
 :صفحۀ دانشگاه
 گزارش ها، یادداشت ها و نقد ونظرهای فعاالن

فرهنگی دانشگاه ها

ــی ل حصی ت ل  ــا س ز  ــا ــیآغ ل حصی ت ل  ــا س ز  ــا   آغ
ک ر ــا ب م ــد  ی د کج ر ــا ب م ــد  ی د ج

گفت وگوی نامۀ فرهنگی با دکتر غالمرضا غفاری

سال تحصیلی جدید و افق گشایی های نوسال تحصیلی جدید و افق گشایی های نو

ا  تکانه های معرفتی کرون

 نشــانه های گذر از دهلیــز تاریخ: عبور و 
َبر؛ ِع

 اقدامات برخی دانشــگاه های جهــان در دوران
کرونا - قسمت دوم

 معرفی کتــاب "جســتارهایی در آموزش 
"عالی، علم و بحران کرونا در ایران

صفحۀ ویژه: کرونا، فرهنگ و دانشگاه

 - تجربــۀ ایفای یــک مســؤولیت در زمینۀ
 آمــوزش مجــازی از معاونــت فرهنگــی و

اجتماعی دانشگاه یزد

 - تشــکل های دانشــجویی در نــگاه مقام 
معظم رهبری

  - سینما به مثابۀ تسهیل گر امر اجتماعی 

 - دربارۀ "ساختمان کعبه"ی دانشگاه شهید
باهنر کرمان

صفحۀ دانشگاه
 گزارش ها، یادداشت ها و نقد ونظرهای

فعاالن فرهنگی دانشگاه ها

گزارش دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت

گزارش هشتمین جشنوارۀ ملی رویش

یادداشت دکتر مسعود فکری

 پیش گامان جهاد و شهادت؛ الگویی

فرهنگی برای دانشگاه و دانشگاهیان

-

-

نامه فرهنگینامه فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

ءء





نگاهی بر عناوین:

  نامۀ فرهنگی

گاه نامۀ خبری، تحلیلی و اطالع رسانی

مهر1399، شمارۀ6

دورۀ انتشار: گاه نامه

موضوع: خبری، تحلیلی و اطالع رسانی

یاز:  معاونت فرهنگی و  صاحب امت
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری

مدیر مسؤول: غالمرضا غفاری

سردبیر: مسعود فکری

ویراستار: افسانه بلوری

طراح و صفحه آراء: زهرا حامدی

عکاس: بیژن سهیلی

مدیر داخلی: پریسا آریان فر

پست الکترونیک: 
ariyan.p@gmail.com

فکس: 82233233 021

شماره تماس: 82233212 021

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، 
خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقیقات، و فناوری، طبقۀ 12، دفتر سیاست گذاری 
و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی



نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

2

فهرست

به بهانۀ آغاز سال تحصیلی

)گفتار سردبیر/ 3(

سال تحصیلی جدید و افق گشایی های نو
ا دکتر غالمرضا غفاری - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف/4( )گفت وگو ب



پیش گامان جهاد و شهادت؛ الگویی فرهنگی برای دانشگاه و 
دانشگاهیان

ر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی/  ر مسعود فکری - مدیر کل دفت )دکت
)7

گزارش دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت/ 8
)حمیده عبداللهی - محمدمهدی فالح- ادارۀکل امور فرهنگی(



گزارش هشتمین جشنوارۀ ملی رویش/ 13

نایی-  ادارۀکل امور فرهنگی ( )محمد امین ب

صفحۀ ویژه: کرونا، فرهنگ و دانشگاه/ 15

تکانه های معرفتی کرونا/ 16
)صادق آبساالن-  دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی( 

َبر؛ نشانه های گذر از دهلیز تاریخ: عبور و ِع
اقدامات برخی دانشگاه های جهان در دوران کرونا- قسمت دوم/ 18
)افسانه بلوری-  دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(

ا در ایران"/ 24 معرفی کتاب "جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرون

)رضا ماحوزی و اشرف امینی-  پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی(

صفحۀ دانشگاه: گزارش ها، یادداشت ها و نقد و نظرهای 
فعاالن فرهنگی دانشگاه ها/  28

نۀ آموزش مجازی از معاونت فرهنگی و  تجربۀ ایفای یک مسؤولیت در زمی
اجتماعی دانشگاه یزد/ 29

)دکتر سیدمحسن موسوی- رئیس گروه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه یزد(

تشکل های دانشجویی در نگاه مقام معظم رهبری/ 32
)حجت االسالم والمسلمین دکتر نورالدین زندیه - معاون فرهنگی دانشگاه امام صادق)ع((

سینما به مثابۀ تسهیل گر امر اجتماعی/ 34
)حسین یزدان شناس - دبیر نهمین جشنوارۀ فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور- 

امید(

ر کرمان/ 36 دربارۀ "ساختمان کعبه"ی دانشگاه شهید باهن
)امیر لری زاده -  معاون ادارۀ  کل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان(

 معرفی باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه/ 38
)دکتر احسان امیری-  مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه(

-



خبرانهم آموزش عالی
نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

3

روزهای پایانی شهریورماه هر سال، با وجود آهسته 
شــنیده شــدن آهنگ خزان و پاییز طبیعت اما بهار 
دیگری را از نوع انسانی آن نوید می دهد. بهار آموزش 
و فراگیری دانش، همه ســاله در ایــن ایام خیل فراوان 
دانش آموزان و دانشجویان و آموزگاران و استادان، خود 
را برای فصلی نوین و ســالی جدید در عرصۀ فعالیت 
علمی آمــاده می کنند. آن چــه بیش از هــر چیز در 
ایــن پدیدۀ مبارك- که با وجود تکــرار آن همواره تازه و 
دل نشین و شادی آفرین است- به ذهن متبادر می کند، 
آغاز دوبارۀ فعالیت های آموزشی به ویژه برای نسل جوان 
و نوجوان اســت که بیشــترین مخاطب آن را تشکیل 
می دهند و نشــان از پویایی، مهر به زندگی و امید به 
آینــده دارد. جامعــه ای که با بهره گیــری از روش های 
علمی آزموده و کارآمد در صدد تربیت نیروی انســانی 
خود برآید، ســرمایه گذاری شایسته ای را برای تضمین 
دســت یابی موفقیت آمیز به اهداف پیشرفت خود به 
انجام رسانده است. امسال این شور و نشاط به جهت 
شرایط خاص گسترش بیماری کرونا و همه گیری آن با 
نگرانی و هراس هایی همراه شد. از طرفی شوق فراوان 
دانش آموزان و دانشــجویان برای بازگشــت به مدرسه 
و دانشگاه و نیز احســاس وظیفۀ آموزگاران و استادان 
بــرای انجام وظیفۀ تعلیم و تربیت، و از ســوی دیگر 
مراقبت های الزم برای پیش گیری از گسترش بیماری، 
به چالشــی مهم برای همۀ بخش های جامعه اعم از 
خانواده ها و مدیران تبدیل شده اســت. با چشم پوشی 
از بایسته های دوسویۀ این چالش- که یکی جلوگیری 
از توقف حرکت کاروان علم و آموزش است و دیگری 
حفظ سالمت جان انســان ها به ویژه فرزندان جوان و 
نوجوان جامعه- اما آن چه باید در این کارزار ناخواسته 
مــورد توجه قرار گیــرد، حفظ و حراســت از عناصر 
فرهنگی و اجتماعی مرتبط با حوزۀ آموزش است. شاید 
به گمان برخی، اساســی ترین و محوری ترین وظایف 
مراکز علمی و آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه ها، 

تحقق بخشیدن پیوند آموزش با اجزاء مختلف آن و 
با نقش آفرینی آموزش دهنده و آموزش گیرنده است. 
هرچنــد این مهم در ســیاهۀ مأموریت های چنین 
نهادهایــی در صدر قرار می گیرد اما نقش اثرگذاری 
فرهنگی و اجتماعی این نهادها که در شــکل گیری 
شــخصیت جوانان و نوجوانان در محیط مدرســه 
و دانشگاه بســیار مؤثر است، نباید نادیده انگاشته 
شــود. مدرسه و دانشگاه در صدد تربیت انسان های 
دانش آموخته و فرهیختۀ اجتماعی هستند. کسانی 
کــه در تعامل با جامعۀ خود، چه در دوران تحصیل 
و چه پس از آن، در ســازگاری بــا فرهنگ معیار و 
ارزش محور جامعه کنش اجتماعی درستی را تحقق 

ببخشند.
آن چــه امروز در آغاز ســال تحصیلی جدید الزم 
است به عنوان مسأله و موضوع قابل توجه برای مدیران 
و مجریان امور فرهنگــی و اجتماعی مد نظر قرار 
گیرد، اندیشــیدن به دو موضوع است: نخست آن که 
در نقشۀ راهی که شرایط کنونی بر جامعۀ علمی و 
آموزشــی تحمیل کرده است، چگونه می توان سهم 
عناصر فرهنگی و فعالیت های اجتماعی را حفظ و 

تقویت نمود؟ 
دیگر آن که ضرورت های ایمن سازی در مقابل آثار 
و پی آمدهــای فرهنگی دوران کنونی برای مخاطبان 

دانشگاهی چیست؟
شــمارۀ جدید نامــۀ فرهنگی عــالوه بر وظیفۀ 
اطالع رســانی در حوزۀ مسائل فرهنگی و اجتماعی 
در دو ســطح صف و ستاد، فرصت مغتنمی را برای 
تبادل نقطه نظرات و دیدگاه های مدیران، کارشناسان 
و معاونان فرهنگی دانشــگاه ها فراهم آورده است. 
انتشــار شــمارۀ جدید این نشــریه را کــه با هفتۀ 
گرامی داشــت دفاع مقدس همراه گردیده است، به 
فال نیك گرفته، امیدواریم با اســتعانت از خداوند 
و با الهام از پیش گامان جهاد و شــهادت، در عرصۀ 
فرهنــگ نیز وظیفه پــاس داری و الگوســازی را به 

شایستگی به انجام برسانیم.

سخن سردبیرسخن سردبیر

  به بهانۀ آغاز سال تحصیلی

گفت وگوگفت وگو
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جناب آقای دکتر غفاری با سالم و سپاس از 
یار ما قرار  فرصتی که برای این گفت وگو در اخت
دادید، به عنوان اولین ســؤال، با توجه به این که 
دانشگاه ها در ســال تحصیلی گذشته به دلیل 
شیوع ویروس کرونا با وضعیت تجربه  نشده ای 
ا از ماه اسفند، قرنطینه های  مواجه شدند و تقریب
خانگی شــروع شــد، فعالیت ها و برنامه های 
معاونــت فرهنگی و اجتماعــی چقدر تحت 
یر ایــن موضوع قرار گرفــت و چه تغییرات  تأث
مهمــی در شــیوه و چگونگــی  فعالیت های 

دانشجویی به وجود آمد؟

با شــروع شــیوع ویروس کرونا در فضای مراکز 
آموزشــی و پژوهشی کشور شــاهد حضور دوگانۀ 
فیزیکــی و مجازی و کنش گــری و فعالیت در دو 
جهان فیزیکی و مجازی بوده ایم. دو جهانی که هر 
کدام اختصاصات و تجربۀ زیستۀ خود را دارند. در 
زمانه و شــرایطی که حضــور فیزیکی کاهش پیدا 
می کند و یا تعلیق و سد می شود و امر بر ناتعطیلی 
و تعطیل نشدن است، طبیعی است که با بازآرایی 
جدید باید به ســمت فعال ســاختن و استفاده از 
بسترهای دیگر رفت. بر این مبنا ستاد وزارت عتف 
و دانشــگاه ها از همان هفته های اول این بازآرایی را 

مورد توجه قرار دادند.
بی گمان این بازآرایی بــرای بخش هایی از نظام 

آموزش عالی که هویت خود را از تعامالت، آیین ها 
و مناسک جمعی و کنش گری گروهی اخذ می کند 
و بــا فرایندهــای جمعی و حضــوری بازتعریف 
می کنند ســخت تر و محتاج توجــه به ظرایف و 

الزام های بیشتری است. 
حوزۀ فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه ها در زمرۀ 
چنیــن بخش هایی قرار دارد. افــزون بر این، نقش 
اجتماعی و فرهنگی دانشــگاه و برنامه های آن در 
یک جهان به سرعت در حال تغییر، تقریبا در یک 
وضــع دائمی گذار و تغییر قرار دارد و در مواجهه با 
درنگ های جریان ساز و نقطه های عطف، بیش از 
هر مجموعۀ دیگر نیاز به بازاندیشــی و تنظیمات 
مجــدد دارد تا خود را بــرای نقش آفرینی های تازه، 
مواجهۀ اثر بخــش و کاهش هزینه های اجتماعی 
و روانی برآمده از وضعیت تجربه شــده و شــرایط 
  رو آمــاده نماید. البتــه بایــد بپذیریم که 

ِ
پیــش

زایش ها و نوزایی در ناهمواری ها و شرایط سخت، 
فرصــت رویش بیشــتری پیدا می کننــد، چرا که 
روشــن گری، در تاباندن نور بر عرصه های تاریک 
و نه چندان روشــن برای افق گشایی و گشایش های 
نو و تازه ســاختن دانش و روکردن شــیوه ها و فنون 
کارآمدتر برای عبور از تنگناها و مشــکالت دیروز 
و امروز و کسب قدرت و توان مندی بیشتر در پرتو 

دانایی های جدیِد کسب شده معنا می یابد.

با توجه به شروع  سال تحصیلی جدید و ادامۀ 

گفت وگوگفت وگو

سال تحصیلی جدید و 
افق گشایی های نو

گفت وگوی نامۀ فرهنگی با دکتر غالمرضا غفاری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف

ً
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روند آموزش های مجازی در اکثر دانشگاه ها، 
برنامه ریــزی و سیاســت اصلــی معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعی در ایــن ارتباط، به ویژه 
دانشــجویان جدیدالورود  از  اســتقبال  برای 
و اجــرای برنامه هــای فرهنگــی در شــرایط 
متفاوت فعلی، چیســت و چــه راهکارهایی 
برای ســازگاری با این موضوع و کنار آمدن با 
چالش هــای احتمالی حاصل از عدم حضور 
فیزیکی دانشجویان، در نظر گرفته شده است؟

دنبــال گزینه های بدیل بودن امــری محتوم در 
جامعۀ سیال و پرریسک مدرن است؛ 
در نتیجــه، قابلیت ها و ظرفیت های 
نهفتــه و ناپیدا را باید به صحنه آورد. 
جایگزین هــا و طــرح ســناریوهای 
تازه را بایــد در دســتور کار قرار داد. 
نگاه های چند ســویه و اندیشیدن و 
برنامه هــای چندگانه و ترکیبی  طرح 
می تواند راهگشا باشد. قسمت هایی 
را  نودانشــجویان«  برنامۀ»آییــن  از 
می تــوان در قالب هــای هنرمندانــه 
و بــا بهره گیــری از هنــر دیجیتال و 
فضای  در  کــه  نوینی  ظرفیت هــای 
مجــازی وجود دارد، مــورد بازآرایی و 
باز تولید قرار داد تا به واسطۀ آن حس 
تعلق به دانشگاه و هویت دانشجویی 
را در ذهن و ضمیر نودانشجویان رقم 

زد. در این خصوص به دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور طرح پیشنهادی»آیین نودانشجویان« 
با توجه به شــرایط کرونایی ابالغ شده است که در 
خود رهنمودهایی برای اســتقبال از نودانشجویان 

دارد. 

به نظر می رسد سال تحصیلی پیش رو برای 
اکثر دانشــجویان با نگرانی ها و چالش هایی 
همراه است و شــاید وضعیت به وجود آمده، 

به صــورت ناخــودآگاه فضای فکــری آنان را 
متشــنج و درگیر یــأس و ناامیدی ســازد، با 
رترین پی آمدهای  توجه به این که یکــی از مؤث
فوق برنامه های دانشــجویی، افزایش شــور و 
نشــاط و ایجاد انگیزه و امید در دانشجویان 
بوده و هســت، به نظر شــما چگونه می توان 
بحــران پیش آمــده را به نحــوی مدیریت کرد 
که آســیب های احتمالی به حداقل برسند و 
هم چنان زمینه ای برای ایجاد شــور و نشــاط 
دانشجویان از طریق مشارکت در فعالیت های 

جمعی فراهم باشد؟

عنوان شد که جهان جدید مدام در 
معرض تغییر و پرسش های بنیادین و 
تازه ای قرار دارد که نقادی و بازخوانی 
آراء، سیاســت ها و تنظیــم مجــدد 
امور، وجه اجتناب ناپذیر آن است؛ و 
درحوادث تلخ هم فرصت هایی است 
تعقل  اهل  کــه  برای مجموعه هایی 
و تدبیر هســتند؛ و مجموعه ها باید 
قابلیت انطباق با چالش های جدید 
 رو و نیز ایفای نقش های تازه را 

ِ
و پیش

اثبات نمایند. بی تردید هر نوع تعلیق 
و وقفــه ای، امور را از ســامان مندی 
قبلی خود به دور می ســازد و چه بسا 

موجد بحران باشد. 
این احوال، آن چــه که اهمیت  در 
دارد وسعت بخشی به جهان اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســی جامعۀ دانشــجویی و ابــداع آینده و 
آینده آفرینی با طرح ایده های جدید، خلق آینده و 
 رو است. 

ِ
ایجاد امید و اعتماد به فردا و آیندۀ پیش

این مهم بیش از هر چیز در گرو گسترش و تعمق 
بخشی به مشــارکت ذهنی و عملی دانشجویان 
و تقویت اِمر با دانشــگاه بودن و حضور فعال در 

برنامه های مجازی و حضوری است. 

بال گزینه های  دن
بدیل بودن امری 

محتوم در جامعۀ 
سیال و پرریسک 

مدرن است؛ در 
نتیجه، قابلیت ها 

و ظرفیت های 
نهفته و ناپیدا را 

باید به صحنه 
آورد. 

جایگزین ها و طرح 
سناریوهای تازه را 
باید در دستور کار 

قرار داد.

گفت وگوگفت وگو
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به عنوان سؤال آخر، اولویت ها و انتظارات 
معاونت فرهنگی و اجتماعی از دانشگاه ها و 
گروه های مختلف دانشجویی تحت مدیریت 
آنها، در ســال تحصیلی جدید و در شــرایط 

ویژۀ فعلی چیست؟

بپذیریم که باز تعریف سیاست ها و برنامه ها 
 رو در تمامی عرصه ها، 

ِ
در شرایط پیش آمده و پیش

اعم از آمــوزش ، پژوهش و فرهنگی- اجتماعی، 
امری اجتناب ناپذیر اســت. بر ایــن نکته ابرام و 
تأکید اســت که  دانش آموختگان دانشــگاه هم  
باید کنش گرانی حرفه ای و قابل باشند )در قالب 

تربیت نیروی انســانی ( و هم شــهروندانی مسؤول؛ 
دانشــگاه دانش آموختگانــی را تربیت کنــد که هم 
شــجاعت پذیرش خطر را داشــته باشند و هم درایت 
تشخیص درست خطاهایی که رخ نموده است. به این 
سبب، معاونت های فرهنگی و اجتماعی باید نگاه و 
توان خود را مصروف تقویت مکانیســم های ارتباطی 
و تعاملی در مقیاس های درون بخشــی و بین بخشی 
نمایند و فرصت و بســتر الزم برای بیشتر دیده شدن 
کنش گران دانشــجویی را فراهم کنند و تنوع بخشی به 
فعالیت ها، نوآوری و رویش های تازه که مقوی پویایی 

و بالندگی است را به  جد مورد توجه قرار دهند. 

گفت وگوگفت وگو

آغاز ســال تحصیلی جدید در شــرایط شیوع 
پاندمیک، دفتر سیاســت گذاری  بیمــاری  یک 
و برنامه ریــزی معاونــت فرهنگــی و اجتماعی 
وزارت علــوم، تحقیقــات، و فنــاوری را بر آن 
داشت تا ضمن نظرخواهی از مسؤوالن فرهنگی 
دانشــگاه های کشــور، به پیش بینی مســائل و 
معضــالت احتمالی، و درصورت امکان، به ارائۀ 
راه کار بپردازد. در این طرح، نظرات و پیشنهادهای 
دانشگاه ها طی مکاتباتی اخذ شد و مورد مطالعه 
و تحلیل قرار گرفت. از میان کلیه دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشــور، 40 دانشگاه در این 
طرح مشــارکت کردند که 8 دانشگاه از تهران و 
32 دانشــگاه از شهرســتان ها بودند. نتایج این 
مطالعه در قالب کتابچه ای در دســت انتشار  و 

خالصه محتوای آن به شرح ذیل است:
نظرات ارسالی در بخش پیش بینی مسائل و یا 

مشکالت  احتمالی به شش دستۀ موضوعی تقسیم 
می شود:

1- آسیب های روان شناختی )روحی- اخالقی( و 
فرهنگی؛

 2- علمی- آموزشی؛
 3- پزشکی- بهداشتی؛

 4- زیرساختی- کالبدی؛
 5- بودجــه و امکانــات مالی) دانشــجویان و 

دانشگاه ها - هر دو(، و رفاهی؛
6_ خانوادگی- اجتماعی و  سیاسی- امنیتی.

در هر کدام از این موارد راهکارهای پیشنهادی در 
در دو حوزۀ دانشــگاه و دانشــجویان ارائه شده و در 
بخش پایانی مواردی بــه عنوان نتایج و جمع بندی 
حاصل از تحلیل مســائل و راهکارها، مطرح شده 
اســت. این کتابچــه در ماه های آتی منتشــر و در 

دسترس مسئووالن فرهنگی قرار خواهد گرفت. 

 دفتر سياست گذاری و برنامه ريزی فرهنگی و اجتماعی منتشر خواهد كرد:

تحلیل نظرات و پیشنهادهای مسؤوالن فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها تحلیل نظرات و پیشنهادهای مسؤوالن فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها 
دربارۀ مسائل مرتبط با کرونادربارۀ مسائل مرتبط با کرونا
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بزرگداشــت ها و یادمان ها برای زنده نگه داشتن 
ارزش ها و آرمان هایی است که برای هر جامعه ای، 
عالوه بر جنبه نمادین، نقش الهام بخشی و انتقال 
فرهنگ از نسلی به نسلی و دورانی به دوران دیگر 
را ایفــاء می کند. عنوان » دفاع مقدس« در ادبیات 
فرهنگی انقالب اســالمی که برآمــده از رخ دادی 
هشت ساله اســت، در آغازین سال های پیروزی، 
این جنبش اجتماعی را با چالشــی بی رحمانه و 
هجومی کینه جویانه از سوی بدخواهان آن مواجه 
کرد و بر او تحمیل ساخت. این عنوان متضمن دو 

مفهوم برگرفته از فرهنگ ایرانی- اسالمی است:
  نخســت آن که هم در فرهنگ ملی و از دیرینه 
اعصــار این تمــدن با شــکوه، دفــاع از میهن و 
سرزمین و استقالل آن با وجود قومیت ها و نژادها 
و کیش هــای مختلف، امری مقدس محســوب 
می شده که این تجلی در دفاع مقدس،  با مشارکت 
اقشــار و اصناف مختلف مردم با تنوع های قومی 
و نــژادی در زیر پرچــم ایران ســرفراز به خوبی 
هویدا گشته اســت، و از ســوی دیگر، آموزه های 
دینی، فضیلت دفاع و ایســتادگی برای حراســت 
از ارزش هــای دینی را جهاد و پیــکار در راه خدا، 
و جان نثــاری در این راه را باالترین رســتگاری و 
ارزش برشمرده است. آن چه یك پدیدۀ فرهنگی را 
برجسته و مانا می سازد، عالوه بر آثار مثبت آن در 
الگوســازی  و تأثیرگذاری آن در اعتالء و پیشرفت 

یك جامعه، نقــش خالقــان و پدیدآورندگان آن 
اســت. هر یك از ابعاد این پدیدۀ مهم در تاریخ 
انقالب- که رویۀ پلشــت و ناخوشایند آن موسوم 
به » جنگ تحمیلی«  و رویۀ زیبا و شــکوهمند 
آن » دفــاع مقدس« اســت، نیازمند تأمل و درنگ 
و تحلیل اســت اما نقش و جایــگاه پیش گامان 
جهاد و شهادت در خلق این صفحۀ زرین تاریخ 
انقالب اســالمی بیش از ابعاد دیگر، کاربســتی 
برای تقویت و اعتالی فرهنگ نسل کنونی جامعۀ 
ما خواهد بود. واکاوی این مهم ما را به دو بعد آن 

رهنمون می سازد. 
نخست آن که این عزیزان که با جان فشانی های 
خــود، در ادای دین به دین و میهــن در این دفاع 
مقدس، از جســم و جان و همۀ داشــته های خود 
چشم پوشــی کردند و آن را ارمغان آرمان های خود 
اســالمی  انقالب  تربیت یافتگان همین  نمودند، 
بوده انــد کــه در دورۀ کوتاهــی توانســت در این 
شخصیت سازی و تربیت کردن نیروهای انقالبی و 
ارزش مدار موفق شــود و این شاید شبیه اعجاز در 
تأثیرگذاری یک جنبش اجتماعی است که بتواند 
در دوران کوتاهی چنین سرفرازانی را پرورش دهد. 
وجه برجستگی دیگر این کنش گران عرصۀ جهاد 
و شــهادت، نقش آفرینی آنــان در قالب  ارزش ها، 

به ویژه گونۀ دینی آن است. 
پیوند عمیق این جهاد و پیکار با باورهای دینی 

پیش گامان جهاد و شهادت؛ الگویی فرهنگی 
برای دانشگاه و دانشگاهیان

 دکتر مسعود فکری - مدیرکل دفتر سیاست گذاری

و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

یادداشتیادداشت
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و نگرش تکلیف محــور و اخالق مدار به آن، وجه 
متمایزکنندۀ این جهاد و شهادت از سایر جنگ ها 
و پیکارهای تاریخ معاصر است. امروز در عرصۀ 
فرهنگی و برای ماندگار و جاری و ساری ساختن 
این فرهنــگ، نیازمند به بازشناســی ویژگی های 
شخصیتی و مؤلفه هایی هستیم که ُبعد الگویی 
آن را در آن عزیزان نمایان و برجســته می ســازد و 
شکاف میان نظر و عمل را برای قابل اجرا بودن آن 
در هر دوره و زمانی برطرف می کند. انتقال فرهنگ 

جهاد و شــهادت به دور از مبالغــه و بزرگ نمایی و 
با تأکید بر نمایه سازی ارزش های واقعی آن که قدر 
و مقدار آن نیز ســرمایۀ گران سنگ جامعه ماست، 
وظیفۀ بایسته ای است که همۀ ما در انجام آن دارای 
مســؤولیت هســتیم؛ و این بازنمایی همان هنری 
اســت که پیر مرادشان فرمود: شــهادت هنر مردان 

خداست.
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد!

یادداشتیادداشت

ادارۀ  کل امور فرهنگی -  شهریور 1399 )حمیده عبداللهی،  محمدمهدی فالح(

 دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت    
 گـزارش مـخـتـصـری  از:

مقدمه
جشنوارۀ بین المللی حرکت، ویژۀ انجمن های 
علمی دانشــجویی و بــا تأکیــد بــر هم افزایی، 
تکثیر ایده های خالق و ایجاد انگیزه و نشــاط در 
انجمن های علمی دانشــجویی، ده دورۀ ابتدایی 
خود را در گســترۀ ملی و دو سال اخیر را در سطح 

بین المللی برگزار کرده است. 
ایــن جشــنواره تالش می کنــد تا مبنــا و مبداء 
حرکتــی نویــن بــرای ســازمان دهی فعالیت های 
علمی دانشــجویی باشــد. جشــنوارۀ بین المللی 
حرکــت رویدادی بــرای رقابت، عرضــه و نمایش 
دست آوردهای برتر علمی دانشــجویان است. این 
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جشنوارۀ بین المللی حرکت
گزارشگزارش

جشــنواره، به صورت ســاالنه، با سیاست گذاری 
و برنامه ریــزی اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی، 
همکاری دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
کشــور، و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف 

دولتی و غیردولتی برگزار می شود. 
در دورانی که شــیوع ویروس کرونا فرآیندهای 
معمــول زندگــی را دچار خدشــه کرده اســت، 
جشنوارۀ بین المللی حرکت وارد عرصۀ جدیدی 
شــده اســت و تالش می کنــد بــا بهره گیری از 
ظرفیت های فضای مجازی به فعالیت های خود 

استمرار بخشد. 
راهبــرد اصلی ادارۀ کل فرهنگــی و اجتماعی 
وزارت علوم در این دوره، تأکید بر تداوم و اجرای 
برنامه ها در نتیجۀ تغییــر و انعطاف در رویکرد 
برگزاری جشــنواره بــا توجه به شــرایط موجود 
است. متن زیر، گزارش مختصری از دوازدهمین 

جشنوارۀ بین المللی حرکت در شرایطی است که 
کرونــا در رویه هــای جاری زندگــی تغییرات 
جدی ایجاد کرده اســت؛ ولی ضمنأ حکایت از 
آن دارد که این جشــنواره توانسته است خود را با 
شرایط جدید هماهنگ کند و به فعالیت خویش 

استمرار بخشد.

*تعداد آثار دریافتی 

در زیر گزارشی از تعداد آثار دریافتی در 9 حوزۀ 
اصلی برگزارکنندۀ جشــنواره را می توان مشــاهده 
کرد؛ چنان که مشــخص است، بیشترین اقبال در 
زمینۀ انجمن برتر با 415 اثر و کمترین شــاخص 
مربوط به حوزۀ اختراع با 53 اثر اســت. )به عالوۀ 

44 مورد در زمینۀ دانشگاه برتر(
کارآفرینی – 89 اثر؛

کتاب – 71 اثر؛
انجمن برتر – 415 اثر؛

بخش ویژه – 85 اثر؛
مسابقه – 174 اثر؛

نشریه – 309 اثر؛
فعالیت خالقانه 234 اثر؛

محتوای دیجیتال 122 اثر؛
اختراع 53 اثر؛

*مقایسۀ جشنوارۀ یازدهم با دوازدهم

تعداد کل آثار دریافتی جشنوارۀ دوازدهم شامل 
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1619 اثر بــود که از این میــان 138 مورد به عنوان 
برگزیده و شایستۀ تقدیر انتخاب شدند. مقایسۀ 
این آمار بــا اطالعات دورۀ یازدهم جشــنواره که 
1355 اثر از 106 دانشگاه و 189 برگزیده و شایستۀ 
تقدیر بود، حکایت از رشــد قریب به 20 درصدی 
آثار دریافتی دارد. جدول زیر نشــان دهندۀ میزان 
پیشرفت آثار دریافتی در مقایسۀ جشنوارۀ دوازدهم 
با جشــنوارۀ یازدهم است و ضریب برگزیدگان در 

هر دوره را مشخص می سازد. 

*بخش هــای ویــژۀ دوازدهمین جشــنوارۀ 
بین المللی حرکت

الف -  بخش بین الملل
بین المللی شــدن جشــنوارۀ حرکــت به عنوان 
بزرگ ترین رویداد انجمن های علمی دانشجویی 
توانســت فضای علمی و ارتباطــات بین المللی 
را در بین دانشــجویان و دانشگاه ها از تمام نقاط 
کشــور فراهــم ســازد، به گونه ای کــه در صورت 
ادامــۀ روند مذکــور، این رویداد می تواند منشــأ 

شکل گیری تحقیقات مشترک میان دانشگاه میزبان 
و دانشــگاه های خارجی، و نیز موجــب  باال رفتن 

کیفیت بین المللی شدن دانشگاه ها شود.
در دوازدهمیــن جشــنوارۀ بین المللــی حرکت 
نیز همانند دورۀ گذشــته، نگاه ویــژه ای به بخش 
بین الملل شــد تا بتوان حضور چشم گیر و افزایش 
مشــارکت دانشــجویان خارجی در ایــن رویداد، 
نســبت به دوره های گذشته را تدارک دید . علی رغم 
تمام مشکالت پیش روی جشنواره از دی ماه 1398 
تا زمان برگــزاری آن، اقدامات مؤثر دبیرخانۀ بخش 
بین الملل توانست مشارکت باالیی از دانشجویان 

خارجی را در این رویداد رقم زند.
پــس از نهایــی شــدن فراخــوان، دبیرخانــۀ 
بخــش بین الملل به اطالع رســانی رویــداد در 
وب ســایت های جهانــی اقدام کــرد. هم چنین، 
فراخوان برای دانشــگاه  ها و نهاد های بین المللی 
دانشجویی نیز ارسال شد. در بازۀ زمانی مشخص 
شده، بیش از 30000 دانشجوی خارجی به صورت 
گروهــی یا انفرادی در این رویداد ثبت نام کردند. 
پــس از پایان مهلــت ثبت نام، بــا درنظر گرفتن 
ظرفیت 150 نفرۀ شرکت کنندگان خارجی، و پس 
از چندین مرحله داوری، آثار برتر جهت حضور 

در رویداد مورد پذیرش قرار گرفتند.
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از مجموع شــرکت کنندگان در این جشنواره 
نزدیک به 32% دانشــجویان کارشناسی، %43 
دانشــجویان کارشناســی ارشــد و 25% نیــز 
دانشــجویان مقطع دکتری تمایل به حضور در 
این جشنواره داشته اند که در بازۀ سنی بین 18 تا 

45 سال قرار داشتند.
در میان شــرکت کنندگان بخــش بین الملل 
ایــن جشــنواره، دانشــجویان از بیــش از 127 
کشور جهان حضور داشتند. درمیان کشورهای 
ثبت نام کننده کشورهای روســیه، چین، ترکیه، 
هند، پاکســتان، بنگالدش و ایتالیا بیشــترین 
تعداد متقاضی حضور در جشــنواره را به خود 

اختصاص داده بودند. 
هم چنین، میزان مشارکت باالیی از رشته های 
مختلف دانشگاهی نیز در بین ثبت نام کنندگان 
با بیش از 100 رشتۀ دانشــگاهی در این رویداد 
به چشم می خورد. گروه های آموزشی کشاورزی، 
هنر و علوم انسانی بیشــترین میزان مشارکت 
را در بیــن ثبــت نام کنندگان داشــتند. از میان 
کلیۀ آثار ارسال شــده، در طی مراحل مختلف 
داوری تعداد 150 اثر برتر از 98 کشور مختلف 
جهت حضور مجازی با ارائۀ پوستر در سامانۀ 
نمایشگاهی جشنواره مورد پذیرش قرار گرفتند.

-  بخش ویژۀ انجمن پویا

یکی دیگر از بخش های ویژۀ این جشــنواره، 
بخــش انجمــن پویا اســت کــه بــه نمایش 
دست آوردهای دانشجویی منحصر به  فرد ظرف 
ســال تحصیلی می شــود. در این بخش که از 
دورۀ یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده است، 50 
ایدۀ برتر به معرفی دســت آوردهای خود اهتمام 
ورزیدنــد که در ایــن میان، 1 اثــر به عنوان اثر 

برگزیده انتخاب شد.

- بخش ویژۀ ایده شو

یکــی دیگــر از بخش های انحصــاری این 

جشنواره، بخش ایده شو بود که مربوط به ایده های 
خالقانــۀ دانشــجویان در حــوزۀ کارآفرینی و در 
بستری ابتکارگرایانه معطوف به ارتباط با صنعت 
پی گیری شــد. در این حوزه نیز  از 86 اثر، 5 ایده 
شایســتۀ تقدیر و 3 ایدۀ برگزیده منتخب شدند. 
مدیریت این بخش از جشــنواره برعهدۀ معاونت 

فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی بود.

- ترکیب هیأت داوران جشنواره

طــی فراخوانــی کــه به صــورت سراســری به 
دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی جهت معرفی 
داوران منتخــب بــرای حضــور در دوازدهمیــن 
جشــنوارۀ بین المللی حرکت صادر شــد، 734 
عضو هیأت علمی از 91 دانشــگاه و مرکز آموزش 

عالی داوطلب داوری معرفی شدند. 
داوری اولیۀ آثار که به منظور پاالیش و تصحیح 
مستندات دریافتی صورت گرفت، توسط 15 عضو 
هیأت علمی انجام شــد. در مرحلۀ بعدی، داوری 
غیرحضوری و به صورت مجازی توسط 184 عضو 
هیأت علمی صورت گرفــت، و در نهایت داوری 
حضوری توسط 20 عضو هیأت علمی، از جمله 
استادان به نام کشور، به انجام رسید. ترکیب هیأت 
داوران بر اساس رتبۀ علمی به ترتیب 5 استاد تمام، 

33 دانشیار، 150 استادیار و 26 مربی بود.

- نمایشــگاه مجازی دوازدهمین جشنوارۀ 
بین المللی حرکت

به دلیــل شــرایط حاکــم بر کشــور، شــورای 
سیاســت گذاری و دبیرخانۀ جشنواره بر آن شد تا 
با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی، نمایشگاه 
دوازدهمیــن جشــنوارۀ بین المللــی حرکــت را 
به صورت مجازی بازآفرینی کند. بر این اســاس، 
از همۀ دانشــگاه های شــرکت کننده در جشنواره 
خواسته شــد تا با ارسال مســتندات انجمن های 
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علمی دانشــجویی خود، غرفه های مجازی خود 
را تجهیز نمایند. در نهایت، نمایشگاه مجازی 
دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت با قریب 
به 70 غرفۀ دانشــگاهی، 1 غرفۀ انجمن پویا، 1 
غرفۀ بخــش بین الملــل، 1 غرفــۀ کارگاه های 
آموزشی، و 1 ســالن افتتاحیه و اختتامیه ایجاد 
و بــرای بازدیــد عموم مــردم تدارک دیده شــد. 
با بهره گیــری از این فناوری جدیــد، امکان آن 
فراهم آمد تا نمایشــگاه دوازدهمین جشــنوارۀ 
بین المللی حرکت به صورت دائمی دایر باشد و 
دانشجویان بتوانند در سراسر ایام سال به بازدید 
از دست آوردهای علمی دانشگاه ها اقدام نمایند.
در آدرس نیز نمایشــگاه مجازی در دســترس 

است:

/https://festival.isic.ir/harekat1

- افتتاحیه و اختتامیۀ دوازدهمین جشــنوارۀ 
بین المللی حرکت

با توجه به مشکالت پیش آمده از جهت برگزاری 
مراســم به صورت حضوری، افتتاحیــه و اختتامیۀ 
جشنواره به صورت مجازی برگزار شد که اطالعات 
مربوط بــه هر یک از این رویدادهــا به همراه تعداد 
بازدیدکنندگانــی که مراســم را به صــورت مجازی 

دنبال می کردند، در جدول زیر دیده می شود:
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تجربــۀ فعالیت هــای گروهــی و داوطلبانۀ 
دانشــجویی در ایران پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی، وارد مرحلۀ نوینی شد و تجربه های 
نهــاد؛  برجــای  را  ارزش منــد  و  بی نظیــر 
به  که  متعهــد  و  مجموعه هایــی خودجــوش 
تدریــج به عناصر مهــم و غیرقابــل انکار در 
فرآیند توسعۀ فرهنگی و پویایی فضای آموزش 
عالی تبدیل شــدند، به نحوی که توانســتند با 
رویکرد نوین دانشــگاه های نسل جدید همراه 

شده و خود را با کارکردهای آن هم گام سازند.
دینی  بی تردید کانون هــای فرهنگی، هنری، 
و اجتماعی پس از گذشــت بیش از دو دهه از 
تأســیس خود، یکی از پویاتریــن و مهم ترین 
مجموعه های دانشــجویی به شــمار می روند. 
این گروه هــای نظام مند و پرمخاطب که در این 
مدت، فراز و نشــیب های زیادی را پشــت سر 
نهاده اند، اینک به مدد هم دلی و تالش فعاالن و 

کارگزاران فرهنگی، از جایگاه و اهمیت به سزایی 
در حیات فرهنگی و اجتماعی  برخوردارند و نقش 
ویژه ای در توســعۀ فرهنگی جامعه دانشــگاهی 
ایفا می کنند. از همین رو، برای اعتال و پیشــرفت 
بیشتر این مجموعه، ضرورت معرفی ظرفیت ها و 
انعکاس دست آوردهای آن بیش از پیش احساس 
می شــود. جشــنوارۀ کانون های فرهنگی، هنری، 
دینــی و اجتماعــی »رویش« ، به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین جشــنواره های دانشگاهی، عرصۀ بروز 
و ظهــور توان مندی ها و دســت آوردهای خانوادۀ 
بــزرگ کانون هــا و فرصتی بی نظیر بــرای تجلی 
جایگاه و تداوم و توسعۀ آن ها به شمار می رود که 

در سال جاری هشتمین دورۀ آن برگزار شد.
فرآینــد اجرایی این جشــنواره از آبان ماه ســال 
1398 بــا ابالغ دســتورالعمل برگــزاری آن در دو 

سطح دانشگاهی و ملی آغاز شد.
در مدت زمان مقرر، بیش از 60 دانشگاه کشور 

گزارش هشتمین جشنوارۀ ملی رویش
)محمد امین بنایی، ادارۀ کل امور فرهنگی(

گزارشگزارش
جشنوارۀ ملی رویش
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موفق به برگزاری این رویداد پر شور دانشجویی 
در سطح دانشــگاه شــدند تا منتخبان آن ها به 

سطح ملی جشنواره راه پیدا کنند.
جشنوارۀ ملی رویش در 2 بخش اصلی برگزار 

می شود:
 بخش رقابتی )شامل کانون های برگزیده، آثار 
برگزیــدۀ کانونی - فردی و گروهی- ، و ایده های 

برتر( ؛  و
 بخش غیر رقابتی )شامل معرفی چهرۀ موفق 
کانون ها،  دســت آوردهای  نمایشــگاه  کانونی، 
کارگاه های آموزشی، و نشست های تخصصی(.
در بخش رقابتی، رقابت در زمینۀ فعالیت های 
کانون هــای فرهنگی در بازۀ زمانی مهرماه 1397 
تا اســفند مــاه 1398 بر مبنای شــاخص های 
هیجده گانۀ منــدرج در دســتورالعمل، و در 4 

حوزه و 23 موضوع کانونی صورت پذیرفت.
هم چنین، رقابــت آثار برگزیده در 10 رشــته 
و 33 شــاخۀ ادبی و هنری، بــه تفکیک فردی و 

گروهی انجام شد.
آثار فردی شــامل هنرهای تجسمی، هنرهای 
کاربــردی )صنایــع دســتی(، شــعر و ادبیات، 
تک نوازی  و  فیلم نامــه  نمایش نامــه،  عکــس، 
موســیقی، و آثار گروهی شامل تئاتر، موسیقی و 
فیلم بودند. ایده های برتر در زمینۀ ایده های اجرا 
شــده و ایده های اجرا نشده، از دیگر موضوعات 
بخــش رقابتی این دوره از جشــنواره به شــمار 

می رفت.
فراخوان شــرکت در هشــتمین جشنوارۀ ملی 
رویش، در 21 تیرماه ســال جاری منتشــر شد و 
تا 6 مــرداد ماه ادامه داشــت. در این مدت، 87 
دانشگاه کشــور در قالب 5368 کانون توانستند 
موفق بــه ثبت بیــش از 16400 فعالیت کانونی 
در ســامانۀ جشنواره شــوند. هم چنین، بیش از 
800 اثر در بخش فــردی ، و بیش از 140 اثر در 
قالب بخش گروهــی در این دوره از جشــنواره 

جشنوارۀ ملی رویش
گزارشگزارش

شــرکت کردند. در بخش ایده هــا نیز ، بیش از 
100 ایــدۀ کانونی و 80 چهرۀ موفــق کانونی از 
طریق دبیرخانۀ جشنواره دریافت شد. به منظور 
ارزیابی فعالیت ها و داوری آثار، بیش از 90 نفر 
از صاحب نظران دانشگاهی دعوت به همکاری 
شــدند و امور مربوط به انتخــاب برگزیدگان را 
در فرآیندی فشــرده به انجام رســاندند. همواره 
یکــی از جذابیت های جشــنوارۀ ملی رویش، 
بخش نمایشــگاهی آن بوده اســت که در این 
دوره بــا بهره گیری از ظرفیت فن آورانه به صورت 
مجازی اجرا شــد. ایــن نمایشــگاه در قالب 
ســالن هایی از قبیل: ســالن نمایش فیلم های 
منتخب، ســالن اجرای موسیقی، سالن اجرای 
گالری عکس،  گالری هنرهای تجسمی،  تئاتر، 
گالری هنرهای کاربردی )صنایع دستی(، سالن 
رویش های دانشــگاهی، سالن چهره های موفق 
کانونــی و کارگاه هــای آموزشــی، پیش بینی و 

درمعرض دید عالقه مندان قرارگرفت. 
هم چنین، پخــش ویژه برنامــۀ رادیو رویش 
کانون های دانشگاه رازی در فضای نمایشگاهی 

از دیگر برنامه های بخش نمایشگاهی بود.
مهارت افزایــی  و  توان مندســازی  به منظــور 
بــا  آموزشــی  کارگاه   6 کانونــی،  فعــاالن 
اجتماعی مجموعه های  موضوعات: مسؤولیت 
تجربــۀ  فرهنگــی(،  دانشــجویی)کانون های 
فعالیت هــای موســیقایی و ورود بــه عرصــۀ 
موســیقی حرفه ای، خالقیــت و کارآفرینی در 
فعالیت هــای کانونی، تئاتر به عالوۀ دانشــگاه، 
مسؤولیت اجتماعی کانون ها در زیست کرونا، 
و نقش کانون ها در اجتماعی شدن حفاظت از 

محیط زیست به صورت مجازی برگزار شد.
ســرانجام، اختتامیۀ این رویداد با شکوه ملی 
در روز 27 مردادماه سال جاری با حضور وزیر 
علــوم، تحقیقــات، و فناوری و معــاون رئیس 
جمهــور در امور زنــان و خانواده، بــه میزبانی 

دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد. 
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کرونا، فرهنگ و دانشگاه

کرونا، فرهنگ و دانشگاه

نشانه های گذر از دهلیز تاریخ: عبور و ِعَبر؛

اقدامات برخی دانشگاه های جهان در دوران کرونا-  قسمت دوم

معرفی کتاب "جســتارهایی در ابعــاد فرهنگی و اجتماعــی بحران ویروس 
کرونا در ایران" 

تکانه های معرفتی کرونا و پیدایش نظمی جدید
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در ادوار تاریخی گذشــته، چه در ایــران و چه دیگر 
کشــورها، همیشــه رخدادهای ســهمگین زمینه ساز 
نظمی جدید در قواعد حکمرانی بوده اند. وقتی طاعون 
در پایان ســدۀ هفدهم مرزهای جغرافیایی کشورهای 
اروپایی را در نوردیــد، فرمان های حکومتی متفاوتی از 
جانب حکم رانان صادر شــد که هدف آن ادارۀ "بدن ها" 

وشهرهای آلوده به طاعون بود.
 ممنوع بودن خروج از خانه و شــهر، کشتن حیوانات 
ولگرد، تقســیم شــهر به محله هایی مجــزاو ادارۀ این 
محله ها با داروغه و... از جملۀ این قواعد بود. کســانی 
که از این قواعد تخطــی می کردند، مجازاتی جز مرگ 
در انتظارشــان نبود. ســایۀ ســنگین مرگ و وحشت، 
هم به واســطۀ بیمــاری و هم این فرمان های ســفت و 
ســخت حکومتی، بدن های بیمــار و غیربیمار را "رام" 
خود کرده  بود. به تعبیر فوکو "شــهر طاعون زده مکانی 
بخش بندی شــده، بی حرکت و منجمد بــود که در آن 
هر فرد جای ثابتی داشــت و اگــر از آن حرکت می کرد 
به قیمت زندگی اش تمام می شــد، حال یا با ســرایت 
بیماری یا مجــازات و تنبیه شــدن." )رک به: مراقبت و 

تنبیه،1378: 244(.
نظم جدید در اروپا پاسخی بود به بحراِن طاعون، چرا 
که طاعون در نظام اندیشه جدید غرب معرِف تمامی در 
آمیختگی ها و بی نظمی ها بود. درآمیختگی بدن هایی 
که هر روز قربانی می گرفت پاسخی درخور می طلبید؛ 
نظمی بایسته که بتواند این بدن های در آمیخته را از هم 
جدا سازد. بنابراین بنیان طرح ها وتکنولوژی های جدید 
انضباطی، که فوکو از آن ها به عنوان سازوکارهای قدرت 
مدرن یاد  می کند، پاسخی به شهر و بدِن طاعون زده بود. 
در واقع طاعون رؤیای یک جامعه انضباطی در اروپا را 
تحقق بخشید و بعدها این الگوی جدید انضباطی در 
تیمارستان ها، دارالتأدیب ها، ندامتگاه ها، بیمارستان ها، 

و دیگر نهادهای مشــابه مانند دانشگاه ها و مدارس به 
اجرا درآمد. غرض از این مقدمه کوتاه طرح این پرســش 
اســت: آیا »کرونا« به مانند ســلف خود ما را در آستانۀ 
نظمی جدید قرار می دهد؟  برای پاســخ به این پرسش 

باید به تجربۀ تاریخی رخدادهای مشابه رجوع کرد.
تجارب تاریخی وقایع مشابه به ما نشان می دهد که 
رخدادهای ســهمگین در کنار مرارت ها و سختی هایی 
که بر بشر تحمیل کرده اند، زمینه ساز تحوالت معرفتی 

ِسترگ بوده اند. 
چرخش در گفتمان های علمی و پارادایم های نظری، 
تحول در باورها و اعتقادات دینی، تحول در مناســک، 
آیین هــا و باورهای فرهنگی، تغییر در ســبک زندگی، 
تغییر در قواعد و اصول بهداشــتی و آموزشــی، ظهور 
دانش هــا و نهادهــای جدید، پیدایــش دولت مدرن و 
توســعۀ دســتگاه های بزرگ دولت، پدیــداری قواعد و 
اصــول جدید حکمرانی، و حتی فراتــر از این ها تغییر 
در بنیان های تمدنی یک عصــر را باید در کنار عوامل 
دیگر، نتیجۀ مواجهه با چنین رخدادهایی دانست. برای 
روشن شــدن بحث به ذکر تجربه ای تاریخــی از ایران 

می پردازم.
شــیوع امراض وبا و طاعون در ایران، که سراسر سدۀ 
سیزدهم و اوایل سد ۀ چهاردهم را چون طوفانی پرتالطم 
در نوردیــد، زمینۀ دگرگونی های مهمی را در اندیشــه و 
عمل انســان ایرانی فراهم آورد. به گفتۀ»توکلی طرقی« 
شالوده هاِی نخســتین تجدد روزمرۀ ایرانی و هم چنین 
گســترش و نهادینگی دولت مدرن یــا دولت »فضول« 
-دولتــی که برای پیشــبرد منافع عامه در بســیاری از 
امور زندگی دخالت می کرد- در ایران، پاســخی بود به 
بحران هایی که در اثنای وقوع این بیماری ها به وجود آمد. 
)رک به: مقالۀ تجدد روزمره و آمپول تدین( گذشــته از 
این، تلفات گستردۀ این امراض منجر به طرح گفتمانی 

تکانه های معرفتی کرونا و پیدایش نظمی جدید 

صادق آبساالن- دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
کرونا، فرهنگ و دانشگاه
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نو در کشور و به نسبت بی اعتباری گفتمان سنتی شد. 
گفتمان ســنتی وقوع این پدیده ها و راه های درمان آن ها 
را براســاس منطق پیشــین توضیح می داد. این منطق، 
معطوف به بیمــار، نوع بیماری و بدن بیمار نبود، بلکه 

فهمی »تقدیرگرایانه« از پدیده  داشت. 
نقل است مردم وقوع امراض همه گیر وبا و طاعون را 
به »خشم الهی نسبت می دادند« یا آن  را »کفارۀ گناهان« 
می دانســتند. چرخــش از گفتمــان »تقدیرگرایانه« به 
گفتمان »کالبدشناســانۀ«  مبتنی بر طب پاســتوری، 
لحظه ای اتفــاق افتاد که گفتمان طب ســنتی در ارائه 
پاســخ های کارآمد برای عبــور از بحران های پیش آمده 

ناتوان ماند. 
هم چنیــن پافشــاری طرفــداران این 
گفتمــان  بر اصــول معرفتــی خود که 
مستخرج از احکام دینی بود، زمینۀ انتقال 
آموزشــی  نهادهای  از  علمی  مرجعیت 
به نهادهای آموزشــی جدید را  ســنتی 
فراهــم آورد. این تغییر گفتمانی در قبال 
موضوع، بدون واکنش نبود و اعتراضات 

فرهنگی بسیاری را برانگیخت. 
با وجود این مقاومت ها و مخالفت ها، 
گسســتی که در نظام معرفتی پیشــین 
بوجود آمده بود، زمینه ساز تحولی بزرگ 
در شــیوۀ زندگی مردم و نــوع حکمرانی 
شد. تا قبل از وقوع این رخدادها، حیات 

انســان ایرانی در حوزۀ کنترل دانش نبود، اما از این دوره 
به بعد بــه تدریج زندگی و ســازوکارهایش وارد عرصۀ 

حسابگری های آشکار قدرت/ دانش می شود.
در ارتباط با بیماری »کرونا« و اینکه آیا این رخداد به 
مانند سلف خود در قرن گذشــته، زمینۀ چرخش های 
معرفتی عظیم فراهم می آورد یــا نه؛ تاریخ به قضاوت 
می نشــیند. همان طور که صحبــت از تأثیر طاعون و 
وبا بر تحوالت برشمرده نه در اثنای وقوع این رخدادها، 
بل که بعدها و طی مطالعاتی »َپسینی« و با رویکردهای 
جدید در تاریخ نگاری ممکن شد؛ احتماأل در آینده نیز 
تبار پیدایش برخی تحوالت آتی را به کرونا نسبت دهند. 
اما آنچــه در همین زمان اندک می تــوان بدان اذعان 

داشت نشــانه هایی دال بر تأثیر این بیماری بر مناسبات 
جامعۀ بشــری اســت. کرونا همان طور که نسبت ما را با 
بدن و دســت هایمان در موقعیت متفاوت قرار داده، دیگر 
مناســبات ما را نیز دچار تحول کرده اســت. این ویروس 
به مانند ســلف خود برخی گفتارهای دینــی را به چالش 
کشــانده، آیین ها و مناســک جمعی را تعلیق و ســبک 
زندگی و روابط و مناسبات افراد با هم را دست خوش تغییر 
کرده است؛ فلســفه وجودی بسیاری از نهادهای عریض و 
طویل فرهنگی و آموزشــی، قواعد و نظام های حکمرانی 

و آداب و هنجارهای زندگی را با تردید مواجه کرده  است. 
لِقلک دادن اندیشه بشری است و افق های  کرونا در حال ِق
جدیــدی را به روی انســان گشوده اســت؛ 
نظــام معرفتــی و علمی که بشــر در یکی 
دو قرن اخیر اندوختــه و به محک تجربه و 
عمل گذاشته را »مسأله دار« کرده است. این 
ویروس غوغایی شــگرف به جاِن عقالنیت 
کنونــی اداره جوامع، نظام اقتصادی حاصل 
از این عقالنیــت و فرهنگ و دانش حاصل 
از چنیــن اندیشــه ای انداختــه و عیوب و 
نقصان های بسیاری را متوجه آن کرده است. 
بدون تردید بســیاری از مسائل، از جمله 
چگونگی ادارۀ جمعیت هــا، حدود و ثغور 
دخالــت دولــت در ادارۀ جامعه و نســبت 
جامعــه و دولت از مســائلی هســتند که 
نیازمنــد تأمل  در عصــر »پســاکرونایی« 
جدی هســتند. کرونا ما را به جهانــی جدید پرتاب کرده  
است. جهاِن »پســاکرونا« جهانی متفاوت است و قاعدتا 
اندیشــه ای متفاوت برای ادارۀ آن بایسته است. نسخه های 
کنونــی ادارۀ جامعــه و جمعیت ها باید جــای خود را به  
مناسباتی جدید، طرح هایی نو و رویکردهایی بدیل بدهد؛ 
رویکردهایی که بتواند شــرایط مطلوب تری را برای زندگی 
انســان ها رقم زند و جان کالم این که، همۀ واقعیِت »کرونا« 
سایۀ ســنگین مرگ، قرنطینۀ شهرها و انســان ها و تعلیق 
برخی از مناســک و آیین های جمعی نیست؛ کرونا ما را به 
سمت ساختن جهانی نو سوق داده است؛ از دل این روزهاِی 
ســخت بارقۀ امیدی سوســو می زند که  انســان خسته از 

وضعیت کنونی را به خود امیدوار نگه می دارد.

بدون تردید بسیاری 
از مسائل، از جمله 

چگونگی ادارۀ 
جمعیت ها، حدود و 

ثغور دخالت دولت در 
ادارۀجامعه و نسبت 

جامعه و دولت از 
مسائلی هستند که در 
عصر »پساکرونایی« 

نیازمند تأمل جدی 
هستند.
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در قســمت اول این مقال، بــا ذکر نقاط عطف تحوالت 
تاریخی غرب در دوران رنســانس، به آثــار محتوایی آن ها 
بر نهاد دانشــگاه اشارتی رفت؛ و ســپس خط مشی کلی 
امروز برخی از آنان در مواجهه با پاندمی اخیر مورد توجه و 
مقایســه قرار گرفت. آن چه در پی می آید، به طور مشخص، 

خالصه ای از اقدامات چند دانشگاه مورد مطالعه است.

)Columbia University( دانشگاه کلمبیا - امریکا

- اهم اقدامات )مذکور در  به روز رسانی دانشگاه در 
23 آوریل 2020( :

تعلیــق کلیۀ کالس هــا و فعالیت ها )اعم از آموزشــی، 
فوق برنامه، مراســم ها و غیره( در صحن دانشــگاه و ادامۀ 
آن هابه صورت آنالین، از طریق وب سایت و ایمیل دانشگاه 

.)@cumc.columbia.edu(
  The Office of   "آمادگــی" دفتــر امــور دانشــجویان
Student Affairs / OSA بــرای دریافــت هرگونــه 
تجربیات و پیشنهادات دربارۀ آموزش از راه دور )آموزش 

مجازی( .
توضیــح امکانات مربوط بــه اتصال بــه کامپیوترهای 
آزمایشگاه های دانشگاه، امکانات برای دانشجویان معلول 
و ناتوان و کم توان، و بســیاری موارد دیگر بســیار مفصل 

است
تشــکیل کالس ها، و جلســات بحث و پرسش و پاسخ 
آنالین به صورت جلســات زنــده )حضــور هم زمان همۀ 

.zoom دانشجویان( از طریق نرم افزار
 لغو تمامــی ســفرهای کاری و معمول دانشــگاهیان 
)داخلــی و خارجــی(. همۀ کســانی که از ســفر خارجی 
به نیویــورک بازمی گردند باید تا 14 روز پس از بازگشــت 
در خانه بمانند، و وضعیت ســالمت خــود را رصد کنند و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند.

ارائۀ اطالعات کامل و مفصل دروب سایت دانشگاه و 
لینک های معرفی شده در آن دربارۀ ویروس کرونا، نحوۀ 
انتشــار، اپیدمی آن در منطقه، نحوۀ مراقبت های فردی، 
ارتباط با مراکز درمان و بهداشــت دانشــگاه، دورکاری 
کارکنان، فاصله گــذاری صحیح اجتماعی، پاســخ به 
پرســش ها، سفرها، پیش گیری از این بیماری، زمان لزوم 
انجام تست covid19 ، تنظیم راهنماهای متعدد برای 
همۀ موارد باال، اطالعــات پروتکل های ایالتی و ملی، و 
بســیاری موارد دیگر... که واقعأ هیــچ نکته ای را از قلم 
نینداخته، و دانشــجویان، کارکنان، و اســتادان را از هر 

منبع دیگری بی نیاز کرده است.
 سایت دانشــگاه، لینک های متعدد، حاوی 

ِ
  در ذیل

اطالعات الزم در دوران کرونا معرفی شده اند:
Codio: شامل برنامۀ آموزش کامپیوتری وسرویس های 

آن درتکنولوژی دیجیتال )cloud(؛
لیســت واحدهای درســی،  CoursWork: شــامل 
سرفصل های دروس، جلسات پرسش و پاسخ، ابزارهای 
ویدیو کنفرانس، امتحانات آنالیــن و آگاهی از نمرات، 
تقویــم دانشــگاهی، پیام های مســتقیم بین اســتاد و 
دانشــجو، ارســال اطالعیه ها، بارگذاری متون توســط 

استادان، و ابزارهای دیگر؛
NameCoach: امــکان ضبط صــدا و تبادل آن میان 
دانشجو و استاد به منظور شنیدن تلفظ صحیح نام آن ها 

از طریق ارتباط بینابینی Canvas ؛
Panopto: امــکان ضبــط امن صوتــی- تصویری 

تدریس استاد و دیدن آن در دسک تاپ؛
با  دســته جمعی  نظرســنجی   :Poll Everywhere
ایجاد پهنه یــا دامنه در موبایل و جمع آوری پاســخ ها 

به صورت متن توییتری، یا از طریق وب؛
Qualtrics: ایجــاد نرم افــزار پژوهشــی آنالین برای 

نشانه های گذر از دهلیز تاریخ: عبور و ِعَبر؛
اقدامات برخی دانشگاه های جهان در دوران کرونا-  قسمت دوم

افسانه بلوری- دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
کرونا، فرهنگ و دانشگاه
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تحقیقات دانشگاهی و یا مدیریتی با پشتیبانی کامل؛
Zoom: نرم افــزار ویدیــو کنفرانــس، با پشــتیبانی 

موبایلی اندروید، و iOS؛ بخشIT دانشگاه کلمبیا 
                                                                                    Columbia University Information Technology=CUI
آموزش آن را، همانند آموزش های آنالین دیگر، انجام 
می دهــد. از نظر امنیت حریم خصوصــی این نرم افزار، 
در ذیل Zoom Privacy concerns اطالعات الزم داده 

شده است.
در  ادبــی  ابــزار کشــف ســرقت های   :Turnition

تکالیف،امتحانات، و مقاالت دانشجویان. 
این موارد تنهــا بخش کوچکی از اقدامات اســت و 
آن چه دانشگاه کلمبیا ویژۀ دوران کرونا تدارک دیده است، 
مجموعه ای بسیار منظم، دقیق، کامل، و پرحجم است 

که ذکر آن در حوصلۀ این مقال نیست.

The University of Yale دانشگاه ییل – امریکا   
دانشگاه »ییل«  از جملۀ بهترین دانشگاه های ممتاز 
امریکا و جهان، دانشــگاهی غیــر دولتی یا خصوصی 
اســت. این دانشگاه در ســایتی که مختص کرونا ایجاد 
کــرده اســت )covid19.yale.edu(، در21 آوریل 2020 
اعالم کرد کــه به منظور پیش گیری و کند   ســاختن روند 

گسترش ویروس کرونا اقداماتی را به انجام می رساند. 
- رئوس مطالب / دســتورات و اقدامات/ در راهنمای 

سایت فوق: 
ترجیح اقدامــات پیش گیرانــه و محافظتــی، رفتار 

بــا مالحظه بــا مبتالیــان در دانشــگاه و حفــظ حریم 
خصوصی آنان، تعلیق حضور در صحن دانشــگاه، لغو 
کلیۀ برنامه های مالزم با حضور دانشــگاهیان، ملزم کردن 
دانشجویان به عدم حضور در دانشگاه تا پایان ترم تابستان 
)موارد استثنا فقط شامل دانشجویان خوابگاهی که برای 
بردن وســایل خــود مراجعه کنند، یا موارد بســیار معدود 

به دلیل شرایط و نوع پژوهش، با اجازۀ رییس دانشکده( ؛
حفظ و حراســت از دانشگاه و دانشــگاهیان به عنوان 
یــک موجود واحد از  نظــر حقوق انســانی – اجتماعی و 
شهروندی: )رعایت قوانین ومقررات در جهت عدم تبعیض 
نژادی، دینی، قومی، و هر نوع تبعیض ناقض حقوق افراد؛ 
ارائۀکمک هــا و خدمات رایــگان به معلــوالن )مثأل  در 
اختیار قراردادن مترجم برای ناشــنوایان، ارائۀ اطالعات با 
فونت و حروف درشــت، خدمات رایگان برای کسانی که 
انگلیســی، زبان مادری شان نیست ) مثأل 
استفاده از مترجم ، یا ارائۀ اطالعات متنی 
به زبان های دیگر(؛ آدرس لینک ها، و آدرس 

ارسال شکایات و ... ذکر شده است( ؛
تحویل وســایل و لوازم اهدایی به" مرکز 
بهداشــت دانشــگاه در صحن نیوهیون" 
)Yale New Haven Health System(؛ 

یا به سازمان ها و مراکز بهداشتی دیگر؛
همۀ مراجعات به دانشگاه حداقل تا 28 
ژوئن به حالت تعلیــق درمی آید؛ و تاریخ 
نیز فعأل مشخص  بازگشــایی دانشــگاه 

نیست؛
 راهنمــای ســفرهای داخلی و خارجی 

)دانشگاهی( :
مــوارد زیــر می باید توســط اســتادان، دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی، و کارکنان رعایت شود:
 ســفرهایی که از سوی دانشــگاه تأمین بودجه شده، و 
شامل ســفرهای تابستان هم می شــوند، ممنوع هستند. 
درصورت امکان، امور و اهداف این سفرها از طریق آنالین 
دنبال   شــوند؛ ایــن محدودیت ها تا اطالع ثانــوی برقرار 

خواهند بود؛
- سفرهای شــخصی با رعایت راهنمای مسافرت های 

داخلی )ایالتی و بین ایالتی( و خارجی:

" مراکز کنترل و پیش گیری از بیماری 

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
کرونا، فرهنگ و دانشگاه
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 Centers for Disease Control & Prevention=
CDC  از سفرغیرضروری ساکنان نیویورک، نیوجرسی، 
و کنتیکــت به هر مقصدی ممانعت به عمل می آورد. از 
این افراد- و همۀ مردم- مؤکدأ خواسته می شود تا نهایت 

امکان در اجتناب از سفر دقت به خرج دهند.
CDC به طور کلی راجع به ســفرهای داخلی،توصیه 
یا محدودیت هایی را ذکــر نمی کند، لیکن در هر حال، 
از آن جایی که ابتال به کرونا در همۀ ایاالت گزارش شــده 
است، مکان های شلوغ ، مانند فرودگاه ها، احتمال ابتال را 

باال می برد. وب سایت CDC، فهرستی از مواردی 
را که درصورت تصمیم به انجام سفر، می باید مد 
نظر قرارگیرد، ارائه می کند تا میزان امنیت ســفر را 

بیان کند.
کسانی که به دالیل شخصی قصد سفر به خارج 
از امریــکا را دارنــد، به راهنمــای، "بخش وزارت 
 CDC )Department of State خارجــه"ی  

عمل کنند:

راهنمای وزارت خارجۀ امریکا:
   ایــن راهنما، ضمن تعریف 4 ســطح امنیت 
درخصوص شــرایط ســفر، در بخش توصیه های 
بهداشــتی خود در ســطح هشــدار 4 می گوید: 

سفر نکنید؛ و حتی کســانی که به دالیل اقتصادی سفر 
می کنند، بــرای بازگشــت هرچه ســریع تر تمهیداتی 
بیندیشند )حتی کسانی که برای فعالیت طوالنی مدت 
مســافرت کرده اند(.خطوط هوایی و کشتی رانی بسیاری 

سفرها را لغو کرده اند.
راهنمای مشترک CDC و دانشگاه ییل:

این راهنما به شــکل یک جدول شــامل نام کشورها، 
ســطح هشــدار در مورد آن ها، لــزوم رعایــت قرنطینه 
درصورت بازگشــت از آن ها، و یا لغو سفر، وموارد دیگر 

است.
این لیســت که به طور مرتب به روزرســانی می شود، 
 ،ISOS app. سفرهای ضروری افراد را در سامانه ای به نام
ثبت می کند؛ ضمنأ CDC  با اعالم شــماره تلفن هایی 
پاسخ گوی مراکز بهداشت دانشگاه و دانشگاهیان است.
کنتیکت  ایالــت  فرماندار  دســتورالعمل  براســاس 
)Connecticut( مبنــی  بــر کاهش اجتماعــات ، از 8 
صبح  روز بیســتم مارس، همــۀ ادارات، کارخانه ها، و 

غیــره )کلیۀ محل های کار( – به جــز اصناف ضروری - 
محدودیت هایی اعمال شــده اســت؛ دانشگاه ییل نیز 

محدودیت های زیر را اعمال و اعالم کرد:
کاهش حداکثری حضور کلیۀ نیروهای دانشگاهی: 
در جهــت حفظ و حمایت از تک تک افراد شــاغل در 
دانشــگاه در این دوران چالش برانگیز و حیاتی، بهترین 
روش برای جلوگیری از گســترش این ویروس، دورکاری 

است؛ همه باید در خانه کار کنند. 
کارکنان بخش هــای اداری، دفتــری، و بخش فنی و 

تأسیسات: از کارکنان بســیار معدودی خواسته خواهد 
شــد که در محل کار حاضر شوند، که در این صورت از 
طرف مسؤول مســتقیم خود مطلع خواهند شد. به جز 

این افراد معدود، بقیه دور کار خواهند بود.
دانشــکده ها: مؤکدأ از همۀ اعضــای هیأت علمی، 
اســتادان، دانشــجویان فوق دکتــری، و دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلــی می خواهیم که دورکار باشــند. 
کســانی که از ســوی رییس، یا معاون دانشکده اجازه 
یافته انــد که به طور اســتثنایی کار مهم و خطیر خود را 
در محل دانشــکده ادامه دهند، می باید به راهنمایی که 
از ســوی دفتر معاونت دانشکده تهیه شده است، عمل 

کنند.            
 ]بیشتر مطالب این راهنما، حاوی اطالعاتی مختص 
پروسۀ نحوۀ همکاری پژوهش گران در تحقیقات مربوط 
به کرونا در جهان، و تسهیل ارتباط با همکاری میان آنان 
است. هم چنین، جمع آوری کمک ها و هدایت آن ها در 
جهت انجام این تحقیقات؛ به نظر می رســد استثناءها 

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
کرونا، فرهنگ و دانشگاه
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در مــورد حضور در دانشــکده ها، صرفأ در این مســیر 
تعریف شده اند.[

پارکینگ: کسانی که در این دوران، استثنائأ در دانشگاه 
حاضر می شــوند، از پرداخت هزینــۀ پارکینگ معاف 
هســتند. منابع الزم برای ادامۀ مسیر شــغلی: در دوران 
پرتنش فعلی، مسلمأ کارکنان با مسائل متعددی روبه رو 
هســتند؛ دروب پیج زیر، لینک هــا و آدرس ایمیل های 
متعدد مربوطه و اطالعات کامل دربارۀ منابع، امکانات، 
و راه بردهای ویژۀ اقدامات در این دوران، به طور جداگانه 
بــرای دانشــگاهیان، کارکنــان، و خانواده هــای آنــان،  
دردســت رس هســتند – این خدمات اغلب با پرداخت 
هزینه ناچیز ؛ و برخی نیز تا ســقف مشــخصی طبق 
قراردادهــای قبلی بیمه ها با دانشــگاه بــرای خدمات 
مختلف مشــمول بیمه هســتند. آدرس و اطالعات این 

وب:

COVID-19 Work-Life Resourses Web-
page مشــاوره و مدیریت اســترس، تورهای مجازی و 
ســرگرمی های آنالین، مدیتیشــن یا مراقبه، وبینارها؛ و 
.....؛ )با ذکر شــماره تلفن ها و نام مســؤوالن مربوطه(؛ 

شامل لینک های: 
 Covid-19 Work-Life Resoures  Worklife
and Childcare WellnessResources، دربارۀ منابع 
حمایتی برای کارکنان و خانواده هایشان؛ کارکنان معلول، 

و ...... ؛

http:/ehs.yale.covid-19-ppe-donations ، برای 
کمک های مالی ؛

Continuity of critical research ، در مــورد نحوۀ 
ادامۀ کار پروژه های تحقیقاتی مهم قبلی؛

 Covid-19 Information For Faculty and
ContinuityAcademic و  Rsearchers

دربارۀ نحوۀ آمــوزش آنالین، چک لیســت اقدامات 
الزم بــرای آزمایشــگاه ها، نرم افــزار zoom ، پیام هــای 
الزم بــه محققان، دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی، 
و فوق دکتری، دانشــجویان مقاطــع تحصیلی دیگر، و 

بسیاری مطالب دیگر .

)Australia( یا رال است

استرالیا کلیۀ تمهیدات خود در دوران کرونا را در سایتی 
جمع آورده است، و در واقع نیازی به مراجعۀ مستقیم به 
سایت  دانشگاه های مختلف نیست   =Moodle shell(؛ 
فقط تفاوت های جزئی میان دانشگاه ها وجود دارد؛ برای 
نمونه، دانشگاه ســیدنی )Sydney University( اعالم 
نموده همۀ آموزش ها به صورت آنالین برگزار خواهد شد، 
و تنها اســتثناء "کارگاه های آموزشی" هستند که البته با 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعــی و احتیاط های دیگر 

برگزار خواهند شد.
   در دوران کرونــا، امکان اعطــای بورس  و کمک های 
مالی دیگر- در حدود امکانات دانشــگاه ها- اعالم شده 
 ،bursaries است؛ مثأل دانشــگاه سیدنی درقســمت
یا" صندوق مالی" به دانشــجویانی که دچار مشــکالت 
مالی هســتند اعالم کرده، عالوه بر امکان درخواســت 
اعطای بورس هایی شــامل هزینه های ضروری زندگی، 
و تحصیلی و آموزشــی- مثل دست رســی بــه اینترنت 
دانشگاه و ســایر فناوری های الزم برای آموزش آنالین- ، 
پرداخت مبلغی تا ســقف 2000 دالر فقط برای یک بار، 
که در ســال 2020  این مبلغ می تواند افزایش یابد، وجود 
دارد. در صورت نیاز بیشــتر، امکان درخواســت کمک 
هزینــۀ مایحتاج روزمره )هر دو هفتــه یک بار پرداخت 
رســید خرید مایحتاج روزمره از فروشگاه های زنجیره ای 
Coles، هر بار تا مبلغ 250 دالر( نیز هست. بدیهی است 
که این امکانات پس از بررسی درخواست ها، به واجدین 

شرایط ، تعلق   خواهدگرفت. 
 The University of  "دانشــگاه" نیوســاوث ویلــز   
New SouthWales” )USNW انواع کمک های مالی، 
هم به دانشجویان بومی و هم دانشجویان خارجی، خود 

را چنین اعالم نموده است:
کمک حمایتی اضطراری )فوری(: 500 دالر؛

پرداخــت قبوض )یا رســیدهای( خریدهای اینترنتی 
)مایحتاج روزمره( : 200 دالر؛

اعطای کمک هزینۀ تحصیلی: تا ســقف 2000 دالر؛ 
و اعطــای وام های بدون بهره که مهلت بازپرداخت آن ها 
یک ســال قبل از فارغ التحصیلی خواهد بود؛ مبالغ این 

وام ها از 200 تا 4000 دالر است.
به جز وام، بقیۀ مبالغ فوق بالعوض اســت. هم چنین، 
بازپرداخت اقساط وام های پیش از کرونا به  تعویق افتاده 
اســت.]نکتۀ شــایان ذکر این اســت که هر دو دانشگاه 

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
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پیش گفته دولتی هستند. مبالغ فوق نیز، با توجه به نرخ 
تورم و قیمت ها، برای زندگی معمول کفایت می کنند.[ 

عالوه بر حمایت های فوق، دولت استرالیا، کمک های 
بــه شــهروندان اســترالیایی، از جملــه  متعــددی را 

دانشجویان، اعمال می کند:
جوانان دانشجوی تمام وقت 18 تا 24 ساله؛ 
جوانان 16 تا 21 سالۀ جویای کار تمام وقت؛

جوانان 16 تا 24 سالۀ در حال کارآموزی تمام وقت؛
جوانان 16 تا 17 ســاله ای که به طورمســتقل، و برای 

تحصیل، به ناگزیر دور از خانواده زندگی می کنند؛ و
 جوانان 16 تا 17 ساله ای که به طور تمام وقت مشغول 

تحصیل اند، و کالس 12 را تمام کرده اند.
میزان این حمایت ها و پروسۀ دریافت آن ها در سایت 
" Australian Government Services " ، و لینــک 
" centrelink" به تفصیــل توضیــح داده شــده اســت. 
بخش هــای مهم و اصلــی این توضیحــات به صورت 
شــنیداری در یک فایل صوتی به چندین زبان )ازجمله 

فارسی( قابل شنیدن است. 
] برای فهم موارد باال، باید دانست سیستم آموزشی در 

استرالیا شامل:
1- آموزش ابتدایی یا Primary Education )شش تا 

هفت سال با / یا بدون پیش دبستانی( ؛
 Secondary Education 2- آموزش متوســطه یــا

)شش سال( ؛
 Technical and 3- آموزش دوره های فنی و حرفه ای
Further Education ” TAFE” کــه بعــد از آموزش 
متوســطه، بــا اعطــای گواهی نامه و دیپلم در ســطوح 
مختلف، از شش ماه تا سه ســال، همراه با کارآموزی و 
در کالج ها ادامه می یابد؛ این دوره ها با ارائۀ رشــته هایی 
مانند هتل داری، نجاری، تکنیســین برق، تأسیســات، 
توریسم، مدیریت بازرگانی، بهداشت، پرستاری، و.... ، 
برای کسانی که در مسیر زندگی شغلی خود و به منظور 
ورود به بازار کار مایل به تحصیالت باالتر در دانشــگاه 
نیســتند، دنبال می شــود؛ گرچــه می تواند تحصیالت 
باالتر را نیز برای کسانی مایل به ورود به مقاطع لیسانس 

به بعد هستند، تسهیل کند؛ و
 Postsecondary Education / Tertiary  -4
Education )بــرای مقاطــع لیســانس و تحصیــالت 

تکمیلی(.

بدین ترتیب مفهوم و وسعت تعاریف دولت استرالیا در 
اعطای حمایت های مالی پیش گفته، مشخص می شود.[

 Australian" ســایت  در  حمایت هــا  ایــن  میــزان 
عنــوان  بــا  آن  لینــک  و   "  Government Services

"centrelink" توضیح داده شده است.
راهنمایی های این لینک دربارۀ حمایت های بهداشت 
و ســالمت، بهداشــت روانی، کمک های رایگان مشاورۀ 
آنالین، وغیره برای شهروندان با شرایط مختلف )از آنان که 
دچار خشــونت خانگی شده اند،  کسانی که فرزندخوانده 
دارنــد، تا کســانی که اخیــرأ از زندان آزاد شــده و نیاز به 
تأمین مســکن دارند، و خیلی از مــوارد دیگر، همگی در 
لینک مربــوط  به خدمات دولت آمده اســت.ترجمۀ متن 
بخش هایی از ایــن راهنمایی ها نیز به بیش از 25 زبان در 

فایل های صوتی بارگذاری شده است.
براســاس تصمیم" فرمانــدار ایالــت ویکتوریا" مبنی 
بر تعطیلی خدمــات غیر ضروری برای مبــارزه با کرونا، 
"فدراســیون دانشــگاه ها" برگزاری کالس هــا و واحدهای 
درسی در دوره های لیسانس و تحصیالت تکمیلی در ترم 

جاری و از 30 مارس به صورت آنالین برگزار می شود:
- دوره های فنی و حرفه ای )TAFE(؛ روش تدریس در 
این دوره ها مخلوطی از روش آموزش از راه دور و روش های 

دیگر است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛
- " فدراســیون دانشگاه ها"، کلیۀ دانشجویان را موظف 
می کند تا در هیچ کالس، سخن رانی، و جلسات عملی )از 
30 مارس تا آخر ترم( حضور نیابند. خدمات دانشجویی 
پشتیبان ، هم چنان از طریق آنالین و یا تلفن در دست رس 
قرار دارد. دانشجویان باید شبکۀ اینترنت دانشگاه، ایمیل 
خود، و شبکه های اجتماعی را برای به روزرسانی اطالعات، 

به طور مداوم چک کنند.
-" فدراســیون دانشــگاه ها" به منظور اتخــاذ تدابیر و 
واکنش های مناســب به شــیوع ویروس کرونــا، تیمی را 
متشکل از8 نفر از اعضای این فدراسیون و برخی رؤسا و 

مدیران و مسؤوالن دانشگاه ها تشکیل داده است.
  TAFE دروس در همــۀ دوره های تحصیالت عالی و -
به صورت آنالین برگزار می شــود، از آنجایی که این شــیوه 
برای برخی آشــنا، و برای برخی یک تجربۀ جدید است، 
فدراسیون برا ی آماده سازی و پشتیبانی این موضوع کامأل 
آمادگی دارد و از طریق منابع و لینک ها و راهنماهای آن ها، 
انتقال اعضای دانشــگاهی و نیز دانشجویان را به آموزش 

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
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آنالیــن وخدمات پشــتیبانی آن، تدارک دیده اســت. با 
ورود به ســایت "Moodle Shell" دست رسی به تمامی 
اطالعات ممکن شده اســت. امکانات این سایت بسیار 
کاربردی اســت و تنها یک بخش FAQs در آن شــامل 

موارد زیر است:
- )متــن 88 کیلــو بایتی( حــاوی کلیــۀ راهنماها، 

لینک ها، پشتیبانی ها، و پرسش  های رایج ؛
- چگونگــی دست رســی و ارائــۀ دروس )مذکور در 

Moodle Shell( ؛
- استفاده از نوآوری های ابزار آموزش و تدریس شامل 
تکنولوژی هــای کالس های آنالیــن همانند کالس های 

واقعی )با اتصال به Adobe و تیم مایکروسافت( ؛
- تســهیالت حضور در جلســات پرسش و پاسخ و 
مباحثه، شرکت در گروه ها، و دست رسی به منابع درسی؛
- دست رسی به مطالب ارائه شده به وسیلۀ پاورپوینت 

)PPT(، متون، و مطالب منتشر شده در اینترنت؛
- دست رســی به خط اینترنت در خانــه و بارگذاری 
نرم افزارهای مربوطه، همراه با پشــتیبانی های الزم ورفع 
مشــکالت احتمالی از طریق تماس با مشــاور درسی 

.)Course Coordinator(
*لینک های الزم برای استادان، مانند:

- Kaltura ؛ یــک برنامۀ جامــع ویدیویی که در آن 
می توان محتواهای ویدیویی را میان استادان و دانشجویان 
به  اشــتراک گذاشت؛ طریقۀ اســتفاده از پشتیبانی ویژۀ 
kaltura نیز ذکر شــده اســت. خدمات این پشتیبانی 
دربارۀ آپلــود و دانلود ویدیوها و فایل های شــنیداری و 
منابع درسی، ابزار ویرایش و تورق، پاورپوینت ها، ضبط 
و تنظیمات وضــوح فیلم، عکس،صدا، فرمت های همۀ 
این ها و نحوۀ ارســال و .....همگی با طی کردن مرحله به 

مرحله در نمونه های مثالی؛
- لینک های study help؛راهنمای تست برنامه های 

نصب شده برای شروع کار کالس آنالین؛
ASK )Academic Skills &Knowl-  - لینک های
 SALs :؛ و ارســال پرســش ها از طریق ایمیل به edge

Student Academic Learners( ؛
مهارت هــای  بــرای  Study Skills؛  وب ســایت   -
مطالعه، منابع علمی، ارزیابی،پژوهش، تفکر انتقادی، 

نشانه گذاری و ویرایش، نگارش، و مدیریت زمان؛
 Learning( "بخش" مشــاوران مهارت های آموزشی -

Skills Advisor( ؛ کــه با تعیین وقت قبلی طبق جدول 
برنامــۀ مشــاوران، از راهنمایی های آنان بــرای توفیق در 
مهارت هــای زبانی، نــگارش مقاله، ارجاعــات علمی، 
دســتور زبان، ارائۀ شفاهی و .... به صورت آنالین برخوردار 

می شوند؛
- تســهیالت آنالین کمکی برای مطالعــۀ گروهی یا 
)PASS Peer Assisted Study Session(، کــه امکان 
برگزاری جلســات گروهی بین دانشجویان برای کمک به 

مطالعه در دروس خاصی را فراهم می کند؛
دست رســی  )نرم افــزارMyLibrary(؛  کتابخانــه:   -
بــه منابع و  تعــداد معتنابهــی از کتاب هــا، کتاب های 
الکترونیکــی، مقاالت ژورنال های علمــی، پایان نامه ها، 
مطالب چندرســانه ای، مقــاالت کنفرانس هــا، گزارش 
پژوهش ها، جســت وجوی موضوعــی، مجالت علمی-

پژوهشی، و.... ؛
بــه  دست رســی  )IT Support(؛  پشــتیبانی های   -
نرم افزارهای دانشگاه از خانه )نرم افزارهایی که دانشجویان، 
پیش از این فقط در داخل صحن دانشگاه به آنها دست رسی 

داشتند(؛
- Adobe Connect ؛ برنامه ای که حضور در کالس ها 

را تنظیم می کند.
......

) دنبالۀ مطلب در شمارۀ بعد(

کرونا، فرهنگ و دانشگاه
صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
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ا  کتاب های "جســتارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرون

در ایــران" و "جســتارهایی در آموزش عالی، علم و بحــران کرونا در ایران" ، 

بــه ترتیب مجلدهای اول و دوم از مجموعۀ"جامعــۀ ایرانی و بحران کرونا" 

هستند که به کوشش پژوهشــکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، به چاپ 

رســیده اند. در شــمارۀ قبل، مجلد اول از این مجموعه معرفی شد،  در این 

شماره به معرفی مجلد دوم می پردازیم.

   جســتارهایی در آمــوزش عالی، علم و 
بحران کرونا در ایران"

 )رضا ماحوزی واشــرف امینی- پژوهشکدۀ مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی(

عرصه ها،  دیگــر  هم چــون  عالــی،  آموزش 
در مواجهــه با بحــران کرونا متوجــه تغییراتی 
جدی در برنامه ها و امور جاری بوده اســت. با 
این حال، حکایــت آموزش عالی هم چون حوزۀ 
پزشکی،گویی بیش از دیگر نهادها و سازمان ها 
اســت، از آن رو که آموزش عالی شــامل مراکز 
آموزشــی، مراکز پژوهشــی، پارک هــای علم و 
فناوری، شرکت های دانش بنیان، و استارت آپ ها 
در این ماجرا می بایست به مقوله ای بسیار مهم 
و تاریخی عمــل کنند: مســؤولیت اجتماعی 
خود در قبال جامعه بحران زده )مســؤولیتی که 
به بســیاری از عوامل و زمینه هــای دیگر ربط 
روانی جامعه،  آرامــش  تأمین  ازجمله  می یابد، 
تحلیــل شــاخص های اقتصــادی و راه هــای 

برون رفت از بحــران پیش آمده( ؛ فهم و تحلیل 
فضــای فرهنگــی و اجتماع نوپدیــدی که در 
به جای  ســایبری  فضای  شدن  نتیجۀجایگزین 
فضای فیزیکی همگانی حادث شــده بود؛ و از 
همه مهم تر، تحقیقات متنوع و گســترده دربارۀ 
زوایــا و ابعاد ناشــی از این ویــروس در حیات 
معمولی انسان هایی که در موقعیت مرزی میان 
زنده ماندن و مردن ایســتاده اند: تحقیقاتی برای 
شناســایی عوامل پدیدآیی این بحران جهانی و 
تحقیقاتی برای پیش گیری از نتایج ســهمناکی 

که در پی خواهد آمد.
کتاب" جســتارهایی در آمــوزش عالی، علم 
و بحــران کرونــا" - که با مقدمــۀ دکتر منصور 
غالمــی- وزیر علــوم، تحقیقــات، و فناوری 
- توســط پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگی و 
اجتماعی منتشــر شده اســت، در چهار بخش 
شامل "آموزش عالی و تحوالت آن" ،" مسؤولیت 
اجتماعــی دانشــگاه" ،" آمــوزش مجــازی در 
دانشــگاه" ، و" حال و آیندۀ علــم" ، تالش دارد 
دیــدگاه چهل صاحب نظر در ایــن عرصه را بر 

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
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چالش فراگیر کــرۀ زمین پرداخته اســت. دکتر 
مقصود فراســتخواه تحت عنوان" آموزش عالی 
و دانشگاه در جهانی کرونا زده چه فضیلت های 
تــازه ای تولید می کنــد؟ "، به وجــه اجتماعی 
آموزش عالی و رســالت خطیری که در شرایط 
بحرانــی اخیر بــر گردن این نهاد گذارده شــده 

،تحلیل هایی ارائه کرده است. 
دکتــر خســرو باقــری نوع پرســت نیــز در 
جســتار خود با عنوان " اگر کرونــا آغازگر یک 
به تحوالت معرفت شناسانه،  باشــد..."،  نوزایی 
در  که  و اخالقی  انسان شناسانه  جهان شناسانه، 
انسان هوشــمند دوران اخیر  نتیجۀ کرونا برای 

پدید می آید، اشاره کرده است. 
دکتــر غالمرضا ذاکرصالحی نیز در جســتار 
"کرونایی شــدن آمــوزش عالی و ســناریوهای 
آینده" ، بــه تأثیراتی که کرونا بر سیســتم های 
فعال آمــوزش عالی گذاشــته و نیــز ضرورت 
برای  نرم افــزاری  و  انعطاف هــای زیرســاختی 

کنارآمدن با شرایط جدید اشاره کرده است. 
اسمعیل خلیلی نیز در" نوشتن و گفتن، فهم 
تاریخ حیــن وقوع؛ آموزش و پــرورش، آموزش 
عالی و شــرایط اضطراری کنونــی در ایران" ، به 
ســهم کرونا در تغییر تاریخی هژمونی مدرنیته 
و ســرمایه داری غربی از زاویۀ تاریخ، فرهنگ، 
کرده  اشــاره  روان شناســی اجتماعی  و  جامعه، 
و اقتضائــات آینده نگرانه آمــوزش و پرورش و 
آموزش عالی ایران در شــرایط پســاکرونایی را 

تحلیل کرده است. 
دکتر غالمرضا گرایی نژاد در" همه گیری کرونا 
و طــرح برخی پرســش ها و حدس های اولیه در 
تغییرات ساختاری و مالی آموزش عالی ایران" ، 
به شــئون مدیریتی و مالی آموزش عالی در این 

بحران اشاره کرده  است. 
دکتر غالمحسین خورشیدی نیز تأثیر همین 
ُبعد را در جستار" تأثیر کرونا بر اقتصاد آموزش 

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
کرونا، فرهنگ و دانشگاه

جامعۀ علمی و سیاســت گذاری حوزۀ آموزش 
عالــی، علــم و فنــاوری عرضه کند تــا پدیدۀ 
ویــروس کرونــا را چونان آیینه ای هــزار وجهی 
نگریسته و آن را همانند اَبر بحران قرن بیست و 
یکم بنگریم. واقع آن است که نظام های علمی 
و فناوری در دنیای فعلی ما )قرن بیست ویکم( 
بــه دو دورۀ پیشــاکرونا وپســاکرونا  زین پس 

تقسیم خواهد شد. 
کرونا حتی الگوهای آموزشــی را نیز در دنیا 
تغییــر خواهــد داد و بدیل هایــی را در مقابل 
الگوی آموزش آزاد )لیبرال( که با نظام بازار آزاد 
هم بستگی تام و تمام دارد، دگرگون خواهد کرد. 
از سوی دیگر، کرونا مرزهای ارتباطی را جا به جا 
خواهد کرد و بر فراز ناسیونالیســم ســال های 
اخیر، گونۀ دیگری از انترناسیونالیسم را خواهد 
نشــاند؛ گونه ای که در آن دانشمندان، مدیران، 
معلمــان، و دانشــجویان برای یافتــن راه هایی 
یافته های علمی  برای درمــان دردی مشــترک، 
را برهم دیگــر عرضه  می دارند. ایــن بار حیات 
بشــری هم چون صحنــه ای از قیامت عظما در 
معرض آزمونی جدی برای بقا یــا فنا قرارگرفته 

است.
در بخــش نخســت کتــاب، دکتــر محمد 
یمنی دوزی سرخابی دربارۀ "شیوع ویروس کرونا 
آموزش  در مســائل  تأمل پذیری  بــرای  فرصتی 
عالی کشــور" ســخن گفته و آن را فرصتی برای 
بازنگــری در قوانین و آیین نامه های دانشــگاه، 
کسب اســتقالل دانشــگاهی، ارائۀ بدیل هایی 
بــرای فرمالیســم موجــود در آمــوزش عالی، 
و تقویــت شــبکۀ ارتباطــی در ســطح ملی و 

بین المللی دانسته است. 
دکتر علی پایا نیز در همین فصل ذیل عنوان 
"چالش ها و فاجعه های فراگیر و جایگاه و نقش  
آموزش عالی"، به نقــش تاریخی علم در طرح 
پرســش های بنیادین و پاســخ های مؤثر دربارۀ 
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عالی کشــور" بررسی کرده اســت؛ به عقیدۀ وی 
دانشــگاه، هم پشــتیبان نظام مالی جامعه و هم 
اقتصاِد در گــردش عمومی  خود مصرف کننــدۀ 
اســت. حال با شیوع کرونا ویروس، آموزش عالی 
می بایســت به گونــه ای منعطــف خــود را برای 

بدیل های قابل تصور آشنا کند.  
دکتر نســرین نورشــاهی در همیــن فصل با 
برای  فرصتی  دانشــگاه،  تمایز ســازمان  جستار" 
رهبــری و ادارۀ آن در زمان بحران"، به وجه متمایز 
دانشگاه نسبت به نهادهای دیگر اجتماعی، اعم 
از اســتادان و مدیران و دانشجویان آن، اشاره کرده 
و رسالت اخالقی دانشــگاه را در یافتن راه کارها 
و روش های تولید محصــوالت مورد نیاز در دوره 

بحران متذکر شده است. 
در بخــش دوم کتــاب، دکتــر محمــد توکل 
در" درس و تکلیــف کرونــا برای دانشــگاهیان و 
مسؤولیت اجتماعی دانشگاه برای آینده"، به نزاع 
تاریخی علم و ثروت گریزی زده و از ظرفیت های 
علم برای تعریف سبک جدیدی از زندگی سخن 

گفته است.
دکتر غالمرضا غفاری نیز در" نهاد دانشــگاه و 
بحران کرونا" به نقش دانشگاه در انتقال سنت های 
فکری، ارزش های فرهنگی و اجتماعی از طریق 
فرهنگ پذیــری  و  جامعه پذیــری  ســازوکارهای 
پرداخته اســت و ارتباط نظام مند میان دانشــگاه 
و  آشــفتگی ها  ضــروری  الزمــۀ  را  جامعــه  و 
پیچیدگی هایی اعالم داشــته است که جامعه در 
نتیجۀ مواجهه با رخدادی پیچیده و چند وجهی 
بدان گرفتار شده است. برای این کار، دانشگاه یا 
نهاد علم می تواند رابطه ای شبکه ای میان درون و 
بیرون نهاد علم و دانشــگاه ایجاد کند و با تربیت 
شهروندی اجتماعی متناسب با موقعیت بحران، 

بر بیم و هراس های موجود فائق آید. 
دکتــر ســید ضیاء هاشــمی نیــز در "بحرانی 
از دانشگاه  انتظارات عام و خاص  فرصت ســاز"، 

قبیــل  از  اجتماعــی  متعــدد  مســائل  در  را 
اقتصاد، مدیریت،  روان پزشکی، روان شناســی، 
هنر، جامعه شناســی، الهیــات، تاریخ و...  به 

بحث گذاشته است. 
در فصل ســوم دکتــر ســعیدرضا عاملی در 
"ظرفیت های کرونا برای باز مهندسی اجتماعی 
و تقویت نظــام یادگیری در فضای مجازی"، بر 
طراحی شهر هوشمند علم ایرانی، که مقتضی 
مجموعــه ای از اصالحــات دیوانــی، فرهنگی 
و اجتماعــی، و نظــام یادگیــری پژوهشــی و 

کتابخانه ای  است، تأکید کرده  است. 
دکتر عباس بازرگان و دکتــر کاوه بازرگان در 
"پند آزادوار کرونا به آموزش عالی برای اســتفاده 
از فنــاوری دیجیتال" ، به ضــرورت برنامه ریزی 
برای تحول دیجیتالی در دانشــگاه ها در شرایط 
کرونا و پســاکرونا بر حســب 5 الگوی رایج در 
دنیــا پرداخته و وضعیت فعلی آموزش دیجیتال 

در ایران را مورد داوری قرار داده اند. 
دکتر هادی خانیکی در" آمــوزش در قرنطینه 
و قرنطینــۀ آموزش" ، بــه پارادایم جدیدی که در 
آمــوزش و یادگیــری در نتیجۀ شــیوع کرونا در 
ســطح بین المللی ایجاد شده است، پرداخته و 
دانشگاه های  پیشــنهادی  سناریوهای چندگانۀ 
معتبــر جهان دربــارۀ مکانیســم های بدیل در 
آموزش هــای دانشــگاهی را بــر حســب علم 

اطالعات و ارتباطات تحلیل کرده است. 
دکتــر محمــد فاضلــی در" مســئلۀ کرونا و 
ضرورت بازنگری در آموزش دانشــجویان" ، به 
بدخیم بودن کرونــا و نحو ۀ مواجهۀ محتوایی و 
صوری آموزش عالی با این پدیدۀ بدخیم اشاره 

کرده است. 
کرونا  در"  نیــز  ابراهیم آبــادی  دکتر حســین 
الکترونیکــی  آمــوزش  ســاخت نیافتگی  و 
دانشگاهی" ، ضرورت فرهنگ آموزش دیجیتال 
را به عنــوان اصلی تریــن زیرســاخت توســعۀ 

کرونا، فرهنگ و دانشگاه
صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
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این گونه از آمــوزش در شــرایط فعلی و دوران 
پساکرونا متذکر شده است.

در بخش چهارم دکتر رضا منصوری در" علم 
و کرونــا در ایران و جهان"، ارزیابی نقادانه ای از 
نحوۀ مواجهــۀ دانشــگاهیان ایرانی با موضوع 
کرونا ارائه کــرده و امید خود را برای اســتفادۀ 
اندک محققان موجود بر ســود جســتن از این 
موقعیت برای پیشبرد علم در ایران سخن گفته 

است. 
دکتر نعمت الله فاضلی نیز در" علوم انسانی 
و اجتماعــی: هشــداردهندگان اپیدمی هــا و 
پاندمی ها"، بــه نیاز ضروری جامعۀ انســانی 
به علوم انســانی و اجتماعی اشاره کرده است. 
این علوم ســبب  به  به عقیــدۀ وی کم توجهی 
کم توانی جامعۀ انســانی در پیش گیری، کنترل 
و مدیریت بحران ها در زمانۀ ما شــده اســت. 
دکتر عماد افروغ نیز در جستار مفصل خود با 
عنوان "فروپاشــی مرزها و اعتباریات"، بر سهم 
نظام علمی سهل انگار و پرخطای جهان فعلی 
ما که لگام گســیخته، اکوسیســتم  طبیعی را 
برهم زده و از منظر تحول و پیشرفت و توسعه، 
رابطۀ طبیعی انسان و طبیعت را تخریب کرده، 

پرداخته است. 
دکتر تقی آزاد ارمکی در" کرونا و علم پزشکی 
در ایران" ، ضمن تمجید از تالش های پزشکی 
در مدیریــت کرونا، نقاط قــوت و ضعف این 
نظام را از منظری جامعه شناسانه مورد تحلیل 

قرار داده است. 
دکتــر ناصر فکوهــی نیز در" علــم و جهان 
پســاکرونایی" ، از منظر جامعه شناســی علم" 
برونوالتــور" ، گفتمان پســاکرونایی در ایران را 
مــورد تحلیل قرار داده وچرخش نولیبرالیســم 
اقتصــادی به ســمت ســرمایه داری اجتماعی 
موجود در سوســیال دموکراسی را پیشنهاد داده 

است.

ایــن مجموعه محققــان دیگــری هم چون  در 
محمدرضــا نیســتانی، رضــا ماحــوزی، فیروزه 
اصغری، مصطفی مهرآیین، محمد حسینی مقدم، 
خدیجــه کشــاورز، نعمت الله عزیــزی، مهــدی 
حســین زاده فرمی، اباذر اشتری مهرجردی، خدیجه 
سلیمی،  قاسم  خورسندی طاسکوه،  علی  سفیری، 
علیرضا مرادی، عبدالرسول عمادی، جبار رحمانی، 
و فرهاد بیانی نیز جستارهایی را در فصول چهارگانۀ 

فوق الذکر منتشر کرده اند.
دکتــر حســین میرزایی نیــز بر ایــن مجموعۀ 
ارزش منــد، که ابتــدای آن به معرفی نویســندگان 
جستارها نیز آراسته شده است، مقدمه و مؤخره ای 
افزوده و فلســفۀ وجودی تدوین ایــن مجموعه در 

شرایطی گنگ و پریشان کننده را بیان داشته است.

صفحۀ ویژهصفحۀ ویژه
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نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

28

صفحۀ دانشگاه

گزارش ها، یادداشت ها و نقد 

گزارش ها، یادداشت ها و نقد 

و نظرهای فعاالن فرهنگی

و نظرهای فعاالن فرهنگی

تشکل های دانشجویی در نگاه مقام معظم رهبری 

سینما به مثابۀ تسهیل گر امر اجتماعی

دربارۀ "ساختمان کعبه"ی دانشگاه شهید باهنر کرمان

معرفی باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

تجربۀ ایفای یک مســؤولیت در زمینۀ آموزش مجازی از معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه یزد 
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صفحۀ دانشگاه
عجیب و غریب همه را مبهوت خودکرده بود، با 
همت و تالش مجدانه و تحسین برانگیز مدیران 
و کارشناسان خود توانســت در کوتاه ترین زمان 
ممکن زیرساخت   ها و شرایط اولیه را برای تداوم 
امر آموزش که همانا مهم ترین وظیفه و رســالت 

هر دانشگاهی است، فراهم سازد. 
آموزش الکترونیــک و از راه دور، در هفته   های 
منتهی به پایان ســال 1398، و از اولین روز پس 
از تعطیــالت نــوروز 1399 یعنــی 16 فروردین 
99 به صورت رســمی و فراگیر، تمام کالس  ها و 

مقاطع مختلف تحصیلی را در برگرفت. 
یکــی از مهم تریــن ســؤاالت و دغدغه های 
مدیــران دانشــگاه از ابتدای اجرای این ســبک 
آموزش، دریافت بازخوردهــا و نظرات بازیگران 
اصلــی این عرصه بــود تــا در جهت گیری ها و 
آیندۀ دانشــگاه مورد توجه قرار  برنامه ریزی های 
گیرد. دانشــجویان و استادان دانشگاه، بیشترین 
کســانی بودند که با این نوع سبک آموزش درگیر 
شده و ساعت   های زیادی را برای فرآیند یاددهی-
یادگیری با این روش آموزشی سپری کردند. آن  ها 
در خــالل کالس  هــای مجازی، بــا چالش   ها و 
مشــکالت زیادی مواجه شدند؛زمان   های زیادی 
برای نصب و راه اندازی و یادگیری کار با ابزار  های 
آموزش مجازی سپری کردند؛ ایده   های مختلفی 
به ذهن شــان خطور کرد؛ گفت وگو  های زیادی با 
هم کالسی   ها و همکاران خود دربارۀ موضوعات 
مختلف، از اثربخشی چنین نوع آموزشی گرفته 
تا کمک به یک  دیگر برای اســتفاده از ابزار  های 
آموزش مجازی داشته اند؛ و درنهایت تجربه   های 
زیــادی در ایــن راه اندوخته انــد که شــنیدن و 
دیدن گفته   ها و نوشــته   های آن  ها برای مدیران و 
تصمیم گیران، نه تنها برای برنامه ریزی   های آیندۀ 
آنان مفید و مؤثر اســت، بل که برای تحقق آن ها 

نیز الزم و ضروری است. 
بنابرایــن در اواخــر خردادمــاه و در گرماگرم 

مسؤولیت  یک  ایفای  تجربۀ 
در زمینــۀ آمــوزش مجازی از 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه  یزد 

دکتر سیدمحســن موســوی - رئیس 

برنامه ریزی  و  سیاســت گذاری  گروه 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

همه گیــری جهانی کرونــا، عرصه   های حیات 
اجتماعی انســان   ها را، از ریز و درشت، در مدت 
کوتاهی تحت تأثیر شــدید قرار داد و ســؤاالت 
بی جــواب و آینده ای پــر از ابهــام را پیش روی 
انســان  ها و جوامع نهاد. در ایــن میان، آموزش 
عالی به عنوان نهاد علم، بیش از هر نهاد دیگری 
در این وضعیت درگیر شد، چرا که از یک سو این 
نهاد، همانند هر نهاد دیگر، تحت تأثیر شــرایط 
بحران تعلیق قرار گرفت و الزم بود متناسب با آن 
اقداماتی انجام دهد؛ و از ســوی دیگر، نهاد علم 
و محققان دانشگاهی، پیش گامان اصلی جامعه 
در مواجهه با این ویروس برای شناســایی و مهار 
آن و هم چنین پیش بینی پذیرکردن عواقب آتی و 

مدیریت آینده هستند. 
ویــروس در نخســتین گام، مــدارس،  ایــن 
دانشــگاه   ها و دیگــر مراکز آموزشــی جهان را 
بــه تعطیلــی کشــاند. کشــور  های مختلف، 
برخورد  های نســبتا متفاوتــی در قبال این پدیده 
داشــتند اما جهت گیری غالــب، روی آوردن به 
آموزش الکترونیــک به عنوان یک راه حل، و البته 
باالتــر از آن، اســتفاده از تهدیــد پاندمی کرونا 
به عنوان فرصتی برای تحول در نظام آموزشی بود. 
دانشــگاه یــزد بالفاصله پس از فراگیرشــدن 
ویروس کوویــد-19 و اعــالم تعطیلی کالس  ها 
و فضا  های آموزشــی و در زمانی که این ویروس 

ً



نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

30

الکترونیــک، پیشــنهاد انجام دو  آموزش هــای 
نظرسنجی از دانشجویان و استادان در خصوص 
نگــرش آنان بــه آموزش   های الکترونیــک ارائه و 
اثربخشی آن از سوی هیأت رئیسۀ دانشگاه مطرح 
شد و گروه سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی 

و فرهنگی،اجرای این پیشنهاد را پذیرفت. 
پس از مرور ســریع پیشــینه و تجارب قبلی، 
به صورت  استادان  و  دانشجویان  پرسش نامه های 
الکترونیک و در ســامانۀ »ســامیاد« دانشــگاه 

تعریف شد. 
آمــوزش  از  رضایــت  کلــی،  مشــخصات 

آمــوزش مجازی  ترجیــح  مجــازی، 
بــر آمــوزش حضــوری، ارزیابــی از 
زمینه،  ایــن  در  دانشــگاه  عمل کــرد 
مشکالت  کرونا،  از  تأثیرپذیری  درجۀ 
برگزاری  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
کالس ها، ســبک ترجیحی امتحانات 
پایان ترم، و در نهایت ســؤال بازپاسخ 
)نظــرات و پیشــنهادات(، آیتم هــای 
اصلی پرســش نامه های دانشجویان و 
استادان را تشــکیل می داد.  به منظور 
تکمیل پرســش نامه های دانشجویان، 
تعــداد 54 کالس به روش نمونه گیری 

سیســتماتیک انتخاب شــد و با تمــاس با تک 
تک اســتادان آن کالس ها، از آن ها خواســته شد 
که لینک پرســش نامه را در ابتدای کالس خود و 
بر اساس فرآیندی که از قبل و به صورت مکتوب 
برایشان ایمیل شــده بود، در اختیار دانشجویان 
قرار دهند. از این طریق، تعداد 943 پرسش نامه 

تکمیل شد.
پرسش نامۀ اســتادان نیز با توجه به اندک بودن 
تعــداد، به  روش سرشــماری و دعــوت عمومی 
توزیع شــد که بــا این فرآیند، 183 پرســش نامه 

توسط استادان تکمیل شد. 
با توجه به دریافت تعداد قابل توجهی پاســخ 

آیا آموزش الکترونیک 

تنها دارای کارکرد استفاده 

از تکنولوژی برای آموزش 

از راه دور است یا این که 

امر آموزش را با رویکردی 

متفاوت از گذشته باز 

می شناسد؟

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

به سؤال باز پرسش نامه و دریافت نظرات جالب 
و متنوعی که از ســوی دانشــجویان و اســتادان 
ارائــه شــده بــود، گــزارش نتایج ایــن پژوهش 
عالوه بر بخش تحلیل ســؤاالت بســته پاســخ 
)چندگزینــه ای(، یک بخش مجزا و مفصل را به 
تحلیل نتایج سؤاالت بازپاسخ اختصاص داد، تا 
حدی که به تعبیر یکی از داوران، با توجه به مقالۀ 
مستخرج از آن، پژوهش انجام شده را می توان از 
نوع یک پژوهش  ترکیبی )کمی و کیفی( قلمداد 
کرد.هم چنیــن، خالصه ای از ایــن پژوهش، در 
جلســۀ هیأت رئیسۀ دانشــگاه ارائه و مقرر شد 
نتایج آن دستمایۀ بحث و گفت وگو 
هم اندیشی  نشست های  سلسله  در 
در  دانشگاه  دانشــکده های  استادان 
زمینۀ "آموزش الکترونیک" قرار گیرد. 
در بخــش تحلیــل پایانــی این 

گزارش آمده است:
» .... اما یک ســؤال اساســی در 
این میان، موضوع را از زوایه ای دیگر 
نمایان می سازد که مناقشات اصلی 
از آنجا آغاز می شــود؛ آیــا آموزش 
الکترونیــک صرفــا دارای کارکــرد 
اســتفاده از تکنولوژی برای آموزش 
از راه دور اســت یا این که اساسا امر آموزش را با 

رویکردی متفاوت از گذشته باز می شناسد؟ 
در پاسخ باید گفت علیرغم این که بسیاری از 
محققان، یادگیری الکترونیکی را به عنوان طیف 
وسیعی از فناوری  های آنالین مورد استفاده برای 
کســب دانش تعریف می کنند، اما این تعریف 
با گذشــت زمان تغییــر کرد و امــروزه یادگیری 
الکترونیکــی بــرای حمایت از تقویــت فرآیند 

یادگیری است. 
نظام آموزشــی کشــور ما، از آن رو که قبل از 
بحران کرونــا به طور جدی خــود را با ملزومات 
آموزش الکترونیک مواجه نســاخته و ســؤاالت 

ً

ً
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صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

زیــادی را در این زمینه بی پاســخ گذاشــته بود، 
در مواجهــه با معضل تعطیلی مراکز آموزشــی 
و ضرورت عــدم توقف و تداوم آمــوزش، امکان 
اســتفاده از تکنولوژی   های ارتباط از راه دور را به 
محک آزمون گذاشــت و آموزش   هــا را به همان 
ســبک و ســیاق قبلی و تنها در بستر اینترنت و 

به صورت الکترونیک ادامه داد. 
یک رویکرد در این زمینه این اســت که بحران 
کرونا می تواند بهترین فرصت را برای بازاندیشی، 
تجدید نظر و پوست اندازی جدی نظام آموزشی 
کشــور فراهم کنــد؛ لذا اشــکالی نداشــت و 
ندارد که نظام آموزشــی با یــک تعطیلی و وقفۀ 
خودخواســته که کرونا باعث آن شده است، ابتدا 
خود را با اهداف و روش   های متناســب با آموزش 
الکترونیک آشــنا کند و ســپس با توان باال وارد 

میدان عمل شود. 
رویکردی دیگر بر این باور اســت که آموزش 
از نوع مجازی، نه تنهــا آن گونه که عمال در حال 
اجراســت باید متوقف شود، بل که حتی در آینده 
نیز به هیچ وجه نمی تواند جای آموزش حضوری 
را بگیــرد و در بهترین حالــت و تنها در صورت 
ضرورت می تواند مکمل آموزش حضوری باشد. 
اما شــاید بتوان از رویکرد ســومی نیز سخن 
گفت که بر اســاس آن تعطیلی مراکز آموزشــی 

نباید به تعطیلی آموزش منجر شود. 
خوشــبختانه  دیگــر،  ســوی  از  هم چنیــن 

ً

تکنولوژی این امــکان را در اختیار نظام آموزشــی 
قرارداده اســت تا بتواند سیاست جایگزینی آموزش 
مجازی به آموزش حضوری را، چه برای کوتاه مدت 

و چه دراز مدت، فراهم کند. 
بنابراین، اوال تعطیلی و تعلیق امر آموزش به هیچ 
وجــه به صالح نیســت و ثانیا آمــوزش الکترونیک 
می تواند ضمــن تضمین تداوم آموزش   ها، شــرایط 
تحــول گریزناپذیر و اســتقبال از آینــده ای را که به 
عصر اطالعات و ارتباطات شناخته می شود، فراهم 
کند. پس باید آموزش مجازی را )نه لزوما آن گونه که 
عمال در جریان اســت( پذیرفــت و مدام از تجارب 
به دســت آمــده درس گرفــت و در راســتای بهبود 

عمل کرد  ها گام برداشت. 
اگر بخواهیم بر هر کدام از رویکرد  های ســه گانۀ 
باال نام و عنوانی بنهیم، می توانیم این ســه رویکرد 
را بــه ترتیــب، "رویکــرد ایده آل گرایانــه"، "رویکرد 
واپس گرایانــه" و "رویکرد تجربــه گرایانه" نام نهیم. 
قضاوت دربارۀ صحت و ســقم هر یک از ادعا  های 
باال، و یقینا ادعا  هــای دیگری که در این زمینه قابل 
طرح است، از عهدۀ این نوشته خارج است و فرصت 

دیگری را برای تأمل و تدقیق بیشتر می طلبد. 
هدف و محتوای پژوهش حاضر، بیشــتر از همه، 
قابل انتســاب به رویکرد ســوم یعنی تجربه گرایی 
اســت؛ هرچند کــه درس گرفتــن از تجربۀ قبلی 
به منظــور بهبــود عمل کرد  هــا و نتایج، مســتلزم 

اقدامات دیگری نیز هست.«

ً

ً

ً

ً

ً
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)تالش »انسان ساز « در بستر رشِد » مأموریتی 
و جمعــی« ، مشــارکِت »جهــادی، ابتــکاری، 
عاقالنــه، عالمانــه،  مکمــل و جریان ســاز « و 
مطالبه گــرِی »صریــح و شــجاعانه، عالمانــه، 
ناصحانه و تصمیم ســاز« دانشجویان، در تحقق 

آرمان های دانشگاه( 
تشــکل های دانشــجویی، اگر در یک مســیر 
درست هدایت و راهبری شــود، فرصتی مغتنم و 
ظرفیتی ارزش مند برای سیســتم رسمی دانشگاه 
خواهد بود. اولین گام برای این مقصود، ترســیم 
درســت وظایــف تشــکل ها و راهبــری آن ها در 
این مســیر اســت. در نوشــتار مختصر حاضر 
به دو نــوع »ســه گانه«، در بیانــات رهبر معظم 
انقالب  )مدظله( اشــاره خواهد شد که الزم است 
مجموعه های دانشــجویی را با این منطق، آشنا و 

مبتنی بر این معیارها، هدایت و راهبری کرد.
ســه گانۀ اول، در حقیقــت ناظــر بــه فرمول 
مدیریتی است؛ و ســه گانۀ دوم، شؤونی که برای 
مجموعه های دانشجویی می توان در نظر گرفت.

ســه گانۀ اول:  واقعیت، آرمان، راهبرد که شامل 
موارد زیر است:

آشــنایی با» وضــع موجود« و بــه تعبیر دیگر 
واقعیت ها؛

شناخت »وضع مطلوب« یا قله و هدف مدنظر 
و به تعبیر دیگر آرمان ها؛ و

ترسیم مسیر و راهبردهای حرکت در مسیر؛ که 
مهم ترین آن نحوۀ اتصال واقعیت به آرمان است.

دانشجویی  تشکل های 
در نــگاه مقــام معظــم 

رهبری 

)حجت االســالم و المســلمین 

زندیــه - معاون  نورالدین  دکتــر 

فرهنگی دانشگاه امام صادق)ع((

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

رهبــر معظم انقــالب  )مدظلــه( در خصوص 
اهمیت و نحــوۀ توجه هم زمان بــه »آرمان ها« و 

»واقعیت ها« می فرمایند:
»آرمان هــا با نگاه به واقعیت ها اســت که قابل 
تحقــق خواهند بود. امــا واقعیــت را ببینیم، نه 
آن چه که با شگردهای دشمنانه، به عنوان واقعیت 
به ما القاء می شود. ... آرمان گرایی بدون مالحظۀ 
واقعیت هــا، بــه خیال پــردازی و توهــم خواهد 
انجامید. وقتی شــما دنبال یــك مقصودی، یك 
آرمانــی حرکــت می کنید، واقعیت هــای اطراف 
خودتان را باید بســنجید و بر طبق آن واقعیت ها 
برنامه ریــزی کنیــد. بــدون دیــدن واقعیت های 
جامعه، تصــور آرمان ها خیلی تصور درســت و 
صحیحی نخواهد بود، چه برســد به دست یابی 
بــه آرمان هــا! )92/5/6( ... اگــر ما توانســتیم 
آرمان گرایــی را بــا واقع بینــی و واقع گرایی همراه 
کنیــم، ترجمــۀ عملیاتی اش می شــود این که ما 
تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم؛ هم مجاهدت 
کنیم و مجاهدانــه حرکت کنیم، هم این حرکت 
مجاهدانه در یک چهارچوب تدبیرشــده ای قرار 
بگیــرد )91/5/3( ؛ آرمان گرائی را با پرخاش گری 
اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمان گراتر 
است، پرخاش گرتر و دعواکن تر است؛ نه، می توان 
به شــدت پابند به آرمان ها و پابنــد به اصول و به 
ارزش هــا بود، در عین حــال پرخاش گر هم نبود. 
در آیۀ شــریفه می فرماید: »اشــداء علی الکفار«. 
یعنی  »اشــداء« جمع »شــدید« است. شــدید 
سخت، سخت یعنی نفوذناپذیر. هر جسمی که 
سخت تر باشد، وقتی با جسم دیگری اصطکاک 
پیدا کرد، در آن جسم دیگر اثر می گذارد، اما از آن 
جســم اثر نمی پذیرد. همه مان این جوری باشیم؛ 
اشــداء باشــیم. اما شــدید بودن، اثرگذار بودن، 
لزومــا به معنای دعواگر بــودن و پرخاش گر بودن 
نیســت. گاهی اوقات انســان احساساتش غلبه 
می کنــد و می خواهد یــک کاری را انجام بدهد. 

ً
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این دورۀ احساســات شــما، دورۀ جوانی است؛ 
ما هم پنجاه - شــصت ســال قبل از این، همین 
دوره ها را گذراندیم. یک مدتی جوان بودیم، جوان 
پراحساســاتی هم بودیم؛ می دانیــم این دوره چه 
جوری اســت. ببینید، یک جاهائی احساســاتی 
وجود دارد که این احساســات باید کنترل شــود. 

» )91/5/16(

سه گانۀ دوم: رشد، مشارکت، مطالبه گری؛
این ســه گانه، از جهتی داخل در بخش ســوم 
سه گانۀ اول اســت که شأن و هدف یک تشکل را 
مشــخص کرده است و بایســته های این مسیر را 
ترســیم می کند. دانشجو الزم است در مجموعه، 
مســیر رشــد را طی کند و اقدامات عملی برای 
همکاری با دانشــگاه انجام دهد و در نهایت، از 

مسؤوالن، مطالبه و پی گیری الزم را داشته باشد.
* رشد )پیش رو(

علمی: »علم را بایستی در حد اعال دنبال کنید 
...عشق به علم و علم آموزِی عاشقانه و مؤمنانه« 

)84/10/29؛ دیدار غدیر(
ایمانی: »دانشگاه اسالمی، علم و ایمان، علم و 
معنویت، علم و اخالق را با هم همراه می کند.« 

)84/10/29؛ دیدار غدیر(
جمعــی: »هرچــه مــا در طول زمــان ضربه و 
کتک و توســری خورده ایم، به خاطر این است که 
همین همت، این انگیزه و این نگاه به چشم انداز 
دوردســت و تصمیم بر پیمودن این راه، در سرها 
و دل هــای مجموعه های کارآمد و به هم پیوســته 
وجود نداشــته اســت؛ اگر هم متفرقاتی بوده، در 
یک جمع منســجم، مــا این را نداشــته ایم. لذا 
همین طور همیشــه درخشــش هایی داشته ایم و 
ســقوط هایی؛ امــا کار پیش نرفته اســت. جمع 
ُپرانگیزه، یک دست آورد بزرگ است.«  منسجم و 

)84/10/29؛ دیدار غدیر(
* مشارکت )پیش بر(

»جــوان ... بایــد احســاس کند کــه او فقط 
مسؤولیت اش طرح سؤال و پرتاب کردن یک شعار 
نیست، که بگوید خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ 
نه، پی گیری کردن، مطالعه کردن، دربارۀ مســئله 
اندیشــیدن، آن را پخته کردن، راهــکار اجرائی را 
برای آن جســتجو کردن، بــرای طرحش با مراکز 
دســت اندرکار و مجری تالش کــردن و فعالیت 
کردن و باالخره خود وارد میدان کار شــدن، این ها 
جزء وظایف و تکالیف جوان ماست که این را هم 
بایســتی جوان ما درک کند؛ در کنار آن مطالبه و 

طلبکاری و مدعا داشتن.«
جهادی: »کار جهادی باید هدف مند، درســت 
متوجه بــه آرمان هــا و هوشــمندانه و عاقالنه و 

دشمن شکن باشد.« )86/4/25؛ موسسۀ رویان(
ابتکاری: »بایــد حرکت خود را با ابتکار همراه 
ر باشــید«  کنید و به دنبال راه های جدید و میان ُب

)68/3/20(
عاقالنه:  » تحقیق علمی، شأن و خصوصیت اش، 
آزادی اســت؛ منتها عقالیی؛ بی انضباط نباشد.« 

)84/10/29؛ دیدار غدیر(
عالمانه: »دانشگاهی؛ یعنی سطح این فعالیت 
و تحرک، یک ســطح راقی اســت؛ متناســب با 
دانشــجو و اســتاد و ذهن فعال علمی است. در 
همۀ کارها همین باید رعایت شود.« )86/4/25؛ 

رویان(
»وظیفۀ  دانشگاه:  فعالیت های  مکمل  مکمل: 
دانشگاه )نه فقط دانشگاه امام صادق )ع( ؛ مطلق 
دانشــگاه( در این کشــور، این اســت که این دّرۀ 

علمی را ُپر کند.« )84/10/29؛ دیدار غدیر(
جریان ســاز: »شــما باید در علم، یک حرکتی 
به وجــود آورید.بایــد در دنیــای دانش آمــوزی و 
پیشــرفت علم و بنای علمی کشور، یک تحّرکی 
به وجود آورید؛ این است آن رسالت اصلی شما.« 

)84/10/29؛ دیدار غدیر(
* مطالبه گری )پی گیر(

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه
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صریح و شــجاعانه: »احتیاج است به یادآوری 
ایــن آرمان هــا با همان زبــاِن ویژۀ جــواِن مؤمن 
انقالبــی که از خصوصیات اش صراحت اســت، 
از خصوصیات اش شــجاعت در گفتار اســت.« 

)97/3/7؛ دانشجویان(
عالمانه: »روحیــه مطالبه گری و انتقاد در میان 
دانشجویان باید همراه با رعایت اخالق و انصاف 
و حــدود شــرعی و پرهیز از بیان مطالبی باشــد 
که به آن علــم و یقین وجود نــدارد.« )93/5/1؛ 

دانشجویان(
عاقالنه:»مطالبه کــردن، داعیه داشــتن؛ ... هم 
در زمینــۀ مســائل علمی، هم در زمینۀ مســائل 
خــاص دانشــگاهی؛ همراه با عقالنیــت ... من 
با افــراط کاری و زیاده روی هــای گوناگون در هر 
جهتی، موافق نیســتم.« )86/7/17؛ دانشجویان 

و تشکل ها(
ناصحانه: »مطالبه کردن با دشــمنی کردن فرق 

دارد.« )86/7/17؛ دانشجویان و تشکل ها(
تصمیم ســاز: »دنبــال این نباشــیم که محیط 
بــرای  تصمیم گیــری  محیــط  دانشــجویی، 
به نفــع دانشجوســت،  نــه  این  باشــد؛  اقــدام 
نــه به نفــع آن اقــدام. دنبــال ایــن باشــیم که 
دانشجویی تصمیم ســازی کند؛یعنی  محیــط 
گفتمان سازی کنید.« )87/2/12؛ دانشگاه شیراز(

ســینما فقط هنر نیست، بل که شأن رسانه ای 
هــم دارد؛ به این معنا که وقتی هر مخاطب یک 

فیلم ســینمایی را می بیند، برداشت هایی از آن 
دارد که به مجموع آنها "پیام" گفته می شود. فارغ 
از این که بتوان این پیــام را به دقت توصیف کرد 
و با اذعان به این که این پیــام در میان مخاطبان 
مختلــف در زمان ها و مکان های مختلف الزاما 
چیز ثابتی نیست، ولی به هر روی، هر مخاطب 
در هر بار دیدن فیلم، چیزهایی دربارۀ انسان ها، 
جامعــه، خودش و ... دریافــت می کند و از این 
رو، سینما "رسانه" است. با این همه، جو عمومی 
در میان فیلم ســازان جوان مخالف این استدالل 
اســت و این گرایش در میان آن ها وجود دارد که 

»تنها« بر بعد هنری سینما تأکید کند.
ســینما نوعــی دعوت بــه گفت وگو اســت؛ 
موضوعــی را پیــش می کشــد بــرای تأمــل یا 
سرگرمی. شــخصیت هایی به ما معرفی می کند 
کــه می توانیم با آنها موافق یا مخالف باشــیم؛ 
آنها را دوســت بداریم یا از آنها بدمان بیاید و از 
این رو، در حین تماشــای فیلم نسبت به آنها و 
گفتار و کردارشــان نوعی واکنــش در ذهن خود 
داریم، هرچند کــه معموال در فضــای تاریک 

سینما فرصت ابراز آن واکنش را نمی یابیم. 
داســتان های فیلم ها به میزانــی که به زندگی 
نزدیک تر می شــوند، راحت تر درک  روزمرۀ مــا 
می شوند و از این رو موفق ترند. ما با دیدن چنین 
فیلم هایی که از زندگی مــا مایه می گیرند، این 
فرصت را پیــدا می کنیم که به خودمان بنگریم؛ 
از بــاال، با فاصلــه. از این رو، گاهــی فیلم های 
واقع گرا آینه ای در برابر ما می گیرند تا به خوب و 
بــد اعمال و رفتارمان بنگریم، با زاویه ای تازه؛ تا 
شاید بعد از آن تصمیم تازه ای هم بگیریم:  وقتی 
زشتی کشــتن دختری به دست پدر و برادرش را 
در فیلمی ببینیم، شــاید دیگر به آســانی دست 
بــه داس نبریم؛ وقتی ببینیم آدم ها چه فشــاری 
را تحمل می کننــد که مجبور می شــوند دروغ 
بگویند، تا آن حد که علی رغم داشــتن فرزندی 

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

ً

سینما به مثابۀ 
تسهیل گر امر اجتماعی

)حسین یزدان شناس - دبیر نهمین 

جشــنوارۀ فیلــم کوتــاه و عکس 

دانشجویان سراسر کشور - امید(
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نوجوان راه زندگی شان از هم جدا می شود، شاید 
دیگر به آســانی دروغ نگوییم؛ وقتی ببینیم فقر 
و اعتیاد بــا زندگی یک خانــواده چه می کند و 
چگونه آن ها را در تنگنا  قرار می دهد، به خودمان 

نهیب می زنیم که پا را کج نگذاریم. 
همۀ این ها البته در پوششــی از داســتان های 
سرگرم کننده توســط مخاطب ادراک می شود تا 
احساس نکند کسی دارد او را نصیحت می کند، 
بل که خودش، آخر و عاقبت شــخصیت ها را به 

نظاره بنشیند. 
فیلم هــا، ما را دعوت می کنند کــه به خود  و 
دیگران فکر کنیم و دربارۀ ســؤال هایی که مطرح 
می کنند، پاســخ هایی در ذهن بپرورانیم؛ نوعی 
گفت وگوی نامحســوس با خود و سایر اعضای 
جامعــه دربارۀ مســائلی کــه اغلــب بحرانی 
یا  ندارند  یعنی راه حل های سرراستی  شــده اند، 
دربــارۀ این راه حل ها توافــق فراگیری در جامعه 

وجود ندارد.
سینما از آنجا که هنر است، 

بسیار تأثیرگذار اســت؛ خیلی تأثیرگذارتر از 
نفوذ کالم هر واعظی. 

ســینما نه تنها بــا کالم که بــا چندین نظام 
نشــانه ای، ذهن مخاطــب را هــدف می گیرد. 
در یــک فیلم، رنگ، ریتــم، قاب بندی، حرکت 
بازیگر، موسیقی، تدوین  دوربین، حالت چهرۀ 
و چندیــن و چند نظام نشــانه ای دیگر درکاراند 
تــا آن چه را در ذهــن کارگردان می گــذرد، برای 

مخاطب تصویر کنند. 
طبیعــت هنر، خالقیــت و نــوآوری مداوم و 
دوری از کلیشه ها است؛ و این رمز تأثیر پردامنه 
و ماندگار فیلم ها اســت. از این رو، ســینما در 
ماهیت رسانه ای خود ابزاری تأثیرگذار و کارآمد 
بازاندیشی فرهنگی  و  برای گســترش گفت وگو 
اســت و سیاســت گذاران هر جامعــه باید آن را 

مغتنم بشمارند.
در ســال های اخیــر، با انقــالب دیجیتال در 
ابزارهای ارتباطی، ســاختن فیلــم یا ویدیوهای 
ســاده که پیــش از ایــن ابزارهایــی پیچیده و 
گران قیمت الزم داشــت، به آســانی با اســتفاده 
از ابزارهایــی که به وفــور در میان مــردم یافت 
می شود، امکان پذیر شــده و در نتیجه، تولید و 
مصــرف ویدیو در جامعــه، و از جمله در میان 
دانشــجویان، به شــدت باال رفته اســت. از این 
رو، خوب اســت، برنامه هایی بــرای هدایت این 
جریان در جهت رشــد فردی و توسعۀ اجتماعی 

در نظر گرفته شود.
جشنوارۀ فیلم کوتاه و عکس"امید" ، که امسال 
نهمیــن دورۀ خود را می گذراند، گامی در جهت 
دعوت دانشــجویان به عکاســی و فیلم ســازی 
اســت. این جشــنواره که امســال پیش گیری از 
اعتیاد و ســوءمصرف مواد مخدر و روان گردان ها 
و زیســت دانشــجویی و الزامات آن را به عنوان 
موضوع ویژه تعیین کرده اســت، می کوشد توجه 
جامعة دانشــگاهی را به ایــن دو موضوع جلب 
کند و مســائل این حوزه ها را از دریچۀ دوربین 
آنها برجســته کند و به بحث بگذارد. در دنیایی 
که دست رســی بــه موضوعات علمــی به مدد 
ابزارهــای ارتباطی به آســانی امکان پذیر شــده 
اســت و گاه از کارآیی نازل دانشگاه در آموزش و 
پژوهش سخن به میان می آید، دانشگاه هم چنان 
می تواند بســتری برای گفت وگو بر ســر مسائل 
زندگــی اجتماعی باشــد و هنر، ســوای لذت 
زیبایی شــناختی اش، می توانــد در ایــن جهت 

نقشی کلیدی ایفا کند. 
ایدۀ دانشگاه اجتماعی، به معنای فعال کردن و 
توجه بیشتر به همین ظرفیت های نهاد دانشگاه 

است.

صفحۀ صفحۀ 
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)تالش» انسان ساز « در بستر رشِد » مأموریتی و 

جمعی« ، مشــارکِت» جهادی، ابتکاری، عاقالنه، 

عالمانــه،  مکّمل و جریان ســاز « و مطالبه گرِی» 

و  ناصحانــه  عالمانــه،  شــجاعانه،  و  صریــح 

آرمان های  دانشــجویان، در تحقق  تصمیم ســاز« 

دانشگاه(

تشکل های دانشجویی، اگر در یک مسیر درست 

هدایت و راهبری شــود، فرصتــی مغتنم و ظرفیتی 

ارزش مند برای سیستم رسمی دانشگاه خواهد بود. 

اولین گام برای این مقصود، ترســیم درست وظایف 

تشــکل ها و راهبری آن ها در این مســیر است. در 

نوشــتار مختصر حاضر به دو نوع »ســه گانه«، در 

بیانات رهبر معظم انقالب ) مدظله ( اشاره خواهد 

شــد که الزم اســت مجموعه های دانشجویی را با 

این منطق، آشنا و مبتنی بر این معیارها، هدایت و 

راهبری کرد.

سه گانۀ اول، در حقیقت ناظر به فرمول مدیریتی 

است؛ و سه گانۀ دوم، شؤونی که برای مجموعه های 

دانشجویی می توان در نظر گرفت.

ســه گانۀ اول:  واقعیت، آرمان، راهبرد که شــامل 

موارد زیر است:

1( آشــنایی با» وضع موجود« و بــه تعبیر دیگر 

واقعیت ها؛

2( شــناخت »وضــع مطلوب« یا قلــه و هدف 

مدنظر و به تعبیر دیگر آرمان ها؛ و

3( ترسیم مســیر و راهبردهای حرکت در مسیر؛ 

که مهم ترین آن نحوۀ اتصال واقعیت به آرمان است.

رهبر معظم انقالب ) مدظله( در خصوص اهمیت 

و نحوۀ توجه هم زمــان به »آرمان ها« و »واقعیت ها« 

می فرمایند:

به منظور افزایش حس تعلق دانشجویان نسبت 

به دانشــگاه محل تحصیل شــان، در ســال 1397 

طرح"گوشــه های فاخر دانشــگاه" از ســوی وزارت 

علوم، تحقیقــات، و فناوری به دانشــگاه ها ابالغ 

شد .در دانشــگاه شــهید باهنر کرمان "ساختمان 

کعبه" به عنوان یکی از مصادیق این طرح انتخاب و 

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و نیز تالش 

و پی گیری دفتر فنی دانشــگاه در سال 1398 به نحو 

شایسته ای به سازی شد.

کعبۀ دانشــگاه، مســجد کوچکی است که در 

سمت شــرق راهروی ورودی اصلی دانشگاه شهید 

باهنر کرمان، روبه روی ضلع شــمالی ســاختمان 

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی قرار دارد.

این ساختمان مکعبی شــکل برداشتی است از 

خانۀ خدا که کتیبــۀ آجری به خط معقلی یا بنایی 

دور تا دور آن اجرا شــده است )البته کتیبه محیطی 

خانۀ خدا به خط ثلث اســت و هرســاله تعویض 

می شــود(. در داخل این بنا، در سطح همکف، دو 

وضوخانه و سرویس بهداشــتی، آب نما و حیاطی 

کوچک؛ و در طبقۀ باال نمازخانه ای ســاده طراحی 

و اجرا شــده اســت. از دیگر ویژگی های معماری 

این بنا نصب ســنگ مرمری به صــورت عمودی از 

کف تا ســقف در ضلع رو به قبله است که به همراه 

نورگیرهای مخفی فوقانی، روشنایی طبیعی محیط 

داخلی را در طول روز، تأمین می کند.

این بنا دارای معماری منحصربه فردی است که 

در سال 1997 در کتاب 

The Mosque and the Modern World کــه 

به نقد و معرفی مســاجد معاصر جهان می پردازد، 

ویژه تریــن  و  خالقانه تریــن  از  یکــی  به عنــوان 

رویکردهای طراحی مســاجد معاصر دنیا معرفی 

شده است.

ســاخت اولیۀ بنا به تابستان ســال 1353، پس 

از تعیین قبلۀ دانشــگاه توســط" آیت ا... صالحی 

کرمانــی" - از روحانیان معظم و نــام آور کرمان- و 

هم زمان با ســاخت دانشگاه شــهید باهنر توسط 

زنده یاد مهندس "علیرضــا افضلی پور" بنیان گذار 

دانشگاه، بازمی گردد.

احداث این مسجد در دانشگاه داستانی خواندنی 

دارد که بــه نقل از آقای دکتر "محمدعلی میرزایی"، 

اولین رئیس دانشــگاه که این بنا در زمان ریاســت 

ایشان احداث شده است، روایت می شود:

بانــی این مســجد کوچک بانو "ناهیــد فریار" ، 

همسر فرهیختۀ شادروان دکتر" عبدالله فریار" استاد 

برجسته و از رؤسای اسبق دانشگاه فردوسی مشهد، 

هستند.

بانو فریار قالی نفیسی از دست بافته های کرمان 

داشتند و عالقه مند بودند که آن را به مسجدی اهداء 

نمایند. بعدها در مالقاتی کــه آقای دکتر میرزایی 

با خانوادۀ فریار داشــته اند، ایشان ماجرا را تعریف 

می کننــد و آقای دکتر میرزایی پیشــنهاد می دهند 

درصورتی که فرش را به دانشگاه کرمان اهداء کنند، 

دانشگاه برای آن مسجدی خواهد ساخت.

آقای میرحیدر، مدیر شرکت "پیرراز"- از طراحان 

کعبــه"ی  "ســاختمان  دربــارۀ 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

)امیر لــری زاده - معــاون ادارۀ  کل امــور فرهنگی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان(

صفحۀ صفحۀ 
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ّ



خبرانهم آموزش عالی
نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

37

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

دانشــگاه و مشــاور عمرانی دانشــگاه - تعهد 

می دهند که مســجد طراحی و ســاخته شود. پس 

از ایــن ماجرا فرش نفیس بانو فریار وقف مســجد 

دانشگاه کرمان می شــود. بانو فریار هزینۀ ساخت 

مسجد را نیز متقبل می شــوند و دفترچۀ پس انداز 

خــود را در اختیار آقای دکتــر میرزایی می گذارند و 

وکالــت می دهند که از دفترچه برداشــت، و هزینۀ 

ساخت را تأمین کنند.

ســاخت مســجد در دســتور کار قرار می گیرد. 

نقشــه ها تهیه و مقرر می شود که حضرت آیت الله 

صالحی قبله را تعیین کنند. نزد "آیت الله صالحی" 

می رسند و ایشان پذیرفته، اما شرطی هم می گذارند. 

شــرط آیت الله ایــن بود که در زمــان تعیین قبله و 

کلنگ زنــی هیچ مقام دولتی نباید حضور داشــته 

باشد و آقای دکترمیرزایی را هم از این قاعده مستثنی 

نمی کنند!

آقــای مهندس  بنابراین در مراســم کلنگ زنی، 

"فره وشــی"- نمایندۀ دفتر فنی دانشــگاه- به همراه 

حضرت آیت الله صالحی کرمانی و جمعی دیگر 

حضور داشــته و هیچ یک از مقامات شهر حضور 

نداشته اند. البته ظاهرا در گذشته مراسم تعیین قبله 

و کلنگ زنی مسجد، تنها تشــریفات نبوده و باید 

شــخصی که برای تبّرک و براساس جایگاه خاص 

دینی و اجتماعی برای این مراسم انتخاب می شد، 

صیغۀ مســجد را برای آن محل می خواند و قدری 

هم واقعا در کار ساخت مسجد شریک می شد؛ که 

حضرت آیت الله هم چنین کرده اند.

پــس از انقــالب و افزایــش جمعیــت جامعۀ 

دانشگاهی، ســاختمان کعبه گنجایش  نمازگزاران 

مشتاق را نداشــت؛ بنابراین مکان دیگری به عنوان 

نمازخانۀ موقت خاتم االنبیاء )ص( درنظرگرفته شد. 

در ســال های اخیر با احداث مسجد باقرالعلوم )ع( 

که از دیگر جاذبه های فرهنگی و مذهبی دانشگاه، 

به عنــوان مســجد اصلــی و محل برگــزاری نماز 

جماعت درنظر گرفته شــده است، ساختمان کعبه 

با توجه به نوع کاربری و نّیت واقفین، به عنوان محل 

برگزاری برنامه های مذهبی و کالس های آموزشــی 

کانون قرآن و عترت ادارۀ کل امور فرهنگی دانشگاه 

مورد بهره برداری قرارگرفته است.

شادروان مهندس علیرضا افضلی پور بنیان گذار دانشگاه در 
کرمان ) نفردوم از سمت راست( و همراهان درحال بازدید از 

داخل ساختمان کعبه

ً

ً
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معرفی باشگاه دانشجویان دانشگاه 
رازی کرمانشاه

)دکتر احسان امیری - مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی 

و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه(

برای بهبود خأل های موجود و اســتفاده از ظرفیت 

دانشــجویان در راســتای تحقــق مبانی دانشــگاه 

فعالیت هــای  بهبــود  و  کارآفریــن  دانش بنیــان، 

داوطلبانــه در محیــط دانشــگاه، بــا طراحی یک 

ساختار منســجم و با رویکرد بهره گیری حداکثری 

از شــبکۀ توان مندی های دانشجویان تأسیس و آغاز 

به کار نموده است. نگاه حمایتی، تشویق داوطلبان، 

هدایت و ســازمان دهی مؤثر فعالیت ها با تمرکز بر 

ارتقای بهره وری از طریق فعالیت های داوطلبانه در 

9 کارگروه - شامل: هســته های علمی دانشجویی 

)انجمن های علمی دانشــجویی مســأله محور( ، 

دیده بان آموزش عالی استان، مرکز نوآوری و توسعه، 

نگارخانۀ دانشــگاه رازی، روابط عمومی و رســانه، 

مرکــز حمایــت از ایده های برتر دانشــجویان، رایا 

)تولید محتوا و ایده پردازی(، کانون دانش آموختگان 

دانشــگاه، و کاروان دانش )ویژۀ اعزام به مناطق کم 

برخوردار(- اســاس باشــگاه دانشــجویان را شکل 

داده است. 

ایدۀ هســته های علمی دانشــجویی اولین بار در 

این باشــگاه با نگرشــی منتقدانه به ساختار فعلی 

انجمن هــای علمی )رشــته محــور( و با نــگاه به 

شــرایط و اقتضائات روز جامعه و مســائل فراگیر، 

مزایــا و معایب مســأله محور شــدن انجمن های 

علمی، و جهت تعیین الگویی مناسب توأم با بیان 

راهبردهای عملی در روند تأســیس و هدایت مسیر 

انجمن ها،  مطرح شد تا بتواند بستری برای انجام 

پژوهش هــای کاربردی و مســئله محــور را مهیا 

سازد. هســته های علمی دانشــجویی قصد دارد 

تا در گام نخســت با ارتباط با سازمان ها، ادارات 

و واحدهای صنعتی در خارج از دانشــگاه، بانک 

اطالعاتی از مهم ترین مســائل و مشــکالت  هر 

کدام از واحد و نهادهای اجرایی ایجاد کند. سپس 

با کمک اســتفاده از ســاز و کارهایی مشخص و  

هم چنین اعالن فراخوان هایی در سطح دانشگاه، 

پژوهش هایی کاربردی با محوریت دانشجویان در 

رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی)با تمرکز بر 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی( و به سرپرستی 

یک عضو هیأت علمی دانشگاه به انجام برساند.

هســته های علمی دانشــجویی )انجمن های 

علمی دانشــجویی مســأله محور( به منظور لزوم 

تدبیر محتوایی و تغییر روند تأسیس انجمن های 

علمی دانشــجویی که موجب بهــره وری پایین 

انجمن ها در سراسر کشور شده است، و با هدف 

ایجاد بانــک اطالعاتــی کاملــی از موضوعات 

پژوهشــی مورد نیاز اســتان، ایجــاد مجموعه ای 

از پژوهش های کاربردی و مســئله محور، تالش 

هدف مند  علمــی  فعالیت هــای  افزایــش  برای 

در دانشــجویان، افزایــش تعامل میان دانشــگاه 

و ســازمان ها، مجموعه هــا، واحدهــای اجرایی، 

صنعتی، تجاری در ســطح اســتان در چارچوب 

باشگاه دانشجویان تأسیس و به  فعالیت می پردازد.

از طرفــی، بنا بــر مرجعیت نقش دانشــگاه، 

همواره یکی از رسالت های دانشگاه رصد و پایش 

موضوعات در جامعه اســت کــه این امر حاصل 

نخواهدشــد مگر با تولید محتوای مناسب برای 

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه
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هر کدام از مســائل موجــود. راه حلی که می توان 

در این مورد ارائه کرد، ایجاد بســتری مناسب برای 

تولیــد محتوای صحیح توســط اندیشــمندان و 

متخصصان دانشــگاهی در هریک از موضوعات 

اســت تا به عنوان پایه ای برای انجــام پژوهش ها 

و مطالعــات بعــدی قرار گیرد؛ بــه همین دلیل 

ایدۀرســانۀ دیده بان آموزش عالی در بستر باشگاه 

دانشــجویان پدید آمــده تا با داشــتن دیدگاهی 

بی طرفانه نسبت به عملکرد آموزش عالی استان، 

به مجموعۀ کاملی از موضوعات و مســائل پیش 

روی دانشگاه و جامعه تبدیل شود.

 طــرح دیده بان آمــوزش عالی در یــک پلتفرم 

رسانه ای )به صورت کلیپ های تصویری گفت وگو 

با متخصصان و کارشناســان( طراحی شده است تا 

عالوه بر دست رسی به مجموعۀ مسائلی که در باال 

اشاره شــد، بتوان در قالبی جذاب و کارآ، آن مسائل 

و موضوعــات را در اختیــار جامعۀ دانشــگاهی و 

هم چنین عالقه مندان در جامعۀ غیر دانشگاهی قرار 

داد. از ســوی دیگر، این مجموعه با تأســیس رسانۀ 

دیده بان آموزش عالی با هدف تولید آرشــیو کاملی 

از مســائل پیش روی نهاد دانشگاه و جامعه،  پدید 

آمدن بانک اطالعاتــی برای پژوهش گران و محققان 

دانشگاهی و تالش برای افزایش میزان دانش عمومی 

و دغدغه مندی جامعه در مســائل مختلف با نشر 

محتوای رسانه در خارج از محیط دانشگاه، بستری 

مناســب برای تولیــد و ارائۀ محتــوا در حوزه های 

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

دانشگاه رازی کرمانشاه
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مختلف علمی و اجتماعی  پدید آورده است. 

بخــش کاروان دانش در باشــگاه دانشــجویان 

تالش دارد با بومی سازی و اســتفاده از تکنولوژی 

امکانات  از  بهــره وری  پایــدار،  معماری متحرک 

آموزشی و کمک آموزشــی در دست رس، استفاده 

از منابع تجدیدپذیر جهت تأمین انرژی مورد نیاز، 

با ارائۀ الگویی عینــی از معماری پایدار متحرک، 

زمینه ای مناســب جهت توزیــع عادالنۀ خدمات 

آموزشــی شــناختی و فرهنگی در مناطق محروم 

اســتان به کمک اعضای باشــگاه دانشجویان در 

راســتای آگاه سازی نســل جوان و تربیت رهبران 

آیندۀ جامعــه را ارائه کند.  هم چنیــن، با توجه به 

عدم توزیع یک نواخت خدمات آموزشی شناختی 

در جامعه، ارائۀ الگویــی موفق از توزیع عادالنه و 

تمرکز زدایی از خدمات آموزشی پایدار در جامعه 

با رویکرد توان مندســازی مناطــق محروم جهت 

ایجاد زمینۀ مشارکت مردمی در امر توسعه زیست 

محیطــی، فرهنگی و اقتصادی پایــدار، از اهداف 

مهم این پروژه اســت.  امروزه با گســترش وســیع 

سطح کمی دانشگاه های کشور و نیز اشتغال جمع 

کثیری از مردم کشــور به فعالیت های دانشگاهی، 

زنجیره ای گســترده از پتانســیل های مختلف در 

سطح دانشگاه ها به وجود آمده است؛ از این جهت 

باشــگاه دانشــجویان با ایجاد کارگروه نوآوری و 

توســعه و با هدف  فراهم آوردن زمینۀ مناسب برای 

تجلی اســتعدادها و برانگیختن روحیۀ مشارکت 

جمعی و خالقیت و شکوفایی اقتصادی، صنعتی 

و پژوهشی،  جهت ســرمایه گذاری و پیش گیری و 

آینده پژوهــی فرصت ها و تهدید هــای پیش روی 

دانشگاه و اســتان جهت سرمایه گذاری در راستای 

صفحۀ صفحۀ 
دانشگاهدانشگاه

تحقق این امرمهم گام برمی دارد .باشگاه دانشجویان 

دانشگاه رازی هم چنین با ایجاد دو کارگروه نگارخانه 

و رایا )تولید محتوا و ایده پردازی( در تالش است تا 

با ایجاد محلی برای گردهمایی دانشجویان هنرمند 

و متخصص در هر رشــته و نمایش آثار بدیع آن ها 

به صورت انفرادی و گروهی به ارتقای سطح کمی و 

کیفی آثار هنری و فنی بیفزاید. نگارخانۀ دانشــگاه 

رازی متشــکل از خانۀ گرافیک، خانۀ انیمیشــن، 

خانۀ عکاســان، خانۀ تدوین و خانۀ برنامه نویسی 

بوده که به عنوان بازوهای اجرایی مجموعۀ دانشگاه، 

در تمامی عرصه های مــورد نیاز نقش اصلی را ایفا 

می کند. از ســوی دیگــر، امروزه با توجــه به نگاه 

ویــژۀ تمامــی افراد به رســانه ها و نقــش بی بدیل 

فضای مجازی، رســانه، ابزاری مهــم برای معرفی 

ســازمان و اطالع رســانی فعالیت های انجام شــده 

توسط آن به حســاب  می آید؛ به همین دلیل باشگاه 

دانشجویان با ایجاد بخش روابط عمومی و رسانه و 

تأسیس باشگاه خبرنگاران دانشگاه در جهت اجرای 

سیاست های اطالع رســانی و تبلیغاتی و هم چنین 

حفــظ ارتباط باشــگاه بــا مخاطبان خــود، تالش 

می کند. باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی به موجب 

مســؤولین  دانشــجویان،  بســیارخوب  اســتقبال 

دانشــگاهی و مدیــران ذی ربط از ایــن مجموعه، و 

با شــروع روند عضوگیری می کوشــد تــا با تقویت 

فرهنــگ فعالیت هــای داوطلبانه و توجــه به مقولۀ 

توان مندســازی دانشــگاهیان، تقویت مهارت های 

کارآفرینی، ترویج فرهنگ کار تیمی، افزایش روحیۀ 

کار جمعی،  توسعۀ فضای اشتغال و کسب و کار، و 

کاهش بیکاری گام بلندی در راستای تحقق و ایجاد 

این اهداف بردارد.



خبرانهم آموزش عالی
نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

41



نامۀ فرهنگی
 شمارۀ 6- مهرماه 1399

42


