا ق و مـردم
آسیبدیده با درنظرگـرفتن ویژگ هـای توسـعه پایـدار در تمـامی شـئون اجتمـاعی ،اقتصـادی،
سیاســی و زیســتمحیطی ،ض ـوابن ایمن ـ و مســائل فرهنگ ـ  ،تــاریخ و اجتمــاع منطق ـه
آسیبدیده انجام م شوند .بازتوان نیز شامل مجموعه اقـدامات اسـت کـه جهـت بازگردانـدن
شراین جسم  ،روح و روان و اجتماعی -فرهنگی آسیبدیدگان به حالت بیعـ بـه انجـام
م رســند دســازمان مــدیریت بحــران کشــور 1 :1388 ،؛ برهمیناســاس ،م ت ـوان گ ــت کــه
فعاوکردن تمام خدمات ،ترمیم و دوبارهسازي ساختارهاي زیربنای و سازههاي تخریبشده،
احیاي حیات اقتصـادی و بازگردانـدن فعالیتهـاي اجتمـاع و فرهنگـ را بازسـازی تعریـف
ً
م کنند .بازسازی م بایست کامال در برنامههای بلندمدت توسعه در نظر گرفتـه و ادغـام شـود
د. Aysan & Davis,1993: 48
مرحله بازسازي و بازتوان بالفاصله بعـد از اتمـام مرحلـة اضـطراري آغـاز میشـود و بایسـت
براساس راهبردها و سیاستهاي ازقبلموجود انجام شود که مسئولیتهای نهادي مشخصـ بـراي
بازیاب را تسهیل م کنند و مشارکت عموم را توانمنـد م سـازند .برنامـههاي بازیـاب  ،در کنـار
افزایش آ گاه عموم و درگیري آنها در زمان بعد از سانحه ،فرصتی گرانبهـا را بـراي توسـعه و
اجراي ابزارهاي کاهش ریسک سوانح و پیادهسازي اصل «ساختن بهتر از قبـل» 2فـراهم م کنـد
د. UNISDR, 2009: 22
در این مرحله نیز نقش دانشگاهها اثرگذار است و پـس از مهارشـدن بحـران ،بایـد پسمانـدها را
بردارد و بازسازی کند و یا از نو همهایز را بسـازد .بـا تقویـت بنیـۀ نظـام علـم در حـوزۀ بهداشـتی و
اجتماعی -فرهنگی در ابعاد نرمافـزاری و سـختافزاری ،سـازگاری و پیادهسـازی توسـعة پایـدار در
تمامی شئون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی جهت جلـوگیری از کـاهش آسـیبهای
بحرانهای اینانینی ،بازسازی ارزشهای موجود و ساخت و ترویج ارزشهای جدیـد بـرای شـراین
و موقعیتهای جدید ،اهمیت و توجه بیشتر به کار و نیروی انسـانی ،تأکیـد بـر هنـر و صنایعدسـتی،
تأکید بر پرورش خالقیتهای بداهۀ فردی ،بازتعریف تقسیمکار اقتصادی و اجتماعی بنـا بـر سـبک
1. Reconstruction & Rehabilitation
2. Build Back Better
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زندگی ایجادشده در شراین پساکرونایی ،بسترسازی و ترویج کسبوکارهای کواـک و زنجیـرهای،
بــازتعریف کــارکرد روســتاها و بهرهگیــری از شــراین و امکــان منــا ق روســتایی در حــوزۀ اشــتغاو
روستاییان و امکان نگهداری سالمندان شهری در محیطی بیعی ،1آموزش و توجیه قرنطینـۀ مصـرف
داینکه اگونه با یک یا انـد دسـت لبـاس شـاد باشـیم ،داشـتههای قـدیمی خـود را دوبـاره و بهینـه
مصرف کنیم ،مصرف فرهنگی خود را در عرصههای مختلف با ببریم ،سرمایههای اجتماعی خـود
را تقویت و بازتولید کنیم و. ...
درمجمــوع ،براســاس توضــیح مراحــل اهارگانــة مــدیریت بحــران و مشخصــات هریــک،
دانشگاه م تواند در هـر اهـار مرحلـة مـدیریت بحـران یعنـ پیشـگیري ،آمـادگ  ،مقابلـه ،و
بازسازي و بازتوان در قالب مسئولیتهای اجتماعی خود نقش ای ا کند.
آسیبشناسی وضع موجود نسبت دانشگاه -جامعه

شاید بتوان گ ت که فرهنگ دانشگاهی دبخوانید مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در درون نهاد
علم ،دانشگاه و مناسبات درون آن شـکل میگیـرد و بهتـدریج در جامعـه رواج پیـدا میکنـد.
نتیجۀ زودآیند و دیرآیند فرهنگ دانشگاهی نیـز «درجـاتی از فرهیختگـی» اسـت کـه در درون
ً
نهاد علم ،آموزش ،پژوهش ،تعامالت استاد با دانشجو ،دانشجو بـا دانشـجو ،و نهایتـا نیروهـای
دانشگاهی و جامعه تولید و بازتولید میشـود؛ برایناسـاس ،در شـرایطی کـه دانشـگاهها هـرروز
بیشازپیش تکنیکزده 2میشوند« ،فرهنگ دانشگاه» شکل نمیگیرد؛ این در حالی است که
ما با مصادیق مختلف ضد فرهنگی -فرهیختگـی حـدود  20تـا 30درصـد جامعـه در خصـوص
ً
همین بحران کرونا روبهروییم .قطعا میاوها و موارد زیادی در اذهان مرور میشود اما ذکر انـد
نمونۀ دردآور آن خالی از لطف نیست؛ عـدمتمکین بـه قرنطینـۀ خـانگی علـیرغم توصـیههای
پزشکی و تأکیدات حکومتی دآمارهای مختلف از  10تا 30درصد  ،فـرار از بیمارسـتان پـس از
میبتشدن تست کرونا دنمونههایی در سراسر کشور  ،برگزاری مح لهای خانگی و یـا فـامیلی
مراسـم خـتم درگذشـتگان و سـایر مراسـم روضـه و دعـاخوانی ددر اقصـا نقـا کشـور خاصـه
شهرهای مذهبی یزد ،قم ،مشهد ،اص هان و تهران  ،شکستن درب صحنهای ائمـۀ معصـوم بـا
توجیهات و خرافههای دینی ،زیرگـرفتن مـأموران نیـروی انتظـامی بـه جهـت عـدم اجـازۀ ورود
 .1یکی از پیشنهادهای موجود جهت ح ظ و بقای روسـتاها و از رفـی کـاهش هزینـهها و آسـیبهای مترتـب سـالمندان،
نگهداری آنها در منا ق روستایی در جوی خانوادگی و محیطی بیعی و سالم است.
 .2بــرای درک بهتــر ایــن م هــوم ،بــه جســتاری در بــاب «آمــوزش عــالی بهمیابــه تکنولــویی و نقــش آن در بحرانهــای
زیستمحیطی» به قلم نگارنده در ساو  ۱۳۹۸مراجعه شود.
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خودرو با پـالک غیرمـرتبن بـا آن شهرسـتان ،اقـدام بـه سـ رهای درون و برونشـهری بـهرغم
تأکیــدات مکــرر بهداشــتی و تأکیــدات حکــومتی ،اقــدام بــه خریــد و بازدیــدهای نــوروزی،
رعایتنکردن نکات بهداشـتی اولیـه در خروجهـای اضـطراری و قـراردادن خـود و دیگـران در
معرض خطر ،خرید و احتکـار اقـالم مصـرفی و ضـروری مـردم توسـن فروشـگاههای بـزرگ،
د ن و حتی گروهی مردم عادی ،گرانفروشی برخی کا های خـوراکی و بهداشـتی ،تقلـب
در تولید انواع کا های اساسی بهداشتی نظیر الکل که باعـی مسـمومیت ،قطـع عضـو و حتـی
مرگ شهروندان شد ،ایجاد ّ
جو مسـموم از خبرهـا و ا العـات نادرسـت و وحشـتآور و دههـا
مورد دیگر ،همه و همه نشان از درستعملنکردن یا مغ وومانـدن م هـوم مسـئولیت اجتمـاعی
دانشگاهها خاصه در دو ساحت اجتماعی و سیاسی دارد .شاید هر ذهـن قضـاوتکنندهای دبـه
ً
معنای کانتی بتواند با عنایت به مصادیق نامبرده و ضمنا شرا وظایف و مسـئولیت دانشـگاه در
مراحل اهارگانۀ مدیریت بحران ،قبر و بسن مسئولیت اجتماعی دانشگاهها را ارزیابی کنـد و
نیاز به شرا و ت سیر نباشد اما به ورکلی میتوان به نقصان آن فارغ از جزئیات شهادت داد.
با توجه به شراین موجود دبحران کرونایی و درهمتنیدگی با بحرانهای اخالو و مصـرف کـه
پیشتر شرحشان رفت ،به نظر میرسد که ما با یک پسرفت انسانی و اجتماعی روبهروییم دتأکیـد
بر دو حوزۀ انسانی و اجتماعی به معنای غ لت از حوزههای اقتصـادی و سیاسـی نیسـت کـه در
حوزۀ روانشناختی شاید با رجوع به نظرگاه فرویدی ،در این بحران مـا هـر دو پسـرفت مقعـدی و
دهانی را شاهدیم دجهت ح ظ بقا مردم ،دغدغۀ خرید و احتکار دستماو توالـت و نیـز بـه همـین
نسبت در ترس از قحطی ،و ترس از تمامشدن ضروریات و انبارکردن مواد خوراکی دارند امـا در
حوزۀ اجتماعی با پسرفت مؤل ههای سرمایههای اجتماعی و فرهنگی دکـه بـه ور م صـل در ایـن
جستار بدان پرداختیم روبهروییم .همهنین شاید زم شود بازتعری ی دیگر از قشربندی اجتمـاعی
میان شهروندان صـورت بگیـرد .شـهروندان عـادی و شـهروندان ممتـاز؛ ایـن بـار امـا نـه براسـاس
شاخصهای بقاتی یونان باستان ،بلکه براساس بسن نظری الکسی دوتوکویـل کـه معتقـد اسـت
ً
شهروندان عادی نسبت به مسائل و مصالح شهری که در آن زندگی میکنند کـامال بیت اوتانـد،
کسانی که آزادی انسانها را نابود میکنند ،درحالیکه تنها صورتهای آزادی را ح ظ میکننـد.
به این تعبیر ،درصد کم شهروندان عادی که قرب و قرنطینه را میشکنند و رعایت نمیکننـد ،حـق
و آزادی سایر شهروندان را ضایع میکنند.
در این شـراین کـه آمـوزش عـالی و تبلـور آن ،دانشـگاه ،هـرروز بیشازپـیش تکنیـکزده
میشود ما با یک دوگانۀ بیم و امید نسبت به آن روبهروییم؛ ازیک رف ،بـیم آنکـه تکنولـویی
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برساخته از نهاد علم ،مشکالت و بحرانهایی نظیر کووید ۱۹-را در دامان بشریت میگذارد 1و
از رفی این تکنولویی ددر اینجا منظور علوم بهداشـتی و اجتمـاعی امکـان برونرفـت و حـل
بحرانها را به ما داده و ما مدیون آن خواهیم بود ،به وریکـه از رفـی نظـام آمـوزش و تربیـت
انسانی را بازتعریف کرده که با مؤل ههایی نظیر مصرف کمتر انریی ،مصرف کمتر کاغذ بـرای
کتاب و دفتر و کپی و همهنین مداد و جـوهر ،تولیـد کمتـر زبالـه و ...باعـی ح ـظ و مانـایی
محینزیست میشود .در عرصۀ اجتماعی به بازسازی مؤل ههای سرمایۀ اجتماعی منجـر شـده،
بهرهمندی یکسان از آموزش عمومی و افزایش مصرف فرهنگی در عرصههای مختلـف خاصـه
بهبود سطح عمومی سواد شده و همهنین با بازتعریف تقسیمکار اجتمـاعی و اقتصـادی باعـی
تحرکهای عمودی و افقی اجتماعی و ترویج کسبوکارهای کواک و خالب میشود.
در پایان به نقل از استاد مطهری ،2گمشدۀ ایـن روزهـای مـا در مقابـل بیماریهـا ،سـیلها،
اضطرابها و احساس بیپناهیها ،علم و ایمان است .علـم دبخوانیـد تکنولـویی ،به وریکـه
گ ته شد و ایمان به انسان امنیت میبخشد .علم ،امنیت بیرونی میدهد و ایمان امنیت درونی.
علم در مقابل هجوم بیماریها ،سیلها ،زلزلهها ،وفانها و در کل بحرانهـا ایمنـی میدهـد و
ایمان در مقابل اضطرابها ،تنهاییها ،احساس بیپناهیها و پو انگاریهـا .علـم ،جهـان را بـا
انسان سازگار میکند و ایمان انسان را با خودش.
ً
نهایتا در این شراین برای ما ضروری اسـت کـه سـعی کنـیم واقعیـت را درک کنـیم .زمـان
میگذرد ،ایزها تغییر میکنند ،همهگیری خواهد گذشت ،حاو کامـل یـا بـه درجـاتی و اگـر
دوباره برگردد دوباره خواهد گذشت .باید امید را نگه داریم .نیاز به فکرکردن راجع به آینده و
فکرکردن راجع به بازسازی داریم؛ این مسئولیت واقعی اجتماعی دانشگاههاست.

 .1در ساو  ۲۰۱۵مقالهای در مجلۀ نیهر مدیسن در خصوص کروناویروسها توسن دانشمندان اینی -آمریکایی بـه اـاپ
رسیده است که میتوان دریافت این ویروس بازیهۀ دست آنها بوده ،به وریکه آنها ویروس جدید هیبریدی را شبیهسازی
کردند تا احتماو بدهند آیا ویروسهای سارس  ۲۰۰۳و کرونای خ اش میتوانند تالقـی پیـدا کننـد و یـک بیمـاری جدیـد
ایجاد شود که نتایج حاکی از میبتبودن پاسخ است .در آزمایشگاه روی موش نیز آزمایش و در نتـایج اعـالم کردنـد ایـن
احتماو وجود دارد که این دو ویروس تالقی پیدا کنند و نوپدیـدی و شـیوع سـریعی را در حـد اپیـدمی از ویـروس جدیـد
داشته باشیم دمتخصصان معتقدند که در شراین بیعی امکان این تالقی بسیار پایین اسـت  .ایـن مقالـه را میتـوان در ایـن
لینک مشاهده نمود:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008
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مسئولیت اجتماعی دانشگاه در شرایط ویژ کرونا
خدیجه س یری

مقدمه

1

در این جستار ،شراین ویژۀ کرونایی کشور با مأموریتهای دانشگاههای موسوم به نسل اهـارم
بررسی شده است .در شراین فعلی زم است دانشـگاهها ذیـل مأموریـت مسـئولیت اجتمـاعی
خود با کمک به مدیران و مجریان جامعه و با ایجاد شبکهسـازیهای مختلـف ،از ظرفیتهـای
دانشی و امکاناتی خود برای غلبه بر این بحران است اده کنند .آنها همهنین میتوانند بـه تقویـت
هویت جمعی مبادرت ورزند ،هدایت علمی جامعـه را بـر عهـده گیرنـد و در تصـمیمگیریها،
سیاستمداران و مدیران جامعه را یاری رسانند و به با رفتن همنوایی اجتماعی همت ورزند.
شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران نشــان داد کــه نــه بــا یــک پدیــدة تــکوجهی و یــا حتــی
اندوجهی ،بلکه با ابرپدیدهای صدوجهی سروکار داریم و لذا برای مدیریت اجتمـاعی شـهرها
و کل کشور ،باید سیاست صدوجهی متقابلی را اتخاذ کرد؛ موضوعی بسیار مهم که نـهتنها مـا،
بلکه بسیاری از کشورها آمادگی اتخاذ آن را نداشتند .بااینحاو ،وضع ما اندکی بغرنجتر بود.
اگراــه گ تــه میشــود دانشــگاهها در ــوو حیــات هشتصدســاله خــود انــد دوره شــامل
آموزشمحوری ،پژوهشمحوری و کارآفرینی را ی کردهاند اما بیشک در هیچیک از این دورههـا
دانشگاهها برجهای عاجی مستقل و بریده از جامعه نبودهاند و لذا نقشهایی را در قبـاو جامعـه اعـم
از نهاد سیاست ،نهاد دیانت ،نظمهای اجتماعی ،توسعۀ استعدادهای بشری و غیـره ای ـا کردهانـد .بـا
 .1استاد جامعهشناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
ایمیلkh.safiri@alzahra.ac.ir :
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همه این احواو ،مقوله مسئولیت اجتماعی در زمانه مـا انـدکی پررنـگتر و بهمیابـه ارزشـی مانـدگار و
قابلتحسین معرفی شده است؛ تا آن حد که برای این مقولـه در روزگـار فعلـی ،بـه نسـل جدیـدی از
دانشگاهها قائلاند ،بیآنکه مسئولیت اجتماعی نسلهای پیشین انکار شود.
مسئولیت اجتماعی دانشگاهها

دانشگاه نهاد اجتماعی و فرهنگی است که در آن دانش ،هم تولید میشود و هـم آمـوزش داده
میشود .فلس ۀ وجودی دانشگاه ،تولیـد خیـر عمـومی و رفـاه اجتمـاعی از ریـق علـمورزی،
علمآمــوزی و دانشپژوهــی اســت .از انــین دانشــگاهی انتظــار مــیرود ســرمایههای فکــری و
ارتبا ی و اجتماعی جامعۀ محلی و منطقهای و ملی را بسـن دهـد و رسـالت نقـد و روشـنگری
نسبت به کالنروندهای علم و فناوری و آیندة آن را در پیش گیرد دفراسـتخواه. ۱۸۵ :۱۳۹۵ ،
بــه ایــن معنــا ،انــین دانشــگاهی در ســطح منطقــهای و جهــانی در اجــرای وظــایف آموزشــی،
پژوهشی ،خدماترسانی ،مشارکت در کاهش اثرات من ی محیطی ،اقتصادی و بهداشتی ناشی
از منابع تالش میکند و رهبری جامعه را برای انتقاو به سبکهای پایدار زندگی بـر عهـده دارد
دس یری. ۱۳۹۸ ،
یکی از ویژگیهای این عصر ،تغییرات سریع در رخدادهایی پیشبینیناپذیر همهون شـیوع
ویروس کرونا و تعطیلی مراکـز اقتصـادی و خـدماتی و آموزشـی و اداری و بـه ورکلی حیـات
فیزیکی کلیت جامعه است .جوامع برحسب آنکه آمـادگی بـرای شـراین بحرانـی داشـته باشـند
خود را با این تغییر وفق داده ،بر آن مسلن میشوند و یـا آسـیبهای جـدی متحمـل میشـوند.
یکی از ارکان شناخت تغییر و تسلن بر آن ،دانشگاهها هستند که وظی ه نشر دانش و اسـت اده از
یافتههای علمی را در زندگی اجتماعی دارند؛ بنـابراین ،دانشـگاه نـهتنها نقـش خـود را در ارائـۀ
دانشهایش و مشارکت در امر کنترو بحران دارد ،بلکه باید مسئولیت اجتماعیاش را نسبت بـه
محله ،منطقه و حتی جهان انجام دهد.
توســعۀ آموزشهــای مجــازی تخصصــی و عمــومی میتوانــد در ایــن شــراین بســیاری از
فقدانهای علمی و آ کادمیک را بر رف کند و تغییرات ذهنی و رفتاری موردنیاز مدیریت ایـن
بحران را فراهم آورد؛ هراند به قوو جامعهشناس سوئدی -هاگراسـتراند -دربـارة انتشـار یـک
نوآوری برای تغییر رفتارهای مردم و دستبرداشتن از کنشهایی که برایشان عادت شده اسـت،
هر برنامه جدیدی که ارائه میشود ابتدا درصد کمی از مردمی که بیشتر ریسـک میکننـد ایـن
تغییــر را میپذیرنــد و رفتارشــان را تغییــر میدهنــد ولــی اکیریتــی ،پــس از ارزیــابی کنشهــای
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انجامشده توسن دیگران بهیکباره رو بهسوی رفتـار جدیـد میآورنـد و نمـودار  Sماننـد رشـد
سریع افراد را برای پذیرش نشان میدهد .دراینمیان ،عدهای نیـز هیچگـاه تغییـر را نمیپذیرنـد
دبودون. ۱۳۷۶ ،
در شراین موجود که اصرار بر اجرای کالسها بهصورت مجازی است ،عدهای از اسـتادان و
دانشجویان با این استد و که این دوره تمام میشود و دوبـاره مجبـور میشـوند مطالـب را تکـرار
کنند هنوز ورود پیدا نکردهاند .بااینحاو ،با گذر زمـان ،ایـن مقاومـت کمتـر میشـود و تغییـرات
ذهنی و رفتاری بیشتری نمایان میگردد .ایـن تغییـر قابلمالحظـه اسـتادان و دانشـجویان در قبـاو
حضور و فعالیت در فضای بزرگ و گسترده سـایبری و تبـادو دادههـای علمـی ،از توانمنـدی در
حاو رشـدی حکایـت دارد کـه میبایـد بـر آن پافشـاری بیشـتری داشـت .در ایـن فضاسـت کـه
کنشگران دانشگاهی میتوانند از تجربیات و دانـش جهـانی بـرای تطبیـق شـراین خـود بـا بحـران
پیشآمده و مـدیریت آن کمـک بگیرنـد .در ایـن عرصـه ،بسـیاری از ساایتهای دانشاگاهی معتبار
داخلــی و خــارجی ،کتــب و پایاننامــههای خــود را رایگــان بــه اشــتراک گذاشــتهاند .ایــن امــر
فرصتهای جدیدی را برای حضور فعاو دانشگاهها و مراکز علمی در شراین کرونـایی و تعطیلـی
این مراکز در محل و منطقة خود به وجود آورده اسـت کـه میتوانـد عـالوه بـر گسـترش علمـی،
زمینة ارتبا دانشگاه و جامعهای را که آن هم بهصورت گسترده در فضای سـایبری حضـور خـود
را تیبیت کرده است فراهم کند .این ،فرصتی بسیار خـوب بـرای دانشگاههاسـت تـا هادایت علمای
جامعه را بر عهـده بگیرنـد و مسـئولیت اجتمـاعی خـود را انجـام دهنـد .در ایـن فضـای گسـتردۀ
بینالمللی ،دانشگاهها میتوانند راههای گونـاگون کنتـرو بحـران را بـا اعضـای خـود بـه مشاورت
بگذارند و ایدههای جدید را در نظر و عمل در معرض ارزیابی آ کادمیک قـرار دهنـد و برحسـب
ماهیت رشتهها ،با است اده از توانمندی بینرشتهای ایدههای خالقانه بیشتری ایجاد کنند.
بدین ریق دانشگاه با ایجاد شبکههای بینرشاتهای میتواند با یاری اندیشهها به کمک جامعه
بیاید .یکی از نیازهای امروزۀ جامعـه ،ارتبـا بینرشـتهای و شـبکههای بینرشـتهای اسـت کـه
دانشگاه میتواند با شراین کرونایی اداره آن را بهصورت مجازی فراهم کند .در شراین بحرانـی
کنونی ،تمام بخشهای مختلف -از مشاغل مختلف گرفته تا سازمانهای اقتصادی اجتماعی-
داار مشکل شدهاند .متخصصان رشتههای مختلف با بهاشاتراکگذاری راهحلهـای خـود بـرای
فائقآمدن بر این بحـران ،راه برونرفـت را پیـدا خواهنـد کـرد .ایـن متخصصـان در دانشـگاهها
هستند و برای سیاستگذاران ،است اده از آنها بهراحتی امکانپذیر است ،بهشر آنکه دانشـگاه
در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود برای خیر عمومی پیشقدم شود و ارتبـا بـین مـدیران
جامعه با دانشگاه را برای گذر از بحران عملی سازد.
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نـوع توانمنادی خاود را باه

با مسئولیت اجتماعی ،دانشگاه دیگر من عل نیست و داو لبانه هـر
ً
اشتراک میگذارد .مسئلهای که معمو بین دانشگاههای مـا تـاکنون امکـانش پررنـگ نبـوده و
ً
دانشـگاهها عمومــا برکنــار از نیازهــای محلــی ،بــه مأموریتهــای تیبیتشــدة ملــی خــود اقــدام
میکنند .در این شراین بحرانی ،روابـن بیندانشـگاهی میتوانـد «ماشادن»هـای آ کادمیـک را
محقق سازد .این ،نیاز عصری است که ت ردگزینی ،بسیاری از مشکالت جامعـة مـا را ینحـل
گذاشته است .امروز و در این دوره کرونایی بیش از هر زمانی نیاز به ارتباطات شبکهای را اـه در
سطوا خرد و اه در سـطح میـانی در ارتبا ـات دانشـگاهی ،نهادهـا و بـه ور حـتم در سـطح
بینکشوری حس میکنیم.
در ارتبا با کالسهای مجازی و اسـت اده از منـابع و سـایتها اـون انـدان مسـبوب بـه سـابقه
سازمند و گسترده نبود ،لذا دانشجویانی که از مهارتهـای بیشـتر برخـوردار بودنـد ،در ایـن دوره بـا
گذاشتن کلیپهای آموزشی و مهارتی ،احساسی از نوعدوستی را ترویج کردند که خود مؤید توسـعۀ
اخالب اجتماعی و ارتبا دانش و مهارت با جامعه ذیل فقره مسئولیت نسبت به دیگران است.
امروزه دانشگاهها میتوانند بـا اجـرای برنامـههایی بـرای دانشـجویانی کـه در دانشـگاههای
داخلی و خارجی در حاو تحصیلاند ،آنها را بـهعنوان سـ یرانی در نظـر بگیرنـد کـه میتواننـد
خانواده و ا رافیانشان را هدایت علمی کنند و با شـبکۀ مجـازی دانشـگاهی و ارتبـا بـا دیگـر
دانشــجویان ،توانمنــدیهای منطقــهای و محلــی را شناســایی و در بســیج و اســت اده از ایــن
توانمندیها هویت جمعی را تقویت کنند .جامعهای که از انسجام اجتماعی ضعیف رنج میبرد،
در مواجهه با هر بحرانی این ضعف خود را به نمایش میگذارد .امروز که بحی کرونا به مسئلۀ
مرگ و زندگی ملتها و دولتها تبدیل شده است ،بیش از هر زمان دیگری باید بـه ایـن نکتـه
توجه کرد که کسانی که در این شراین بحرانی به اصل بقـا مقیـد نیسـتند و بـا دیگـر مـدیران و
مشاوران و مجریان همکاری نمیکنند ،درواقع نـهفقن خـود را بـه شـراین مرگبـار میکشـانند،
بلکه عـدۀ دیگـری را نیـز در ایـن فنـا بـا خـود همـراه میسـازند .مصـداقی از ایـن همراهـی و
کنشگری مسئو نه را در مقاومت اهالی شهرهای بزرگ و کواـک بـرای مـدیریت بیمـاری و
کنترو ورود مسافران در ایام پیش مشاهده کردیم .دانشگاهها میتواننـد ضـمن معرفـی اینقبیـل
ظرفیتهای بومی ،در تقویت هویت جمعی موردنظر نقشی تاریخی ای ا کنند.
خوشبختانه میتوان به اعتماد عمـومی جامعـه بـه نهـاد دانشـگاه ،بهمیابـه سـرمایه اجتمـاعی
ارزشمندی نگریست و از آن به بهترین نحو است اده کرد .تقابل علم و خرافات در ایـام اخیـر و
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تقویت فرهنگ علمی ،نمونهای از ن وذ محسوس و نامحسوس مراکز آموزش عـالی و دانـش و
فناوری در زنـدگیهای روزمـره مـردم اسـت .اسـت اده از دسـتورالعملهای علمـی تأییدشـده و
تقویت مراقبتهای رفتاری در این ایام و حتی بهرهگیری از نظریـات دانشـمندان بـرای کنتـرو
رفتارهای پرخاشگرانه در شراین قرنطینه اجباری و غیره نیز مؤید توجه فراوان جامعۀ عمومی بـه
جامعۀ علمی است؛ ظرفیتی که میتواند برای تیبیت ارزش علم در جامعه و است اده از آن بـرای
شراین مشابه مورد است اده قرار گیرد .به این معنا ،دانشگاه باید هدایت علمای جامعـه را در ابعـاد
مختلف بر عهده داشته باشد .این امر همان ور که گذشت ،با اهداف توسعه پایدار همـاهنگی
دارد .در این اهداف دانشگاه از هر فرصـتی اسـت اده میکنـد تـا بـا تکیـه بـر یافتـههای علمـی
همنوایی اجتمااعی را در همة سطوا ایجاد نماید .حقیقت این است که هنوز فاصلۀ ما با وضعیت
مطلوب این نوع از دانشگاهها زیاد است .امید است تجربه تلخ بحران کرونا برای آموزش عـالی
کشور درسهای زیادی داشته باشد.
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یادگیری در فضای مجازی:
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مقدمه و بحث

این نوشتار نیمنگاهی اس ت به م هوم ارتبا ات در جهان اوو -فیزیکی /بیعی و جهان دوم-
مجازی/صنعتی که بین کرونا بهعنوان پدیدهای همه جاگیر و فضای مجازی به عنوان بسـتری

همه جاحاضر تقا ع ایجاد می کند و ضمن تبیین م هوم و ماهیت عملکردی کرونا پیامـدهای
اجتماعی و امور مرتبن با کار و زندگی ،نتایج شش گانۀ آن را در حوزۀ یادگیری از راه دور یا

یادگیری واقعی-مجازی شده مورد بحی و تحلیل قرار می دهد .پایـان بخش ایـن نوشـتار نیـز
تأ کید بر این معناست که نظام یادگیری الکترونیک در شراین کرونایی به عنوان یک مکانیزم

جبران خأل بهوجود آمدۀ ناشی از شیوع بیماری کرونا مطرا می شود ،اما تنها شراین کرونـایی
نیســت کــه جمعیــت را وادار بــه عــدمجابجایی بین شــهری و درون شــهری و درخانهمانــدن و

نیامدن به محین بیعی می کند .زلزله ،سیل ،خطرزایی های امنیتی ،آلودهبـودن هـوا بـه دلیـل

وجود انواع آ ینده ها ،باران های اسیدی ،کاهش یۀ ازن ،ریزگردهـا و ده هـا عامـل آ ینـدۀ

محین زیست دیگر ممکن است شراین دورکاری دعاملی ۱۳۹۹ ،و یادگیری از راه دور را بـه
 . ۱استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
ایمیلssameli@ut.ac.ir :
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یک الزام گریزناپذیر بدو کند .تاکنون هیچ عاملی همهون کرونا ،این الزام و اجبار را بـرای

خانه نشینی و کار از راه دور به وجود نیاورده بود .در همین دوره ،کاستی های نظام یـادگیری
از راه دور به وضوا خود را نشان داد که از دو این خأل و نیازها ،نظام آموزشـی جـایگزین یـا
نظام آموزشی هوشمند و از راه دور تولدی دوباره پیدا می کند و ضرورت تقویت کی یت این
ً
نظام آموزشـی بـرای همـۀ دولت هـا خصوصـا دولت هـای پیشـرفتۀ جهـان آشـکار میشـود و

اقدامات و روندهای جدیدی را به وجود میآورد.
بیعت زندگی و هویت فردی و اجتماعی ،مبتنی بر ارتبا ـات اسـت و بـدون ارتبا ـات بـا
خــود 1و دیگــری 2امکانپــذیر نیســت .درواقــع ،در یــک تعامــل درونفــردی و بیرونفــردی،
باهمبودنها و تمایزها معنادار میشـود .بـا ظهـور صـنعت ارتبـا ی غیرهمزمـان از ریـق نامـه،
بازنماییهای هنری و رسانهای و همهنین صنعت همزمان ارتبا ـات 3از ریـق تلکـس ،تل ـن،
فاکس و ...عرصۀ ارتبا ی دوفضایی شد دعاملی۱۳۸۲ ،الـف،ب،ج؛ عـاملی۱۳۸۳ ،؛ عـاملی،
 ۱۳۹۴و با ظهور اینترنت از یک فضای شبیهسازی ارتبا ی که از آن تعبیر به واقعیت مجازی و
در وب  ۵.۰که یک فضای یکپاراۀ ادامـهداری فضـای فیزیکـی و مجـازی را ایجـاد میکنـد
دعاملی ، ۱۳۹۱ ،عرصۀ فضای دوم اهمیتی کانونیتر پیدا کرده است.
ویروس کرونا شرایطی را به وجود آورده است که فاصله با انسانها ،فاصله با بیعـت و فاصـله بـا
اشیا به الزامی اجتماعی تبدیل شده و ارتبا ات در فضای واقعی یا به تعبیری فضای فیزیکـی -بیعـی
داار اختالو و مشکل شده است .بهتبع انـین الزامـی ،نظـام حملونقـل بـه حـداقل ظرفیـت خـود
رسیده است .در نظر بگیرید که تعداد مسافرانی که در ساو توسن بیش از ۳۹هـزار 4هواپیمـا جابجـا
میشدند که جمعیتی بیش از اهارمیلیارد مسافر را جابجا میکردند ،داار مشکل و اخـتالو جـدی
شده است .کرونا یکمرتبه توق ی در پرواز هواپیماها به وجـود آورده اسـت کـه بـا مشـکل و بحـران
پارکینگ هواپیما مواجه شدهاند .ارزش سهام بورس در ه تههای نخست شیوع کرونا۲ ،تریلیـون د ر
کاهش پیدا کرد 5.حجم تبدیل سرمایه به نقدینگی ی اند ه ته تحـت تـأثیر نگرانیهـای ناشـی از
کرونا به ۳۵۰میلیارد د ر رسید 6که در گذشتۀ تاریخی سابقه نداشته است.

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/
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نمونۀ دیگر ،صنعت گردشگری است .این صنعت فراگیر ۱۰درصد تولیـد ناخـالص داخلـی
جهانی را به خود اختصاص میدهد .با شیوع ویروس کرونا ،صنعت گردشگری آسیب زیـادی
متحمــل شــده اســت و گردشــگری داخلــی و خــارجی ،هتلهــا ،آیانسهــای گردشــگری،
حملونقل هوایی ،راهنماهای محلـی ،اسـتارتآپهای حـوزۀ گردشـگری و ...همـه بـهنوعی
متضرر شدهاند .در اروپا ،کمیسیون اروپا اعـالم کـرده اسـت کـه ۱۰درصـد از تولیـد ناخـالص
داخلی اروپا از صنعت گردشگری است که این بخش با انتشـار ایـن ویـروس ۱۰۰میلیـارد یـورو
ضربه خورده است 1.شورای توریسم و مسافرت جهان 2اعـالم میکنـد کـه حـدود ۵۰میلیـون
شغل مرتبن با کرونا تحت تأثیر کرونا از بین خواهد رفت .از این مقدار ۳۰میلیون شـغل مربـو
3
به آسیا۷ ،میلیون در اروپا۵ ،میلیون در آمریکا و مابقی در سایر نقا جهان خواهد بود.
احساس نگرانی نسبت به ادامۀ زندگی ،اضـطرابهای ناشـی از ارتبـا بـا دیگـران و حتـی
اشیا ،تعطیلشدن فراگیر عبادتگاهها اعم از مساجد ،کلیساها و کنیسـه و تعطیلشـدن نمازهـای
جمعه و حتی حرم معصومین علیهمالسالم که در گذشـتۀ تـاریخ بـهجز شـراین سیاسـی سـابقه
نداشته است و همهنین تعطیلشدن فراگیر کودکستانها ،دبستانها ،دبیرستانها و دانشـگاهها و
ً
اساسا تعطیلشدن هر نوع اجتماع بشری ،نمونههایی از پیامدهای انسـانی حـین کرونـایی اسـت
که ات اب افتاده است.
در همــین دوره ،دولتهــای جهــان ،مکانیســمهای جبــران بســیار متنــوعی را بــرای جبــران
تعطیلشدن کسبوکارها ،کاهش خیرهکنندۀ اشتغاو و حمایتهای فردی و اجتمـاعی و ادامـۀ
یادگیریهای رسمی ،حرفهای و مهـارتی بـه کـار بردهانـد کـه البتـه جبرانهـا بهصـورت نسـبی
ً
کارساز است و مواردی کـه نهایتـا بـه حضـور افـراد در محـین بیعـی ،کارخانـههای صـنعتی
برمیگردد و نیازمند خدمات حملونقل و ارتبا ات بینالمللی اسـت ،تحـت تـأثیر جـدی ایـن
شراین قرار گرفتهاند و پیامدهایی سنگین به دنباو آن خواهد آمد.
سؤاو اینجاست که این فشار جهـان کرونـایی بـه عزیمـت بـه فضـای دوم زنـدگی یعنـی فضـای
مجازی و گرفتن انتخاب از دانشآمـوزان و دانشـجویان بـرای آمـوزش حضـوری و غیرحضـوری و
نوعی تکانتخابیشدن یادگیری الکترونیک و یادگیری از ریق فضای مجـازی ،مـا را بـا اـه نظـام
ً
تعلیموتربیت جدیدی مواجه میکند؟ سؤاو زمینهای که مطرا است این اسـت کـه اساسـا کرونـا در
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-jobspandemic-tourism-aviation/
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یک نگاه اولیه اه پیامدهای اجتماعی به دنباو خواهد داشت .در این نوشتار ابتـدا بـه ابعـاد زمینـهای
حین کرونا و پساکرونا بهلحاظ اجتماعی پرداخته میشـود و در پایـان مالحظـاتی در خصـوص نظـام
یادگیری جدید را خواهد شد.
پیامدهای اجتماعی و نظامهای کار و زندگی کوویاد 19-و زمیناههای تغییار در نظاام
یادگیری

َ
انتشار ویروس کرونا را میتوان بهعنوان یک «ا َبربحران» در نظر گرفت که پیامـدهای سیاسـی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را بـرای جهـان پسـاکرونا بـه همـراه خواهـد داشـت دمیرزائـی،
 . ۱۳۹۹پیشبینیهــایی ماننــد قطبیشــدن بیشــتر و افــزایش تضــادهای اجتمــاعی و تقویــت
ملیگرایی و اهمیتیافتن مرزهای ملی ،کمشـدن شـتاب  ،ESGشکستهشـدن حبـاب فنـاوری،
توسعۀ سیسـتمهای سـازمانی بـا ظرفیـت دورکـاری ،توسـعۀ شـهرهای هوشـمند ،اصـالا نظـام
دیوانسا ری ،تقوی ت پیونـدهای خـانوادگی ،بازسـازی سـرمایۀ اجتمـاعی و تقویـت همبسـتگی
پایدار و تغییر برنامهریزی و راحی شهری ،از سوی محققان و اندیشـمندان ایـن حـوزه مطـرا
ً
شده است که اساسا میتواند نگاه به نظام آموزشی و توقعات از آن را تغییر دهد.
 )1افاازایش تضااادهای اجتماااعی و تقویاات ملاایگرایاای :افــزایش تضــاد بقــاتی بــهعنوان یکــی از
پیامدهای شیوع ویروس کرونا در جهان پساکرونا در نظر گرفته شده اسـت .در دورۀ فراگیـری
کرونا ،بسیاری از کارگران از کار بیکار شدهاند و پس از فروکشکردن کرونا نیـز تـا پیـداکردن
کار جدید باید دورۀ بیکاری را ی کنند .انین وضعیتی میتواند تبعات اجتماعی ،فرهنگـی و
روانی زیادی برای فرد و خـانوادۀ وی در سـطح جامعـه داشـته باشـد .براسـاس گـزارش گـروه
اوراسیا د Kapadia, 2020پس از کرونا ،کارگران یقهآبی دکارگران فنی و نیمهفنی که کارهای
یدی انجام میدهند مانند کـارگران یقهسـ ید دکارکنـان حقـوببگیری کـه کـار تخصصـی یـا
نیمهتخصصی دفتری انجام میدهند نمیتوانند بهراحتی از خانه کـار کننـد .همهنـین تعطیلـی
مدارس ،فشار بیشتری را بر خانوادههای فقیر یا تکوالدی وارد میکند؛ لذا انتظـار مـیرود کـه
تضاد بقاتی پس از کرونا افزایش یابد .در یک افق بزرگتر ،مشکالت پیشآمده و کشـتهها و
مبتالیان فراگیر ،برای بعضی از دولتهای عضـو اتحادیـۀ اروپـا میـل ایتالیـا ،اسـپانیا و فرانسـه،
اهمیت مرز ملی و تکیه بر منابع ملی را افزایش میدهد و بهنوعی تأکید بـر ملیگرایـی بـهجای
منطقهگرایی و جهانیشدن را جایگزین خواهد کرد و به نظر میرسـد کـه اروپـای یکپاراـه در
این مسیر داار مشکالت اساسی خواهد شد.
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 )2کمشاادن شااتاب عواماال زیسااتمحیطی ،اجتماااعی و حکمراناای ) :(ESGهمــان ور کــه روشــن اســت،
عوامــل زیســتمحیطی ،اجتمــاعی و حکمرانــی 1در انــدازهگیری پایــداربودن و اثــرات اجتمــاعی
سرمایهگذاری در یک کسبوکار یا سازمان اهمیـت محـوری داشـتهاند .بـه نظـر میرسـد کـه پـس از
فروکشکــردن بحـران کرونــا ESG ،شــتاب خــود را از دســت دهــد .براســاس گـزارش گــروه اوراســیا
د ، Kapadia, 2020با شیوع کرونا ESG ،ممکن است شتاب خود را از دست بدهـد .تـالش کشـورها
برای جلوگیری از بحران اقتصادی میتواند به قیمت تغییر آبوهوا باشد.
 )3شکستهشدن حباب فناوری :ازجمله سـناریوهایی کـه بـرای جهـان پسـاکرونا مطـرا شـده
است ،تعدیلشدن میل و اشتیاب به فناوری بهویژه در میان نسل  Yیا هزاره کـه متولـدین -۱۹۹۵
 ۱۹۸۰هستند و «بومیان دیجیتاو» نیز نامیـده میشـوند و همهنـین نسـل  Zاسـت کـه متولـدین
 ۱۹۹۶به بعد هستند .جاستین لورنز دمدیر ارشد در اینوسکو 2معتقد اسـت کـه حبـاب فنـاوری
شکسته میشود و بحران کرونا میتواند اشتیاب و عالقهمندی شدید جهـان بـه فنـاوری را پایـان
دهد د . Kapadia, 2020درواقع ،انسان موجودی است که توانایی بـا یی بـرای خوداصـالحی
دارد .افرا ها و اغرابها جای خود را به بازگشت به شراین متناسب با حقیقت انسـان میدهـد.
تمایل انسان به بیعت و زندگی بیعی ،عنصری حقیقی در وجود انسان است که ممکن اسـت
ً
با نوآوریهای جدید خصوصا در حوزۀ فناوریهای جدید ،نوعی عمل افرا ی را فـراهم کنـد.
شراین کرونایی ،انتقاو به فضـای فناوریهـای جدیـد را تشـدید میکنـد و فاصـلۀ اجتمـاعی و
فاصله با بیعت و زندگی بیعی را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد؛ لذا این شراین ،افزایش
حسرت یا ناستالژیا نسبت به زندگی بیعی را فراهم میکند.
 )4فعالشدن سیستمهای سازمانی با رفیت دورکاری :در جهـان مجـازی و بـا توجـه بـه منطـق
«کار عددی» ،با م هومی به نام «کار مجازی» مواجهیم .در این فضای جدید ،کار از بسـتري
متصل به مکان مشخص و مرکزي ،به هویت مجزا از مکان و در شـکل غیرمرکزيشـده تغییـر
شکل م یابد و م هوم «کار فراگیر» را با خصوصیات همهون «نـامتمرکزبودن ،ناپیوسـتهبودن،
براي همگان بودن و از همهجا قابلاجرابودن» تحقق م بخشد دعاملی . ۱۳۹۲ ،براسـاس تغییـر
در م هوم کار ،به نظر میرسد که پس از فروکشکردن ویروس کرونا ،سازمانها بـه بـاز راحی
3
سیستمهای خود در راستای است اده از ظرفیتهای فناوریهای جدید بپردازند .کـارن هـریس
1. Environmental, Social, and Governance
2. Invesco
3. Karen Harris
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ً
دمدیرعامل برین ماکروترند گروپ 1بر این موضوع تأکید میکند که «احتمـا کـاهش هزینـۀ
فاصله» درنتیجۀ بحران ویروس کرونا تسریع میشـود و شـرکتهای زیـادی ،سیسـتمهایی را بـه
وجود میآورند که به کارمندان خود اجازه میدهد تا از خانه کار کنند و کارمندان بیشتری بـه
آن عادت میکنند و تبدیل به «عاداتی میشوند کـه ادامـه خواهنـد یافـت» د The Guardian,
 . 2020شایان ذکر است که نظام یادگیری نیز بهلحاظ فرایند ارتبـا اسـتاد و دانشـجو و رابطـۀ
کارمند با دانشجو و دانشجو با دانشجو ،موضوع محوری دورکاری است.
 )5توسع شهرهای هوشامند :شهر هوشمند بخشی از زبان سیاستگذاری و برنامهریزی شهری است
که به دنباو است اده از قدرت فناوریهـای جدیـد بـرای «دنبـاوکردن پایـداری اقتصـادی ،اجتمـاعی و
محیطی» است د . Hodgkinson, 2011در رویکرد خدمات شـهری ،شـهر هوشـمند «از فناوريهـاي
ارتبا ات و ا العات براي ایجاد اجزای زیرساختهاي حیات و خدمات شهري دسرپرست  ،2یادگیری،
سالمت ،امنیت عموم  ،امالك و مستغالت ،حملونقل و آب و برب به شکل آ گاهانـهتر ،تعـامل تر و
کارآمدتر است اده م کند» د . Belissent et al, 2010: 450در رویکرد «برنامهاي» نیـز شـهر هوشـمند
شهري است که بتواند فناوري ،ا العات و اشمانداز سیاس را درون یك برنامۀ منسجم بهسازي شهري
و خدمات گرد هم آورد د . Correia, 2011با توجه به ظرفیتهای فناوریهای جدید ،انتظار میرود در
جهان پساکرونا ،دولتها به است اده از انین ظرفیتهـایی در سـطح سـاختاری و کـارکردی در جهـت
پایداری شهری و بهزیستی و احترام و شادی شهروندان توجه کننـد .گـاردین د : ۲۰۲۰از دیگـر تـأثیرات
بالقوۀ ویروس کرونا ،تشدیدشدن زیرساختهای دیجیتاو در شهرهاست .شهرهای هوشـمند ،شـهرهای
ایمنتری از منظر سالمت عمومیاند و لذا انتظار میرود که تالش بیشتری برای دیجیتالیشدن شهرها به
وجود آید.
 )6اصالح نظام دیوانساالری :بـا توجـه بـه اینکـه در دورۀ شـیوع کرونـا و بـه ورکلی در دورۀ بحـران،
ساختارهای بوروکراتیک بر اقدامات مؤثر و بهموقع اثرگذاری من ی دارند ،لذا انتظار مـیرود کـه پـس از
دورۀ کرونا بـازنگری در نظـام دیوانسـا ری مـالی و اداری و فرهنـگ سـازمانی صـورت گیـرد و همـۀ
اقدامات قابلدیجیتاوشـدن ،موضـوع تحـوو دیجیتـاو و بـهنوعی تبـدیل محتـوا و فراینـدهای آنـالوگ و
فیزیکی به محتوا و فرایند دیجیتاو و الگوریتمی محقق شود.
 )7تقویت پیوندهای عاطفی و روانی اعضای خانواده :اسالم بـهعنوان مکتبـ انسانسـاز ،اهمیـت زیـادي
براي «وا ی خانواده» قائل است و خوشبخت و بدبخت جامعۀ انسان را منو به «فساد» و «صـالا»
1. Bain Macro Trends Group
2. Administration
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این نهاد م داند و از آن بهعنوان محل تسکین 1یاد شده است .انتشار ویروس کرونا و شراین گریزناپـذیر
ماندن در خانه ،فرصتی برای تحکیم بنیانهای خانوادگی ،بـاهمبودگی بیشـتر ،ارتبـا روحـی عمیـقتر،
تقسیمکار مشارکتی ،همکاری و توجه ،آرامش و امنیت درحمانی ۱۳۹۹ ،و مراقبـت جـدیتر اعضـای
خانواده فراهم کرده است .میتوان انتظار داشت که این روابن ،در دورۀ پساکرونا به تقویت نهاد مقـدس
خـانواده و شـناخت بهتـر اعضـای آن از یکـدیگر و مالحظــات و روحیـات هـم منتهـی شـود .حســین
ابراهیمی ،2روانشناس دراینزمینه معتقد است که «در ایـن دورهمبودنهـا ،افکـار من ـی و تعارضـات و
ً
مشکالتی که قبال فرصت بروز و بیان پیدا نمیکردند مطرا و کدورتها بر ـرف میشـود .همین ـور
فرصتی برای خود و رسیدگی به کارهایی است که همیشه تلنبار و فراموش شده است .همۀ اینهـا سـبک
زندگی آیندۀ ما را تغییر خواهد داد».
 )8بازسازی سارمای اجتمااعی و تقویات همبساتگی پایادار :جامعـهای کـه کرونـا در آن فـروکش
کرده ،از ظرفیت بازسازی سرمایۀ اجتماعی برخوردار است دفاضلی . ۱۳۹۹ ،بوردیو دبه نقل از
شیانی و دیگران ۱۳۸۸ ،در تعریف سـرمایۀ اجتمـاعی ،بـر «پیونـدهای اجتمـاعی و عضـویت
کنشگران در گروههـا و شـبکههای اجتمـاعی» تأکیـد دارد و رابـرت پاتنـام د ۲۸۵ :۱۳۸۰نیـز
سرمایۀ اجتماعی را بهعنوان «سازمانی اجتماعی متشکل از شبکۀ روابن و کنشهای آ گاهانه و
اعتماد اجتماعی» میداند.
 )9تنش میان تراکم و جداسازی :گاردین د ۲۰۲۰در مطلبی با عنوان «شهرها پس از ویروس کرونـا:
اگونه کووید ۱۹-میتواند به ور بنیادی زندگی شهری را تغییـر دهـد» ،بـه تـأثیرات شـیوع ویـروس
کرونا بر برنامهر یزی و راحی شهری پرداخته است؛ برایناساس ،پنـدمیهایی 3ماننـد کرونـا همـواره
موقعیتهای جدید شهری را شکل میدهند و تأثیرات زیادی را در ابعاد مت اوت شهرها ماننـد تـراکم
و جداسازی شهرها خواهند داشت .در راحی و برنامهریزی شهری ،به نظـر میرسـد کـه در جهـان
پساکرونا تنش میان تراکم و جداسازی به وجود خواهد آمـد .شـهرهای متراکمتـر ،بـهلحاظ مصـرف
انریی مقرونبهصرفهاند و کارآمدی بیشتری دارند .ازسـویدیگر ،جداسـازی نیـاز بـه زمـین بیشـتری
دارد .انتخاب هریک از این دو مدو راحی شهری ،بر هویـت شـهری و روابـن اجتمـاعی اثرگـذار
خواهد بود .به نظر میرسد که کرونا و تأکید بـر «فاصـلۀ فیزیکـی» ،برنامـهریزی شـهری مبتنـی بـر
جداسازی را بیشازپیش مورد توجه برنامـهریزان و سیاسـتگذاران حـوزۀ شـهری قـرار خواهـد داد.
بیوت جکم َ
« .1والله َج َع َل َل جکم من ج
سکنا» دسورة نحل ،آیة 80

2. https://www.eghtesadonline.com/
3. Pandemics
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ریهارد سنت 1داستاد مطالعات شهری در امآیتی دراینزمینه معتقد است که «در حـاو حاضـر ،مـا
در حاو کاهش تراکم در هر جایی که میتوانیم و به دلیل خـوبی هسـتیم» .ازنظـر سـنت ،در آینـده
روی پیداکردن راهکارهای راحی برای ساختمانهای ان رادی و محالت گستردهتر تمرکـز میشـود
که افراد را قادر میکند تا بدون اینکه در محلهـایی فشـرده میـل رسـتورانها و کافـهها باشـند ،بـاهم
معاشرت داشته باشند د . The Guardian, 2020در این مسیر ،دانشـگاهها و مراکـز علمـی متـراکم،
جای خود را به دانشگاههایی با ظرفیت پراکنده و با فاصلهگذاری بیندانشکدهای در پهنۀ جغرافیـایی
تخت میدهند.
جمعبندی :کرونا و پیامدهای بنیادین در نظام یادگیری

همان ور که مالحظه شد ،ویروس کرونا موجب یک انتقاو بزرگ جهانی شده و به ور حتم ،در دورۀ
کوتاهمدت یک بینظمی جهانی را به وجود میآورد و ممکن است نظامها یا نظمی جدید بـه دنبـاو آن
محقق شود .ویروس کواک با مقیاس نانویی کووید ۱۹-قدرت ن وذ جهشی و همهجاگیر 2دارد که بـا
سرعتی خیرهکننده از مسیر رابطۀ انسان با انسان ،انسان با بیعت و انسان با اشیا ،جامعۀ انسانی را گرفتـار
بیماری میکند .علیرغم اینکه در گذشته نیز فضای مجازی ،قلمروی بزرگی از ارتبا ات انسان با انسان،
انسان با ماشین ،ماشین با ماشین و اتصاو دیوایسهای هوشمند بـه انسـانها ،اشـیا ،ا العـات و فراینـدها
داینترنت همۀ پدیدهها  3بوده است اما با توجه به شراین پیشآمده و اقتضائات جدید ،انتقـاو بسـیاری از
امور به فضای مجازی بهعنوان یک امر قطعی و بهنوعی تابع منطق استبداد مجازی و یا تجربـۀ خطرهـای
بزرگ در فضای فیزیکی ،از اهمیت برخوردار است .در اینجا بر اند نکته تأکید میشود:
 ۱ویروس کرونا بـه جهـان بیعـی مربـو اسـت و ن ـوذی در جهـان مجـازی نـدارد امـا
پیامدهای زیادی را برای جهان مجازی به وجود آورده است .براینمبنا جهان مجـازی ،محیطـی
امن و بهعنوان جهان جایگزین و بهنوعی جهان مکمل برای جهان فیزیکـی -بیعـی محسـوب
میشود .البته این محین بهلحاظ نظام جهـانی حکمرانـی تهدیـدهای جـدی دارد کـه بـا تـدبیر
شبکۀ ملـی ا العـات ،میتـوان جلـوی بسـیاری از تهدیـدهای محیطـی را گرفـت و همهنـین
ً
بهلحاظ کاربر ،زنـدگی و کـار صـرفا از ریـق محـین مجـازی بههیچوجـه سـالمت متعـادو و
نیازهای بیعی انسانی را تأمین نمیکند.
1. Richard Sennett
2. Pandemic
3. Internet of Everything
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 ۲ویروس کرونا از یـک تـوانش جهشـی و پانـدومیک دهمـهجابودن برخـوردار اسـت و
فضـــای مجـــازی نیـــز خصیصـــۀ همهجاحاضـــر ،1غیرمرکـــزی ،2شـــبکهای ،مویو ربـــودن،3
بهمشارکتدرآوردن همگان و از همه مهمتر یک ماهیـت رقـومی ددیجیتـاو دارد کـه انعطـاف
عملکرد کوانتومی ،الگوریتمی و محاسـباتی بسـیار قدرتمنـد بـه آن میدهـد دعـاملی. ۱۳۹۶ ،
ازسویدیگر ،این جهان به قوو وندایک ،ما را وارد عصر ان جـار اتصـا ت و ارتبا ـات کـرده
اســت کــه از آن بــه اتصــاوگرایی 4تعبیــر شــده اســت دعــاملی و محســنی آهــویی. ۱۳۹۸ ،
خصیصههای جهان دوم ،ظرفیتهای بسیار زیادی برای کار از راه دور فراهم کـرده اسـت کـه
همۀ عرصهها را تحتالشعاع خود قرار داده است .یکی از دایرههای بزرگ مرتبن با کـار از راه
دور ،یادگیری از راه دور یا به تعبیر دقیقتر ،یـادگیری از ریـق فضـای مجـازی یـا فضـای دوم
است .این یادگیری به یک معنا یادگیری از راه دور نیست و یک نوع یادگیری با خصیصـههای
 ۱یادگیری همهجاحاضر و غیرمرکزی ۲ ،یادگیری تعاملی ۳ ،یادگیری شـبکهای و مـویو ر،
 ۴یادگیری یکپاراه ۵ ،یـادگیری یـهای و  ۶یـادگیری بـا ماهیـت رقـومی ددیجیتـاو و ۷
یادگیری با دادههای بزرگ دحافظۀ مجازی یادگیری است.
 ۳در گذشته ،در ارتبا انسان با فضای بازنمایی ،از مخا ب صحبت میشـد .در فضـای تعـاملی
ً
جدید ،در رابطۀ انسان با فضای دوم از کاربر صحبت میشـود کـه صـرفا یـک دریافتکننـده نیسـت،
بلکه بازخورددهنده نیز است .در اینجا منطق آموزش جـای خـود را بـه توانمندسـازی کـاربر میدهـد و
رابطۀ معلم و شاگرد را به رابطۀ متن و یادگیرنده و تقویت تواناییهای یادگیری تبدیل میکند.
 ۴پیشرفت عدالتگرای نظام یادگیری مجازی ،مسیر جدیـدی از رابطـۀ عاد نـه در نظـام
آموزشــی را رقــم خواهــد زد .در رویکــردی کلــی ،یــادگیری مجــازی اســت اده از ظرفیتهــای
فناوریهای جدید برای یادگیری و آموزش است .در انین رویکردی ،منـابع درسـی میتواننـد
در قالبهایی مختلف ارائه شوند و امکان مـرور مسـتمر وجـود دارد ،یـادگیری میتوانـد از هـر
جایی باشد ،منابع از هر جا و هر زمان در دسترس است و امکـان ارتبـا گسـترده و متقابـل بـا
دیگران وجود دارد و لذا رفع ابهام سریع و در زمان انجام میشود .ازسویدیگر ،در رابطۀ معلـم
با دانشآموز و دانشجو و یا رقابتهای تحصیلی بین دانشجویان ،مالحظات اخالقـی و رعایـت
عدالت ،جهتگیریهای متنوعی برای نظامهای آموزشی برای پرهیز از تبعیر به وجـود آورده
1. Omnipresence
2. Dispersal
3. Modularity
4. Connectivism
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که در نظام هوشمند جدید آموزشی ،قضاوت بعد الگوریتمی و هوشمند پیـدا میکنـد و میـزان
خطای انسانی را کاهش میدهد.
 ۵تقویت فراگیر نظام یـادگیری و پـژوهش الکترونیـک و هوشـمند بـهعنوان یـک امکـان
جایگزین و مکمل نظامهای آموزشی و پژوهشی ،ضرورتی قطعـی اسـت .بحـران کرونـا ،لـزوم
توجه به توسعۀ زیرساختها ،سطح سواد دیجیتاو کاربران ،مقرراتگـذاریهای مربو ـه ،تولیـد
برنامههای یادگیری ،پلت رمهـای یـادگیری کارآمـد و همهنـین سـازوکارهای پیگیـری وضـعیت
یادگیری افراد را به وجود آورده است و انتظار میرود که پس از این شوک جهانی ،موضوعاتی
همهون تقویت و توسعۀ دسترسی متوازن به محتوای یادگیری مکـانمحور ،کنتـرو بـر محتـوای
ا العات ،است اده از درسهای اندرسانهای و کـاهش شـکاف مهـارتی بیننسـلی دمعلمـان و
والدین مورد توجه قرار گیرد.
 ۶فضای مجازی ،تابع قانون کار مجازی است و برخالف کار دستی و کار مکانیکی کـه تـابع
قانون تک تولید ،تک توزیع و تک مصرف است ،کار مجازی از منطق یک تـالش و یـک سـاختار
و یک برنامه و نرمافزار بهمیابه متمایل به بینهایت تولید ،توزیع و مصرف برخوردار اسـت؛ لـذا اینکـه
هر دانشگاهی به ور مستقل نرمافزارهایی خاص برای آموزش و یـادگیری از راه دور درسـت کنـد یـا
کتابخانۀ دیجیتاو مستقل داشته باشد و یا حافظۀ مجازی خـاص ایجـاد کنـد ،یـک خطـای راهبـردی
ناشی از سواد ناقص یا قومیتگرایی دانشگاهی است که از امکان اشتراکگذاری یـا بهرهبـرداری از
ظرفیت بهاشتراکگذاشتهشده پرهیز میکند .پیشنهاد تأسیس شهر مجازی علـم ایرانـی کـه در سـاو
 ۱۳۸۸در قالــب ســه جلــد کتــاب مووتن مجووازی دعــاملی۱۳۸۸ ،الــف  ،یووبکههای علمووی مجووازی
د۱۳۸۸ب و پژوهش مجازی د۱۳۸۸ج پیشنهاد شد ،اگر تاکنون عملیـاتی شـده بـود امـروز از یـک
ظرفیت قدرتمند و تأمینکنندۀ همۀ نیازهـای مـرتبن بـا علـم و دانـش اعـم از منـابع علمـی مجـازی،
آزمایشگاههای مجازی و هوشمند ،دادههای بزرگ تولیـدات علمـی ایـران در قالـب مقالـه ،کتـاب،
رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری و یا ثبت اختراعات برخوردار بود .از همه مهمتر ،شـهر مجـازی
علم ایرانی ،یک دانشگاه بزرگ مجازی است کـه امکـان یـادگیری الکترونیـک و اشـتراکگذاری
دروس دانشگاههای برتر کشور برای سایر دانشگاه و بهرهمندی از نوآوریهای پراکنـده در سـرزمین
ایران و حتی جامعۀ ایرانی پراکنده در جهان را فراهم میکند .اینکه گ ته میشود علم ایرانی نـه علـم
ایران ،ناظر بر همین معناست که همۀ ایرانیان را بهعنوان ظرفیـت همافزایـی ببینـیم کـه شـامل بـیش از
هشتادمیلیون جمعیت حاضر در ایران و ششمیلیون جمعیت ایرانیان خارج از کشـور اسـت کـه البتـه
همۀ آنها در شراین سنی و علمی کنشگری علمی نیستند ولی ظرفیت فعاو «سـرمایۀ بـزرگ علمـی»
برای ایران و جهان محسوب میشوند.
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 ۷در نگاه به آینده و پساکرونا ،دانشهای جهان بهصورت فراگیرتر و محوریتر در جهت
توسعۀ دانش سالمت و درمان حرکت میکنند .فناوریهای نوین نیز جهتگیری قـویتری بـه
تشخیص ،درمان و نگهداری هوشمند خواهند داشت .گ تمان و رویکرد فناوری سبز ،نگـاهی
است که در همۀ عرصهها حتی توسعۀ نظام آموزشی ،برمبنای مسـئولیت اجتمـاعی و مسـئولیت
در قباو انسان و محینزیست بوده و توسعۀ فناوریهای آموزشی را با رویکرد کـاهش تخریـب
محینزیست اعم از هوا ،آبها و محین بیعـی زنـدگی دنبـاو میکنـد .درواقـع ،بـا توجـه بـه
بیمــاری کوویــد ۱۹-و حجــم شــیوع ویــروس کرونــا ،حساســیتهای بیشــتری بــه ســمت امــر
هوشمندسازی سالمت به وجـود خواهـد آمـد ،بهگونـهای کـه نظـام اخطـار سـالمت از ریـق
دیوایسهای متصل به انسان ،اشیا ،ا العات و فرایندها فراگیر خواهد شد.
نظام یادگیری الکترونیک در شراین کرونایی بهعنوان یک مکانیزم جبران خأل بهوجودآمدۀ
ناشی از شیوع بیماری کرونا مطرا اسـت امـا تنهـا شـراین کرونـایی نیسـت کـه جمعیـت را بـه
عــدمجابجایی ،درخانهنشســتن و نیامــدن بــه محــین بیعــی وادار میکنــد .زلزلــه ،ســیل،
خطرزاییهای امنیتی ،آلودهبودن هوا به دلیل وجود انواع آ یندهها ،بارانهای اسـیدی ،کـاهش
یۀ ازن ،ریزگردها و دهها عامل دیگر آ یندۀ محینزیسـت ممکـن اسـت شـراین دورکـاری و
یادگیری از راه دور را به یک الزام گریزناپذیر تبدیل کند .تاکنون هیچ عـاملی همهـون کرونـا،
این الزام و اجبار را برای خانهنشینی و کـار از راه دور بـه وجـود نیـاورده بـود .در همـین دوره،
کاستیهای نظام یادگیری از راه دور بهوضوا خود را نشـان داد کـه از دو ایـن خـأل و نیازهـا،
نظام آموزشی جایگزین یا نظـام آموزشـی هوشـمند و از راه دور تولـدی دوبـاره پیـدا میکنـد و
ً
ضرورت تقویت کی یت این نظام آموزشی برای همۀ دولتها خصوصا دولتهای پیشرفتۀ جهان
آشکار میشود و اقدامات و روندهای جدیدی را به وجود میآورد.
بدیهی است که  ۹محور زمینهای ذکرشده همراه بـا  ۷محـور راهبـردی بخـش جمعبنـدی،
محمل تدوین سیاستهای راهبردی در حوزۀ علـم و فنـاوری در فضـای دوم و شـراین امکـان
بهرهمندی از محـین تکمیلـی و جـایگزین در شـراین عـادی و شـراین اضـطرار و فوریتهـای
محین زیستی است .در پایان بر دو الزام کالن تأکید میشود که ابعاد اثرگذاری بزرگ دارد:
 ۱فضای مجازی یک ظرفیت دوم برای علم و نوآوری فناورانه و همهنـین فضـای کـار و
زندگی است که زم است همواره برای خدمات تکمیلی و یا خدمات مستقل و الزامی بهعنوان
ً
جایگزین فضای فیزیکی -بیعی آماده باشد تا خصوصا در صورت الزامات بیعی میل زلزلـه،
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هوای بسیار ناسـالم و خطـرزا ،سـیل ،غلبـۀ ریزگردهـا و بارانهـای اسـیدی و سـایر تهدیـدهای
محینزیستی بتواند کار و قلمروهای یادگیری الکترونیک و پژوهشهای دادهمبنـای دیجیتـاو و
حتی آزمایشگاههای نیمههوشمند و هوشمند را در دسترس قرار دهد و امکان عملیات علمی را
فراهم آورد.
 ۲برای دستیافتن به ظرفیت با زم است وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکـاری وزارت
بهداشت و درمان و معاونت علم و فناوری رئیسجمهوری ،اقدام به ارائۀ یحـهای جهـت تصـویب در
ستاد نقشۀ جامع علم کشور نماید .این یحه میتواند در خصـوص متراکمسـاختن ظرفیتهـای حـوزۀ
یــادگیری و آمــوزش الکترونیــک ،شبکهســازی قطبهــا و گروههــای علمــی ،ذخیرهســازی و امکــان
َ
بازخوانی ا َبردادههای ملی در حوزۀ منابع علمی ،دروس آموزشـی و کارهـای تحقیقـاتی و آزمایشـگاهی
در بستر «شهر هوشمند علم ایرانی» باشد.
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«پند آزادوار کرونا» به آموزش عالی برای
استفاده از فناوری دیجیتال:

ضرورت برنامهریزی برای تحول دیجیتال در دانشگاهها در «پساکرونا»

زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را اون نکو نگری سربهسر پند است
(رودکی)

مقدمه

عباس بازرگان 1و کاوه بازرگان
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شیوع ویروس کرونا در جهان باعی شد که دانشگاهها ،و بـه ورکلی نهادهـای آموزشـی ،در اغلـب
کشورها ازجمله ایران به ور موقت تعطیل شوند .این امر مانع دسترسی حـدود 1/5میلیـارد یادگیرنـده
به کالسهای درس حضوری در سراسر جهان شد .بهمنظور اارهاندیشی برای این مشـکل بسـیاری
از کشورها ازجمله ایـران بـر اسـت اده از سـامانههای یـادگیری الکترونیکـی تأکیـد کردنـد .ایـن امـر
میتواند ازیکسو ،بهعنوان یک «تهدید» برای آموزش عالی تلقی شـود .ازسـویدیگر ،بـا توجـه بـه
انقالب صنعتی اهارم و تحول دیجیتال در تمام شئون جامعه ازجمله دانشـگاهها ،از آن بـهعنوان یـک
فرصــت اســت اده شــود .در موقعیــت موجــود ،بــرای تحقــق تحــوو دیجیتــاو در دانشــگاهها میتـوان
«تهدیــد» را بــه فرصــت بــدو نمــود .ایــن امــر بــا همافزایــی راهبــردی در جهــت درهمتنیــدگی
زیرساختهای سختافزاری ،نرمافزاری و نیز توانمندسـازی نیـروی انسـانی نسـبت بـه مهارتهـای
.1

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ایمیلabazarga@ut.ac.ir :
 .2استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
ایمیلkbazargan@acm.org :
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دیجیتاو ،میسر است .تحوو دیجیتاو در دانشگاه ،فرایندی است که کاربرد فناوریهاای ناوین دیجیتاال

را در اابکسازی انجام تمام امور دانشگاه امکانپذیر میسازد .با توجه بـه مراتـب یادشـده ،در ایـن
مقاله سعی شده است به این سؤاوها پاسخ داده شود 1 :تأثیر آغازین کرونا بر آموزش عـالی اگونـه
اســت؟  2از تجربــۀ ســایر کشــورها در مقابلــه بــا تعطیلــی دانشــگاهها اــه میت ـوان فراگرفــت؟ 3
ویژگیهــای آمــوزش و یــادگیری در محینهــای غنیشــده بــا فنــاوری ایســت؟  4اگونــه تحــوو
دیجیتاو در دانشگاهها ،با تأکید بر یادگیری الکترونیکی ،در ایران در «پساکرونا» را میتـوان بهسـوی
مطلوبیت سوب داد؟ برای پاسخدادن به سؤاوهای یادشده ،از دادهها و ا العات پژوهشـی در سـطح
ملی و بینالمللی است اده شده است .نتیجه نشان میدهـد کـه هسـتۀ اصـلی کوشـشهای دانشـگاه،
کارکرد آموزشی است و صالحیتهای دیجیتاو هیئتعلمی ،دانشـجویان ،مـدیران و سـایر کارکنـان
در است اده از فناوریهای نوین ،با فرایند تحوو دیجیتاو دانشگاه رابطۀ مستقیم دارد؛ ازاینرو ،در ایـن
مقاله به سیستم یادگیری الکترونیکی ،بهعنوان یکی از مؤل ههای کاربرد فنـاوری دیجیتـاو در آمـوزش
و یادگیری ،توجه ویژه شده است.
بحث

ویروس کرونا انان در جهان شیوع یافته است که تا هشتم فروردینماه  ۱۳۹۹تعداد  ۱۹۹کشـور بـه
آن مبتال شدهاند .بق گزارش یونسکو د UNESCO, 2020براثر ویروس کرونا دکوویـد ۱۹-تـا
تاریخ  ۵فروردینماه  ۱۳۹۹در  ۱۶۵کشور جهان مدارس و به ورکلی سیستمهای آموزشی در تمـام
سطوا و مقا ع تعطیل شده است؛ برایناساس۸۷ ،درصـد دانشآمـوزان و دانشـجویان جهـان بـا
شــیوع ویــروس یادشــده ،از دسترســی بــه محــین واقعــی مدرســه و دانشــگاه و کالسهــای درس
حضوری داهره -به -اهره بازماندهاند؛ ازاینرو ،برخی کشورها سـعی کـرده و موفـق شـدهاند
که این اختالو در نظامهای یاددهی -یادگیری خود را از ریق تسهیالت حاصـل از فناوریهـای
دیجیتاو جبران کنند.
از رفدیگر ،یادآوری این نکته ضرورت دارد که در قرن بیستویکم -و حتی اند دهـه قبـل از
آن -انقالب صنعتی اهارم دشـوآب ۲۰۱۶ ،بهسـرعت بـر شـئون مختلـف جامعـهها اثـر گذاشـته و
است اده از فناوریهای جدید الزامآور و توصیه شده بود؛ از این جمله ،اسـت اده از فنـاوری ا العـات
و ارتبا ات در نظامهای آموزش عالی است .این کاربرد فنـاوری دیجیتـاو در آمـوزش عـالی ،تحـت
عنوان آموزش از راه دور ،یـادگیری الکترونیکـی دبـرخن  ،رویکردهـای انعطافپـذیر در یـاددهی-
یادگیری ،یادگیری باز و یا امیاو آن مورد است اده قرار میگیرد.

پند آزادوار کرونا به آموزش عالی برای استفاده از فناوری دیجیتال 293 / ...

با توجه به مراتب یادشده ،هراند مراکـز آموزشـی بـه علـت شـیوع ویـروس کرونـا تعطیـل
شدهاند ،برای جبران این اختالو از ریق فناوری ا العات و ارتبا ـات ،سـامانههای یـادگیری
الکترونیکی و برنامههای تلویزیونی ،کوشش شده است تا عرضۀ آموزش متوقف نشـود و ادامـه
یابد؛ بنابراین ،میتوان که گ ت که مراکز آموزش عالی تعطیل شدهاند اما آموزش تعطیل نشده است.
در اینجا این نکته شایانذکر است که هراند ویروس کرونـا موجـب تعطیلـی مراکـز دانشـگاهی
شده ،و آموزش با است اده از فناوری دیجیتاو و غیره ادامه یافته است اما ممکـن اسـت ادامـۀ آمـوزش
به یادگیری عمیق منجر نشود .برای اینکه عرضۀ آموزش با است اده از فنـاوری و مبتنـی بـر «وب» بـه
یادگیری عمیق بینجامد ،زم است آمادگیهای قبلی وجود داشته باشد دمنتظر ۱۳۹۸ ،؛ بـرای میـاو،
میتــوان تعاملیســاختن فراینــد یــاددهی -یــادگیری و عبــور از فراینــد مــدرسمحور بــه فراینــد
ً
دانشجومحوری را نام بـرد؛ لـذا ،صـرف بـهکاربردن فنـاوری در آمـوزش الزامـا پیامـدهای یـادگیری
موردنظر را به بار نمیآورد ،بلکه دستیابی به این پیامدها مستلزم رعایت ضوابطی است کـه بیتـوجهی
به آنها تجربۀ کالسهای درس اندین دهۀ گذشته را در فضای وب تکرار میکند.
با توجه به مراتب فوب ،در این نوشته بهاختصار به سؤاوهای زیر پاسخ داده شده است:
 دید کلی دربارۀ تأثیر آغازین کرونا بر نظامهای آموزش عالی جهان ایست؟ آمـوزش و یـادگیری در محینهــای غنیشـده بـا فنــاوری ،بـهویژه سیسـتمهای یــادگیریالکترونیکی از اه ویژگیهایی برخوردار است؟
 از تجربههای قابلتوجه برخی کشورها در مقابله با تعطیلی دانشگاهها اه پندی میتوان گرفت؟ تحوو دیجیتاو در دانشگاهها ،بـا تأکیـد بـر یـادگیری الکترونیکـی را در «پسـاکرونا» درایران اگونه میتوان بهسوی مطلوبیت سوب داد؟
برای پاسخدادن به سؤاوهای فوب ،نویسندۀ نخست این مقاله ،از تجربـۀ پـنج دهـه کـار در نظـام
آموزش عالی ایران بهره گرفته است و نویسندۀ دوم با تخصص در رشتۀ تعامل انسـان و رایانـه و یـک
دهه تجربه در دانشگاههای خارج از کشور و ایران و نیز از دادههای پژوهشی موجـود در سـطح ملـی
و بینالمللی بهرهمند شده است.
 .2نگاهی گذرا به تأثیر آغازین کرونا بر نظامهای آموزش عالی در جهان

از بهمنماه  ۱۳۹۸که شیوع کرونا در این نمایان شد و سپس به کشورهای دیگر سرایت نمـود،
بهتدریج این کشورها نسبت به تعطیلی دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی اقـدام کردنـد .در
ه تۀ اوو فروردین  ،۱۳۹۹درمجموع بیش از ۱/۵میلیارد یادگیرنده در سراسر جهان از دسترسـی
به کالسهای حضوری بازماندند د . UNESCO, 2020این تعداد در ایـران بـه ۱۸میلیـون ن ـر
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بالغ گردید .شدت شیوع کرونا در کشورهای مختلف مت اوت بـود؛ بـرای میـاو ،در ایتالیـا ایـن
شدت انان اشمگیر بود که دولت آن کشور بالفاصله تمـام مراکـز آموزشـی را تعطیـل کـرد.
همهنین این مراکز را نسبت به است اده از یـادگیری الکترونیکـی ترغیـب نمـود .در ایـن راسـتا،
مبلغ ۹۵میلیون د ر از رف دولت برای اجـرای یـادگیری الکترونیکـی اختصـاص داده شـد و
حمایتی ویژه برای این منظور به عمل آمد د . U.W.N, 2020حتی در کشوری مانند انگلسـتان
که در آغاز شیوع ویروس کرونا نسبت به تعطیلی دانشگاهها تردید کرده بودنـد ،مجبـور شـدند
پس از اند روز تمام مراکز آموزش عالی را تعطیل اعالم کنند .به ور خالصه ،اغلب دولتهـا
تمایلشان را برای است ادۀ دانشگاهها از سامانههای یادگیری الکترونیکی بیان کردند.
بدینســان ،بــهیکباره در اغلــب نقــا جهــان ،دانشــگاهها نســبت بــه اســت اده از یکــی دیــا
مجموعهای از رویکردها که متأثر از «پـدا -کـویی فناورانـه» 1دعلـم و هنـر یـاددهی -یـادگیری
ً
فناورانه است ،بـرای تبـدیل آمـوزش حضـوری بـه آمـوزش الکترونیکـی اقـدام کردنـد .معمـو
دانشگاهها سادهترین راه را در آن دیدهانـد کـه درسهـای مربـو بـه کالسهـای حضـوری را از
ریق «وب» بهصورت همزمان 2یا غیرهمزمان 3برای است ادۀ دانشجویان عرضـه کننـد امـا دربـارۀ
اغلب نظامهای آموزش عالی در جهـان امکـان تبـدیل بالفاصـلۀ تمـام کالسهـای حضـوری بـه
کالسهای مجازی و است اده از فضای دیجیتاو برای همۀ دانشجویان فراهم نبـوده اسـت .د یـل
این امر آن است که آموزش و یادگیری اثربخش در محینهای غنیشده با فناوری 4مسـتلزم توجـه
به الزامات و حداقلهایی است دبازرگان و فراستخواه ۴۳۹-۴۵۷ :۱۳۹۸ ،که باید بـرای دسـتیابی
به کی یت یادگیری به آنها توجه شود؛ لذا ،بدون رعایت الزامات یادشده ،نبایـد انتظـار داشـت کـه
آموزش مبتنی بر فناوری به تحقق یادگیری عمیق و پرورش پیامدهای 5موردنظر منجر شود.
 .3آموزش و یادگیری در محیطهای غنیشده با فناوری

تأثیر محین یادگیری و آشنایی مـدرس بـا رویکردهـای یـاددهی -یـادگیری انـان اسـت کـه یـادگیری
دانشجو میتواند در ی ی از یادگیری سطحی تا یادگیری عمیق رخ دهد .در بقهبندی بلوم 6سه سـطح
اوو دشامل بهخا رآوردن ،درک و کاربرد نمایانگر یادگیری سطحی و سـه سـطح دوم دشـامل تحلیـل،
1. Techno- pedagogy
2. Synchronous
3. Asynchronous
4. Technology Enhanced Learning
5. Learning Outcomes
6. Bloom Taxonomy
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ارزیابی و بهوجودآوردن نمایانگر یادگیری عمیق است .در کالسهای حضوری ،بـا توجـه بـه حضـور
کالبدی مدرس و دانشجو در یک مکان و دریافت بازخورد لحظهای ،امکان تعامـل مـدرس و دانشـجو
ً
که هستۀ اصلی یادگیری است فراهم است .معمو در رویکرد کـالس حضـوری مـدرس بـا دشـواری
یادگیری دانشجویان را ان رادی مینماید ،بلکه متوسن توانایی دانشـجویان را مـورد نظـر قـرار میدهـد و
فرایند یاددهی -یادگیری را در سطح متوسن توانایی دانشجویان بـه انجـام میرسـاند امـا در محینهـای
غنیشده با فناوری ،ازجمله یادگیری الکترونیکـی ،بـهرغم اینکـه بـازخورد لحظـهای از ـرف مـدرس
بهندرت ات اب میافتد ،مدرس میتواند یـادگیری دانشـجو را ان ـرادی نمایـد و امکـان دسـتیابی او را بـه
پیامــدهای یــادگیری فـراهم آورد دمشــایخ و بازرگــان . ۱۳۸۶ ،البتــه بـرای ایــن منظــور ،در سیســتمهای
دسامانهها ،برنامهها و فراینـدهای یـادگیری الکترونیکـی مـدرس ،یادگیرنـده و محـین یـادگیری بایـد از
آمادگی زم برخوردار باشند تا نتیجۀ موردانتظار حاصل شود .شک نیست که مدرس و نیز دانشجو باید
نهتنها آمادگی داشته باشند ،بلکه کوشش بیشتری در تـدریس و یـادگیری بـه عمـل آورنـد .عالوهبـرآن،
مدرس در محین غنیشده با فناوری باید از مهارتهای تکنو -پداگویی نیز برخوردار باشد.
بــه ورکلی ،براســاس مجموعــهای از عوامــل دزیرســاخت ،ســازمان ،درونــداد و فراینــد
سیستمهای یادگیری الکترونیکی را میتوان به شش دسـته تقسـیم کـرد دبازرگـان . ۱۳۹۱ ،ایـن
دستهها بهقرار زیرند:
نوع ّاوو ،رفتار مدرس مشابه کالس حضوری :مـدرس بـا اسـت اده از مـتن دیجیتـاو ،بهصـورت

پیدیاف و یا پاورپوینت همراه با صوت تدریس میکند .در این نوع سیستم ،مدرس مشابه کـالس
درس حضوری ،رویکرد مدرسمحوری را به کار میبرد و تعاملش با دانشجو بسیار محدود است.
نوع دوم ،است ادۀ مـدرس از منـابع رسـانهای در کنـار مـتن دیجیتـاو :در ایـن نـوع سیسـتم
یادگیری الکترونیکی ،مـدرس عـالوه بـر مـتن دیجیتـاو از برخـی منـابع رسـانهای نیـز اسـت اده
میکند .همهنین یادگیرندگان میتوانند از خدمات پشتیبانی برای یادگیری برخوردار باشند.
نوع سوم ،بـهکارگرفتن ابـزار فناورانـه توسـن مـدرس :در نـوع سـوم سیسـتمهای یـادگیری
الکترونیکی ،مدرس بر تعامل یادگیرنده با او و اسـت اده از تقـویم آموزشـی ،تکـالیف درسـی و
منــابع یــادگیری تأکیــد دارد .بــرای ایــن منظــور ،او ضــمن تهیــۀ ــرا درس و عرضــۀ آن بــه
دانشجویان ،از آنها میخواهد که به هدفهای یادگیری توجه کننـد .عالوهبـرآن ،از فرومهـای
دســخنگاه  1مهیاشــده اســت اده میگــردد .در ایــن نــوع سیســتمها ،هرانــد ابزارهــای یادشــده

1. Forums
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میتوانند در تدریس است اده شوند اما این بستگی بـه تسـلن مـدرس و آمـادگی دانشـجو بـرای
بهکارگرفتن آنها دارد.
نوع اهارم ،مـدرس بـهعنوان راهنمـا و بـرای هـدایت دانشـجو عمـل میکنـد :در نـوع اهـارم
سیستمهای یادگیری الکترونیکی ،مدرس بهعنوان راهنمـا سـعی بـر آن دارد کـه در فراینـد یـاددهی-
یادگیری به تعامل با دانشجو بپردازد .در این فرایند ،دانشجو بهسوی تعامل با منـابع و محتـوای درسـی
برای تحقق هدفهای یادگیری هدایت میشود .در انجام این امر ،مـدرس بایـد بـر فراینـد یـادگیری
ً
دانشجو نظارت کند .ضمنا سعی بر آن است که همکاری میان دانشجویان نیز به عمل آید.
نوع پنجم ،مدرس بهعنوان راهنما و پشتیبان یادگیرنده :در نوع پنجم سیسـتمهای یـادگیری،
مدرس نهتنها نقش خود را بهعنوان راهنما ای ا میکند ،بلکه بـا اسـت اده از سـازاگرایی 1و منـابع
آموزشی باز د ،2 OERدانشجویان را قادر میسازد کـه خـود بـه تولیـد محتـوا و مطلـب درسـی
بپردازند .عالوهبرآن ،در این نوع سیستمها ،دستیار آموزشی برای پشتیبانی دانشجو دوشبهدوش
مدرس با او همکاری میکند؛ برای میاو ،کاناو ارتبا ی دیجیتاو با دانشجو باعی میشـود کـه
مشکالت یادگیری دانشجو پیگیری و رفع شود .همهنـین ارز یـابی پیشـرفت دانشـجو در درس
به ور مستمر انجام میشود .سپس براساس نتایج حاصل از ارزیابی ،دانشجو راهنمایی میشـود
تا اقدام مناسب را برای تحقق پیامدهای یادگیری به انجام رساند.
نوع ششم ،تحقق اکوسیستم یادگیری الکترونیکی :ویژگیهای ایـن نـوع سیسـتم یـادگیری
الکترونیکی به شرا زیر است:
 ۱مدرس برای تدریس در محینهای دیجیتاو آمادگی یافتـه اسـت و بـر مهارتهـای زم
تسلن دارد؛
 ۲دانشجویان قبل از شروع یادگیری ،مهارتهای زم را برای حضور شـناختی و عـا ی
در سیستم یادگیری الکترونیکی به دست آوردهاند؛
 ۳برنامۀ درسی ،با توجه به نیاز یادگیرنده ،انعطافپذیری و منابع یادگیری بـا یرفنگـری
بهصورت تعاملی ،در سیستم عرضه میشود؛
 ۴فرایند یاددهی -یادگیری براساس تعامل دانشجو با همکالسیها و همیاری آنها برگزار میشود؛
 ۵ارزیابی یـادگیری و بـازخورد مسـتمر آن بـه دانشـجویان بـه یـاری دسـتیاران آموزشـی و
است اده از آنالیتیک یادگیری 3به عمل میآید تا پیامدهای یادگیری حاصل شود؛
1. Constructivism
2. Open Educational Resources
3. Learning Analytics
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 ۶الزامات کی یت نهتنها توسن مدرس مورد نظر قرار میگیرد ،بلکه مـدیران نیـز آنهـا را رعایـت
میکنند .عالوهبـرآن ،بـرای ا مینـان از کی یـت ،فـراهمآوردن زیرسـاخت ،درونـدادها و فراینـدهای
سیستم ،به ور مستمر مورد نظارت قرار میگیرد و براساس آن اقدام برای بهبودی به عمل میآید.
بهعبارتدیگر ،نوع ششم سیستمهای یـادگیری الکترونیکـی ،بـر مشـارکت فعـاو دانشـجویان در
فرایند یاددهی -یادگیری دبه ور همزمان و غیرهمزمان تأکید دارد؛ از ابزار فناورانه بـرای غنیکـردن
محین یادگیری بهره میگیرد؛ منابع یـادگیری بـا اسـت اده از اندرسـانهایها تولیـد و بـه کـار گرفتـه
میشود؛ همکالسیها بـا همیـاری و همکـاری بـه یـادگیری یکـدیگر یـاری میرسـانند؛ پیامـدهای
یادگیری با است اده از رویکردهای مناسب ازجمله سازاگرایی اجتماعی تحقق مییابد.
با مرور ویژگیهای این شش نوع سیستم یادگیری الکترونیکی ،به سهولت میتوان دریافت
که شیوع غیرقابلانتظار کرونا و تعطیلی دانشگاهها ،اگونه موجب تصـمیمگیریهای تصـادفی
برای جایگزیننمودن کالسهای حضـوری بـا «نـوعی» از سیسـتمهای یـادگیری الکترونیکـی
شده است .اینانین ،میتوان تصور کرد کـه در اغلـب مـوارد ،سیسـتم یـادگیری الکترونیکـی
اجراشده از نوع اوو بوده است.
با توجه به شش نوع یادگیری الکترونیکی که در فـوب بـه آنهـا اشـاره شـد و نیـز اینکـه در
ً
کالس درس حضوری مرسوم معمو از وسـایل کمکآموزشـی کمتـر اسـت اده میشـود ،میتـوان
یادگیری غنیشده با فناوری را در سمت راست پیوسـتاری بهصـورت شـکل  ۱نمـایش داد .در
این پیوستار ،در رف اپ یف کالس درس مرسـوم ،در وسـن یـف کـالس وارونـه 1و در
رف دیگر یف یادگیری الکترونیکی نوع ششام قرار دارد .البته میتوان کالس درس مرسوم را به
فناوریهای دیجیتاو مجهز کرد و از هر دو نوع دحضوری و برخن بهـره گرفـت .از ایـن نـوع
رویکرد تحت عنوان تل یقی 2یاد میشود.

کالس درس یادگیری
الکترونیکی نوع ششم

شکل  .1از کالس درس مرسوم تا

کالس درس مرسوم

یادگیری الکترونیکی نوع ششم

()Bates,2019, P.526

(چرخشی) 1. Flipped
2. Blended
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 .4تجرب برخی کشورها در روبهروشدن با تعطیلی دانشگاهها

آموزش عالی کشورها به گونههای مختلف با تعطیلی دانشگاهها ،برای مقابله با ویروس کرونا و
ادامۀ آموزش دانشجویان اقدام کردهاند .در مطالعهای که دراینباره در نهـاد شـورای تحقیقـات
آموزشی استرالیا انجام شـده د ، ACER, 2020مراحـل تصـمیمگیری بـرای اقـدام در راسـتای
یادشده ،در سه مرحله به شرا زیر مورد نظر قرار گرفته است:
 -۱واکنش سریع
 -۲ظرفیتسازی
 -۳پیگیری و پایداری.
در اینجا به هرکدام از این مراحل پرداختهایم.
 .1-4واکنش سریع

در این مرحله ،نظام آموزش عالی ضمن تماس با تمام دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از
آنها میخواهد کـه ـی کوششـی همکارانـه ،ا العـات موردنیـاز دربـارۀ منـابع موجـود بـرای
یادگیری الکترونیکـی را د بـق فرمـت ارسـالی بـه ا ـالع «سـتاد هـدایت آمـوزش» برسـانند.
ا العات موردنیاز میتواند شامل اقالم زیر باشد:
 فناوریهای دیجیتاو که در دسترس دانشگاه دپژوهشگاه/مرکز آموزش عالی و ...اسـتو امکان است اده از آنها توسن یادگیرندگان یا پژوهشگران وجود دارد؛
ً
 تعداد اعضای هیئتعلمی که قبال به تدریس در محینهای دیجیتاو پرداختهاند؛ تعداد کارشناسان دارای قابلیتهای کار با فناوری دیجیتاو و تسلن بر راحی محینهایمجازی یادگیری1؛
 تعداد اعضای هیئتعلمی که در برگزاری کارگاههای آموزشی توسعۀ حرفـهای مدرسـانبرای تدریس در فضای دیجیتاو تجربه دارند.
 .2-4رفیتسازی

در مرحلۀ ظرفیتسازی ،ابتدا باید نسبت به تقویت مهارتهای مدرسان برای تدریس در فضای
دیجیتاو اقدام کرد .سپس امکان تجهیـز مراکـز یـادگیری الکترونیکـی را در دانشـگاهها ازنظـر
سختافزار و نرمافزار و نیز پهنای باند و اتصاو فراهم آورد .سپس نسبت بـه آمـادهکردن کـادر
پشتیبانی و دستیاران فنـی و آموزشـی اقـدام کـرد .یکـی از موفقیتهـای سیسـتمهای یـادگیری
الکترونیکی ،وجود دستیاران آموزشی است .البته دستیار فنی به آمادهشدن سیستم ،و نظارت بـر
)1. Virtual Learning Environment (VLE
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آن ،برای اجرای فرایند یاددهی -یادگیری کمک میکند .ولی ظرفیتسازی برای بـهکارگرفتن
دستیار آموزشی ،تقویت انگیزۀ دانشجویان ،یاریدادن برای تالش مداوم و بـازخورد مسـتمر در
یادگیری آنها را باعی میشود؛ ازاینرو ،در این مرحله ،انتخاب و آمادهکردن دستیاران آموزشی
از اهمیت برخوردار است.
عالوهبرآن ،آشناکردن مراکـز یـادگیری الکترونیکـی دانشـگاهی بـا آنالیتیاک یاادگیری جهـت
است اده از دادههای حاصل از «پوشههای ثبت واقعه» 1برای تحلیل و ارتقـای کی یـت یـادگیری
دانشجویان از اهمیت برخوردار اسـت د . Buerck et al., 2014توجـه بـه ایـن امـر ،همـراه بـا
آشناکردن مدرسان با منـابع آموزشـی بـاز ،2اگـونگی تولیـد و اسـت اده از آنهـا در سیسـتمهای
یادگیری الکترونیکی ،میتواند در این مرحله انجام شود.

 .3-4پیگیری و پایداری

در مرحلۀ پیگیری و پایداری ،نهاد سیاستگذاری بق برنامـهای کـه در دو مرحلـۀ قبلـی تـدوین
کرده است ،نسبت به اجـرای سیاسـتهای اتخاذشـده و برنامـۀ عملیـاتی تدوینشـده بـه نظـارت
میپردازد .نتایج حاصل از نظارت بهمنظور رفع مشکالت پیشآمده و اقدام بـرای رفـع آنهـا مـورد
است اده قرار میگیرد؛ بهعبارتدیگر ،با توجه به اینکه انتظار میرود سیستم یـادگیری الکترونیکـی
با پارادایم نوآورانهای در آموزش عالی موجب بهبود کی یت یاددهی -یادگیری شود ،باید پیگیـری
نمود که محین یادگیری الکترونیکی حداقل به اندازۀ محین آمـوزش حضـوری اثـربخش باشـد.
برای این منظور باید مشخص شود که «آیا مدرس محین دیجیتاو به مهارتهـای زم تسـلن یافتـه
ً
است»؟ درصورتیکه اکیریت مدرسان بدون آمادگی کـافی و صـرفا براسـاس تجربـههای کـالس
درس حضوری ،با است اده از متن و یا پاورپوینت ایستا به تدریس در فضای دیجیتـاو میپردازنـد،
ضرورت توسعۀ حرفهای آنها برای تحقق یادگیری عمیق نمایان میشود.
عالوهبرآن ،بهمنظور پایـداری کوشـشهای بهعملآمـده در توسـعۀ یـادگیری الکترونیکـی ،زم
است در هر برنامۀ درسی الکترونیکی ا مینان حاصل شود کـه دانشـجویان قبـل از شـروع درس ،بـر
مهارتهای زم جهت تعامل با سیستم یادگیری الکترونیکی تسلن دارند .در غیر ایـن صـورت بایـد
نسبت به آشنایی آنها با اگونگی این امر اقدام شود .انانهه ایـن عمـل انجـام نشـود ،ممکـن اسـت
دانشــجویان بــه علــت بیحوصــلگی ،ســردرگمی و نیــز زودرنجــی دلســرد شــده ،از ادامــۀ درس
الکترونیکــی بازمانــده ،بــهعنوان مشــرو ی و یــا عــدمموفقیت در درس داــار آشــ تگی شــوند؛
ازاینروســت کــه ســنجش تجربــۀ دانشــجویان و ا ــالع از میــزان رضــایت آنهــا ضــرورت دارد.
1. Log Files
2. Open Educational Resources
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بدینجهت ،باید با است اده از رویکرد «تعامل انسان و رایانه» ،1تعامل دانشجویان با سیسـتم یـادگیری
الکترونیکی و میزان رضایتشان را بررسی کرد و براساس نتایج آن نسبت به بهبود سیستم اقدام نمود.
 .5نگاهی گذرا به یادگیری الکترونیکی در «پساکرونا» در آموزش عالی ایران

ثبتنام در نظام آموزش عالی ایران در نیمۀ نخسـت دهـۀ  ۱۳۹۰بـه ۴/۵میلیـون ن ـر دانشـجو رسـید.
از رفدیگر ،سیاستهای اخیر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که بـرای ارتقـای کی یـت آمـوزش
عالی و در جهت کاهش ّ
کمیت است ،تعداد دانشجویان را در ساو  ۱۳۹۸بـه کمتـر از اهـارمیلیون
ن ر رسانده است .هراند است اده از یادگیری الکترونیکـی نیـز میتوانـد در ارتقـای کی یـت آمـوزش
عالی مؤثر باشد ،اما است اده از دانشجومحوری و به ورکلی رویکردهـای نـوین در فراینـد یـاددهی-
یادگیری الزامآور است؛ بنـابراین ،در پسـاکرونا میتـوان بـر اسـت اده از رویکـرد تل یقـی دبههمتنیـدن
آمــوزش حضــوری و آمــوزش الکترونیکــی تأکیــد نمــود .بــرای ایــن منظــور ،سیاســتگذاری و
برنامهریزی برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی در آموزش عـالی ایـران در پسـاکرونا بایـد انـان انجـام
گیرد که دانشگاهها بـه تبعیـت از سیاسـت کـالن وزارت متبـوع ،بـه تـدوین برنامـههای اسـتراتژیک
دانشگاهی برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی بپردازنـد .ایـن امـر میتوانـد بهتـدریج سیسـتم یـادگیری
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
مورد توجه قـرار گیـرد .از ایـن جملـه ایجـاد آمـادگی در اهـار سـطح اسـت :زیرسـاختی ،انسـانی،
محتوایی و سازمانی دمنتظر. ۱۳۹۸ ،
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.
 .1-5برخی مشکالت 2سیستمهای یادگیری الکترونیکی در ایران

 -۱ناکافیبودن دانش و مهارتهای مدرسان برای راحی و اجرای تدریس در فضای دیجیتاو؛
 -۲نبود یا کمبود فرایند پشتیبانی آموزشی از دانشجویان؛
 -۳مهارتهای ناکافی بیان نوشتاری دانشجویان؛

 -۴ناآشــنایی مدرســان سیســتمهای یــادگیری الکترونیکــی بــا نیازهــای دانشــجویان و

عدمشناسایی ویژگیهای آنها؛

)1. Human- Computer Interaction (HCI

 .2این مشکالت ،در مشاهدههای عینی و تعامل با دانشجویان در دورههای یادگیری الکترونیکی نمایان شده است.
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 -۵ناکافیبودن ابزار راحی و توسعۀ مواد درسی اندرسانهای برای تدریس برخن؛
 -۶تأکید پیش از اندازۀ آییننامههای ارتقای هیئتعلمی بر پژوهش و در سایه قرار گـرفتن
کوششهای آموزشی مدرسان بهویژه در فضای دیجیتاو؛
 -۷کمبود عوامل انگیزشی جهت ترغیب مدرسان بهمنظور آمادهشدن و تدریس در فضای دیجیتاو؛
 -۸نبود یا ناکافیبودن سازوکار زم برای بهکارگیری دستیاران آموزشی جهت یاریدادن به
یادگیرندگان و پیگیری پیشرفت آنها در فضای دیجیتاو؛
 -۹آشنایی ناکافی اغلب دانشجویان با سیستمهای یادگیری الکترونیکـی در موقـع ورود بـه
این سیستمها؛
1
 -۱۰کمبهادادن به سیستم یادگیری الکترونیکی با بهکاربردن عبارت «آموزش مجـازی» یـا
«دانشگاه مجازی» ،برای توصیف یادگیری الکترونیکی ،از رف دستاندرکاران؛
 -۱۱تبعـــیر در شناســـایی ارزش مـــدارک تحصـــیلی حاصـــل از سیســـتمهای یـــادگیری
الکترونیکی در مقایسه با سیستمهای حضوری.
با توجه به مشکالت یادشـده ،در «پسـاکرونا» زم اسـت بـا تـدوین سیاسـتهای مناسـب و
برنامــهریزی در ســطح وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،نســبت بــه اگــونگی بر رفکــردن
مشکالت یادشده اارهاندیشی شود و برنامۀ اسـتراتژیک توسـعۀ یـادگیری الکترونیکـی در سـطح
کشور تدوین گردد .همهنین نقش هریک از دانشگاهها در دستههای بینالمللی ،کشوری و ملـی
دبازرگان و فراستخواه ۸۸-۸۹ :۱۳۹۸ ،بازنمایی شود.

 .2-5برخی تمهیدات برای برطریکردن مشکالت و رفع موانع توسع یادگیری الکترونیکی

ازآنجاکه مدیران و مدرسان سیستمهای یادگیری الکترونیکی ،نقشی ویژه در موفقیـت ایـن سیسـتمها
ً
دارند ،تقویت توان حرفهای آنها از اهمیت برخوردار است .کافی نیست که فردی را صـرفا بـا داشـتن
تجربۀ تـدریس در کالسهـای حضـوری ،بـدون داشـتن آمـادگی قبلـی ،بـرای تـدریس در فضـای
دیجیتاو بـه کـار گرفـت و امیـد داشـت کـه وی بتوانـد از عهـدۀ وظـایف خـاص سیسـتم یـادگیری
الکترونیکی نوع ششم برآید؛ ازاینرو ،مدیران و مدرسـان ایـن سیسـتم نـهتنها بایـد بـا اصاول یاادگیری
برخن آشنا باشند و بر مهارتهای زم تسلن داشته باشند ،بلکه باید نسبت به و اایف ویاژهای کـه از
آنها برای دستیابی به کی یت در یادگیری الکترونیکی انتظار میرود متعهـد باشـند .در اینجـا ابتـدا بـه
اصوو یادگیری برخن اشاره کرده و سپس وظایف ویژۀ مدرسان برخن را بیان نمودهایم.
 .1باید توجه داشت که د بق فرهنگ فارسی معین وایۀ «مجازی» مقابل وایۀ «حقیقی» است ،درحالیکه امور آموزش و
یا یادگیری حقیقیاند .فقن محیط ،فضا یا پردیس دانشگاهی میتواند دیجیتاو یا مجازی باشد.
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 .1-2-5اصول یادگیری برخط

به ورکلی اصوو یادگیری برخن بر این نکات اسـتوار اسـت کـه در عصـر حاضـر دانشـجویان از نسـل
«بومیــان دیجیتــاو» 1هســتند و بــالقوه بــا فناوریهــای دیجیتــاو ســروکار دارنــد .عالوهبــرآن ،در فضــای
ً
سپهری 2و دیجیتاو امر تدریس -یـادگیری بـا فضـای کـالس درس حضـوری کـامال مت ـاوت اسـت.
ً
ضمنا تدریس مواد درسی مختلف مستلزم توجه به ویژگیهای هریـک از مـواد درسـی اسـت؛ بنـابراین،
اصـوو مــوردنظر انــان اســت کـه مدرســان بایــد از آمــادگی زم برخـوردار باشــند تــا بتواننــد دانــش و
مهارتهای موردنیاز قرن بیستویکم و عصر هوش مصنوعی را در دانشجویان پرورش دهند.
در اینجا زم است یادآوری شـود کـه زیربنـای نظـری رویکردهـای یـاددهی -یـادگیری را
میتــوان در دیــدگاههای فلس ـ ی و پارادایمهــای معرفتشناســی مــورد نظــر قــرار داد دگوتیــه و
تــاردیف . ۳۲۲-۴۵۵ :۱۳۹۲ ،ازجملــه رویکردهــایی کــه در یــادگیری الکترونیکــی کــاربرد
قابلمالحظهای دارد سازاگرایی اجتماعی 3و پیوندگرایی 4است د . Bates, 2019: 97با توجه به
رویکردهای کلی یـادگیری و ویژگیهـای فضـای دیجیتـاو ،برخـی اصـوو یـادگیری بـرخن را
میتوان به شرا زیر خالصه کرد د: Vrasidas, 2004: 398; Teixeira, 2020
الف .یادگیرنده -محوری :5یادگیرندگان خـود مسـئولیت یـادگیری را بـر عهـده میگیرنـد و
پیشرفت خود را در تحقق پیامدهای یـادگیری بـه ور مسـتمر کنتـرو میکننـد .در ایـن فراینـد،
مدرس از آغاز تدریس به تعامل با یادگیرندگان میپردازد و ـرا درس را بـا توجـه بـه نیازهـای
آنها تعدیل میکند و در فرایند یاددهی -یادگیری بهعنوان راهنما عمل مینماید؛
ب .تعامل فعال مدرس و یادگیرنده در فرایند تدریس -یادگیری :6مدرس و یادگیرنده بـه ور
فعاو در فرایند تدریس -یادگیری تعامل میکنند و برای تحقق پیامدهای یادگیری؛
پ .یاریدادن به یادگیرنده برای ساختن دانش خاود :7یادگیرنده ضمن تعامل با مـدرس ،بـا
همکالسیها و با محتوای درسی ،به ساختن دانش خود در موضـوع درسـی میپـردازد و بـرای
ا الع از میزان یادگیری خود از «سنجش بهمیابه یادگیری» 8است اده مینماید؛
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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ت .محتااوای درساای و فراینااد تاادریس -یااادگیری بااا توجااه بااه ویژگیهااای محاایط زناادگی و

مسائلهگرایی طراحاای میشااود 1:مــدرس ضــمن ا ــالع از نیازهــای یادگیرنــدگان و ویژگیهــای
محیطی ،به راحی درس و فرایند تدریس -یادگیری میپردازد؛
ث .ژریاندیشاای در فراینااد تاادریس -یااادگیری :2در راســتای اســت اده از ســامانۀ مــدیریت
یادگیری د ، LMSمدرس باید سعی کند با یرفنگری ،فرایند تدریس -یـادگیری را انـان بـه
ً
اجرا درآورد که یادگیرندگان با همیاری و ارتبا با یکدیگر به یادگیری عمیق دست یابند .ضمنا
پوشۀ عملکرد الکترونیکی 3را به کار برند؛
ج -عرض بازخورد مستمر از طریق سامان مدیریت یادگیری :مـدرس و دسـتیار آموزشـی او
باید به ور مستمر نسبت به تعامل یادگیرندگان با محتوا و منابع یادگیری و انجام تکالیف درسـی
از ریق سامانۀ مدیریت یادگیری بازخورد دهند و پیشرفت آنها را نسبت به پیامـدهای یـادگیری
هدایت کنند.

 .2-2-5ضرورت سیاستگذاری و برنامهریزی برای تحول دیجیتال در دانشگاهها باا تأکیاد
بر یادگیری الکترونیکی

تحوو دیجیتاو در دانشگاه ،شامل مجموعـهای از راهبردهـا و اقـدامات هماهنـگ اسـت کـه از ریـق
نیروی انسانی دبا تسلن بر قابلیتهای فناوری ا العات و ارتبا ـات  ،بـا توجـه بـه فرهنـگ سـازمانی و
است اده از فناوریهای نوین دیجیتاو ،دانشگاه را قادر میسازد تا مدوهای تحوو دانشـگاه را در راسـتای
راهبــردی ،آموزشــی دیــاددهی -یــادگیری و ســایر عملیــات در امتــداد رســالت ،مأموریتهــا و تحقــق
هدفهای دانشگاه به انجام رساند د. Grajek et al., 2020
مؤل ههای اصلی تحوو دیجیتاو در دانشگاه که بـا اسـت اده از فناوریهـای نـوین بـه انجـام
میرسند به شرا زیرند:
 -۱ایجاد شبکۀ ذین عان دشکل  2و ا مینان از امنیـت سیسـتمها و سـامانههای دیجیتـاو
دانشگاه؛
 -۲توانمندسازی و پرورش قابلیتهای دیجیتاو اعضای هیئتعلمی؛
 -۳اابککردن فرایند پذیرش داو لبان ورود به دانشگاه؛
 -۴دانشجومحوری از زمان ثبتنام تا یادگیری مداوم آنها پس از دانشآموختگی؛
1. Situated and Contextual
2. Reflective Thinking
3. E-portfolio
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 -۵هوشمندسـازی خــدمات پشـتیبانی یــادگیری بــهمنظور پیشـگیری از مشــرو ی و تــرک
تحصیل دانشجویان؛
 -۶اســت اده از فناوریهــای دیجیتــاو در کارکردهــا و فعالیتهــای دانشــگاه بــهویژه در
تصمیمگیریها و بههمتنیدگی آنها؛
 -۷ح ظ حریم خصوصی افراد ،رعایت حرمت و ح اظت از دادهها و ا العات ویژه؛
 -۸هماهنگکردن فعالیتهای دانشگاه در راستای توسعۀ پایدار؛
 -۹اابک و «کاربرپسند» کردن خدمات اداری و پشتیبانی؛
 -10تقویت توان راهبردی و توسعۀ حوزۀ کاری مسئوو اصـلی فنـاوری ا العـات دانشـگاه
د. CIO
به ورکلی ،فرایند تحوو دیجیتاو در دانشگاه با جابجایی مدو فناوری ا العات و تبدیل آن
به شبکه انجام میشـود د . Sandhu & Featherstone, 2008شـکل  2اگـونگی ایـن امـر را
نشان میدهد .در این فرایند ،میتوان به ایجـاد آ گـاهی و عالقهمنـدی ـرف دسـتاندرکاران،
ازجمله هیئتعلمی و سایر کارکنان پرداخت و اقدامات زیربنایی برای ایجاد شبکه را بـه انجـام
رساند .درنهایت ،مـدو فنـاوری ا العـات ،از حالـت متمرکـز و هرمـی موجـود ،بـه شـبکهای
غیرمتمرکز تبدیل میشود که تحوو دیجیتاو را میسر میکند درک :شکل . 2

شکل  .2بازنمایی جابجایی مدل فناوری اطالعات در فرایند تحول دیجیتال
https://www.apm.org.uk/news/digital-transformation-in-higher-education-webinar/
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همان ور که در تعریف تحوو دیجیتاو در دانشگاه نمایان است ،ازجمله مؤل ههای اصـلی،
امر یاددهی -یادگیری در فضای دیجیتاو است .در بخشهای با  ،گذرا به ایـن نکتـه اشـاره و
تأکید شد که در این سیسـتمها ازجملـه عوامـل مهـم موفقیـت ،آمـادگی مدرسـان اسـت .ایـن
آمادگی شامل قابلیتهای دیجیتال هیئاتعلمی است که در فرایند تحوو دیجیتاو در دانشـگاه نیـز
از اهمیتی ویژه برخوردار است .ازجملۀ ایـن قابلیتهـا ،تسـلن بـر سـواد ا العـاتی و رسـانهای
د Carlsson, 2018و قابلیتهای تـدریس در فضـای دیجیتـاو اسـت د . Pen State, 2020بـا
توجه به اهمیت قابلیتهای تـدریس و ضـرورت توسـعۀ حرفـهای مدرسـان قبـل از تـدریس در
فضای دیجیتاو ،در بخش بعدی این مقاله دربارۀ این قابلیتهـا توضـیح بیشـتری داده میشـود.
سایر مؤل ههای تحوو دیجیتاو در دانشگاه میتواند موضوع مقالههای دیگر باشد.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با تشـکیل کـارگروه یـادگیری الکترونیکـی نسـبت بـه تـدوین
آییننامههایی ازقبیل آییننامۀ اگونگی تأسـیس مؤسسـههای آمـوزش عـالی غیردولتـی -غیرانت ـاعی
الکترونیکی دوزارت علوم ،تحقیقات و آموزش عـالی 1384 ،و امیـاو آن همـت گماشـته اسـت امـا
دربارۀ اینکه مدرسان سیستمهای یـادگیری الکترونیکـی بایـد دارای اـه ویژگیهـایی باشـند تـاکنون
دستورالعمل ویژهای به دست داده نشده است .از رفدیگر ،با توجـه بـه شـیوع غیرمنتظـرۀ ویـروس
کرونــا و ضــرورت توســعۀ یــادگیری الکترونیکــی در ســطح کشــور ،برقــراری سیســتمهای یــادگیری
الکترونیکــی نــوع اوو رایــج شــد؛ بنــابراین ،در دورۀ زمــانی پســاکرونا ،زم اســت نســبت بــه
سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی توسـعۀ یـادگیری الکترونیکـی ،بـا توجـه بـه انقـالب صـنعتی
اهارم و جامعۀ دانشبنیان ،ابتدا در سطح کالن کشوری و سپس در سطح هریـک از دانشـگاههای
کشور نسبت به این امر اقدام شود .در این راستا ،باید به نکات زیر توجه شود:
ً
الف .با توجه به اینکه فعال در اغلب سیستمهای یادگیری الکترونیکی دیدگاه فنی و مهندسای
(تکنولویی بر دیدگاه علم و هنر یاددهی -یادگیری دپداگوژی غالب بوده است ،زم است که
این دیدگاه تعدیل شود ،زیرا در سیستم یادگیری الکترونیکی هستۀ اصلی فعالیتها بر یـادگیری
تأکید دارد و جنبههای فنی دتکنولـویی فقـن بایـد در خـدمت آن قـرار گیـرد ،نـه بـرعکس؛
ازاینرو ،زم است دیدگاه متخصصان حوزۀ علم و هنر یاددهی -یادگیری مورد توجـه بیشـتری
قرار گیرد.
ب .یف انواع سیستمهای یادگیری الکترونیکی دشکل  ۱مورد نظر قرار گیرد و سعی شود کـه
در برنامهریزی توسعۀ یادگیری الکترونیکی ،امکان حرکت از سیسـتم نـوع اوو بـه رف سیسـتم نـوع
ششم فراهم آید.
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پ .به سیستم یادگیری الکترونیکـی بـهعنوان منبعـی بـرای جبـران منـابع مـالی دانشـگاهی
نگریســته نشــود ،بلکـــه از آن بــهعنوان پـــارادایم تحــوو کـــه از ویژگیهــای «بـــازبودن» و
«انعطافپذیری» و «توزیعشده» برخوردار است و میتواند در ارتقـای کی یـت آمـوزش عـالی
مورد است اده قرار گیرد ،بهرۀ عملی گرفته شود.
ت .نسبت به توسعۀ حرفهای ددانش و مهارتهای دیجیتـاو هیئـتعلمی بـرای تـدریس و
راحـی محتـوای درســی در سیســتمهای یــادگیری الکترونیکــی در ســطح ملــی و دانشــگاهی
برنامهریزی و اقدام گردد .در این فرایند میتوان به نکـات زیـر توجـه کـرد د Kebritchi et al,
: 2017
 تحوو نقش مدرس از مدرسمحوری به دانشجومحوری در فضای دیجیتاو؛ اگونگی حرکت از فضای کالس حضوری به فضای دیجیتاو؛ واقعیتها و محدودیتهای حاکم بر فضای دیجیتاو؛ ضرورت آمادگی مدرس برای برقراری تعامل بـا یادگیرنـده در فضـای دیجیتـاو و صـرفوقت دراینباره؛
 محتـوای درسـی بــا اسـت اده از اندرســانهای و راهبردهـای تــدریس در فضـای دیجیتــاواست اده شود.

 .3-2-5قابلیتهااای مااوردنظر باارای توسااع حرفااهای مدرسااان در سیسااتمهای یااادگیری
الکترونیکی

زم به یادآوری است که هیئتعلمی برای تدریس در سیستمهای یادگیری الکترونیکی باید از
قابلیتهایی ویژه برخوردار باشند .این قابلیتها شامل سه مجموعـه بـه شـرا زیـر اسـت د Pen
 State, 2020که میتواند در توسعۀ حرفهای مدرسان مورد توجه قرار گیرد:
الف قابلیتهای مربو به علم و هنر یاددهی یادگیری دشامل مجموعـۀ  ۱۱مـورد دانـش و
مهارت ؛
ب قابلیتهای مربو به فناوری دشامل مجموعۀ  ۹مورد دانش و مهارت ؛
پ قابلیتهای مربو به مدیریت دشامل مجموعۀ  ۱۰مورد دانش و مهارت .
مجموعۀ  ۳۰قابلیت یادشده در مراکز یادگیری الکترونیکـی دانشـگاهی ،ازجملـه دانشـگاه
ایالتی پنسیلوانیا د Pen Stateمورد توجه قرار گرفته ،از ریق دورههای مستمر توسعۀ حرفهای و
کارگاههای آموزشی پرورش داده میشوند .نتایج حاصل از پـرورش قابلیتهـای فـوب ازجملـه
عواملی است که موفقیت عملکرد سیستمهای یادگیری الکترونیکی را به بار میآورد.
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شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی فرصتی پدیـد آورد کـه بـه
نقش و ضرورت است اده از سیستم یادگیری الکترونیکی ،آموزش از راه دور و نیز آموزش بـاز و
انعطافپذیر بیشتر توجه شود .هراند ایـن نـوع آمـوزش از دهـۀ  ۱۳۸۰خورشـیدی در ایـران در
دانشگاههای مختلف مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت امـا در یـف انـواع سیسـتمهای یـادگیری
الکترونیکی ،تجربۀ اغلب دانشـگاهها و مؤسسـههای آمـوزش عـالی در نـوع اوو آن قـرار دارد.
کافی نیست که مدرس کالس حضوری ،همـان منـابع و مـواد درسـی را بهصـورت پـیدیاف
درآورد و تحت عنوان یادگیری الکترونیکی در قالب سـامانۀ «وب» قـرار دهـد و بـا اسـت اده از
نرمافزارهـای سیسـتم مـدیریت یــادگیری عرضـه کنـد ،بلکـه بایــد از فرصـت فراهمشـده بــرای
بازنگری در تجربۀ دو دهۀ گذشته در ایجاد سیستمهای یادگیری الکترونیکی کشور پند گرفـت
و نسبت به سیاستگذاری و برنامهریزی در سطح ملی و دانشگاهی اقدام کرد.
با توجه به مراتب یادشده ،در انجام این امر ،ازیکسو ،باید توجه داشت کـه تکنولـویی در
همافزایی با پداگویی به کار گرفته شود .ازسویدیگر ،گسترش یادگیری الکترونیکی ،بـهعنوان
رویکردی نو در آموزش عالی ،مستلزم ایجاد آمادگی زیرساختی ،انسانی ،محتـوایی و سـازمانی
است دمنتظر . ۱۳۹۸ ،امید است دستاندرکاران در سطح ملی و دانشگاهی نسـبت بـه مـدنظر
قـرار دادن نکـات مطراشـده توجــه زم را مبـذوو دارنـد و فرصــت بهدسـتآمده را بـه قــوت
یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران بدو نمایند.
ً
عالوهبرآن ،همان ور که قبال اشاره شد ،انقالب صنعتی اهارم اثرات خـود را بـر آمـوزش
عالی نمایان کرده است .روند این اثرات بهناخواه دانشـگاهها را بهسـوی تحـوو دیجیتـاو سـوب
خواهد داد د . IAU, 2020بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان مدتی اسـت کـه در ایـن راسـتا
گام برداشتهاند؛ ازاینرو ،زم است دانشگاههای کشور ،بهویژه دانشگاههای دستۀ بینالمللـی،
نســبت بــه سیاســتگذاری و برنامــهریزی بــرای حرکــت بهســوی تحااول دیجیتااال در دانشااگاه و
هماهنگشدن با دانشگاههای پیشرو جهان گامهای زم را بردارند .این امر مستلزم بهکارگیری
فناوریهای نوین دیجیتاو در همۀ امور دانشگاه ،بهمنظور پاسخگویی نسبت به الزامـات جدیـد
است؛ ازاینرو ،باید فرصت بهدسـتآمده از تعطیلـی کالسهـای حضـوری در دانشـگاهها بـه
مناسبت شیوع ویروس کرونا را برای بازاندیشی ،برنامهریزی راهبردی و حرکـت بهسـوی تحـوو
دیجیتاو در دانشگاهها غنیمت شمرد.
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«آموزش در قرنطینه» و «قرنطینة آموزش»
هادی خانیکی

درآمد

1

نیمساو ّدوم ساو تحصیلی  ۱۳۹۸-۹۹دانشگاههای ایران حیات کمرمق و تعطیالتزدۀ خـود را
تازه آغاز کرده بود که ا العیۀ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهعنوان نهاد مسـئوو
پیشگیری از شیوع ویروس جدید کرونـا در شـامگاه شـنبه  ۱۰اسـ ند ،خبـر تعطیلـی مـدارس و
دانشگاههای کشور را تا پایان همان ه ته اعالم کرد .این ،نخستین نشانۀ ورود نهاد دانشـگاه بـه
«وضعیت نامتعین کرونایی» بود ،وضعیتی که با ابهامها و تهدیدهای پیاپی سر به فـروردین زد و
پایان تعطیالت نوروزی را نیز به آغازی برای تداوم آموزشهای متعارف پیشین تبدیل ننمود.
هراــه دامنــههای مجهــو ت علمــی و میــزان ناشــناختگی ابعــاد مختلــف ویــروس نوپدیــد
کووید ۱۹-کمتر میشد و گسترههای عالمگستر آن بیشـتر آشـکار میگردیـد ،قطعیـت بـرآورد
وضعیت آینده و تشخیص روندهای پیشبینیپذیر نیز دشوارتر و پیهیدهتر میشـد و اشـمانداز
پیشروی آموزش و آموزش عالی هم از این قاعده برکنار نمیماند.
به این اعتبار ،پرسشهای گوناگون ،ساحتهای مختلف نظری و عملی آموزش و آمـوزش
ً
عالی را فراگرفت و نگاهها به این سو رفـت کـه آیـا اساسـا آمـوزش در ااراوبهـای پیشـین،
ّ
بهناگزیر گرفتار «توق ی کرونایی» شده است و یا بهزودی به وضعیت عادی برمیگردد؟ بیشـتر
 .1استاد و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
ایمیلhadi.khaniki@gmail.com :
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به نظر میرسید که باید «آموزش قرنطینهای» را مقدمهای بـرای تغییـرات پردامنـهتر در شـکل و
محتوای آموزشهای دانشگاهی فرض کرد« .آموزش در قرنطینه» دستاندرکار خلق «قرنطینـۀ
آموزش» شده بود .من این تعبیر را از اصطالحی وام گرفتـهام کـه خـانم لوی ادلکوورت ،1مـدیر
آیانس پیشبینی ادلکورت نیویورک ،در حوزۀ راحی به کار برده است .او با اشاره به تـأثیرات
اند یه و پیهیدۀ ویروس کرونا بر حوزههای مختلف جامعه ،م هوم «قرنطینۀ مصرف» را برای
تبیین اگونگی «ازنوایدن ارزشها» در همـۀ جوانـب زنـدگی بـه خـدمت میگیـرد .بـه نظـر
ادلکورت« ،ما در حاو ورود به یک قرنطینۀ مصرف هستیم که در آن خـواهیم آموخـت اطـور
فقن با یک لباس شاد باشیم ،داشتههای محبـوب قـدیمی خـود را از نـو کشـف کنـیم ،کتـابی
فراموششده بخوانیم و حسابی مایه بگذاریم تا زنـدگی را زیبـا کنـیم .تـأثیر ویـروس ،فرهنگـی
خواهد بود برای ایجاد دنیایی آلترنـاتیو و بسـیار مت ـاوت حیـاتی ...هـرکس کـه هنـوز در کـار
برنامهریزی رخدادهای عمومی در ماههای آتی است باید امروز دسـت از برنامـهریزی بکشـد و
راههایی نوآورانه برای ارتبا بیابد و ا العات را ور دیگری منتشر کند .شاید خبر خیلی بدی
بــرای تمــام فارغالتحصــیالن آینــده باشــد ،اــون بایــد زیــر ســقف خانــۀ خودشــان ،کــاله
2
فارغالتحصیلی را هوا بیندازند».
بهاینترتیب ،ورود ناگهانی دانشگاهها به قرنطینه در اسـ ندماه بیشـتر از آنکـه مواجهـۀ نظـام
آموزش عالی ایران را با مسـئلۀ شـیوع ویـروس کرونـا بـه رخـدادی گـذرا بـدو کنـد ،نـاظر بـر
پرسشهای اساسی دربارۀ اگونگی ورود به دوران جدید و مت اوتی از آموزش شد.
ً
در آغاز کار ،دانشگاه عمال به الزامات کوتاهمـدت «قرنطینـۀ خـانگی» و کمکـردن مخـا رات
ابتالی دانشجویان و اسـتادان و کارکنـان بـه ایـن بیمـاری ،از ریـق تعطیلـی و کـاهش فعالیتهـای
ّ
آموزشی ،پژوهشی و اداری معطوف بود اما ادامه و فرجام آن در همین حد باقی نماند.
«آموزش در قرنطینه» ،نخست با دورکردن پرشـتاب نیـروی انسـانی از دانشـگاهها و مراکـز
حیاتی وابسته به آنها اعم از خوابگاهها ،پردیسها ،کالسهای درس ،کتابخانهها ،آزمایشـگاهها
و کارگاهها ،مؤسسات پژوهشی و نهادهای اداری همراه بـود و ایـن خلوتشـدن ناگهـانی را بـا
ً
سرعت به تعطیالت نسبتا و نی نوروزی و اجرای را «فاصلهگذاری فیزیکی» نیز پیوند زد؛
پس ،نخستین مرحلۀ «آموزش در قرنطینه» به معنای اولویت یافتن حیات و سـالمت انسـانی بـر
هر مسئلۀ دیگر بود.
1. Li Edelkoort
2. https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/
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در این مرحله «دانشگاههای خالی از دانشجو و استاد» با «زیرساختهای نهاندان مسـاعد
فناورانه» ،در «فضای اجتمـاعی نگرانـی از حـاو و بیا مینـانی بـه آینـده» ناگـاه بـه پـارادایم
«آمــوزش مجــازی و فراگیرشــدن آن» وارد شــدند و همــین ورود -یــا بــه عبــارت درســتتر
پرتابشدگی -را میتوان سرآغاز مواجهۀ نظام دانشگاهی با پرسشهایی جدید دربـارۀ وضـعیت
مشهود و نامشهود نهاد آموزش عالی ایران دانست؛ این یعنی آغـاز دومـین مرحلـۀ «آمـوزش در
قرنطینه» و شکلگیری وضعیتی پرسشـگرانه نسـبت بـه اکنـون و آینـدۀ نقشهـا و کارکردهـای
دانشگاه و کنشگران درونی آن.
پارادایم نو در آموزش و یادگیری

اگراه پرسشها در این نوشته و در همۀ حوزههای مطالعۀ آموزش در قرنطینه ،به مسئلۀ «کرونـا
و دانشگاه» معطوف است اما در هیچ جا نمیتوان و نباید از دو پیشفرض و یک نتیجـۀ مبتنـی
بر آن دو غافل شد :نخست آنکه ،ویروس کرونـا «نوپدیـد» اسـت و دوم اینکـه ،شـیوع آن بـه
مرحلۀ «پاندمیک» -عـالمگیری -رسـیده اسـت؛ درنتیجـه ،حجـم مجهـو ت و پرسـشها بـر
دانستهها و پاسخها غلبه دارد؛ پس برای نزدیکشدن به راهحلهای نو در جهت خـروج از ایـن
وضعیت باید نگاههایی به دوردست ،عالمگیر و اندساحتی داشـت و بـه پرسـشهایی فراتـر از
ااراوبهــای قــالبی ،محــدود و متعــارف اندیشــید .آنهــه پــیشروی ماســت و مهمتــر از آن،
ً
آیندهای که در حاو رسیدن است الزاما در امتداد گذشتۀ ما نیست.
«وضـــعیت کرونـــایی آمـــوزش» و «وضـــع پســـاکرونایی آن» را بـــا همـــان انگارههـــای
«پیشاکرونایی» نه میتوان دید و نه میتوان فهمیـد .اگراـه ممکـن اسـت هنـوز زود باشـد امـا
بــهمرور نــاگزیر میشــویم دربــارۀ «دانشــگاه پــس از کرونــا» و تحــوو ســازوکارها ،نقشهــا و
فرآوردهای آن ازجمله دگرگونی فراینـدهای آمـوزش و یـادگیری بیشـتر بیندیشـیم .نمیتـوان از
اشماندازها ،قلمروها و الزامهای نوینی که در برابر کنشگران علمی ایجاد میشود غافل مانـد.
نهاد دانشگاه خود پیش از هر جا به تأمل ،پرسشگری ،نظریهپردازی ،پژوهش و سـناریوپردازی
دراینباب نیاز دارد .دراینزمینه ،عالوه بر فعالیتهای پژوهشی و حتی مقـدم بـر آنهـا ،بایـد بـه
«حساسکردن» و «توجهدادن» توأمان بدنـۀ علمـی یعنـی اسـتادان و محققـان و دانشـجویان و
سازمان مدیریتی یعنی سیاستگذاران و مدیران نسبت به ابعاد و گسـترههای تغییـرات کرونـایی
اهمیت داد؛ در این فرایند ،راهاندازی «اتابهای فکـری پیشـتاز» و «شـبکههای مجـازی مولـد
اندیشــه» اولویــت و فوریــت دارد .بــا بردن حساســیت و آ گ ـاهی و برخوردارشــدن از قــدرت
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سازگاری و کنشگری در پارادایم احتمـالی جدیـدی کـه شـیوههای تولیـد و توزیـع و دریافـت
دانشهای گوناگون را در دانشگاه تحـت تـأثیر قـرار میدهـد ،میتوانـد ازجملـه وظـایف ایـن
«اتابهای فکری پیشتاز» و «شبکههای مجازی مولد اندیشه» باشد .ازجمله موضوعات مهمـی
که این گروهها میتوانند به آن بپردازند راهاندازی یک «جنـبش اندیشـگی» در بـاب شـناخت
نظاممند ضعفهایی است که در فرهنگ ،ساختار و کارکرد دانشگاه وجود دارد و ایـن نهـاد را
در برابر ویروس کرونا آسیبپذیر کرده است .همانگونه که گرفتاربودن به بیماریهـای مـزمن
و زمینه ای و نابرخورداری از نظام ایمنی مناسب ،توان انسـان را در ابـتال بـه ایـن بیمـاری پـایین
میآورد ،امروز نیـز ضـعفهای نه تـه در سـاختارها و سـازوکارهای آمـوزش و یـادگیری -اـه
نرمافزارانه باشد و اه سختافزارانه -خود را در برابر همین ویروس نانومتری نشـان میدهنـد و
عالوهبرآن دانشگاه را هم از امکان ای ای نقش خالب و پیشتاز در جامعه دور میکنند.
عالوه بر مسئولیت معاینه و مشاهده و کشف بیماریهای مزمن و آسیبهای آشکار و نهان
آموزشهای دانشگاهی که ساوهاست موضوع تحقیق و نقد در ایران و جهان بوده است ،توجـه
به نقش آیندهپژوهی و تأسیس گروههای آیندهنگر ،برای آفـرینش فرصـتها و افقهـای نـو در
آموزشهای متأثر از وضعیت کرونایی نیز ضروری است« .جنبش اندیشگی» برای توانمندکردن
آموزشهــای جدیــد دانشــگاهی نمیتوانــد تنهــا بــه راه رهــایی از تهدیــدهای کنــونی کرونــا در
دانشگاه بسنده کند ،بلکه بایـد در جسـتجوی موفقیتهـا ،فراینـدها و سـازوکارهایی باشـد کـه
درمانگر دردهای مزمن و بیماریهای کهنه در آموزش و یادگیریاند.
فهم این ضرورت و عمل به آن -انانکه پیشتر آمد -ناظر بر هر دو وجـه «نوپدیـدگی» و
«عالمگستری» رخداد مواجهۀ دانشگاه و آموزش با کروناست .مسئله را باید جهانی و علمی و
ً
انتقادی دید و از رویکردها و تجارب و راهبردهای جهانی بهره برد .رویارویی با کرونا الزامـا از
جنس رویارویی با هر پدیدۀ بحرانی نیست ،اراکه ناشناخته است و در گسترهای جهـانی قـرار
دارد و باید آنهه را برای شناخت آن در دور و نزدیک عالم انجام میگیرد دید و دنباو کرد.
خوشبختانه دراینزمینه تکاپوهای علمی پرشتاب و پردامنهای در جهـان آغـاز شـده اسـت و
میتوان به اشمانداز ایـن «جنـبش اندیشـگی» در دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی امیـد بسـت.
گویی کرونا اگراه در آغاز ،همـۀ نهادهـای دسـتاندرکار و سیاسـتگذار را داـار حیـرت و
شتابزدگی کرده بود ،اندکاندک همه را در همهجا ازجمله دانشـگاه بـه ایـن سـو سـوب داده
است که بهجای امید واهی و عاجل به بازگشـت بـه وضـعیت پیشـاکرونایی ،بیشـتر بیندیشـند و
حتی در فرض بقای همین تهدیدهای پاندمیک ،به خلق فرصتهای مصون از آن فکر کنند.
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توجه به بسیاری از این تکاپوهـا کـه حـداقل در مقـام توصـیف و تعریـف صـورت مسـئله،
گامهایی بلند برداشتهاند ،برای ما ازاینرو ضروری و م ید است که جنبههای جهـانی ،فراگیـر،
ناگهانی و اندوجهی مسائل خود ما را نشان میدهند .اگراه باید درعینحاو زمینههای ملی و
عوامل بومی مسـاعد و نامسـاعد را در مواجهـۀ دانشـگاه ایرانـی بـا وضـعیت کرونـایی در نظـر
گرفت.
برای آشنایی با صورت مشابه مسائلی که دانشگاههای غربـی هـم در فراینـد شـیوع ویـروس
کرونا به آنها گرفتار شدهاند ،رجوع بـه ایندسـت از مطالعـات و گزارشهـای جهـانی سـودمند
است .خوشبختانه در «مجموعه گزارشهـای بینالمللـی آمـوزش عـالی و بحـران کرونـا» کـه
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی در همین ایام مبادرت بـه ترجمـه و انتشارشـان کـرده
است ،میتوان به را مسائل ،تجارب و پیشنهادهایی رسید کـه گـویی سـرزمین نمیشناسـند،
اــون شــتاب شــیوع کرونــا و جهانیشــدن آن دانشــگاهها را در همــهجا زود بــه قرنطینــه بــرد و
ضرورت «مجازیکردن همه کار در قرنطینه» ،آموزش را به قرنطینـه بـرد و بسـیاری از مبـانی و
مؤل ههای آن را در معرض تغییر قرار داد.
پس ،فراتر از مطالعۀ تاریخی دانشگاه و آموزش پیش و پس از کرونا نیاز به مطالعۀ تطبیقـی
مسائل امروز و فردای مـا هـم هسـت؛ ازایـنرو ،بیمناسـبت نیسـت کـه بـه برخـی از یافتـهها و
گ تههای اینقبیل مطالعات توجه کنیم .در یکی از گزارشهای همین مجموعـۀ پیشگ تـه کـه
از سوی مؤسسۀ مک کنزی 1به انجام رسیده است ،به نکتههایی درخورتوجه اشاره شـده اسـت.
این مؤسسه در گزارشی که از سوی پابلو ایلنز ،جاناتان  ،آنوا منودی ،سووراب سونقوی و جیموی
سارا کاتسانیس تحت عنـوان «ویـروس کرونـا و محـین دانشـگاهها :آمـوزش عـالی در آمریکـا
اگونه میتواند پاسخ به ویروس کرونا را ساماندهی کند؟» تهیـه شـده اسـت ،بـه موضـوعاتی
پرداخته است که بسیار شبیه مسائل کنونی دانشگاههای ماست .برخی مسائل ازاینقرارند:
 .۱دانشگاهها در خن مقدم و فعاو پاسخگویی به کووید ۱۹-بودنـد ،بهسـرعت خوابگاههـا
را تخلیــه و کالسهــای درس را بــه شــیوۀ مجــازی برگــزار کردنــد ،امــا ایــن فراینــدی بســیار
االشبرانگیز است که هنوز هم بسیاری از دانشگاهها با آن دستوپنجه نرم میکنند؛
 .۲دانشگاهها هویتهای متعدد و کارکردهـایی متنـوع دارنـد ،پـیش از هـر ایـز نهادهـای
آموزشیاند اما عالوهبرآن خود بهمیابه شهری کواکاند که نهادهای مدنی ،امکانـات ورزشـی
1. Mc Kinsey
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و بهداشــتی و محرکهــای اقتصــادی محلــی و منطقــهای را در خــود جــای دادهانــد .مواجهــۀ
ناگهانی همۀ اینها با کووید ۱۹-بهسادگی انجام نمیگیرد؛
 .۳دانشگاهها از مدوهای پیهیدۀ درآمد تبعیـت میکننـد .ایـن تنـوع منـابع بهسـهولت و بـا
رویکرد سریع مجازیشدن در آموزش سازگار نمیشود؛
 .۴بهرغم خالیشدن محو ـۀ دانشـگاهی ،مشـکالت دانشـگاه بـا کوویـد ۱۹-تمـام نشـده
است ،دانشجویان ،استادان و کارکنان دربارۀ آیندۀ خود نگراناند .نگرانـی از آینـدۀ تحصـیلی،
آیندۀ شغلی ،آیندۀ اداری و مالی ،آیندۀ پژوهشی ،آیندۀ مراسم و آیینهای مرسوم دانشگاهی ،و
آیندۀ سکونت و اقامت ،پرسشهای همهگیر دانشجویان ،استادان و کارکنان است؛
 .۵اکیر فعالیتهایی کـه دانشـگاههـا بـرای کـاهش سـرعت انتقـاو ویـروس و ح اظـت از
بهداشت فوری صـورت میدهنـد ،تـأثیراتی بیتناسـب بـر روی جمعیتهـای آسـیبپذیر میـل
دانشجویان کمدرآمد ،نیازمند به کار و ناتوان در دسترسی به ابزار و یا اینترنت پرسرعت دارند؛
 .۶با و نیشدن پیامدهای کووید ۱۹-اهمیت دغدغـههای دانشـگاهی و غیردانشـگاهی،
بهویژه برای دانشجویان در معرض فراغت از تحصیل ،استرسهای مالی کارکنـان ،دغدغـههای
شغلی استادان ،تهدید سالمت ذهنی و روانی همۀ ذین عان دانشگاهی بیشتر میشود؛
 .۷هیچ دانشگاهی در مواجهه با کووید ۱۹-نمیتواند و نباید تنها باشد .دانشـگاهها بایـد از
این فرصت برای یادگیری از یکـدیگر ،مشـارکتهای آموزشـی ،مشـارکتهای راهبـردی بـرای
حمایت از برخی سیاسـتهای خـاص و همـاهنگی ارتبا ـات بهـره ببرنـد و نقـش خـود را در
اجتماع بزرگتر ارتقا بخشند؛
 .۸اگراه تمرکز کنونی امور بر مسـائل آنـی اسـت امـا نبایـد در ایـن مرحلـه متوقـف شـد.
دانشگاه ،نیازمند شیوهای از ت کر است کـه بحـران کوویـد ۱۹-را فرصـتی بـرای بازاندیشـی و
ارزیابی مجدد عناصری از تجربۀ دانشـجو ،پـذیرش ،نیازهـای فارغالتحصـیلی ،آزمـون و سـایر
مسائل بداند .یادگیری از گذشته و تمایل به پذیرش بینشهای مبتنی بر شک نسبت بـه عـادات
1
ذهنی ،بسیار مهم است.
مک کینزی در گزارشـی دیگـر کـه فرانکوی بوونیس ،جیوک بریانوت ،یوارا کریشونان و
جاناتان در باب کرونا و ضرورتهای برنامهریزی آموزش عالی آمریکا برای آیندهای نـامعلوم
 .1آنهه آمد ،برداشتی فشرده و آزاد از این مقاله است:
ایلنز ،پابلو؛  ،جاناتان؛ مندی ،آنا؛ سنقوی ،سوراب؛ و سارا کاتسانیس ،جیمی د« ، ۱۳۹۹ویروس کرونا و دانشگاهها :آموزش
عالی در آمریکا اگونه میتواند پاسخ به ویروس کرونا را ساماندهی کند؟» ،ترجمۀ مهسا شیخان ،در :مجموعه گزارشهای
بینالمللی آموزش عالی و بحران کرونا د ، ۴تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،دتاریخ اصل اثر . ۲۰۲۰
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تدوین کردهاند ،به راحی سه سـناریو پرداختـه اسـت :سـناریوی اوو برپایـۀ «کنتـرو ویـروس
کووید ۱۹-ی دو یا سه ماه آینده» ،سناریوی دوم برپایۀ «بازگشت ویـروس و ادامـۀ قرنطینـه و
اقدامات محدودکننـدۀ دیگـر بـه مـدت انـد مـاه بیشـتر» و سـناریوی سـوم برپایـۀ «گسـترش
همهگیری ویروس تا دسترسی گسترده به واکسـن» .آموزشهـای مجـازی در سـناریوی اوو تـا
پایان همین نیمساو ،در سناریوی دوم تا پایـان نیمسـاو بعـد و در سـناریوی سـوم تـا پایـان سـاو
تحصیلی آینده ادامه خواهنـد داشـت؛ ازایـنرو ،بـه تناسـب «کنتـرو سـریع و کارآمـد ویـروس
کرونا»« ،پاسخ مـؤثر امـا تجدیدحیاتپـذیر کرونـا در برخـی منـا ق» و «گسـترش پانـدمی و
شکســت مــداخالت بهداشــت و ســالمت عمــومی» بایــد ایــن ســه ســناریو را اســاس همــۀ
برنامهریزیهای آموزشـی در دانشـگاههای آمریکـا دانسـت .البتـه نویسـندگان ایـن گـزارش در
برآورد آیندۀ محتمل تنها قطعیت را عـدمقطعیت میداننـد ،بـه ایـن سـبب توصـیه میکننـد کـه
دانشگاهها برای هر احتماو و مشکلی نقشۀ راهی داشته باشند.
بنا بر این گزارش که میتوان هم میـان پیشبینـی سـطح احتمـا ت و هـم توصـیف مسـائل
پیشروی دانشـگاهها در دور و نزدیـک جهـان مشـابهتهای فـراوان یافـت و بـر آن اسـاس بـه
صورت ایرانی آنها نیز اندیشـید ،پـنج دسـته از مسـائل را میتـوان در سـه سـناریو بقهبنـدی و
پیشبینی کرد و به راهحلهای متناسب برای هر پنج دسته در سه سطح اندیشید .این پـنج دسـته
مسائل ازاینقرارند:
 .۱مسائل پیشروی آموزش و یادگیری :این دسته از مسائل که زیرسـاختهای آموزشـی را
هدف گرفتهاند ،تحـت تـأثیر تغییـر ناگهـانی بهسـوی آمـوزش مجـازی بـروز و ظهـور بیشـتری
ً
یافتهاند؛ استادانی که در تدریس مجازی تجربـۀ کمتـری دارنـد و یـا اصـال تجربـۀ آمـوزش در
محین مجازی نداشتهاند ،دشواری تدریس واحدهای درسی کـه وجـه عملـی و حضوریشـان
بیشتر است ،سختی برگزاری آزمونهای حضوری و از همه مهمتر ضعف ساختارهای فناورانه و
مشکالت مدیریت آموزش مجازی و خستهشدن دانشجویان از اختالو ارتبا ات فنـی ،ازجملـه
عواملیاند که در وضعیت کرونایی کنونی بـرای یـک تـا سـه نیمسـاو بایـد در آمـوزش مـدنظر
ً
باشند ،اما ضرورت بزرگتر ،الزامات ورود به «وضعیت پساکرونایی» است ،شرایطی که اساسـا
بازگشت به شیوههای مرسوم آموزش را ناممکن و یا حداقل دشوار میکند؛
 .۲مسائل مربو به ثبتنام ،برابری و تجربۀ دانشجویان :در مرحلۀ نخسـت یعنـی «سـناریوی
کنترو ویروس» مهمترین مسئله ،مقاومـت سیسـتم آموزشـی ،فنـی و اداری اسـت .دانشـجویان و
استادان ،در کشاکش انطباب و سازگاری با واحد درسی مجازیانـد و کی یـت آمـوزش و مطالـب
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ارائهشده بهصورت دیجیتاو مورد تردید است .بهلحاظ عدالت و برابری ،دانشجویان کمدرآمد و یـا
ساکن در منا ق دور ،از دسترسی به اینترنت پرسـرعت و ابزارهـای پیشـرفتۀ ارتبـا ی محرومانـد و
همین میتواند عدمموفقیت تحصیلی آنها را به دنباو داشته باشد .بیکـاری و ازدسـتدادن مشـاغل
نیز تابآوری آنها را در برابر وضعیت جدید کم میکند؛
 .۳مسائل مربو به استادان و پرسنل دانشگاه :در تمام سناریوها اسـتادان ملـزم بـه ایجـاد و
ً
ارائۀ دورههای آنالین و مجازی خواهند بود که این اجبار الزاما آنها را راضـی بـه وضـع موجـود
نخواهد کرد .تغییر وضع پژوهشی ،دشواری تحقیقـات و کـاهش گرنتهـای پژوهشـی ،نتیجـۀ
انین وضعیتی است؛ کارکنانی که در تعطیلی فیزیکی دانشگاه گرفتار ناامنی شغلی میشـوند و
نیز در شمار ناراضیان موقعیت کرونایی دانشگاه درمیآیند؛
 .۴مسائل زیرسـاختی :ضـرورت تقویـت زیرسـاختهای فنـاوری ا العـات ،یکپـاراگی
نرمافزارها و بهرهمندی از ابزارهای جدید آموزش عالی ،در ایـن شـراین بیشـتر شـده اسـت .در
همین حاو ایجاد و تقویت زیرساختهای مناسب بـرای ح ـظ سـالمت و بهداشـت و تغذیـه و
سکونت استادان و دانشجویان و کارکنان بیش از گذشته اهمیت مییابد؛
 .۵مسائل مالی :کمبود بودجههای رسمی و کاهش درآمدهای اختصاصی دانشـگاه نـهتنها
دانشگاههای غیردولتی ،بلکه حتی دانشگاههای دولتی را تحت تـأثیر قـرار خواهنـد داد ،بـهویژه
آنکه با ت اوت هزینۀ آموزشهای مجازی و رسمی ،تمایل بهسوی تقاضاهای تحصیلی رایگـان و
1
ارزان در میان دانشجویانی که به نحوی شهریه میپردازند افزایش خواهد یافت.
اینها و موضوعات پرشمار دیگری ازایندست را میتوان ازجمله مسـائل مشـترک پـیشروی
دانشــگاه در جهــان و ایــران دانســت؛ مســائلی کــه ازیکســو وضــعیتی بحرانــی ،نــامعلوم و
هراسانگیــز را در رونــد تــداوم نقشهــای متعــارف آموزشــی ،پژوهشــی ،اداری ،اجتمــاعی و
فرهنگی دانشگاه به وجود آوردهاند و ازسویدیگر امکـان خلـق وضـعیتی مت ـاوت و مبتنـی بـر
فرصتهای جدید و ناشناخته را فراهم کردهاند .کرونا همانگونه که نابسـندگی دانـش کنـونی
بشری و ناتوانی و ناکارآمدی نظامها و ساختارهای موجود اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را در
مواجهه با تهدیدهای نو نشان داد ،دانشگاه و کنشگران دانشگاهی را نیز با واقعیتی تازه روبـهرو
کرد ،واقعیتی که اساس آن بر ت اوت با گذشته و ضرورت تغییر استوار است و به این اعتبار باید
 .1برداشتی آزاد از مقالۀ «ویروس کرونا :آموزش عالی آمریکا اگونه میتواند برای آیندهای نامعلوم برنامهریزی کند؟»،
بوینس ،فرانکی؛ بریانت ،جیک؛ کریشنان ،شاراگ و جاناتان د ، 1399ترجمۀ مهسا شیخان ،در :مجموعه گزارشهای
بینالمللی آموزش عالی و بحران کرونا د ، ۱تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،دتاریخ اصل اثر . ۲۰۲۰
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و میتوان با تأمل در ساختارها و فرایندهای کنونی آموزش و یادگیری و نقد عالمانۀ آنهـا راهـی
نــو یافــت .پــذیرش تغییــرات جهــان پــیشروی دانشــگاه و فهــم ت ــاوت وضــعیت کرونــایی و
پساکرونایی آموزش ،یعنی اندیشـیدن بـه ابعـاد و دامنـهها و اشـماندازهای آموزشـی کـه خـود
گرفتــار قرنطینــه شــده اســت« .قرنطینــۀ آمــوزش» میتوانــد ســرآغاز شــکلگیری نقشهــا و
کارکردهایی جدیـد بـرای دانشـگاه و کنشـگران آن باشـد کـه خـود هنـوز همـۀ افقهـای آن را
نمیبینند .شاید ساماندادن «جنبش اندیشگی» از میان و بر فراز همۀ نهادهای علمی و مدنی و
حرفه ای و صن ی ،و جلب مشـارکت همـۀ کنشـگران دانشـگاهی اعـم از اسـتادان و مـدیران و
دانشجویان و کارکنان بتواند راهحلهای اساسی را فراتر از «دوخوشی به فرمالیسـم مجـازی» و
یا «هراس از تحو ت آموزش و سـاختارهای دانشـگاه» بیابـد؛ اشـماندازی کـه دور نیسـت و
ممکن هم است.

مسئل کرونا و ضرورت بازنگری در آموزش دانشجویان
محمد فاضلی
مقدمه

1

ً
اپیدمی کرونا اگراه ظاهرا یک بیماری همهگیر است و بـا سـالمتی انسـانها سـروکار دارد امـا
بیشتر از آن نقصانهای نهادهای انسانی و اجتماعی را آشکار میسازد .کرونا همهنـین اگراـه
عمر زیادی ندارد و بیش از اهار ماه از عمرش نمیگذرد اما خـود ایـن اپیـدمی و پیامـدهایش
بهشدت تاریخیاند .تاریخیبودن «مسئلۀ کرونا» به ایـن معناسـت کـه آدمیـان در ـوو تـاریخ
نهادهایی ساختهاند ،سبکهای زنـدگیای پدیـد آوردهانـد ،مناسـباتی بـین خودشـان تعریـف و
اشــکاو و محتـوایی از دانــش تولیــد کردهانــد کــه امــروز در مواجهــه بــا «مســئلۀ کرونــا» عیــار
کارآمدیشان بـرای مهـار بیمـاری مشـخص میشـود .کرونـا بـه معیـاری بـرای سـنجش عیـار
کارآمــدی نهادهــای حکومتهــا بــدو میشــود .مــن بــرای میــاو در نوشــتاری بــا عنــوان
«پیهیدگیهای تاریخی کرونا» نشان دادم که فقدان سیاست مهـاجرت تدوینشـده کـه سـبب
ادغام سازندۀ میلیونها شهروند افغانستانی در جامعـه و اقتصـاد ایـران باشـد ،درسـت در لحظـۀ
وقوع کرونا مشکلساز میشود .بسیاری از شهروندان افغانستانی برای داشتن کارتهای بـانکی
ضــروری بــرای جلــوگیری از مبادلــۀ پــوو و انتشــار ویــروس ،اســت اده از خــدمات درمــانی یــا
قابلشناساییبودن در شراین اپیدمی ،با مشکل مواجهاند و این ،نتیجۀ فقدان سیاسـت مهـاجرت
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیلmo_fazeli@sbu.ac.ir :
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برای ادغام آنها در جامعۀ ایرانی است .نقصان ساختاری بانکهای ا العاتی دقیق و با خطـای
اندک که مشخصات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی را نشان دهند و دولت برمبنای آنهـا
بتواند کمکهای هدفمند به شهروندان آسـیبدیده از کرونـا ارائـه کنـد نیـز نمونـهای دیگـر از
تاریخیبودن مسئلۀ کرونا را نشان میدهد .اگونگی و کی یت پیدایش انین نهادهـایی -نظیـر
سیاست مهاجرت -یـا ابزارهـای حکمرانـی نظیـر بانکهـای ا العـات اقتصـادی و اجتمـاعی
ً
خانوارها ،در وو تاریخ تکوین یافتهاند و اکنون در برابر ویروسی که ظاهرا فقـن اهـار مـاه از
عمرش میگذرد خود را نشان میدهند.
من با همین رویکرد معتقدم که کرونا حداقل همۀ تاریخ معاصر را پیش اشم مـا بـه رقـص
وامیدارد ،همۀ مشکالت حکمرانی کشور را که زیـر فـرش جـارو شـدهاند -عـین کـاری کـه
روانکاوها با ناخودآ گاه بیمارشان میکنند -جلوی اشممان ریسه میکنـد .کرونـا بـه قـوو آن
ضربالمیل معروف ،همۀ جد جهلهایی را که در تاریخ معاصر نواختهایم یکجا به صـدا درمـیآورد
و همۀ پلشتیهای دسـتگاه سیاسـتگذاری عمـومی ،ظرفیـت اجـرا و قابلیتهـا و ناتوانیهـای
حکمرانی را به رخمان میکشد .کرونا کموبیش این کـار را بـا حکومتهـا و نهادهـا در همـۀ
جهان انجام خواهد داد.
آموزش عالی نیز یکی از نهادها و سازمانهای جامعۀ ایرانی اسـت کـه تحـت تـأثیر «مسـئلۀ
کرونا» برخی نقصانهایش و ضرورت بازنگری در آن آشکار میشود .این جستار در پی ـرا
ایدههایی برای نشاندادن سمتوسوهای بازنگری در آموزش عـالی اسـت .نوشـتار بـهترتیب بـا
تشریح ماهیت «مسئلۀ کرونا» از دیدگاهی نظری آغاز میشود و پسازآن ملزومـات مواجهـه بـا
انین مسئلهای و جهتهای بازنگری و اصالا در آموزش عالی از این منظر تشریح میشود.
ماهیت بدخیم مسئل کرونا

کرونا فقن بیماری همهگیر یا اپیدمیک نیست و ابعادی بسیار فراتر مییابد که برخـی از ایـن ابعـاد
نظیر آنهه بر سر اقتصاد آورده تااندازهای آشـکار شـده اسـت و اشـکاو دیگـر تـأثیراتش بهتـدریج

کشف میشود .این بیماری اثـرات خـود را بـه سـایر عرصـهها گسـترش میدهـد و در اصـطالا
پزشکی ،میل سر ان ،متاستاز میکند .مسئله در سیر تکوین خود تغییر شکل میدهـد و تـأثیراتش
تغییر میکند .دولتها با مسئلهای ناشـناخته مواجـه شـدهاند و تغییـر سیاستهایشـان در مقابلـه بـا
مسئلۀ کرونا و اینکـه احسـاس میشـود سـردرگم شـدهاند از همـین واقعیـت ناشـی میشـود .ایـن
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ویژگیها به خصائص دستهای از مسائل شبیه است که آنها را بدخیم 1خواندهاند .شناخت کرونـا،

تأثیراتش و راههایی که باید بـرای تعـدیل آن در پـیش گرفـت ،نیازمنـد درک ویژگیهـای مسـائل
بدخیم است.
ریتل و وبـر د ۱۹۷۳اولینبـار صـورتبندی دقیقـی از اینگونـه مسـائل ارائـه کردنـد .ایـن
صورتبندی بر ویژگیهایی تأکید میکند که در ادامه آورده شدهاند:
 .۱هیچ صورتبندی مشخصی از مسئلۀ بدخیم وجود ندارد .ا العات زم بـرای شـناخت
مسئله ،به ایدۀ متناظر با حل مسئله بستگی دارد و تعریف مسئله ،خود مسـئله اسـت .ایـن بـدان
معناست که مسئله تا زمانی که راهحلش پیدا نشده ،قابلتعریف نیست .کسی نمیتوانـد مسـئله
را تعریف و بعد آن را حل کند؛
 .۲مسائل بدخیم ،قاعدۀ توقف ندارند و هر راهحل به دلیـل زمـان ،هزینـه یـا ارزشهـا ،نـه
حلشدن و پایانیافتن مسئله ،متوقف میشود؛
 .۳راهحل مسائل بدخیم ،درست یا غلن نیستند ،بلکه خوب یا بدند؛
 .۴آزمونی صریح برای ارزیابی پیامدهای یک راهحل وجـود نـدارد .مـوجی از پیامـدها در
پس هر راهحلی خوابیده است؛
 .۵فرصت برای آزمونوخطا وجود ندارد و هر بار تالش برای حل مسئله ،پیامدهای سنگین
دارد؛
 .۶مجموعهای مشخص از راهکارها در میان نیست .مجموعه راهکارهای ممکن ،در تعامل
ً
بررسی میشوند و کاربست آنها نیز تابع قواعد الزاما مشخصی نیست؛
ً
ً
 .۷هر مسئله تقریبا منحصربهفرد است و ازاینرو انتقاو راهحلها ،الزاما درست نیست؛
 .۸سطح مسئله بیشتر به تحلیلگر و نه ذات مسئله بستگی دارد و هـر مسـئله قابلارجـاع بـه
مسئلهای دیگر است؛
 .۹هر تبیینی راهکار خـود را پـیشرو مینهـد و راهحلهـا براسـاس قضـاوت و ایـدئولویی
تصمیمگیران تحت تأثیر قرار میگیرند؛
 .۱۰برنامهریز حق اشتباهکردن ندارد ،زیرا افراد زیادی تحت تأثیر پیامدها قرار میگیرند.
تطبیق ویژگیهای کرونا با این خصایص ،ماهیت بدخیم کرونا و حتی ارایـی انتخـاب وایۀ
بدخیم برای ترجمۀ معادو انگلیسی این کلمه را نشان میدهد .مسئلۀ کرونا فقن اپیدمی نیست،
1. Wicked Problem
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بلکه این اپیدمی اقتصاد ،روابن اجتماعی ،مناسبات بینالمللی و محینزیست را هم تحت تـأثیر
قرار میدهد .این بدان معناست که سیاستگذار یا جامعه برای مواجهه با مسئله فقن بـا نجـات
جان آدمها سروکار ندارد ،بلکه با مدیریت عواقب اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن نیـز مواجـه
است .هر راهحلی -برای میاو دو راهحـل پیشنهادشـده یعنـی قرنطینـه یـا ایمنـی دسـتهجمعی-
ماهیت مسئله را عوض میکنند .قرنطینه ،مسئلۀ کرونا را به عواقـب ناشـی از پایینآمـدن سـطح
فعالیت اقتصادی ،خسارت فوری به گروههـای آسـیبپذیر و توانـایی دولتهـا بـرای مـدیریت
عواقب اقتصادی تبدیل میکند .ایمنی جمعی ،ممکن است عواقب اقتصادی شـدید قرنطینـه را
در کوتاهمدت نداشته باشد اما نظامهای بهداشت و درمان را با مشـکل مواجـه میکنـد .مسـئلۀ
سیاستگذار و جامعه براساس نوع راهحل پیشنهادی عوض میشود .مسئله در تعاملی منعطـف
با راهحلهایش تعریف میشود و در وو زمان نیز تغییر ماهیت یا شکل میدهد.
ً
دولتها احتما  -حداقل بر اساس رفتاری که بروز دادهاند -ابتدا تصورشان این بوده است
که مسئله فقن محدود به این و بدون عوارض جهانی است .خرسندی برخـی مقامـات دولـت
آمریکا از بحران در اقتصاد این در ه تههای اوو بحران کرونا را میشود داو بر همین برداشـت
دانست اما کرونا در این متوقف نشد و به جهان راه یافت .دولتها سپس بـه کوتاهمـدتبودن
بحــران امیــدوار شــدند امــا حــا بهتــدریج از احتمــاو و نیشــدن بحــران ســخن میگوینــد.
رئیسجمهور ایران که ابتدا سخنی داو بر عادیشدن وضعیت کشور تا یک ه ته بعـد از شـروع

بحران کرونا گ ته بود ،در اهارده فروردین  ۱۳۹۹از احتماو درگیربودن کشور با کرونا تـا پایـان
این ساو سخن گ ت .سؤاو این است :اه زمانی میتوان پایان بحران را اعالم کرد؟ اه زمـانی

میتوان مطمئن شد که دیگر هیچ ناقل یا فـرد آلـوده بـه بیمـاری وجـود نـدارد؟ آیـا منشـأ بیمـاری
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
ً
شود؟ این سؤا ت بـدان معناسـت کـه احتمـا بیمـاری بـه ایـزی شـبیه آن لـوانزا یـا آسـیبهای
اجتماعی تبدیل میشود که همواره در جهان وجود دارند و پایانی برای آن متصور نیسـت .بخشـی
از این بیپایانی ،ناشی از گستردهشدن عواقب مسئله به سـایر عرصههاسـت .یکـی از عواقـب ایـن
وضعیت آن است که مسائل بدخیم راهحـل 1ندارنـد ،بلکـه تعـدیل 2میشـوند .تعدیلشـدن یعنـی
1. Solution
2. Resolution
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مسئله برای همیشه ریشهکن نمیشود ،بلکه به اندازهای از شدت آن کاسته میشـود کـه از حالـت

بحرانی یا تهدید برای جامعه خارج میشود اما بـاقی میمانـد و همـواره امکـان خیـزش مجـدد آن
وجود دارد .مسئلۀ بدخیم مزمن میشود و همواره نیازمند رسیدگی است.
قصد ندارم شرا تطبیق کرونا با مشخصات مسائل بدخیم را به اندازۀ دو ویژگی اوو م صل ارائـه
کنم .درستی یا نادرستی قرنطینه یا ایمنی دستهجمعی ،انتخاب یکی از آنهـا را تعیـین نمیکنـد ،بلکـه
خوب/بدبودن خطر ابتالی میلیونها انسان و واکنش نظام بهداشت و درمان به ایـن تعـداد مبـتال ،یـا
ظرفیت تحمل اقتصـاد و جامعـه در مقابـل قرنطینـۀ درازمـدت اسـت کـه انتخـاب راهحـل را تعیـین
میکنند .هر دو راهحل در شـرایطی درسـت بـه نظـر میرسـند و در شـرایطی دیگـر کـه بسـیار هـم
تغییرپذیر است ،غلناند ،اما خوب یا بد بودن پیامدهاست که تعیینکننـده اسـت .پیامـدهای هـر دو
گزینه نیز میتواند خطرناک باشد .عواقب اقتصـادی ناشـی از قرنطینـه-بـاألخص در درازمـدت -یـا
پیامدهای انسانی و جانی ایمنـی دسـتهجمعی ،در اـاراوب دانـش فعلـی انسـان ،مناقشـهبرانگیزند.
جالب اینکه هر دو گزینه ممکن است اگر ناکارآمـد باشـند ،بـه نتـایجی یکسـان برسـند .مرگومیـر
ناشی از فروپاشی نظام درمان براثر راهکار ایمنی دسـتهجمعی ،میتوانـد بـه مرگومیـر ناشـی از فقـر
گستردۀ خانوادهها ،گرسنگی ،شورش و عوارض ناشی از ناامنی سیاسی و اجتماعی شبیه شود.
زمان در مواجهه با بحرانی نظیر کرونا بسیار تعیینکننده است .گ ته میشود که موفقیت اـین
از سرعت عمل در قرنطینۀ شهر ووهان ناشی شده است .افزایش تصاعدی تعداد مبتالیان در همـۀ
کشورها نشان میدهد که عواقب مسئله بهسرعت و با تابعی نمایی رشد میکند .سیاسـتگذار در
انین شرایطی فرصت آزمونوخطا ندارد و باید بهسرعت تصمیم بگیرد و عمل کند.
مسائل بدخیم به شکل رشد غدههای سر انی بسیار شباهت دارند .مسـئله تـا مـدتی پنهـان
ً
است و اصال بروز و نمودی ندارد .این دوره به زمان نه تگی بیماری کرونـا در افـراد و جامعـه
شبیه است .مسئله بهیکباره ظهور میکند و از آن لحظه به بعد ،شکل و انـدازۀ مسـئله ،درسـت
مانند شکل و اندازۀ غدههای سر انی بدخیم ،غیرقابلپیشبینی میشود و بعد از حملـه بـه هـر
عرصۀ دبافت جدید مت اوت میشود .مسئله ازآنجاکه از ابتدا ثابت نیست و در وو زمان تغییر
ماهیت میدهد ،راهکارهای مقابله با آن هم تغییر میکنند .زمـانی مسـئله در حـد جلـوگیری از
شیوع بیماری است اما بعد از شیوع ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتمـاعی و حتـی امنیتـی آن بـروز
میکنند .مسئله از مرحلهای به بعد ،عالوه بر کنترو شیوع ،غلبهکردن بر فقـر ،بیکـاری و رکـود
ناشی از آن است .اگر قرنطینه و فاصلهگذاری فیزیکی و نی شـود و بـه عواقـب اجتمـاعی و
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روانی ناشی از آن بینجامد ،راهحلها هم مت اوت میشوند .این بدان معناست کـه راهحلهـا از
قبل موجود نیستند ،بلکه با توجه به سرایت مسئله به سایر عرصهها ،تغییراتی کـه در ذات مسـئله
ایجاد میشود و تعاملی که میان مسئله با عرصهها و عرصهها با یکـدیگر وجـود دارد ،راهحلهـا
تغییر میکنند.
مسائل بدخیم زیادی وجود دارند که ی ی گسترده -از مسـئلۀ آب ،محینزیسـت و تغییـر
اقلیم تا ااقی کودکان و مسئلۀ کرونا ،آسیبهای اجتمـاعی و فسـاد -را دربرمیگیـرد .اگراـه
همۀ اینها بدخیماند اما راهحلهایشـان قابـلکپیبرداری نیسـت و از کشـوری بـه کشـور دیگـر
راهحلها فرب میکنند .مسئله بهشدت محلـی اسـت .ایـن بـدان معناسـت کـه قرنطینـۀ کامـل،
راهکاری مناسب برای این بوده اما ممکن است هیچ کشور دیگری قادر به اجرای آن نباشد و
هر راهحل دیگری نیـز انـین وضـعیتی پیـدا میکنـد .راهحلهـا -کـه خوب/بـد هسـتند و نـه
درست/نادرست -بسته به اینکه اگونه هرکدام پیامـدهایی ایجـاد میکننـد کـه بـه عرصـههای
دیگر گسترش مییابند ،و قدرت اعماو آنها به مسئلههای دیگر ارتبـا پیـدا میکنـد ،بـا سـطح
تحلیلگر و تصمیمگیر نیز ارتبـا پیـدا میکننـد .کارکنـان دولـت کـه حقـوب ثابـت دریافـت
میکنند ممکن است از قرنطینۀ کامل حمایـت کننـد امـا کـارگران روزمـزد بـا انـین راهحلـی
مشکل دارند .وزیر بهداشت یا کارکنان درمان ممکن است از قرنطینۀ کامل برای کاهش تعداد
مبتالیان حمایت کنند اما رئیسجمهور به ظرفیت تأمین مردم در شراین قرنطینه یـا اقتصـاد پـس
از اعماو قرنطینه میاندیشد .اینجاست که قضاوتها ،ایدئولوییها و تجارب افـراد وارد میـدان
تصمیمگیری میشوند .همۀ اینها بر پیهیدگی مسئلۀ بدخیم میافزاینـد و تصـمیمگیری و اقـدام
را دشوار میکنند .نکتۀ حیاتی اینجاست کـه سیاسـتگذار در مقابـل انـین مسـائل پیهیـده و
نامتعینی که تشـریح شـد ،حـق اشـتباهکردن هـم نـدارد ،زیـرا عواقـب هـر راهحـل و اشـتباهی
بهسرعت -البته در ااراوبهای زمانی مت اوت -انسانهای زیادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وایۀ «بهسرعت» برای اپیدمی کرونا ممکن است یک روز یا یـک ه تـه باشـد ،و تغییـر اقلـیم،
ااراوب زمانی مت اوتی دارد که «بهسرعت» در آن شاید پـنج ،ده یـا سـی سـاو باشـد .نقطـۀ
مشترک این است که در ااراوب زمانی مسئله ،حق اشتباهکردن وجود نـدارد .بخشـی از ایـن
خصیصه ناشی از وابسته به مسیر بودن مسئله نیز است .گامگذاشتن در هر مسیری عـواقبی دارد
که بازگشت را دشوار میکند و برای میاو ،قرنطینهنکردن و تندادن به ایمنی دسـتهجمعی بـرای
یک ه ته ،وضعیتی پیش میآورد که دیگر بازگشت به قرنطینه ممکن نیست یا مطلوبیت اولیه را
ندارد.
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بــدخیمی و پیامــدهای آن کــه در بــا بهاختصــار تشــریح شــد ،بــرای هــر مســئلۀ بــدخیم و
راهحلهایی که برای تعدیل آن به کار گرفته میشود انـد پیامـد دارد .عـدمقطعیت و ریسـک
اعماو هر راهحلـی در اینگونـه مسـائل با سـت .پیهیـدگی بـه معنـای امکـان بـروز رفتارهـای
پیشبینینشده و تعامل عرصههای مختلف مسئله با یکدیگر و تبدیلشدن آنهـا بـه مسـئلهای در
سطح و ماهیت جدید وجود دارد .مسئلههای بدخیم از ایـن منظـر رفتـاری دارنـد کـه بـه خـود
ویروسها شبیه است :مسئله جهش میکند و از شکلی و سطحی به شـکل و سـطحی بـا تر و
مت اوت تبدیل میشود .پای خوب و بد بودن راهحلها که به میان کشیده میشـود ،ارزشهـا و
دیدگاههای رقیب اهمیت پیدا میکنند .اینجاست که مسئله ،ماهیت اخالقی نیـز پیـدا میکنـد.
اگر مسئوو نظام بهداشت و درمان باشید و براثر شیوع کرونا به اندازۀ کافی تخـت و تجهیـزات
پزشکی ضروری در اختیار نداشته باشید ،ترتیـب ارائـۀ خـدمات بـه بیمـاران را اگونـه در نظـر
میگیرید؟ به ترتیب ورود؟ براساس سن یا براساس احتماو زندهمانـدن براثـر دریافـت خـدمات
ً
بهداشت و درمان؟ انتخـاب هرکـدام بـه منظـری اخالقـی و قضـاوت خـوب و بـد و نـه الزامـا
معیارهای عینی فارغ از ارزش بستگی دارد .اینجاست که راهحلهای افراد تحت تأثیر خصائص
انسانی و اخالقی خودشان ،تجاربشان و جایگاه و مسئولیتهایشان قرار میگیرد.
مســئلۀ بــدخیم بــهناگزیر بینبخشــی ،بینســازمانی و بینرشــتهای اســت و ایــن از خصیصــۀ
سرایتکنندگی مسئله ناشی میشود .اپیدمی کرونا که با عرصۀ بهداشت و درمان درگیر بود -و
پزشکان میداندار آن شدند و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکی در ابتـدا رئـیس سـتاد
ملی مقابله با کرونا شد -به عرصههای حملونقل ،اقتصاد ،رسـانه ،امـور شـهری و ...گسـترش
یافت و ماهیت بینسازمانی پیدا کرد .مدوسازی و پیشبینـی در خصـوص آن ضـروری شـد و
تحریمهــای بینالمللــی ،فعاوشــدن دیپلماســی بــرای مــدیریت بحــران را ضــروری ســاخت.
بینسازمانیشدن مسئله ،ناگزیر بینرشتهایشدن تخصصهای ضروری برای پرداختن بـه مسـئله
را نیز آشکار میکند .غلبه بر کرونا راهحل و فناوري شناختهشدهاي ندارد که بر سر آن اجمـاع
باشد .هر راهکاري از قرنطینه گرفته تا کاربرد نیروي قهري علیه کسان کـه ب مسـئولیت رفتـار
م کنند ،تعطیلکردن یا ا العرسان بـراي ارتقـاي آ گـاه و بهداشـت عمـوم  ،و بسـتههاي
حمایت اقتصادي و اجتمـاع از آسـیبدیدگان کرونـا محـل مناقشـهاند .شکسـتدادن کرونـا
نیازمنــد هماهنگعمــلکردن ســازمانهاي مختلــف از بخشهــاي بهداشــت و درمــان تــا
سازمانهاي اقتصادي ،شهرداريها و حت نیروهاي نظام و انتظام  ،راهنمـای و راننـدگ  ،و
سازمانهاي مردمنهاد است.
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جوامع در قالـب نهادهـا و حکومتهـا در قالـب استانداردسـازی و نوشـتن دسـتورالعمل و
رویههای مشخص برای مواجهه با مسائل ،سعی میکنند از پیشبینیناپـذیری مسـائل و زنـدگی
انسانی کم کنند اما مسئلۀ کرونا نشان داد که مسائل بدخیم قادرند جوامع و دولتها را غافلگیر
کنند .نهادها و دستورالعملها ک ایت نداشـتهاند و راهحلهـا در فراینـدی شـبیه سـعی و خطـا،
مبتنــی بــر گ ــتوگو بــین ذین عــان مســئله و بــهمرورزمان تکــوین مییابنــد .بررســی مختصــر
سیاستگذاری دولت ایران در مقابل مسئلۀ کرونـا ایـن ویژگـی را تاانـدازهای روشـن میکنـد.
گروهــی ابتــدا آن را تو ئــه میخواننــد کــه هــدفش کمرنــگکردن انتخابــات اســت ،یعنــی از
ااراوبهای ذهنی خود برای ت سیر مسئله است اده میکنند .دولتمـردان تصـوری کوتاهمـدت
دربارۀ زمان دوام بحران دارند ،سختگیری و قرنطینه را رد میکنند ،تصور میشود دنبـاو ایمنـی
دستهجمعیاند و بهتدریج به نقطهای میرسند که علیه حضور شهروندان در شـهر بـرای مراسـم
متداوو و اندهزارسالۀ سیزدهبدر یا روز بیعـت ،جریمـه وضـع میکننـد .همـۀ ایـن تحـوو در
فرایند تعامل شهروندان بـا حاکمـان ،در اـاراوب مشخصشـدن ابعـاد مسـئله ،تجـارب سـایر
کشورها و سنجش امکانات جامعه و دولت و مشخصشدن بخشی از ابعاد پیامدهای مسئله رخ
میدهد .این همان فرایند گ توگویی ساختهشدن راهحل است.
بازیگران بهتدریج در فراینـد روشنشـدن مسـئله و پیامـدهای هـر راهکـار ،مسـئولیتپذیرتر
میشوند .مسئولیتپذیرشدن به شر ی رخ میدهد که همۀ ذین عان بهتدریج به درکی از ابعـاد
مسئله ،حدود امکانات هر ذین ع برای ارائۀ راهحل ،و سنجش توانمندیهای خود برای مقابلـه
با مسئله برسند .سناریوی تعدیل مسئله ،شبیه مسافرت کسی نیست که راه را میدانـد ،بلکـه بـه
مسافرت رفتن کسی شبیه است که تصویری کلی از مسیر و هـدفش دارد امـا جزئیـات مسـیر را
نمیشناسد ،تهدیدها را نمیداند و بیشتر بـه کاشـف شـبیه اسـت .راهحلهـا در انـین مسـائلی
بسیار بیش از آنکه بتوانند بهینه یا برتـرین راهحـل باشـند ،راهحلهـای رضـایتبخشاند ،یعنـی
راهحلی که با درنظرگرفتن جمیع جهات و پیهیدگیهایی کـه برشـمرده شـد ،همـۀ رفهـا بـه
پذیرش آن -علیرغم داشتن برخی ناخرسندیها از راهحل منتخـب -رضـایت میدهنـد .ایـن،
درســت شــبیه وضــعیتی اســت کــه شــهروندان بــه قرنطینــه ،بیروننــرفتن در روز ســیزدهبدر،
تعطیلکردن فعالیتهای اقتصادی علـیرغم خسـارات ناشـی از آن و سـایر ملزومـات غلبـه بـر
بحران کرونا ،رضایت دادهاند اما هرکدام از آنها برایشان خساراتی در بر دارد.
جامعه و حاکمیت برای رسیدن به انین نقطـهای ،فراینـدی از مباحیـه ،مـذاکره و تکـرار را ـی
ً
کردهاند .این فرایند الزاما مستقیم نیست ،بلکه در تعامل سیاستگذاری و مشاهدۀ عواقـب آن توسـن
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سیاستگذار که حاصل واکنش شهروندان اسـت انـین نتیجـهای شـکل میگیـرد .هرقـدر جامعـه
سازماننیافتهتر باشد ،زمان کنش سیاسـتگذار و واکـنش شـهروندان و گـرفتن بـازخورد ـو نیتر
میشود و زمان بیشتری از دست میرود.
آخرین نکته نیز دربارۀ فرد و تعامل با مسئلۀ بدخیم اسـت .غلبـه بـر مسـئلۀ بـدخیم مسـتلزم
تغییر رفتار افراد است .مسئلۀ کرونا وقتی قابلتعدیل میشود که همۀ جامعه یـا اکیریـت قـا عی
از آنها به استانداردهای بهداشت فردی نظیر شستن دستها ،دستنزدن به صـورت ،اسـت اده از
ماسک ،دستکش و مواد ضدع ونی و اصوو قرنطینه تـن بدهنـد .جامعـه و حکمرانـان بایـد بـه
تصویری از رابطهای برد-برد دست یابند کـه ـی آن هـردو احسـاس کننـد بـه منـافعی دسـت
مییابند .این سطح از تغییر رفتار و همراهی بین جامعه و سیاسـتگذار یـا حکمرانـان ،نیازمنـد
سطح با یی از اعتماد و سرمایۀ اجتماعی نیز است.
محتوای آموزش عالی و مسائل بدخیم

نظامهــای اجتمــاعی بهواســطۀ فراگیرشــدن آموزشهــای دانشــگاهی و بیشترشــدن تعــداد و نســبت
تحصیلکردگان آموزش عالی نسبت به عموم شهروندان ،و قرارگرفتن فارغالتحصیالن دانشـگاهها در
ً
سمتهای آموزشی ،پژوهشی ،سیاستپژوهی ،تصمیمسازی ،تصمیمگیری ،سیاستگذاری و نهایتـا
اجرای سیاستها و برنامههای برآمده از آنها ،تأثیری تعیینکننده بر سرنوشت جوامع دارند.
دستگاههای سیاستپژوه ،سیاستگذار و مجری پر است از آدمهایی کـه فارغالتحصـیالن نظـام
دانشگاهی و دانشآموختۀ محتوای درسی آناند .سـؤاو مهـم بـهلحاظ سیاسـت آموزشـی عـالی ایـن
است که آیا آدمهای خروجی از آموزش عالی ،برای دنیایی کـه اغلـب مسـائل مزمنشـدۀ آن -نظیـر
آب و محینزیست ،تغییر اقلیم ،تورم ،مسئلۀ صندوبهای بازنشستگی ،آسیبهای اجتمـاعی ،فسـاد،
فقر و ناکارآمدی نظام اداری -بدخیماند و ویژگیهایی نظیر کرونا دارند آماده میشـوند؟ پاسـخ ایـن
سؤاو میتواند سیاستهای آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی را به االش بکشد .بگذاریـد بحـی
را با اند مشاهده از گ تارهای رایج در فضای مجـازی و واقعـی جامعـۀ ایـران در ایـام شـیوع کرونـا
شروع کنم .عباراتی نظیر اگر میل این سریع قم را قرنطینه کرده بودند شیوع بیماری کنتـرو میشـد،
و نظام بهداشت و درمان ما بسیار قدرتمند است و با تمام توان در مقابل بیمـاری میایسـتد را در ایـام
شیوعیافتن کرونا در اس ند  ۱۳۹۸و فروردین  ۱۳۹۹شنیدهایم .ستاد ملی مقابلـه بـا کرونـا نیـز در ابتـدا
با ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد.
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سیاستگذاران و مقامات سیاسی که بسیاری از آنها فارغالتحصیالن رشـتههای مهندسـی و
پزشکیاند ،بیش از هر ایـز بـا دنیـای مسـائل غیربـدخیم سـروکار داشـتهاند .ترکیـب محتـوای
آموزشی در ریاضیات و علـوم تجربـی ،افـراد را بـرای رویکـرد غیربـدخیم بـه مسـئلهها تربیـت
میکنند .ذهنیتهـای مهندسـی ،پزشـکی و حتـی علـوم انسـانی ،بـرای درگیرشـدن بـا مسـائل
ساختوساز و عرصههایی در دنیای تجربی تربیت میشوند که نظیر ساختن یک هواپیما ،جاده
یا ترکیب شیمیایی دارو ،رفتاری غیربدخیم دارند.
دانشــجویان در اغلــب رشــتههای دانشــگاهی بــدون هــیچ درکــی از ســایر رشــتهها ،بــدون
مهارتهای دانشاندوزی و ارتبا گیری بینرشتهای ،و قابلیتهـای کـنش ارتبـا ی مبتنـی بـر
1
کنشگری مرزی تربیت میشوند .دانشجویان برای برهمزدن یا نزدیککردن مرزها به یکـدیگر
تربیت نمیشوند .نزدیککردن مرزها به یکدیگر اشاره به کنش کسانی دارد که میکوشـند در
درون یک سازمان ،حلقههای مختلف افراد و ا العات را به یکدیگر نزدیک کنند یا برای حـل
یک مسئله ،سازمانها و دانشهای مختلف را گرد هم بیاورند .کنشگران مرزی کسـانیاند کـه
مرزهای دانش ،سازمانها ،ا العـات و افـراد را درمینوردنـد و آنهـا را گـرد هـم میآورنـد تـا
مسئلهها با ترکیبی از اینها حل یا تعدیل شوند.
منطق بدخیمی کرونا الزام میکند آدمهایی که برای مواجهه با مسائلی بـدخیم نظیـر کرونـا
مناسباند ،باید ویژگیهایی به شرا زیر داشته باشند:
 ت اوتهای مسئلههای بدخیم و غیربدخیم ،2منطق کردار غیرخطی مسـئلههای بـدخیم ،وتکوین آنها در وو زمان و بسترهای اجتماعی مختلف را بشناسند؛
 درکی از مسائل بدخیم ،ویژگیهای آنها و الزاماتشان برای سیاست عمومی داشته باشند؛ دانش و کنش میانرشتهای ،بینبخشی و الزامات کنش بینسازمانی را درک کرده باشند؛ مهارتهای علمی و ارتبا ی زم برای کنش میانرشتهای ،بینبخشی و بینسـازمانی را تجربـهکرده باشند؛
 م هوم پیهیدگی به معنایی که در مسائل بدخیم وجـود دارنـد ،و شـیوۀ مواجهـه بـا انـینپیهیدگیای را آموخته باشند؛
 اندیشیدن و عملکردن بر بستر محلی مسئله و ماهیت کـنش محلـی در قبـاو مسـئلههایبدخیم را بدانند و تمرین کرده باشند؛
1. Boundary Spanning
2. Tame
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 ظرفیت کارکردن در قالب تیمهای بینرشتهای را داشته باشند؛ ادراکی از شیوۀ سرایت هر مسئلۀ بـدخیم ظهـورکرده در هـر حیطـۀ تخصصـی ،بـه سـایرعرصهها و متاستازیشدن مسئله داشته باشند؛
 اگونگی درگیرشدن مسئلۀ بدخیم با ابعاد اجتماعی ،سیاسـی ،اقتصـاد سیاسـی و امنیتـیجامعه را درک کند.
آموزش عالی اگر به گذشتۀ تأثیرات خود بنگرد مشاهده میکند کـه برآمـدگان از آموزشهـایی کـه
مسائل دنیا را از منظر مسائل غیربدخیم تحلیل میکنند ،بـر مسـندهای سیاسـتپژوهی ،سیاسـتگذاری
و اجرا نشستهاند .درصدی قابلتوجه از شهروندان نیز فارغالتحصـیل آمـوزش عـالی و نیـز افـراد متـأثر از
همان سیاستگذاران و سیاستپژوهاناند که دربـارۀ کردارهـا و گ تارهـای ایشـان قضـاوت میکننـد.
انانکه گ ته شد ،تعـدیل مسـائل بـدخیم ،نیازمنـد سـازوکارهای گ ـتوگوی اجتمـاعی ،تغییـر رفتـار
شهروندان و رویکرد همهباهم به اینگونه مسـائل اسـت .ایـن بـدان معناسـت کـه عـالوه بـر کارآمـدی
حکومتها و داشتن توانمندیهای حکمرانی ،سیاستگذاران و مجریان در تعامل با شهروندان بایـد بـه
راهکارهای تعدیل مسائل برسند .این در حـالی اسـت کـه ظرفیـت شـهروندان بـرای تغییـر رفتـار نیـز از
آموزشهایی که دریافت و تربیتی که در دانشگاه تجربه میکنند تأثیر میپذیرد.
نهادها یا آموزش؟

آنهه دربارۀ ضرورتهای تغییر محتوای آموزشی برای تربیت فارغالتحصیالن دارای بیـنش نسـبت بـه
ً
مسائل بدخیم گ ته شد ابدا به این معنا نیست که آموزش دانشگاهی باید بهتنهایی از پـس ناکارآمـدی
و راحی بـد نهـادی برآیـد .حکمرانـی کشـور از اسـاس جزیـرهای اسـت ولـی ت کـرات برآمـده از
آموزشهــای دانشــگاهی نیــز جزیــرهای و فاقــد درک میانرشــتهای اســت .مــا هنــوز متخصصــان و
سیاستگذارانی داریم که فکر میکنند کرونا مسئلۀ پزشکی است و ارتبا ی به مدوسـازی ریاضـی،
علوم اجتماعی یا تحلیل سیستمهای پیهیده ندارد .این نوع حکمرانـی هرگـز بـا مسـئلهای در مقیـاس
جهانی کرونا که مدیریتش نیازمند «برنامهریزی و اقدام میانبخشی» باشـد مواجـه نشـده اسـت و در
مدیریت مسائل بدخیم پیشین نظیـر آب و محینزیسـت یـا تغییـر اقلـیم نیـز کـه مصـداقی از مسـائل
بدخیماند دنک :لوین ،کاشور ،برنشتاین و اولد ۱۳۹۵ ،و  ۱۳۹۶سابقۀ میبتی ندارد.
ً
این نظام اداری و ساختار نهادی آن احتما هرگـز ایـزی شـبیه «دسـتورالعمل برنامـهریزی و
اقدام بینبخشی برای مقابله با اپیدمی» نداشته است ،یعنـی ملزومـات و قواعـد نهـادی مواجهـه بـا
مسائل بدخیم در دو این سیستم حکمرانی تعبیه نشده است .قرار نیست آموزش عالی بار همۀ این
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کاستیهای نهادی را به دوش بکشد و تا ابد بدون اصالحات نهادی و سازمانی ،فقـن بـه کی یـت
آموزشهای دانشگاهی نظـر داشـته باشـیم امـا ازسـویدیگر ،کی یـت اصـالحات در سـازمانها و
نهادها هم به سطح کی ی کنشگرانی بستگی دارد که در مناصب این ساختار قرار میگیرنـد .اگـر
آموزش عالی ،رویهای برای بازنگری در تربیت نیروی انسـانی و فارغالتحصـیالن در پـیش بگیـرد
که ملزومات مواجهه با مسائل بدخیم را در افراد نهادینه کند ،میتوان بـه تغییـرات سـریعتر و بهتـر
حکمرانی و ارتقـای توانمنـدی حکومـت بـرای مـدیریت و تعـدیل مسـائل بـدخیم امیـد داشـت.
بازنگری در محتوای آموزش عالی بهقصد جایدادن بینش ،دانش و مهارتهای زم برای تحلیـل
و تعدیل مسائل بدخیم ،دیالکتیک کنشگر و ساختار برای اصالا ساختارهای نهـادی و سـازمانی
را نیز تسریع میکند.
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کرونا و ساختنیافتگی آموزش الکترونیکی دانشگاهی
حسین ابراهیمآبادی
مقدمه

1

شــیوع کرونــا و تعطیلــی دانشــگاهها آزمــونی مهــم ب ـرای نظــام آمــوزش دانشــگاهی ب ـرای اســت اده از
فناوریهــای ا العــاتی ،شــبکه و ســامانههای الکترونیکــی محســوب میشــود .نخســتین واکنشهــا
امیدوارکننــده بــود امــا بهتــدریج شــالب واقعیــت بــه تــن دانشــگاهها نشســت و عـالوه بــر ضــعفهای
ســختافزاری و نرماف ـزاری ،م ـوانعی درخورتوجــه ماننــد فقــدان منــابع و محت ـوای اندرســانهای ،نبــود
سرویسهای تعاملی ،مهارتهای ناکافی برای آموزش و نگرش و فرهنگ کـار در فضـای دیجیتـاو بـه
اشم آمد .بخشنامۀ دوازدهم فروردینماه وزارت علوم مبنی بر امکان حذف نیمترم از سـوی دانشـگاهها
که بخشی از آن در شبکههای اجتماعی مورد نقد اهـلنظر قـرار گرفـت ،اگـر نگـوییم شکسـت نظـام
آموزش مجازی دانشگاهی بود ،دستکم نشانگر مشکالت و موانع جدی در نظام آمـوزش دانشـگاهی
الکترونیکی به حساب میآید .در همین بخشنامه ،به آموزش ترکیبی اشاره شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه
تعطیلی دانشگاهها بهکارگیری آن نشان از درهمریختگی م هومی در این حوزه دارد.
انگارۀ سنتی به آموزش الکترونیکی و نگاه ابزارگرایانـه و ماشـینی ،بخشـی از مشـکل اسـت کـه
نشانگر خوبی از مواجهشدن به روشی کهنه با پدیدۀ جدید اسـت .ایـن نگـاه ابـزاری و مهندسـی بـه
آموزش و یادگیری الکترونیکی در الگـوی سـنتی آمـوزش از راه دور کـه قبـل از انقـالب راحـی و
.۱دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلh.ebrahima@gmail.com :
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آزمایش نیز شده بود در حالی است که جهان ،مرحلۀ پساوب را تجربـه میکنـد و در کـاربرد هـوش
مصنوعی گامهایی بلند را برمیدارد .نظامهای الکترونیکی بهمیابـه سـامانههای اجتمـاعی -فنـی و یـا
فنی -اجتمـاعی ،اگراـه ریشـه در ارزشهـای بهجامانـده در نظـام آمـوزش سـنتی دارنـد امـا دارای
فرهنگ ،ارزشها و مناسبات و الگوهای ارتبا ی خاص خودند کـه یکـی از نتـایج گـذار از جامعـۀ
صنعتی به جامعۀ دانایی محسوب میشود .نظام آموزش دانشگاهی الکترونیکی ،بـا اغتنـام از فرصـت
دوران تعطیلی اجباری ناشی از شیوع کرونا میتواند به بازسازی و ایجـاد روشهـایی بـرای تحـوو در
خود بپردازد که در این یادداشت ابعاد نظری ،روشی و عملی آن به بحی گذاشته شده است.
دیجیتالهشدن زندگی ،آموزش و یادگیری در دانشگاه و در میان دانشجویان

اغلب فراموش میکنیم که بدون اینکه بخواهیم روزبهروز دیجیتالهتر میشـویم و در میـان اشـکاو
ً
مختلف شبکههای الکترونیکی غو هور .اساسا فناوریهای ا العـات و ارتبا ـات ،در اسـت اده و
مصرف با سازوکارهای مشخص و پروتکلهای معـین مـا را درگیـر خـود میکننـد .نظـام تولیـد و
توزیع دانش در فضای مجازی و نیز فرایندهای تدریس و یادگیری در این فضا نیـز انـین اسـت و
از نظام یکپاراه و پیوسته پیروی میکند؛ بهعبارتدیگر ،فناوریهای ا العات و ارتبا ـات واجـد
ویژگیها ،سازوکارها و فرایندهاییاند که فارغ از نگاه خوشبینانه یا بدبینانه به آن ،دارای فرهنگـی
ویژه است که در زیسـتبوم فضـای مجـازی قابـلفهم اسـت .همهنـین م ـاهیمی ماننـد مدرسـۀ
مجازی ،1دانشگاه مجازی ،2یادگیری الکترونیکی ،3آموزش مجـازی ،4یـادگیری مبتنـی بـر وب،5
یادگیری ترکیبی 6و کالس دوگانه ،7نشانگر همـین تغییـرات در برنامـه ،محتـوا و روش معمـوو در
سنت آموزش و یادگیری جوامع کنونی است .میخواهم تأکیـد کـنم کـه فناوریهـای ا العـاتی
یک نظام و سامانه هستند که نمیتوان نگاه جداجدا و ابزاری به آن داشت.
ظهور این نوع از آموزشها در پیوند با رویکردهای نوین یادگیری و الگوهای جدید آموزشـی
بــا اســت اده از بالگهــا ،پادکســتها و مجموعــه آثــار الکترونیکــی 8و نظــایر آنهــا اشــماندازی
1. Virtual School
2. Virtual University
3. E-Learning
4. Virtual Education
5. Web Based Learning
6. Blended Learning
7. Hybrid Classroom
8. E-portfolio
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را پــیشروی آمــوزش دانشــگاهی گشــوده اســت کــه در دانشــگاه/کالس درس و در بیــرون از
دانشگاه/کالس درس و در ورای زمان و مکان ،یک نظام و محین جدید به ارمغان آورده اسـت.
این تحـو ت در فنـاوری و آمـوزش ،امـروزه بهصـورت واقعیتـی اجتنابناپـذیر و البتـه بیمدهنـده
درآمــده و ســبب وقــوع تحــو ت و دگرگونیهــای ســاختاری ،محتـوایی و کــارکردی اساســی در
برنامههای آموزش کالسیک و سنتی بهجایمانده از مدرسه و دانشگاه به همراه سبک و فرهنـگ
یــادگیری نوپــایی شــده اســت .ابزارهــا و شــبکههای یــادگیری جدیــد بهآســانی ایــن امکــان را بــه
ً
دانشجویان خود میدهند که مواد و مطالب آموزشی و یادگیری شخصی خود را رأسا خلق کننـد،
با دیگران سهیم شوند و بهکرات آنها را مورد است اده قرار دهند .این ابزارها بهویژه آنهـه بـه شـبکۀ
ً
آموزشی  Web 2.0معروف است و اخیرا هوش مصنوعی نیز به آن عالوه شده است ،دانشـجویان
را قادر میسازد تا اجتماع یادگیری تشکیل دهنـد ،دسـت بـه خلـق و ایجـاد شـبکههای یـادگیری
بزنند ،شبکههایی که با ایجاد نوعی پـل ارتبـا ی در مـرز یـادگیری رسـمی و غیررسـمی ،خـأل یـا
شکاف میان این دو نوع یادگیری را تا حـدودی پـر میکننـد؛ پدیـدهای کـه شـالودههای اساسـی
زندگی دانشجویان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده و بر «فرهنگ یادگیری»« ،رفتار فرهنگـی»
و «احساس و روان دانشجو» تأثیر گذاشته است.
در این ااراوب باید با ا مینان بیشـتری از نسـل امـروز دانشـجو سـخن گ ـت کـه کـاربران
اصلی فضای جدید بـه حسـاب میآینـد؛ دانشـجویانی کـه همزمـان در فضـای مشـترک جامعـه،
دانشگاه ،فرهنـگ و فضـای مجـازی زنـدگی میکننـد و تجـارب و دانـش خـود را بـه اشـتراک
میگذارند .برای توضـیح بیشـتر و از منظـری روانشـناختی و جامعهشـناختی میتـوان گ ـت کـه
فضای مجازی در ورای دانشگاه و فرهنگ و شاید هم در کنار دانشگاه و فرهنگ ،درک ترکیبـی
از واقعیت و مجاز را برای دانشجویان نسل دیجیتاو فراهم میکند که در گذشته و حتی در امـروز
بسیاری از مـا از آن محـروم بـودهایم و هسـتیم؛ بـرای میـاو ،یکـی از مشخصـههای موقعیتهـای
مجازی این است که در فضای فرهنگ رسمی و سنتی ،به رهاسازی ذهن کمک میکند و پـرواز
خیاو را راحتتر و ممکنتر میسازد .شاید بتوان گ ـت کـه فضـای سـایبر فراهمکننـدۀ شـرایطی
است که در نظر روانکاوان رؤیا و خیاو نامیده میشود که نقش میبت در تحمل زنـدگ فـارغ از
واقعیتهاي زندگی و در فضای زندگی در محینهای واقعی براي ما فـراهم مـیآورد .ایـن همـان
ایزي است که محین الکترونیک و فضاي مجازي براي جوانـان و دانشـجویان امـروز -فـارغ از
همۀ انتقاداتی که گ ته میشـود -فـراهم مـ آورد .در اـاراوب نظریـۀ لکـان کـه حقیقـت جـز
واقعیت است و شبیه به امري تخیل است ،ورود به فضاي مجازي براي عمل رهاشـده و خیـاووار
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و نیز رسیدن به امیاو خود در جوي شبیه به موقعیتی شبیه به بازي است که در آن همۀ کارهـایی را
که هیچگاه در دنیای واقعی قادر به انجامشان نیستیم م تـوانیم انجـام دهـیم و «هویـت حقیقـ »
ً
خود را به دور از واقعیت عموما مصنوع بیان کنـیم و نشـان دهـیم .ازدیگرسـو ،اند یهایشـدن
فرهنگها 1و فرهنگهای دورگه 2میتوانـد هویتهـای اند یـه و دورگـه را در فضـای واقعـی و
مجازی گسترش دهد .بـا ایـن رویکـرد ،هویتهـا در فضـای واقعـی و سـایبرنیتیکی میتواننـد در
فضای کنش با یکدیگر هویتها را تحکیم کنند ،تغییر دهند و یا هـویتی بینـابین را ایجـاد نماینـد.
هراند این هویتجوییها تنه به تنۀ دانشـگاه میزنـد و تـداخلهایی میـان فرهنـگ دانشـگاهی و
فرهنگ برآمده از فضای مجازی به وجود میآید .آنانانکه از مباحی کستلز د 1997در کتـاب
هویت و قدرت برمیآید؛ در جهان شبکهای ،عواملی که از نـوع فرهنگـی ،فکـری و نـرم هسـتند،
مانند دین ،زبان و محینزیست تقویت میشـوند .ایـن جهـان جدیـد روابطـی را بـر هـم میزنـد،
روابطی را تقویت و روابطی را ایجاد میکند که درنهایت هویتی جدید به انسـان میدهـد .شـکلی
که در ادامه میآید نیمرخ این دگرگونی را نشان میدهد که میتواند در برنامهریزیهای مـدیران و
برنامهریزان آموزش عالی رف توجه قرار گیرد.
روابن اجتماع در فضاي واقع

روابن اجتماعی در فضای دانشگاه

روابن اجتماع در شبکه

نوع رابطه

رودررو و اهرهبهاهره

همکاری در کالس درس و محتوای

غیرحضوری و از راه شبکه

فاصل جغرافیایي

نزدیك

شکل رابطه

روابن تا حدودي الزام است

گستر رابطه

محدودبودن تعداد

نوع تعامل

ً
نسبتا ثابت

تحول رابطه

روابن تدریج است

روابط اجتماعي -فضا

نگرش و رغبت
زبان

دانشگاه
نزدیک -فردی ،جمعی

دور

در کالس درس الزامی و در محین

روابن انتخاب و متنوع

دانشگاه انتخابی دالگوی همکالسی
و...
ثابت با دوستان نزدیک و متغیر با
همکالسیها در هر ترم

ً
نسبتا متغیر و اندگانه

روابن در حاو تغییر

روابن سرعت بیشتري دارد

نگرش و عالیق مت اوت و گاه نزدیك بسته به زمینه و بافت انسان تغییر میکند
زبان مشترك

است

تعریف براساس برنامۀ درسی :استاد -دانشجو تنوع و تعدد افراد و گروهها

ً
زبانهای نسبتا مت اوت

نگرش و عالیق تاحدودي
یکسان
زبانهای مت اوت

1. Universalism
2. Particularism
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محیطهای جدید یادگیری و مخاطرات شکای دیجیتال در آموزش دانشگاهی

برگردیم به بحی آموزش و دانشگاه؛ بـرای نمونـه تولیـد و مصـرف دانـش و ا العـات در ایـن
زیســت مجــازی و محینهــای الکترونیکــی بــا جــایی میــل کــالس درس و الگوهــای جــاری

تاحـدودی مت ــاوت اسـت .در ایــن محـین ،هــوش انسـانی و هــوش مصـنوعی بــا یکـدیگر بــه
ً
ا العات و نحوۀ تولید و مصرف آن معنایی بهجز کالس درس میدهند .اساسا دادوستد دانش

در شبکه با موتورهای جستجو مرزبندیها و قلمروهای دسترسی و است اده از علم را بـه ورکلی
تغییر داده است .پویایی وظی ۀ مدرسه و دانشگاه ایزی نیسـت جـز کمـک بـه وابسـتگی ایـن

جریان بزرگ دانش به منابع معتبر و کمک به پیوستگی برنامۀ آموزشی دانشـگاه بـه برنامـههای
آموزشی و فراغتی بعد از دانشگاه .مهمتـرین عامـل موفقیـت در آمـوزش الکترونیکـی ،وجـود

سامانهای متشکل از محتوای دردسترس اندرسانهای ،فضای تعاملی میان مـدرس -یادگیرنـده،
نظام تبادو ا العات میان دانشجو و استاد ،نظام گزارشدهی و گزارشگیری آنالین است.
هراند باید دربارۀ میـزان موفقیـت آمـوزش الکترونیکـی در مقایسـه بـا روشهـای آمـوزش
جاری با احتیا سخن گ ت ،اراکه ارخۀ معیـوب اسـت اده از فضـای مجـازی و سیسـتمها و
ابزارهــای اندرســانهای کــه بــهویژه در تولیــد نــاایز محتــوای اندرســانهای و شــکلنگرفتن
اجتماعات یادگیری مجازی خود را نشان میدهد ،بهگونهای مخا رهآمیز آمـوزش الکترونیکـی
را با مانع روبهرو میکند .اما در الزام ورود جدی به آموزش الکترونیکی ازآنحیی که ایـن امـر
افراد را برای زندگی در عصر دیجیتاو آماده میکنـد و موجـب تحـرک شـغلی در دورۀ پـس از
تحصیل یا حین تحصیل میشود تردیدی نیست .عالوهبراین ،یادگیری و زنـدگی در محینهـای
مجازی ،توانایی نوآوری و مهارتهای سطح عالی مانند مهارتهای نوشتاری ،زبانی و ارتبا ی
برای زندگی در دنیای بهشدت در حاو دیجیتالهشدن را افزایش میدهـد و آنانانکـه یونسـکو
د ۲۰۰۹گـزارش کـرده اسـت ،یکـی از راههـای پیشـگیری از «شـکاف دیجیتـاو» 1در جوامـع
ً
درحاوتوسعه به حساب میآید .پرواضح است که شـکاف دیجیتـاو ،صـرفا در عـدم دسترسـی
فیزیکی به تکنولوییهای ا العات و ارتبا ات محدود نمیشود ،بلکه ابعاد انسانی ،فرهنگی و
اجتماعی آن حائز اهمیت تلقی میشود .این همان سـواد دیجیتـاو اسـت کـه امـروز بـه مشـکلۀ
مدارس و دانشگاههای ما در عرصۀ آموزش و یادگیری تبدیل شده است؛ بهعبارتدیگر ،جهان
جدیــد کــه پیشــانی آن مؤل ــههای دیجیتــاو اســت در حــاو تغییــرات فرهنگــی و متحووشــدن
1. The Digital Divide
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فرهنگهــا در ســایۀ تغییــرات در فرهنــگ و اــرخش فرهنگــی و اــرخش زبــانی ،1اــرخش
پساســاختارگرا و ارخشهــای بســترمند و تــاریخی دکانتکســهواو  2اســت کــه در کنــار
پیشرفتهای حاصل در تکنولویی نوین سبب شده تا رسالتها و انتظارات و کارکردهای نظـام
آموزش عالی و دانشگاه برنامهها و راهبردها و کارویژههای آموزش دانشگاهی به فراسوی آنهـه
ظرف دو الی سه دهۀ پیش تصور آن میرفت ،بسن و گسترش پیدا کند .این جریان عـالوه بـر
تغییــر مناســبات ،مطالــب ،محت ـوا و موضــوعات و شــیوههای آمــوزش و یــادگیری در ســطوا
دانشگاهی و آموزش عالی و حتی نحوۀ تعامل و ارتبا و م اهمه میان دانشجویان و اسـتادان را
نیز دستخوش تغییر و تحوو کرده و بالطبع بهگونهای اجتنابناپذیر زمینههای تعلـیم و تربیـت یـا
پداگویی آموزش 3و یادگیری 4را نیز تحت تأثیر قرار داده و متحوو ساخته است.
براساس آنهه برشمرده شد ،عمدهترین موانع برای تحقق آمـوزش دانشـگاهی الکترونیکـی،
عالوه بـر غ لـت راهبـردی وزارت علـوم و حـوزۀ آموزشـی ،فقـدان ذهـن دیجیتـاو و تکیـه بـر
انگارههای سنتی در آموزش عالی و البته محدودیتهای مالی به وجـوه شـناختی ،فرهنگـی نیـز
باید توجه داشت ،اراکه مهمترین تغییر در سبک و فرهنگ یـادگیری دانشـجویان کـه زنـدگی
در فضای دیجیتاو را به نحوی عمیـقتر تجربـه میکننـد روی داده اسـت؛ ازایـنرو ،اگـر نظـام
آموزش عالی و دانشگاهها تمایل به راهبری و اسـتمرار پیشـگامی در برنامـهریزی دانشـگاهها و
مؤسسات آموزش عـالی را دارنـد بایـد روش و راه دیگـری را دنبـاو کننـد .نـوآوری در فراینـد
آموزش دانشگاهی برمبنای تحـو ت فنـاوری کـه هماکنـون بـا محوریـت هـوش مصـنوعی در
جریان است و تکیه بر شیوۀ نوین برای تولید ،نشر و آمـوزش دانـش و سـازماندهی تـدریس و
یادگیری در سامانههای الکترونیکی و ارزیابی با است اده از ابزارهای الکترونیکی امـن بـا فـرض
وجــود زیرســاختها و بســترهای تضــمینکنندۀ دسترســی بــه ســرعت و پهنــای بانــد مناســب،
شالودههای تحوو در آموزش عالی الکترونیکی بهویژه در دورۀ پساکروناست که امروز آمـوزش
عالی جهان و ایران را با االشی بزرگ مواجه ساخته است.
این در حالی است که ورود تخصصی بـه عرصـۀ آمـوزش و یـادگیری الکترونیکـی فـارغ از
دورۀ بیسابقۀ پس از بیماری کرونا بهمانند یک زیستبوم و محین جدید برای پیشـبرد مقاصـد
آموزش عالی ضرورتی است حتمی و اجتنابناپذیر که شانس و امکان اشتغاو دانشـجویان ایـن
1. Linguistic Turn
2. Contextual
3. Teaching
4. Learning
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مرزوبوم را در محین ملی و جهـان کـار بینالمللـی ارتقـا میدهـد .ضـمن اینکـه تـالش امـروز
دانشگاهها برای پیوند آموزش و یادگیری دانشجویان با فضای دیجیتاو متناسب است بـا سـبک
و فرهنگ یادگیری نسل جدید دانشـجو کـه نظـام آمـوزش کنـونی را فرسـوده ،غیرمتنـوع و تـا
حدود زیادی بیاثر و خالقیتکش میدانند.
جمعبناادی :ایاادههایی باارای دوران کرونااا و پااس از کرونااا در آمااوزش الکترونیکاای
دانشگاهی

تعطیلی دانشگاهها در همین دورۀ کوتاه پس از شیوع کرونا ،اهمیت راهبـردی سـرمایهگذاری بـر
روی سامانههای آموزش الکترونیکی را دواندان ساخت و اینکـه شـکاف دیجیتـاو و شـاید بتـوان
گ ت گسل دیجیتاو ،خسارتهایی جبرانناپذیر برای کشو ر به همراه دارد .با ایـن نگـرش ،نظـام
آموزش عالی و دانشـگاهها میبایسـت نگـاه راهبردیتـر بـه فضـای دیجیتـاو و گسـترش آمـوزش
دانشگاهی بهویژه با تکیه بـر هـوش مصـنوعی داشـته باشـند ،حرفـهایتر بـه موضـوع بنگرنـد و بـا
بازپیکربندی برنامههای آموزشی ،ضمن عبور موفـقتر از تقـویم برنامـۀ آموزشـی در دورۀ بیمـاری
کرونا ،راه تحوو را برای ساوهای آینده بـاز نمایـد .اسـت اده از سـامانههای الکترونیکـی بـهمنظور
سازگاری برنامههای دانشگاهها با سـبک و فرهنـگ یـادگیری دانشـجویان نسـل دیجیتـاو ،راهـی
جدید برای کـاهش فرسـودگی مـزمن امـروز دانشـگاه اسـت .ایـن تحـوو کـه پیونـدی عمیـق بـا
رویکردهای جدید یادگیری دارد میتواند پنجرهای جدید بهسوی تعامل بیشتر آمـوزش دانشـگاهی
با سبک یادگیری دانشجویان و افزایش عدالت و کی یت در آموزش و یادگیری باز نماید.
و کالم آخر اینکه ،از امروز و با است اده از ظرفیتهای دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
و بخشهــای حــاکمیتی مــرتبن ،پایــههای شــکلدهی یــک نهــاد حرفــهای دفنــی ،اجتمــاعی،
آموزشی گذاشته شود تا عالوه بـر نیازهـای فـوری ،بنیانهـای تحـوو در آمـوزش الکترونیکـی
دانشگاهها گسترده شود .با آمادهسازی مراکز آموزشی برای فعالیت همگرا در سامانههای فنی-
اجتماعی نوپدید میتوان ساختارهای آموزشی دانشگاهها را بهسوی دگرگونی موردانتظـار سـوب
داد و از غافلگیرشدن در آیندۀ نزدیک جلوگیری کرد .امروز دانشـگاه در حـاو مواجهشـدن بـا
نظام کاری جامعۀ نوین در سـایۀ سـامانههای فنـی -اجتمـاعی بزرگتـر اسـت .در ایـن ارخـۀ
رفتوبرگشــت ،دانشــگاه کــه نمونــهای از یــک ســامانۀ فنــی -اجتمــاعی اســت بــه دلیــل
پیشآمادگیهایی که یکی از روشهای آن حضور فعاو در فضای دیجیتاو و است اده از الگـوی
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آموزش الکترونیکی ازجمله در تجربۀ دورۀ کروناست میتواند در این نظام کاری جامعۀ جدیـد
ای ای نقش نماید .انین استنبا میشود که دورۀ کرونا و پساکرونا میتواند یک فرصت باشـد
برای تحوو در آموزش دانشگاهی ایران با است اده از سامانههای الکترونیکی و زمینهساز حضـور
فعاو نظام علم ،پژوهش و فناوری در نظام همگرای فناوری  .NBICبرای شروع ،ذهن و برنامـۀ
آموزش عالی ایران میبایست کمی بیشتر رنگوبوی دیجیتـاو بگیـرد .جهـان در حـاو ورود بـه
زمانۀ پساوب و عصر هوش مصنوعی است و ایران و آموزش عالی ایران بهتر اسـت جسـارتی از
خود نشان بدهد.
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مفهومینگی «آموزش عالی مجازی پیشرفته»
در عصر پساکرونایی
علی خورسندی طاسکو

مقدمه

1

با اپیدمی کرونا« ،آموزش» در ایران بیش از هر نهاد اجتماعی دیگری با سراسیمگی «سیاست»
و بحران «تصمیم» مواجه شد .مدیریت آموزش عالی بـا شـتابزدگی درصـدد پاسـخگویی بـه
تشــویشها و پرســشهای بجــا و بایســتۀ دانشــجویان ،اجتمــاع اســتادان و کارکنــان برآمــد.
دانشگاههای پیشرفتۀ جهان اهبسا شـدیدتر و گسـتردهتر بـا هجـوم کرونـا مواجـه شـدند امـا بـا
سراسیمگی سیاسـت یـا بحـران «تصـمیم» مواجـه نشـدند .دلیـل اصـلی ایـن وضـعیت ،تجربـۀ
زیرساختهای فناوری پیشرفتۀ آموزش عالی در دانشگاههای ممتـاز و بینالمللـی بـود .پـس از
سی ساو تجربۀ جهانی آموزش عالی مجازی و انواع آن ،دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالی
در ایــران هنــوز بــه معنــای حرفــهای آن بــه تکنولوییهــای پیشــرفتۀ آمــوزش عــالی و شــیوهها و
تکنیکهای آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکـی دبـرخن ،نـابرخن ،بلنـدد -ترکیبـی روی
خوش نشان ندادهاند .این جستار ضمن تبیین تهدیدها و فرصتهای اپیدمی کرونا ،م هومینگی
«آموزش عالی مجازی پیشرفته» در دانشگاههای ایران در دورۀ پس از کرونا را تبیـین میکنـد.
مراد از م هومینگی «آمـوزش عـالی مجـازی پیشـرفته» درونیسـازی م ـاهیم «تکنولوییهـای
 .1استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه عالمه با بائی
ایمیلkhorsandi444@gmail.com:
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پیشرفتۀ آموزش عالی» و نهادینهکردن تجربه و تمرین آنهـا بـهعنوان بخشـی عینـی و حقیقـی از
فرایندهای یاددهی -یادگیری در جهان دوفضاییشدۀ آموزش عالی است .این جسـتار بـا تبیـین
اثرات و پیامدهای پنجگانۀ کرونا در آمـوزش عـالی د«آمـوزش»« ،بینالمللیشـدن»« ،اقتصـاد
دانشـگاه»« ،پــژوهش» و «امــور سـتادی و اجرایــی» و تشــریح هرآینگـی تکنولــویی پیشــرفتۀ
آمــوزش عــالی و ض ـرورت گســترش برابــری در برخــورداری از ظرفیتهــای آن بــرای تمــامی
دانشگاهیان ،دستهای از توصیههای سیاستی را ارائه و تشریح میکند.
طرح مسئله

کرونا به فصلی فراموشنشدنی از سرگذشت انسان هزارۀ سوم تبدیل خواهـد شـد .بـا تاختوتـاز ایـن
ویروس ناپیدا ،ارتبا ات و مناسبات اجتماعی شـهروندان بـا اخـتالو مواجـه شـده اسـت .هیجانـات
انسانی و ابراز عوا ف عمومی دسـتخوش دگردیسـی گردیـده اسـت .ارخدنـدههای اقتصـاد بـازار
سست و نااستوار شدهاند .تریبونهای اپ و راست سیاست کمرونق و کماعتبـار شـدهاند؛ لبـههای
ج
جبران ایدئولوییهای جهان کند و کاهل شدهاند؛ ورزش دالمپیک و گـردش دتوریسـم و اـرخش
دمهاجرت شهروندان معطل ماندهاند؛ اعات و عبادات اجتماعی مؤمنـان در سـایۀ «فاصـلهگذاری
اجتماعی» به حاشیه رفته است؛ درهای کـالس و درسومشـق و مدرسـه و دانشـگاه بسـته شـدهاند؛
دستاوردهای فرهنگی و صناعات تمدنی بشر کماعتبار شدهاند؛ کرونا ،این پدیدۀ نـامرئی و ناهویـدا،
به یک معنا انسان بلندپرواز و پرمدعای هزارۀ سوم را تحقیر کرده است.
پدیــدههای بیعــی ،همســان پدیــدههای اجتمــاعی ،ســاحتهای آشــکار و پنهــان دارنــد.
نمودهای یادشده پارهای از واقعیتها و وجوهات آشکار کرونا هستند؛ حـا ت و عـوالم پنهـان
آن درعینحاو نامکشوفاند؛ عوالمی که خیاوپردازانه فرصت پنداشته میشوند و بارقـههایی از
امید را مبنی بـر اینکـه شـاید رأفـت و رحمتـی باشـد بـرای بشـری کـه خودفرمـوده صـاحب و
ً
سکاندار هستی بود ایجاد کرده است ،بشری که عجالتا تنها بازندۀ حقیقـی و تمامعیـار اسـت؛
بنابراین ،کووید ۱۹-را باید فارغ از تئوریهای متعارف اپ و راست فکری در جهان بشناسـیم
و تحلیل کنیم .این پدیده با یک ملت ،با یک نژاد ،با یک ایدئولویی و یا با یک ت کر سیاسـی
رف نیست! آسیبها و تهدیدهای کرونا برای «گونۀ» انسانی مشترک است؛ بنابراین ،مرزهای
سیاسی ،مرزهای زبانی ،مرزهای نژادی ،مرزهای ایدئولوییک ،مرزهای جغرافیـایی و هـر آنهـه
ً
بهمیابه «مرز» اعتبار دارد و ساختۀ دست و پنداشتۀ ذهن تاریخی بشر اسـت ،عجالتـا بـه حاشـیه
میروند.
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سویۀ دیگر قضیه ،تبیین و ت سیر نقشۀ اپیدمیک کروناست .گویا پیوندی معنادار و بالفصـل میـان
بینالمللیبودن و گسترش عنانگسیختۀ این ویروس ویرانگر وجود دارد .به میزانی که حـد و وسـعت
فرامرزیبودن کشوری فراختر باشد و یا آبادی و شهری ملجأ تجـارت ،سیاسـت ،پـژوهش ،دانـش و
گردشگری باشد ،بـه همـان انـدازه گردنکشـی و افسارگسـیختگی ایـن ویـروس گسـترش مییابـد.
کشورهایی نظیر آمریکا ،ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،این و یا آلمان که بیش از سایر کشورها میزبـان ویـژۀ
کرونایند و با هجوم هالکتبار آن درگیرند ،دهههاست که کانون آمدوشد علمی ،تجـاری ،سیاسـی،
فرهنگی و توریستی جهاناند .تعمیم و ت سیر این امـر در سـطح داخـل نیـز صـادب اسـت .شـهرها و
استانهایی نظیر گیالن ،مازندران ،تهران ،قـم و اصـ هان کـه محـل آمدوشـد و اـرخش و گـردش
شهروندان بومی و غیربومیاند ،بیشتر مبتالبه و آسیبپذیر بودهاند .این امـر نشـان میدهـد کـه ینـوم
کرونا یک ینوم فرامرزی است و به میـزان فرابومیبـودن فرهنـگ و زیسـت اجتمـاعی ایـن ویـروس
عصیانگرتر است.
کرونا در آموزش عالی

اثرات و پیامدهای کرونا بر اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ ،حوزۀ عمومی و زندگی روزمـرۀ مـردم آشـکار
و هویداست .بـا اسـتنبا از صـاحبنظران آمـوزش عـالی نظیـر آلتبـک و دویـت د 2020و ینـگ
د 2020اثرات و پیامدهای کرونا بر آموزش به شکل عـام و آمـوزش عـالی بـه شـکل خـاص ،نـهتنها
کمتر از سایر نهادهای اجتماعی نیست ،اهبسا فراگیرتر نیز است .آنهه مبرهن اسـت ایـن اسـت کـه
این ویروس تمامی فعالیتهای دانشگاهی در اکیر دانشگاههای جهان را در حالت تعلیق قرار داده یـا
خواهد داد؛ بهسخندیگر ،آنهه آشکار و مورد انتظار است ،کرونا و پیامدهایش بین شش ماه تـا یـک
ساو مهمان ناخواندۀ تمامی کالسها و پردیسهای دانشگاهی خواهد بود.
نخســتین و مهمتــرین اثــر و پیامــد آســیبزای کرونــا ،روی بخــش و کــارکرد «آمااوزش»
دانشگاهی است .آموزش سنتی و تدریس رودررو 1برای زمانی قابلتوجه معلـق خواهنـد مانـد.
برنامههای حضوری آموزش اسـتاد -شـاگردی و فعالیتهـای تـدریس سـنتی بـیش از همـه بـه
حاشیه خواهد رفت .برای زمانی ناآشکار پردیسهای شلوغ دانشـگاهی و صـندلیهای کـالس
درس سرشار از دانشجو ،خالی خواهند بود .جلسات تخصصـی گروههـای آموزشـی بـه شـکل
حضوری و متعارف برگزار نخواهند شد .پژوهشهای میدانی دانشجویان ارشد و دکتـری بـرای
گــردآوری دادههــای میــدانی و تجربــی عقــب خواهنــد افتــاد .جلســات دفاعیــۀ دانشــجویان
1. Traditional Face-to-face Teaching
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تحصیالت تکمیلی به هالهای از ابهام فروخواهد رفت .اساتید حقالتدریس بـیش از گذشـته بـا
بالتکلی ی و مسئلۀ معیشت روبهرو خواهند شد.
دومین فعالیت و کارکرد دانشگاهی که داار آسیبهایی جبرانناپذیر خواهـد شـد «کاارکرد
بینالمللی دانشگاه» است .فعالیتهای بینالمللی دانشـگاهها بـیش از هـر سیاسـت یـا برنامـهای
داار رکود خواهد شد .پذیرش دانشجویان بینالمللی بـه کمتـر از یکاهـارم کـاهش خواهـد
ً
یافت؛ جابجایی استادان ،س رهای علمی و فرصـتهای مطالعـاتی پژوهشـگران تقریبـا بـه هـیچ
خواهد رسید .اهبسا دانشجویان بینالمللی در کشورهایی نظیر این و آمریکا ،آلمـان و اسـپانیا
و ایتالیا یکی از قشـرهای اجتمـاعی آسـیبپذیر بودنـد کـه پـارهای از دولتهـا و دانشـگاههای
میزبان نمیدانستند اگونه مسئله را اـاره کننـد .حتـی پروازهـای هـوایی زم بـرای جابجـایی
دانشجویان بینالمللی برای برگشت به کشـور مبـدأ و یـا مـو ن خـویش موجـود نیسـت .نکتـۀ
مهمتر این است که بیش از هشتاددرصد دانشجویان بینالمللی از کشورهای مبدأ یا مقصدیاند
که بهشدت با کرونا و آسیبهای اجتماعی آن درگیرند.
سومین بخش آموزش عالی که متأثر از آسیبهای کرونایی است «اقتصااد دانشاگاه» اسـت.
در وهلۀ اوو ،دانشگاههایی که بخشی از منابع مالی و درآمدیشان از بخش ارتبا بـا جامعـه و
صنعت تأمین میشود ،با بحران کسری بودجه و درآمـدهای صـنعتی روبـهرو خواهنـد شـد .در
وهلۀ دوم ،اقتصاد دانشگاههایی که متکی بر دریافت شـهریه از دانشـجویان بینالمللـی و سـایر
فعالیتهای بینالمللی نظیر فروش فرامرزی محصو ت دانشیاند ،به ورجدی با کمبـود منـابع
مالی مواجه خواهند شد .در وهلۀ سوم ،دانشگاههایی که به منابع و بودجههای دولتی متکیانـد
به دلیل کسری بودجۀ مالی دولتها با مسئلۀ عدمتأمین بـهموقع یـا تـأمین ناکـافی اعتبـار مواجـه
خواهند شد .در وهلۀ اهارم ،دانشگاههایی که بخشـی از منـابع مـالی و درآمـدی خـود را روی
نیکوکاری 1شهروندان و نهادهای ً
خیر بـرآورد و برنامـهریزی کـرده بودنـد بـا کمبـود و کسـری
محسوسی روبهرو خواهند شد.
کارکرد «پژوهش» اهارمین بخش و فعالیت آموزش عالی است که بـا آسـیبهایی آشـکار
مواجه خواهد بود .پژوهشها و پرویههای پژوهشی میدانی و آزمایشگاهی اساتید با رکود قطعـی
مواجه خواهد بود .پژوهشها و پرویههای مشترک بینالمللی اساتید گرفتار زمانزدگی خواهنـد
شد .کنگرهها و کن رانسهای دانشگاهی ،ملـی و بینالمللـی بـه ورکلی معلـق خواهنـد مانـد.
تولیدات علمی و نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی آسیب نسبی خواهند دیـد .اـاپ و نشـر
1. Charity
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کتب دانشگاهی و علمی با رکود مواجه خواهند شد .گرنتهای پژوهشی اساتید و پژوهشـگران
با مشکل تأمین اعتبار مواجه خواهند بود .ارائۀ خدمات اجتماعی و مشورتهای علمی دانشگاه
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.
پنجمین بخش دانشگاه که با آسیبها و مشکالت جدی روبـهرو خواهـد بـود «اماور ساتادی،
اداری و اجرایای» آموزش عالی است .امورات علمی -اجرایی دانشگاه نظیر ترفیع ،تبـدیل وضـعیت
و ارتقای اساتید گرفتار زمانزدگی محسوسی خواهد شد .مراحـل اداری و اجرایـی امـوراتی نظیـر
جذب و استخدام و بازنشستگی همکـاران دانشـگاهی بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد .شـوراها و
جلسات مهم دانشگاهی نظیر هیئتامنا ،هیئترئیسـه ،شـوراهای آمـوزش ،پـژوهش و تحصـیالت
تکمیلی و دهها مورد دیگر معوب و یا معلـق خواهنـد شـد .کارکنـان سـتادی و اداری دانشـگاه بـا
احساس بیم و دودلی به سر کار خواهند رفت .در کنار این موارد ،مجموعـه آسـیبهای روحـی و
روانی که ناخواسته بر استادان و دانشجویان به دلیل دوری از محین علم و دانش تحمیل میشـود،
داستان غمانگیز دیگری است که باید به ور ویژه به آن پرداخته شود.
توصیههای سیاستی

پدیــدههای بیعــی ،برآینــد کنشهــا و واکنشهــای نیروهــای موجــود در بیعتانــد .انســان
اندیشهورز بهمیابه نیروی فکور و فناور هستی ،هزارههاست که در کم و کیف ات اقـات بیعـت
مداخله میکند .با هدف فرصتسازی خالقانهتر ،انسان اندیشهورز به شکل تـاریخی کوشـیده
است نیروها ،پدیدهها و ات اقات بیعـی را بـه کنتـرو و تسـخیر خـود درآورد .سـیل ،پدیـدهای
بیعی است که عارضههایی ویرانگر برای روستانشینان و شهرنشینان به بـار مـیآورد امـا انسـان
اندیشهورز با سدسازی و است اده از فناوریهای جدیـد توانسـته اسـت از پیامـدهای ویرانگـرش
بکاهد و از فرصتهای آن برای آبـادانی و انتشـار و توزیـع رسـوبات و مـواد ارگانیـک و رونـق
اکوسیستم بهره ببرد .آتشفشانها همواره سهمگین و ویرانگر بودهانـد امـا انسـان اندیشـهورز و
نوآور آنها را مـدیریت میکنـد و از منـابع و مـواد و انـریی حاصـل از آن بهرههـای گسـترده و
فراوان می برد .در تاریخ پیـدایش بشـر خزنـدگانی نظیـر مارهـا همـواره یکـی از مخـوفترین و
کشندهترین موجودات بیعت برای حیات آدمی بودهاند اما امروزه انسان اندیشهورز و فنـاور بـا
است اده از تکنولوییهای جدید علم پزشکی از زهر آنها برای بهترین و باکی یـتترین داروهـا،
واکسنها و سرمها است اده میکند .در بیعت صدها گونۀ گیاهی سمی و کشـنده وجـود دارد
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کــه موجــب مــرگ آدمــی و هالکــت دامهــای مالــداران بودهانــد امــا امــروزه ایــن گیاهــان منشــأ
کاربردهــای صــنعتی ،پزشــکی و تولیــد دارو بــرای درمــان انســان اندیشــهورز و ســایر موجــودات
بیعتاند .داستان کرونا نیز شبیه داستان سایر پدیدههای سرکش و نافرمان بیعی است؛ در بـادی
امر مخرب ،مخوف و کشنده است لیکن انسان اندیشهورز النهایه آن را مدیریت و کنتـرو خواهـد
کرد و از ظرفیتها و فرصتهای آن به شکل آشکار و ضمنی بهرههای فراوان خواهد برد.
راستینگی امر اینجاست که ویروس کرونا اثراتی بنیانبرافکن برای زیست اجتماعی شـهروندان
در پی داشته است .همین ور اثرات و پیامدهای میبت و سـازندۀ زیـادی نیـز بـرای نهـاد آمـوزش
داشته است .اگراه این ویروس حداقل برای یک ساو بیشـترین عارضـۀ من ـی را در فعالیتهـای
حضوری دآموزشی ،علمی و پژوهشی دانشگاه خواهد گذاشت اما آوردههای بنیانسـاز آن یـا بـه
قوو دکتر مهرمحمدی د ۱۳۹۹انقالبی را در آمـوزش ،بـهویژه آمـوزش مجـازی دZhang, 2020
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.
 .1مفهومینهکردن آموزش عالی مجازی پیشرفته :بزرگترین پیامـد بـالقوه و میبـت کرونـا جهـش و
کششی است به سمت م هومسازی و درونیکردن «تکنولوییهای پیشـرفتۀ آمـوزش عـالی» کـه در
بخشهای مختلف آموزش و پژوهش دانشگاهی ازجمله کالسهای درس بـه کـار گرفتـه میشـود.
واقعیت این است که تکنولویی آموزشی در دانشگاههای ایران یک م هوم فـانتزی اسـت و اغلـب از
آن بهمیابه تولید اسـالیدهایی بـرای اسـت اده در برنامـۀ پاورپوینـت بـرای تـدریس سـنتی و حضـوری
برداشت و اعماو میشود؛ بنابراین ،پس از سی سـاو تجربـۀ جهـانی آمـوزش مجـازی ،دانشـگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در ایران هنوز به معنای حرفهای آن به تکنولوییهای پیشرفتۀ آموزش عـالی و
شیوهها و تکنیکهای آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکـی روی خـوش نشـان ندادهانـد .مسـئلۀ
ً
اصلی ،مقاومت و مخال تی اسـت کـه عمـدتا از جانـب مـدیریتها درزمینـۀ تـأمین اعتبـار توسـعه و
درونیسازی تکنولویی پیشرفتۀ آموزش عالی در فرایند یاددهی -یادگیری وجود دارد .گـاهی گمـان
میرود عامل امتناع اصلی در برابر آموزش عالی مجازی پیشرفته ،استادان و مدرسانیاند کـه دانـش و
مهارت زم را برای پذیرش و اجرای برنامههای آموزش عالی مجازی ندارند .مشـاهدات و برداشـت
نگارنده نشان میدهد کـه عامـل اصـلی امتنـاع آمـوزش عـالی مجـازی پیشـرفته و تـدریس آنالیـن،
«آفالینگی» مدیریت و سیاستگذاری آموزش عالی در ایران است .مسئله این اسـت کـه بخشـی از
مدیران و کارشناسان آموزش عالی ،با دانش تکنولـویی پیشـرفتۀ آمـوزش عـالی آشـنایی ندارنـد و یـا
اینکه به اهمیت و ارزش آن در دنیای امـروز واقـف نیسـتند؛ بنـابراین ،ایـن ویـروس میتوانـد هـم در
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دســتگاه سیاســتگذاری و برنامــهریزی راهبــردی آمــوزش عــالی و هــم در فعالیتهــای عملیــاتی و
فرایندهای یاددهی -یـادگیری دانشـگاهی دگرگـونی گسـتردهای در م هومینـهکردن و درونیسـازی
«آموزش عالی مجازی پیشرفته» ایجاد کند.
 .2آموزش و یادگیری دانشگاهی بلندد -ترکیبی 1:با توجه به تجربۀ یادگیری و تدریس حضوری و
مجازی نگارنده ،آموزش و یادگیری بلندد یا ترکیبی ،مناسبترین روش آمـوزش دانشـگاهی در
عصر پسـاکرونایی اسـت .یـادگیری ترکیبـی یـا بلنـدد ،تل یـق میـان آمـوزش سـنتی و یـادگیری
حضوری مدرسمحور 2با آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی فراگیرمحور اسـت؛ بنـابراین،
این جستار تحت هیچ شرایطی آموزش مجـازی و یـادگیری الکترونیکـی یکسـویه در آمـوزش
عالی را نمیپسندد و یا م ید ندانسته ،توصیه نمیکند .با اسـتناد بـه دانـش نظـری و پـرکتیس و
تجربۀ رضایتبخش نگارنده و صاحبنظران امر ،توسعۀ آموزش و یادگیری دانشگاهی بلنـدد-
ً
ترکیبی برای دورۀ پساکرونایی اکیدا توصیه میشود؛ برایناساس و بهعنوان نمونه ،بـا اسـت اده از
َ
«اواماس»ها« ،3سیاماس»ها 4و «لمز»ها 5تمامی درسها ،کورسهـا و کالسهـای آموزشـی
براساس پارادایم دوفضایی شدۀ آموزش و یادگیری عرضه میشوند.
 .3بهرهگیری از رفیتهای یادگیری سیار 6:ضعف زیرسـاختهای اینترنتـی و عدمدسترسـی برابـر
دانشجویان روستایی و منا ق صعبالعبور به اینترنت ثابت دیاساو یا وایـرلس دهمـراه یـا وایفـای
میتوانــد منشــأ بیعــدالتی در دسترســی بــه ظرفیتهــای تکنولــویی پیشــرفتۀ آمــوزش عــالی باشــد؛
بهسخندیگر ،به دلیل عدمدسترسی یا دسترسی نابرابر همگانی به سرویسهای اینترنتی ممکـن اسـت
دانشجویان با نوعی بیعدالتی پنهان در دسترسی آشـکار بـه آمـوزش عـالی مجـازی پیشـرفته مواجـه
شوند؛ بنابراین ،نواحی روستایی و کوهستانی و دور از مرکز ،بـه سـرمایهگذاری زیرسـاختی ویژهتـری
نیاز دارند تا نابرابری در برخورداری از فرصتهای آموزش عالی مجازی از بین برود .یادگیری سـیار،
یکی از نمونهها و نظریههای جدید در آموزش عالی مجازی است که مستقل از زمان ،مکـان و فضـا
و از ریق تل نهای هوشمند و تل نهای همراه اجـرا میشـود .صـاحبنظران تکنولـویی آموزشـی،
برای یادگیری سیار فواید متعددی برشمردهاند که اتصاو نواحی روستایی بـه جامعـۀ یـادگیری سـیار و
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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ریشهکنی نارساییهای آموزشی در منا ق محروم و نابرخوردار از مهمترین آنهاسـت .یـادگیری سـیار
موجــب میشــود فراگیــران و خانوادههــای غیربرخــوردار یــا کمبرخــوردار بتواننــد بــرای فرزندانشــان
تسهیالت آموزش عالی مجازی فراهم کنند.
 .4فقرزدایاای از آمااوزش عااالی مجااازی پیشاارفته :بــا اســتناد بــه تجــارب آمــوزش مجــازی و یــادگیری
الکترونیکی موجود ،بخشـی قابلتوجـه از دانشـجویانی کـه در کالسهـای آمـوزش الکترونیکـی و
مبتنی بر وب مشارکت نمیکنند کسانیاند که یا به اینترنت دسترسـی ندارنـد و یـا فاقـد تسـهیالت و
تجهیــزات زم نظیــر کــامپیوتر خــانگی ،پیســی یــا لپتــاپ بــرای اســت ادۀ بهینــه از آمــوزش عــالی
مجازیاند .کرونا فرصتی است برای فقرزدایی از آموزش مبتنـی بـر وب تـا شـمولیت برخـورداری از
فرصتهای برابـر آمـوزش عـالی مجـازی در تمـام نـواحی کشـور گسـترش یابـد .بهراسـتی بخشـی
قابلتوجه از دانشجویان نگارنده فاقد لپتاپ یا ابزارهـای زم بـرای برخـورداری برابـر از برنامـههای
آمــوزش مجــازی و یــادگیری الکترونیکیانــد .توصــیه میشــود وزارتخانــههای متبــوع و مــدیریت
دانشگاهها ،تسهیالت و اعانههای مالی زم را برای تجهیز این دسته از دانشجویان فراهم کنند.
 .5ایجاااد اشااتیاق و رشااد مطلوبیاات آمااوزش عااالی مجااازی پیشاارفته باارای اسااتادان و دانشااجویان:

پژوهشها و مشاهدات نشان میدهد که استادان و دانشجویان ایرانی ،اشـتیاقی کـافی و مسـتمر
به آموزش عالی مجازی و یادگیری الکترونیکی نشان نمیدهند .با استناد بـه نظـر کارشناسـی و
تجربۀ تدریس مجازی و رصـد نگارنـده ،پیشبینـی میشـود حـدود سیدرصـد دانشـجویان از
آموزش عالی مجازی استقباو نکننـد .پارامترهـا و متغیرهـای متعـددی دراینخصـوص دخالـت
دارند .پژوهش اخیر ذاکر صـالحی د ۲۰۲۰نشـان میدهـد کـه مـواردی ازقبیـل غلبـۀ فرهنـگ
نوشتاری بر دیجیتاو ،تلقی یادگیری الکترونیکی بهعنوان آموزش فرعی ،نبـود تشـویق و ترغیـب
در آن ،فقدان احساس تعلق به گروه ،عادت به یـادگیری معلممحـور نـه یـادگیری شـبکهای ،از
مهمترین عوامل عدماشتیاب به آموزش الکترونیکـی اسـت .زم اسـت وزارتخانـههای متبـوع و
مدیریت دانشـگاهها برنامـههای مهـارتافزایی و انگیزهزایـی زم را بـرای مطلوبیـت و اشـتیاب
استادان و دانشجویان به تکنولوییهای پیشرفتۀ آموزش عالی راحی و تدارک ببینند.
1
 .6هرآینگی استقرار اینترنات باکیفیات و باا سارعت رقابتپاذیر :بـق گـزارش تطبیقـی آ کامـای در
خصوص سرعت اینترنـت جهـان در سـاو  ،۲۰۱۹ایـران بـا متوسـن سـرعت  ۴/۷مگابیـت بـر ثانیـه،
یکصدوپنجاهمین کشور جهان است؛ این در حالی اسـت کـه سـنگاپور بـا  ۱۹۹مگابیـت بـر ثانیـه
1. Akamai
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کشور اوو جهان است؛ بنابراین ،وضعیت سرعت و کی یت اینترنت موجود دانشگاه ایرانـی نمیتوانـد
به وجه شایسته در آموزش عالی مجازی پیشرفته رقابتپذیر و رضایتبخش باشـد؛ بهسـخندیگر ،در
مقایسه با جهان برخوردار ،هماکنون با نوعی مت اوت از بیعدالتی و نابرابری در دسترسی بـه اینترنـت
باکی یت و با سرعت با مواجهیم؛ بنابراین ضروری است رهبری و مدیریت آمـوزش عـالی در ایـران
برای استقرار برابری در دسترسی به اینترنت باکی یت و باسرعت ،بـا دسـتگاههای دولتـی و حـاکمیتی
ذیربن نظیر وزارت ارتبا ات و شورای عالی مجازی وارد اانـهزنی و گمانـهزنی سیاسـتی شـوند تـا
این مسئله و مشکله مرت ع گردد .به امید آن روز!
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دانشگاهها و «شبکههای منطقهای سیاستگذاری
آموزشهای مجازی»
علیرضا مرادی

مقدمه

1

این مقاله با یادآوری نقش آموزشهای مجازی در انتقاو اثربخش پیامهـای آموزشـی ،بـر تواناییهـای
منحصربهفرد این نظامهای آموزشی در زمانهای بروز بحران دازجمله همهگیرشدن ویروس کوویـد-
 ۱۹و تعطیلی کالسهای دانشگاهی تأکیـد میکنـد .مسـئلۀ موردتوجـه در ایـن نوشـته ،مشـکالتی
است که با تعطیلی اجباری کالسهای آموزش حضوری بـه بـار آمـد و فقـدان آمادگیهـای زم از
سوی دانشگاهها را برای استقرار و بهرهبرداری گسترده از آموزشهای مجازی نشان داد .علـت بـروز
انین مشکالتی ،نداشتن متولی مشخص بـرای آموزشهـای مجـازی در وزارت علـوم بـوده اسـت.
هدف مقالۀ پیشرو ،ارائۀ پیشـنهادی بـرای سیاسـتگذاری آموزشهـای مجـازی اسـت .بـه همـین
منظــور ،بــا برشــمردن انــواع مختلــف نظامهــای سیاســتگذاری آموزشهــای مجــازی ،پیشــنهاد
منطقهایکردن نظام برنامهریزی فناوریهای آموزشی مـورد بحـی قـرار میگیـرد .مسـائلی همهـون
اهداف ،وظایف و نیـروی انسـانی موردنیـاز بـهعالوۀ نحـوۀ ارتبـا شـبکۀ منـا ق بـا شـورای عـالی
برنامهریزی و گسترش در ساختار پیشنهادی به بحی گذاشته میشود.
ً
گسترش است اده از تکنولویی در آمـوزش ـ دهـههای اخیـر ،تقریبـا تمـام ابعـاد فعالیتهـای
آموزشــی -پژوهشــی را متحــوو کــرده اســت .امــروزه تکنولوییهــای ارتبــا بــهعنوان رســانههای
 .۱استادیار جامعهشناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلali298@gmail.com :
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آموزش  ،نقش اعجاببرانگیز در نظامهای یادگیری ای ا م کنند .با وجود تجارب ارزشـمند جوامـع
مختلف در است اده از این فناوریهـا در محینهـای آموزشـ و علـ رغم تأکیـد صـاحبنظران بـر
اهمیت آنها و استقباو برخی دانشگاهها از اینگونـه نظامهـای نـوین آموزشـی ،تـاکنون وزارت علـوم
بهعنوان سازمان مسئوو و هماهنگکنندۀ مؤسسههای آموزشی و پژوهشی کشور ،سیاستی منسـجم و
معین در قباو این نوع آموزشها اتخاذ نکرده است.
فقدان سیاست معین دربارۀ آموزشهای مجازی موجب شده است که رویکرد بـه فنـاوری در
آموزش ،گاه در حاشیۀ آموزشهای حضوری قرار گیرد و گاه بهعنوان پدیدهای لـوکس نگریسـته
شود ،اندانکه وجود آن گویی بهمنزلۀ نوعی نمایشگاه و مد آموزشی باشـد .نداشـتن شـناخت از
ً
این نظامهای آموزشی بعضا بـه رواج نگرشهـای ابـزاری انجامیـده اسـت کـه ماهیـت آنهـا را بـه
جنبهای سختافزارانه تقلیل داده است .انین رویکردهایی به دلیل رعایتنکردن اصوو ،قواعـد و
بایدونبایدهای این نظام آموزشی ،موجب ناکارآمدی و افت کی یت دورهها شده است.
شاید یکی از مصادیق مهم نبود سیاست معـین دربـارۀ آموزشهـای مجـازی ،بـه دورههـای
بحران مربو باشد؛ یعنی دورانی که امکان عملی برگزاری دورههای حضوری دشوار است.
این نوشته با تأکید و توجه بر نقش فناوریهای مختلف بهعنوان ابزار انتقاو پیـام آموزشـی،
پیشــنهادی عملــی را مطــرا میســازد کــه در آن ،جوانــب مختلــف ایجــاد واحــدی بــرای
سیاستگذاری آموزشهای مجازی در سطح وزارت علوم مورد بحی قرار میگیرد.
بیان مسئله

شیوع ویروس کووید ۱۹-با بهتعطیلیکشاندن کالسهای درس ،بحرانـی در رونـد فعالیتهـای
آموزشی دانشگاهها بـه بـار آورد .اگراـه بـا وسـعتیافتن دامنـۀ بحـران ،انـواع خنمشـیهای
یادگیری مبتنی بر است اده از فناوریهای ارتبا ی در مرکز توجـه مـدیران و برنامـهریزان آمـوزش
عمومی و عالی کشور قرار گرفت ،با این وصف تجربۀ شیوع ویروس کرونا در ایـران حـاکی از
عدمآمادگی وزارت علوم و دبهتبع آن برخی دانشگاهها برای مواجهه با آن و یا دستکم نبـودن
تجربه و دانش پیشینی برای فعاوساختن ظرفیتهای سختافزاری -نرمافـزاری در آموزشهـای
مجــازی بــود .وزارت علــوم در بخشــنامۀ شــمارۀ  ۲/۳۳۹۳۲۵مــورخ  ۹۸/۱۲/۱۰از تشــکیل
«کــارگروه تخصصــی آموزشهــای الکترونیکــی» خبــر داد کــه «بــهعنوان ســتاد مرکــزی و
هماهنگکنندۀ آموزشهای غیرحضوری عهدهدار برنامهریزی ،هدایت و راهنمایی دانشـگاهها

1

1. Platforms
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و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود» .تشکیل ایـن کـارگروه بـهعنوان راهحلـی فـوری در ایـن
زمـان حکایـت از آن داشـت کــه پـیش از آن در سـاختار ایـن وزارتخانــه ،هـیچ بخشـی متـولی
آموزشهای مجازی نبوده است ،اندانکه در بخشنامۀ یادشده هرگونه سؤاو و جواب یـا رفـع
ابهــام در خصــوص اگــونگی اجــرای ایــن نــوع آموزشهــا بــه یکــی از اعضــای هیئــتعلمی
دانشگاهها دبا ذکر نام فرد و عنوان دانشگاه ارجاع داده شده بود دوبسـایت معاونـت آمـوزش
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۱۰،اس ند . ۱۳۹۸
ً
البته ناگ ته نماند که شورای برنامهریزی آمـوزش عـالی قـبال در مصـوبۀ جلسـۀ  ۶۴۸بـه دانشـگاهها
اجازه داده بود تا حداکیر ۱۰درصد از واحـدهای درسـی دورههـای کـاردانی و کارشناسـی خـود را دبـا
اولویت دروس پایه و عمـومی بـهجز دروس مجموعـه معـارف اسـالمی و فارسـی عمـومی بهصـورت
مجازی ارائه کنند .دانشگاههای مجـری بـرای برگـزاری اینگونـه دورههـا بایـد از شـورای برنامـهریزی
وزارت علوم مجوز دریافت میکردند دوبسایت معاونت آموزش وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری،
 ۹اردیبهشت  . ۱۳۹۳وزارت علوم در بخشنامۀ شمارۀ  ۲/۳۴۹۶۵۷به تـاریخ  ۲۴اسـ ند  ۱۳۹۸سـقف
دهدرصدی را حذف و از دانشگاهها خواست تا آموزشهای مجازی را در دستور کار خود قـرار دهنـد.
درحالیکه ویروس کرونا همۀ دانشگاهها را به تعطیلی کشـانده بـود ،در ایـن بخشنامـه از دانشـگاهها و
مؤسسات آموزش عالی درخواست ایجاد و تقویت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری شـد و نیـز
خواسته شد که «در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی آشـنایی اعضـای هیئـتعلمی بـا شـیوهها و
ابزار آموزش غیرحضوری اقدام زم را به عمل آورند» دوبسـایت معاونـت آمـوزش وزارت علـوم۲۵ ،
اس ندماه  . ۱۳۹۸عالوهبـراین ،وزارت علـوم از سیاسـت جـایگزینی آموزشهـای الکترونیکـی بـهجای
آموزشهــای حضــوری در نظــام آمــوزش عــالی کشــور خبــر داد و کــارگروه تخصصــی آموزشهــای
الکترونیک برای ایجاد هماهنگی بین دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی در سـطح کشـور تشـکیل
شد دگزارش معاون آموزشی وزارت علوم در نشست وزرای علوم برخی کشورها بـا موضـوع رویـارویی
با کرونا ۲۱ ،اس ند  . ۱۳۹۸همهنین با بهروزرسانی فهرست وبگاههای موردتأیید خـود و دانشـگاهها ،در
روزهــای  ۱۴و  ۱۷اس ـ ندماه فهرســت مراکــز آمــوزش عــالی را بــه ســازمان فنــاوری ا العــات وزارت
ارتبا ات ارساو کرد تا بـرای بهرهمنـدی دانشـگاهها از ترافیـک رایگـان اقـدام شـود» دایرنـا ۲۳ ،اسـ ند
 . ۱۳۹۸پسازآن هر دانشگاه با توجـه بـه زیرسـاختها و میـزان توانمنـدی ذین عـان خـود ،کموبـیش
تالشهایی را برای استقرار آموزشها به شیوۀ مجازی آغاز کرد .البته این تالشها همسـطح و همسـنگ
نبودند ،زیرا بزرگی یا کواکی مؤسسه ،محـل جغرافیـایی دانشـگاه و سـطح توسـعهیافتگی شـهر محـل
استقرار ،زیرساختهای دانشگاه ،ویژگیهـای منـابع انسـانی ،نـوع رشـتهها و پیشـینۀ دانشـگاه ازجملـه
عوامل تمایزآفرین دراینزمینه بودند.
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برخی دانشـگاهها کـه پـیش از شـروع ایـن بحـران ،از تجربـۀ برگـزاری دورههـای آمـوزش
ً
الکترونیکی برای درصدی محدود از دورهها برخوردار بودنـد ،وضـع نسـبتا بهتـری داشـتند امـا
اکنون و به ور ناگهانی با تعداد بسیار زیادی از دورهها مواجه شده بودند و لـذا بـرای گسـترش
ّ
کمی دورهها دشواریهایی داشتند .بااینوجود ،همۀ مؤسسهها دارای این مزیت نسـبی دتجربـه
نیز نبودند .در هر دانشگاهی وضعیت مت اوتی حـاکم بـود .در بعضـی دانشـگاهها ،زیرسـاخت
فراهم بود ولی برنامهریزی و دستورالعملهای زم بعالوۀ توانـایی بهرهبـرداری از زیرسـاختها
وجود نداشت .در مواردی ،امکان همکاری با بخـش خصوصـی میسـر بـود ولـی اگـونگی و
دامنۀ همکاری با اینگونه شرکتها روشن نبود .درحقیقت ،مشکالت دانشگاهها یکسان نبـود.
دانشگاههای کواک ،مجتمعهای دانشگاهی و مؤسسههای آموزشی مستقر در شهرستانها نیـز
ً
ً
عموما فاقد تجهیزات موردنیاز و بدون تخصص و توانمندی زم بودند .ایـن مؤسسـهها معمـو
به شرکتهای حرفهای برای همکاری نیز دسترسی زم را نداشتند.
این وضعیت حکایت از پانهادن به شرایطی داشت که به ور پیشینی به جوانـب مختلـف آن
اندیشیده نشده بود .در بخشنامۀ  ۲۴اس ند خواسته شده بود برای برگزاری نسبت هراه بیشتری
از کالسها به شیوۀ مجازی ،مقتضـیات منطقـهای و محلـی در نظـر گرفتـه شـود .همهنـین بـا
هدف یکپاراـهکردن تصـمیمها و اقـدامها و نیـز بـهمنظور همافزایـی امکانـات و اسـتعدادهای
منطقه ،از دبیران منا ق دهگانۀ آموزش عالی کشور خواسته شد نشستهای الکترونیکی برگـزار
کنند تا از مشورت یکدیگر در خصوص اگونگی اجرای این نوع آموزشها بهرهمند شوند.
آشــکار اســت کــه در انــین اوضــاعی ،تجربــۀ اجــرای آمــوزش بــه ور غیرحضــوری در
مؤسسههای آموزش عالی کشور ،تجربهای ناهمسان و تا حدودی آش ته بود.
بحران اپیدمیک کرونـا ،اگراـه ضـرورت آموزشهـای مجـازی را بـه مـدیران آمـوزش عـالی
گوشزد کرد و بیشتر مؤسسههای آموزشی را شتابناک بهسمت بهرهبرداری از این فناوریها گسـیل
داشت اما درعینحاو عدمآمادگی نظام آموزش عالی را برای اجرای گستردهتر ایـن آموزشهـا نیـز
بـه نمـایش گذاشـت .آمـادهنبودن بـرای پرسـشهای متعـدد ذین عـان دانشـگاهی نمایـانگر ایــن
عدمآمادگی بود :کدام نرمافزارها بهترنـد؟ آیـا در ایـن نظامهـا ،فقـن درسهـای نظـری قابلارائـه
هستند؟ وضعیت درسهای عملی اگونه خواهد بود؟ آیا استاد بـه ور همزمـان امکـان گ تگـوی
برخن با اند دانشجو را دارد؟ تا اه حجمـی امکـان بارگـذاری فایلهـای جنبـی همهـون فـیلم،
عکس یا صوت وجود دارد؟ این پرسشها نشان میداد که هم مدرسان و هم دانشـجویان و حتـی
کارکنان دفاتر فناوری ا العات دانشـگاهها نیازمنـد برخـی آموزشهـای پایـهای بـرای آشـنایی بـا
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فناوریها و قابلیتهای آنها بودند .ازاینگذشته ،استقرار آموزشهای مجازی فقن در نرمافزارهـا و
زیرساختهای فنی خالصه نمیشد .این نظام ،ساختار برنامـهریزی آموزشـی مخـتص بـه خـود را
نیاز داشت .باید نحوۀ متناسبسازی آموزشهای غیرحضوری با سـاختار و مقـررات آموزشهـای
حضوری داعم از سقف تدریس ،نوع ارزیابی ،حضوروغیاب و ...مشخص میشد.
انین وضعیتی حاکی از کمبود شناخت کافی ،ضـعف زیرسـاختها و فقـدان تجربـۀ زم
ً
بود .نظام آموزش عالی کشور و مشخصا وزارت علوم به ور پیشینی به انین بحرانی نیندیشیده
بود و لذا ااراوبی مدون برای اجرا وجود نداشت؛ بدینترتیب ،هرگونه هماهنگی ،برنامهریزی
یا تهیۀ دستورالعمل باید همزمان با گسترش بحران صورت میگرفت.
بررسی حاضـر ،ااراوبهـا و اگـونگی سیاسـتگذاری فناوریهـای آموزشـی و نحـوۀ
هماهنگیهای مربو به آن را در نظام آموزش عالی کشور مورد بحی قرار داده است.
سیاستگذاری فناوریهای آموزشی :بحثی تشکیالتی

اه کسی باید متولی برنامهریزی و سیاستگذاری این آموزشها باشد؟ یک پرسـش مهـم دربـارۀ
جایگاه تشکیالتی ،به تمرکـز یـا عـدمتمرکز برنامـهریزی فناوریهـای آموزشـی مربـو اسـت .از
نقطهنظر تمرکز و عدمتمرکز ،سه وضعیت قابلتصور است :یکی انجام سیاسـتگذاری بهصـورت
متمرکز توسن ستاد وزارت علوم ،دیگری بهصورت غیرمتمرکز با اختیار هر مؤسسۀ آموزشی و نـوع
سوم توسن شبکهای با مشارکت دانشگاههای عضو منا ق مختلف کشور.
ازآنجاکه هیئتامناییبودن دانشگاهها ،فرصتی یگانه برای استقالو تصمیم و عمل آنهـا فـراهم
کرده است ،متمرکزساختن نظام برنامـهریزی آموزشهـای مجـازی ،بهمنزلـۀ کـاهش دامنـۀ آزادی
عمــل دانشــگاهها و خــالف اصــل تمرکززدایــی اســت 1.واگــذاری تاموتمــام سیاســتگذاری
آموزشهای مجازی به ستاد وزارت علوم ،بـا ایـن نگرانـی همـراه اسـت کـه در دام تمایـل سـنتی
ستادهای دولتی بی تد که به سمت کنترو متمرکز و آمرانۀ تمام مراحل راحـی و اجـرای ایـن نـوع
آموزشها حرکت کند و اهداف آنها را تابعی از اهـداف سیاسـی و دولتـی سـازد و بـهجای انتقـاو
محتوای تخصصی در آموزشها ،مطالبی تجویزی را در دستور کار قرار دهد.
در حالت دوم اگر سیاستگذاری آموزشهای مجـازی در اختیـار مؤسسـههای دانشـگاهی باشـد،
میتوان ا مینان داشت که انتخاب محتوا و روشهای آمـوزش مجـازی ،تـابعی از شـراین منحصـربهفرد
 .1بحی از دوگانۀ تمرکزگرایی و تمرکززدایی در آموزش عالی ایران تابعی ،از متغیرهای مختلـف سیاسـی ،اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت و
سنگینشدن ک ۀ ترازو به ن ع یکی از این دو ،تابعی از سیاستهای دولتهای مختلف بوده اسـت .همهنـان کـه رتبهبنـدی دانشـگاهها و
بسیاری از مسائل مشـابه نتوانسـته از انبـرۀ مناسـبات سیاسـی -اقتصـادی خـارج شـود ،بـه نظـر میرسـد کـه موضـوع سیاسـتگذاری
آموزشهای مجازی نیز تابعی از مناسبات یادشده بوده و در گردونۀ تال م میان تمرکز و عدمتمرکز اسیر باشد.
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هر دانشگاه بوده و منطبق با شراین و نیازهای واقعی فراگیران هر منطقه باشد اما دانشگاهها زمـانی موفـق
خواهند بود که از زیرساختها ،دانش و تجربۀ کافی برخـوردار باشـند .تمرکززدایـی از سیاسـتگذاری
آموزشهای مجازی هنگامیکه در دانشگاهها ،زیرساخت و تجربۀ زم فراهم نباشـد ،بـه ناکارآمـدی و
افت کی یت آموزشها منجر خواهد شد.
وضعیت سوم ناظر بر شراین گذار آموزش عالی ایران از وضع متمرکز به غیرمتمرکـز اسـت.
دانشــگاههایی کــه اســتقالو و توانــایی زم بــرای سیاســتگذاری آموزشهــای مجــازی را دارا
ً
نیستند ،در همان حاو که به مشاوره و کمک نیاز دارند ولی انین کمکهایی ترجیحا نبایـد از
سوی ستاد مرکزی آموزش عالی صورت گیرد ،اون میتواند به سـیطرۀ نگرشهـای وزارتخانـه
منتهی شود .در انین شرایطی تشکیل شبکههای منطقـهای برنامـهریزی فناوریهـای آموزشـی،
یکی از کارآمدترین ساختارها به شمار میآید .شبکههای منطقهای آموزشهای مجـازی ضـمن
تسهیم دانشگاهها در است اده از ظرفیتهای یکدیگر دکه اثربخشی و کارایی آموزشی را به همـراه
دارد  ،روند سیاستگذاری این نوع آموزشها را از ریق نهـاد یـا سـاختاری فرادانشـگاهی مـورد
دیــدهبانی قــرار میدهــد .بــدیهی اســت کــه کارآمــدی انــین شــبکهای در تعاملهــای منطقــهای
دانشـگاهها ،نیازمنـد فرهنگســازی اسـت؛ لــذا ایـن برنامـهریزیها از جنبــۀ تشـکیالتی ،در ابتــدا
میتواند با افزودن وظایف برنامهریزی فناوریهای آموزشی بـه یکـی از دفـاتر معاونـت آمـوزش یـا
حتــی در قالــب ایجــاد یــک گــروه جدیــد پــیش بــرده شــود ولــی بــرای ممانعــت از مداخلــههای
تمرکزگرایانه در نظام آموزشهای مجازی باید به شبکههای منا ق واگذار شود.
فلسف وجودي شبک منطقهای سیاستگذاری فناوریهای آموزشی

1

شبکۀ برنامهریزی فناوریهای آموزشی بـا سیاسـتگذاری درزمینـۀ بـهکارگیری تکنولـویي در
حیطۀ مأموریتهای اصلی دانشگاهها ،بـر فراینـد نوسـازي آمـوزش و پـژوهش در مؤسسـههای
 .1زم به یادآوری است که سخنراندن از فلس ۀ وجود انین واحدی ،به معنای بیتوجهی مطلـق بـه ایـن موضـوع در وزارت علـوم
نیست .در شرا وظایف برخی دفاتر وزارت علوم به ور تلویحی بـه اهمیـت فناوریهـای ارتبـا ی در آمـوزش عـالی پرداختـه شـده
است .انانکه در شرا وظایف «دفتر برنامهریزی آموزش» سخن از «بازنگری در نظامهـا و روشهـای آموزشـی»« ،بررسـی رونـد
تحو ت نظام آموزش عالی کشور» و نیز «بررسی و بازنگری در شیوههای اجرایی و برنامهریزی آموزشـی» رفتـه اسـت دوبسـایت
دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری 5 ،فـروردین  . 1399اگـر ایـن اشـارات بـه ور موسـع ت سـیر شـود
میتواند معنای بررسی نحوۀ است اده از علـوم و تجهیـزات روز در ارائـۀ دروس ،ارائـۀ شـیوههای مختلـف آمـوزش در دانشـگاهها ،و
اصالا روشهاي آموزش با عنایت به پیشرفتهای فناوری» را داشته باشد اما مسئلۀ اصلی این است کـه در ایـن اشـارات پراکنـده،
تأکید زم انان نبوده است که دانش و برنامهریزی پیشینی برای مواجهه با بحرانهـایی از نـوع گسـترش کرونـا فـراهم شـده باشـد.
عالوهبراین ،نبود انسجام در گزارههای مربو به اسـت اده از آموزشهـای مجـازی در سـتاد ایـن وزارتخانـه بهگونـهای اسـت کـه در
ً
ً
مواجهــه بــا بحرانــی همهــون کوویــد 19-او متــولی مشخصــی وجــود نداشــت و ثانیــا دســتورالعملهای ازپیشمــدون بــرای
سیاستگذاری ملی در خصوص این نوع آموزشها آماده نبود.
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دانشگاهی مدیریت م کند .این شبکه ،خنمشیهای تکنولویي آموزش را در ابعاد منطقـهای
ً
و نهایتا در سطح مل بهگونهای گسترش م دهد که برنامههاي آموزش عال کشـور را بهـرهور
سازد و فرصتهاي تحقیق و یادگیري را به مدد فناوری افزایش دهد .این شبکه ،مأموریتهـای
آموزش  -پژوهشـی دانشـگاهها را از ریـق سیاسـتگذاری در حـوزۀ اگـونگ بـهکارگیری
فناوری مدرن مورد پشتیبان قرار م دهد.
چشمانداز

برخوردارساختن دانشگاهها از دانش و تکنولویي موردنیاز براي گسترش آموزش عال مجـازی
و تعمیق کی آنها بهمنظور فراهمساختن امکان دسترس همۀ متقاضیان به منابع و آموزشها
مأموریت

ارتقای کی ی فرایند یاددهی -یادگیری از ریق برنامـهریزي بـراي کـاربرد خالقانـه و اثـربخش
فناوری در آموزش عال کشور
هدی

این شبکه بهعنوان بازوی کارشناسی نظام آموزش عالی کشور ،به دنبـاو راحـ  ،برنامـهریزی،
سیاسـتگذاری ،حمایـت و گسـترش الگوهـای اثـربخش بـراي توسـعۀ آمـوزش عـال منــا ق
مختلف با است اده از فناوري در آموزش است .به همین منظـور سیاسـتهای کـالن مربـو بـه
اگــونگ پشــتیبانی فناورانــۀ هــر منطقــه را تــدوین میکنــد .از جنبــۀ عملیــات  ،ایــن شــبکه بــا
معاونتهای آموزشی دانشگاهها مرتبن خواهد بود تا آنهـا را در جهـت ارتقـای ّ
کمـی و کی ـی
آموزشهای مجازی مورد حمایت علمی و فنی قرار دهد.
ضرورتهاي ایجاد شبک منطقهای سیاستگذاری فناوریهای آموزشی

امروزه نظام آموزش عالی ایران با پیروی از الگوهای نولیبراو ،1قسمت قابلتوجهی از مأموریـت
دانشگاهها را به تالش برای افزایش رشد اقتصادی معطوف کرده است .انین الگویی ،آموزش

 .1یک مصداق از چنین رویکردی ،در مادۀ  ۶۴برنامۀ ششم توسعه قابلمشاهده است کهه در ن  -بههعنوا نمونهه -بهر
«تجاریسههازی دسههداوردهای شیوهش ه » بههرای تق ههت اقدصههاد دان بنیهها نبنههد « ،حمایههت مههاز از شیوه هههای
ت اضامقور» نبند ج و فراهمکرد تمهیدا الزم جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دان بنیا و فنهاور در «زنجیهرۀ
بینازملل توزید» نبند چ تأکید شده است.
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را کلید رشد اقتصادي و عامل اصل رقابت در فراینـد جهانیشـدن میدانـد .رشـد اقتصـادی،
نیازمنــد جامعــهای دانشبنیــان اســت کــه دانشــگاهها در آن ،محــور اساســ همگان ســازی
دستاوردهای علم و فناوری به شمار میآیند .براي ای ای انـین نقشـی ،مؤسسـههای مختلـف
آموزشی باید قادر باشند تمام متقاضیان خـود را بـا تجـارب یـادگیري درگیـر کننـد تـا آنهـا را
توانمند سازند .یـادگیري عمیـق و اثـربخش ،مسـتلزم بـهکارگیری ا العـات روزآمـد ،ابزارهـا،
فناوريهاي ارتبا و تجهیـزات رسـانهاي در آمـوزش اسـت؛ بـدینترتیب ،حتـی اگـر هـدف
ً
آموزش ،صرفا محدود به رشـد اقتصـادی باشـد ،اسـت اده از فناوریهـای ارتبـا ی در آمـوزش،
راهی برای افزایش رشد اقتصادی به شمار میآید.
اما نکتۀ مهمتر ،نقشی است که فناوریهای آموزشی میتواننـد در عـدالت آموزشـی ای ـا کننـد.
اگر آموزش را مسیری برای گسترش عدالت بدانیم ،انین شر ی زمانی محقق میشود که فراگیـران
بهیکسان از آموزشها بهرهمند باشند .به نظر میرسد کـه فناوریهـای آموزشـی ،بسـتری مهـم بـرای
توزیع عاد نۀ مواد و منابع آموزشی بهویژه از ریق متناسبسازی سرعت فراگیـری بـا توانمنـدیهای
مت اوت فراگیران و ناهمسانی سطح توسعهیافتگی دانشگاهها در منـا ق مختلـف اسـت .در شـرایطی
که توانـایی مؤسسـههای مختلـف آمـوزش عـالی در اسـتقرار و بهرهبـرداری از آموزشهـای مجـازی
ناهمسطح است ،شکلگیری شبکهای از همکاریهـای منطقـهای ،راهـی مهـم بـرای همافزایـی در
برنامهریزیهای مشارکتی برای آموزشهای غیرحضوری است.
و ایف

 .۱بررسی الگوهای مختلف آموزش مجازی و سیاستگذاری گـزینش انگارههـای بـومی-
منطقهای نظامهای نوین آموزش مجازی متناسب با مأموریت دانشگاههای مختلف؛
 .۲بررســی و بــازنگری مســتمر در ســاختار برنامــههای درســی نظامهــای آمــوزش مجــازی
متناسب با مختصات رسانهها و فناوریهای مختلف بـرای آمـوزش دویژگیهـای تولیـد محتـوا،
ارزشیابی آموزش ،فراگیران و ...؛
 .۳توسعۀ کاربرد فناوري آموزش در دانشگاههای مختلف و تـالش بـرای فرهنگسـازی از
ریــق برگــزاري نمایشــگاه رســانهها ،تجهیــزات و نرمافزارهــای آموزش ـ و اندرســانهایها ،و
برگزاري کارگاههای آموزشی؛
 .۴ارائــۀ مشــاوره درزمینــۀ اســتانداردهای فنــی ایجــاد زیرســاختهای زم و ســاماندهی
تجهیزات آموزشی؛
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 .۵تهیۀ آییننامـهها و سیاسـتگذاری درزمینـۀ اسـت ادۀ مراکـز آمـوزش عـالی از امکانـات
نرمافزاری و سختافزاری آموزشی؛
 .۶بررســی راههــای تنوعبخشــی اقتضــایی بــه شــیوههای ارائــه و ارزیــابی آموزشهــای
غیرحضوری؛
 .۷هماهنگیهای قانونی برای تهیه و تولید نرمافزارها ،فیلمهای آموزشـی ،برنامـههاي شـنیداري ،لواهـای
فشرده ،و اندرسانهایها بهعنوان منابع یادگیري دانشگاهها؛
 .۸بسترسازی زم در سطح ملی و فراملـی بـرای گسـترش زیرسـاختها ،تهیـۀ تجهیـزات،
رسانههاي آموزش و امکانات مناسب آموزش براي دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی؛
 .۹نیازسنج و برآورد نیازهای فنی -رسانهای دانشگاههای منطقه؛
 .۱۰ارزیاب و نظارت بر شیوهها و اگـونگ اسـت ادۀ مراکـز آمـوزش عـال از انـواع منـابع
مورداســت اده در نظامهــای مختلــف آمــوزش مجــازی دمنــابع مکتــوب ،صــوتی ،تصــویری،
اندرسانهای و. ...
نیروي انساني موردنیاز

سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشهای مجازی ،بسته به نوع رویکرد هر دانشگاه بـرای اسـت اده از
فناوریها ،نیازمند دسترسی به ا العات گوناگونی اسـت .شـبکههای منـا ق بایـد از تخصـصهای
مختلف همهون تکنولوییست آموزشی ،برنامـهریز درسـی ،برنامـهریز آموزشـی ،کارشـناس فنـاوری
ا العات ،کارشناس شبکه ،متخصص نرمافزار ،روانشـناس یـادگیری ،برنامهسـاز آموزشـی درادیـو،
تلویزیون و ...بهرهمند باشند.
تأملی در جنبههاي قانوني آموزشهای مجازی

دربارۀ «آموزشهای مجازی» توجه و تأکیدی مشخص در قوانین و مقـررات کـالن کشـور بـه
اشم نمیخـورد .حتـی در قـانون اهـداف و تشـکیالت وزارت علـوم نیـز ضـرورت توجـه بـه
فناوريهاي آموزشی پیشبینی نشـده اسـت .در مـادۀ  ۱۹دبنـد  ۱۴قسـمت الـف برنامـۀ پـنجم
است اده از «فناوريهاي آموزش » در آموزشوپرورش پیشبین شده است دبهکارگیری فناوري
ارتبا ات و ا العـات در همـۀ فراینـدها جهـت تحقـق عـدالت آموزشـی و تسـهیل فراینـدهاي
موجود و ارائـۀ برنامـههاي آموزشـی و دروس دورههـاي تحصـیلی بهصـورت الکترونیکـی امـا
اهمیت آن براي آموزش عال مورد غ لت واقع شده است .البتـه شـاید بتـوان بـا وسـعتنظر در
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برخی مواد قانونی سرنخهایی یافت کـه بـه ور غیرمسـتقیم آن را بـه ن ـع آموزشهـای مجـازی
ت سیر کرد؛ بهعنوانمیاو ،مادۀ  ۱۶برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی ،بـهمنظور
دستیاب کشور بـه جایگـاه دوم علـم و فنـاوري ،وزارت علـوم را موظـف کـرده بـود تـا ضـمن
«ارتقــای ّ
کمــی و کی ــی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالی براســاس عــدالت آموزشــی و
اولویتهــاي ســند اشــمانداز» شــاخصهاي آن را پــایش نمایــد؛ بــدینترتیب ،برنامــهریزی و
سامانده بهرهبرداري از فناوريهاي آموزشی میتوانست شاخصی دانسته شود که بـه ارتقـای
ّ
کم و کی دانشگاهها منجر شده ،عدالت آموزش را به همراه م آورد .در سند اشـمانداز،
بند  ۸از سیاستهای کل در امور فرهنگ بر «توسـعۀ ارتبا ـات و زیرسـاختهاي ارتبـا و
فناوري ا العات ،متناسب با پیشرفتهاي جهان » تأکیـد میکنـد .گسـترش زیرسـاختهای
فناوری ا العات نیز شر ی مهم برای استقرار آموزشهای مجازی محسوب میشود.
البته بند «د» مادۀ  ۶۴برنامۀ ششم توسعه «به دانشگاه پیام نـور اجـازه داده تـا بـا همکـاری
دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخلی نسبت بـه ایجـاد قطـب دهـاب بینالمللـی
جهت ارائۀ آموزشهای مجازی دالکترونیکی  ،نیمهحضوری ،بـاز و از راه دور اقـدام نمایـد».
بیتــوجهی برنامــۀ ششــم بــه آموزشهــای مجــازی بــرای کــل نظــام آمــوزش عــالی کشــور و
محدودساختن آنها به دانشگاه پیام نور ،از ذهنیت سنتی برنامهنویسان و تقسیم سنتی آموزش بـه
ً
دو شیوۀ حضوری و از راه دور حکایت دارد که بیعتا دانشگاه پیام نور ،عاملیت اصـلی شـعار

«آموزش در هر زمان و هر مکان» را بر عهده خواهد داشت .این بیتـوجهی ،نمایـانگر غ لـت
برنامهنویسان از قابلیت این فناوریها دوشادوش آموزشهای حضوری است .بحران کووید۱۹-
نشان داد که برنامههای توسعه باید اشمانداز تحو ت احتمالی و تأثیرات آن را بر همـۀ اشـکاو
فعالیتهای آموزشی رصد میکرد.

نقااش «شااورای عااالی برنامااهریزی و گسااترش آمااوزش عااالی» در سیاسااتگذاری
منطقهای فناوریهای آموزشی

اشمانداز ملی فعالیت مجموعۀ شبکههای منطقهای برنامهریزی فناوریهـای آموزشـی اهمیـت
زیادی دارد .با توجه به نقش فناوريهاي آموزشی در گسترش یادگیري و بهمنظور بهرهبـرداری
نظامیافته از قابلیت فناوریها در آموزش عال کشور ،نیاز به همـاهنگی کلـی میـان شـبکههای
منا ق مختلف وجـود دارد کـه سیاسـتگذاری آن میتوانـد در «شـوراي عـال برنامـهریزی و
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گسترش آموزش عالی» صورت گیرد .این شورا با تعیین سیاستها و راهبردهاي ملی اگونگ
است اده از تجهیزات و فناوريها در آموزش عال  ،زمینۀ گسترش روشهاي نوین آموزش را در
کشور فراهم خواهد کرد .برای این منظور باید موارد زیر نیز در زمرۀ وظایف شورا لحاظ شوند:
 .۱برنامهریزی ،هدایت و نظارت بر روند استقرار نظامهای آموزش مجازی در آموزش عال
کشور؛
 .۲تشکیل کمیسیونهای تخصص براي بررس موارد خاص در حوزۀ فناوری آموزش ؛
 .۳نظارت بر نحوۀ اجراي راهای مل مصوب؛
 .۴تصمیمگیری در خصوص نیازسنج پیرامـون زیرسـاختهای تکنولـوییک در آمـوزش
عال کشور؛
 .۵اتخاذ راهکارهای حمـایتی بـراي تـأمین امکانـات سـختافزاری و نرمافـزاری موردنیـاز
مؤسسههای آموزشی منا ق کمترتوسعهیافتۀ کشور.
انجام وظایف یادشده مستلزم اخذ مشاورۀ تخصصی از شبکههای منا ق و دعـوت مـوردی
از رؤسای این شبکهها برای شرکت در شوراست.
منابع

ایرنا د ۲۳اس ند  ۱۳۹۸برگـزاری بـیش از هـزار کـالس آمـوزش مجـازی بـرای ۷۰درصـد دانشـجویان ،بازیابیشـده در ۹

فروردین  ۱۳۹۹در آدرس .https://www.irna.ir/news/83711301/

 گزارش معاون آموزشی وزارت علوم در نشست وزرای علوم برخی کشورها با موضوع رویارویی با کرونـا د ۲۱اسـ ند

 ، ۱۳۹۸بازیابیشده در وبسایت معاونت آموزشی وزارت علوم در  ۷فروردین  ۱۳۹۹در آدرس

https://edu.msrt.ir/fa/news/53673/

 وبسایت معاونت آموزش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری د ۱۰اس ند  ، ۱۳۹۸توجه بـه آموزشهـای غیرحضـوری

در دانشگاهها در پی شیوع بیماری کرونا ،نامۀ معاون آموزش به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالی ،بازیابیشـده

در  ۵فروردین  ۱۳۹۹در آدرس https://edu.msrt.ir/fa/news/53550

 وبسایت معاونت آموزش وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری د ۹اردیبهشـت  ، ۱۳۹۳مصـوبۀ جلسـۀ  ۶۴۸شـورای

برنامهریزی آموزش عالی ،بازیابیشده در  ۶فروردین  ۱۳۹۹در https://edu.msrt.ir/fa/news/2293

 وبسایت دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم د ، ۱۳۹۹شرا وظایف دفتر ،بازیابیشده در  ۷فروردین ۱۳۹۹

در آدرسhttps://prog.msrt.ir/fa/page/424/

 وبسـایت معاونـت آمــوزش وزارت علـوم د ۲۵اسـ ند  ، ۱۳۹۸افـزایش سـقف مجــاز آموزشهـای الکترونیکــی در

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،نامۀ معاون آموزش وزارت علوم بـه دانشـگاههای کشـور ،بازیابیشـده در  ۸فـروردین

 ۱۳۹۹در آدرس

https://edu.msrt.ir/fa/news/53708/

رافتها و رفیتهای آموزش مجازی در آموزش عالی
در زمان شیوع کرونا
قاسم سلیمی
مقدمه

1

ساوها پیش ،اندیشمند حوزۀ مدیریت ،پیتر دراکر بر ایـن بـاور بـود کـه پـس از سـاو  ۲۰۲۰بایـد
منتظر تحو تی در دنیای سازمانی ازجمله نهادهای آموزشی و تربیتی بود .امروز که ایـن جسـتار را
مینویسم بیدرنگ به عمق سخنان و اندیشـههای وی در کتـاب چالشهوای مودیریت در قورن 21
بیشتر میاندیشم که به ساو  ۱۹۹۹به محافل مدیریتی ارائه شد .وی همۀ رهبران سازمانی را بـه ایـن
اندیشه فرامیخواند که برای آیندههای نامطمئن آماده شوید و به برنامهریزی همت گمارید .شـاید
انتظارش را نداشتیم از اند ماه گذشته یکی از وقایعی که نهتنها مـا ،بلکـه جهـان نیـز انتظـارش را
نداشت ات اب افتاد .ویروسی خوفناک به نام کرونا یا کوویـد ۱۹-بـه جـان اـین افتـاد و پـسازآن
بهمیابه موجی فراگیر و به شیوهای خزنده دنیا را درگیر کرد .در این راستا بسیاری از کسـبوکارها،
نیمهکاره یا تعطیل شدند و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر دنیا در سـایۀ تعطیلـی سـایر
ً
مؤسسات و فرامین حاکمیتی در سراسر دنیا نیز خـالی از کنشـگران علمـی شـدند و عمـال اـراغ
بسیاری از فعالیتهای حضوری و اهرهبهاهرۀ علمی در این نهادها رو به خاموشی نهاد .در ایـن
روزها نیز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهیقین نمیدانند اـه زمـانی بازگشـایی خواهنـد شـد و
2

 .۱دانشیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه شیراز
ایمیلSalimi@shirazu.ac.ir:
2. Peter Drucker
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کی میتوانند فعالیتهای روزمره و عـادی خـود را از سـر گیرنـد و آیـا میتـوان بـه ایـن زودیهـا
ً
فرصتهای دوبارۀ تعامالت اهرهبهاهره خلق کرد و اساسا به هنگام شیوع این ویـروس منحـوس
عالمگستر اه باید کـرد؟ ایـن جسـتار بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه نهـاد آمـوزش عـالی بایـد
پیشنگرانه بیندیشد و عمل کند و تأکیـد میکنـد کـه زمـان بهرهگیـری از ظرفیتهـای آمـوزش
مجازي در آموزش عال در زمانۀ شیوع ویروس کرونا فرارسیده است و یادمـان نـرود کـه اگراـه
تعامالت اهرهبهاهره کاهش یافته اما زندگی علمی و دانشگاهی همیشـه جـاری اسـت ،هرانـد
شنیدن حکایت این روزهای نهاد آموزش عالی و سایر نهادهای علم و فناوری قابلتأمل است.
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
که همراستا با سایر نهادهای آموزشی دیگر ،تعطیلی محینهای علمـی را در کـانون توجـه قـرار
داد و تعامالت اهرهبهاهره در محینهای دانشگاهی به حداقل رسید .از همین نقطـه بـود کـه
تالشهای مدیران آمـوزش عـالی بـرای سناریوسـازی و برنامـهریزی مـدیریت گـذار از شـراین
کرونایی آغـاز شـد .پـس از ـرا موضـوع مـدیریت محینهـای علمـی در شـراین کرونـایی،
راهحلها و راهبردهایی از سوی صاحبنظران پیشنهاد گردید و یکی از راهبردهـای پیشـنهادی،
است اده از ظرفیتهای آموزش مجازي در آموزش عال در زمانـۀ شـیوع ویـروس کرونـا بـود و
کمیتههای متعددی تحت عناوین توسعۀ آموزش مجازی با هماندیشی صـاحبنظران ،صـاحبان
تجربه و دستاندرکاران جلسات متعددی تشکیل داد .نگاههـای همگـان در آمـوزش عـالی بـه
دستان مدیران آموزش عالی دوخته شد ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نوپا و کواک بـه
دنباو الگویابی رفتند و دراینبین دانشـگاههای بـزرگ و پیشـتاز کشـور بـه توسـعۀ آموزشهـای
مجــازی و رویکردهــای موجــود پرداختنــد .بــهعنوان کنشــگر و پژوهشــگری دانشــگاهی بــرای
قدمبرداشتن در مسیر جدید در یک ماه گذشته بهشدت دربارۀ ضـرورت تغییـر پـارادایم ذهنـی
اعضای هیئتعلمی ،دانشـجویان و مـدیران دانشـگاهی و حرکـت از آموزشهـای حضـوری و
اهرهبهاهره به سمت ارائۀ آموزشهای مجازی و امکانپذیری و البته تـرس از بـازده احتمـالی
این رویکرد بسیار تأمل کردم و سرانجام با مطالعۀ یک مقاله که در ادامه بـه جزئیـات آن اشـاره
خواهد شد ،به ایـن بـاور رسـیدم کـه نظـام آمـوزش عـالی کشـور نـاگزیر از کـنش عقالیـی و
برنامهریزی گذار از دوران کرونایی و سناریونویسی دراینزمینه است.
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واقعیت آن است که در اند روز گذشته ،صـاحبنظران آمـوزش عـالی کشـور آمریکـا بـه
را موضوع «برنامۀ آموزش عالی در زمانۀ شیوه ویروس کرونا» پرداختهانـد .آنهـا نیـز بهماننـد
سایر سیستمهای آموزش عالی دنیا با بحـران پردیسهـای بـزرگ امـا خـالی از دانشـجو روبـهرو
شدهاند و به رهبران آموزش عالی کشور خود هشدار دادهاند تا دیر نشده برای فـردا برنامـهریزی
نمایند .آنها اشاره نمودهاند که بهراستی رهبران آموزش عالی بهمانند رهبران اقتصادی نمیتوانند
به این پرسش پاسخ دهند که اه زمانی میتوانند فعالیتهای عادی خود را از سر گیرند اما آنها
بیدرنگ این مسئلۀ امیدبخش را مطرا میکنند که با راحی سناریوهای واقعبینانه میتـوان در
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت فراینـد یـاددهی و یـادگیری ،کسـب تجـارب دانشـجویان و
کارکنان و کنشهای دانشگاهی را حیاتی دوباره بخشـید .آنهـا سـه سـناریو پیشـنهاد دادهانـد و
راهبردهای مرتبن را که رهبران آموزش عالی میتواننـد بـه آنهـا بیندیشـند و برنامـههای اجرایـی
برای تحققشان تدوین کنند نیز پیشنهاد دادهاند:
سناریوی نخست :با اقدامات اساسی ،به کنترو سریع و مؤثر ویـروس اقـدام شـده و در ایـن
صورت ،دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی آموزشهـای آنالیـن یـا بـرخن را در ـوو بهـار و
تابستان  ۲۰۲۰خواهند داشت و امیدوار خـواهیم بـود نخسـتین تـدریسهای اهرهبـهاهره را در
پاییز ساو  ۲۰۲۰شاهد باشیم.
سناریوی دوم :اقدامات مؤثر و پاسخ اثربخش اما عود و شیوع ویروس در سطح منـا ق .در
این صورت آموزشهای آنالین یا برخن را تا بهار  ۲۰۲۰خواهیم داشت و نخسـتین تـدریسهای
اهرهبهاهره را در اوایل یانویۀ  ۲۰۲۱تجربه خواهیم کرد.
سناریوی سوم :عدمموفقیت مداخالت بهداشت عمومی و شیوع ویروس .در ایـن صـورت
آموزشهای آنالین یا برخن را در تمام وو ساو  ۲۰۲۰خواهیم داشت و نخسـتین تـدریسهای
اهرهبهاهره در اواخر پاییز ساو  ۲۰۲۱از سر گرفته خواهد شد.
بهزعم نگارنده و براساس آنهه در با اشاره شده است ،اگر خوشبینانه به موضـوع شـیوع
ویروس کرونا در کشور بنگریم با مدیریت ستاد کرونا و با انجـام اقـدامات اساسـی ،بـه کنتـرو
سریع و مؤثر ویروس اقدام شود ،بااینحاو ما آموزشهای آنالیـن یـا بـرخن را در ـوو بهـار و
تابستان  ۱۳۹۹خواهیم داشت و امیدوار خواهیم بـود نخسـتین تـدریسهای اهرهبـهاهره را در
پاییز ساو  ۱۳۹۹شاهد باشیم؛ بنابراین ،در این برهۀ زمانی بیشک توجه به آموزشهای مجـازی
و آنالین یا برخن ،مورد توجه رهبران آموزش عالی کشور قرار خواهـد گرفـت امـا بایـد اذعـان
نمود که هرگونه تصمیمگیری و تصمیمسازی باید بر واقعیتها و ارائۀ پاسخهای قانعکننـده بـه
پرسشهای ذیل استوار باشد:
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 .۱آیا این روزها زمان بازآفرینی سیاسـتها و نگاههـای مـا بـه توسـعۀ ظرفیتهـای آمـوزش
مجازی در آموزش عالی کشور فرانرسیده است؟
 .۲آیا زیرساختهای موجود در همۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ،پاسـخگوی
اجرای اثربخش برنامهها و راهای مرتبن با آموزشهای برخن یا آنالین هستند؟
 .۳تغییــر پــارادایم ذهنــی اعضــای هیئــتعلمی ،دانشــجویان و مــدیران دانشــگاهی از
آموزشهای حضوری و اهرهبهاهره به سمت مجازی امکانپذیر است؟ اگونه؟
 .۴با اعضای هیئتعلمی دارای شایستگی اندک درزمینۀ سواد دیجیتالی و تجارب تـدریس
و یادگیری آنالین یا برخن اه باید کرد؟
 .۵اگونه و با اه سازوکارهایی میتوان تجـارب ارزشـمند دانشـگاههای بـزرگ و پیشـتاز
درزمینۀ آموزش مجازی را با دانشگاههای نوپا به اشتراک گذاشت؟
 .۶با ضرورت توسعۀ شایستگیهای موردنیاز دنیای آموزشهای مجازی در دانشجویان اـه
باید کرد؟
و پرسشی عمیقتر که آیا ما در دهههای گذشته که فرصـت داشـتیم ،همراسـتا بـا تحـو ت
دنیا ،فرهنگ آموزش هـای مجـازی را توسـعه دادیـم و تـا اـه انـدازه؟ آیـا امـروز میتـوانیم بـه
فرهنگسازی در سـاوها و دهـههای گذشـتۀ خـود و سـرمایهگذاریهایمان افتخـار کنـیم و یـا
افسوس اقدامات انجامنشدۀ دیروز را خواهیم خورد .در ادامه ،این جستار بر آن است بـر اهـار
مضمون تمرکز کند و مالحظاتی را جهت تأمل کنشـگران نظـام آمـوزش عـالی بـرای گـذار از
دوران کرونایی ارائه نماید.
دوبارهاندیشی در ارتباط با فرصتهای بینظیر آموزش مجازی در آموزش عالی

زندگی در عصر ا العات ،روزبهروز پیهیده و پیهیدهتر میشـود و نیازمنـد انطبـاب بـا موقعیتهـای
جدید اسـت .ایـن روزهـا گـذار از کـالس درس سـنتی بـه یـادگیری از راه دور ،دارای مزیتهـایی
همهــون مطالعــه از هــر جــا و هــر زمــان ،1ذخیــره و عــدماتالف پــوو ،عدمضــرورت ارتبا ــات
اهرهبهاهره ،انعطاف در انتخاب ،ذخیرۀ زمان و درآمدزایی بـه هنگـام یـادگیری اسـت د Sadeghi,
 . 2019فنــاوری ا العــات و آمــوزش و یــادگیری الکترونیــک و االشهــای مــرتبن ،کنشــگران
دانشــگاهی ازجملــه اعضــای هیئــتعلمی را بــر آن داشــته اســت کــه از ایــن فناوریهــا در بهبــود
سخنرانیها و عمقبخشیدن به یادگیری دانشجویان است اده نمایند د. Nikolić et al, 2019
1. Study from Anywhere, Anytime
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از منظر آموزش نیز با بهرهگیری از فناوری آموزشی ،ابزارهای آنالین یا برخن ،رایانش ابـری و...
از منظر یادگیری با بهر گیری از نوآوری یادگیری ،پلت رمهای یادگیری آنالین یـا بـرخن دانشوجویان بوا
موضوعات رفتارهای آنها ازجمله مشارکت دانشجویان و رضایتمندیشان فـراوان مطالعـه انجـام شـده
است و همهنین مطالعات متعددی به قابلیت است اد و موضوعات یـادگیری از راه دور پرداختهانـد و
سیستمهای یادگیری الکترونیکی فرصتهایی جالبتوجه بـرای اسـت اده از آمـوزش مجـازی فـراهم
نمـوده اسـت د . Rodrigues et al, 2019دسـتاوردهای ایـن مطالعـات میتوانـد منبـع ارزشـمند و
راهگشا درزمینۀ بهروزکردن دانش پژوهشگران ،مدرسان و دانشجویان کشور باشد.
حتی مزیتها و فرصتهای زیادی در کاربرد شبیهسازی در پـرویههـای آنالیـن یـا بـرخن
گزارش شده است د Reed & Angolia, 2018که متخصصان آموزش عالی میتواننـد از ایـن
راهبرد نیز جهت توسعۀ آموزشهای مجازی است اده کنند .افـزون بـر ایـن مـوارد ،در سـاوهای
اخیر از قابلیتهای تدریس آنالین یا برخن در آمـوزش عـالی اسـت اده میشـود .تأمـل در ایـن
موضوع نشان میدهد که این نـوع تـدریس انعطافپـذیری ،خودانگیزشـی و اسـتقالو را بـرای
دانشجویان به همراه خواهد آورد و افزون بر آن انعطافپذیری ،ارتبا ـات بهبودیافتـه ،مـدیریت
ساختارمند دوره و حتی راحی دوره از مزیتهای اصلی این نـوع تـدریس بـه شـمار مـیرود.
البته باید توجه داشته باشیم که ت سیر نادرست از انتظارات استاد از دانشجو توسن دانشـجویان،
مدیریت زمان ،و ارتبا ات بینفردی ازجمله موانع اصلی دانشجویان مشارکتکننده در تدریس
آنالین یا برخن محسوب میشود و سرانجام باید به مـوانعی همهـون مشـخصنمودن حـدومرز
انتظارات مدرس یا عضو هیئتعلمی از دانشـجویان ،بـازخورد فعا نـه و ارتبا ـات بـین فـردی
توجه گردد د. Davis et al, 2019
و دوباره اگر سیری در مطالعـات سـاوهای اخیـر داشـته باشـیم درمییـابیم کـه رسـانههای
اجتماعی و ابزارهای مرتبن بهعنوان یکی از قویترین پیشرانهای تغییر در شـیوههای تـدریس و
یادگیری ،بـا ظرفیتهـای آشـکار و پنهـان در ایـن رسـانههای اجتمـاعی همهـون گشـودگی و
بازبودن ،1تعاملیبودن و اجتماعیبودن ،توانسـتهاند انقالبـی در فراینـدهای یـاددهی و یـادگیری
ایجاد نمایند د . Manca & Ranieri, 2016البته یادگیری همراه ،2راهبردی فرصتسـاز اسـت.
این نوع یادگیری با ویژگیهای انعطافپذیری در سازگاری ،ارتبا ـات و ظرفیتسـازی تعامـل
بین دانشجویان و مدرسان ،به یکی از محبوبترین انواع یادگیری در محینهای آمـوزش عـالی
1. Openness
2. M-learning
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تبدیل شده است .دانشگاهها همـراه بـا تحـو ت اخیـر در نظامهـای آمـوزش عـالی ،ایـن نـوع
یادگیری را به خدمت گرفتهاند و با است اده و پیادهسازی خدمات یاددهی و یادگیری مبتنـی بـر
یادگیری همراه -که درنهایت بـه توسـعۀ تجـارب لـذتبخش یـادگیری منجـر میگـردد -خـو
گرفتهاند .این موضوع نهتنها در کشورهای غربی بـه اشـم میخـورد ،بلکـه نشـانههایی از ایـن
تحو ت در ا راف ما نیز وجود دارد .نگاهی به کشورهای پیرامـون و کشـورهای عربـی نشـان
می دهد که کشورهای کویت ،امارات متحد عربـی ،عمـان ،عربسـتان ،قطـر ،عـراب و بحـرین
بهخوبی از این فناوریها بهره بردهانـد و میبرنـد د . Alsswey et al, 2019بـا ایـن مالحظـات
میتوان گ ت که آموزشهـای مجـازی باکی یـت ،تـدر یسهای آنالیـن یـا بـرخن اثـربخش و
برآیندهای یادگیری همراه پایا و پویا را در آموزش عالی توسعه داد .ایـن روزهـا کـه رشـد مـوج
جدید و اثربخشی از توسعۀ آمـوزش مجـازی در دانشـگاهها را شـاهدیم ،پرسـشهایی در ذهـن
اعضای هیئتعلمی شکل گرفته است؛ اینکه اگونه میتـوان در دورههـای آنالیـن ،مشـارکت
دانشجویان را جلب نمود؟ آیـا راهبردهـایی دراینزمینـه وجـود دارد؟ بـولیگر و مـارتین د۲۰۱۸
دربارۀ مشارکت سازندۀ دانشـجویان در دورههـای آنالیـن ،راهبردهـای مـرتبن زیـر را پیشـنهاد
میکنند :حضور و تعامل استاد بـا دانشـجویان در دوره؛ محتـوای مـرتبن؛ ارتبا ـات؛ تنـوع در
فعالیتهای کالسی؛ تیمسازی؛ تا رهای گ تگوی مجزا برای تعامالت دانشجویان با یکـدیگر؛
تدریس واضح و ش اف استاد؛ بازخوردهای مستمر استاد؛ کی یت ویـدئوهای ارسـالی از سـوی
استاد و مواردی همهون کاربردیبودن ،قابلیتانتقاو مطالب به محین خارج از کالس .از بـین
راهبردها بهترین راهبرد ،بازخورد اسـتاد و راحـی دوره بهصـورت سـازمانیافته اسـت کـه ایـن
راهبردها به مشارکت سازندۀ دانشجویان خواهد انجامید .سرانجام تکالیف زیـاد توسـن اسـتاد،
نشاندهندۀ مشارکت دانشجویان در کالس آنالین نیست .ضمن اینکـه بایـد توجـه داشـت کـه
کار گروهی در دورۀ آنالین مشکل است و اعضای هیئـتعلمی بایـد بـه راحـی و توسـعۀ آن
اهتمام ویژه بورزند .البته یادمان باشد که دراینبـین کی یـت و بهبـود آن همـواره مطالبـۀ جـدی
دانشجویان بوده و خواهد بود؛ برایناساس ،از دیدگاه فراگیران توجه به ایـن عوامـل کی یـت در
دورههای آنالین ایجاد خواهـد کـرد :حمایـت از یـادگیری؛ حـس معنـادار حضـور اجتمـاعی؛
کی یت آموزش ارائهشده؛ تعامل استاد با دانشجویان؛ تعامـل دانشـجویان بـا یکـدیگر؛ محتـوای
یادگیری؛ کی یت راحی دوره؛ رضایت فراگیران؛ کسب دانش واقعی و توانـایی انتقـاو دانـش
د . Gómez-Rey et al, 2016نکتهای که باید به آن توجه نماییم آن است که کی یت تعـامالت
با استاد ،دغدغۀ دانشجویان در ساوهای اخیر است د . Dumford et al, 2018یادمان نرود کـه
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اده از موکها 1نیز داستان جذابی دارد د Jansen et al,

دنیای یادگیری خودراهبر و ظهور و است
 2020که شایسته و بایستۀ توجه ویژه است.

زمانی برای بازآفرینی سیاستها و نگاهها

اجازه دهید در این بخش از جستار ،اقدامات و سیاستگذاریهای وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنــاوری و دانشــگاههای پیشــرو را پــاس بــداریم ،ایــن تالشهــا از ســاو  ۱۳۸۲در کشــور و در
دانشگاههای پیشگام آموزش مجازی همهون دانشگاه تهران ،دانشگاه شیراز ،دانشـگاه علـم و
صنعت و ...آغاز شد .دانشگاههای پیشرو کشور ،بسترهای زم برای توسـعۀ آمـوزش مجـازی
در آموزش عالی را فراهم نمودند و به ارائۀ دورههای آمـوزش مجـازی پرداختنـد و تجـاربی بـه
دست آمد که امروز توشۀ راه بسیار ارزشمندی است برای ادامۀ راه .بـااینوجود ،بـر ایـن بـاورم
که امروز زمانی برای بازآفرینی سیاستها و نگاههاست .زمانی میتوان به جاریشـدن گ تمـان
آموزش مجازی در دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی ا مینـان پیـدا کـرد کـه توسـعۀ آمـوزش
مجازی بهعنوان یک راهبرد اساسی در یه یههای دانشگاهها رسوخ پیدا کند امـا نـه بـه قصـد
درآمدزایی صرف .سرمایهگذاری در آموزشهای مجـازی ،سـرمایهگذاری ارزشـمندی کـه در
زمانـههایی نــامطمئن همهــون بحــران کرونــا دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالی بتواننــد از
ظرفیتهای آن بهخوبی است اده نمایند؛ زمانی که توسعۀ دروس بهصـورت تیمـی نهادینـه شـده
باشد ،زمانی که به دورههای دانشافزایـی اعضـای هیئـتعلمی در مسـیر بهسـازی آ کادمیـک
توجه ویژه گردد ،زمانی که رابطهای اثربخش بین بخش فنـاوری ا العـات دانشـگاهها و سـایر
بخشهـای آموزشـی دانشـگاه برقـرار گـردد د . Nichols, 2008اگـر ایـن ات اقـات میمـون در
دانشگاهها بی تد ،بیتردید توسعه و نوآوری بیشتر درزمینۀ آموزش مجازی را شاهد خواهیم بود.
زمانی برای توسع شایستگیهای اعضای هیئتعلمی

این روزها بهشدت درگیر راحی دورۀ مجـازی «آمـادگی اعضـای هیئـتعلمی بـرای تـدریس
آنالین یـا بـرخن» بـودم و درک مـیکنم و حـس معنـاداری دارم کـه مشـارکت در دورههـای
مجازی و به ور ویژه تدریس آنالین ،شایستگی می لبد .دورههای توسعۀ حرفهای ،بالنـدگی و
یا خودبهسازی اعضای هیئتعلمی میتوانند بر رشد و توسعۀ شایستگیهای ذیل تمرکز یابند:
1. Massive Open Online Courses
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 .۱توانمندي عضو هیئتعلمی در تدوین سرفصلهاي جذاب و کاربردي درس؛
 .۲ارتقای انگیزه و اشتیاب و درک این موضوع که تا اه اندازه انگیزه و اشتیاب مـدرس در
کی یت دوره ،حیاتی است؛
 .۳تعهد به تدریس آنالین و برخن .بهعنوان یک عضو هیئـتعلمی در ایـن موضـوع تأمـل
نماییم که این تعهد از راحی تا سنجش اثربخشی عملکرد دانشجویان را دربرمیگیرد؛
 .۴اتخاذ رویکرد دانشجو و فراگیرندهمحوري؛
 .۵ارزیابیهای سازنده؛
 .۶مدیریت زمان؛
 .۷عالقهمندی به انتقاو محتواي آنالین؛
 .۸پاسخگوی به فراگیـران اـه در حـین دوره و تـدریس آنالیـن یـا بـرخن و اـه پـس از
تدریس که ممکن است در ذهـن دانشـجو پرسـشهایی شـکل گیـرد کـه نیازمنـد راهنمـایی و
ارشادگری عضو هیئتعلمی یا مدرس است.
هدف از ذکر این شایستگیها در اینجا پرداختن به حداقل بایستههاست .شـاید شایسـتههای
دیگری در ذهن پژوهشگران و صاحبنظران آمده باشد که میتوانند راهنماهایی ارزشمند بـرای
مــدیران دانشــگاهی در تــدوین و اجــرای دورههــای دانشافزایــی اعضــای هیئــتعلمی در
دانشگاههای کشور باشند.
زمانهای برای توسع شایستگیهای دانشجویان

تعامل مدرس ،فراگیرنده و محتوا سه ضلع میلی زیبا و درعینحاو اثربخش محینهای یاددهی
و یادگیری است .این روزها نباید توسعۀ شایستگیهای دانشجویان را از یاد برد .انتظـار مـیرود
دانشجو در دورههای آنالین یا برخن ،زمان کامل و کافی به دوره اختصاص دهد و بر مهـارت
ارائۀ فناورانه بهخوبی اشـراف داشـته باشـد .در حـین دوره ،فعـاوبودن فراگیرنـده بـر یاددهنـده
آشکار شود .همهنین انگیزۀ با و خـودراهبری دانشـجویان ،دو شایسـتگی آنهـا در دورههـای
آنالین یا برخن است .بر ماهیت انجام بهینۀ تکالیف فردی و جمعی مسـلن باشـد .افزونبـرآن،
مهارتهــای خوانــدن و نوشــتن بــرای دورههــای آنالیــن بــرای دانشــجوی مشــارکتکننده در
دورههای آنالین یا برخن الزامی است .نکتۀ حـائز اهمیـت آن اسـت کـه مهمتـرین شایسـتگی
فراگیرنــده در دورههــای آنالیــن ،فعــاوبودن اســت .دورههــای بهســازی دانشــجویان و بــهویژه
دانشــجویان تحصــیالت تکمیلــی در راســتای توســعۀ شایســتگی جهــت حضــور اثــربخش در
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 اگـر توسـعۀ شایسـتگی اعضـای.دورههای مجازی باید در کانون توجه دانشـگاهها قـرار گیـرد
 گـامی بنیـادین بهسـوی تضـمین،هیئتعلمی و دانشجویان با محتوای کـاربردی پیونـد بخـورد
کی یت در دورههای آموزش مجازی در آموزش عالی کشور خواهد بود؛ مسـیری کـه قـدمهای
 در آموزش عالی کشور ی شد اما رسـیدن بـه تعـالی دراینزمینـه۱۳۸۲ آغازینش شاید از ساو
 شـاید توجـه بـه راهبـرد توسـعۀ آمـوزش.نیازمند صالبت بیشتر در قدمگذاری بهسوی فرداست
 عالج بسیاری از دردهای مزمن آموزش عالی ما نباشد اما التیامی اسـت بـر تـب و لـرز،مجازی
.ناشی از اثرات ویروس کرونای این روزها
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بخش چهارم :حال و
آیند علم

علم و کرونا در ایران و جهان
رضا منّوری

مقدمه

1

به نظر میرسد که پدیدۀ کرونا تأثیری ماندگار هم در ساختار قدرت در جهان ایجاد کند و هـم
در ساختار اقتصادی .ایران از این تحو ت تأثیر میپذیرد که َت َبعی است .اجتماع علمـی و نهـاد
دانشــگاه در کشــورهای صــنعتی پیشــرفته بهشــدت مشــغوو تحلیــل ایــن رویــداد و اثرگــذاری
پساکرونایی آن است .نهاد علم و دانشگاه ،بنـا بـه تعریـف آن در کشـورهای پیشـرفته ،تـأثیری
مستقیم از این رویداد نخواهد پذیرفت اما بهتبع تحوو در همۀ ابعاد اجتماعی این کشورها ،نهـاد
علم و دانشگاه که بهشـدت بـه جامعـه متصـل اسـت ،از سیاسـتهای آینـدۀ حکمرانـان تـأثیر
میپذیرد که تأثیری ثانویه است در نوع مسئلههایی که بـه آن میپـردازد ،نـه در روش علمـی یـا
مدیریت علم .در بخش آموزش عالی این کشورها تغییراتی ناشی از نیاز جدید در این کشـورها
رخ خواهد داد که برای آنها امری عادی است .تأثیرگـذاری یـا تأثیرپـذیری نهـاد علـم در ایـران
شدید و فوری نخواهد بود .آموزش عـالی مـا کـه برمبنـای نیـاز جامعـه مـدیریت نمیشـود ،در
بعضی روشهای آموزشی تأثیر میپذیرد امـا تأثیرگـذار نخواهـد بـود .تنهـا امیـد بـه آن گـروه از
ً
جامعۀ دانشگاهی است که م هوم علم نوین و مسئولیت اجتماعیاش را عمیقا میشناسد ،و این
توان را دارد که خأل اعتماد در جامعه را پر کنـد و بـه تحـو ت عمیـق علمـی و دانشـگاهی در
ایران دامن بزند.
 .۱استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

ایمیلmansourigm@gmail.com :
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بحث نخست

خواسته شده است نظرم را پیرامون سه پرسش زیر بیان کنم:
الاف) کنشگران و سیاستگذاران آموزش عالی ،ایـن رویـداد -موضـوع کرونـا -را اگونـه
تحلیل میکنند و اه حوزههایی از آموزش عالی از این رویداد متأثر خواهد شد؟
ب) راهبردها و سیاستگذاریهایی که برای خروج از این بحران پیشنهاد میشود کداماند؟
پ) مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عـالی و نهـاد علـم در قبـاو جامعـه -بـا توجـه بـه ایـن
رویداد -ایست؟
عنوان این درخواست و پرسشهای مرتبن حکایت از این دارد که بانیان آن ،دانش و علم را
یکی میدانند ،مدرسۀ عالی و دانشگاه را هم یکی میدانند ،و آموزش عالی را متـرادف بـا امـر
علم در جامعه در نظر میگیرند .ازجمله ذکر میکنند که آمـوزش عـالی کـه رسـالت «ارتقـای
کی یت زندگی انسانی از مجرای پیشبرد علم و تربیت انسـانهای برجسـته را بـر عهـده دارد ،از
ً
همان ابتدا عمیقا متأثر از شیوع این ویروس بوده است ،انانکه تعطیلی دانشگاهها تنها یکـی از
این موارد بوده است ،و ازسویدیگر این نهاد اصلیترین متـولی تولیـد و کـاربرد علـم در سـطح
1
دانش علموی اسـت .غافـل از اینکـه
لید
جهان است» .توضیح اینکه بد منظور از تولید علم تو ِ
ِ
آموزش عالی -همانگونه که از این ترکیب نحوی پیداست -هدفش آموزش اسـت و نـه تولیـد
دانش؛ یعنی دانشی علمی را آموزش میدهد که در جای دیگری از دنیا -که امر اجتماعی علم
در آن حضور دارد -تولید شده است .اگر ما دانشگاهیان هدف دیگری عنـوان مـیکنیم ناشـی
از توهمی است که دانشگاه خودمان را با دانشگاهها در کشورهای پیشرفته مقایسه میکنیم کـه
در آنها دانشگاه نمادی از امر علـم در جامعـه اسـت .دانشـگاههای مـا بـا ایـن منظـور تأسـیس
نشدهاند .تا اینجا جهت روشنگری و رفع توهم.
بنابراین ،در این یادداشت بهجای آموزش عالی از ل ظ علـم ،و دانشـگاه بـهعنوان نهـادی از
امر علم در یک جامعۀ مدرن صحبت میکنم .در این تمایز هـیچ تـوهمی نـدارم و خـودم را تـا
حد ممکن در ااراوب واقعیتهای ایران قرار میدهم مگر جایی که منظورم جهان پیشرفته یـا
بخش تأثیرگذار در جهان امروز است .به نقش آمـوزش عـالی هـم خـواهم پرداخـت تـا منظـور
پرسنده نیز برآورده شده باشد.
با توجه به نکتههای متمایزکنندهام در این درآمد ،در زیر به بیان نظرم پیرامون سه پرسش با
پرداختهام .توجه داشته باشیم که در این یادداشت ،نظـرم را بـهعنوان یـک دانشـگر دانشـگاهی
 .1برگرفته از متن توضیحی پژوهشکده برای پرداختن به سؤاوهای با
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نوشــتهام .هرکــدام مــا در ســاحت یــک شــهروند ،هــم نظــر داریــم و هــم مســئولیت و توانــایی
کمکهایی را داریم که به این یادداشت نامرتبن است و به آن بیتوجهم.
 .2پرسش اول :تحلیل رویداد کرونا و حوزههای تأثیرپذیر آموزش عالی

تأثیرپذیری در علم /آموزش عالی ایران و جهان را از هم متمایز میکنم.
تأثیر در جهان :منظورم جهان صـنعتی تأثیرگـذار در تحـو ت جهـانی اسـت .انـد نکتـه در
تحلیلهای جهانی این روزها غالب است:
 کاهش آهنگ گرمشدن کرۀ زمین؛
 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؛
 عالئم نقش تعیینکنندۀ انسان در اقتصاد آیندۀ دنیا؛
 تردید در اینکه قدرتی جهانی مانند آمریکا بتواند رهبری آیندۀ جهان را بر عهده بگیرد؛
قدرت مطلوق شکست خورده است و قدرتهای بزرگ دیگـر نمیتواننـد بـا ایـن
 سیاست
ِ
سیاست کشور خود را اداره کنند؛
 تعامل بیشتر کشورها در جهان پساکرونا که دیگر به معنای جهانیشدن با تعبیر آمریکایی نیست.
نظریهپردازی در این زمینهها شروع شده است و دانشگران جهانی ،مشغوو تحلیل جنبههای
گوناگون این جهتگیریها هستند .امر علم ،نه دانش به تعبیر ما در ایـران ،نقـش تعیینکننـده
در این تحلیلها و نظریههای مرتبن دارد که هم تأثیرپـذیر اسـت از سیاسـتگذاری کشـورهای
صــنعتی ،و از ســاختار اقتصــادی و صــنعتی کنــونی در جهــان ،و هــم تأثیرگــذار بــر همــۀ امــور
اجتماعی آیندۀ این کشورها .در این معنا ،دانشگاهها و نهادهای علمی -نـه آمـوزش عـالی -در
جهان نقشی تعیینکننده خواهند داشت .درنتیجه ،گ تمانی که دارد دراینزمینه شروع میشـود،
پس از مهار این همهگیری ،بهشدت افزایش خواهد یافت.
ً
این درگیری ذهنی دانشـگران دانشـگاهی ،پـرداختن بـه مسـئلههای روز اجتمـاعی ،کـامال
مألوف و بیعی محین علمی و دانشگاهی است ،نه آموزش عالی .بحران کرونا در جهان بـد
در سیاســتگذاریهای ملـــی در کشــورهای صـــنعتی جهــان تـــأثیر خواهــد گذاشـــت ،در
بودجهبندیهای آینده تأثیر خواهد گذاشت و در سیاستهای علمی و پژوهشـی کشـورها تـأثیر
خواهد گذاشت ،بهویژه در آموزش عالی کشورها اما بعید میدانم در تعریف دانشگاه و علـم و
رواوهای علمی تأثیر بگذارد.
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تأثیر در آموزش عالی در جهاان :باید انتظار داشت همین سیاستها و نیز نقش فناوری دیجیتـاو در
آموزش که بـهویژه در ایـن دوران بحـران کرونـایی بیشـترین تحـوو خـود را نشـان میدهـد ،هـم در
ً
روشهای آموزش شدیدا تأثیر بگذارد ،هم در برنامههای درسی ،هـم در رشـتههای جدیـد ،و هـم در
م هوم رشته در دانشگاهها.
تأثیر در ایران

تأثیر اقتصادی :اقتصاد ما ،با حدود ۴۰۰میلیارد د ر تولید ناخالص ملی ،یعنی کمتر از یکدرصـد
اقتصاد جهان ،نقشی تعیینکننده در تحو ت اقتصادی دنیا ندارد .در صورت تحو تی پاشاننده
در نظام اقتصادی جهان ،ما نیز نامستقیم از آن تأثیر خـواهیم پـذیرفت .ایـن تـأثیر ثانویـه را بایـد
همراه با تحو ت احتمالی داخلی ناشی از بحران کرونا در ایران بررسی کرد .برای درک و بیان
این گزاره زم نیست اقتصاددان باشیم! انتظـار نـدارم تحلیلهـای انضـمامی علمـی از «بخـش
آموزش عالی» موجود در ایران دراینزمینه ببینم .پس بعید مـیدانم آمـوزش عـالی مـا کمتـرین
نقش را در تحو ت اقتصادی پساکرونا در ایران داشته باشد.
گزارههایی که در این اند ه ته از کنشگران آموزش عالی کشور درزمینۀ تحو ت احتمالی
درنتیجۀ بحران کرونا میشنویم کمابیش گزارههایی انضمامی اما نـاتحلیلی اسـت کـه حکایـت
ً
دارد از نبود دیدگاهی تحلیلی و بنیادی که از دانشگر انتظار میرود .این گزارههـا معمـو بیـان
برخی پدیدههای اجتمـاعی اسـت کـه نویسـنده مطلـوب نمیدانـد .ایـن روش انضـمامی نقـد
اجتماعی همواره با این مخا ره همراه است که پدیدههای نامطلوب اجتماعی که بیشـتر نـوعی
پدیدۀ نامنظور یا نامنتظر سیاستهای اجراییاند -و به این معنا امـری سیاسـیاند و نـه بنیـادی-
بنیادی تلقی شوند .این روش بهاجبار دانشگر ناقد را در حد یک سیاستمدار تقلیل میدهـد و
ْ
تحلیل را به یک نقد سیاسی فرومیکاهد .اشتباهگرفتن امر سیاسی با امر علمی مبتنی بر تحلیـل
در روشن کری ایرانی فراگیر است که آموزش عالی را نیز با علم یکی میگیرد.
بهاینترتیب ،انتظار ندارم کنشگران و سیاستگذاران آموزش عالی ،بـه تحلیلهـایی جـدی
پیرامون تأثیر بحران کرونـا و وضـعیت مـا در دوران پسـاکرونا روی آورنـد .بـهاینترتیب ،انتظـار
تحولی سیاسی ناشی از این تحلیلها نیز بیجاست.
تأثیر سیاسی :برخالف کنشگران آمـوزش عـالی ،مـیبینم کـه مـردم ،عامـه ،شـهودی بسـیار
راهگشاتر دارند تا تحلیل اهل آموزش عالی ما .مردم از هر منبعی و به هر قیمتی صالا خـود را
درمییابند ،نه به اعتبار اعتماد به حکمرانان .حا هم حکمرانان نیاز خود را به ملت بیش از هـر
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موقع دیگر دریافتهاند .کمی امیدواری پیدا شده است که این بینش ادامـهدار باشـد و تأثیرگـذار
در تغییر حکمرانی بهسوی مصلحتی که مردم میخواهند نه اینکـه تصـور حاکمـان باشـد .ایـن
مصلحت -انانکه بحران کرونـا نشـان داده اسـت -ریشـه در تخصـص و تجربـه و شـکوفایی
اقتصادی دارد.
تأثیر در آموزش عالی :متأس انه تنها تأثیری که در آموزش عالی میبینم ،در زمینههای آمـوزش
مجازی است .این زمینهها رشد خواهد کرد اما اشماندازی در تغییری دیگـر ازجملـه احسـاس
مسئولیت دانشگاه و آموزش به معنای اعم آن در برابر جامعه نمیبینم؛ مگر در آموزش پزشـکی
که باید منتظر بود و دید تأثیر آن اگونه خواهد بود .بعید مـیدانم در زمینـههای علـوم انسـانی،
بهویژه مددکاری اجتماعی و روانشناسی حتی ،تحولی در جهت نیاز جامعه روی دهد.
 .3پرسش دوم :راهبردها و سیاستها برای خروج از بحران

کدام بحران؟ بحران جهانی اقتصادی و سیاسی ناشی از کرونا؟ بحران اقتصـادی ایـران؟ بحـران
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
کرونا؟ یا شاید تنها بحران در امر آموزش عادتشده و مألوفمان؟
تحلیل بحران در جهان نه کار مـن اسـت و نـه بـر آن اشـراف دارم؛ آن را کنـار میگـذارم.
بحــران اقتصــادی در ایــران نیــز در تخصــص مــن نیســت .بحــران ســالمت هــم در تخصــص
دستاندرکاران سالمت در ایران است که بـه آن مشـغوواند و مـن هـم میـل همـۀ مـردم بـه آن
امیدوارم و از زحماتشان شاکر؛ اما در بقیۀ زمینهها؟ بله نظر دارم:
بحران در حکمرانی در ایران :شیوع کرونا نشان داد کـه حکمرانـی بـه حمایـت مـردم در ادارۀ
کشور در بحرانها نیازمند است .درحالیکه مـردم من عـت خـود را خـوب تشـخیص میدهنـد
بخشی از حکمرانـی مـا امـا هنـوز در پـی «تصـحیح» مـردم اسـت بـه شـکلی کـه ریقـت یـا
ایدئولویی خودش را صحیح میپنـدارد ،حتـی بـهزور .شـاید بشـود امیـدوار بـود ایـن ریقـت
ً
حکمران که ت سیر خودش از اسالم را مطلقا درست میداند ،در دوران پساکرونا بکوشد مـردم
را همان ور که هستند بپذیرد؛ تغییر فرهنـگ و رفتـار مـردم را بـه تـاریخ و تحـو ت اجتمـاعی
ْ
بسپارد و کوشش کند اگر الگویی را مناسب میداند ابتـدا بـا صـداقت خـودش الگـو شـود نـه
بهزور و به هزینۀ مردم! مصداب تحو ت مرتبن با این امر را در ایـن روزهـای قبـل از سـیزدهبدر
سنتی مردم دیدیم .اند روز قبل در صداوسیما پس از ساوها دو بـار وایۀ «سـیزدهبدر» شـنیده
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شد ،حتی از زبان مدیران حکمران؛ گویی ایدئولوگهای مجری از دستشان دررفت یـا ت قـدی
نشان دادند به مردم ،اما بهیکباره در روز  ۱۲فروردین کلمۀ سیزدهبدر فروغورت داده شد .ایـن
فشار ایدئولویی که ما را یاد روشهای معموو در شوروی کمونیستی یا آلمان نـازی میانـدازد،
آنانان هویدا بود که گزارشگر سیما داشت با مردم مصاحبه میکرد تا آمد «س» سـیزدهبدر را
به کالم بیاورد بد دستور کار ازبا آمده را به یاد آورد و فوری تبدیلش کرد به «روز بیعت».
پس هنوز نمیشود گ ت آیا حکمرانی یاد خواهد گرفت کـه ایـن مـردم ارزشـمندند ،شـهودی
بسیار خوب از حکمرانی دارند ،و باید به خواستههایشان توجه شود؟ یاد خواهـد گرفـت کـانون
فعالیتهای فکری و اقتصادی را از ساختارهای حاکمیتی منتزع کند تا ایران شـکوفا شـود؟ یـاد
خواهد گرفت حکمرانی را در مدیریت صحیح فعالیتهای مردم بداند ،اه در علم و تخصص
و اه در اقتصاد؟ راهبردها واضحاند.
بحران در آموزش عاالی :آموزش عالی ما قبل از شیوع کرونا احسـاس بحـران نمیکـرد .براثـر
تعطیلی ،مشکالتی پیش آمده که نمیشـود از آن تلقـی بحـران کـرد امـا تحـولی در روشهـای
آموزشی ازجمله آموزش مجازی ایجاد خواهد شد که مبـارک اسـت .آنهـه مـن در انـد سـاو
گذشته «حباب آموزش عالی» خواندهام -که بـه ورقطع بـه یـک بحـران منجـر خواهـد شـد-
متأس انه هنوز نه از رف دولت و نه از رف بدنـۀ آمـوزش عـالی واقعیتـی پـذیرفتنی احسـاس
نمیشود و بعید میدانم شیوع کرونا هم در پذیرش آن نقشی داشته باشد.
ً
پس بحران در آموزش اندان جدی نیست .روشهای آموزش مجازی که باید حتما بـه ور
کامل در تـرم جـاری پیگیـری بشـود ،تـا حـد زیـادی بحـران را کنتـرو میکنـد .شـک نـدارم
دانشگاهها بسته به شراین خودشان میتوانند برای درصدی از امور که با آمـوزش مجـازی حـل
نمیشود راهحلهـای ابتکـاری پیـدا کننـد ،کمااینکـه دانشـگاههای دنیـا نیـز در حـاو اجـرای
راهحلهای مت اوتی هستند .اما بحران مزمن علم و دانشگاه در ایران که بسـیار فراتـر و عمیـقتر
از بحران در آموزش عالی است ،با وجـود شـراین پیشآمـده از بحرانهـای ناشـی از کرونـا در
شراین دیگری قرار گرفته است .شاید آموزش عالی در علوم پزشـکی و بهداشـت تـأثیر انـدکی
بپذیرد؛ تأثیر عمیق بعید است ،اون مبنای علمی و تحلیلی آن غایب است.
بحران در علام :بهتر است از بحران نبود علم صحبت کـنم؛ بلـه ایـران در بحرانـی اسـت کـه
ناشی از نبـود علـم در زنـدگی مـردم و در حکمرانـی ماسـت .تخصـص در حـدی داریـم کـه
نمونهاش همین نقش متخصصان سالمت در مواجهه بـا کروناسـت ،و نیـز توجـه مـردم بـه ایـن
متخصصان در عین بدگمانی به تصمیمهای حکمرانان .تعبیر من از این پدیده شهودی است که
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مردم دارند و نشان دادند اگونه قا عانه میان شعارهای ناشی از فشار یک ریقت به نام اسـالم
و گ تههای متخصصان تمایز قائل میشوند .این ،هنوز به معنای حضـور علـم در ایـران نیسـت.
آنهه علوم دینی خوانده میشود و حوزۀ علمیه نماد آن است ،نقشی در ایـن بحـی مـن نـدارد.
ً
ات اقا در این بحران کرونا حوزه نشان داد که حرفی بـرای زدن در ایـن دنیـای تخصـص نـدارد.
امیدی هم ندارم که کنشگران آموزش عالی در ایران در دوران پساکرونا کوششی شـروع بکننـد
در جهت تبـدیل مدرسـۀ عـالی بـه دانشـگاه؛ کوششـی شـروع بکننـد در شـناخت تمـایز میـان
نتیجههای اجرای سیاستها در کشور با شـناخت مبـانی فرهنگـی حکمرانـی و بررسـی «نتـایج
منتظر» 1آن.
 .4پرسش سوم :مسئولیت اجتماعی نهاد علم

بهعمد نهاد آموزش عالی را کنار میگذارم با همان استد لی که در ابتدای یادداشـت مطـرا کـردم.
با همین شرحی که در سؤاو پیشین دادم .علم را هم به معنای عام جهان پیشرفته میگیرم و دانـش یـا
دانش علمی را از آن متمایز میکنم؛ ازاینرو ،نداهایی شـدید کـه ایـن اواخـر از دانشـگاهیان شـنیده
میشود ،با این مضمون که باید کوشید علم را دوباره به دانشگاه و جامعه برگردانـد ،از دیـد مـن بیـان
گزارههایی پـو و بیمصـداب در ایـران اسـت؛ در ایرانـی کـه هنـوز دانـش علمـی را بـا علـم یکـی
میگیریم ،آموزش عالی را با مطلق کار علمی ،و مدرسۀ عالی را به معنای دانشگاه.
نهاد علم و نیز دانشگاه بهعنوان یکی از نهادهای مرتبن با پدیـدۀ اجتمـاعی علـم در دنیـای
مدرن ،دو مسـئولیت اجتمـاعی دارد :اوو پـذیرش بررسـی هـر پرسشـی کـه جامعـه دارد بـرای
پیداکردن پاسخ ،جایی که هیچ نهاد دیگری در جامعـه تـوان پاسـخگویی بـه آن را نـدارد .دوم
اینکه نهاد دانشگاه با تواناییهای دانشی که دارد باید بتواند برای آیندۀ انسان و جامعه فکر کنـد
و هشدارهای زم را به جامعه بدهد .آموزش ،بخشی دیگر از مسئولیتهای دانشگاه اسـت کـه
تابع دو بخش اوو است و مرتبن است با نیازهای جامعه .هر دو مورد مسئولیت اساسی که ذکـر
کردم -و نیز آموزش موردنیاز جامعه -نشان میدهد که تا اه اندازه دانشگاه بـه جامعـه وابسـته
است و مسئولیتهای ویژهای را پذیرفته است .دانشگاه برای برآوردن این نیازهـای جامعـه و در
ً
جهت مسئولیتی که دارد ،از ابزار علم است اده میکند .همین است که نهاد دانشـگاه را از مـیال
نهاد سیاست جدا میکند .این به این معنا نیست که نهاد سیاست ضدعلم اسـت یـا مخـالف آن
یا بیتوجه به آن ،بلکه نهـاد سیاسـت کـه مبتنـی بـر خردمنـدی اسـت و بـرای رضـایت جامعـه
1. Anticipated Consequences
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سیاستهایی را اجرا میکند ،هم در تعیین سیاست و هم در اگـونگی اجـرا ،از دانـش علمـی
تولیدشده توسن نهاد دانشگاه و از پاسخهایی کـه علـم و دانشـگاه بـه پرسـشهای حکمرانـان
میدهد است اده میکند .است اده از دانش علمی ،به معنای اجرای هر برنامهای بنا به صالحدید
دانشگران نیست ،بلکه خردمندی در این است که دانش علمی را به کـار میبنـدد امـا برمبنـای
خرد و صالادید جمعی تصمیم میگیرد .این سازوکار در کشور ما هنوز بسیار ضـعیف اسـت.
این ضعف دو جنبه دارد .یکی ضعف دانشگران ما که دانش علمی موجود را از بافتار آن جـدا
می دانند و اصرار دارند که دانش تولیدشده در یک بافتار اجتماعی یـا تـاریخی خـاص را از آن
بافتار منتزع کنند و آن را مطلق انگارند و در موردی به کار ببندند که بافتاری مت اوت با دانـش
مکتوب دارد؛ اصراری که برخالف اصوو علمی و خردمندی است .دیگر اینکه بخشی مقتـدر
در حکمرانی ما به این دانش و به علم زیربنای آن با تردیـد و گـاهی دشـمنی مینگـرد؛ همـین
تردید و نیز ویژگیهای اقتدارگری ،به دنباو دانشی است که مطابق امیالش باشد؛ پس نهادهـای
فکری و اقتصادی را در ساختارهایی حاکمیتی متمرکز میکند تا حرفی یا دانشی خالف میلش
ظاهر نشود.
انتظار ندارم این دو ضـعف هـردو در دوران پسـاکرونا مرت ـع بشـود .در خصـوص ضـعف
دانشگران در پرسش مرتبن با بحران در آموزش عالی نظرم را نوشـتم امـا هنـوز تنهـا امیـد را در
حضور فعاو دانشـگاهیانی مـیبینم کـه مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاه را بـا تمـام وجـود حـس
میکنند و این تـوان را دارنـد کـه اعتمـاد عمـومی را جلـب کننـد .مـردم ،تشـنۀ وجـود انـین
نخبگانیاند که عمق معنا را در علم نوین درک کردهاند ،انسان برایشان حرمـت دارد و ایـران و
جامعـۀ ایرانـی را دوســت دارنـد؛ مــن ایـن را گمشــدۀ مـردم مــیدانم! در مـورد دوم ،مخال ــت
حکمرانی با علم نوین ،انتظار « َت َرکهای شدید» در دوران پساکرونا دارم .ایـن تنهـا امیـدواری
ْ
است که شاید حکمرانان ما تحت فشار و هوشمندی ملت راه بهسوی علم و خردمندی نوین را
باز کنند .امیدوار باشیم بهتبع آن ،رغبتی میان دانشگاهیان ما هم پیدا بشود تا به بحران زیربنـایی
علم و آموزش عالی که همان توجه به مسئولیت اجتماعی است بپردازنـد ،و درنتیجـه مـردم نیـز
گمشدۀ خود را بیابند!

علم انسانی و اجتماعی :هشداردهندگان
اپیدمیها و پاندمیها
نعمتالله فاضلی

مقدمه

1

با شیوع بیماری عالمگیر ویروس کرونا ،یک بار دیگر اهمیت علـم و فنـاوری در کـانون توجـه
انسان قرار گرفت .همۀ دیدهها و امیدها اکنون متوجه تحقیقات علـوم بیعـی ،زیستشناسـی،
مطالعات دارویی و پزشکی است تا داروی مبارزه با ویروس کووید ۱۹-شناخته و ساخته شـود.
همهنین همۀ گوشهـا آمـادۀ شـنیدن فرمانهـای بهداشـتی و پزشـکی متخصصـان و نهادهـای
بهداشتی و پزشکی است .در این موقعیت ،علـم انسـانی و اجتمـاعی اـه جایگـاهی دارد؟ آیـا
اشمها و گوشها ،به متخصصان علم انسانی و اجتماعی هم توجه میکنند؟ جوامع گونـاگون
اه نگرشی به علم انسانی و اجتماعی دارند و از این دانشها اه انتظاری میتوان داشت؟
پاسخ این پرسشها ساده نیست .دانشوران و کنشـگران علـم انسـانی و اجتمـاعی در ایـن موقعیـت
مانند همیشه در حالت ایهام و ابهام به سر میبرند .مسئله این نیست کـه آنهـا فعـالیتی انجـام میدهنـد یـا
نه ،مسئله این است که فعالیتهای این دانشوران و کنشگران به اشم نمیآیـد ،انـدازهگیری و محاسـبه
نمیشود و عملکرد آنها در افکار عمومی و حتی در نظامهای حکمرانی جدی تلقی نمیگردد.
در این یادداشت میخواهم برخی از عملکردها و اهمیت علوم انسـانی و اجتمـاعی را در ایـن
ً
موقعیت توضیح دهم .نکاتی که مینویسم صرفا آشناییزدایی از فعالیتهایی است کـه دانشـوران
 .۱استاد انسانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایمیلnfazeli@hotmail.com :
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و کنشگران این حوزه انجام میدهند و همه با آنها درگیر و مأنوساند .اما این دانشهـا را میتـوان
علوم ساکت یا صامت نامیـد ،علـومی کـه بیصـدا و بـدون قرارگـرفتن در کـانون توجـه ،برخـی
نیازهای ضروری را تأمین میکنند .میخـواهم از ریـق آشـناییزدایی از عملکـرد ایـن دانشهـا،
نشان دهم که جامعۀ انسانی به این علوم نیاز مبرم دارد و در موقعیتهای بحرانی و اضـطراری ایـن
نیازها ضروریتر نیز میشود .ما نیازمند توجه جدی به این علوم هستیم تا بتوانیم هـم در پیشـگیری
از بحرانهــای اپیــدمیک و پانــدمیک ،هــم در فراینــد مــدیریت ایــن بحرانهــا و هــم در مراحــل
پسابحران ،جامعۀ انسانی را به نحوی مؤثرتر و کمهزینهتر سروسامان دهیم .واقعیت تلـخ در جامعـۀ
ما و کموبیش در همۀ جوامع این است که عملکردهـای علـم انسـانی و اجتمـاعی جـدی گرفتـه
نمیشود .همین موضوع باعی کمتوانی جامعۀ انسانی در پیشگیری ،کنتـرو و مـدیریت بحرانهـا
شده است.
 )1پیشگیری از بحران

مهمترین نقش علم انسانی و اجتماعی این است که بینش و افق فکری انسان را دربارۀ موقعیت
جامعه انسانی درزمینۀ خطرها و فاجعههایش باز و بینا سازد .این ،وظی های است که دانشوران و
اندیشمندان انسانی و اجتماعی از دهههای  ۱۹۷۰به اینسو انجام دادهاند .در اینجا ارائـۀ تمـامی
ً
این تالشها نه سودمند است و نـه ضـروری .صـرفا بـرای روشنشـدن عملکـرد درخشـان ایـن
دانشها اند نمونۀ روشنگر بیان میکنم .ادگار مورن ،جامعهشـناس و نظریـهپرداز شناختهشـدۀ
فرانسوی ،در ساو  ۱۹۸۱کتابی حجیم و بزرگ با عنوان برای برونرفوت از قورن بیسوت نوشـت و
منتشر کرد .همزمان خالصهای از این اثر بزرگ را با عنوان جهان به کجا میرود د 1 ۱۳۹۰منتشر
ساخت تا جامعۀ انسانی را از مخا راتی که انسان را تهدید میسازد آ گاه نماید .درونمایـۀ ایـن
کتاب همان رویکردی است که مورن با نظریۀ «اندیشۀ پیهیده»اش 2شناخته شده است .سخن
مورن بسیار روشن و ساده این است که «خطر مرگ وجـود دارد .خطـر مـرگ ،فقـن در بمـب
اتمی نیست که تنها اورانیوم و هیدروین است؛ در ائتالف همسوی دولتهـای بسـیار نیرومنـد،
فنون دستکاری ،اسارت و نابودی و افسانههایی دیوانهوار وجود دارد .خطر ،در پیوند نیروهای
اسارتآور سیاسی ،در فنون ،در زیستشناسی ،در سیل جمعیتی ،اقتصـادی ،و زیسـتمحیطی
وجــود دارد دمــورن . ۶۲ :۱۳۹۰ ،ایــن هشــدار مــورن را پــنج ســاو بعــد د ۱۹۸۶الــریش بــک،
 .1مورن ،ادگار د ، ۱۳۹۰جهان به کجا میرود ،ترجمۀ عباس باقری ،تهران :نشر فرزان.
 .2مورن ،ادگار د ، ۱۳۷۹درآمدی بر اندیش پیچیده ،ترجمۀ افشین جهاندیده ،تهران :نشر نی.
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جامعهشناس آلمانی با دقت و شرا ت صیلی تجربـی و نظـری واضـح بـا ـرا نظریـۀ «جامعـۀ
مخــا رهآمیز» 1توضــیح داد و در کتــابی بــا همــین عنـوان منتشــر کــرد 2.بــک توضــیح داد کــه
پیشرفتهای علم و فناوری ،فرایندهای صنعتیشـدن و شهریشـدن در دوران مـدرن ،بـه تولیـد
انبوه «مخا رات مصنوع» 3برای جامعۀ انسانی منجر شـده اسـت .بـک دراینزمینـه تنهـا نبـود،
بلکه آنتونی گیدنز ،نظریهپرداز و جامعهشناس برجستۀ بریتانیایی با او همسخن بـود .گیـدنز نیـز
م هوم «جهان رهاشده» 4را برای توصیف موقعیت مخـا رهآمیز جهـان امـروز ابـداع کـرد 5.بـا
توجه به این دیدگاه ،بک و آنتونی گیدنز خواهان «نوسازی بازاندیشانه» 6شدند .به اعتقـاد آنهـا
زم است در فراینـدهای نوسـازی صـنعتی ،شـهری ،سیاسـتهای توسـعهای و بوروکراتیـک و
ازجمله سیاستهای توسعۀ علم و فناوری ،به شیوهای انتقادی تجدیدنظر جـدی شـود ،در غیـر
این صورت اکولویی بیعی و اجتماعی انسان با خطر نابودی روبهرو خواهد شد.
تشریح دیدگاهها و پژوهشهای نظری و تجربی در نیمقرن گذشته برای آ گاهسـازی جامعـۀ
انسانی از «جامعۀ درخطر» موضوع سخن من در اینجا نیسـت .معرفـی ایـن مجموعـه ،نیازمنـد
نگارش اندین کتاب مستقل است .تنها نکتهای که میخواهم بر آن تأکیـد کـنم ،نقـش علـم
انسانی و اجتماعی در خلق «افق انتقادی» و هشیارسازی انسان نسـبت بـه موقعیـت درمخـا رۀ
اوست ،موقعیتی که به علت بیتوجهی به این دیدگاههای انتقادی ،درنهایـت ،رسـیده اسـت بـه
بحران کرونایی کنونی .این هشـیاری انتقـادی را از دهـههای آغـازین قـرن بیسـتم ،فیلسـوفان و
نظریهپردازان انتقادی ماننـد مـاکس وبـر و مـارتین هایـدگر نیـز مطـرا کـرده بودنـد؛ منتهـا در
دهههای  ۱۹۸۰به بعد این دیدگاهها با مطالعات تجربی بیشتر و دقیقتر تشریح شدند.
ً
اما اجازه دهید به نحو انضمامیتر صحبت کنیم و مستقیما به بحران بیماریهـای واگیـردار
و بهویژه ویروسـی بپـردازیم .فردریـک کـک ،انسانشـناس فرانسـوی متخصـص بیماریهـای
اپیدمیکی است که از پرندگان به انسان سرایت میکنند .او توضیح میدهد که از ساو  ۱۹۷۰به
بعد دانشی با نام «بومشناسی بیماریهـای واگیـردار» در انسانشناسـی شـکل گرفـت و توسـعه
1. Risk Society
 .2بک ،الریش د ، ۱۳۹۷جامع خطر؛ بهسوی مدرنیتهای نوین ،ترجمۀ رضا فاضل و مهـدی فرهمنـدینـژاد ،تهـران:
نشر ثالی.
3. Manufactured Risk
4. Runaway World
 .5گیدنز ،آنتونی د ، 1387جهان رهاشده :گفتارهایی دربار یکپارچگی جهانی ،ترجمۀ علیاصغر سعیدی ،تهران:
انتشارات علم و ادب.
6. Reflexive Modernization
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یافت .این دانش ،مسئلۀ درگیری انسان با خطرات بیماریهای ویروسـی را کـه نتیجـۀ تخریـب
زیستبوم جانوران بهویژه پرندگان است ،در دهههای اخیر موضوع کار خـود قـرار داده اسـت.

کک توضیح میدهد که «این بومشناسی نسبت بـه ظهـور بیماریهـای واگیـردار جدیـد براثـر
تغییراتــی کــه بشــر بــر محینزیســتش اعمــاو میکنــد هشــدار میدهــد :دامــداری صــنعتی،
جنگلزدایی ،فرسایش خاک» .کک خود یکی از متخصصـان همـین دانـش اسـت و از سـاو

 ۲۰۰۳به بعد با شکلگیری و گسترش اپیدمیهایی همهـون جنـون گـاوی ،آن لـوانزای مرغـی،
مرس ،سارس و ابو دراینزمینه کتابهای متعدد منتشر کـرده اسـت .او بعـد از شـروع بحـران

کرونا در گ توگویی 1توضیح میدهد که براساس تحقیقـات تجربـیاش درزمینـۀ اپیـدمیهای
ً
پرندگان در این «بهداشت و سالمت کل جهان وابسته اسـت بـه یـک مجموعـه رسـوم ظـاهرا
ً
کهنی که در بازاری در مرکز این به جای آورده شده است» .اینجا دقیقا همان نقطـهای اسـت
که انسانشناسی ما را با اگونگی پیدایش اپیدمی کرونـا آشـنا میسـازد .ایـزی کـه زمینهسـاز
ً
کرونا شده است ،مجموعهای از «رسوم ظاهرا کهن» است .کک سخنش را تکمیل میکنـد و
ً
میگوید این «رسوم ظاهرا کهن» وقتی با تحو ت جدید تالقی پیدا میکنند ،به مخا ره بـرای
انسان تبدیل میشوند .این تحو ت جدید را «انقالب دامداری صنعتی که در دهـۀ  ۱۹۶۰روی
داد» مینامد که به اعتقاد او تأثیر جدی «بـر ایجـاد بیماریهـای جدیـد داشـته اسـت» .کـک
توضــیح میدهــد کــه محققــان در بومشناســی اپیــدمیها و جغرافیــا و انسانشناســی و دیگــر
شاخههای علمی «هشداردهندگان» به بشریتاند ،هشداردهندگانی که ما را از خطرهای بزرگ
آ گاه میسازند .او میگوید «هشـداردهندگان ،نسـبت بـه اتخـاذ تـدابیر بهداشـتی مقتضـی در
عرصۀ عمومی عالمت میدهند :لی ون لیانـگ در مـورد کوویـد ۱۹-ایـن نقـش را ای ـا کـرد؛
جغرافیدان آمریکایی مایک دیـویس نیـز در مـورد آن لـوانزای پرنـدگان نقشـی مشـابه را بـازی
کرد».
بینشی که انسانشناسان بهعنوان یکی از شاخههای علم انسانی به جامعه میدهنـد ،در کنـار
بینشهایی که جامعهشناسان ،مورخان ،اقتصاددانان ،محققـان علـوم سیاسـی ،علـوم ارتبا ـات،
زبانشناسان ،روانشناسان و دیگر شاخههای علم انسانی عرضه میکنند ،درنهایت این امکان را
به بشر میدهند که بیماریها و اپیدمیها را در بستر تاریخ ،فرهنگ و جامعـۀ انسـانی فهمپـذیر
 .1کک ،فردریک د ، 2020خ اشها و آدمها :سیاستهای همهگیری و ویروس جدید کرونا ،مصاحبه با فردریک کک،
رادیو زمانه 19 .فروردین https://www.radiozamaneh.com/497855 .1399
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کنند .بدون درنظرگرفتن این بینش کلی ،دستاوردهای علوم بیعی و پزشکی و علـوم بهداشـتی
نمیتوانند در ح اظت از جسم و جان انسـان تأثیرگـذار باشـند .در اینجـا مجـاو ایـن نیسـت تـا
توضیح دهم که برای میاو مورخان اه سهم بزرگی در فهمپذیرکردن اپیدمیها و شـیوۀ مواجهـه
انسان با آنها دارند .فقن به این اکت ا میکنم کـه اگـر جامعـۀ ایـران بـه روایتهـای تـاریخی از
اپیدمیها و شیوههای مواجهۀ ما با آنها توجه داشـت ،امـروز درزمینـۀ قرنطینـه و راهبردهـای آن
میتوانست بسیار موفقتر عمل کند .جامعۀ ایران ی دو سدۀ اخیر همـواره درگیـر بیماریهـای
همهگیر بوده و حداقل از زمان فتحعلیشاه قاجار با خنمشـی قرنطینـه آشـنایی و تجربـه داشـته
است .مطالعۀ این تجربهها میتواند به ما کمک کند تا ناخودآ گاه ذهن جمعی و شیوۀ ت کـر و
احساس ما در مواجهه با همهگیرها را بشناسیم و با درنظرگرفتن این حساسـیتها و ذهنیتهـای
جمعی ،سیاست قرنطینه را اعماو و اجرا کنیم.
 )2کنترل بحران

هشداردهندگان یا کنشگران و دانشـوران علـم انسـانی و اجتمـاعی در مرحلـۀ بـروز بحرانهـا و
کنترو آنها ازجمله بیماریهـای همـهگیر میتواننـد نقشـی مهـم ای ـا کننـد .در دهـههای اخیـر
مجموعهای پرشمار از مطالعات میان/فرارشتهای در حوزۀ سالمت و بیماری ،در قلمروی علـوم
انسانی و اجتماعی شکل گرفتـه و توسـعه یافتهانـد؛ دانشهـایی ماننـد انسانشناسـی ،پزشـکی،
جامعهشناسی پزشکی ،ارتبا ات پزشکی ،مطالعات فرهنگـی پزشـکی ،زبانشناسـی پزشـکی و
بسیاری حوزههای دیگر .در هر شاخۀ اصلی از ایـن دانشهـا نیـز انـدین زیرشـاخۀ تخصصـی
ایجاد شده است؛ برای میاو ،در قلمرو انسانشناسی پزشکی حوزۀ مطالعاتی با نام انسانشناسـی
1
همهگیریها گسترش یافته است.
هریک از شاخههای علم انسانی -از اقتصاد و روانشناسـی گرفتـه تـا فلسـ ه و ادبیـات ،از
علوم اجتماعی گرفته تا هنرها -میتوانند نقشی مهم در فرایند مدیریت و کنترو بحرانها داشـته
باشند .در جریان بحـران کرونـا میتـوان ایـن موضـوع را بـه روشـنی و وضـوا مشـاهده کـرد.
جامعهشناسان و انسانشناسـان میتواننـد نقـش کلیـدی در اجـرای تمـام برنامـههای پزشـکی و
 .1در این زمینهها تعداد قابلتوجهی کتاب به زبان فارسی ترجمه و تألیف شده است؛ برای میاو:
اسکمبلر ،گراهام و پل هیگز د ، ۱۳۹۸مدرنیته ،پزشکی و سالمت ،ترجمۀ مهسا عالء ،تهران :نشر فرهامه.
تومبز ،اس .کی د ، ۱۳۹۷معنای بیماری؛ شرحی پدیدارشناختی از دیدگاههای متفااوت پزشاک و بیماار ،ترجمـۀ
محمدرضا اخالقیمنش ،تهران :نشر فرهامه.
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بهداشتی ای ا کنند .یکی از لوازم اجرای هرگونه برنامۀ بهداشـتی و پزشـکی در حـوزۀ سـالمت
عمومی ،شناسایی زمینه و بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی آن اسـت .بـدون دسـتیافتن بـه انـین
شناختی ،نمیتـوان مشـارکت مـردم و همگـان را در اجـرای برنامـهها انتظـار داشـت .شکسـت
برنامههای قرنطینه در محینهای گوناگون ،تاحدودی ناشی از نادیدهگرفتن مقتضیات فرهنگـی
و اجتماعی است .همهنین زمۀ اجرای برنامههای بهداشت همگانی ،ارزیابی مـداوم تـأثیرات
این برنامههاست .انین ارزیابیهایی نیز در قلمروی علم انسانی و اجتماعی است .عالوهبراین،
برنامههای سالمت همگانی مستلزم الگوهای ارتبا ی کارآمد و مؤثر است .اینکه با اـه زبـان و
نظام نشانهای میتوان پیامها و ارتبا ات مؤثر با مـردم داشـت ،شـر ضـروری بـرای مداخلـه و
حضور کارشناسان و متخصصان پزشکی و بهداشتی اسـت .سـاختن انـین الگـوی ارتبـا ی و
ً
نشانهشناختی صرفا در قلمروی دانش ارتبا ات سـالمت و بـه ورکلی علـوم اجتمـاعی اسـت.
مناقشات فرهنگی و مذهبی که در ایام بحران کرونا دربارۀ ب بومی ،سنتی یا اسـالمی شـکل
گرفته است ،یا تنشهایی که میان برخـی گروههـای مـذهبی و سـنتی دربـارۀ شـیوۀ مواجهـه بـا
بحران کرونا در جامعۀ ما ظاهر شده است ،گـواه آشـکاری اسـت از نقـش عوامـل فرهنگـی و
اجتماعی در این زمینه .نیرویی که باید یا میتواند در این تنشها و االشها مـدیریت بحـران و
کنترو اپیدمی را هدایت و کمک کند ،علوم پزشکی و بهداشتی نیست .واقعیت این است کـه
ایــن تــنش ماهیــت فنــی نــدارد ،بلکـه ریشــه در تــاریخ و فرهنــگ دارد؛ ازایــنرو ،دانشــوران و
کنشگران علـوم انسـانی و اجتماعیانـد کـه میتواننـد حساسـیتهای فرهنگـی و اجتمـاعی را
شناسایی و راهبردهای زم برای شیوۀ حل این مناقشات را به جامعه معرفی کنند.
در کنار مجموعه نکاتی که گ تیم ،مسـئلۀ مهـم دیگـر بـرای کنتـرو بحـران کرونـا و تمـام
بحرانهای جمعی دیگر ،شـکلدادن گ ـتوگوی جمعـی اسـت .موقعیتهـای بحرانـی ماننـد
ً
بحران کرونا موقعیتهای کامال اضطراری است که شـوک یـا ضـربۀ روحـی و روانـی جمعـی
شدیدی به جامعه وارد میشود .جامعه نیازمند خبرها ،تحلیلها و گ توگوهایی است تـا بتوانـد
موقعیــت خــود را شناســایی و معنــادار کنــد .در ایــن موقعیــت ،جامعــه نیازمنــد آرامبخشــی و
همبستگی است .این همبستگی و آرامبخشی ،از ریق گ ـتوگوی جمعـی ممکـن میشـود.
دانشوران و کنشگران علوم انسانی و اجتمـاعی نیروهـای اصـلیاند کـه نـهتنها ایـدهها ،زبـان و
م اهیم زم برای انین گ توگویی را خلق میکنند ،بلکه آنها مهمترین کارشناسـان و عوامـل
گ توگوکننــده در صــحنۀ بحرانانــد .ایــن نیروهــا از ریــق رســانهها ،شــبکههای اجتمــاعی و
مطبوعات و همایشها و هماندیشیهای جمعی ،مانند سربازان و افسـران میـدان جنـگ نقشـی
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مهم در فرایند مدیریت بحران و غلبه بر عوامل بحران ای ا میکنند .در کنار محورهای بیانشـده
باید در نظر داشت که رسیدگی و ساماندهی بـه انسـانهای آسـیبدیده از بحـران و بیمـاران و
خانوادههایشان در زمینههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی ،از دیگر محورهـای مهـم وظـایف
ً
علوم انسانی و اجتماعی در کنترو و مدیریت بحران است .اساسا دانش مدیریت بحـران ،خـود
یکی از شاخههای علوم انسانی و اجتماعی است .برای تمام جنبههای مدیریت و کنترو بحـران
در شاخههای گوناگون علوم انسانی و اجتماعی ،رشتهها و حوزههـای مطالعـاتی شـکل گرفتـه
ً
است .در اینجا قصد معرفی و شناساندن این دانشها را ندارم ،بلکه هدف صـرفا توجـهدادن بـه
نقش کلیدی علوم انسانی و اجتماعی در بحرانها بهویژه بحران کروناست.
برای ارائۀ میاو تجربی درزمینۀ نقش و اهمیت علم انسانی و اجتماعی در کنترو بحرانهای
اپیدمیک ،در اینجا نتایج پژوهشی را معرفی میکنم که نشان میدهد انسانشناسـان دراینزمینـه
تا اه میزان و اگونه توانستهاند ای ای نقش کنند .داریل استرما و همکـارانش ،در مطالعـهای
تجربی دربارۀ اهمیت و نقش انسانشناسی در مدیریت بحران اپیدمی ویروس ابو که ساوهای
 ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶در آفریقا رخ داد محورهایی مهم را بیان میکنند 1.ایـن محققـان نشـان میدهنـد
که انسانشناسان در مواجهه با بیماریهای اپیدمیک ،در سه بعد مشخص نقش مهم داشـتهاند:
 ۱راحی برنامـههای بهداشـتی و سـالمت عمـومی ۲ ،ت سـیرکردن ،تحقیـقکردن و واکـنش
مناسب دادن به بحرانها و بیماریها و  ۳ارزیابی رخدادها و تحلیل اثـرات و پیامـدهای آنهـا.
در اینجا مجاو معرفی جزئیات عملکرد انسانشناسان در بیماریهای همهگیر مانند ابو نیست؛
2
این کار را محققان دیگر با دقت انجام دادهاند.
 )3این موضوع که بحرانهای بیماریهای همهگیر اه پیامدهایی برای جامعۀ انسانی و بیعت
دارنـد ،ســومین محــور مهــم علــوم انسـانی و اجتمــاعی اســت .بــا درنظرگــرفتن ابعــاد گســتردۀ
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی که بیماریهـای همـهگیر بـرای جامعـۀ انسـانی دارنـد،
بهویژه بعد از ظهور همهگیریهای ابو  ،سارس و مرس ،مطالعات گسترده نشـان میدهنـد کـه
علوم اجتماعی و انسانی در تمـام مراحـل و فراینـد ظهـور ایـن همـهگیریها و مـدیریت آنهـا و
1. Darryl Stellmach, Isabel Beshar, Juliet Bedford, Philipp du Cros and Beverley Stringer
(2018) Anthropology in Public Health Emergencies: what is Anthropology Good for? BMJ
Glob Health. 2018; 3(2): e000534. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1136/bmjgh-2017000534
2. Hewlett BS, Hewlett BL (2007), Ebola, Culture and Politics: the Anthropology of an
Emerging Disease: Cengage Learning, 2007.
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بهویژه بعد از اتمام آنها نقش اساسی ،همپا و همراه علوم بیعی و پزشکی دارند و اغلـب حتـی
این باور وجود دارد که علوم اجتماعی دراینزمینه نقشی اساسیتر دارند .این ،موضـوعی اسـت
که حتی نسنت -مجلۀ معتبر پزشکی -نیز آن را در مقالهای درزمینۀ نقش علـوم اجتمـاعی در
همهگیریها نشان میدهد 1.بخشـی مهـم از نقـش ایـن علـوم درزمینـۀ همـهگیریها ،بـه دورۀ
پسابحران مربو میشود .دانشوران و کنشگران علوم انسانی و اجتمـاعی ،از پـیش از شـروع و
ظهور همهگیریها تا هنگام بروز آنها ،درگیر ارزیـابی و تحلیـل موقعیـت جامعـه و انسـانها در
دورۀ پسابحران هستند .کار مهم این دانشوران این است که بتوانند پیامدهای این بحرانهـا را در
زمان وقوعشـان بهگونـهای مـدیریت کننـد کـه کمتـرین ویرانیهـا و خسـارتهای اجتمـاعی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و انسانی را ایجـاد کننـد .بـرای ایـن دانشـوران مسـئلۀ مهـم ،توجـه
اساسی به موقعیت گروههای فرودست ،آسیبپذیر و کمتـوان اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
است .همهنین این دانشوران تالش میکنند تا فهم و شناختی از پیشینه و زمینۀ ایـن بحرانهـا و
همهنین شیوۀ مواجهۀ جوامع با آنها فراهم کنند تا تجربـه و درسـی بـرای آینـدۀ جوامـع انسـانی
باشد .ثبـت و ضـبن تجـارب در دورۀ بحـران و شـکلدادن بایگـانی دانـش از بحـران ،تحلیـل
سناریوهای ممکنالوقوع و محتمل از آینده ،خلق زبان و م اهیم مناسب برای توضیح رونـدها و
الگوهای اپیدمیها ازنظر اجتمـاعی و فرهنگـی ،تجزیـهوتحلیل واکـنش بـه اپیـدمیها در میـان
گروهها ،فرهنگها و جوامع مختلف و مت اوت ،پیشبینی ابعاد گوناگون بحران و اپیـدمیها بـا
توجه به مؤل ههای گوناگون جنسـیتی ،قـومیتی ،بقـاتی و سیاسـی و فرهنگـی ،ارزیـابی دقیـق
تواناییها و ظرفیتهای گوناگون محلی ،ملی و منطقهای و بینالمللی در مواجهه بـا اپیـدمیها،
ً
و بسیاری تالشهای دیگر ،تماما فعالیتهاییاند که دانشوران علوم انسانی و اجتماعی در دورۀ
بحران و همهگیرها انجام میدهند تا بتواننـد در دورۀ پسـابحران بـه سـاماندهی جامعـه کمـک
کنند.
 جمعبندی

ً
همان ور که در ابتدای مقاله نوشتم ،هدفم از این مقاله صرفا آشناییزدایی از موضوعاتی اسـت
ً
که برای بسیاری از دانشگاهیان بهویژه در علوم انسانی و اجتماعی کـامال روشـن اسـت .بـرای
1. Janes CR1, Corbett KK, Jones JH, Trostle J (2012), Emerging Infectious Diseases: the Role
of Social Sciences. ancet. 2012 Dec 1;380(9857):1884-6. doi: 10.1016/S01406736(12)61725-5.
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دانشوران این حوزهها بدیهی است که آنها میتوانند و باید در بحرانهـا و اپیـدمیها نقـش ای ـا
کنند اما مسئلۀ بزرگ در جامعۀ ما این است که در نظام سالمت و حکمرانی سالمت عمـومی،
به این دانشوران و دانشهایشان بهـای جـدی داده نمیشـود .تـالش کـردم بـه شـیوهای کوتـاه
توضیح دهم که علم انسانی و اجتماعی ،در تمام مراحل پیش ،حین و پس از بحران اپیـدمیها
میتوانند و ضرورت دارد که حضور داشته باشند .اینکه ارا این دانش و دانشوران جدی گرفته
نمیشوند ،موضوعی مستقل برای بحی و مطالعه است اما امیـدوارم یادآوریهـای ایـن مقالـه و
موقعیت اضطراری بحران کرونا توجه متولیان نظام سالمت و حکمرانی را به این دانشها بیشـتر
کند .عالوه بر متولیان نظام سالمت و کـارگزاران ایـن حـوزه ،خـود دانشـوران علـوم انسـانی و
اجتماعی نیز باید توجه بیشتری به جایگاه ،نقش و مسئولیتهایشان دراینزمینه داشته باشند .در
فضای فنسا ر جامعۀ ما همواره نقش واقعی عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی کـم و کمتـر دیـده
میشود.

فروپاشی مرزها و اعتباریات
عماد افروغ

1

مقدمه و بحث

اند صباحی است که جهان درگیر ویروسی مرگبار به نام کرونا شده است ،ویروسی که مـرتبن

بــا دســتگاه تن ســی انســان اســت و مجــاو ن سکشــیدن را از مبتالیــان میگیــرد و در صــورت
ً
عدممقابله به مرگ آنها نیز میانجامد .ظاهرا این ویـروس و ایـن بیمـاری از ووهـان اـین آغـاز

شده و بهتدریج به سایر کشورها سرایت کرده است و حسـب پیشبینیهـای اولیـه ،آمریکـا در
صدر مبتالیان به این ویـروس قـرار دارد .از بـین تحلیلهـای مختل ـی کـه در خصـوص نحـوۀ

پیدایش این ویروس به دست داده شده است ،جهش ینتیک یا بیولوییک واقعنماتر و سازگارتر
با عواقب و گسترش آن است .در فضای سیاستزدۀ حاکم بر جهان ازجمله ایران گ ته میشـد

که ویروس مزبور به لحاظ رسمی و سازمانی -دولتی ،مهندسی شده است .دراینبـین ،متهمـان
اصلی این و آمریکا هستند .این تحلیل در بعد جهانی ،مضـمونی اقتصـادی و در بعـد ملـی بـا

هدفقراردادن آمریکا مضمونی ینتیک علیه ایران و البته خواسته و ناخواسته ینومهـای مشـترک
با آنها ازجمله ایتالیاییها دارد .با گسترش این ویروس و جهانی و بهاصطالا پاندمیکشـدن آن

و درگیرشـدن فزاینــدۀ آمریکـا و انجــام انـدین پــژوهش علمــی معلـوم شــد کـه ایــن تحلیــل و
تحلیل های مشابه ،ازجمله نقش ایران در ورود این ویروس به کشور در اثر مـراودات بـا اـین و
 .۱استاد جامعهشناسی و عضو سابق هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایمیلemad_afrough@yahoo.com :
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شیوع متعاقب آن ،بسیار دور از واقع و بیشتر به یک نز شبیه است .اگونه کشـوری [آمریکـا]
دست به تولید ویروسی میزند که خود گرفتار اصلی آن خواهـد شـد .دور از انتظـار اسـت کـه
کشوری که قادر به تولید ویروس است ناتوان از پیشبینی گرفتارشـدن خـود در آینـده باشـد .و
اگر بگوییم با علم بر این رخداد آتی دست به تولید این ویروس خطرناک و کشنده زده اسـت،
ناگزیر وارد احتما ت سوء و انگهای ناتمام ضداخالقی بیشتر میشویم .پس بهتر اسـت ایـن

معادله را همینجا خاتمه دهیم.
اما قطعنظر از دستسازبودن سازمانیافتۀ دولتی و امر مهندسیشدۀ ایـن ویـروس ،نمیتـوان
در تحلیل نحوۀ پیدایش آن از انگیزههای شخصـی ،سـهلانگاریها و اشـتباهات فـاحش -کـه
ریشه در سلطه لبی و بهرهمندی لجامگسیخته از بیعت و بـرهمزدن اکوسیسـتم بیعـی دارد-
اشمپوشی کرد .رفه آنکه تمدن نوین و مدرنیتهای که تمـام فخـرش تسـلن بـر بیعـت و بـه
کنترو درآوردن آن برای منـافع و غلبـه بـر محـدودیتهای خـود بـود ،حـداقل تـاکنون از فهـم
ماهیت ،ریشهها و نحوۀ مقابله و درمان آن عاجز است .بشـری کـه ذیـل داروینیسـم و انتخـاب
بیعی مدعی بود که بهزودی حتی بر مـرگ نیـز بهمیابـه یـک بیمـاری فـائق میآیـد ،اینگونـه
گرفتار این بیماری و مرگ و وحشت و بیتابی متعاقب آن شده است .این ویروس بـیش از هـر
ایز ادعای اثباتگرایی در معرفتشناسی تجربی و تقلیل واقعیت به واقعیت محـدود تجربـی و
مشاهدهپذیری واقعیت و ن ی ضرورت و غیـاب از عـالم مـاده و معنـا و فراگیرشـدن آن بـه نـام
تمدن نوین بشری را هدف قرار داده است .اگر وجه ممیزۀ تمدن نوین غربی را علـم تجربـی و
یا به تعبیری علم تجربی -تحلیلـی بـا انگیـزه و علقـۀ تسـلن بـر بیعـت و تکنولـویی مـرتبن و
متعاقب آن و گسترش آن به سایر قلمروها و عرصههای انسانی -اجتماعی ،و عـوارض ناشـی از
آن بدانیم ،گزاف نگ تهایم .غالب منتقدان این رویکرد معرفتشناسی ،نقد خود را تنهـا متوجـه
بسن و گسترش آن به قلمروی معنایی و ارتبا اتی و عـاملیتی و رهاییبخشـی حیـات انسـانی و
اجتماعی کرده ،کمتر متعرض آن در حیطۀ بیعتشناسی شدهاند ،حاوآنکـه ایـن رویکـرد در
حیطۀ بیعتشناسی نیز بر پیشفرضهـا و مؤل ـههای ناموجـه و نـامعتبر ابتنـا دارد کـه بـاور بـه
تصادف ،ن ی ضرورت و غیاب ،ن ی خالقیت و ربوبیت الهی ،ن ی غایتمـداری و معنـاداری ،و
شعور و آ گاهی و ستایش از بیعت ،ازجملۀ آنهاست .با ن ی مؤل ههای فوب اسـت کـه دسـت
بشر هوشمند برای تخریب محینزیست و بیمسئولیتی در قباو آن باز میشود.
همانگونه که استیون ویگو بهدرستی اشاره میکند ،تهدیدهای محیطی سـاوهای آغـازین
حیات بشری در مقایسه با سطوا خسارت و تخریبهای جاری بسیار ناایز بـوده اسـت .رشـد
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فرایندۀ مواد زائد ،آلودگی آبوهوا و تغییرات آبوهـوایی ازجملـۀ ایـن تخریبهاسـت 1.بـدون
تردید این تخریبهای فزاینده و عواقب آن ناشـی از بـهکارگیری الگـویی از نوسـازی و توسـعه
اســت کــه بهنوبــۀ خــود ریشــه در یــک بیعتشناســی خــاص ،رابطــۀ انســان بــا بیعــت و
معرفتشناسی متناظر دارد .الگویی از توسعه که بر صنعتیشدن ،دنیاییشدن ،نسـبت سـرمایه و
تولیدات صنعتی به کار ،سهم جمعیت شاغل در فعالیتهای کشاورزی و نسـبت منـابع انـریی
غیرحیوانی به منابع انریی حیوانی تأکیدی ویژه دارد 2.ایـنکلس در ذیـل الگـوی روانشـناختی
نظریۀ نوسازی با تأکید بر گرایشهای مؤثر بر نوگرایی فردی ،یکی از این گرایشها را ایمان بـه
توانایی در تسلن بر بیعت برای پیشبرد مقاصد و اهداف خویش میداند 3.موضـوع تمـام آثـار
مربو به جوامع بهاصطالا توسعهنیافته ،دستیابی به منافع توسعۀ اقتصادی و مبتنی بر الگوگیری
از جوامـع بهاصــطالا توسـعهیافته اســت .دادههـای کشــورهای توسـعهنیافته در خصــوص نــرخ
زادوولد ،مرگومیر ،بیسوادی ،نرخ تولید خام داخلی ،درآمد سرانه ،درصد شهرنشـینی و غیـره
با کشورهای توسعهیافته مقایسه میشوند اما این اعداد و ارقام عواملی ازقبیـل آلـودگی محـین و
شراین غیرانسـانی محـین کـار و مکـان بـازار را بـه حسـاب نمیآورنـد 4.بـری کـامونر توسـعۀ
اقتصادی را بیشتر با خطای زیستمحیطی و شیوۀ تولیدی که به لحاظ اجتمـاعی زائـد بودهانـد
همراه دانسته است تا بهبود رفاه واقعی افراد .برخی مدعیاند کـه فعالیـت اقتصـادی بـه سـبک
5
جاری به سطحی میرسد که هزینۀ رشد بیشتر در تولید بیشتر از ارزش آن است.
اشاره شد که نگرش فوب از تحوو و پیشرفت و توسعه و در کالنتـرین سـطح ،تمـدن ،بـر یـک
ً
بیعتشناسی و انسانشناسی خـاص و تأثیرگـذار بـر یـک رابطـۀ خـاص انسـان بـا بیعـت و بعـا
معرفتشناسی متناظر ابتنا دارد .بیعتشناسی ناشی از تصادف ،بیعـت غیرمخلـوب و غیرغایتمـدار
و بــدون علــت نگهدارنــده ،بیعــت غیرنشــانهای و ناهماهنــگ بــا ســایر مخلوقــات ،ذیــل نگــرش
ثنویتگرایی دبدن در برابر ن س  ،و غ لت از تمایزات و اشتراکات انسان با بیعت ،بیعت مسـتقل
و فاقد درک و رمز و غیر یهمند ازیکسـو و نگـرش انسـانانگارانه و بهمنزلـۀ مرکزیـت و محوریـت
هستی و مالک علیا الب بیعـت ،ذیـل گرایشهـای لذتجویانـه و دنیاگرایانـه و بـا حاکمیـت
 .1استیون ویگو د« ، 1380هزینههای دگرگونی اجتماعی» ،در :چشماندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توساعه ،ص
.146
 .2عماد افروغ د ، 1380چشماندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه ،ااپ دوم ،تهران :مؤسسۀ فرهنگ و دانـش،
ص .80
 .3همان۸۳. :
 .4هزینههای دگرگونی اجتماعی ،143 ،به نقل از گرینهاوس.1987 ،
 .5همان ،به نقل از براون و پاستل.۱۹۸۷ ،
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عقالنیت صوری و گسترش دامنۀ ن وذ آن به عرصـههای عمـومی و ارتبـا ی و بـا هـدف کنتـرو بـر
بیعت و بهرهبرداری روزافزون از آن و به تعبیر هابرماس تقلیل سایر عالیق معرفتی به عالقۀ سـلطه بـر
بیعت و فروکاستن سایر مؤل ههای ارتبا ی و رهاییبخش به معرفت تجربی -تحلیلی 1ازسـویدیگر،
بستر را برای قدرتنمایی الگوها و سیاستها و رفتارهای توسعهای نوسازی فراهم کرده است.
نظریــۀ جنجــالی بیگبنــگ و تکامــل زیســتی و تحــوو داروینیســتی و جایگــاه ویــژه و
منحصربهفرد قائل شدن برای انسان و قدرت سلطهگری او بر بیعـت و بهرهکشـی از آن بـرای
منافع خود از عناصر محوری این بیعتشناسی است .یوواو نوا هراری از معتقدان پروپاقرص
این بیعتشناسی ،برپایۀ زیستشناسی داروینیستی مدعی است که «انسانها آفریده نشدهاند،
آنها تکامل یافتهاند» و لذا «آفرینندهای هم وجود ندارد تا ایـزی را بـه آنهـا اعطـا کنـد .آنهـه
ً
هست صرفا فرایند تکاملی بیدلیل و بیهدفی است که به تولد افراد میانجامد« .اعطاشـده بـه
ارادۀ آفریدگار» باید فقن به «تولدیافته» ترجمه شـود .بـه همـین سـان ،ایـزی بـه نـام حـق در
زیستشناسی وجود ندارد .فقن اندامها و تواناییهـا و ویژگیهـا وجـود دارنـد» 2.حسـب ایـن
برداشت است که وی «انسانگرایی تکاملی» را تنها فرقـۀ انسـانگرایی گسسـته از یگانهپرسـتی
سنتی معرفی میکند و معروفترین نمایندگانش را نازیها میداند« .نازیهـا ،بـرخالف دیگـر
انسانگرایان معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست ،بلکـه گونـهای تغییرپـذیر
3
است که میتواند تکامل یا تنزو یاید».
او در جایی دیگر بهصراحت از زندگی انسان معنازدایی میکند و آن را حاصـل فراینـدهای
تکاملی کور میداند« .انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بـوده اسـت کـه بـدون هـدف یـا
منظوری عمل کردند .اعماو ما بخشی از را الهی هستی نیست و اگر سیارۀ زمین فردا صـبح
ً
4
نابود شود ،عالم هستی احتما مطابق معموو به حیاتش ادامه میدهد».
در اینجا قصد نقد دیدگاه او را ندارم و در مقالۀ «انسان ،بیعت و توسـعه» ،بازنشـریافته در
کتــاب عووامگرایی توحیوودی و حووق انسووان 5بــه آن پرداختــهام .قصــدم در اینجــا تنهــا اشــاره بــه
بیعتشناسی غالب و پشتوانۀ معرفتشناسی پوزیتیویسم و نظریۀ نوسازی در توسعه است.
1. Habermas, Jurgen (1973), Knowledge and Human Interest, translated by Jeremy J.
Shapiro, Canada: Saunders of Toronto. Ltd.

 .2یوواو نوا هراری د ، 1397انسان خردمند ،تاریخ مختصر بشر ،ترجمـۀ نیـک گـرگین ،اـاپ دوازدهـم ،تهـران:
فرهنگ نشر نو ،ص .164
 .3همان.324 :
 .4همان.533-534 :
 .5عماد افروغ د ، 1398عامگرایی توحیدی و حق انسان ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
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یکی دیگر از ویژگیهای بیعتشناسی مرتبن با الگویی خاص از توسـعه و گرهخـورده بـا
تخریب محینزیست ،نگاه شیءواره و رمززدایانه به بیعت است .در دنیـای کنـونی بهسـختی
میتوان مدعی شد که بیعت بهظاهر شیءواره ،واجد معنا و شعور اسـت .بـا نگـاه دوگانـهنگر
محر و مطلق و ت اوتگرایی م ر  ،مشکل بتوان ذیـل یـک نگـرش منظومـهای ،معنـایی نیـز
برای موجوداتی غیرانسانی متصور شد .دربارۀ ذیشـعور و تسـبیحکنندگی موجـودات عـالم در
سورۀ اسراء آیۀ  ۴۴قرآن کریم آمده است :تسبح له السموات السـبع و ا رض و مـن فـیهن و ان
ً
من شیء ا یسبح بحمده ولکن ت قهون تسبیحهم ،انـه کـان حلیمـا غ ـورا ده ـت آسـمان و
زمین و هر که در آنهاست همه به ستایش و تنزیه خـدا مشـغوواند و موجـودی نیسـت در عـالم
جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوسـت ولـیکن شـما تسـبیح آنهـا را فهـم نمیکنیـد.
همانا او بسیار بردبار و آمرزنده است .
مو نا ،شاعر و فیلسوف و عارف شناختهشدۀ ایرانی و جهانی اینگونه میسراید:
بــــا شــــما گوینــــد روزان و شــــبان

جملــــــۀ ّذرات عــــــالم بیزبــــــان

مـــا ســـمیعیم و بصـــیریم و خوشـــیم

بـــا شـــما نامحرمـــان مـــا خامشـــیم

ً
درمجموع و برپایۀ بیعتشناسی قرآنی و در نقد مواجهه با بیعتشناسـی صـرفا تجربـی و
داروینیستی کور و تصادفی میتوان بر  .۱خالقیت خدا و مخلوقیت بیعت .۲ ،نگهدارنـدگی و
ربوبیت الهی .۳ ،تسبیح عالم .۴ ،غایتمداری و حقمداری عالم .۵ ،بیعت بـرای انسـان و .۶
ً
مسئولیت انسانی در برابر بیعت تأکید کرد .م اد آیات مربو تماما د لت بر نگـاه خـاص بـر
بیعت دارد کـه آدمـی را از برخـورد لجامگسـیخته بـا بیعـت بـازمیدارد .خواهنـاخواه نگـاه
مخلوب و غایتمدار و مبتنی بر حقمداری به بیعت ،نگاه آیهای و رمزآلود به آن و باور به اینکه
تمام موجودات عالم در حاو ذکر و تسبیح خداوندند و اینکه انسان مسـئولیتی در قبـاو بیعتـی
دارد که حیاتش وابسته به آن است ،محـدودیتی همـراه بـا احتـرام در اسـت اده از بیعـت بـرای
انسان رقم میزند و انسان را در بهرهبرداری بیضابطه هشدار میدهد .بهـرهوری از بیعـت در
جهت تعالی معنوی انسـان و مسـئولیت در قبـاو آبـادانی و ح اظـت از محینزیسـت ،از نتـایج
بیعی این نحوۀ نگاه است.
اما قطعنظر از وجـه بیعـی و مـادی ویـروس کرونـا کـه حـاکی از ضـعف بیعتشناسـی
ً
غیر یهمند غالب در فهم و تبیین آن است ،نباید با این پدیده صرفا در وجـه بیعـی -مـادی آن
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برخورد کـرد و از ابعـاد و تبعـات مـرتبن انسـانی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی ،سیاسـی و اقتصـادی و
ً
درنهایت الهـی -متافیزیکـاو آن غافـل بـود .اصـو نـهتنها بـا ایـن پدیـده ،بلکـه بـا هـر پدیـدۀ
م هوممحور دیگری بایـد مواجهـهای منظومـهای و دیـالکتیکی داشـت؛ بـه ایـن معنـا کـه سـایر
عرصهها و قلمروهای مرتبن ،بهرغم ت اوتها و تمایزاتشان در تحلیل جامع هر پدیدهای مؤثرند.
ً
ات اقا یکی از مؤل ههای مرتبن با هستیشناسی نوین غرب همین ت کر ثنـوی و دوگانـه و غ لـت
از نگاه منظومهای و بهعبارتی غ لت از اتصاو در عین تمایز و ت اوت است.
امروزه بشر بهشدت اسیر ت اوتگرایی و تقسیمکار و یـا بـهعبارتی تخصصیشـدن افرا ـی شـده
است که نتیجۀ بیعی آن غ لت از ربنها و اتصاوهاست .ت ـاوتگرایی و نادیدهانگاشـتن ربنهـا و
اتصاوها ،تنها یـک مشـکل روششناسـی نیسـت ،بلکـه بـه دلیـل هستیشناسـی متصـل و مـرتبن بـا
روششناسی ،یک معضلۀ هستیشناسی نیز است .القای نحوۀ دید و ت کـری خـاص بـه اصـل عـالم
است؛ برایناساس ،عالم وجه و ماهیت خود را دارد و روششناسی ،مؤل هها و پیشفرضهای بیگانـه
با عالم خود را دارد .مسلم است که با این روششناسی سطحی نمیتوان به عمـق هسـتی و یـههای
آن پی برد؛ لذا نگارنده با رویکرد منظومـهای و دیـالکتیکی خـود کـه هیچگونـه دوگـانگی ،ازجملـه
دوگانــۀ ن ــس -بــدن ،مــاده -معنــا ،بیعــی -اجتمــاعی ،فــردی -اجتمــاعی ،واقعیــت -ارزش،
هستیشناسی -روششناسی ،واقعیت -عمل ،نظریه -مشاهده ،نظریه -عمل ،عقـل -عشـق ،علـم-
هنر ،علـم -جامعـه ،اسـتعالیی -درونمانـدگار یـا فرارونـده -فرورونـده و امیاوذلـک را برنمیتابـد،
میکوشد تا با ویروس کرونا مواجهـهای منظومـهای و دیـالکتیکی داشـته باشـد .ایـن مواجهـه بـه ور
خاص تأکیدی بر یهمندی واقعیات ،ساختیافتگی و تغییر ،ذیل نگرش فراینـدی و غایتمـدار دارد.
در ایـن نگـرش ،نگـاه غیر یهمنـد و سـطحی و یـا بـهعبارتی فعلیتیافتـه ،حادثـهای و غیرفراینـدی و
ً
غیرغایتمدار ناموجه و نامعتبر است؛ لذا ویروس کرونا را باید او یهمند و ساختیافته و متغیـر دیـد،
ً
ثانیا باید هرکدام از وجوه مرتبن با آن را نیز یهمند و ساختیافته و متغیر دید .اگر بـه ور خـاص سـه
یۀ بیعی -مادی ،انسانی -اجتماعی و الهی -متافیزیکاو برای این ویروس قائل شـویم ،هرکـدام از
سه یۀ مزبور نیز یههای خود را دارا هستند.
بدترین نوع مواجهه با این ویروس ،مواجهۀ اثباتگرایانه و بیعـی من ـک از سـایر یـهها و
عرصههاســت .دربــارۀ مبــانی ،پیشفرضهــای بیعتشناســی ایــن رویکــرد ،در حــد مجــاو،
ً
بهک ایت بحی شد .در به ی این بحی تلویحا به عوارض آن نیز اشاره شد .گ ته شد که این
بیعتشناسی که مرتبن با انسان و نحوۀ نگاه او به عـالم اسـت ،بـا اـه عـوارض و پیامـدهایی
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همراه اسـت کـه تخریـب محینزیسـت حـداقل آن اسـت امـا تخریـب محینزیسـت را نبایـد
محصور در بیعت دید و از عوارض آن بـرای حیـات انسـانی -اجتمـاعی غافـل شـد .اسـتیون
ویگو در فصل مربو به هزینههای دگرگونی اجتماعی ،ضمن استناد به آرای محققان مختلف،
به هزینههای اقتصادی دافزایش بیکاری ،افزایش شکاف درآمدی بین گروهها و منا ق ،کـاهش
رضایت شخصی ،کاهش رفاه اجتماعی و ، ...هزینههای محیطی دتولیـد مـواد زائـد؛ آلـودگی
هـوا شــامل مونواکســید کــربن ،هیــدروکربن ،نیتــروین و اکســیدهای س ـول ور ،ازن ،دودههــا و
خاکستر محصو ت صنعتی؛ بارانهای اسیدی؛ تخلیۀ ازن؛ نابودی زندگی آبزیان؛ افزایش میزان
اشعۀ ماوراءبن ش و اشعۀ کیهانی و افزایش میزان سر ان پوست و نابودی منابع غذایی حیوانات
دریایی؛ آلودگی آب ناشی از تخلیۀ پسماند کارخانهها و نیروگاهها ،تانکرهای ن تی ،مـواد زائـد
پالستیکی و عوارض زیسـتمحیطی آن؛ تغییـرات آبوهـوایی شـامل نوسـانات دمـای زمـین و
به ور خاص افزایش درجۀ دمای زمین به علت ایجاد دیاکسید کـربن در هـوا در اثـر احتـراب
مواد سـوختی ناشـی از فسـیلها و ایجـاد گرمخانـهها؛ جنگـلزدایی و بیابانسـازی انبـوه و اثـر
متعاقب آن بر افزایش دمای زمین  ،هزینههای انتقاو به سـمت نـوگرایی دمـادیگرایی ،افـزایش
فردگرایی به قیمت متالشیشدن ساختارهای اجتماعی ،نابودی مهارتهـا و صنایعدسـتی ،بـردۀ
ساعت شدن انسان ،ازدسترفتن استقالو فردی ،رشد شهرها به قیمت نابودی روستاها و تـداوم
نابرابری ها ،فداشدن لذایذ جاری پیش پای افزایش نرخ رشد ،مبادلۀ مصرف جاری بـا مصـرف
آتی و ، ...هزینههای اجتماعی دآسـیبهای وارده بـر بهداشـت و سـالمت انسـان؛ نـابودی یـا
فرسایش ارزشهای دارایی و تخلیۀ زودرس ثروتهای بیعی؛ نسـلهای قربانیشـده و زنـدگی
در سطح پایینتر از شرافت انسانی؛ تداوم محرومیتهای اجتماعی؛ ابزارشـدن افـراد پـیش پـای
دستیابی به اهداف اجتماعی؛ ازخودبیگانگی ریشهدار نسلها ،اه در فراوانـی و اـه در فقـر و
بدبختی؛ اختراع اتومبیل و به تعبیر میشان ،یکی از مصـیبتهای نـژاد انسـانی؛ کی یـت زنـدگی
شامل رفاه ،شادی ،رضایت ،اجرا ،ترس ،نگرانی ،اخالب ،درد و رنج ،جرم ،خشونت و تجاوز؛
امراض محیطی؛ آلودگی تشعشعی؛ تقلیل انتخابهای مـردم؛ ناهنجاریهـای ناشـی از زنـدگی
شــهری؛ بیفایــدگی افــراد دانشــگاهی؛ بنبســتهای تخصصیشــدن علمــی و قطبیشــدگی
بیشازاندازۀ استعدادهای فکری اهرههای آ کادمیـک و عـدم تـوان پاسـخگویی بـه جنبـههای
دیگر زندگی اعم از فکری ،زیباشناختی و عا ی  ،هزینههای روانشناختی دازدسترفتن تـوان
فردی برای درک و کنترو محـین؛ فنزدگـی انسـانها و بیگـانگی از کـار و ت ـریح و انشـعاب
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شخصــیت انســانی ناشــی از تمــدن فناورانــه و بــه تعبیــر ســی زیجرولــد ،تیلوریســم فکــری
[خودکارشدگی نهتنها در صنعت ،بلکه در فکر]؛ مرض ماشینیشدن بـهجای خـود -شـکوفایی
موردنظر مازلو و معاوضۀ توانمندیهای خـالب بـا یـک سـری مراسـم یکنواخـت و متعـارف و
زندگی ذیل یک الگوی قابلپیشبینی ،یکنواخت و آشنایی از رفتار ،به تعبیر یابلونسکی ،اغوای
انسانهای خالب و به فساد کشیده شدن آنهـا بهواسـطۀ پاداشهـای جامعـه؛ وارد شـدن آسـیب
جدی بر رابطۀ انسان با بیعت ،بر منش بیعی هسـتی انسـانی و لـذت از زیباییهـای بیعـت
بهواسطۀ جامعۀ ماشینی بیشازحد توسعهیافته؛ خودبیگانگی و جرم و انواع و اقسام فرار از خـود
بهسوی مشروبات الکلـی ،مـواد مخـدر ،تصـوف ،ادیـان افرا ـی ،و حـا ت خیـالی وجـودی؛
مغشوششدن حـس واقعیـت و هویـت شخصـی بهواسـطۀ وسـایل ارتبـا جمعی و اضـطراب و
1
ناامنی اشاره میکند.
میت ـوان بــا اســت اده از م هــوم اهارســطحی اجتمــاعی و یــا مکعــب اجتمــاعی روی بســکار
اهاراوبی دقیقتر و جامعتر برای احصای هزینههای ناشی از الگوی توسعۀ غالـب و بیعتشناسـی
متناظر آن به دست داد .این م هوم بر هموقوعی تمایز در عین اتصاو انسان بـا بیعـت تأکیـدی ویـژه
دارد .این اهار سطح وجود عبارتاند از .۱ :مواجهات مـادی بـا بیعـت .۲ ،روابـن ذهنـی بینـا -و
درون -ذهنــی دبیناشخصــی بــین عــامالن بــا موقعیــت مت ــاوت .۳ ،روابــن اجتمــاعی در ســطح
غیرقابلتقلیل سـاختارها ،نهادهـا و اشـکاو و  .۴یهمنـدی ددرونـی شخصـیت؛ 2بهعبارتسـادهتر،
ارتبا با بیعت ،با دیگری ،با جامعه دروابن و ساختارها و با خود .حسب اهارتایی مزبـور میتـوان
هزینههای دگرگونی اجتماعی ناشی از توسعه با الگوی غربـی را در رابطـۀ بهرهکشـانه از بیعـت ،در
رابطۀ اغوایی و القایی و یا بهعبارتی ارباب -رعیتـی و غیـرآزاد بـا دیگـری ،تـالش در جهـت تحکـیم
روابـن و ســاختارهای اسـارتبخش اقتصــادی ،اجتمـاعی و فرهنگــی در سـطح جامعــه و درنهایــت
بسترسازی برای عدمفهم عاملیت و فاعلیت انسانی در مواجهه با ساختارهای تـاریخی اسـارتبخش،
ریشهیابی و تحلیل کرد .عطف به اهارتایی مزبور میتوان ات اقات مربو به ویـروس کرونـا ،اعـم از
بیعی ،اجتماعی و الهی -متافیزیکاو را بهتر تحلیل کرد.
در وجــه بیعــی میت ـوان بــروز و ظهــور آن را واکنشــی بیعــی و زیســتمحیطی در برابــر
بیعتشناسی لجامگسیخته و نگرش تصادفی و بیتوجه به ضرورتهای عالم بیعـت و خـالق
 .1استیون ویگو د« ، 1380هزینههای دگرگونی اجتماعی» ،در :چشماندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه ،ص .142 -183
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این ضرورتها ت سیر کرد .ازسویدیگر ،ضـعف ایـن بیعتشناسـی را میتـوان در نـاتوانی در
فهم ریشه ،ارایی و اگونگی پیدایش و بسن آن مالحظه نمود .اگونه است که یک ویروس
کواک و ناشناخته کل برج و باروی پر مطراب علمگرایی تجربی غالب را فرومیریزد و عجز
آن را آشکار میکند.
به لحاظ رابطه با دیگری ،شاهد تلطیـف رابطـۀ افـراد بـا یکـدیگر در تعـامالت و ارتبا ـات
روزمــره هســتیم .ایــن تلطیــف ارتبا ــاتی بهنوبــۀ خــود در تضــعیف فردگرایــی و خودخـواهی و
ً
لذتگرایی مرتبن بـا ت کـر مدرنیتـه ریشـه دارد .شـهودا رشـد فزاینـدۀ همبسـتگی و همـدردی
اجتماعی بین افراد را شاهدیم .اگر همبستگی و یگـانگی افـراد بـا یکـدیگر ،در درد مشـترک،
فرا بقاتی ،فرانژادی ،فراقـومی ،فراجنسـیتی و فرادینـی آن ریشـه داشـته باشـد ،ویـروس کرونـا
بهخوبی ثابت کرده است که هیچگونـه مـرزی نمیشناسـد ،تمـام مرزهـای جغرافیـایی ،دینـی،
بقاتی ،نژادی و غیره را شکسته و فیالواقع یک جهانیشدن واقعی و تمایزنیافتـه شـکل گرفتـه
است .آدمی یاد صحرای محشر میافتد که تمامی مرزها و اعتباریات ،جز ایمان و عمل صالح،
فاقد ارزش و اعتبار میشوند .آنجا که به تعبیر قرآن کریم بـرادر از بـرادرش ،مـادرش ،پـدرش،
همسرش و فرزندانش میگریزد ،یوم ی ر المرء من اخیه ،و امه و ابیـه و صـاحبته و بنیـه دسـورۀ
عبس ،آیات  ، ۳۴-۳۶در روزی که برای هریک از آنهـا کـار و گرفتـاری اسـت کـه او را داز
پرداختن به کار دیگران بـازمیدارد ،لکـل امـری مـنهم یومئـذ شـأن یغنیـه دهمـان . ۳۷ ،اگـر
بپذیریم که تمایزات اجتماعی و اعتباری و مزایای مترتب بر آن ،سدی محکم بـرای همبسـتگی
انسانی است ،کرونا به دلیـل ماهیـت عـام و فراگیـر و فراتمایزیافتـۀ آن توانسـته اسـت بسترسـاز
مناسبی برای همبستگی نوع انسانی باشد .ایـن ویـروس ،ثروتمنـد و فقیـر ،سـیاه و سـ ید ،زن و
مرد ،مسلمان و مسیحی و یهودی و در کـل مـؤمن و غیرمـؤمن متعـارف نمیشناسـد .پنـداری
انسان است و غم و دغدغۀ رهایی او از مسئلهای واحد؛ حاو اه رهایی از بیماری کرونـا باشـد
اه رهایی از آتـش دوزخ .کرونـا بـه لحـاظ اجتمـاعی -ارتبا ـاتی ثابـت نمـود کـه بسـیاری از
اعتباریات اجتماعی فاقـد ارزشانـد .در اینجـا فرقـی نمیکنـد عـالم روحـانی باشـی یـا اسـتاد
دانشگاه ،وابسته به بقات با باشی یـا بقـات پـایین جامعـه ،پرسـتار و پزشـک و مهنـدس و
رئیس و مدیر باشی یا بیمار و کارگر و کارمند و مرئوس .بایـد بـه فکـر نجـات خـویش باشـی.
جلوهای است از رخداد عظیم و شگ تانگیز در روز قیامت؛ با این ت ـاوت کـه در روز قیامـت
فقن گریز مطرا است و راه فـراری نیسـت امـا هماکنـون ایـن گریـز و احتیـا بهمیابـه دردی
مشترک ،زمینهساز همبستگی و پیوندی مشترک و جهانی است.
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به لحاظ وجه ساختاری و رابطهای در سطح جامعه و فراتر از آن تمدنی نیز بـه نظـر میرسـد کـه
این ویروس به دلیل تبعـات اقتصـادیاش کـل نظـام سـرمایهداری و رابطـۀ اسـتیماری ذاتـی آن را بـه
االش کشیده ،لطمهای بزرگ به جهانیسازی سـرمایهداری و پیونـدهای سـرمایهداری جهـانی وارد
کرده ،اندیشههای ایستادگی و مقاومت در برابـر سیاسـتها و رفتارهـای تقویتکننـدۀ جهانیسـازی
سرمایهداری را بار دیگر احیا کرده و قوت قلبی برای آنها شده است.
و درنهایت ،در وجه رابطه با خود ،بار دیگر من اسـتعالیی و مـرتبن بـا خـدا را زنـده کـرده
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
دیگر اتصاو و یگانگی با خدا و فراخواندن او و نیایش با او هدف اصلی بشر شده است .دعا به
پیشگاه الهی فراگیر شده است .بشر رهاشده و لجامگسیخته تا حدودی بـه خـود آمـده اسـت.
ً
خدا بار دیگر در برابر تز خدامردگی قد علم کرده است .بعضا صبر مهلت خدایی به بشر به سر
آمده است .بشر باید تاوان برخی اعماو خود بهویژه اعماو ساختاری خـود را پـس بدهـد .بشـر
متوجه شده است که خود و قابلیتها و فعلیتهای خود را باید در ارتبا با خـدای قابلیتسـاز
تعریــف کنــد و آن را فراتــر از بیگــانگی از کــار و ماشینیشــدن و امیــالهم ببینــد .بزرگتــرین
بیگانگی و درد بشر ،بیگانگی از خدا و بزرگترین هدف و غایت بشر یگانگی با اوست.
درنهایت ،تغییر در بیعتشناسی و نحوۀ ارتبا با آن ،تغییر در رابطه بـا دیگـری و تعریـف آن ذیـل
همبستگی و نوعدوستی ،تغییر سـاختارهای اسـارتبخش و معاوضـۀ آن بـا سـاختارهای رهـاییبخش و
برقراری رابطۀ یگانه با خـدا و فهـم مـن اسـتعالیی ،از عبرتهـای مطلـوب ایـن ویـروس در قلمروهـا و
عرصــههای منظومــهای مــرتبن بــا آن اســت .البتــه مختــاربودن آدمــی هیچکــدام از عبرتهــای فــوب را
اجتنابناپذیر نمیسازد .بشر عبرت گرفت ،زنـدگیاش مطـابق بـا فطـرت الهـیاش دگرگـون میشـود،
نگرفت واکنش و بال و ابتالیی دیگر در انتظار اوست.
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کرونا و علم پزشکی در ایران
تقی آزاد ارمکی

مقدمه

1

در وو بیش از یک سده است که دربـارۀ «وضـعیت علـوم انسـانی و اجتمـاعی» بـا رویکـرد
انتقادی بحیهای متعددی مطرا شده و تولیدات بسیار درست یا نادرست تهیـه و اـاپ شـده
است .مطالب تهیهشده بهد یلیاند که را آنها در این نوشتار نیست ،از حد نقد عبور کـرده
و جهت اعتراضی پیدا کردهاند؛ اعتراض به نحوۀ شکلگیری و توسعۀ این علوم و حتی حیـات
ً
سازمانی رشتههای متعدد آن خصوصا جامعهشناسـی و افـرادی کـه در آنهـا اشـتغاو دارنـد .در
وو اند دهۀ گذشته -بعد از انقالب اسالمی -بعضی افراد مهم و ذین وذ با بنیانهای فکری
سیاســی و ایــدئولوییک و بنیادگرایانــه ،بــا بیاعتبــار عنـوان کــردن علــوم انســانی و اجتمــاعی،
جایگزینهای متعددی برایشان را کردهاند .سرعت توسعۀ رویکرد اعتراضی در حـوزۀ علـوم
انسانی و اجتماعی در ایران بیشتر با جهتگیری اعتراضی ،جنگ لبانه بوده است کـه حاصـل
آن بهجای مت کر و منتقد ،اریک به دست آمده است .خوشـبختانه وضـعیت علـوم تجربـی و
فنی این سرنوشـت را پیـدا نکـرده اسـت؛ اوو اینکـه دربـارۀ ایـن علـوم بـه دلیـل ضـرورتهای
توسعهای ،کمتر اعتراضی وجود داشته و توسعه را همسان بهرهگیری از ایـن رشـتهها دانسـتهاند.
دوم ،در فهم عمومی فرهنگی و دینی ،علـوم تجربـی بـه ور خـاص پزشـکی ماننـد الهیـات از
 .۱استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران

ایمیلazadarmaki@gmail.com :
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ً
ضروریات است و است اده از آن از ضروریات حیات است .سوم ،بیشـتر کنشـگران -خصوصـا
کنشگران حوزۀ سیاسی و مدیریتی کشور -برای توسعۀ فنی و سازمانی ،احساس نیاز بیشتری به
ً
این نوع علوم داشـته و اکیـرا خودشـان دارای همـین تخصـصها بودهانـد .بـدین لحـاظ علـوم
اشارهشده کمتر مورد نقد و اعتراض قرار گرفتهاند .البته نمیتوان گ ت که این علوم بهسـادگی
در ایران مستقر شـده و هـیچ گزنـدی ندیـده و متخصصـان آنهـا بیمشـکل بودهانـد .در نگـاه

مقایسه ای بین علوم تجربی و فنـی بـا علـوم انسـانی و اجتمـاعی ،ت ـاوت داوری و قضـاوت در
موردشان وجـود دارد .رویکـرد مسـلن در خصـوص علـوم انسـانی و اجتمـاعی ،بنیادگرایانـه و
رادیکاو و کمی هم انتقادی بوده است ،درحالیکه رویکرد اصلی در باب علوم تجربـی و فنـی
کارکردگرایانه بوده است .سؤاوهایی که دربارۀ علوم تجربی و فنی مطرا شده است ،بـه میـزان
بهرهگیــری و اثرگــذاری آنهــا در ســاختار اجتمــاعی و زنــدگی گروههــای اجتمــاعی و مــردم
به ورکلی را شده است ،درحالیکه دربارۀ علوم انسانی و اجتماعی مناقشه بر سـر بودونبـود
آنها و تا حدی هم انتقادهایی بهلحاظ سازمانی و درنهایت کارکردی بوده است.
با توجه به منطق مت اوت داوری دربارۀ علوم در ایران ،علوم تجربی و فنـی حتـی در شـراین
بحرانی نیز باقی ماندهاند و با تغییر شراین از ساحت بحرانی بـه عـادی ،ادامـۀ حیـات دادهانـد.
صاحبان دانش و مهارت در این حوزهها همیشه در ایـران از منزلـت بـا یی برخـوردار بودهانـد.
مشکالت به گردن شراین یا تکنولویی غربـی وانهـاده میشـده اسـت .در دورۀ معاصـر ایـران،
بروز بحرانهایی بسیار مهم را شاهد بـودهایم کـه اسـاس شـکلگیری و امکانهـای مناسـب در
برونرفت از آنها مرتبن با علوم تجربی و فنی بوده اسـت ولـی متأسـ انه از ـرف دانشـمندان و
کارشناسان این رشتهها اقدام جدی صورت نگرفته اسـت؛ عـدم مداخلـهگری مناسـب موجـب
شده است تا بیشتر بحرانها بهخودیخود رفع شوند .بحرانها در گذر زمان به بحرانهایی دیگر
بدو شده یا اینکه از خا رۀ جمعی مردم پاک شدهاند بدون اینکه راهحلی برایشان فراهم شود.
بحرانهایی که در ایران وجود داشته و به صور گوناگون با کلیت علوم ،به ور خاص علوم
تجربی و فنی ربن داشتهاند عبارتاند از :بحران تکنولوییکی و سازمانی و بهداشتی و درمـانی
در شراین جنگی دبـه ور خـاص در جنـگ عـراب علیـه ایـران  ،بحرانهـای متعـددی کـه در
خشکســالی کشــور ریشــه داشــتهاند ،بحرانهــایی کــه ریشــه در ماهیــت و نحــوۀ اســت اده از
ماشینسواری دتصادفات و ...برای مردم پیش آمده است ،بحرانهایی که در حوزۀ سـالمت و
بهداشت دگسترش بیماری در همۀ سطوا و بیاعتنـایی بـه سیاسـتهای سـالمت و بهداشـت
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ایران پیش آمده است ،و درنهایت بحران کرونا .این بحران به دلیـل ویژگـی منطقـهای ،ملـی ،و
جهانی آن میتواند مسیر زیست جمعی ایرانیان را تغییر بدهد .بحـران مـذکور بـه دلیـل نـاتوانی
نظام بهداشت و درمان کشور ،در جهت فتح سالمت مردم است.
در مقابل اصحاب علوم تجربی و فنی در ایران سؤاوهای مهمی را شده و هماکنون نیـز
دوباره قابل را هستند .اصلیترین آنها عبارتاند از« :ارا نظام بهداشـت و درمـان بـا وجـود
امکانات دانشی ،سازمانی و حمایتی ،در مقابله بـا ویـروس کرونـا داـار ضـعفهای عمـدهای
شده است و روزبهروز بر تعداد بیمـاران و کشـتههای ناشـی از ایـن بیمـاری افـزوده میشـود»؟
«مشکل در کجاست؟ در ماهیت ویروس است یا در نوع سازماندهی بهداشتی و درمانی یـا در
ساختار علم پزشکی در ایران»؟ اینها سؤاوهاییاند که در حاو حاضر مطرا هستند و در آینـده
به ور وسیعی را خواهند شد.
سؤاوهای فوب وقتی اهمیت بیشتری دارند که باورمان این باشد که ویروس کرونـا در ایـران
در مسیر ماندگاری است و در سطح ساختاری و ملی به بحرانی فراگیر تبدیل میشود .متأسـ انه
کمتر پاسخ دقیقی دراینزمینه داده شده است .از میان همۀ توضیحهای صـورتگرفته تـاکنون،
با دو رویکرد به شرا زیر روبهروییم.
 .۱رویکرد اوو رویکردی است بـا نگـاه اقتصـاد سیاسـی .در ایـن رویکـرد ،منتقـدان نظـام
اقتصادی سرمایهداری ،تمرکز اصلیشان بر توسعۀ نظام بهداشت و درمـان ایـران و حتـی جهـان
است که در مسیر خصوصیسازی قرار داشته است .در این رویکرد ادعا بر این است کـه نظـام
بهداشــت و درمــان ایــران در ــوو دو دهــۀ گذشــته متــأثر از اقتصــاد نــولیبرالی در مســیر
خصوصیسازی قرار گرفته است .من عت بهجای خدمت اصل شده اسـت .پزشـکان ،بیمـار و
بیماری را مستمسک کسب منافع و منابع بیشتر قرار داده و کمتـر بـه فکـر خـدمت بـه مـردم و
جامعه بودهاند؛ بهعبارتدیگر ،در حوزۀ پزشکی ،تقدم منافع تا خدمت ،خود تا دیگـری ،بیمـار
تا جامعه بوده است .درنتیجه ،کنشگران در سطح فردی ،نهادی ،و سازمانی درگیـر دراینزمینـه
به دلیل تمرکز بر «بیمار» ،از توجه به بهداشت و سالمت عمومی غ لت کردهانـد .دولتهـا در
ایران نیز به دلیل فراگیـری منازعـات سیاسـی در تصـاحب قـدرت مرکـزی ،از مسـئولیتپذیری
دوری کردهاند.
 .۲رویکرد دوم ،با محوریت نگاه آسیبشناسانه ،از فهم دقیق جریان بهداشت و درمان و دانـش
تجربی غ لت کرده ،بر موانع و مشکالت بهداشت و درمان مناسب متمرکز شده اسـت .پاسـخ مهـم
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در مقابل سؤاو راشده در فوب بهواسطۀ مدافعان نظام بهداشت و درمان متمرکز بر ایـن نکتـه بـوده
ً
ً
است که مشکالتی همهون کرونا او ناشناختهاند و ثانیا راهی در برونرفـت از آنهـا بـهزودی وجـود
ندارد ،زیرا جامعۀ جهانی نیز گرفتار شده است .بیشتر این افراد برای تقویت استد لشان بـه وضـعیت
ظهور و گسترش کرونا در کشورهای توسـعهیافته همهـون انگلـیس و آمریکـا اشـاره کـرده ،مـدعی
شدهاند که نحوۀ ورود و مدیریت نظام بهداشتی و پزشکی ایران بهتر است.
سهم دانش پزشکی در مدیریت کرونا در ایران

هراند هر دو رویکرد اشارهشـده در فـوب تاحـدودی بعضـی از ابعـاد کرونـای ایرانـی را نشـان
میدهند اما توان پاسخگویی فنی و علمی به سؤاوهای مطراشده را ندارند« .اـرا؟ اـون بـین
میزان سرمایۀ انسانی و سازمانی موجود در حوزۀ بهداشت و درمـان همـراه بـا صـرف انـریی و
هزینههای بسیار مردم ایران در وو سدۀ اخیر با اقدامات و بهرهدهیهـا تناسـبی وجـود نـدارد.
براساس آمار و ا العات موجـود بیشـترین هزینـۀ آموزشـی بـرای آمادهسـازی دانشآمـوزان در
قبولی در رشتۀ پزشکی در ایران صرف شده است .افراد تحصـیلکردۀ زیـاد و باکی یـت ،نظـام

دانشــگاهی اختصاصــی داختصــاص وزارت بهداشــت و درمــان  ،تنــوع بیمارســتان و مراکــز
بهداشتی ،مطبهای پزشکی ،داروخانهها و آزمایشگاهها و ...همه توسعۀ فضای کاری را برای
پزشکان و گروههای تخصصی وابسته فراهم ساخته است .پزشکان ایـران بـا منزلـت و اعتبـار و
امکان درآمد با  ،در مسـیر خصوصیسـازی قـرار گرفتهانـد و جامعـۀ ایرانـی هنـوز در معـرض

بیماریهای متعددی قرار دارد .هزینۀ پزشکی خانوادۀ ایرانی از دیگر هزینهها بیشتر است.
مشکل حوزۀ پزشکی در ایران وقتی خـودش را بیشـتر و شـ افتر نشـان داده اسـت کـه بـا
شراین بحرانی روبهرو شده است .در این شراین دشراین کرونایی حـوزۀ پزشـکی و بهداشـتی
کشور توان کافی برای ورود و حل مشکالت پیشرو را ندارد .پس از انقالب اسـالمی تـاکنون
یکی از اصلیترین سیاسـتهای کشـور ،تقویـت حـوزۀ پزشـکی دبـهلحاظ سـازمانی و فنـی و
مدیریتی و اعتباری بوده است .پزشکان و متخصصان این حوزه از بیشترین امتیازات در کشور
بهرهمند بودهاند ولی همهنـان مسـائلی بنیـادین همهـون «سـالمت»« ،بهداشـت»« ،درمـان»،
«معالجه» و «بیمار و بیماری» بیسامان بودهاند.
بقای مشکالت اشارهشده آسیبهایی مهم بر پیکرۀ حیات اجتمـاعی و سـازمانی و انسـانی
ایران وارد کرده است .جامعهای که خودش را بیمار تعریف میکند و پزشکانی که توان درمـان
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و عالجبخشی به بیماران را ندارند .در این شراین ،ظهور نوعی «جنـگ اریکـی بـین بیمـار و
پزشک» ازیک رف و «جنگ پرسـتار بـا پزشـک و بیمـار» را شـاهد بـودهایم .دامنـۀ فراگیـر
جنگ حتی با مداخلۀ دولت به ور مستقیم یا با میانجی نظام پزشکی و نظام مالیاتی نیز سـامانی
نیافته است .جنگ پنهان اشارهشده در حوزۀ پزشکی منشأ بروز مشکالتی جدید و فراگیرتـر در
شراین بحرانی شده است .بحران کرونا نشان داد که نظام پزشـکی ایرانـی اقـدر آسـیبپذیر و
ضعیف است .البته تالشهایی که کنشـگران ایـن حـوزه در مـدیریت کرونـا در ایـران صـورت
دادند ،قابلاشمپوشی نیسـت .درنتیجـه ،ایـن سـؤاو مطـرا اسـت کـه «مشـکل کجاسـت»؟
باوجوداینکه مشارکت حداکیری کنشگران این حوزه را در مدیریت و بهسامانکردن بیمـاری و
مســائل حاشــیهای آن شــاهدیم ولــی کرونــای ازشــربآمده و بهغربرســیده ،در حــاو مانــدن و
تبدیلشدن به امری خودمانی است که من آن را «کرونـای ایرانـی» نامیـدهام .ایـن بیمـاری در
حاو ماندگاری و با ما ماندن اسـت« .راز کماثربـودن حضـور حـوزۀ بهداشـت و درمـان ایـران
دراینزمینه به اه امری برمیگردد»؟ در ادامه به بعضی از ابعاد این مسئله توجه میکنیم.
 .۱به نظر میآید کـه مشـکل اساسـی بیشـتر در سـاحت علمـی و تخصصـی اسـت .علـوم
پزشکی به دلیل جهانیبودنش ،کمتر خودش را ملـی و بـومی تعریـف کـرده اسـت .درنتیجـه،
بیشتر به جهان غیرایرانی وابسته مانده اسـت؛ مسـائل و مشـکالت بهداشـت و درمـان در ایـران
کمتر در دستور کار کنشگران این حوزه قرار داشته است .آشنایی کافی نسبت بـه بیماریهـای
موجود در ایران وجود نـدارد و بیشـتر ،تجربـههای جهـان خـارجی ،محـور تشـخیص و درمـان
میباشند.
 .۲شراین کرونایی در ایران به همۀ ما و به ور خاص به متخصصان این حوزه ،ضـعفها و
قوتهای نظام بهداشت و درمـان را نشـان داد .افـزون بـر روشنشـدن ضـعفهای سـازمانی و
تجهیزاتی ،با ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در ایران روبهرو شدیم؛ مراکز تحقیقاتی و پژوهشـی یـا
تعطیل بودند یا با ضعف و ناتوانی ادامۀ حیات میدادند.
یکی از رازهای عمدۀ بقـای مشـکل «پزشـکی بـهعنوان دانـش غریبـه» ،بـه کمـی مراکـز
تحقیقاتی و پژوهشی برمیگردد .به ور خاص میبایسـت حـوزۀ تحقیقـاتی و پژوهشـی دربـارۀ
امراض و ویروسها و بیماریهای شایع در ایران و منطقه تاکنون به نتایجی مهم دست می یافت
و کا های تولیدشـده بـرای فـروش در سـطح جهـانی عرضـه میگردیـد .بهاسـتینای بعضـی از
تالشهای صورتگرفته در حاشیۀ نظام آموزشـی و علمـی کشـور دازقبیـل مؤسسـۀ رویـان در
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بعضی از حوزهها ،دانش پزشکی در ایران همهنان مورد سؤاو است .پزشکان ایرانـی بهسـرعت
وارد بابت و درمان شدهاند و کمتر زمانی و دورهای در فضـای تحقیقـاتی حضـور داشـتهاند؛
درنتیجه ،کمتر به حوزۀ پیشگیری و سالمت و بهداشت تا درمان و جراحی وارد شدهاند.
 .۳مقابله و عدممقابله با ویروس کرونا در ایران به رابطه یا عدمرابطۀ نظام پزشکی با بخشـی
از جهان وابسته تعبیر شده است .اینگونه گ ته شده است کـه در بعضـی از شـراین توانسـتهایم
بیماران کرونایی را نجات دهیم ،اون بعضی از تجهیزات و کا هـای درمـانی از جهـان خـارج
دبعضی از کشورهایی اروپایی و این به ایران وارد شده است .در بیشتر شراین ،مبتالشدگان به
ویروس در مقابل آن بـه زانـو درآمدهانـد و بیمـاران داـار مـرگ شـدهاند ،اـون ایـران بـه ور
همهجانبه در تحریم آمریکا بوده و امکانی برای خرید و واردات امکانات ،کا هـا و تجهیـزات
فنی تخصصی نداشـته اسـت .مـدیران و مسـئو ن ایـن حـوزه ،مؤثربـودن یـا ناکارآمـدی نظـام
بهداشت و درمان ایران را بیشتر در ارتبا با نظـام تخصصـی جهـانی قلمـداد کردهانـد .همـین
وابستگی ،نشان از عدمخودک ایی نظام بهداشت و درمان در ایران دارد.
 .۴درنتیجه ،هراند نظام بهداشت و درمان با گسترش فراگیر در سطح ملی ،توانسـته اسـت
از واردکردن پزشکان هندی و بنگالدشی و ...به ایران جلوگیری کند و درمقابل ،امکان درمـان
بعضی از افراد خارجی دبه ور خاص آسیایی را داشته باشد ،ولی همهنان در شـراین بحرانـی،
کارآمدی کافی ندارد و بدون ارتبا با جامعۀ جهانی نمیتواند اثرگذاری تمام داشـته باشـد .بـه
نظر میآید که با شکلگیری بحرانی همهون کرونا مشکل اساسی در ساختار علـم پزشـکی در
ایران است .این امر در ادامه مورد واکاوی بیشتری قرار گرفته است.
راههای برونرفت از وضعیت بحرانی

با توجه به نکات اشارهشده این سؤاو مطرا است که «اه بایـد کـرد»؟ «آیـا راه نجـاتی بـرای
کشوری همهون ایران در برونرفت از مشکالت موجود وجود دارد»؟ در پاسخ به سـؤاو «اـه
باید کرد» ادعای مؤلف در این متن ،به بازسـازی سـاختار علـم پزشـکی در ایـران برمیگـردد؛
درنتیجه ،پیمودن گامهایی متعدد به شرا زیر ضرورت دارد:
 .۱نخستین گام ،شناسایی نقا قوت و ضعفهای نظام بهداشت و درمان و دانش پزشکی
در ایران است .در این گ تار ،تمرکز اصلیام بر دانش پزشکی است تا نظام بهداشت و درمـان.
بدین لحاظ بررسی قوت و ضعفهای سازمان و نظام بهداشت و درمان ،وظی های دیگر اسـت.
مهمترین ضعف دانش پزشکی در مقایسه با دیگر دانشها ،عام و جهانی بودن آن است .فرض
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بــر ایــن اســت کــه علــم پزشــکی خــالصترین علــوم بشــری بــه دلیــل محــور قــرار دادن بــدن
انسانهاست .تالش عمده بر این بوده است که با تمرکز بر «بدن انسان» مسائلی دیگر همهـون
روا یا ترکیبی از بدن و روا و جان کماهمیت یا نادیده گرفته شود .این ور بیان شده است که
دانش پزشکی به دلیل وحدت و انسـجام و یگانـهبودن موضـوعش دبـدن انسـانی دانشـی عـام
است ،هم بیماریها و هم درمانهای آن در جهان یکسان اسـت .بعضـی از شـیوههای درمـانی
که پزشکان در جوامع مت اوت به کار میبرند ،بـه دلیـل شـراین و امکانـات بـاهم فـرب دارنـد؛
بهعبارتدیگر ،ت اوت پزشکی در جوامع ،در شـیوهها و ابزارهـای درمـانی اسـت تـا تشـخیص.
درحالیکه این نوع نگاه دربارۀ ت اوت پزشکی جوامع و دانش پزشکی در جوامع ناکافی اسـت
و نیاز به بازنگری دارد.
 .۲ضرورت بازتعریف بیمار و بیماری .دانش پزشکی به دلیل اینکـه بـر بـدن بشـر متمرکـز
است و بدن بشر در همهجا یکسان نیست ،دانشی متکیر است تا واحد .در هر جهان اجتماعی،
ً
دانش خاص پزشکی که نه کامال معارض با دیگر دانشهاست ،ضروری است .دانش پزشـکی
ایرانی بر بدن و روا انسان ایرانی متمرکز است و باید آن را در صورت بیماری و آسـیب درمـان
و معالجه کند .انسان ایرانی با توجه به سطح توسعهیافتگی ،فهم فرهنگی ،موقعیت اجتماعی ،و
سابقۀ تمدنی که دارد ،بیماریهایی مت اوت از انسان آمریکایی دارد .انسان آمریکایی تـا دیـروز
از پرخوری و بدخوری بیمار میشد ،درحالیکه انسان ایرانی از نخوردن و ناتوانی از بهرهگیری
از منابع و امکانات بیمار میشده است .انسان ایرانی همۀ آنهه را که بیماری گ ته میشـود ،بـه
لحاظ ص ت و مشخصۀ فرهنگی «رازداری» ،با پزشک در میان نمیگذارد ،درحالیکه انسـان
آمریکایی اعتقاد و درکی خاص از رازداری ندارد و آنهه را که دربـارۀ بـدنش پـیش میآیـد بـا
پزشک در میان میگذارد .اعتقاد به رازی و رمزی برای خود و دیگری ندارد و هر آنهه را کـه
در پیرامونش پیش میآید و به شکلی به بدن و جانش ربن دارد ،با پزشک در میان میگـذارد.
انسان ایرانی هراه را که به بیمار گ ته میشود مصرف نمیکند ،درحالیکه انسان آمریکایی تـا
حدود زیادی در اختیار نظام پزشکی است و تحت مراقبـت او قـرار داده میشـود و دسـتورات
نظام پزشکی ارائهشده بهواسطۀ پزشک را تا آخر دنباو میکند .این است کـه انسـان آمریکـایی
تابع نظام پزشکی میشود .درمقابل ،انسان ایرانی شکاک و در بعضی از شـراین معتـرض نظـام
پزشکی میگردد.
 .۳ضرورت بازنگری و بازبینی بینان اندیشهای و فکری دانش پزشکی در ایـران .بنیانهـای
فکری این دانش ،بیشتر جهانی و مدرن است تا منطقهای و ملی ،و بیشتر معطوف به ارزشهـا و
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نیازهای انسان مدرن کلی است تا ارزشها و نیازهای انسـان محلـی بـا هویـت فرهنگـی معـین.
نمیشود بنیان های فکری و روحی و اجتماعی و فرهنگی را در سامان پزشکی در ایـران نادیـده
گرفت.
 .۴بــازبینی پزشــکی مــدرن و ســنتی .ضــرورت عبــورکردن از دوگانــۀ پزشــکی «ســنتی» و
«مدرن» یکی از اصوو مهمی است که در سامان دانش پزشکی در ایران ضرورت دارد .دوگانۀ
اشارهشده به دوگانۀ بهداشت و درمان و تشـخیص در ایـران انجامیـده اسـت .ایـن دو دانـش و
تجربه باید در هم تنیده شوند تا نزاعهایی که در دورۀ بحران کرونایی در ایران ظهور کـرد پـیش

نیاید .در دورۀ ظهور و گسترش بحران کرونا ،درمان سنتی که بیشتر شخصی و خـانوادگی بـود
بر نقش میوهها و بعضی از غذاها و ...در مقابله با ویروس کرونـا تأکیـد میکـرد کـه از ریـق
نظام تخصصی بهداشت و درمان مورد اعتراض قرار گرفت .نظام پزشـکی ایـران در ایـن مـورد
درست عمل کرده است اما کسانی که توان یا عالقـه یـا امکـانی بـرای بهرهگیـری از امکانـات
ً
نظام بهداشت و درمان ندارند و تنها امیدشـان مـیال خـوردن یکـی از جوشـیدنیهای موجـود و
دستیافتنی است ،اه سرنوشتی پیدا خواهند کرد .برای عبور از این وضـعیت تزاحمـی ،انتقـاو
تجربههای این دو حوزه به هم ازیک رف و مالحظۀ ضعفها و نابسـامانیهای درمـان سـنتی
از رفدیگر ضرورت دارد .میدانیم که درمان سنتی ،پزشکی سنتی و ...در ایران به اه میـزان
فراگیر شده است.

 .۵میدانیم دامنۀ توکل و دعا و ...در درمان بیماریها اقدر گسترش یافته است .همۀ این
گسترشیافتهها راز و رمزی خـاص دارد .هرانـد راز و رمـز اقتصـادی و بهرهگیـری از شـراین
بهواسطۀ معارضان با نظام پزشکی و دانش پزشکی مهم است ولی همۀ آن را توضیح نمیدهـد.
امر دیگری مهم است و آن «جامعه و فرهنگ ایرانی» اسـت کـه متأسـ انه در راحـی و ادامـۀ
کار دانش پزشکی در ایران مورد کملط ی قرار گرفته است.
 .۶بازنگری در ساختار علم پزشکی در ایران مورد نیاز است ،زیرا علم پزشکی با پزشـک د بیـب
سازماندهی شده است .اصالا مسیر علم پزشکی از آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی تـا عمـل بـرای
بابــت اســت .درصــورتیکه دو وجــه پزشــکی ،پژوهشــگری و بابــت بــاهم اســت؛ بــهعبارتدیگر،
ضرورت دارد دو باو اشارهشده به نظام پزشکی برگردانده شود .ما در گذشته شاهد بـودیم کـه پزشـکان
قدیمی ایرانی ضمن بابت ،به تحقیق دربارۀ بیماریها و تهیۀ داروها برای درمان نیز اشـتغاو داشـتند .در
کنار دفتر بابت ،آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی در کل ضروری است.
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 .۷بازتعریف پزشکی به صور و اشکاو گوناگون .محصوو علم و نظام پزشکی بایـد بهسـمت
تربیت نیروهایی متعدد با تخصصهای ترکیبـی باشـد .در ایـن صـورت ،سـنخبندیهای متعـددی
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
تدریس و بسیار کم به تحقیق اشتغاو دارند .این مسیر باید تعدیل شود و بر حجم و تعـداد افـرادی
که تحقیق یا تحقیق توأم با بابت را در دستور کارشان قرار میدهند افزوده گردد.
 .۸اگر گ ته میشد که تقویت علوم انسانی و اجتماعی با نگاه غیررادیکـالی در تمرکـز بـر
جامعۀ ایرانی است ،و بایستی علوم انسانی و اجتماعی ایرانی شکل بگیرد ،باید همین نگاه و راه
در حوزۀ پزشکی صورت پـذیرد .تقویـت پزشـکی ایرانـی یـا پزشـکی متمرکـز بـر بیماریهـا و
داروهای ایران ،در دستور کار نظام آموزشی و علمی قرار گیرد.
.۹شناسایی بیماریها و ویروسهای محلی و منطقهای و ملی باید در نظـام علمـی پزشـکی
ایران قرار گیرد .آنوقت است کـه بیماریهـای جدیـد در ایـران شناسـایی خواهنـد شـد و نظـام
بهداشت و درمان ایرانی اولویتبنـدیهایی جدیـد پیـدا خواهـد کـرد .بـه همـین دلیـل در ایـن
شراین ،مرکز و حوزۀ «بیماریشناسی» تا « بابت و جراحی» با توجه به شـراین متعـدد در هـر
منطقه و موقعیت جغرافیایی و اجتماعی تأسیس خواهد شد.
 .۱۰مالحظۀ من عت و خدمت .صورتبندی جدیدی از هدف پزشک و نظام پزشکی و
دانش پزشکی از ترکیبهای متعددی از من عت و خدمت ضرورت دارد .در این سـوگیری ،بـه
بازنگری در فلس ۀ دانش پزشکی در ایران نیازمندیم که امکانپذیری آن با کنشـگری پزشـکان
ایرانی حاصل خواهد شد.
.۱۱علم پزشکی ترکیبی خواهد شد از پزشکی تخصصی جاری و تقویت پزشکی اجتماعی،
پزشکی فرهنگی و پزشکی سیاسی .از همه مهمتر تقویت دو رشتۀ پزشکی اجتماعی و پزشـکی
فرهنگی اسـت .در نظـام علمـی پزشـکی در ایـران ،پزشـکی اجتمـاعی و پزشـکی فرهنگـی از
اهمیت کمتری برخوردارند .متخصصان رشتۀ پزشـکی اجتمـاعی اعتبـار و امتیـاز و بهرهگیـری
کمتری دارند و بیشترین من عت از نظـام بهداشـت و درمـان در ایـران را جراحـان میبرنـد .بـه
همین دلیل تمایل کمتری در میان متقاضیان رشـتۀ پزشـکی بـه کسـب تخصـص در ایـن رشـته
وجود دارد.
 .۱۲با تمرکز بر پزشکی اجتماعی و فرهنگی ،دانشمندان ایـن حـوزه توانمنـدی کـافی بـرای
شناسایی بحرانهای مهم را که دووجهیاند خواهنـد داشـت ،زیـرا دانـش و تخصـص و میـدان

 / 414جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

کاریشان پزشکی ،امور اجتماعی و دغدغههای فرهنگی خواهد بود .این متخصصان بـا وقـوع
هر نوع بی نظمی در زیست جمعی ،توان تمـایز امـر عـادی و بحرانـی را خواهنـد داشـت .آنهـا
اعالمکنندۀ خطر وقوع شکلگیری بحرانهای متعددی خواهند بود کـه ازیـک رف ریشـه در
زیست اجتماعی و فرهنگی دارد و از رفدیگر ارتبا تنگاتنگ با پزشکی دارد.
برای مدیریت کرونا به لحاظ علمی چه باید کرد؟

در کتاب گ تاری در مورد کرونای ایرانی دششم فروردین ۱۳۹۹ ،به ور ت صیلی بحی کـرده و
نشان دادهام که کرونا به ایران آمده است که بماند ،نه زخمی بزند و خارج شود .شراین جامعـۀ
بعدکرونایی مانند شراین بحرانی کرونا نخواهد بود که پایانهای همسان داشته باشند .کرونـا در
ایران در ساحتهای متعدد باقی خواهد ماند و مسیر حوادث ایران آتـی را تعیـین خواهـد کـرد.
ایران بهواسطۀ حضور مستمر کرونا از کشوری در حاشیه به کشوری همراه بـا دیگـر کشـورها و
ملل تبـدیل خواهـد شـد .جابجـایی مـوقعیتی ایـران از ریـق کرونـا منشـأ تحـو ت جمعیتـی،
اجتماعی ،بهداشتی و ...خواهد شد .تجربـههای سـازمانی و توسـعهای و انسـانی باقیمانـده از
کرونا ،تنها بهواسطۀ گزارشگران خاص صـورتبندی نخواهـد شـد .درمقابـل ،ایسـتی ،مسـیر
حرکت و نتایج آشکار و پنهانش به ور همهجانبه بهواسـطۀ گزارشـگران از درون و بـرون ایـران
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
در میزان فهم کنشگران حوزۀ بهداشت و سالمت و درمان در بیـان مسـیر بیماریهـای پنهـان و
آشکار ازیک رف و میزان اراده و اقدام در بهبود شراین خواهد بود .در این مسیر ،تجربـههای
محلی و منطقه ای و ملی همراه بـا تجربـۀ جهـانی توأمـان م یـد و مـؤثر خواهنـد بـود .دانـش و
کنشگران حوزۀ بهداشت و درمان ،فرصـت میانـداری ایرانیـان را بـرای زیسـت ملـی و جهـانی
فراهم ساخته بهشر بازنگری در علم ،فرهنگ پزشکی ،فرآیند درمان و هدف از آن.

علم و جهان پساکرونایی
ناصر فکوهی

مقدمه و بحث

1

در این مقاله تالش شده است از م هوم «جهان پساکرونا» تااندازهای براساس آسیبشناسی این
بیماری در جنبۀ رویکردهای اقتصادی متأخر در جهـان معاصـر رمزگشـایی شـود .نویسـنده در
مقایسۀ بیماری کرونا با بیماری مشابه «آن لوانزای اسپانیایی» در ساوهای  ۱۹۱۸و  ،۱۹۱۹تـالش
میکند موقعیت بحرانزده و فاجعهبار کنونی در جهان را حاصل سیاستگذاریهای نـولیبرالی
بدانــد کــه در ــوو بــیش از ســی ســاو گذشــته در جهــان انجــام گرفتهانــد و ســبب شــدهاند
ساختارهای رفاه عمومی و بهداشتی عمـوم مـردم تخریـب شـوند و جایشـان را بـه سـاختارهای
بهداشت و پزشکیشدن بدن ،برای اقلیت ممتاز ثروتمند جوامع انسانی بدهند و در این بیمـاری
و بحرانهای زیسـتمحیطی و ویروسـی پـیش و پـس از آن نیـز خطـر حرکـت سـریعتر جهـان
بهسوی ساختارهای داروینیسم اجتماعی ،پسرفت دموکراتیک و نظامی و امنیتی شـدن گسـتردۀ
عمومی وجـود دارد .او راهحـل کوتاهمـدت در برابـر بیمـاری را دخالـت قدرتمنـد دولتهـا و
تقویت ساختارهای بهداشت و سالمت عمومی در مقابله بـا کـا ییکردن بهداشـت میبینـد و
ً
راهحلهای درازمدت را پیشگرفتن رویکردی کامال مت اوت در نگـاه بـه توسـعه و اسـت اده از
 .۱استاد انسانشناسی دانشگاه تهران

ایمیلnasserfakouhi@gmail.com :
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نظریــات پساتوســعه بــرای توزیــع و بــازتوزیع بهتــر و برابرتــر منــابع ثــروت و رفــاه در جهــان و
سیاستگذاری در جهت سوسیاودمکراسی.
نقطۀ حرکت من در یادداشت پیشرو ،بازاندیشی و رمزگشایی از گ تمان کروناویروس و بـهویژه
م هوم پساکرونا ،با بهرهگیری نسبی از نظریۀ جامعهشناسی علم برونو تور ،1جامعهشـناس فرانسـوی

و یکی از مهمترین متخصصان کنونی در تحلیل شراین و اگونگی حرکت جهـان بهسـوی تخریـب
خویش و نقشی است که علم میتواند بهصورت میبت یا من ی در این فراینـد و در رابطـه بـا بیعـت

ای ا کند .تور در نظریۀ گایایی خود 2اصل و اساس هرگونه تداوم هستی انسان را وابستگی و جبـران
و سازش میان روند رشد و پیشرفتهای فناورانه ،یا بهتر است بگوییم دگرگونیهـای فناورانـۀ زنـدگی

انسانها و جوامع آنها با مادر بیعت دگایا میداند .این نظریه بهصورت مشخص بـا نظریـۀ روسـویی
جــدایی انســان از بیعــت و نگــونبختی او در تمــدن و بــا نظریــۀ بدبینانــۀ لــوی اســتروس مبتنــی بــر

انسانمحوربودن اندیشۀ تمدنهای انسانی که درنهایت سبب تخریب آنها خواهـد شـد 3نزدیکـی دارد
اما آنهه رویکرد تور را متمایز میکند ،به رابطۀ نظریهاش با گ تمان «علم خالص» برمیگردد.
برای آنکه بحی خود را روشن کنیم و پیش از آنکه وارد رابطۀ آن با موضـوع کرونـاویروس
شویم ،باید به یکی از نخستین مطالعات تور اشاره کنیم که مطالعهای انسانشـناختی بـر یـک
آزمایشگاه عصبشناسی است 4که همراه با یک انسانشناس دیگر ارائه داد و همین ور کتـاب
دیگر وی با عنوان دانش در کنش 5و مطالعات بعدیاش که بیش و پیش از هر ایز به دنبـاو آن
بودند که موضوع «ساختیابی اجتماعی» 6علم را نشان دهند و ثابت کنند.
بحی اساسی تور در آن است که علم به صـورتی خنیـی ،یعنـی خنیـی نسـبت بـه روابـن
اجتماعی -اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که درون آن تبیین میشود وجود خارجی نـدارد و بـه
هیچ موضوعی نمیپردازد و این امر نهفقن شامل علوم اجتماعی و انسانی ،بلکـه بـهویژه شـامل
علوم پایه و بنیادی میشود .اینکه علوم گروه اوو از فلس ه تا جامعهشناسـی ،در مدرنیتـۀ متـأخر

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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بهشدت به زیر سؤاو رفتهاند و یا آنهـا را در قالـب مطالعـات ریاضـی مدوسـازی ،یـا در قالـب

نظرسنجیهای پرسشـنامهای کردهانـد و بـه صـورتی تـالش گسـتردهای آغـاز شـده اسـت کـه
ً
«علمی»بودن این علوم به زیر سؤاو رفته ،از آنها اعتبارزدایی شود ،دقیقا به این دلیـل اسـت کـه
ج
علوم انسانی درحقیقت نقطه و سراشمهای برای ایجاد اعتراض و خردهمقاومتهـای مـدنی در
برابر گرایشهای سرمایهداری متأخرند ،بدون اینکـه کمتـرین فایـدهای بـرای آن داشـته باشـند؛
ازاینرو ،نهفقن در عمل ،برای میاو بـا پـایینبردن حـداکیری مقیـاس دسـتمزدها و پاداشهـای
مالی و مادی برای کنشگران در این علوم باید آنها را حاشیهای میکردند ،بلکه با دسـتزدن بـه

گــروه بزرگــی از یورشهــای نمــادین نیــز آنهــا را فاقــد اعتبــار و ارزش نشــان داده ،تصــویر
«جامعهشــناس معتــرض بــدون راهحــل کــاربردی» را بــه مــدلی جهانشــموو تبــدیل کننــد،
ً
جامعهشناسی که ترجیحا «مؤنی» هم باشـد تـا بتـوان در جهـانی کـه بـر مـدو مردانـه بازسـازی
میشود و حتی اگر زنان در آن پیشرفت کننـد در نقـش سیاسـتمدار و ریاضـیدان و فیزیکـدان و
پزشــک و بــه نســبتی اســت کــه از مــدو زنانــه فاصــله بگیرنــد و ...خواهــد بــود و نــه در نقــش
جامعهشناس و انسانشناس و فیلسوف و تاریخدان و ...تا بدینترتیب بتوان علم را بـه علـوم پایـه و
کاربردی تقلیل داد و سـایر اشـکاو شـناخت را بـا یـک عملیـات زیباسـازی 1گسـترده در «هنـر»
خالصه کرد که هراند هم زیبا و باارزش باشد امـا فاقـد مشـروعیت دخالـت در موضـوع جـدی
«علم» به حساب بیاید.
نتیجه روشن خواهد بود :موضوعهای علمی ،اهداف برنامهریزیهای راهبردی و کـاربردی
بهوسیلۀ منافع بنگاههای اقتصادی و نظامی و امنیتـی تعیـین میشـوند و در آنهـا اصـل بـر یـک
اقتصــاد سیاســی داروینیســتی و نظامیشــده خواهــد بــود .در ایــن اقتصــاد سیاســی ،اصــل

سلســلهمراتبیبودن جهانشــموو و انســانمحور اســت کــه بایــد اصــل پایــهای هرگونــه فراینــد
مشروعیتیابی 2قرار بگیرد؛ بدین معنا که رشد و پیشرفت و شـکوفایی اقتصـادی بـه هـیچ روی

زیــر ســؤاو نــرود و سلســلهمراتب درون جوامــع توســعهیافته بــین افــراد «موفــق» و «نــاموفق» و
«مسئوو» و «غیرمسئوو» و سلسلهمراتب بین کشـورهای مختلـف نیـز بـر همـین اسـاس ح ـظ

شود .روشن است که گ تمان دفاع از محینزیسـت بـه دلیـل شـدت محبوبیـت آن و همهنـین
اهمیت واقعیاش برای حتی تداوم سلسلهمراتب در قالب انسانمحوری این گ تمـان نیـز ح ـظ

1. Eugenization
2. Legitimization
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شده اما تعبیر و اجرای آن بازهم بر اساس الگوها و استراتژیهایی با هندسۀ متغیر ،بنـا بـر همـان

معیارهای سلسلهمراتبی و دوگانۀ موفق/ناموفق انجام میگیرد؛ ازاینرو ،به باور مـا همـان انـدازه
ً
که در جنگ جهانی اوو و آن لوانزای موسوم به اسپانیایی که نـامی کـامال گمراهکننـده اسـت،
مسئلۀ اساسی جنگ بود ،در بیماری کروناویروس نیز فروپاشی در حـاو حاضـر موقـت جهـان
اجتماعی که میتواند و نیمدت شود و پیامدهایی سنگین در بر داشته باشد ،ما بـا محوریـت
اقتصاد سروکار داریم .در نخستین مورد ،علم بازیهۀ دست سیاست جنگ لبانۀ ملیگرا بـود و
در دومی بازیهۀ اقتصاد نولیبراو بازار بیضابطه.
برای ورود به بحی کروناویروس ،میتوان از میاو آن لوانزای اسـپانیایی آغـاز کـرد و از ایـن
پرسش ساده که ارا به این بیماری «اسپانیایی» گ ته میشود ،درحالیکه امـروز همـه میداننـد

منشأ آن در اسپانیا نبوده است؟ دلیـل فراتـر از روایـت تـاریخی ،دارای معنـایی تحلیلـی اسـت:
آن لوانزای اسپانیایی کـه در زمسـتان  ۱۹۱۷و بهـار  ۱۹۱۸آغـاز و تـا  ۱۹۱۹یکسـوم از جمعیـت

جهان یعنی پانصدمیلیون ن ر از یکمیلیارد و هشتصـدمیلیون جمعیـت آن زمـان جهـان بـه آن
مبتال شدند ،به مرگ  ۵۰دو در بعضی برآوردها تـا  ۱۰۰میلیـون ن ـر انجامیـد؛ و خـود از د یـل
اصلی ظهور فاشیسم و رییمهای توتالیتر ،نسلکشیها و کشتار بزرگ جنگ جهـانی دوم بـود.
این بیماری در آمریکا آغاز شد و همراه سربازان و جنگ به همۀ جهان منتقل شـد و در شـراین

بسیار آلوده و سخت این جنگ -که به جنگ خاکریزها موسـوم اسـت و در آن سـربازان در
بدترین شراین بهداشتی و در حالت بیماری کامل میجنگیدند و همـین در انتهـا جنـگ را بـه
ً
یک «قصابی بزرگ» تبدیل کرده بو -در همۀ دنیا انین تل ات هولنـاکی داشـت امـا دقیقـا بـه
دلیل آنکه سانسور نظامی اجازۀ انتشار اخبار مربـو بـه بیمـاری را نمـیداد و اسـپانیا اـون در
ً
جنگ بی رف بود و مطبوعاتش نسبتا آزادانه میتوانستند در خصوص بیماری صحبت کننـد و
1
همهنین تل ات بسیار با ی آن لوانزا در آن ،به نادرست بهعنوان منشأ این اپیدمی معـروف شـد.
ً
درنتیجه ،کامال مشخص بود که علم در وو ساوهای جنگ و بالفاصله پـسازآن از شـراین و
الزامــات سیاســی تبعیــت میکــرد و لــذا نمیتوانســت پاســخی مناســب بــه اپیــدمی بدهــد؛

بهعبارتدیگر ،ساختهشـدن موضـوع علـم ددر اینجـا اپیـدمی براسـاس شـراین اجتمـاعی انجـام
میگرفت که جنگ و پسـاجنگ را بـه وجـود آوردنـد کـه تقابـل گـروه پیـروز مت قـین بـا گـروه

1. Barry, John M (2009), The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History,
Penguin.
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شکستخورده دآلمان و متحـدانش بـود ولـی بهـای سـنگین ایـن رونـد را کـل جهـان و بـهویژه
کشورهای فقیر و استعمارزده دادند .در یک مقایسـه میتـوان بـه تل ـات آن لـوانزای اسـپانیایی در
ایران اشاره کرد که آن را بین یـک تـا دوونیممیلیـون ن ـر ،یعنـی  ۸تـا ۲۲درصـد جمعیـت 1بـرآورد

کردهاند و همین تل ـات در آمریکـا ،حـدود نیممیلیـون ن ـر ،یعنـی ۰.۶درصـد از جمعیـت بـوده
است 2.تل ات در هند نیز در حدود ۱۳میلیون ن ر بوده است؛ بنابراین ،میتـوان از نـوعی گسسـت
استعماری -سیاسی بهمیابه هدایتکنندۀ امر علمی در این امر سخن گ ت.
اما در مقایسه دربارۀ کروناویروس میتوان از یک گسست اقتصادی سخن گ ـت .در سـی
ساو گذشته ما اندین روند در موقعیت اقتصادی ،سیاسی و بهداشتی جهـان را شـاهد بـودهایم
کــه شــاید بتواننــد وضــعیت کنــونی را توضــیح دهنــد .ایــن رونــدها ازجملــه عبارتانــد از۱ :
شهریشدن شدید جهان ،همراه با تشدید روند تجمیع جمعیتی به دلیل سبک زنـدگی و بـهویژه
ً
مصــرفگرایی افرا ــی در ایــن ســبک زنــدگی کــه نیــاز بــه تجمیــع ،مــیال شــیوههای زیســت
آپارتماننشینی بزرگ و متراکم و کا ییکردن فضای شهری را به شیوههای بسـیار رایـج تبـدیل
کرده است و اگر میبینیم امروز نیویورک به بزرگترین مرکز جهانی کروناویروس تبـدیل شـده
ً
دجایی که آن لوانزای اسپانیایی نیز عمال آغاز شده بود نباید اندان شگ تزده شویم ،زیرا ایـن
شهر یکی از با ترین تراکمهای جمعیت بر کیلومترمربع در جهان را داراست ۲ ،تشدید رونـد
اقتصاد نولیبرالی و سرمایهداری مالی و پـولی و غالـبکردن آن در رونـد بیشازپـیش مبـاد ت
ً
تجاری بینالمللی و ایجاد یک بازار بینالمللـی کـامال مسـلن بـر تمـام روابـن برپایـۀ د ر۳ ،
صنعتزدایی از کشورهای توسعهیافته و انتقاو گستردۀ صنایع به کشـور اـین بـرای رسـیدن بـه
بهای تمامشدۀ حداقل و ح ظ بقۀ متوسن اقتصادی و رفاهی در کشورهای توسعهیافته بـهرغم
شکنندگی موقعیت استقراض در آنها و بهرغم خطر سپردن بخش بزرگ اقتصاد جهـان بـه یـک
کشور اقتدارمدار و غیرش اف و با جاه لبیهای امپراتورمنشانه در سطح اقتصـادی و سیاسـی و
حتــی نظــامی و ن ــوذ زیرکانــه و پیوســته در کشــورهای دیگــر ۴ ،خصوصــیکردن گســترده و
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تخریب ساختار نظام بهداشتی به سود بخش اقتصادی پزشکی درآمدزا ۵ ،پزشکیشدن جهـان
که بهویژه از دهۀ  ۱۹۷۰شدت بیشتری گرفت ،بهگونهای که در گ تمان علمی هراه بیشتر این
گرایش تقویت شد که «پیری» بهمیابـه یـک «بیمـاری» تلقـی شـود و «جـوانی» بهمیابـه یـک
موقعیــت قابلپایدارشــدن بــهرغم عمــر بیولوییــک .ایــن امــر نــهفقن پیامــدهای جنایتکارانــه و
خشونتآمیز نظیر شکلگیری مافیای بزرگ پیوند اندام و توریسم پزشکی داشـت ،بلکـه سـبب
شد که این گ تمان بهشدت دموکراتیزه شود و توقـع «عمـر دراز» بـه یـک مطالبـۀ اجتمـاعی و
ً
گرایش عمومی تبدیل شود که مابازای اقتصادی و البته کامال خواستهشدۀ آن کا ییشدن بـدن
و سالمت و جوانی و تشدید باورنکردنی مصرف در این حـوزه و بخشهـای اقتصـادی مربـو
به آنها بوده است ددرمان بیمارسـتانی ،داروسـازی ،پژوهشهـای پزشـکی ،سـالمت ،بیمـههای
درمان و تصادف و ازکارافتادگی ،ورزش ،زیبایی و مبارزه با اثـرات پیـری و سـاخت پروتزهـای
پیشرفته و غیره  ۶ ،سیاستهای علمی هدایتکننـدۀ بودجـهها بهسـوی پرسـودترین داروهـا و
درمانها دداروهای مبارزه با پیری ،جراحیهای زیبـایی و پیونـد انـدام ،دندانپزشـکی لـوکس و
زیبایی ،سیاستهای دارویی براتورهای بزرگ در سی ساو گذشته برای رشد و توسـعۀ درمـان
پیری و داروهای زیبایی ،سیاستگذاری بهداشت به سود خصوصیسازی هراه بیشتر مبارزه با
سر انهای ناشی از سبک زندگی مرفـه دپرخـوری ،تنآسـایی و کـم ّ
تحرکـی و ...و غیـره و
درست برعکس کاهش بودجه و گـاه ددر ـوو انـد سـاو اخیـر ازمیانبرداشـتن بخشهـای
مبارزه با بیماریهای ع ونی دبا این فرض ناگ ته و یـا زیباییسازیشـده کـه اینهـا بیماریهـای
فقرایی است که بهویژه در آفریقا قـادر بـه پرداخـت هزینـههای پـژوهش داروسـازی نیسـتند و
برعکس تمرکز سرمایهگذاری بر پژوهش و سـاخت داروهـای بـا بردن قابلیتهـای جـوانی در
افراد مسن و بهعقبانداختن پیـری و تمـام بیماریهـای ناشـی از آن و درمـان و بـا بردن عمـر
بیماریهای ناشی از سبک زندگی تنآسایانه در کشورهای ثروتمند؛ ازاینرو ،نباید شـگ تزده
شد که در آمار مربو به قربانیان کروناویروس برای میاو در آمریکا -که امروز به مرکز جهـانی
این بیماری تبدیل شده -با انین سطح با یی از نابرابری نژادی روبـهرو میشـویم :آمـار میـزان
مرگومیر در شیکاگو که در هشتم آوریل  ۲۰۲۰اعالم شد ،نشان میدهد که میـزان مرگومیـر
ناشی از کروناویروس در میان جمعیـت سیاهپوسـت ایـن شـهر د۳۰درصـد جمعیـت در سـطح
۷۱درصد است 1.این ت اوت که در بخشهای دیگـر آمریکـا ازجملـه در نیویـورک ،لوئیزیانـا و
1. Coronavirus wreaks havoc in African American neighborhoods, https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada52194018
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غیره نیز دیده میشود ،گویای آن است که عامل اقتصادی و در اینجا فقر که خـود را در قالـب
بدنهای ناسالم بیماران سیاهپوست دمبتال به دیابت و ااقی م ر به دلیل تغذیۀ نامطلوب و بد
نشان میدهد ،میتواند عاملی اصلی در تبیین نظـری بیمـاری باشـد .افزونبـراین ،رابطـهای کـه
میتوان میان روشهای شدید پلیسـی بـرای گسـترش بیمـاری مشـاهده کـرد :قرنطینـۀ خـانگی
سخت ،مقررات شدید امنیتی همراه با ضربوجرا و توهین ددر هند و برخی کشورهای جهـان
سوم برای جلوگیری از تردد و خالیکردن شهرها از مردم ،هراند بدون شک مؤثرند امـا فراتـر
از گ تمان زیباسازیشدهای که آنها را در قالب «دغدغۀ بزرگ» برای جلوگیری از تل ات -که
نهفقن نسبت به آن لوانزای اسپانیایی ،بلکه حتی نسبت به سایر اپیـدمیهای قـرن بیسـتم و حتـی
اپیدمیهای ارخهای نظیر آن لوانزای فصلی در حاو حاضر بسیار بـا نیسـت -گویـای وجـود
دغدغۀ بزرگتری نیز است و آن ازکارافتادن ارخ اقتصاد بـهویژه در اقتصـاد پـولی و بازارهـای
مالی است .میزان زیان انده تهای بورسهای بزرگ پس از کروناویروس به حدی بـوده اسـت
که سود بیش از پنج ساو گذشتۀ آنها را از میان برده است .اشمانداز یک فروپاشـی اقتصـادی
در اقتصاد آمریکا و این که ممکن است به یک رکود اقتصادی جهانی در سطح بحـران ۱۹۳۰
و حتی بدتر از آن دبا نرخ بیکاری  ۱۵تـا ۲۰درصـدی در آمریکـا منجـر شـود ،از هماکنـون در
آمریکا پس از تصـویب بسـتۀ دوهزارمیلیـاردد ری ،بحـی بسـتۀ دههزارمیلیـاردد ری را بـرای
راهاندازی دوبارۀ اقتصاد مطرا کرده است؛ و میتوان با مشروعیت ایـن پرسـش را مطـرا کـرد
که شتابزدگیای که برای انجام قرنطینۀ سخت ددر این و سپس اروپا با توسل به اسـت اده از
همۀ ابزارهای پلیسی و امنیتی به کار برده شد ،آیا در قرینهای وایگون اما هممعنا با شـتابزدگی
دیگری که اکنون برای بازگشایی اقتصاد در جهان بهرغم تمـام خطـرات موجـود دیـده میشـود
تکرار نمیشود؟ و آیا گ تمـان مبالغـه در مرگومیرهـا روی دیگـری از سـکۀ اسـطورۀ «مـرگ
بهمیابه بیماری» ولو در سنین بسیار پیشرفته نیسـت؟ بـه ایـن پرسـشها میتـوان بـه صـورتهای
مختل ی پاسخ داد و بیشک پاسخهای تک جبعدی و سیاهوس ید بدترین پاسخها خواهند بود امـا
در همۀ این پرسشها فرض اولیۀ ما ،یعنی خنیینبودن علـم و سـاختیابی اجتمـاعی آن مطـرا
است.
و اینجاست که میتوان استد لی بدبینانه را مطرا کرد که بههیچروی ربطی بـه نظریـههای
ً
تو ئه نـدارد و لزومـا در قالـب رحـی حسابشـده انجـام نمیشـود :ایـن اسـتد و بـه همـان
ساختاری برمیگردد که در با بـه آن اشـاره شـد :موفق/نـاموفقبودن در جامعـۀ سـرمایهداری
متأخر که در یک داروینیسم خشونتآمیز اجتماعی و با ابزار کرونـاویروس بـه انجـام میرسـد.
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در این مورد ،نیاز به آن هست که بر یکی از اختالفهای بسیار مهم میان آن لوانزای اسپانیایی و
کروناویروس اشاره کنیم و آن اینکه در مورد نخست ،قربانیان اصلی کودکان و جوانان بودنـد و
در مــورد اخیــر ،افــراد مســن و بیمــار؛ ازایــنرو ،گســترش ایــن بیمــاری از یکســو و بازگشــایی
اقتصادی ازسویدیگر میتوانـد بـه نتیجـهای نـاگزیر برسـد و آن ،میـزان بـا ی نـرخ مرگومیـر
ناتوانترین ،فقیرترین و پیرترین مردم جهان و در یک کالم پرهزینهترین و کمسودترین افـراد در
ً
جهان که کامال با منطق سرمایهداری نـولیبرالی انطبـاب دارد .هرانـد بـهاحتماوزیاد مرگومیـر
آنقدر نخواهد بود که از نوعی حذف اقشار ضعیف صحبت کنیم اما در اینجا دو نکتۀ اساسـی
وجود دارد که در م هوم خشونت نمادین بوردیویی و م هوم رد و مراقبت و تنبیه فوکویی خـود
را نشان میدهند :در جهان پساکرونا بسیاری از خشونتها ،نظیر حـبس مـردم در خانههایشـان
برای ح ظ آنها از بیماری ،زیر مراقبت گرفتنشان به ور کامل و از ریق ابزارهای الکترونیکی،
تنبیه آنها به دلیل شکستن رد و خروج از حصر ،آزاد خواهد بـود و در افـراد درونـی میشـود،
همهنان که موقعیتهای «شکننده» نظیـر فقیربـودن ،پیربـودن ،بیمـاربودن ،موقعیتهـایی کـه
افراد باید تا جایی که میتوانند از آنها گریزان شوند و راهحلی که برای ایـن کـار بـه آنهـا نشـان
داده خواهد شد در منطق داروینیسم اجتماعی بازکردن راه بـر یـک داروینیسـم هراـه بیشـتر و
بزرگتر اجتماعی در عرصۀ اقتصاد نولیبرالی خواهد بود.
اما آنهه دراینمیـان بـهعنوان پیشـنهاد میتـوان مطـرا کـرد همـان پیشـنهادهایی اسـت کـه
ساوهاست اقتصـاددانان سـاختارگرا و جامعهشناسـان رفـدار اقتصـاد اجتمـاعی انسـانمحور و
بیعتمحور مطرا میکنند؛ یعنی ارخش گسترده و رادیکاو از نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر
سیاســـتهای ســـرمایهداری بـــازار بیضـــابطه بـــه رف ســـرمایهداری اجتمـــاعی مبتنـــی بـــر
سوسیاودموکراسی .این مهمترین پیشنهاد کـاربردی اسـت کـه بهسـرعت قابلاجراسـت امـا در
درازمدت نیاز به تغییری اساسی در سبکهای زندگی و برنامهریزی درزمینۀ توسـعه وجـود دارد
که میتوان از آرای نظریهپردازان مهمی همهون آرتور و اسکوبار 1و والتـر مینیولـو 2در رویکـرد
موسوم به پساتوسعه 3است اده کرد .جهان پساکرونا ،ایزی نیست جز جهان پـس از بحرانهـای
اقلیمی که دهها ساو است جهان آنها را تجربه میکند؛ ایـن ،جهـانی نیسـت جـز سـازماندهی
مت اوتی نسبت به فضا و به زمان که کمتر نسبت به بیعت پرخاشجو باشـد و بتوانـد مصـرف و
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رفاه را میان کشورهای مختلف و درون هر کشور براساس عـدالت اجتمـاعی و سیاسـی توزیـع
 ایـن رونـدها و. فاسـد و جنایتکـار و مافیـایی فاصـله بگیـرد،کند و از روندهای محافظهکارانـه
ً
بهویژه پیوندشان با یکدیگر ایزی جز یک کواۀ بنبست نیست که لزوما و در صورت ان عـاو
 به ازمیانرفتن کامل گونۀ انسانی یا آسـیبخوردن،جامعۀ مدنی و جامعۀ علمی در دفاع از خود
.جدی و پسرفت گستردۀ دموکراتیک و سطح زندگی کل بشریت منجر خواهد شد
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دنیای پساکرونا و لزوم بازاندیشی درباره «علم -در-جامعه»
تأملی پیرامون بازاندیشی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و الگوهای
سواد علمی در جامعه
جبار رحمانی

1

از زمـانی کـه کرونـا در جامعـۀ ایرانـی شـیوع یافتـه ،برخـی رفتارهـا و جریانهـای متنـاقر در
نظامهای معرفتی جامعه نیز بروز کرده است .ازیکسـو ،ـب سـنتی بـا ادعـای اسـالمیبودن،
داعیۀ ارائۀ فهم دقیق و درمان کارآمد کرونا را داشت و ازسویدیگر ب جدید با شـناختی کـه
ً
از ویروسها و باألخص کووید ۱۹-داشت ،درکی کامال مت اوت را ارائه میکرد و بـین ایـن دو
نظــام ــب ،نزاعــی جــدی و همهجانبــه اوج گرفــت .تنــاقر دیگــری کــه رخ داد ،در عرصــۀ
مدیریت سیاسی و اجتماعی بحران بود که بر سر قرنطینـۀ قـم رخ داد .اولـین شـهری کـه بـرای

قرنطینه مطرا شد ،قم بود و نزاعی بیصدا بر سر این مسئله در جامعۀ ایرانـی درگرفـت .گـویی
این قرنطینهکردن ،دون شأن شهر قم بود .باألخص وقتی قرار شد برای اولینبار در تاریخ مـدرن

تشیع ،بارگاههای مقدس بسته شوند ،این نزاع به حداکیر رسید .در ایـن شـراین ،متولیـان بارگـاه
حضــرت معصــومه ،اســتد وهای پزشــکی مــدرن خاصــی را بــرای ضــدباکتریبودن ضــریح

میآوردند تا جلوی بستهشدن حرم را بگیرند .در ه تۀ دوم شیوع بود کـه ناگهـان رئیسجمهـور
در اظهارنظری تخصصی اعالم کرد که ه تۀ بعدش همـهایز عـادی خواهـد شـد ،درحالیکـه
 .1استادیار انسانشناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلRahmani@iscs.ac.ir :
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همۀ نظام بهداشتی و درمانی از شروع گستردۀ شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران خبـر میدادنـد.

ستاد بحـران نیـز سـخنگویان مختل ـی داشـت ،گـاه یـک پزشـک و گـاه سـایر افـراد سیاسـی
گزارشهایی متناقر میدادند .مردم هم در این میانه ،ازیکسو بق بهداشت مدرن بـا شسـتن

دست و زدن ماسک و ...مراقبت میکردند و ازسویدیگر روزی اند وعـده دمنـوش زنجبیـل
مینوشیدند تا بق توصیۀ ب سنتی ،بع گرم ،به نابودی ویروس منجر شـود .زمـانی هـم کـه

دربهای حرم در قم و مشهد با اجازۀ علمای بزرگ دین بسته شد ،عدهای از مؤمنان عـادی بـا
ً
شعار حیدر حیدر ،دربها را شکستند و وارد حرم شدند .این صرفا جهـان معطـوف بـه میـراث
سنتی نبوده که تعارضهای فوب را داشت ،عرصۀ روشن کری مدرن نیز در این میانه مسـئلههای
خودش را داشت .دراینمیان ،برخی از روشن کران ،از نوعی پیشگویی قطعی نسـبت بـه آینـده
ً
دمیال افوو دین و ...یا افوو غرب صحبت میکردند ،از جهانی انسـانیتر کـه بهواسـطۀ کرونـا
پیش میآید ،یا روشن کران سنتی دبرخی روحانیون از دورۀ آخرالزمانی سخن میراندنـد .همـۀ

اینها نشان از اغتشاشی عظیم در میان گروههای مختلف جامعـه اعـم از مـردم عـادی ،پزشـکان
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 .تقریبـا همـۀ
کسانی که در باب آن سخن میگ تند ،در یک نکته اشتراک داشتند ،اینکه ایـن یـک ویـروس
ناشــناخته و غیرقابــلپیشبینی اســت ،درحالیکــه همــه در پــی شــناخت و پیشبینــی آینــده و
پیامدهای آن بودند .اغتشاش در عملکردهای کنشگران مختلف ،با جریانهـای گسـتردهای از
ً
شایعات دائما تشدید میشد و هر جریانی در حرکت خودش گاه مصممتر و گاه بهشدت متغیر
عمل میکرد .نزاعی را که در وهلۀ اوو در مدیریت بحران ،سـپس در دانـش پزشـکی سـنتی و
مدرن در باب کرونا و درنهایت در نحوۀ رفتار مردم خودش را نشان داد ،میتوان به انـد دسـته
تقسیم کرد -۱ .نـزاع در سـطح مـدیریتی؛ رئیسجمهـور یـا مـدیریت بحـران بـرخالف دانـش
پزشکی در خصوص وضعیت آتی شیوع این ویروس حـرف مـیزد -۲ ،نـزاع در سـطح ـب و
درمان؛ پزشکان سنتی و مدرن به نبردی نابرابر و به ن ع ب مدرن وارد شده بودنـد ،و  -۳نـزاع
نهادهای اجتماعی ذین وذ ،نهاد حوزه و روشن کران؛ نهاد حـوزه در بخشهـایی ماننـد تولیـت
آستان مقدس قم ،جلوی برنامۀ قرنطینه یا بستهشدن حرمها و سایر مناسک جمعی را میگرفـت
و ازسویدیگر ،منتقدان بسـیاری بـه ایـن عـدمتمکین متولیـان در برابـر قرنطینـه پرداختنـد و -۴
تناقرهای عملکردهای مردم؛ در میان مـردم هـم گروهـی بـه شـ ای حرمهـا پنـاه میبردنـد و
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گروهی به بع گرم و گروهی نیز به علم جدیـد و مـواد ضـدع ونیکنندۀ آن .ایـزی کـه ایـن
وضعیت را تشدید میکرد ،خبرهای نقـیر و گـاه شـایعهها بـود .یکـی از ایـن شـایعهها ،تـأثیر
نوشیدن الکل بر ازبینرفتن ویروس بود که این نگرش غلن به دلیل مصرف الکلهـای تقلبـی و
صنعتی ،حدود  ۳۲۰ن ر را به کام مرگ فرستاد .حل این نزاعها که در ظاهر بـیربن بـه هـم بـه
نظر میرسند ،بدون ارائۀ درکی کالن از بسترهای برساخت آنها امکانپـذیر نخواهـد بـود .بایـد
صورتبندی عمیقتری از این مسئله به دست دهیم تا بتوانیم فهمی بهتر از آن ارائـه کنـیم .ایـن
نزاعها و تناقرها ،تصادفی یا شخصی نیستند؛ آنها ریشههای تاریخی و اجتمـاعی خودشـان را
دارند.
آنهه در نزاعها و تناقرهـای فـوب رخ داد ،در سـه سـطح قابل بقهبنـدی اسـت -۱ :فهـم
بیولوییک و بی این ویروس دکه اوج آن نزاع ـب سـنتی و مـدرن بـود و ارائـۀ راهکارهـای
درمانی و تبعیـت مـردم از آنهـا -۲ ،مـدیریت جـامع و اجتمـاعی ایـن شـیوع در جامعـه توسـن
نهادهای مربو ه دستاد ملی مـدیریت بیمـاری کرونـا و رفتارهـای نقـیر آن و جابجـایی آن در

اند مرحله و  -۳درنهایت ،بحیهایی بود که در میان مـردم و نخبگـان حـوو دنیـای پـس از
کرونا رخ داد ،آنهه ذیل پیشگویی از دنیـای پسـاکرونا و پیامـدهای کرونـا بـر جامعـۀ ایرانـی و
جهان انسانی مطرا میشد .در محور زمان میتوان شراین را اینگونه توضـیح داد کـه بحرانـی
فراگیر در شناخت بیماری در زمانه حاو ،سیاستگذاری بـرای کنتـرو و درمـان آن در جریـان

زمان پیشرو و پیشبینی برای آیندۀ پساکرونایی شکل گرفت .ایـن بحـران سـهمرحلهای ،یکـی
در حوزۀ دانش شناخت موجودات بود ،اینکه اگونه میتـوان ایـن ویـروس را شـناخت و آن را
کنترو کرد ،دیگری در باب حکمرانی و مدیریت جامعـه بـود ،اینکـه هـر جامعـهای را حسـب
شرایطش اگونه باید فهمید و مدیریت کـرد و البتـه نظامهـای ارزشـی و الگوهـای فرهنگـی و

فرهنگ سیاسی قشر حاکم ،تعیینکنندۀ نوع مواجهۀ هر جامعه با کرونا بـود کـه بایـد بهدرسـتی
مورد توجه قرار میگرفت .درنهایت ،سومی در باب ت کرات انتقادی و بازاندیشـانهای بـود کـه

میخواست مسیر پیشروی جامعه را ترسیم کند ،دیدگاههایی که سعی میکردند انحرافهـایی
را که بهواسطۀ خطاهای جامعه و سیاسـت نسـبت بـه حقیقـت رخ داده بـود بازشناسـی کننـد و
جامعه را بهسمت اصالا رویههای غلن و حرکت بهسوی حقیقت هدایت کنند .همـۀ اینهـا در

میدان شیوع ویروسی رخ میداد که هنوز حتـی شـناخت دقیقـی از آن وجـود نـدارد و در یـک
موقعیت هاویه و آش تگی معرفتی و وجودی قرار داریم و حتی نمیتوان گ ت که ایـن شـیوه و

 / 428جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران

ً
همهگیری جهانی اه زمانی کامال به پایان خواهد رسید؛ بهعبارتدیگر ،همۀ ابهامها در فضـای

مهآلود و مبهم ناشی از یک ویروس ناشناخته بود .در موقعیـت ناشـناخته بـا دشـمنی ناشـناخته،
این تناقرهای کنشگران نیز رخ میداد ،گویی همۀ زندگی مهآلود شده بود.
بنا بر آنهه پیشتر توضیح دادیم ،سردرگمیها و تناقرهای جامعه را میتوان بـه ور خالصـه در
 -۱سردرگمی برای انتخاب یک نظام معرفت/دانش/علم مبنایی ،بهعنوان راهنمـای فهـم وضـعیت،
 -۲تصمیمگیری برای مدیریت و حکمرانی بر آن و  -۳کنشـگری همـۀ گروههـا و افـراد نسـبت بـه
آیندهاش برای برساخت جهان پساکرونایی توصیف کرد .برای کنشگران درنهایت در عرصۀ مراقبـت
پزشکی ،مدیریت اجتماعی بحران و ترسـیم مسـیر پـیشرو معلـوم نبـود کـه بـه کـدام نـوع دانـش و
گزارههــای مبنــایی پایبندنــد یــا بایــد باشــند .مســئلۀ دوم ،نــوعی خلــن و جابجــایی در هرکــدام از
ساحتهای سهگانۀ فوب بود؛ پزشکان که متخصص بیماری و ویروس بودند و قرار بـود دربـارۀ فهـم
واقعیت ویروس و کنترو آن سخن بگوینـد ،دربـارۀ نحـوۀ مـدیریت اجتمـاعی تصـمیم میگرفتنـد،
بیآنکه مقتضیات جامعه را در اقناع برای همکاری در این سیاستها در نظر بگیرند ،آنهـا گزارههـای
پزشکی را صادر میکردند و انتظار داشتند جامعه نیز تبعیـت کامـل داشـته باشـد .سیاسـتمداران کـه
قرار بود جامعه را ب همند و آن را مدیریت کنند ،دربارۀ مباحی پزشکی داعم از جنـگ بیولوییـک و
زمان اتمام شیوع و ...نظر میدادند و مردم نیز در این میانه گاه ب سنتی و گاه ب مـدرن و گـاه
هردویشان را مدنظر قرار نمیدادند .شاید نزاع میان ب سنتی و ب مدرن دبه یاد داشـته باشـیم کـه
هیچکدام هنوز شناخت دقیقی از این ویروس و راه درمانی برای آن ندارند بتواند بـهخوبی ایـن نـزاع
را در سـطح اولیــهاش بـه مــا نشـان بدهــد .مــردم بـه کــدام سیسـتم از گزارههــای بـی بایــد اعتمــاد
میکردنــد؟ اــرا جامعــه در مراقبتهــا و در موضــوع قرنطینــه بــه ــب مــدرن اعتمــاد نکــرد ،ولــی
درعینحاو پیرو کامل ب سنتی هم نبود؟ ارا ایـن نظامهـای دانـش ،مرجعیـت و اقتـدار کـافی در
جامعه ندارند؟ میتوان پاسخهایی مختلف به کمک م اهیم گونـاگون داد امـا بـه نظـر میرسـد کـه
مسئله را از یک منظر میتوان در سطح آ گـاهی و مبـانی معرفتـی و کنشـگری ناشـی از آن جسـتجو
کرد .پاسخ اولیه به این مسئله آن است که سواد علمی جامعه اندک است .کمبود سواد علمـی ،دلیـل
همۀ این رخدادهاست؛ هـم در میـان مردمـی کـه بـه ـب مـدرن اعتمـاد نمیکننـد و هـم در میـان
مسئو نی که در ب مدرن دخالت مینمایند.
م هوم سواد علمی یکی از م اهیم کلیدی در حوزۀ مطالعـات علـم و جامعـه اسـت .آنهـه
کنشگران در زندگی روزمرهشان انجام میدهند ،یک امـر فـردی نیسـت .اگـر یـک کـارگر یـا
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کارمند ،برای مبارزه با کرونا به ب سنتی پناه میبرد ،یـا مـدیری سیاسـی کـه در بـاب مسـائل
بیولوییک گزارههایی عجیب میگوید ،این خطاها را نمیتوان به وجـه فـردی و شخصـی آنهـا
تقلیل داد .مسئلۀ اصلی آن است که نظامهای آ گاهی و گزارههای بنیادی در ذهن ما ،محصوو
فردیت ما نیستند ،بلکه آنها برگرفته از جهانی اجتماعیانـد کـه مـا در آن زنـدگی مـیکنیم و از
ریق آن بهعنوان یک شهروند دیک کارمند یا یک وزیر جامعهپذیر میشویم .به همـین دلیـل
این نکتۀ مبنایی را باید در نظر گرفت که خطاهایی که افراد در فهم واقعیت کرونا و مواجهـه بـا
آن یا مدیریتش داشتند ،در جهانی اجتماعی ریشه دارند که در آن زیست میکنند .آنها درواقـع
به ایزی که باور دارند ،عمل میکنند؛ اه در ب سنتی و اه در ب مدرن ،عامـۀ مـردم بـه
گزارهها و الگوها و شیوههای درمـان و پیشـگیری آنهـا بـاور دارنـد و بـدانها عمـل میکننـد،
بیآنکه اکیریت این باورمندان بتوانند توضیحی درست از مکانیسـم هرکـدام از آنهـا بدهنـد .از
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
نهایی در باب این بیماری را دارد و دیگری نیز میل همان مردمی که دربهای حرم را شکستند
معتقد است که هردوی این بها درواقع کاری از دستشان برنمیآید و حرم ،ش ای جسـمی و
روحی میدهد.
این سه گروه -فارغ از ت اوتهـای فـوب -در دو نکتـه شـبیه همانـد :اوو ،در حقیقیدانسـتن

باورهایشان و دوم آنکه همۀ آنها صرفنظر از باورهایشان ،به ایـن ویـروس آلـوده میشـوند و گـاه
جانشان را هم از دست میدهند .این مسـئله نشـان میدهـد کـه در هـر سـۀ ایـن گروههـا ،منطـق
ً
مواجهه با کرونا در بنیاد خودش ،عمیقا مشـابه هـم اسـت و آنهـه ت ـاوت دارد محتـوای باورهـا و
عقایـد و ارزشهــای آنهاسـت .وگرنــه همــۀ آنهـا براســاس ارزشهــا و عقایـد و باورهایشــان عمــل

میکنند .هر سۀ اینها منطق علی خاصی را در فهم و مواجهه با کرونا به کـار میبرنـد؛ یکـی مـواد
ضدع ونی را علت ازبینرفتن ویروس میداند ،دیگری بع گرم را و سومی هـم قـدرت و برکـت
ضریح مقدس را ازبینبرندۀ بیماری میپندارد .همۀ آنها از قانون علیت هم است اده میکنند امـا بـا
ارجاع به علتهای مت اوت .اما در جهان مدرن و حسب درک رایج از م هوم سواد ،م هـوم سـواد
علمی و سواد سالمت ،داو بر آناند که علـوم مـدرن و پزشـکی مـدرن ،مبنـای فهـم مـا از جهـان
بیعت ،بیماری و درمان آناند و ما براساس ارجاع بدان و عمل به الگوهای توصیهشـدۀ آن اسـت

که مسیر خودمان را برای تضمین سالمتی و رفع بیماری میسازیم .اما مطالعات نشـان داده اسـت
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که در جهان مدرن ،سواد علمی مبتنی بر پزشکی مدرن ،رواج عمومی ندارد و شـاید بتـوان گ ـت

این تناقرهای رفتاری ما در برابر کرونا ،ریشه در بحران سواد علمی در جامعۀ ما دارند.
نسبت میان علم و جامعه :سواد علمی

اما سواد علمی ایست؟ در جهان مدرن ،علم بهعنوان نظام معرفتی برتر ،جایگـاهی محـوری داشـت

که البته الگوی بنیادین آن علوم پوزیتیویستی بودند که بیش از همه در علـوم تجربـی تجلـی داشـتند.
به همین سبب جامعۀ مدرن بهشدت داار مسئلۀ ترویج آ گاهی علمـی در میـان مـردم شـد ،هرانـد
همیشه به ت کیک میان دانشمندان دپیامبران دنیـای مـدرن و عامـۀ مـردم قائـل بودنـد .م هـوم سـواد

علمی از دهۀ  ۱۹۵۰مطرا شد که بر ضرورت افزایش دانـش علمـی شـهروندان مبتنـی بـود و مسـئلۀ
اصلی در دو آن ،مسئلۀ علم برای عموم است .در تعری ی مقدماتی از سواد علمی میتوان گ ت کـه
افراد برخوردار از سواد علمی ،از دانش مقدماتی دربارۀ امور مرتبن با علم و فنـاوری -بـهویژه آنهـایی

که به ور مستقیم با زندگیشـان مربـو اسـت -برخوردارنـد .رئـوس کلـی م هـوم سـواد علمـی در
مجموعهای از تعاریف مختل ی که برای آن آمده است عبارت است از:
 ۱درک کلی ماهیت ،اهداف و محدودیتهای علم و فهم رهیافت علمی و آشنایی بـا رابطـۀ
میــان نظریــه و مشــاهده؛  ۲درک ماهیــت ،اهــداف و محــدودیتهای فنــاوری و ت ــاوت علــم و
فناوری؛  ۳شناخت نحوۀ تعامل علم و فناوری و شناخت رابطـۀ میـان توسـعه و تحقیـق؛  ۴درک
رابطۀ میان علم و فناوری و جامعه و ازجمله نقش دانشـمندان و متخصصـان فنـاوری در جامعـه و
ساختار فرایندهای تصمیمگیری؛  ۵درک عمومی از زبـان و سـایر برسـاختههای اصـلی علـم؛ ۶
درک کلی از نحوۀ ت سیر دادههای عـددی؛  ۷توانـایی بـرای اسـت اده از ا العـات تخصصـی و
محصو ت فناوری پیشرفته؛  ۸برخورداری از ا العات مقدماتی دراینخصوص که برای کسـب
1
ا الع و دریافت نظرات مشورتی در ارتبا با علم و فناوری به کجا باید رجوع کرد.
بهعبارتدیگر ،سواد علمی از آ گاهی تا کنشگری را دربرمیگیرد .حاو بیایید ایـن تعریـف
را در بافـت جامعــۀ کرونــایی ایــران در بـین افــراد مختلــف ببینــیم .پرســشهـای مــا بــا نظــر بــه
پرسشهای فوب ،از منظر سواد به شکل زیر و از سطح کالن به خرد تغییر مییابد:
 .1هیگارتنر ،است ن د« ، ۱۳۹۱دیدگاههای رایج در باب عمومیسازی علم :مسائل م هومی ،کاربردهای سیاسی» ،ترجمـۀ
کیوان السـتی در :مجموعـه اسـپایس ،بـاوخ و دیگـران د ۱۳۹۱علام ،جامعاه و اخاالق ،ترجمـۀ حسـین شـیخ رضـایی و
همکاران ،تهران :مینوی خرد ،ص .۱۵۰-۱۷۵
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 من از کجا میتوانم ا العات موثق علمی دپزشکی و بهداشتی را کسب کنم؟
 اگونه و بر اه اساسی میتوانم میان ا العات درست و علمـی و ا العـات نادرسـت و
شایعات ت اوت قائل شوم؟
 اگونه میتوانم برپایۀ موقعیت کنونی خود و براسـاس ا العـات درسـت ،بهتـرین تصـمیم را
اتخاذ کنم؟
 بهترین تصمیم من ،اه تأثیری بر کنش جمعی در مبارزه با این بیماری دارد؟
به دلیل اهمیت سواد علمی در جهان جدید است که سیاستگذاریهای بسـیاری بـرای تـرویج
آن شکل گرفته است .در میان رویکردهـای عمومیسـازی علـم ،سـه رویکـرد اصـلی وجـود دارد:
رویکرد اوو که همان رویکرد سنتی است ،بر تمایزی قا ع میان اهل علم و مردم عادی مبتنی اسـت.
درنهایت ،به دنباو ترویج تولیدات گروه اوو در میان گـروه دوم اسـت .فـرض اصـلی ایـن گـروه آن
است که مردم اگر از علم بدانند ،بق آن عمل خواهند کرد .رویکـرد دوم بـر گ تگـو مبتنـی اسـت
که بر ارتبا دوسویه میان این دو گروه تأکیـد دارد و گ تگـو را مبنـای تعامـل آنهـا میدانـد .از ایـن
ً
منظر صرفا اهل علم تولیدکنندۀ علم نیستند ،بلکه تولیدات علمی میتوانند در فهم عامـه ریشـه داشـته
باشند .ازسویدیگر ،این گ تگو بیش از هر ایزی تأکید دارد که اغلـب مسـائل علمـی مـورد توجـه
جامعه و واجد ابعاد معنوی ،اجتماعی و اخالقیانـد و مـردم برحسـب ارزشهایشـان بـا علـم مواجـه
ً
میشوند .درنتیجه ،صـرفا حقیقـت علـم نمیتوانـد تعیینکننـدۀ نهـایی کنشـگریهای مـردم باشـد.
رویکرد سوم هم بر مشارکت عمومی در علم مبتنی است که در آن بیش از آنکـه م ـاهیم و نظریـات
علمی مورد توجه باشند ،بر رعایت اصوو دموکراتیک در سیاست علمـی تأکیـد میشـود 1.نقـدهای
ً
عمومیسازی علم ،بیانگر آناند که ایـن مسـئله همیشـه خـالص و صـرفا مبتنـی بـر حقیقـت علمـی
ً
نیست ،بلکه عمیقا آغشته به مقتضیات جامعه و گروههای مختلف آن است .بـه همـین دلیـل همیشـه
م اهیمی مانند «شبهعلم»« ،علم عامهپسند»« ،تحریف علم» و «علـم اصـیل» بـه دلیـل نـزاع میـان
مراجع و منابع علمی و کاربردهای اجتماعی آن علوم مطرا شده است .هرانـد نمیتـوان بهدرسـتی
مرزهــایی مشــخص بــرای آن تعیــین کــرد .نکتــۀ کلیــدی آن اســت کــه همــۀ آنهــه در ســنتهای
 .1رجبی فروتن ،حسین د« ، ۱۳۹۱عمومیسازی علم :تاریخهـه ،الگوهـا و رویکردهـا» ،در :مجموعـه اسـپایس ،بـاوخ و
دیگران د ، ۱۳۹۱علم ،جامعه و اخالق ،ترجمۀ حسین شیخ رضایی و همکاران ،تهران :مینوی خرد ،ص .۱۰۰-۱۴۹
هیگارتنر ،است ن د« ، ۱۳۹۱دیدگاههای رایج درباب عمومیسازی علـم :مسـائل م هـومی ،کاربردهـای سیاسـی» ،ترجمـۀ
کیوان الستی ،در :مجموعه اسـپایس ،بـاوخ و دیگـران د ، ۱۳۹۱علام ،جامعاه و اخاالق ،ترجمـۀ حسـین شـیخ رضـایی و
همکاران ،تهران :مینوی خرد ،ص .۱۵۰-۱۷۵
د نتی ،جرارد د ، 1389دانش در چالش ،ترجمۀ علی بختیاریزاده ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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عمومیســازی علــم هســت ،بــر درک پوزیتیویســتی از علــم تجربــی دبــاألخص فیزیــک ،شــیمی،
زیستشناسی ،پزشکی و ...مبتنی است .این مسئله در خصوص علوم انسانی اندان مطـرا نیسـت
ً
و عمال در سیاستهای سواد علمی ،علوم انسـانی و اجتمـاعی انـدان جایگـاهی ندارنـد؛ ازایـنرو،
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.
براساس مناقشۀ علـم و جامعـه در سیاسـتهای عمومیسـازی علـم اسـت کـه دیـدگاههای
متأخر تالش کردهاند که علم و حتـی دانـش را بهمیابـه منبـع عمـومی بـرای جامعـه و بشـریت
تعریف کنند .تأکید بر وایۀ دانش ازآنجهت است که از تعریـف حـداقلی علـم 1فراتـر برونـد؛
ازاینرو ،دانش هر نوع درک و دریافتی است که از راه تجربه و مطالعه به دست میآید .هـدف
این نوع سیاستگذاریها آن است که دانش بهمیابه کا و دانش بهمیابه نیروی سـازندۀ جامعـه
را توأمان در نظر بگیرند .مسئلۀ اصلی این رویکرد متأخر آن است که رویکردهای اقتصـادی بـه
دانش و تقلیـل آن بـه کـا  ،بـه کاسـتی و کژکارکردهـایی در کـاربرد علـم در جامعـه و حتـی
سوءاست اده هایی از آن توسن نهادهای قدرتمنـد سیاسـی و اقتصـادی منجـر شـده اسـت ،زیـرا
مجموعهای از نابرابریها را حوو ابعاد اجتماعی و اقتصادی دسترسی به کا ی علـم و مصـرف
آن ایجاد میکنـد .بـه همـین سـبب ،پیـروان رویکـرد دانـش بهمیابـه منبـع عمـومی ،ازیکسـو
معتقدند که دانش کا یی نیست که با مصرفش کمتر شود ،لذا باید از موقعیت کـا یی خـارج
شود تا نابرابریهای ایجادشده در دسترسی و است ادۀ عمـوم از دانـش از بـین بـرود و مهمتـر از
همه آنکه دانش بهمیابه منبع عمومی وقتی وارد جریان زنـدگی مـردم شـود ،بـه توسـعۀ پایـدار و
بهینهسازی زندگی مردم کمک میکند 2.اما مسئلۀ اصلی همهنان باقی است ،مطالعـات نشـان
دادهاند که همهنان شکاف میان آ گاهی و شبهآ گاهی یا شکاف میان علم و شـبهعلم یـا تـوهم
علم وجود دارد.
مطالعات بینالمللی نشان دادهاند که درصد اندکی از جامعه همهنان معیارهای سواد علمـی بـا
را دارند و در سیاستهای عمومیسازی ،داار ناکارآمدی فزایندهای هستیم .مسـئلۀ اصـلی ،کمبـود
دانش در مردم نیست دانگارۀ کمبود برای توضیح رفتارهـای ضـدعلمی در جامعـه  ،بلکـه مسـئله در
آن است که نظامهای آ گاهی و دانش در ما ،جزیرهای عمـل نمیکننـد ،بلکـه در شـبکهای از سـایر
1. Science
 .2هس ،شارلوت و استروم النور د ، ۱۳۹۴دانش در اشتراک ،ترجمۀ غالمرضا خواجهپور ،تهران :پژوهشـکدۀ مطالعـات
فرهنگی و اجتماعی.
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نظامهای دانش و همهنین سایر عرصههای زندگی ما شکل گرفته ،عمل میکننـد .بـه همـین دلیـل،
تغییر باورهای علمی /شبهعلمی بسیار دشوار است ،زیرا آنها با ارزشها و هویتهای مـا عجینانـد و
جامعه در آنها سهیم است .کنشی که امروز از مـا در برابـر یـک مسـئله دماننـد کرونـا سـر میزنـد،
محصوو یک انتخاب شخصی در مواجهه با دانش علم سنتی یا مدرن در بـاب کرونـا نیسـت ،بلکـه
محصوو خردهفرهنگ قشر و گروهـی اسـت کـه جامعهپـذیری مـا در آن شـکل گرفتـه اسـت و مـا
بهواسطۀ اعتماد به آن خردهفرهنگ و گروههای مرجع خودمان ،باورهای خاصی را مبنای عمل خـود
در حوزههای مختلف قرار دادهایم؛ لذا مسئله آن است کـه مـا در بسـیاری از مواقـع ،تـوهم آ گـاهی
داریم؛ یعنی آنهه را بدان باور داریم ،بهعنوان آ گاهی و علم درست میپنداریم 1.ایـن تـوهم آ گـاهی
میتواند درزمینۀ بحران کرونا ،هم در نحوۀ تشخیص بیماری و درمـان آن و هـم در ادعـای مـدیریت
علمی بحران و جامعۀ بحرانزده و هـم در پیشبینیهـای برخـی صـاحبنظران در خصـوص آینـدۀ
جامعه صادب باشد .مسـئله آن اسـت کـه آنهـه سیاسـتگذاری بـرای عمومیسـازی علـم تعریـف
میشود ،بیش از همه نتیجهاش را در کردارهای روزمره و موقعیتهای بحرانـی نشـان میدهـد .البتـه
در همۀ سیاستهای عمومیسازی علم ،آنهه اهمیت دارد رسیدن بـه «آرمانشـهر عاشـق علـم» بـه
2
تعبیر والتر بودمر است.
با وجود اینها ،مسئله همهنان باقی است؛ هم درزمینـۀ الگوهـای سیاسـتگذاری عمومیسـازی
علم و هم در فهم و درک ما از علم در این سیاستها .آنهـه در ایـن نوشـتار بـرای مـا اهمیـت دارد،
پرداختن به اهمیت درک ما از علم در سیاستهای عمومیسازی علـم اسـت .اینکـه چاه ناوع علمای،
هدی ما در سیاستهای عمومیسازی است؟ این سیاستگذاریها اه نوع سواد علمـی را در مـا نهادینـه
میکنند؟ پیشتر اشاره کردیم که آنهه در عموم الگوهای سیاستگذاری بـرای عمومیسـازی علـم
مطرا شده است ،توجه و تأکید بر رویکرد پوزیتیویستی به علم تجربی است .این نوع علوم کـه اوج
آنها در ریاضیات ،فیزیک ،شـیمی و زیستشناسـی اسـت ،همیشـه بـا فنـاوری -کـه تعـین عینـی و
تکنیکاو آن است -قیاس میشود .به همین دلیل ،خطاهای سهگانهای که در ابتدای مـتن برشـمردیم
دیعنی خطاها یا توهم آ گاهی در تشخیص بیماری بین علم اصیل و شبهعلم ،یا خطا و تـوهم آ گـاهی
در مدیریت اجتماعی درست یـا غلـن بحـران کرونـا و درنهایـت خطـا یـا تـوهم آ گـاهی در فهـم و
پیشگویی درست تبعات کرونا برای آینـدۀ جامعـه را اگـر بخـواهیم بـا م هـوم رایـج از سـواد علمـی
توضیح بدهیم ،فقن میتوان گونۀ اوو خطـا را توضـیح داد .علـم زیستشناسـی و پزشـکی ،مـدعی
 .1اسولمن ،استیو و فیلیپ فرنباخ،د ، ۱۳۹۸توهم آگاهی ،ترجمۀ مینا تربتی و محسن فشی ،تهران :کتاب کولهپشتی.
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معرفت حقیقی در باب ویروسها و باکتریهاست ،و هراند امروز مدعی شـناخت کامـل آن نباشـد
اما معتقد است که ابژۀ بیعت درنهایت به شناخت و مهـار ایـن دانشهـا درخواهـد آمـد؛ لـذا سـواد
علمی در معنای رایج فقن میتوانـد خطـای اوو را توضـیح بدهـد .ایـن نگـاه تکبعـدی بـه علـم و
عمومیسازی آن نهتنها ک ایت زم برای مسئلههای حاد و بحرانی مـا را نـدارد ،بلکـه در عمـل هـم
دیدهایم که موفق نبوده است و اندک تحقیقـات نشـان از عـدمموفقیت مـا در رسـیدن بـه آرمانشـهر
عاشق علم دارد .اارۀ ما بازاندیشی در تعریف علم و معرفت بهعنوان مبنـای اصـلی تعیـین الگوهـا و
رویههای سیاستهای عمومیسازی علم است .باید درکی متکیر از علم داشت.
معرفت و عالیق بشری

یکی از جامع ترین نظریـات معرفـت و ابعـاد انسـانی و اجتمـاعی آن ،نظریـۀ یـورگن هابرمـاس
دراینباره است .هابرماس در نظریۀ معرفت و عالیق بشری ،به یک سهگانۀ اساسی بـرای تمـایز
انواع دانش و معرفت میرسد .او سه دسته عالقۀ بشری را بهعنوان مبنای شـکلگیری سـه نـوع
کلی از دانشها مورد بازشناسی قرار میدهد:
دستۀ اوو ،عالیق یا شناخت تکنیکی یا ابزاری اسـت .هـدف از ایـن نـوع شـناخت ،تسـلن
بیشتر بر بیعت و کنترو فنی آن است .نوع علومی کـه بـه کمـک ایـن نـوع شـناخت میآیـد،
علوم تجربی و تحلیلی است .پایه و اساس این نوع عالیق بر کار و نیروی تولیـد قـرار دارد .ایـن
نوع دانش در خرد ابزاری خالصه میشـود« .ایـن علـوم کـه عالقـه بـه کنتـرو تکنیکـی اشـیا،
پدیدهها و امور عینی بیعی منشأ پیـدایش آنهاسـت ،مـدعی بازنمـایی واقعیـت آنانانکـه در
ن سا مر وجود دارد نیستند ،بلکه تنها ارزش پیشبینی و تبیینکنندگی داشته و بـر مـدار ارزش
ً
کارکردی شکل گرفته و بر ایـن مبنـا نیـز محـك میخورنـد .در ایـن حـوزه ،نگـرش مـا اساسـا
فایدهگرایانه است».
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
اینجا باید از علوم هرمنـوتیکی و تـاریخی اسـت اده کـرد« .بـه نظـر هابرمـاس در علـوم تـاریخی-
هرمنوتیکی شناخت و پذیرش واقعیت از خالو فهم معانی از ریق ت سیر متون صورت میگیـرد.
بدیهی است که پیشفهم م سر که ریشه در موقعیت وی دارد ،در انـین دانشـی مداخلـه خواهـد
کرد؛ بنابراین ،این فهم بهصورت خالص نخواهد بود .بهعنوانمیاو ،در شـناخت و فهـم سـنت ،بـه
بیان گادامری ،ما همواره در افق معنایی خویش به خوانش آن مبادرت میکنیم و بهشدت متـأثر از
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موقعیت کنونی خود هستیم .بااینحاو ،انین فهم و ت سیری غیرممکن نیست و همین امـر سـبب
میشود که اجماعی میان ما و دیگر انسانها [در گذشته و حاو] صورت بگیرد؛ بنابراین ،همۀ ایـن
علوم بهوسیلۀ عالقۀ شناختی عملی که از خالو آن درصدد بهبودبخشیدن همبسـتگی و ارتبا ـات
میانذهنی هستیم به پیش میروند .در این حوزه هرگونه نگرش اثباتی برخاسته از عالقه بـه کنتـرو
فنی موجب مخدوششدن حیات اجتماعی خواهد شد».
نوع سوم عالیق ،عالیق رهاییبخش است که هابرماس در این قلمرو از علـوم انتقـادی نـام
میبرد ،زیرا تنها این علوماند که میتوانند انسان را از تسلن خرد ابزاری و نیز گمشدن در وضـع
موجود برهانند و او را آ گاه سازند« .این علوم برمبنای گرایش بنیادی به تمایزنهادن میان قدرت
و حقیقت شکل میگیرند و درصددند انحرافاتی را که بهوسیلۀ ایدئولویی در عقایـد مـا شـکل
گرفته برمال ساخته و ما را از آنها رها سازند؛ بنابراین ،ایـن علـوم بـه نقـد ایـدئولویی و سـاختار
قــدرت موجــود میپردازنــد .روششناســی ایــن علــوم خــود-تــأملی اســت؛ تأمــل در خــود و
برمالنمودن نیروهایی که از جانب جامعه ما را شکل میدهد .همهنـان کـه پیشتـر بیـان شـد،
عالقۀ شناختیای که این دسته از علوم را تحریك میکند ،رهـایی اسـت؛ بـه معنـای عالقـه بـه
کسب خودمختـاری و مسـئولیتپذیری» 1.ایـن سـه دسـتهبندی از علـم میتوانـد فهـم مـا را از
عمومیسازی علم و سیاستگـذاری بـرای عمومیسـازی علـم متحـوو کنـد ،بـه شـر ی کـه
عمومیسازی علم و سواد علمی را معطوف به این سه نوع معرفت بشری بازتعریف کنیم.
با این مبنا بهتر میتوان درکی از آنهه معرفت بشری یا علم است بـه دسـت آورد .سـه دسـته
علوم عبارتاند از علوم تجربی-تحلیلی ،علوم تاریخی -هرمنوتیکی و علـوم انتقـادی .هرکـدام
نسبت مت اوتی میان دانشها و کنشها و عالیق بشری ایجاد میکننـد .نکتـهای بسـیار ظریـف
که هابرماس نیز اشاره کرده اسـت آن اسـت کـه نمیتـوان اینهـا را بـهجای هـم اسـت اده کـرد؛
بهعنوانمیاو ،در امور جامعه ،هرگونه نگرش اثبـاتی برخاسـته از عالقـه بـه کنتـرو فنـی موجـب
مخدوششدن حیات اجتماعی خواهـد شـد .یـا از علـوم تجربـی نمیتـوان بـرای رهاییبخشـی
است اده کرد .یکی از پیامدهای بحران کرونا بهتعلیقدرآمدن نظـم عـادی جامعـه و آشکارشـدن
الگوهای درونی آن در مواجهه با شراین مت اوت است .گویی وقتی جامعـه از وضـعیت عـادی
به وضعیت بحرانی یا تعلیق میرسد ،منویات درونی و الگوهای اصلی خودش را نشان میدهد.
 .1دربارۀ مباحی مربو به هابرماس و نظریۀ شناخت او از دو منبع زیر است اده شده است:
 -علیخواه ،فردین د« ، 1376هابرماس و علوم اجتماعی :نظریۀ شناخت و روششناسی» ،مجل راهبرد ،شمارۀ .14

- https://vista.ir/m/a/9u0vz
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با این سهگانهای که هابرماس تعریف کرده است ،بهتر میتـوان تناقرهـای عملکـردی مـردم،
پزشـکان و مســئو ن و روشــن کران را فهمیــد .مــردم در انتخــاب میــان ــب ســنتی و مــدرن و
سیستمهای درمانی هرکدام از آنها تعللی تعمدی دارند .گویی پایی در ب سنتی دارند و پـایی
در ب مدرن ،و یا عدۀ اندکی به ب سنتی و عدهای بیشتر بـه ـب مـدرن بـاور دارنـد .آنهـا
وقتی میخواهند در باب سالمتیشـان بیندیشـند ،الگـویی واحـد بـرای تبعیـت از یکـی از ایـن
نظامهای پزشکی ندارند .ازسویدیگر ،همین مردم وقتی که قرار است توسن سیاستهای ستاد
بحران مدریت شوند ،این ستاد که در ابتدا توسن پزشکان مـدیریت میشـد ،از الگوهـای فهـم
پزشکی برای مدیریت است اده میکند .آنها جامعه را همان ور میفهمند کـه جسـم و بیمـاری
را .فوکو نگاه پزشکی مدرن را خیلی خوب توضیح میدهـد« :در سـدۀ هجـدهم ،همزمـان بـا
شکلگیری کلینیکها بیمار از محین بیعی خود دخانواده جدا گشته ،به مکانی خـاص کـه
تنها برای بیماران ساخته شده بود نقلمکان میکند .بیمار و بیماری از محین بیعیشان خـارج
میشوند .پزشکان در کلینیک عالوه بر تالش برای تشخیص و درمان بیماری از بیمار بـهعنوان
ابزاری برای ارتقای سطح دانش پزشکی خود و انتقاو آن به پزشکان جوانتر و کمتجربـهتر نیـز
است اده میکردند .ارتبا تنگاتنگی میان کلینیکها و مراکز آمـوزش پزشـکی شـکل گرفـت.
دیگر سؤا ت مکرر و گ تگوهایی که در خانه میان پزشک و بیمار شکل میگرفت جای خود
را به معاینات دقیق پزشک داده بود و پزشک کمتر با بیمار سخن میگ ـت و سـؤا ت کمتـر،
کوتاهتر و مشـخصتری بیـان میداشـت .پسازایـن در قـرن نـوزدهم بـا علنـی و قـانونی شـدن
کالبدشکافی رابطۀ انسان و بیمار دستخوش تغییرات مهمی گشت .نوعی شـناخت پاتولوییـک
ً
نسبت به بدن انسان و بیمار در حاو شکلگیری بود .پزشـک دیگـر تنهـا و یـا عمـدتا براسـاس
دادههای آزمایشگاهی با بیمار ارتبا برقرار میکند و بیماری را میشناسد .بیمـاری آن ایـزی
نیست که بیمار حس و بیان میدارد و یا حتی آنهه عالئـم ظـاهری بـدن او در معاینـات نشـان
میدهــد .بیمــاری بــر روی برگــههای آزمــایش ثبــت شــده اســت .دیگــر پزشــک حتــی بــدون
نگاهکردن به بیمار هم میتوانـد بیمـاری را تشـخیص داده ،دارو و شـیوههای درمـان را تجـویز
نماید اه برسد به اینکه نیاز به حرفزدن با بیمار داشته باشد» 1.این روزها بهخوبی میتوان ایـن
نگــاه را در فضــاهای درمــانی دیــد .آنقــدر کــه وقتــی کرونــا آمــده ،آدمهــا حتــی حــق دیــدن
عزیزترینهای خودشان را هم ندارند .پزشکان بیآنکه توجهی به حرفهای آنها داشـته باشـند،
1. http://anthropology.ir/article/18457
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دارو میدهند و تجویز میکنند .بیمار یک جسم است کـه در نگـاه پاتولوییـک پزشـک بایـد
تشخیص و درمان شود .حاو تصور کنید این نگاه قرار باشد برای جامعه تصمیم بگیـرد .مسـئله
اعتبار فین سۀ نگاه پزشکی نیست کـه در جـای خـودش اهمیـت خاصـش را دارد ،مسـئله آن
ایزی اسـت کـه هابرمـاس بـه ور ضـمنی از کاربردهـای نابجـای دانشهـا و علـوم صـحبت
میکند .همین موضوع را وقتـی مـدیران و اصـحاب علـوم انسـانی دربـارۀ مباحـی بیولوییـک
صحبت میکنند میتوان دید .آنهه در بحیهای بزرگان سیاسـی دربـارۀ زمـان پایـان کرونـا یـا
ترورهای بیولوییک و ...گ ته شده است ،به این جابجایی برمیگردد .وقتیکه برخی منتقـدان
از جامعۀ برابر آینده یا افوو دین و سیطرۀ سکو ریسـم در ایـران بهمیابـه یـک پیشبینـی علـی و
محتوم در باب آینده برحسب شراین امروز دپیشبینی در منطق علوم تجربی صـحبت میکننـد
نیز مصداقی از آن است که وقتی نخبگان میخواهنـد بهواسـطۀ شـراین تعلیـق ناشـی از کرونـا،
بنیانهای نادرست جامعه را -که موجب تعدی به حریم بیعت یا انسانهای دیگر شده است-
نقد کرده ،راهی برای رهاییبخشی ارائه کنند ،بازهم به منطـق علـوم تجربـی از آینـده و قـانون
برای جامعه و انسانها صحبت میکننـد؛ ازایـنرو ،بـا عطـف توجـه بـه سـهگانۀ دانشهـا بهتـر
میتوان وضعیت امروز را بازشناسی کرد .در بحران کرونا در ایران ،مسئل اصلی ازیکسو کاستی
یا تقلی یافتگی جدی سواد علمی به علوم تجربی (در معنای مووردنظر هابرموا در سوه نووع علو )
است و ازسویدیگر جابجایی آنها و است ادۀ نابجا از آنها.
بازآرایی مسئله در پرتو نوعشناسی سهگان علوم؛
غفلت از علوم هرمنوتیکی و انتقادی در سواد علمی و سیاستهای عمومیسازی علم

تعارضها و تناقرهایی که در عملکردهای مردم ،بیبان ،مدیران و روشن کران دیده میشـود،
بیانگر یک بحران دووجهی در حوزۀ علوم د بق نظریۀ هابرماس از معرفت و عالیق بشـری در
ایران است :اوو ،کمسوادی جدی در انواع سهگان علاوم دیعنـی اینکـه همـۀ مـا از هـر نـوع علـم-
تجربی ،هرمنوتیکی و انتقادی -و امکانها و محدودیتهای آن آ گاهی کافی برای فهم جهـان
و مواجهه با آن در جهان اجتماعی داشته باشـیم و دوم ،رویاههای اساتفاد نابجاا از هریاک از علاوم
سهگانه در جای نامرتبط بادان داز علوم تجربی برای پیشبینی جهان انسانی و از علوم رهاییبخش
برای صحبتکردن در خصوص سرشـت بیولوییـک ویـروس و . ...البتـه ایـن دو وجـه یعنـی
کاستی سواد علمی و کاربرد آنها بهجای یکدیگر ،دو روی یک سکه نیز هستند :کمبـود سـواد
علمی ،زمینهای برای کاربرد نابجای آن مهیا میکند .آنهـا بـاهم شـکل میگیرنـد و رواج پیـدا
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میکنند و در جامعه اثرگذار میشوند .البته یک علـت زمینـهای نیـز هسـت کـه میتـوان آن را
مبنای دو مورد فوب دانست :فقدان الگوی کارآمد در عمومیسازی علم در ایاران .در ایـران نهادهـای
متولی علم ،سیاستگذاری خاص و جدیای در حوزۀ عمومیسازی علم ندارند و حتی هنـوز
یک پی مایش ملی جـدی در حـوزۀ سـنجش سـواد علمـی در ایـران نـداریم .در مسـئولیتهای
اجتماعی دانشگاههای ایرانی نیز اندان اثری از سیاستهای عمومیسازی علم دیده نمیشود.
البته شایان ذکر است که در الگوهای توسعۀ پایدار در ایران از اهمیت سواد علمـی بحـی شـده
است اما این سواد نیز همان سواد علمی معطوف به علوم تجربی است؛ و دو گونـۀ دیگـر علـم،
اندان موردتوجه نیستند .الگوی رایج و ضمنی ترویج سواد علمی در جهان به ور عام و ایـران
به ور خاص ،بر انگارۀ علم بهمیابه کا ازیکسو و تأثیر سواد علمی بر کی یت نیروی کـار در
جامعه مبتنی است که رویکردی اقتصـادی اسـت و یونسـکو نیـز در گـزارش  2030آن را یـک
1
خطر قلمداد کرده و پیشنهادش رفتن به سـمت نگرشـی از علـم بهمیابـه منبـع عمـومی اسـت.
کتاب گزارش عل یونسکو به نکتهای مهم اشاره میکند؛ مـا در عصـری زنـدگی مـیکنیم کـه
جامعۀ انسانی یکی از نیروهای مؤثر زمین شده است که بهصورت غیررسمی به «عصـر انسـان»
شهرت یافته است .به همین دلیـل بایـد درکـی جـامع از علـم و نسـبت آن بـا حیـات انسـانی و
اجتماعی داشت .ما در بهترین حالت به فکر ترویج سواد علوم تجربی و تحلیلـی بـودهایم ،و از
علوم تاریخی و هرمنوتیکی و علوم رهاییبخش در عرصۀ عمومی غ لت کردهایم .ایـن غ لـت
دو خطر را ایجاد کرده است :خطر اوو ،کمسوادی م ر در حوزۀ سوادهای سـهگانۀ علمـی و
خطــر دوم ،جابجــایی کاربردهــای علــوم در جهــان انســانی و مــدیریت اجتمــاعی بــهویژه در
بحرانهاست .پزشکان دربارۀ جامعه تصمیم میگیرند ،سیاسـیون در خصـوص ویروسهـا نظـر
میدهند ،روشن کران منتقد نیز به شیوۀ علوم تجربی ،پیشبینی آینده میکنند.
نتیجهگیری

درنتیجــه ،میتــوان گ ــت آنهــه مــا در جامعــۀ کرونــایی ایــران و تناقرهــا و تعارضهــا و حتــی
همراهیهای جستهوگریختۀ مردم با برخی سیاستهای مدیریت بحـران و یـا علـم پزشـکی مـیبینیم،
در توهم آ گاهی ریشـه دارد .هـرکس خـودش را محـق میدانـد و معتقـد اسـت کـه آنهـه میدانـد
ً
حقیقت نهایی است اما این توهم آ گاهی صرفا در حیطۀ علم تجربی نیست ،بلکـه میتوانـد در علـوم
 .1یونسکو د ، ۱۳۹۶گزارش علم یونسکو :نقش حرکات بهساوی ساال  ،2030ترجمـۀ اسـماعیل یزادنپـور ،تهـران:
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
سهگانۀ علمی دعلوم تجربی ،علوم تاریخی و علوم انتقادی مـواجهیم و نیـز بـا اسـت ادههای نابجـا از
سوادهای علمی در عرصههای نامرتبن .بحران سـواد علمـی در ایـران قبـل از هـر ایـز در دو عامـل
زمینهای ریشه دارد -1 :نهادهای متولی تولید دانـش و علـوم و  -2نهادهـای عمومیسـازی دانـش و
علوم .نهاد تولید دانش ،هنوز انگارههای سنتی از علم ،عالم و تولید علم دارد کـه آن را در جزیـرهای
بسته و محصور دآزمایشگاه ،کتابخانه و ...امکانپذیر میدانـد و نقشـی و سـهمی بـرای گ تگـو بـا
مردم ،نهادهای مردمی و فرهنگ و دانش عامه در تولیدات علمی قائل نیست؛ لذا آنهـه بـه نـام علـم
اصیل تولید میشود ،گویی رازی است سربسته نزد اهالی دانشگاه که تالشی برای ارائۀ آن بـه جامعـه
نمیشود .علت زمینهای دوم ،نهادها و کارگزاران اصلی سیاسـتهای عمومیسـازی دانـش هسـتند.
ً
آنهه به ور حداقلی در ایران انجام میشود ،صرفا بر درکی ساده از علوم تجربی مبتنـی اسـت .بـرای
همین ،نهادهای تولید دانـش و جامعهپـذیری بایـد تعری ـی جدیـد از مسـئولیت اجتمـاعی خودشـان
برحسب توسعه و ترویج سواد علمی در جامعه بدهنـد .مهمتـرین و اصـلیترین نهـاد بـرای حـل ایـن
بحران سواد علمی در ایران را میتوان دانشگاه نامیـد؛ دانشـگاه ازیکسـو نهـاد اصـلی مولـد دانـش
است و ازسویدیگر ،نقشـی کلیـدی در جامعهپـذیری نسـل جـوان دارد و درنهایـت آنکـه دانشـگاه
حسب مسئولیت اجتماعیاش باید به این مسئله بـیش از همـه بپـردازد .دانشـگاه ایرانـی در دهـههای
اخیر به دلیل انبوهسازی و دانشگاه تودهای ،بـه نهـادی مـؤثر در جامعـه و فرهنـگ ایـران بـدو شـده
است .در جامعۀ امروز ایران ،حـدود سـیزدهمیلیون فارغالتحصـیل دانشـگاهی زنـدگی میکنـد؛ و در
حاو حاضر حدود  2640دبه روایتی  2560واحد دانشگاهی و آمـوزش عـالی ،حـدود 4.800.000
دانشجو و همهنین  185.000هیئتعلمی دانشگاهی تماموقت و پارهوقت بعـالوۀ حـدود 115.000
دانشجوی دکتری در همۀ دانشگاههای ایـران داریـم .در کنـار ایـن آمارهـا اگـر نگـاهی بـه مـدارک
تحصیلی وزیران ،مدیران ارشد ،مسـئو ن ردهبـا ی کشـوری و مـدیران صـنایع و کـارگزاران اصـلی
اقتصاد و صنعت و همهنین مسئو ن فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشیم ،خواهیم دیـد
که اکیریت قریب بهات اب آنها تحصیلکردۀ دانشگاهاند.
ازاین رو ،دانشگاه ایرانی مسئولیت کلیدی در این امر دارد که مبنایی برای ارائۀ فهمی جدید
از سوادهای علمی یا سوادهای سهگانۀ علمی و سیاستهای عمومیسـازی آن در جامعـۀ ایـران
باشد ،زیرا از این ریق است که میتوان در آینده جلوی عمیقترشدن فاجعهها و گسـترش آنهـا
را به دلیل فقدان سواد علمی یا است ادههای نابجا از آنها گرفت .نهاد علم و دانشـگاه ایرانـی در
شراین بحران کرونا بسـیار حیـاتی اسـت ،زیـرا کرونـا و مـوارد شـبهکرونایی در آینـده ،مسـتلزم
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عملکردی مت اوت از نهاد علم و دانشگاه هسـتند .در ایـن شـراین اسـت کـه میتـوان پاسـخی
مناســب بــه «پرســش از دانشــگاه ایرانــی» و مســئولیتهای آن داد؛ 1ازایــنرو ،میت ـوان گ ــت
اصالا ،ارتقا و توسعۀ سوادهای علمـی سـهگانه در جامعـۀ ایرانـی ،بخشـی کلیـدی از رسـالت
دانشگاه ایرانی ذیل م هوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه و حتی ذیل سیاستگذاریهای توسـعۀ
علمی است .پرسش از مسئولیت اجتماعی دانشـگاه ،یـک امـر محـوری در سیاسـتگذاری و
ارزیابی عملکرد این نهاد است .وا ییز مسئولیت اجتماعی دانشگاه را اینگونه تعریف میکند:
«سیاستی برای جنبۀ اخالقی فعالیتهای اجتماع دانشگاهی داستادان ،دانشجویان و کارمندان
کــه از ریــق مــدیریت تــأثیرات آموزشــی ،شــناختی ،کــاری و زیســتمحیطی دانشــگاه و در
گ تگوی تعاملی با جامعه ،درصدد ارتقای توسعۀ انسانی پایدار در اهار گام اسـت -1 :تعهـد،
 -2خودتشخیصی -3 ،تطابق و  -4پاسخگویی دبه نقل از بوک و دیگران . 2052:1396 ،بـویر
معتقد بود که «هدف آموزش عالی نهتنها آمادهسازی دانشجویان برای کارراهۀ شـغلی بهـرهور،
بلکه توانمندسازی آنها برای زندگی شـرافتمندانه و هدفمنـد ،نـهتنها خلـق دانـش جدیـد ،بلکـه
هدایت دانش برای مقاصد انسانی و نهتنها دولتپژوهی ،بلکه کمک به شکلدهی شـهروندانی
است که بتوانند خیر عامه را توسعه دهند» دبه نقل از مهدی . 161 :1397 ،این سـخن ارنسـت
3
بویر درواقع مانی ست ایدۀ مسئولیت اجتماعی دانشگاه است.
در این فهم از مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی است که میتوان آن را ذیل رابطۀ دانشگاه
و جامعه با محوریت م هوم سوادهای علمی سهگانه بازتعریف کـرد تـا دانشـگاه هـم بتوانـد بـه
سیاست دانش بهمیابه منبع عمومی و دانش در اشتراک برسد و هم بتواند سـهمش را در خیـر و
رفاه عمومی جامعه با تربیت شهروندان آینـده ای ـا بکنـد .دانشـگاه ایرانـی بایـد نقـش کلیـدی
خودش را در ترویج گونههای سهگانۀ علوم دتجربی ،تاریخی ،انتقـادی در جامعـه ای ـا بکنـد.
ً
جهان پساکرونایی قطعا شاهد کروناهای دیگری خواهد بود .علوم تجربی میتوانند ابزار ما برای
شناخت این ویروسهای جدید و کشف راهها و داروهای درمان آنهـا باشـند .علـوم تـاریخی و
هرمنــوتیکی میتواننــد بــه مــدیران و مســئو ن بیــنش و دانــش زم را بــرای شــناخت و درک
 .1رحمانی ،جبار دبه کوشش د ، 1396پرسش از دانشگاه ایرانی ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .2بوک و دیگران د ، 1397مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،آرمین امیـر ،علـی پـاپلی یـزدی و مـریم عـالمزاده ،تهـران:
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی.
بارنت ،رونالد دویراستار د ، 1398دانشگاه آینده  ،شیما شصتی و شروین مقیمی ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگـی
و اجتماعی.
 .3بــه نقــل از فاضــلی ۳۹ :۱۳۹۸ ،در :رحمــانی ،جبــار دبــه کوشــش د ، ۱۳۹۸جسااتاری در مساائولیت اجتماااعی
دانشگاه ایرانی و بحرانهای زیستمحیطی ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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جامعهای که باید مدیریتش کنند بدهند و علوم انتقادی میتوانند ما را در انتخابهـای کلیـدی
و سرنوشتساز برای برسـاخت آینـدهای روشـنتر راهنمـایی کننـد .آنهـه مـا امـروز در جامعـۀ
خودمان میبینیم بحران در شناخت ویروس و درمانش ،بحران در شناخت جامعـه و مـدیریتش
و بحران در انتخاب مسیرهایی برای آیندۀ روشـنتر بـرای جامعـه از ـرب کنشـگری فعا نـه و
خالقانۀ افراد و گروههاست .اگر مسئولیت اجتماعی دانشگاه را تولید این سه نوع علـم ،تـرویج
و عمومیسازی آن در جامعـه بـدانیم ،دانشـگاه ایرانـی مسـئولیتی کلیـدی در کمـک بـه حـل
بحران های آینده و حتی پیشگیری و آمـادگی بـرای جامعـۀ ایرانـی و رسـیدن بـه خیـر عمـومی
خواهد داشت اما قبل از هـر ایـز ضـروری اسـت ایـن موضـوع در اسـناد مسـئولیت اجتمـاعی
دانشگاههای ایرانی و وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری نهادینـه شـود تـا ازاینپـس شـاهد آن
نباشیم که پزشکان جامعه را مدیریت کنند ،سیاستمداران در باب ماهیت ویروس سخن برانند و
روشن کران سنتی و مدرن به شیوۀ علوم تجربی از پیشگویی آینده سخن بگویند.
منابع
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رحمانی ،جبار دبه کوشش د ، 1396پرسش از دانشگاه ایرانی ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

علیخواه ،فردین د« ، 1376هابرماس و علوم اجتماعی :نظریۀ شناخت و روششناسی» ،مجل راهبرد ،شمارۀ .14

کینگ و دیگران د ، 1397مسئولیت اخالقی دانشاگاه ،ترجمـۀ آریـا متـین و ایمـان بحیرایـی ،تهـران :پژوهشـکدۀ
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نظام علم جهانی؛ یک انتخاب یا یک ضرورت؟
فرهاد بیانی

مقدمه

1

با انتشار گزارشهایی در باب نخستین موارد ابتال به ویروس کووید ۱۹-در اواخر ساو  ۲۰۱۹در
شهر ووهان این ،جهان با شیوع فراگیر ویروسی از خانوادۀ ویروسهای کرونـا مواجـه شـد کـه
ً
در کمی بیش از دو ماه تقریبا سراسر جهان را فراگرفت و در کوتاهترین زمان ،خود را بـهعنوان
یک مسئلۀ فراملی و جهانی مطرا کرد .اگراه پـیش از آن ویـروس ابـو در آفریقـا نیـز یـک
ویروس قابلانتقاو بود امـا اـون میـزان مرگومیـر بـا یی داشـت دحـدود ۵۰درصـد  ،امکـان
انتقالش قابلتوجه نبود .این در حالی است که ویروس کووید ۱۹-میزان مرگومیر با یی ندارد
داز مــاه مــار  ۲۰۲۰میــزان مرگومیــر آن بــه ورکلی معــادو ۴/۵درصــد عنـوان شــده اســت ؛
ً
بنابراین ،بهسرعت و در مقیاسی گسترده انتشار یافت و تقریبا هیچ کشوری نماند کـه درصـدی
از ابتال به این ویروس را نداشته باشد.
ناشناختهبودن ماهیت ،رفتارها و جهشهای احتمالی آن سبب شده است تا امکان کنتـرو و
مواجهۀ ایمن و صحیح با کووید ۱۹-سختی مضاعف یابد .بـهویژه اینکـه ازیکسـو یافتـههایی
ناقص در باب آن وجود دارد و ازسویدیگر در این یافتهها تناقرها و عدمقطعیتی قابلتأمل نیـز
به اشم میخورد .در ابتدا سخن از م یـدبودن ویتـامین  Dبـرای درمـان بیمـاری ناشـی از ایـن
ویروس مطرا بـود کـه کمتـر از یـک ه تـه نتـایج نـوین ،خـن بطالنـی بـر آن کشـید .سـپس
 .۱استادیار جامعهشناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایمیلbayani892@gmail.com :
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مدتزمان ماندگاری ویروس روی سطوا مختلف مورد اختالفنظـر قـرار گرفـت ،بهگونـهای
که در حاو حاضر نیز جز تخمینهای احتمالی نمیتوان با قطعیت میـزان مانـدگاری آن را روی
سطوا مختلف مطرا کرد .از اند ساعت تا انـد روز ،دامنـۀ مانـدگاری کوویـد ۱۹-بـر روی
سطوا مختلف است که هنوز هم نمیتوان با یقین در باب آن سخن گ ت.
1
همهنـین در ابتـدا بــا قطعیـت اعـالم شــد کـه ایــن ویـروس فقـن از ریــق «قطـرات تن ســی»
قابلانتقاو است و ح ظ فاصلۀ یک الی یکونیممتری مانع از انتقاو آن از شـخص ناقـل بیمـاری بـه
شخص سـالم میشـود امـا در گزارشـی کـه شـبکۀ  CNBCدر تـاریخ  ۱۶مـار  ۲۰۲۰مطـرا کـرد
مشخص شد که سازمان بهداشت جهـانی در حـاو مطالعـه و تحقیـق روی ایـن موضـوع اسـت کـه
ممکن است این ویروس تا اند ساعت هم در ذرات هوا معلق بماند 2.درصورتیکه انـین تحقیقـاتی
به این نتیجه برسند که امکان انتشار در هوا و باقیماندن آن به مدت انـد سـاعت امکانپـذیر اسـت،
دیگــر نمیتـوان بــه جلــوگیری از انتشــار آن زیــاد امیــدوار بــود .تمــام ایــن مشخصــات و مقتضــیات
نشاندهندۀ وخامت اوضاع و گستردگی مسائل ناشی از ویروس کووید ۱۹-است.
بحرانها ماهیت جهانی دارند

شاید مهمترین نتیجهای که تا اینجا میتوان گرفت این است که این ویـروس ،بیمـاری ناشـی از
آن و بحرانی که در پی آن شکل گرفته است ،بهوضـوا رنـگوبوی یـک «مسـئلۀ جهـانی» و
فراملی را دارد و بیش از هر وقت دیگری به ما یادآور میشود که کشتیای که نـوع بشـر بـر آن
سوار است اندان هم بزرگ نیسـت و ایـدۀ «دهکـدۀ جهـانی» 3مارشـاو مـک لوهـان د۱۹۶۲؛
 ، ۱۹۶۴فیلسوف و نظریهپرداز ارتبا ات و رسانۀ کانادایی ،باید دوباره در کـانون توجـه و تأمـل
قرار گیرد؛ ایدهای که براساس آن ،انگارۀ تعامالت فراملی و فرامرزی ،ممکن و حتی ضـرورت
مییابد .حجم و گستردگی تعامل و ارتبا ات میان جوامع سبب شده است که ایدههایی مشـابه
مانند «اثر پروانهای» 4توسن ادوارد لورنتس را شـوند کـه هماننـد رویکـرد دهکـدۀ جهـانی،
بیانگر این واقعیتاند کـه تغییـرات بسـیار سـریع میتواننـد عـالمگیر شـوند .تعـامالت جهـانی
گسترده و همهجانبه سبب انتشار مسائل ،االشها و بحرانها بهسـرعت و در دامنـهای گسـترده
میشوند .در یک جمله میتوان انین گ ت؛ «بحرانها جهانی و فراملیاند».
1. Droplet
2. Airborn
3. Global Village
4. Butterfly Effect
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این وضعیت سبب میشود که نگاههای محلی ،گروهی و حتی ملی که در دوران پسامدرن یا بـه
تعبیری مدرنیتۀ متأخر رونق یافتهاند ،کمکم جای خود را به َسل شان ،یعنـی انگـارۀ جهـانی و فراملـی
بدهند .کووید ۱۹-نشان داد که بستن مرزها ،ملیپنداشتن مسئله ،قرنطینه و سایر راهکارهـایی کـه در
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
باید ایده و نگرش جهانیدیدن مسئله را جایگزین کرد؛ به این معنا که این رویـداد ،مسـئلهای محـدود
به جامعه یا کشوری خاص نیست ،بلکه االشی است که تمـام نـوع بشـر را بـه بوتـۀ آزمـایش نهـاده
است؛ لذا بایـد در پـی سـازوکاری جهـانی و راهکارهـایی در حـد و انـدازۀ فراملـی و جهـانی بـود؛
بهبیاندیگر ،یـک بحـران جهـانی ،نیازمنـد راهکارهـا و راهبردهـای جهـانی نیـز اسـت .بـا توجـه بـه
مقتضیات و خصوصیات عصری کـه در آن زنـدگی مـیکنیم و بـا لحـاظکردن پدیـدههایی هماننـد
خطرات زیستمحیطی ،مخا رات مربو به سالا اتمی ،نگرانیهای بیولوییـک و خطـرات ناشـی
از سوءاست ادههای ا العاتی ،بیش از هر زمان دیگر باید «مقیاس جهانی» مسائل پـیشرو را جـدی
تلقی کرد.
نظام علم جهانی؛ مختصات و مقتضیات

راهبردها و راهکارها در هر سطحی نیازمند نظامی از دانش ،آ گـاهی و علـم اسـت .همانگونـه کـه
مطرا شد ،بحرانهایی نظیر شیوع کووید ۱۹-در مقیاس جهانی عمل میکنند؛ لذا نظـام دانشـی کـه
برای مواجهه با آن باید در نظر داشت نیز باید جهانی باشد .اگر بپـذیریم کـه راهبردهـا و راهکارهـای
خروج از بحرانهای اینانینی ،نیازمند نظام علم و دانش جهانی و یکپاراـه اسـت ،ایـن نظـام علـم
ً
جهانی 1واجد مقتضیاتی به این شرا است؛  ۱یقینا باید میانرشتهای 2باشد ،اون بحرانهـای فعلـی و
پیشرو انین ویژگیای دارند .بحران ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹-تمام عرصـههای اقتصـادی،
اجتماعی ،روانی ،سیاسی ،حملونقل ،گردشگری ،ورزشـی و غیـره را در بـر گرفتـه اسـت و نتیجـه
آنکــه بایــد جهــت مواجهــۀ صــحیح بــا آن نیــز راهبردهــا و راهکارهــای میانرشــتهای ،اندجانبــه و
جامعنگر را در پیش گرفت ۲ .نظامی از علم که توسن اصحاب معرفت صورتبندی شده ،توسـن
همان افراد نیز سیاستگذاری و اقدام میشود .یـک زیسـتجهان 3بـا مرکزیـت علـم و دانـایی کـه
1. World Science System
2. Interdisciplinary
3. Life-world
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مستقل از عرصههای سیاست و ن وذ اقتصاد سیاسی باشد؛ به تعبیـر دیگـر ،بایـد پیونـد نـامیمون میـان
دانش و قدرت -که در آن دانش استقالو و خودبنیادیاش را در پای سیاسـت و اقتصـاد فـدا کنـد-
رو به گسست بنهد و هراه بیشتر استقالو نهاد علـم ح ـظ شـود .زمـۀ انـین ایـزی جمـعکردن
دست و پای سیاست و اقتصـاد سیاسـی در علـم و مراکـز متـولی و تصـمیمگیر عرصـۀ علـم اسـت.
زیستجهان علمی باید از وابستگی ایدئولوییک ،مالی و امنیتی نسبت به حاکمیت سیاسـی و سـران
اقتصادی بکاهد و در جهت تقویت استقالو خود گام بردارد.
 ۳یکی از شیوههایی که میتواند در این باب راهگشا باشد فاصـلهگرفتن اصـحاب معرفـت و علـم

از سران سیاست و اقتصاد است .ازآنجاکه جهان معاصر دمـدرن اتکـایی تمامعیـار بـه دانـش دارد ،لـذا
اصحاب معرفت ،بهصورت بالقوه ،پرقدرتترین گـروه ایـن جامعـۀ جهانیانـد .کـافی اسـت بـا اتخـاذ
نوعی منش ارتدوکسـی و ریاضـتی در بـاب بهرهبـردن از منـافع سیاسـی و اقتصـادی ،اسـتقالو خـود را
پررنگ کنند و بتوانند میزان نقشآفرینیشان را ارتقا دهند؛ بـرای نمونـه ،ایسـتادن در برابـر جریـانی کـه

علم را به فروش میگذارد و یافتههای علمی را در قباو پرداخت مبالغی عرضه میکنـد .از ریـق مقابلـه
با انین رویکردی و درمقابل ،بسن گردش آزاد و فراگیر ا العات میتوان به این هـدف نزدیـک شـد.
این فقن یکی از نمونههاست .بـه خـدمت سیاسـت و اقتصـاد درنیامـدن اصـحاب علـم و معرفـت نیـز
میتواند دراینباره بسیار کمککننده باشد .منظور نوعی ریاضت برای عالمان و اصحاب دانـش اسـت
که بر قیاس اسالفشان باید بکوشند از مناصب سیاسی و اقتصادی و فروش ایدهها و یافتهها به سـران ایـن

عرصهها خودداری کنند و از این ریق بتوانند استقالو نسبی خود را ح ظ و تقویت نمایند.
سایر اصحاب معرفت و علم نیز باید انین رویهای را در پـیش گیرنـد امـا در مقیـاس گسـترده و
اندجانبه .یک نظام علم که دارای مقیاسی جهانی باشد سبب میشود میزان همـدلی ،همبسـتگی و
اتصاو عا ی میان افراد جوامع مختلف رخ دهد که نتیجهاش افزایش امیـدواری ،کـاهش نگرانـی و
ازبینرفتن احساس انزوای اجتماعی اسـت ،زیـرا افـراد در انـین بحرانهـایی خـود را تنهـا احسـاس
نمیکنند ،بلکه متصل به یک مجموعه میدانند کـه دارای مصـائبی مشـترکاند و از ایـن بابـت کـه
یک اجتماع جهانی برای رهایی از بحران تالش میکند دلگرماند.
 ۴یکی دیگر از الزامات و پیششر های ضروری ایجاد یک نظام علم جهـانی کـه بتوانـد
هم در هدف و هم در سازوکار ،واجد رویـهای واحـد و یکپاراـه باشـد ایـن اسـت کـه حـدی
قابلقبوو از اعتماد وجود داشته باشد .این اعتمـاد دو جنبـه دارد؛ ازیکسـو ،اعتمـاد نهادهـای
سیاسی و حاکمیتی به دانشـمندان و اصـحاب معرفـت و ازسـویدیگر ،اعتمـاد کـافی در میـان
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کنشگران ساحت علم و دانـش .حکومتهـا بایـد نسـبت بـه یافتـههای علمـی و تـالش بـرای
لحاظکردن آنها در نحوۀ حکومت و تدبیر امور توجه کافی را داشته باشـند و انـین نباشـد کـه
این دستاوردها و راهکارهای مأخوذ از آنها فدای منافع و مصالح سیاسی ،حزبی و یـا اقتصـادی
شود؛ بهعبارتدیگر ،نحوۀ ادارۀ جامعـه از مجـرای دانـش عبـور کنـد نـه بیراهـۀ من عـت لبی.
درحقیقت« ،خیر جمعی» 1از همین ریق قابل پیگیری و تحقق است.
وجه دوم اعتماد نیز واجد اهمیتی قابلتوجه است؛ اگـر در میـان اصـحاب معرفـت ،اعتمـاد و
تشریکمساعی وجود نداشته باشد یافتههای علمی نیـز نمیتواننـد در خـدمت خیـر جمعـی قـرار
گیرند .بهویژه توجه به این نکته ضروری است که تغییر رویکرد گروهی قابلتوجه از عالمان علـوم
مختلف دبهویژه علوم انسانی کـه معتقدنـد رابطـهای یکسـویه ،تو ئـهمحور و اسـتعماری میـان
جهان غرب و جهان شرب -البته اگر بتوان تصـوری روشـن از ایـن دو م هـوم را ممکـن دانسـت-
وجــود دارد ،در دســتور کــار اصــحاب معرفــت قــرار گیــرد .براســاس ایــن اهــاراوب فکــری
تو ئهمحور ،هر نوع تالش و تحقیق علمی در باب مطالعۀ جوامـع و رویـدادهای جهـان غیرغربـی
دهمان شرب نوعی عرضۀ ا العات بـه دانشـمندان غربـی اسـت و آنهـا نیـز از ایـن دادههـا بـرای
شناخت شرب بهمنظور تحت سلطه قـرار دادن آن توسـن سیاسـتمداران و استراتژیسـتهای غربـی
بهره میبرند .این رز تلقی ،اند نتیجۀ نامبارک را به دنباو دارد؛ اوو ،سـردمداران جوامـع شـرقی
نسبت به هر نوع تعامل علمی و معرفتی با مراکز علمی جهان غرب مخال ت میکننـد و یـا بـا دیـد
تو ئه و راهزنی مینگرند؛ لذا موانع جدی در مسـیر ایندسـت تعـامالت را سـبب میشـوند .دوم،
دانشمندان شرقی نیز از انتشار نتایج تحقیق و پژوهشهـای خـود در مجـامع بینالمللـی خـودداری
میکنند و خود را از ارزیـابی و داوری دستاوردهایشـان توسـن اجتمـاع علمـی باکی یـت محـروم
میسازند .سوم ،اصحاب معرفت در جهان شرب نسبت به دستاوردهای علمی کـه در مغـربزمین
در زمینههای مختلف به دست میآید بدبیناند و اعتمادی نسبت به آنها ندارند؛ لذا خود و جامعـه
را از آن محروم میکنند .آنها بیتوجه به این واقعیت که در ساختن بنای علم و معرفـت ،هـر فـرد،
قوم ،ملت و یا کشوری آجری بر آجرهای دیگر گذاشته است ،میکوشـند اـرخ را از نـو اختـراع
کنند! و به اسم «بومیسازی علوم» خود را از پیکرۀ معرفتی جهان پیرامـون محـروم نماینـد .بـرای
صورتبندی یک نظام علم جهانی ،رهایی از انین ت کری یک فریضه است.
 ۵برای تکمیل این ایده که بتوان یک نظام علم در مقیاس جهانی داشت باید یک رهبـری
واحد و یکپاراه نیز وجود داشته باشد تا درنهایت ترسیم غایـات و سـازوکارهای مشخصـی کـه
1. Public Good
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راهگشای مسائل ،االشها و بحرانهای جهانی و فراملی باشد میسر شود .بـدون داشـتن یـک
مجموعــۀ واحــد تصــمیمگیری و رهبــری نمیت ـوان ســخن از نظــام یکپاراــه و جهــانی کــرد.
درصورتیکه هرکدام از کشورها بدون توجه بـه ابعـاد جهـانی و بینالمللـی ایندسـت بحرانهـا
درصدد اتخاذ تصمیمات محدود به خود و اجرای آنها باشند نمیتوان انتظار داشت کـه تـوفیقی
در مواجهه با بحرانها کسـب شـود .رهبـری واحـد و یکپاراـهای کـه خـود را مـدافع منـافع و
نگرانیهای مشترک جامعۀ بشری بداند یک فریضه است .این رهبری میتواند در بسیج منـابع،
تعیین راهبردها و بهرهبردن از سازوکارهای کارآمد م ید باشد .در این صورت سـبب میشـود تـا
زمان و منابع موجود بهخوبی مدیریت شود .ناگ ته پیداست که مکانیسم انتخاب انین رهبـری
از مجرای اصحاب معرفت میگذرد و آنها از دو گ تگوها ،تعامالت و هم کریهـایی کـه در
میانشان جاری است به تصـمیماتی دراینبـاره میرسـند .شـیوههای مختلـف ارتبـا از راه دور
اینک امکان انین تعامالت اندسویه ،همزمان و گستردۀ جهـانی را ممکـن کردهانـد .بـه ور
خالصه میتوان گ ت که جهانیبودن ،اقتضای غیرقابلانکار زیست کنونی است؛ لذا هـر نـوع
مواجهه با نتایج این شیوۀ زندگی و رویدادهای آن -در اینجا بحرانهای جهانی -نیز بایـد واجـد
انین خصوصیتی باشد .میتوان مکانیسم خلق ،صورتبندی و عملکـرد نظـام علـم جهـانی و
عناصر آن را بهصورت شکل شمارۀ  ۱نشان داد.

شکل شمار  .1سازوکار مواجه جهانی با بحرانهای جهانی

سرانجام

تجربۀ مواجهه با انتشار ویروس کووید ۱۹-که شاید هنوز در ابتدای این تجربه باشیم ،نشـان داد
که جهان امروز -که بهنوعی محصوو دانش و تعامـل اسـت -واجـد خصیصـۀ جهـانی اسـت.
رویدادها ،پدیدهها و مسائلی که در این جهان رخ میدهد در مدتزمانی کوتاه مرزهـا را کنـار
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میزند و در هر جایی از جوامع بشری ردپایی از خـود بـر جـا میگـذارد .ایـن وضـعیت سـبب
میشود که نتوان از مسائل و رویدادهای ملی سخن گ ت ،بلکه باید ص ت جهانی و فراملـی را
جایگزین کرد .از مناسبات تجاری و اقتصادی گرفتـه تـا اثـرات جنـگ در یـک ناحیـه ،نتـایج
اختراعات و اکتشافات جدید و حتی ظهور یک بیماری ،همگـی نشـاندهندۀ ایـن واقعیتانـد
که رویدادها بسیار سریعتر و گستردهتر ازآنهه تصور میشود در سراسر جهان پخش میشـوند.
درنتیجه ،نحوۀ مواجهه و رفتار انسان با این پدیدهها نیز باید واجـد همـان خصوصـت جهـانی و
فراملی باشد .در غیر این صورت ناسازگاری نامبـارکی میـان مسـئله و معرفـت رخ میدهـد کـه
نتیجهاش ایزی جز اتالف منابع و ناکارآمدی در مواجهه با آنها نخواهد بود .نظام علـم جهـانی
که واجد رهبری ،راهبردها و راهکارهای یکپاراه و جهانی برای مقابله بـا ایندسـت رویـدادها
باشد یک فریضه است .این نظام علم باید واجد مقتضیاتی باشد؛ نگرش جهانی ،میانرشـتهای،
مستقل از اربابان ثروت و قدرت و حد با یی از اعتماد.
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مؤخرهای بر متن
حسین میرزائی

انتظار تاریخی از نظام دانش ،خدمت به انسان بوده و خواهـد بـود .بـه ایـن معنـا ،نظـام دانـش
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؛

بشری که خود سازنده این نظام است .اما این کار در شرایطی که دانشمندان در وضعیتی بغرنج

به سر میبرند و حیات آ کادمیها به وضعیتی نیمه فعاو درآمده ،اگونـه امکانپـذیر اسـت؟ بـا
قا عیت میتوان گ ت بشر به زودی راه خود را خواهد یافـت و همهـون هـزاران حادثـه تلـخ و

سهمگین پیشین ،بر این بحران نیز فائق خواهد آمد.
در شراین فعلی ،توسعه روابن سایبری و غیرحضوری و تنوع بخشیدن به اشکاو آن میتواند
ما را به سـاحتی گسـترده و بیپایـان ،حتـی بـرای دوران پسـاکرونا مجهـز کنـد .ایـن نیـز قابـل
پیشبینی است که در دوران پساکرونا ،قـرار گـرفتن دانشـگاهها در لیسـت دانشـگاههای برتـر،
حسب تنوع در اشکاو آموزش و پژوهش و مدیریت مجازی خواهد بود .سخن در اینجا بـر سـر
صرف آموزش مجازی نیست بلکه درباره سازوکار کنشهای مجازی برای م اهمه بیشـتر میـان
ً
استاد و دانشجو و سایر کنشگران دانشگاهی است .دانشگاههای آینده ضرورتا در آییننامـههای
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داخلی خود و همهنین در نحوه حصوو استقالو علمی و اقتصادی تجدیـدنظر خواهنـد کـرد.
آنها مسئولیت اجتماعی خود در قباو جامعه را بگونهای دیگر تعریف خواهنـد کـرد و اسـتادان
دانشگاه در آینده ،بجای صـرف آموزشـگر بـودن ،رهبـران پـداگوییک جامعـه خواهنـد شـد.
مدیریت دانشگاهی نیز در این دانشگاهها دسته جمعی و مبتنیبر پویایی علمی خواهد بود .ایـن
امر مستلزم فضیلتهای اخالقی جدید و فرهیختگی نـوینی اسـت کـه دانشـگاه را نـه بـهعنوان
مکان کسب مدرک ،بلکه بهعنوان جایگـاه تعـامالت فرهنگـی و علمـی نـوآور و خـودآیین در
سطوا محلی ،ملی و منطقهای و جهانی مینگرد .به این منظور دانشگاهها اصـل ثابـت «تغییـر
مداوم» را در دستور کار خود قرار خواهند داد و ضروری است ما نیز در راحـی و تغییـر نظـام
علم و فناوری خود در سطح آموزش عالی بـه ایـن شـاخصها و تغییـرات توجـه داشـته باشـیم؛
تغییری که رابطهای ارگانیک بـا محـین پیرامـون برقـرار میکنـد و تـالش دارد رابطـه انسـان بـا
بیعت را تصحیح کند.
عالوهبراین وجه ،ضروری است از آ گاهی ناخواسته و تحمیلیای که در پی شیوع ویـروس
کرونا رخ داده و از آشکارگی بسیاری از ضعفهایی کـه آ گاهانـه و عامدانـه در دنیـای جدیـد
پنهــان نگــه داشــته میشــد ،اســتقباو کنــیم؛ ضــعفها و بیعــدالتیهای نظــام ســرمایهداری،
ضعفهای مدیریتی حکمرانان ناتوان در کشورهای در حـاو توسـعه ،سـلطة سـنگین نظامهـای

توتالیتر ،و خطر حکومتهای متکـی بـه رهبـران عوامفریـب .آمـوزش عـالی اـه در قبـاو ایـن
ضعفها و اه در قباو کنترو و مهار االشهـای سـیارهای ،وظی ـه دیـدهبانی را برعهـده دارد.
آمــوزش عــالی بایــد ایــن خطرهــا را قبــل از بزرگتــر شــدن شناســایی کنــد و بــرای مهــار آنهــا
ً
دستورالعملی علمی تجویز کند .از آنجا که پیشنهادهای مؤثر آموزش عالی نهایتـا تکنولوییـک
خواهد بود و از آنجا که تکنولویی مقولـهای بسـیار حسـاس و اثرگـذار بـر زمینـهها و نظامهـای
ارزشی و معنابخش به زندگی افراد است لذا ایـن پیشـنهادها نمیتواننـد و نبایـد کلـی و یکسـان
باشند .این بدان معنا است که پیشنهادهای اجرایی آموزش عالی برای هـر منطقـه از جهـان بایـد
ً
کامال با ساختار فرهنگی و اجتماعی آن جوامع نسبتی وثیق داشته باشد .این به معنـای توجـه بـه
نوعی از تکنولویی بومی است .به این معنا ،این تکنولویی میتواند در منا ق مختلف ،اشـکاو
مختلف داشته باشد.
با این مالحظه ،جهان بعد از کرونا هرگز میل جهـان قبـل نخواهـد بـود؛ نـه تنهـا در توسـعه
آموزشهای مجازی و مدیریتهای اندوجهی نظام دانش ،بلکه در تعمیق شیوههای یادگیری.
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برای این کار راحی شهر یـا شـهرکهای هوشـمند علـم -کـه دربردارنـده وجـوه آموزشـی و
پژوهشی و کتابخانهای و آزمایشگاهی و ارتبا ی است -میتوانـد بـه کنشـگران دانشـگاهی در
راحی دنیای آینده کمکی شایان کنـد .ایـن آغـاز مبـارک میتوانـد پایـانی بـر آمـوزش عـالی
ً
بنگاهوار مقالهنویس و مدرکساز باشد .مسلما وظی ه علوم انسانی در ایـن میـان ،مقـدم بـر هـر
ایز دیگر ،فهم امـر روی داده اسـت؛ یعنـی آینـدهپژوهی آنهـه در شـرف وقـوع اسـت و ارائـه
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
سیستم یادگیری الکترونیکی ،آموزش از راه دور و نیز آمـوزش بـاز و انعطافپـذیر تـوجهی بیشـتر
داشته باشیم .این را هم باید در نظر داشته باشیم که مبنای است اده از ایـن فنـاوری بایـد پـداگویی
باشد .اما زمه گسترش یادگیری الکترونیکی ،بهعنوان رویکردی نـو در آمـوزش عـالی ،عالوهبـر
ضرورت توجه به عدالت توزیعی و کاستن از شکاف دیجیتاو در وضعیت سـخت و نـرم ،بایـد بـه
آمادگی زیرساختی ،انسانی ،محتـوایی و سـازمانی هـم توجـه داشـت .شـاید در ایـن میـان ،اتخـاذ
سیاست منطقهای آموزش و پـژوهش مجـازی بتوانـد فراینـد بکـارگیری ایـن فرهنـگ -فنـاوری را
تسریع کند .زمه دیگر این کار ،پرهیز از ت کر و اقـدام جزیـرهای و تـک رشـتهای اسـت .هنـوز
هستند کسانی که فکر میکنند کرونا موضوع یا مسئلهای پزشکی است .بـرای راحـی الگوهـای
دانش در شراین پساکرونا ،این انگاره باید جای خود را به سویههای اندوجهی و پیهیده دهد.
حاو نظر به تأثیر فراوان ویروس کرونـا بـر شـئون مختلـف آمـوزش عـالی اعـم از آمـوزش،
پژوهش ،مدیریت و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،بهمنظور مهار و کنترو ایـن بحـران و اسـت اده
از ظرفیتهای پیش آمده برای ارتقاء نظام موجود ،زم است در تمامی این سطوا بـه تغییراتـی
اساسی اندیشید .برای این کـار بایـد در سـه سـطح وزارتـی ،دانشـگاه و دپارتمانهـا و گروههـا
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
پیشرو با است اده از قابلیتهای میـانرشـتهای بـه بخشهـای سـالمت ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و
اقتصادی کشور توجهاتی ویژه معطوف داشت .در سطح سوم نیز بایـد بـرای معطـوف سـاختن
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به فعالیتها و برنامههای فناورانه ،ارتبا بین گروهها را افـزایش
داد .عالوهبر این اعضای هیئت علمی باید حضور فعاوتری در عرصه عمومی داشته باشند و تـا
حد امکان به مشکالت ناشی از بحرانهایی همهـون بحـران شـیوع کوویـد  ۱۹و پیامـدهای آن
توجهاتی ویژه مبذوو دارند.
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این تغییر رفتار و بینش ما را به تصحیح روابن با بیعت سوب خواهد داد .در دو سده اخیـر
درک ما از بیعت بر فهمی از علم مدرن معطوف به انگاره مهار بیعت و تسلن بـر آن ،مبتنـی
بوده است .این درک با شیوع ویروس کرونا در حاو تغییر است .بهمنظور همراهی بیشتر بـا ایـن
تغییر زم است آ گاهانه بینشهای خود را در بنیانهای انسانشناسی ،معرفتشناسی ،درکمان
از بیعت و نوع بهرهگیری از فناوری تغییر دهـیم .ایـن تغییـر بیـنش بـهزودی نظـام فرهنگـی و
اجتماعی خاصی را بر آدمیان عرضه خواهد داشت که در آن آدمیان میتوانند با تأمـل بیشـتر بـر
رفتارهای پیشین خود ،خرد نقاد مبتنی بر رابطة آزاد سویه -ابژه را توسعه دهند.
این بحران ،انانکه گ تـه شـد ،شـئون متعـددی دارد .وجهـی از ایـن بحـران را همگـان در
محــدود شــدن و حتــی زمــین خــوردن برنامــههای اقتصــادی جامعــه و بطورخــاص دانشــگاهها
ً
ج
دیدهاند .این روزها اقتصاد آموزش عـالی جهـان داـار شـکهای بـزرگ شـده و مسـلما هـیچ
گزینهای جز همبستگی جهـانی در توسـعه علـم و فنـاوری و تعریـف راههـای جدیـد ارتبـا ی
نمیتواند ایـن وضـعیت بغـرنج را خاتمـه بخشـد .ایـن همکـاری جهـانی متـأثر از تصـمیمهای
اقتصادی و سیاسی ،در شراین فعلی بر مدار فعالیتهای مجازی دانشگاهها میارخد .این امـر
همانا مقتضی رهبری مت اوتی در مدیریت بحران است که در شراین بحران ،تالش دارد از تـوان
و استعدادهای بالقوه و بال عل اعضای سازمان و آ کادمی است اده زم را ببرد .نخبگی اعضـای
هیئتعلمی و قدرت تخصصـی و مرجعیـت آنهـا ،در ایـن مـاجرا نقشـی اصـلی در سـازگاری
موردنظر و مهار بحران دارد.
همین نخبگی و فضای کارشناسی تخصصی است که بجـای فروبسـتگیهای ملیگرایانـه،
گسترش تعامالت علمـی و فنـاوری در سـطح بینالمللـی را تجـویز میکنـد تـا در ایـن فضـای
گشوده انسانها ،ملتها و دولتها ،به کمک یکدیگر و با بهرهگیری از دانش و فناوری هوش
مصنوعی و تعامالت فضای سایبری ،آرمان تاریخی بشـریت یعنـی صـلح و مشـارکت همد نـه
برای حل بحرانی مشترک را محقق سازند.
این امر مستلزم سیاستگذاریهای خاصی در عرصه مدیریت دانشگاهها است؛ مدیریتی کـه
به نحو همزمان به دو شأن تجهیز فناورانه و فرهنگ است اده از فناوریهای سـایبری توجـه دارد.
به دیگر سخن ،این مدیریت باور دارد که دنیای آینده ،دنیای فرهنگ و اخالب عمومی اسـت.
این امر مقتضی پرسشگریهای متعدد و بازخوانی نقطه آغازین عزیمت است .ایـن پرسشـگری
به ما کمک میکند تا بدانیم کجا ایستادهایم و برای رفتن و باز کردن راهی در آینـده ،از کجـا
باید آغاز کنیم .را این پرسـشها نـافی آموزشهـای مراقبتـی و بهداشـتی در زمانـه بحـران و
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توسعه برخی از رشتههای مرتبن با حیات آدمی نیست .بیعـی اسـت کـه در شـرایطی همهـون
شراین اخیر ،برخی رشتهها سودمندتر و لذا اولویتدارتر جلوه میکنند .بایـد اجـازه داد غریـزه
بیعی راه را بیابد و هموار کند .آنهه در اینجا اهمیت دارد ،اعتماد اسـت .در ایـن فضـا اسـت
که سیاستهای پیشین نقد میشوند و نظـم جدیـدی از روابـن میـان آ کادمیسـینها و جامعـه،
مبنای کار قرار میگیرد .پشتوانه این ارتبا  ،اعتماد فراگیری است که جامعه به علـم و فنـاوری
رهاییبخش دارد و در پناه همین اعتماد است که میتواند از پرتگاه حادثه جان به در برد.
شاید اینجـا ّ
مقـوم بزرگـی اـون خیریـههای غیردولتـی علـم و فنـاوری بتوانـد نقشآفرینـی
گستردهای داشته باشد .این قبیل برنامهها میتوانند دانشهـای بـومی را توسـعه داده و آن را بـه
کمــک فناوریهــای فوبالــذکر در اختیــار جهانیــان قــرار دهنــد .آنهــا میتواننــد ارزشهــای
نوعدوستی را هویت و جانی دوباره بخشند و پردههای ضخیم من عت لبی را کنار زننـد .آنهـا
میتوانند خود بخشی از ارزشها و اخالقی باشند که در جهان پساکرونا تجسم مییابد.
در هر صورت ،نظام علم جهانی در آستانه تغییری بزرگ قرار دارد؛ تغییـری کـه شـاید ضـرورت
دارد دانشگاهیان ما بیش از اندازه فعلـی آن را جـدی بگیرنـد .خوشـبختانه هسـتند بخشـی از جامعـه
دانشگاهی ما که بر اساس درکی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،فعالیت میکنند و تحـو ت را رقـم
میزنند اما هنوز تعداد آنها زیاد نیست ارا که هنوز اکیـر دانشـگاهیان ایـران نپذیرفتهانـد کـه علـم و
توسعه ،امری جهانی و مشارکتی است .خوشبختانه توفیق اجباری توسعه تعامالت و تبـاد ت انسـانی
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.
وجه دیگری که این روزها بر آن تأکید میشود ،اشـاره بـه سـهم نولیبرالیسـم در بحرانهـای
بزرگ دهههای اخیر از جمله بحران کرونا است؛ سهمی که آن را ناشی از اولویـت اعطـایی بـه
اقتصاد و بـازار آزاد میداننـد و نظامهـای معرفتـی و ارزشـی و فرهنگـی حـاکم را بردگـانی در
خدمت من عت لبیهای شخصی لحاظ میکنند .بهواقع معلوم نیسـت نولیبرالیسـم کـه در سـه
دهه اخیر به بزرگترین الگوی اقتصادی و آموزشـی تبـدیل شـده اسـت تـا اـه انـدازه مخا ـب
حقیقی نقدها است .اما اینقدر مسلم هست که حتـی اگـر نولیبرالیسـم عامـل ایـن فالکتهـا و
بحرانها هم نباشد ،برای بقاء خود اارهای جز بازبینی در اصـوو و روش و رفتـار خـود نـدارد.
شراین فعلـی جهـان ،گویـای احسـاس دردی مشـترک اسـت کـه میتوانـد بجـای تخاصـمها،
مشارکتها را برانگیزد.

