
دورۀ جدید، سال هشتم، شمارۀ شصت و هفت، اردیبهشت 1399

  

اقدامات پژوهشگاه برای تحقق رهنمودهای رهبر انقالب اسالمی 
)پیشنهاد تشکیل پرتال ویژه ی علوم انسانی و کرونا، و مستندسازی و تحلیل داده های کرونا در ایران(

از کوچ استاد اخالق و معرفت پنج سال گذشت
تمدید چهارساله ی حکم ریاست دکتر قبادی در پژوهشگاه

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت روز معلم
عقد تفاهم نامه ی همکاری میان پژوهشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران

دویست و شانزدهمین جلسه ی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
مصاحبه با دکتر کریمی مطهر، دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

پیش نشست های همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران
کرونا، بازار کار و استراتژی های سازمانی 

رویکرد زبان شناختی به مسئله کرونا
کرونا و تربیت

  زنان، کرونا و ابعاد انسانی- اجتماعی و فرهنگی
  گفت وگوی علوم انسانی و علوم طبیعی در مورد مسئله کرونا 

 نظام تربیت مدرسه ای )آموزش و پرورش( ایران در آزمون کرونا
  سیمای نظام آموزش عالی ایران در دوران پساکرونا

مدیریت فضای خانواده در شرایط کرونا با رویکرد روان شناختی تربیتی
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یادی از استاد فرهیخته و رئیس فقید پژوهشگاه

از کوچ استاد اخالق و معرفت پنج سال گذشت

ــر  ــال های آخ ــه در س ــود ک ــوز ب ــر و دلس ــری مدب ــن و مدی ــتادی مؤم ــت اس ــالگرد رحل ــن س ــت 1399، پنجمی 17 اردیبهش
عمــر شــریف و پربرکتــش، ریاســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی را بــر عهــده داشــت و در همــان دوران 
کوتــاه اشــتغال بدیــن کار، خاطــره ای بــس نیکــو و سرشــار از ایمــان، عشــق و زیبایــی را بــرای کارکنــان پژوهشــگاه بــر جــای 

گذاشــت.
ــریف  ــر ش ــه عم ــدی ک ــوز و متعه ــن، دلس ــته، مؤم ــم وارس ــالم و معل ــخ اس ــدگار تاری ــتاد مان ــد، اس ــادق آئینه ون ــر ص دکت
ــز  ــات نی ــلوک و خلقی ــد و در س ــتی گذران ــی و انسان دوس ــالمی، صلح جوی ــر اخــالق اس ــی ب ــم مبتن ــاعه عل ــه اش ــود را ب خ
همــت خویــش را بــر تبعیــت از آموخته هایــش از ســیره نبــی مکــرم اســالم )ص( و ائمــه ی هــدی )ع( نهــاده بــود، ازجملــه 
پژوهشــگران و اندیشــمندانی بــود کــه دانــش و معرفــت را بیــش از هــر چیــز بــرای ســاختن جامعــه ای بهتــر و ترویــج فرهنــگ 
دیگردوســتی و دغدغــه ی زندگــی نیکــو و کرامت مــدار بــرای همــه گان می خواســت و تقریــب و اتحــاد مســلمانان در سرتاســر 
جهــان را گامــی مؤثــر در ایــن جهــت می انگاشــت و مبلــغ اســالم به مثابــه دیــن همدلــی و عبودیــت خالــص بــرای پــروردگار 

ــود. ــم ب همــه ی انســان ها و موجــودات عال
بســیاری از پژوهشــگران و دانشــمندان امــروز در حوزه هــای مختلــف علمــی، در ســال های گوناگــون توفیــق تلمــذ علمــی و 
ــدازه  ــا چه ان ــد ت ــدرس شــریف و متعه ــن م ــدان ای ــه فق ــد ک ــر را داشــتند و شــهادت می دهن ــن اســتاد کم نظی ــزد ای ــی ن عمل

ــر اســت. ــزرگ و جبران ناپذی ــرای جامعــه ی  علمــی و دانشــگاهی کشــور، ثلمــه ای ب ب
ــا  ــاله در این روزه ــود، هرس ــرد ب ــت آن بزرگ م ــد خدم ــن مقص ــه آخری ــی ک ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
در یــادآوری ایــن فقــدان عظیــم، یــاد اســتاد ســفرکرده را گرامــی مــی دارد. امســال کــه پنجمیــن ســال رحلــت دکتــر صــادق 
ــت و  ــم و معرف ــی عل ــه ی اهال ــان و هم ــی ایش ــواده ی گرام ــه خان ــدد ب ــلیت مج ــن تس ــم، ضم ــد )ره( را می گذرانی آئینه ون

ــم. ــاد می کنی ــی ی ــه نیک ــعید را ب ــد س ــاد آن فقی ــام و ی ــم، ن ــد عال ــد و دغدغه من ــلمانان متعه مس
باشد که در حسن سلوک و تخلق به اخالق الهی، رهرو بزرگمردانی مانند دکتر صادق آئینه وند )ره( باشیم.

روحش شاد و یادش گرامی باد
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با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت:

تمدید چهارساله ی حکم ریاست دکتر قبادی در پژوهشگاه

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، طــی حکمــی دکتــر حســینعلی قبــادی را بــه مــدت چهــار ســال 
ــوان رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی منصــوب کــرد. دیگــر به عن

در متن حکم دکتر قبادی آمده است:
بــا عنایــت بــه مراتــب تعهــد، تخصــص و تجــارب ارزنــده ی جنابعالــی و براســاس پیشــنهاد معــاون محتــرم پژوهــش و فناوری، 
حکــم جنابعالــی بــه ســمت رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــرای یــک دوره ی چهــار ســاله تمدیــد 

می شــود.
ــزی در ســطح کالن کشــور،  ــری و برنامه ری ــوم انســانی در نظــام سیاســت گذاری، تصمیم گی ــگاه عل ــت و جای ــه اهمی  نظــر ب
نیــاز اســت مراکــز علمــی در جهــت فراهم ســازی زیرســاخت ها و توســعه ی نقــش پژوهش هــای علــوم انســانی در 
ــه از  ــی، ک ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــاس الزم اس ــد. براین اس ــژه نماین ــام وی ــازی ها اهتم تصمیم س
ظرفیــت مناســبی در ایــن زمینــه برخــوردار اســت، بــا بهره گیــری از تــوان تخصصــی اعضــای هیأت علمــی و براســاس اســناد 
باالدســتی در جهــت زمینه ســازی مناســب بــرای انجــام تحقیقــات مــورد نیــاز جامعــه و رفــع نیازهــای اساســی و کمــک بــه 

ــردارد. ــت کشــور گام ب ــام مدیری ــری نظ تصمیم گی
ــا تــوکل بــه خداونــد ســبحان بــر پایــه ی قوانیــن،  در ادامــه حکــم وزیــر علــوم آمــده اســت: از جنابعالــی انتظــار مــی رود ب

سیاســت ها و برنامه هــای دولــت 
بــا همــکاری  و  امیــد  و  تدبیــر 
ــان،  ــی و کارکن ــای هیأت علم اعض
در  را  پژوهشــگاه  مأموریت هــای 
ــه  ــا را ب ــن و آنه ــی تبیی ــطح مل س
ــانید. ــام رس ــه انج ــن ب ــو احس نح

ــور  ــت منش ــا رعای ــت ب ــد اس  امی
اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد 
بکوشــید  بیت المــال  حفــظ  در 
و نهایــت اهتمــام خویــش را در 
در  مؤثــر  سیاســت های  اعمــال 
ــز  ــا، پرهی ــی در هزینه ه صرفه جوی
از تجمل گرایــی، تقویــت نظــم و 
انضبــاط اداری و رعایــت مقــررات 
مالــی و ارتقــای علمــی فرهنگــی و 
اجتماعــی آن پژوهشــگاه بــه کار 

ــد. بندی
در اردیبهشــت ماه 139۴و پــس از 
ــد،  ــادق آئینه ون ــر ص ــت دکت رحل
رئیــس فقیــد پژوهشــگاه، دکتــر 
قبــادی بــا حکــم وزیــر علــوم، 
ــوان  ــه عن ــاوری ب ــات و فن تحقیق
سرپرســت پژوهشــگاه منصــوب 
ــادی،  ــد فره ــر محم ــه دکت ــد ک ش
ــر وقــت، در اردیبهشــت ســال  وزی
139۵ حکــم ریاســت ایشــان را بــر 
پژوهشــگاه بــرای مــدت چهــار 

ــرد. ــادر ک ــال ص س
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عقد تفاهم نامه ی همکاری میان پژوهشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران

ــاون  ــی راد، مع ــن کاویان ــالم محمدحس ــی، و حجت االس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب دکت
ــی،  ــی، پژوهش ــترک آموزش ــای مش ــالت و همکاری ه ــتای تعام ــران، در راس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــی بنی ــی و آموزش فرهنگ
فرهنگــی و اجتماعــی در زمینه هــای مرتبــط بــا اهــداف و برنامه هــای دو طــرف، تفاهم نامــه ای منعقــد کردنــد. در ایــن 
ــوم  ــازی عل ــاون کاربردی س ــاپور )مع ــر پارس ــی(، دکت ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون پژوهش ــی )مع ــر مالیی توان ــه دکت ــه ک جلس
انســانی و فرهنگــی(، دکتــر قنبرلــو )معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع(، دکتــر ابراهیمــی )مدیــر نــوآوری و کاربردی ســازی 
ــه  ــاد شــهید و امــور ایثارگــران( ب ــرکل اســناد و انتشــارات بنی ــی )مدی ــم نریمان ــر رحی ــز دکت ــوم انســانی( و نی پژوهش هــای عل
همــراه جمعــی از فرهیختــگان و مدیــران بنیــاد حضــور داشــتند ضمــن اشــاره بــه ظرفیت هــا و توانایی هــای پژوهشــگاه علــوم 
ــرای  ــزوم فــراوری پژوهش هــای حــوزه ی ایثارگــری و شــهادت ب ــر ل انســانی در خصــوص نیازهــای پژوهشــی بنیــاد شــهید، ب

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن تفاهم نام ــدرج در ای ــای من ــی از همکاری ه ــد. برخ ــد ش ــی تأکی ــای آت ــی ضرورت ه پیش بین
اهــداف  تحقــق  زمینــه ی  در  همــکاری   -
ایــران  انقــالب اســالمی  بیانیــه ی گام دوم 
ــار و  ــش ایث ــاخص  های نق ــن ش ــژه تبیی به وی

شــهادت در تکویــن تمــدن اســالمی
پژوهشــی  علمــی-  اطالعــات  تبــادل   -
مرجع نــگاری،  زمینه  هــای  در  مرتبــط 
خدمــات  نمایه  ســازی،  فهرست  نویســی، 

اســناد مرمــت 
ــا دفتــر همکاری هــای علمــی و  - همــکاری ب
ــم  ــن مفاهی ــرای تبیی ــگاه ب ــی پژوهش بین الملل
ایثــار اجتماعــی در دیپلماســی ایثــار، فرهنــگ 

ایثــار و شــهادت
- همــکاری در تهیــه و تولیــد محتــوای کتــاب 
ــیره نگاری  ــی و س ــای پژوهش ــژه کتاب  ه به وی

ــهدا. ــه ش و زندگی نام
ــدگار جــز از مســیر تحقیــق و  ــوار« و این کــه »کار خــوب و مان ــدون دی ــر اهمیــت »پژوهشــگاه ب ــد ب ــادی ضمــن تأکی ــر قب دکت
ــاره ی  ــن پژوهشــگاه ق ــوان بزرگ تری ــه عن ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــه معرف ــذرد«، ب ــه نمی گ مطالع
ــد از طریــق 1۴0 عضــو  آســیا پرداخــت و گفــت: ایــن پژوهشــگاه در قالــب 11 پژوهشــکده و 2 مرکــز فعالیــت دارد و می توان
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــا بنی ــی ب ــی - پژوهش ــه ی علم ــی و 22 مجل ــبکه ی نخبگان ــتاد در ش ــی ، 3000 اس هیأت علم

ــد. ــته باش ــددی داش ــی متع ــای پژوهش همکاری ه
ــی  ــگ تحمیل ــه 230 هــزار شــهید انقــالب و جن ــه، ب ــن تفاهم نام ــاد ای ــراز خرســندی از انعق ــی ضمــن اب حجت االســالم کاویان
در ســطوح مختلــف اثرگــذاری و مجموعــه ی عظیمــی از مســتندات باقی مانــده از ایــن شــهدا اشــاره و بــر لــزوم دســت یابي بــه 
ســازوکارهایی کــه بتوانــد به طــور نظام منــد بــه کشــف مبانــی، بــرای مواجهــه ی صحیــح بــا آینــده پرداخــت و اشــاره کــرد: »در 
طــول ســی و چنــد ســال تمرکــز بــر انباشــت اطالعــات از بســیاری از مــوارد غافــل شــدیم و امــروز بــرای جبــران آن نیازمنــد 

ــا ایــن عقب ماندگــی جبــران شــود«. اقدامــات فــوری پژوهشــی و تحقیقاتــی همه جانبــه هســتیم ت
ــت: متأســفانه ســنت  ــه در زندگی نامه نویســی شــهدا، گف ــار و زمین ــن بافت ــزوم درنظــر گرفت ــه ل ــا اشــاره ب ــی ب ــر مالیی توان دکت
ــود دارد و  ــانی وج ــوم انس ــگاه عل ــت در پژوهش ــه و ظرفی ــن تجرب ــا ای ــم؛ ام ــی نداری ــوزه ی زندگی نامه نویس ــته ای در ح انباش

ــد.  ــد ش ــاد میســر خواه ــا بنی ــکاری ب ــا هم ــا ب ــن زندگی نامه ه ــع ای ــردآوری و تجمی گ
ــوم انســانی و  ــه پژوهشــگاه عل ــا ب ــگاه م ــرد: »ن ــوان ک ــن جلســه، عن ــی و تشــکر از برگــزاری ای ــی ضمــن قدردان ــر نریمان دکت
مطالعــات فرهنگــی تحقیــق و توســعه در بخــش علــوم انســانی اســت«. وی همچنیــن بــه بحــث آمــوزش نویســندگان نوقلــم و 

ــات ایثارگــری و شــهادت اشــاره کــرد. ــد نســل جدیــدی در حــوزه ی ادبی تولی
 در پایــان خانــم دکتــر ابراهیمــی بــه تــوان و ظرفیــت پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری و پژوهشــکده ی علــوم قرآنــی بــرای شــروع 

همکاری هــای مفیــد و مشــترک اشــاره کــرد.
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پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت روز معلم
روز معلــم بــر همــه ی شــما اســتادان گرانقــدر مبارک بــاد، بــر شــما کــه زحمــات متعهدانه تــان در تربیــت دانشــمندان جــوان 

و پیش بــرد کاروان علــوم انســانی در ایــران عزیــز، مانــدگار خواهــد بــود.
ــه انقــالب اســالمی  ــزرگ اســت ک ــی دانشــمند و معلمــی ب ــر فقیه ــدان جبران ناپذی ــادآور فق ــر ســال ی 12 اردیبهشــت ماه ه
ــه  ــری ازجمل ــت اهلل مرتضــی مطه ــوار اســت. شــهید آی ــن شــهید بزرگ ــم ای ــون اندیشــه ها و تعالی ــران، مدی ــزرگ ای ــت ب مل
ــام  ــه ن ــالروز شــهادت ایشــان ب ــذاری س ــه نام گ ــود ک ــران ب ــم و اندیشــه در ای ــخ معاصــر عل شــخصیت های درخشــان تاری

ــه شــمار مــی رود. ــرای تمامــی معلمــان و اســتادان ب »معلــم«، فخــر و راهنمایــی ب

این جانــب ضمــن تبریــک مجــدد ایــن روز بــزرگ بــه همــه ی شــما پژوهشــگران و اســتادان ارجمنــد کــه دلســوزانه در جهــت 
ــداوم  ــار یکدیگــر در ت ــد، آرزو می کنــم کــه بتوانیــم در کن ــرای ارتقــای علــم و تعلیــم آن در کشــور تــالش می کنی تــالش ب
راه ایــن شــهید ارجمنــد و دیگــر معلمــان برجســته ی تاریــخ و تمــدن ایــران اســالمی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــوم انســانی در  ــاء و اعتــالی عل ــوان نهــادی پیشــگام در ارتق ــام و قدمــت آن اســت، به عن فرهنگــی را چنان کــه شایســته ی ن

ســطح ملــی و جهانــی تثبیــت و درخشــنده کنیــم.
امیدوارم در سایه ی الطاف الهی و با همکاری و همیاری، در انجام این رسالت بزرگ موفق باشیم.

توفیق از خدا و توکل بر اوست
حسینعلی قبادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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ــت:  ــا گف ــوزش ایرن ــگاه و آم ــگار دانش ــا خبرن ــو ب ــت 1399، در گفت وگ ــنبه، ۸ اردیبهش ــادی روز دوش ــینعلی قب ــر حس دکت
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا کنــد و کاوهــای مســتمر علمــی کــه از همــان اوایــل ورود کرونــا بــه ایــران 
داشــت، تاکنــون چندیــن نشســت علمــی، پویش  هــای اجتماعــی، تدویــن مجموعــه مقــاالت علمــی، حتــی ترجمــه ی آخریــن 

ــرار داد. ــا در دســتور کار ق ــاره ی کرون ــوم انســانی را درب دســتاوردهای حــوزه ی عل
ــم،  ــالم می کن ــتاوردها اع ــه دس ــتناد مجموع ــه اس ــزود: ب وی اف
ایــن پژوهشــگاه بیشــترین توجــه بــه بررســی و تحلیــل زوایــای 
ــا  ــانده اســت. کرون ــر رس ــه ثم ــران ب ــا را در ای ــده ی کرون پدی
عالوه بــر ابعــاد بهداشــتی، پزشــکی و درمانــی، تأثیــرات عمیــق 
ــال  ــم به دنب ــی ه ــی و آیین ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــی، اجتماع روان

 داشــت.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی گفــت: 
ــا ورق می خــورد  ــی از تمــدن م ــا، برگ در بحــث شــیوع کرون
ــی  ــران، ملت ــت ای ــذارد؛ مل ــر می گ ــا اث ــی م ــبک زندگ و در س
ــادر  ــی ق ــه االن حت ــت ک ــدار اس ــوی و آیین م ــی، معن فرهنگ
ــی  ــرات روان ــن تأثی ــزاری مراســم ســوک نیســت و ای ــه برگ ب
ــر  ــالت اث ــتگان و مح ــی، بس ــف خانوادگ ــای مختل در الیه ه

می گــذارد.
قبــادی خاطرنشــان کــرد: اگــر علــوم انســانی زودتــر در این بــاره ورود یابــد، می توانــد راه حــل دهــد. وی در ایــن بــاره بــه ذکــر 
ــا دغدغه هــای فرهنگــی،  ــرای ســوگواری ها، برگــزاری آیین هــا ب ــی پرداخــت و اظهــار داشــت: طراحــی فضــای مجــازی ب مثال
ــواع  ــا ان ــد ت ــران می کن ــالء را جب ــن خ ــی از ای ــد، بخش ــزار می ش ــه برگ ــالمی ک ــی اس ــنت های ایران ــا و س ــازی آیین ه غنی س
ــت  ــای بی بضاع ــا، خانواده ه ــا، کم توان ه ــک، خرده فروش ه ــب وکارهای کوچ ــیب دیدگی کس ــی از آس ــادی ناش ــائل اقتص مس

را حمایــت کنــد.
بــه گفتــه ی رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، طراحــی ســاماندهی بــرای اســتفاده ی بهینــه و همه جانبــه ی 
فرهنگــی، اقتصــادی و مدیریــت بــا بهــره وری بــاال از کمک هــای مــردم، دولــت، نهادهــای عمومــی دولتــی و غیردولتــی می تواننــد 
در ایــن زمینــه کمــک کننــد؛ البتــه کــه عــزت مــردم بایــد حفــظ شــود و نبایــد ایــن مســائل تبدیــل بــه تبلیغــات شــود زیــرا بــا 

عــزت فرهنگــی، اجتماعــی و اخــالق اســالمی مــا هــم در تغایــر اســت.
ــانی و  ــوم انس ــای عل ــران حوزه ه ــمندان و صاحب نظ ــگان، دانش ــرات نخب ــوران اظهارنظ ــاهد ف ــا ش ــن روزه ــزود: ای ــادی اف قب
هنــر در ایــن حــوزه هســتیم ولــی هیــچ موضوع بنــدی صــورت نگرفتــه اســت؛ اگــر فــردا کســی بــه مســئله ای مراجعــه کنــد، 
ــه ی ابعــاد انســانی، اجتماعــی و  ــال جامــع در زمین ــا طراحــی یــک پرت ــم ب ــرد، درحالی کــه می توانی ــاره کاری صــورت می گی دوب

فرهنگــی کرونــا بــه آنهــا ســامان دهیــم.
ــا توجــه بــه تجربــه ای کــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در  وی گفــت: بعــد از 2 مــاه بررســی و مطالعــه، ب
زمینــه ی پایگاه هــای داده ای گوناگــون و به ویــژه پرتــال جامــع علــوم انســانی دارد و مرجــع منحصــر بــه فــرد در زبــان فارســی 
جهانــی اســت همچنیــن بــا توجــه بــه حضــور دانشــمندان متعهــد و عالقه منــد بــه سرنوشــت مســائل و مباحــث مــردم ایــران و 
تخصص هــای بیــن رشــته ای کــه در پژوهشــگاه وجــود دارد، در هیــأت رئیســه تصویــب کردیــم کــه بــرای نخســتین بــار پرتــال 

جامــع علــوم انســانی مربــوط بــه مطالعــات ابعــاد انســانی، اجتماعــی و فرهنگــی کرونــا را در ایــران راه انــدازی کنیــم. 
قبــادی تأکیــد کــرد: ایــن پرتــال می توانــد در ســطوح مختلــف طبقه بنــدی شــود و علمــی پژوهشــی یــا علمــی ترویجــی باشــد؛ 
گزاره هــا و یادداشــت های علمــی را در خــود جــای دهــد و حتــی شــامل ثبــت خاطــرات، فــداکاری پزشــکان، پرســتاران، کادر 
درمانــی و ملــت ایــران باشــد. بــا توجــه بــه مجموعــه ی تمهیــدات، توانایی هــا و احســاس تعهــدی کــه پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی نســبت بــه سرنوشــت مــردم دارد، ایــن پرتــال به عنــوان مسئولیت شناســی اجتماعــی تصویــب شــد کــه بــه 

زودی آن را معرفــی و بــا هماهنگــی وزارت علــوم بــه صــورت مجــازی افتتــاح می کنیــم.
بــه گفتــه ی رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســعی می کنیــم وزارت امــور خارجــه، ســازمان یونســکو و 

آیسســکو هــم در راه انــدازی ایــن ســامانه مشــارکت داشــته باشــند و ابعــاد بین المللــی کار را هــم تقویــت کنیــم.

دکتر قبادی در مصاحبه ای با ایرنا مطرح کرد:

پرتال جامع مطالعات انسانی، اجتماعی و فرهنگی کرونا راه اندازی می شود
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دویست و شانزدهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

علوم انسانی و چالش کرونا

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و شــورای بررســی متــون در ابتــدای این نشســت 
اظهــار داشــت: کرونــا تأثیــر عمیقــی در زندگــی مــا داشــته و ســبک زندگــی مــا را تغییــر خواهــد داد. شــورای بررســی متــون 
ــه  ــن بحــران به مثاب ــد از ای ــن شــورای علمــی بای ــرای اندیشــه ورزی اســت و ای ــوم انســانی ب یــک پنجــره ای در پژوهشــگاه عل
فرصتــی بــرای روزآمدتــر کــردن منابــع درســی، متــون دانشــگاهی و روش هــای آموزشــی اســتفاده کنــد. وجــه نخبگانــی شــورا 
ــا در کنــار تهدیداتــش،  در ایــن شــرایط برجســته شــود و بــه نیازهــای کنونــی پاســخ داده شــود. بــه گفتــه دکتــر قبــادی، کرون
ــی ایجــاد  ــی مل ــوزش مجــازی، فرصت هــای صرفه جوی ــال در حــوزه ی آم ــوان مث ــرده اســت. به عن ــم ایجــاد ک ــی ه فرصت های

شــده اســت کــه در شــرایط فعلــی کشــور قابل توجــه اســت.
ــکاری و  ــرای هم ــب ب ــای مناس ــه ی راهکاره ــازی، ارائ ــه ی مج ــن جلس ــی ای ــای اصل ــی از محوره ــزود: یک ــادی اف ــر قب دکت
مشــارکت گروه هــای تخصصــی شــورای بررســی متــون دربــاره ی برگــزاری همایــش مجــازی بررســی ابعــاد انســانی، اجتماعــی 
ــا، نشســت ها و اجــرای طرح هــای پژوهشــی مســئله مند در  ــه برگــزاری همایش ه ــت علمــی ازجمل ــه فعالی ــود. هرگون ــا ب کرون
خصــوص کرونــا بایــد منجــر بــه خروجــی مشــخص و کاربــردی ازجملــه ارائــه ی گزارش هــای ملــی، گزارش هــای راهبــردی، 

ــی باشــد. ــای مدیریت ــای سیاســتی، و راهبرده توصیه ه
پــس از ســخنان دکتــر قبــادی، اعضــای شــورای بررســی متــون بــه بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص ابعــاد انســانی، اجتماعــی 
ــرا  ــر زه ــد. دکت ــا پرداختن ــران کرون ــی بح ــانی و اجتماع ــاد انس ــازی ابع ــش مج ــارکت در همای ــوه مش ــه نح ــا و ازجمل کرون
پارســاپور، معــاون فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی، پیشــنهاد همــکاری معاونــت کاربردی ســازی و فرهنگــی پژوهشــگاه بــا 
ــانی و  ــاد انس ــاره ی ابع ــی درب ــای پژوهش ــران طرح ه ــان و کارب ــن کارفرمای ــوص تأمی ــورا  را در خص ــی ش ــای تخصص گروه ه

ــا مطــرح کــرد. اجتماعــی کرون
ســپس دکتــر کریمی مطهــر، دبیــر شــورای بررســی متــون، بــه مدیریــت ادامــه ی جلســه پرداخــت و در ســخنان پیــش از دســتور 

ــوم  ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــه ش ــانزدهمین )216( جلس ــت و ش دویس
ــی  ــورای بررس ــای ش ــور اعض ــا حض ــت 1399، ب ــنبه ۴ اردیبهش ــانی در روز پنجش انس
ــران  ــاوران و مدی ــانی و مش ــوم انس ــگاه عل ــان پژوهش ــس و معاون ــه رئی ــون ازجمل مت
ــه صــورت  ــن جلســه ب ــزار شــد. ای ــون برگ ــای تخصصــی شــورای بررســی مت گروه ه
ــون  ــی مت ــورای بررس ــای ش ــال اعض ــارکت فع ــا مش ــاعت ب ــدت ۴ س ــه م ــازی، ب مج

تشــکیل شــد.
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ــه ی پیشــین  ــم و مصوب ــون، براســاس تصمی ــورای بررســی مت ــای تخصصــی ش ــه گروه ه ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای خــود ب
ــن  ــائل بنیادی ــی از مس ــاس یک ــر این اس ــد. ب ــیر می دهن ــر مس ــئله محوری تغیی ــه مس ــوری ب ــاری از متن مح ــال ج ــورا، در س ش
ــا  ــی کرون ــاد انســانی و اجتماع ــاره ی ابع ــه و پژوهــش درب ــه، مطالع ــاز روز جامع ــق نی ــز طب ــون نی امســال شــورای بررســی مت
اســت. محورهایــی هماننــد هــراس از کرونــا، ســوگ و ســوگواری در دوران کرونــا، رویکــرد تاریخــی بــه بیماری هــای فراگیــر و 
باهم بودگــی اجتماعــی، کرونــا و علــوم انســانی، کرونــا و آمــوزش، مدیریــت بحــران کرونــا، مــوج اطالعــات صحیــح و ســقیم 

ــود. ــن جلســه مجــازی ب ــه مباحــث ای ــد اطالع رســانی ازجمل ــر در رون ــک آســیب فراگی ــوان ی ــا به عن در موضــوع کرون
ــروه اقتصــاد شــورای بررســی  ــس گ ــدم، رئی ــر مصباحی مق ــه دکت در ادام
ــی  ــار مل ــه ی آث ــی و مطالع ــه بررس ــازی ب ــه ی مج ــن جلس ــون در ای مت
-اقتصــادی ناشــی از بحــران کرونــا طــی یــک نشســت تخصصــی اشــاره 
کــرد و گفــت: آثــار ملــی و بین المللــی اقتصــادی ناشــی از کرونــا، رشــد 
فعالیت هــای گروه هــای جهــادی، جایگزینــی برخــی فعالیت هــای 
ــارف  ــی مص ــش برخ ــازی، کاه ــای مج ــادی در فض ــاری و اقتص تج
اقتصــادی در دوره ی شــیوع کرونــا، افزایــش هزینــه ی دولــت در دوره ی 
بحــران کرونــا و اثــر کاهــش درآمــد نفــت بــر بودجــه ی کشــور ازجملــه 
مباحــث و موضوعــات صــورت گرفتــه در ایــن نشســت خواهــد بــود.
دکتــر صــادق زاده، رئیــس گــروه علــوم تربیتــی شــورای بررســی متــون 
ــون، اظهــار  ــه ظرفیــت گروه هــای شــورای بررســی مت ــا اشــاره ب ــز ب نی
ــی  ــورای بررس ــال ش ــئله ی امس ــه کالن مس ــد ک ــر می رس ــت: به نظ داش
ــد.  ــاکرونا باش ــا و دوران پس ــا کرون ــه ب ــث مواجه ــن بح ــون، همی مت
ــی  ــرح پژوهش ــرای ط ــرای اج ــروه ب ــن گ ــی ای ــن از آمادگ وی همچنی
ــران در دوران  ــی ای ــام آموزش عال ــری نظ ــاره ی بازنگ ــئله محور درب مس
پــس کرونایــی خبــر داد. گــروه هنــر شــورای بررســی متــون، پیشــنهاد 
ــر در  ــوزه ی هن ــی در ح ــای آموزش ــوص فعالیت ه ــردازی در خص ایده پ
ــاه  ــه ی ویدئوهــای کوت ــر این اســاس تهی ــرد. ب ــه ک ــا را ارائ بحــران کرون

بــرای معرفــی کتاب هــای مهــم و آثــار فاخــر هنــری در فضــای مجــازی، برگــزاری همایــش مجــازی بــا عنــوان ابعــاد انســانی-
اجتماعــی هنــر و بیمارهــای فراگیــر توســط گــروه هنــر مطــرح شــد.

ــا محورهــای  دکتــر بهــروز ّدری، رئیــس گــروه مدیریــت شــورای بررســی متــون، برگــزاری نشســت های تخصصــی مجــازی ب
مدیریــت اســترس در شــرایط بحــران ســازمانی، راهکارهــای افزایــش تــاب آوری ســازمان ها در شــرایط بحــران کرونــا، اســتفاده 
بهینــه از فرصــت در شــرایط بحــران کرونــا، مربی گــری در بحــران کرونــا، مدیریــت رفتــار فــردی و ســازمانی در شــرایط بحــران 
کرونــا، مدیریــت بحــران و بحــران مدیریــت در شــرایط کرونایــی، تصمیم گیــری در شــرایط بحــران کرونــا و بازخوانــی بحــران 
ــد  ــرای تولی ــدی ب ــد کــرد کــه فرصــت جدی ــن تأکی ــده ی کشــور را پیشــنهاد داد. وی همچنی ــت آین ــار آن در مدیری ــا و آث کرون
محتــوای مناســب و کیفــی بــرای شــناخت بهتــر ابعــاد بحــران کرونــا فراهــم آمــده اســت. گــروه علــوم اجتماعــی شــورای بررســی 
متــون و کتــب علــوم انســانی نیــز برگــزاری نشســت تخصصــی بــا عنــوان آثــار و پیامدهــای اجتماعــی بحــران کرونــا را پیشــنهاد 
داد. در ایــن جلســه، رئیــس گــروه عربــی شــورا نیــز بــه گنجانــدن کالن مســئله ها در برنامــه این گــروه در ســال جــاری و همچنین 
برگــزاری بیشــتر جلســات بــه صــورت مجــازی در تــاالر گفت وگــوی وبینــار اشــاره کــرد. رئیــس گــروه ادبیــات فارســی نیــز 
بــه کیفیــت خــوب برگــزاری جلســات ایــن گــروه بــه صــورت مجــازی اشــاره کــرد. رئیــس گــروه روان شناســی شــورای بررســی 
متــون نیــز بــه آمادگــی ایــن گــروه بــه برگــزاری وبینارهــای تخصصــی پیامدهــای روان شــناختی کرونــا پرداخــت. رئیــس گــروه 
باستان شناســی نیــز بــر آمادگــی ایــن گــروه در مطالعــه ی علمــی شــیوه ی مواجهــه ی انســان در دنیــای باســتان و دنیــای معاصــر 
بــا بیماری هــای فراگیــر هماننــد کرونــا تأکیــد کــرد. همچنیــن در ایــن جلســه، دکتــر توســلی مدیــر گــروه علــوم سیاســی شــورا 
پیشــنهاد داد کــه تجــارب انســانی و مدیریتــی در حوزه هــای مختلــف مبــارزه بــا کرونــا به ویــژه در بخــش بهداشــتی و درمانــی 
کشــور بــه صــورت علمــی ثبــت و ضبــط شــود. بــر این اســاس یــک طــرح بین رشــته ای بــرای مطالعــه ابعــاد مختلــف انســانی و 
اجتماعــی کرونــا از دیــدگاه علــوم اقتصــادی، علــوم سیاســی، علــوم اجتماعــی، روان شناســی، انسان شناســی و ... طراحــی و اجــرا 
شــود. ایــن طــرح بــا تأکیــد بــر تجربیــات ملــی، منطقــه ای و جهانــی مبــارزه بــا کرونــا بســیار ارزشــمند خواهــد بــود. در پایــان 
نشســت مجــازی، مدیــران و مشــاوران شــورا همچنیــن در خصــوص شــیوه ی تســکین و تخفیــف آالم انســانی ناشــی از بحــران 
کرونــا بحــث و گفت وگــوی الزم انجــام شــد و گــروه روان شناســی شــورا و پژوهشــکاه علــوم انســانی آمادگــی خــود را بــرای 

اجــرای طرح هــای پژوهشــی و برگــزاری نشســت و کارگاه علمــی اعــالم کردنــد.
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* به عنوان اولین سؤال، هدف از راه اندازی و فرایند تحول شورای بررسی متون را تشریح بفرمایید؟
ــت دارد و  ــگاهی فعالی ــون دانش ــد مت ــوزه نق ــال در ح ــزی فع ــوان مرک ــانی، به عن ــب علوم انس ــون و کت ــی مت ــورای بررس ش
نخســتین مجموعــه علمــی کشــور اســت کــه در ســال 137۴ بــا هــدف ترویــج جریــان نقــد متــون علمــي و بــرای پاســخگویی 
بــه نیــاز جامعــه علوم انســانی و دانشــگاه های کشــور بــه گفتمــان انتقــادی و نقــد متــون درســی و دانشــگاهی تأســیس شــد و 
در ادامــه ی فعالیــت خــود بــه خصــوص در ســال های اخیــر، بــه تولیــد خروجی هــای عالمانــه و علمــی نیــز ورود کــرده اســت 
ــون علوم انســانی اســت. ــادی در حــوزه ی مت ــد انتق ــب، مقــاالت علمــی پژوهشــی و یادداشــت های ارزش من کــه حاصــل آن کت

ایــن شــورا از همــان آغــاز فعالیــت، سیاســت کاری خــود را متوجــه رشــد تفکــر انتقــادي در تولیــدات علمــي دانشــگاهي کــرد 
و بــر همیــن اســاس اهــداف و سیاســت  هــاي ایــن شــورا بــر نقــد متــون دانشــگاهی متمرکــز شــد.

شــورا در طــی ســالیان اخیــر، در کنــار هــدف اصلــی اش کــه نقــد کتــب و متــون دانشــگاهی بــا رویکــرد علمــی و بومــی اســت، 
ــه نشــان  ــه اســت ک ــادی پرداخت ــا رویکــرد انتق ــی ب ــد و کتب ــاالت نق ــق انتشــار مق ــد علمــی از طری ــگ نق ــه توســعه ی فرهن ب

می دهــد ایــن شــورا فقــط در مرحلــه ی نقــد نمانــده، بلکــه بــه تولیــد آثــار جدیــد نیــز اهتمــام ورزیــده اســت.

* میزان استقبال و توجه پژوهشگران به شورا را چطور ارزیابی می کنید؟ 
ــه  ــت ک ــد اس ــانی بهره من ــف علوم انس ــای مختل ــی در حوزه  ه ــروه تخصص ــر از  17 گ ــال حاض ــون در ح ــی مت ــورای بررس ش
ــه  ــته اســت ب ــای تخصصــی خــود توانس ــا و کارگروه ه ــورا در گروه ه ــد. ش ــانی را پوشــش می ده ــته های علوم انس ــتر رش بیش
ــی خــود را  ــردازد و شــبکه ی نخبگان ــر علوم انســانی بپ ــتادان و پژوهشــگران برت ــب مشــارکت اس ــه جل ــد، ب صــورت هدف من
در سراســر کشــور گســترش دهــد. شــبکه ی نخبگانــی شــورا بیــش از 3000 اســتاد دانشــگاهی و حــوزوی اســت کــه به عنــوان 

عضــو گــروه، مؤلــف و ناقــد، ســخنران نشســت های علمــی نقــد، و داور و ارزیــاب کتــاب مشــغول فعالیــت هســتند.
خــدارا شــکر بازخوردهایــی کــه از فعالیت هــای شــورا دریافــت کرده ایــم بســیار خــوب بــوده اســت و تعــداد زیــادی مکاتبــات 

از طــرف ناشــران و مؤلفــان دریافــت کرده ایــم کــه از نقدهــای علمــی و منصفانــه شــورا اســتقبال کرده انــد.
 

* برنامه های فعلی شورا در چه حوزه هایی متمرکز است؟ 
ــه  ــت ک ــام اس ــال انج ــی در ح ــش اصل ــد بخ ــر در چن ــالیان اخی ــی س ــون ط ــی مت ــورای بررس ــای ش ــا و فعالیت ه برنامه ه
ــه ی  ــار ماهنام ــی، انتش ــای تخصص ــار نقدنامه ه ــانی، انتش ــگاهی علوم انس ــگاهی و غیردانش ــون دانش ــب و مت ــد کت ــامل، نق ش
علمــی پژوهشــی پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون و برنامه هــای درســی، تألیــف کتــاب، تألیــف مجموعــه مقــاالت همایش هــا و 

ــت. ــز اس ــد متمرک ــی نق ــای تخصص ــت ها و همایش ه ــد و نشس ــت های نق نشس
ــادی شــورای  ــه ی انتق ــه ی پژوهش نام ــه مجل ــرای نمون ــال اثربخشــی اســت و ب شــورا در هــر کــدام از برنامه هــای خــود به دنب
بررســی متــون، تنهــا نشــریهی علمــی نقــد در کشــور اســت کــه ماهانــه منتشــر مــی شــود و تاکنــون ایــن مجلــه و مقــاالت آن 
ــر انتخــاب شــده اســت. ــر و مقــاالت برت ــه ی برت ــوان مجل ــاب به عن در جشــنواره های مختلــف از جملــه جشــنواره ی نقــد کت

در گفت وگو با دکتر کریمی مطهر، دبیر شورای بررسي متون و کتب علوم انساني: 

»شورای بررسی متون« ستون تفکر انتقادی در پژوهشگاه است

ــر  ــر، دبی ــه کریمی مطه ــر جان ال دکت
متــون و کتــب  بررســی  شــورای 
گفت وگویــی  طــی  علوم انســانی، 
بــه  روابط عمومــی  خبرنــگار  بــا 
برنامه هــای جدیــد ایــن شــورای 
ــان  ــه از نظرت تخصصــی پرداخــت ک

می گــذرد:



     خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           

13
99

ت 
هش

دیب
ار

10

* آیا شما در حوزه ی مسائل بومی علوم انسانی نیز فعالیت داشته اید؟
ــه ی آن  ــه نیازهــای جامعــه گذاشــته اســت کــه نمون ــر روی مســئله مداری و پاســخ ب ــن ســال ها ب شــورا تمرکــز خــود را در ای
ــه ی گام دوم انقــالب اســالمي،  ــی، بیانی ــد مل ــی، تولی ــوع پژوهشــی و ترویجــی شــورا در حــوزه ی اقتصــاد مقاومت ــات متن اقدم

الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت و ســایر موضوعــات مهــم کشــور اســت.
بــرای نمونــه، شــورا در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، »کتــاب اقتصــاد مقاومتــی«، »مجموعــه مقــاالت اقتصــاد مقاومتــی« و دو همایــش 
اقتصــاد مقاومتــي در ســال هــاي 139۵ و 1396 برگــزار کــرده اســت. همچنیــن »کتــاب نقدنامــه ی اقتصــاد مقاومتــي« شــامل نقــد 

بیــش از ۴0 کتــاب منتشــر شــده بــا موضــوع اقتصــاد مقاومتــي نیــز بــه همــت شــورای بررســی متــون منتشــر شــده اســت. 
نمونــه ی دیگــر از فعالیــت شــورا در خصــوص نقــد الگــوی اســالمی – ایرانــی اســت کــه همایــش بررســی متــون الگــوی اســالمی 
– ایرانــی پیشــرفت را در 27 تیرمــاه 9۸ برگــزار کردیــم و در چندیــن جلســه ی تخصصــی بــه بررســی و نقــد ســند الگــوی پایــه ی 

اســالمی - ایرانــی پیشــرفت بــا حضــور اعضــای مرکــز الگــوی اســالمی- ایرانــی پیشــرفت پرداختیم.

* آیا شورای بررسی متون در حوزه ی بحران کرونا نیز فعالیت های علمی و یا ترویجی داشته است؟
ــاره ی  ــون درب ــی مت ــورای بررس ــی ش ــای تخصص ــرف گروه ه ــه  از ط ــون 1۴ طرح نام ــی تاکن ــی – پژوهش ــوزه علم ــه، در ح بل

ــه شــده اســت. ــه پژوهشــگاه ارائ ــا ب موضــوع علوم انســانی و بحــران کرون
ــون  ــی مت ــورای بررس ــای ش ــنهادات گروه ه ــی و پیش ــخنرانی های علم ــا، س ــت ها، همایش ه ــازی، نشس ــوزه ی ترویجی س در ح
ــر  ــه صــورت ه ــوزش مجــازی ب ــا و فلســفه ی آم ــته ایم. نشســت کرون ــا را داش ــی کرون ــانی- اجتماع ــاد انس ــا ابع ــه ب در رابط
دوهفتــه یکبــار بــه همــت گــروه علــوم تربیتــی شــورای بررســی متــون بــا همــکاری انجمــن فلســفه ی تعلیــم و تربیــت در حــال 
برگــزاری اســت. همایــش ملــی گــروه اقتصــاد شــورا نیــز بــا عنــوان آثــار و ابعــاد اقتصــادی ملــی و بین المللــی بحــران کرونــا 
بــرای شــهریورماه ســال جــاری برنامه ریــزی شــده اســت. همچنیــن طبــق ســبقه مشــورتی و نخبگانــی شــورای بررســی متــون، 
ــف  ــه گروه هــای مختل ــا و پرســش گری فلســفی و سیاســی داشــتیم ک ــدۀ کرون ــادل نظــر علمــی در خصــوص پدی بحــث و تب

شــورا نیــز در ایــن پــروژه فکــری مشــارکت فعــال داشــتند.

* به لحاظ اقتصادی از هزینه ها یا درآمدها چه ارزیابی می توان ارائه کرد؟ 
ــزی در دســتور  ــت و برنامه ری ــوم و ســازمان مدیری ــه بخشــنامه های وزارت عل ــا توجــه ب سیاســت کاهــش هزینه هــای شــورا ب
ــورای  ــای ش ــش هزینه ه ــد کاه ــه و رون ــرد صرفه جویان ــان دهنده ی رویک ــا نش ــه گزارش ه ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــورا ق کار ش
بررســی متــون در ســال 139۸ اســت. گزارشــی کــه مــا آمــاده کرده ایــم و یــک نســخه از آن نیــز بــه ریاســت محتــرم پژوهشــگاه 
ــش چشــم گیری  ــال 1397 کاه ــا س ــه ب ــال 139۸ در مقایس ــورا در س ــای ش ــه  هزینه ه ــد ک ــان می ده ــده اســت، نش ــم ش تقدی
ــار کاهــش  ــم نشــده اســت، بلکــه در کن ــا فعالیت هــای شــورا و عملکــرد آن ک ــا این وضــع خوشــبختانه نه تنه داشــته اســت. ب
بیــش از 2۵ درصــد هزینه هــای ایــن ســال نســبت بــه هزینه هــای ســال قبــل، شــاهد افزایــش فعالیت هــای گروه هــای مختلــف 

ــم. ــز بوده ای ــورا نی ش

* فعالیت های شورا تا چه اندازه می تواند در برجسته کردن نام پژوهشگاه نقش داشته باشد؟ 
ــی آن  ــی شــبکه ی نخبگان ــادی در پژوهشــگاه و تجل ــه ی پژوهشــگاه و ســتون تفکــر انتق ــی از بدن ــون جزئ شــورای بررســی مت
ــای آن  ــا و برنامه ه ــتند و در گروه ه ــورا هس ــن ش ــو ای ــگاه عض ــتادان پژوهش ــادی از اس ــای زی ــز اعض ــون نی ــم اکن ــت و ه اس
مشــارکت دارنــد. اگــر بخواهیــم بــه جایــگاه نهــادی شــوار بپردازیــم بایــد بــه توجــه مقــام معظــم رهبــری بــه ایــن شــورا اشــاره 

کنیــم کــه تاکنــون اعضــای شــوار دو دیــدار بــا ایشــان داشــتند.
نمونــه ی دیگــر، توجــه وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری و شــخص وزیــر بــه ایــن شــواری نخبگانــی اســت بــه گونــه ای کــه 
ــار در میــان اعضــای شــورا حضــور یافتنــد و حتــی در  دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دوب

دویســتمین جلســه ی شــورا نیــز مشــارکت و ســخنرانی داشــتند و دربــاره ی ایــن مرکــز علمــی چنیــن ابــزار کردنــد:
تشــکیل شــورای بررســی متــون و فعالیت هــای آن تبلــوری از فراینــد نهادینگــی نقــد و نقــادی در ســاختار رســمی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و در ســطح تک تــک دانشــگاه های کشــور بــوده اســت. نیروهــای فرهیختــه ی دانشــگاهی و حــوزوی کــه 

در ایــن ســازمان گســترده ســازماندهی شــده اند، نمــاد شــبکه ی نخبگانــی کشــور بــه شــمار می رونــد.
بنابرایــن، جایــگاه مردم نهــادی شــورا کــه شــامل همــکاری بیــش از 3000 اســتاد برجســته ی علوم انســانی و همچنیــن جایــگاه 
رســمی شــورا کــه شــامل حمایــت مقامــات کشــوری از آن اســت، در ارتقــای جایــگاه ایــن مرکــز نقــد کــه جزئــی از بدنــه ی 

پژوهشــگاه اســت، بســیار مؤثــر اســت.
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ضدعفونی و استریلیزاسیون ساختمان های پژوهشگاه
به همت معاونت اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه و به منظور صیانت از سالمت همکاران و دانشجویان و پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا، ساختمان های پژوهشگاه با استفاده از مواد مخصوص ضدعفونی شدند. 

***

بازدید دکتر قبادی از بخش های مختلف پژوهشگاه
ــکده های  ــا و پژوهش ــد از بخش ه ــن بازدی ــی ضم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب  دکت
ــای بهداشــتی کارشناســان در  ــه توصیه ه ــش از حــد ب ــه بی ــرد ک ــه ک ــف توصی ــه همــکاران مختل ــف پژوهشــگاه، ب مختل
مــورد پیش گیــری از ابتــالء و شــیوع ویــروس خطرنــاک کرونــا عمــل کننــد و تــا حــد امــکان در منــزل و بــا دورکاری بــه 

انجــام امــور مشــغول شــوند.
دکتــر قبــادی همچنیــن از اســتاد پورنامداریــان تقاضــا کــرد، تــا بعــد از رفــع کامــل خطــر ایــن ویــروس در محــل کار خــود 
حاضــر نشــود تــا بــه فضــل پــروردگار ســالمتی ایشــان تهدیــد نشــود. دکتــر قبــادی ابــراز امیــدواری کــرد: ان شــاءاهلل بــه 

زودی بــا زحمــات و درایــت مســئوالن بتوانیــم کشــور را از ایــن مرحلــه خــاص نیــز بــه ســالمت عبــور دهیــم.

***

قدردانی از همکاران امور مالی و اداری
ــگاه  ــف پژوهش ــش مختل ــد از بخ ــن بازدی ــی، ضم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب دکت
ــادی در  ــر قب ــرد. دکت ــی ک ــاری قدردان ــیوع بیم ــوار ش ــام دش ــکاران در اداره در ای ــه ی هم ــت ایثارگران از حضــور و فعالی
عین حــال از همــکاران و پژوهشــگران مختلــف درخواســت کــرد، توصیه هــای بهداشــتی مربــوط بــه عــدم شــیوع کرونــا 
ــش و  ــر دان ــه ب ــا تکی ــز ب ــن بحــران را نی ــران ای ــان ای ــاءاهلل کشــور عزیزم ــا ان ش ــد ت ــت کنن ــت رعای ــا دق ــان ب را همچن

ــد. ــربلندی رد کن ــا س ــی و ب ــای بوم توانمندی ه

***

جلسه ی رئیس پژوهشگاه با اعضای روابط عمومی
دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، طــی برگــزاری جلســه ای بــا مدیــر و کارکنــان واحــد 
ــد. وی  ــادآور ش ــف ی ــت ادارات مختل ــرایط خــاص کشــور و نحــوه ی فعالی ــی را در خصــوص ش ــی نکات ــط عموم رواب
ضمــن انجــام هماهنگــی در مــورد برنامه هــای عمومــی پژوهشــگاه در ســال جدیــد بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــور 
نکاتــی را گوشــزد کــرد و از روابــط عمومــی درخواســت کــرد کــه ارتبــاط خــود را بــا همــکاران و مخاطبــان افزایــش دهــد.

***

اسکان دانشجویان پسر پژوهشگاه در خوابگاه شهید مطهری دانشگاه عالمه طباطبایی
ــی،  ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــوی معاون ــه از س ــورت گرفت ــای ص ــا و هماهنگی ه ــه پیگیری ه ــر ب نظ
پــس از ســال ها دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه از خوابگاه هــای خودگــردان بــه خوابــگاه دولتــی نقــل مــکان 

کردنــد و اســکان آنهــا در خوابــگاه شــهید مطهــری دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه مرحلــه ی اجــرا در آمــد.
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همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی 
مسئله ی کرونا در ایران



                                       13                                                                       خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

13
99

ت 
هش

دیب
ار

همایش مجازی چهار روزه ابعاد انسانی - اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران از روز شنبه 10 لغایت 13 خرداد 1399، به همت 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به کوشش پژوهشکده ی دانشنامه نگاری این پژوهشگاه برگزار شد.

ــازمان  ــرورش و س ــوزش و پ ــکی، وزارت آم ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــاوری، وزارت بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــوم  ــگاه عل ــف پژوهش ــکده های مختل ــر پژوهش ــد و عالوه ب ــان بودن ــش یاری رس ــن همای ــزاری ای ــی در برگ ــت جهان بهداش
انســانی و مطالعــات فرهنگــی اعضــای هیأت علمــی 39 دانشــگاه و انجمــن علمــی ازجملــه دانشــگاه تهــران، شــهید بهشــتی، 
خوارزمــی، علــوم پزشــکی تهــران، امــام صــادق )ع (، دانشــگاه شــیراز، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه لرســتان، دانشــگاه 
ــان، پژوهشــگاه  ــواز، دانشــگاه اصفه ــن، دانشــگاه آزاد اســالمی، دانشــگاه اه ــی قزوی ــدان، دانشــگاه بین الملل ــینای هم بوعلی س
ــل  ــه کام ــده و مقال ــا ســخنرانی و ارســال چکی ــرورش و برخــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های دیگــر ب ــوزش و پ مطالعــات آم

در ایــن همایــش شــرکت کردنــد.
ــزار  ــا برگ ــف کرون ــات مختل ــت در موضوع ــاری 4 پیش نشس ــال ج ــن س ــن، در فروردی ــش از ای پی
ــا   ــوم انســانی و کرون ــه ی عل ــای پژوهشــگاه )مجموع ــه ی کرون ــا در ویژه نام ــزارش آنه ــه گ شــده ک
ــش  ــن همای ــم ای ــا دوازده ــه گزارشــی از پیش نشســت های پنجــم ت )1(( آورده شــده اســت. در ادام

ــود. ــه می ش ارائ

همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران
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ــا در  ــی کرون ــانی- اجتماع ــاد انس ــازی ابع ــش مج ــی همای ــت علم ــن پیش نشس پنجمی
ــزار  ــران و دانشــجویان برگ ــا حضــور صاحب نظ ــنبه 1۵ اردیبهشــت 1399 ب ــران، روز دوش ای
ــازار کار و اســتراتژی های ســازمانی« برگــزار  ــا، ب ــا عنــوان »کرون شــد. در ایــن نشســت کــه ب
ــادر ســیدکاللی )اســتادیار پژوهشــکده ی اقتصــاد و مدیریــت پژوهشــگاه علــوم  ــر ن شــد، دکت
انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر لیالســادات زعفرانچــی )اســتادیار پژوهشــکده ی اقتصــاد 
و مدیریــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر الهــام ابراهیمــی )اســتادیار 
ــر  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و دکت پژوهشــکده ی اقتصــاد و مدیریــت پژوهشــگاه عل
فرزانــه میرشــاه والیتــی )اســتادیار پژوهشــکده ی اقتصــاد و مدیریــت پژوهشــگاه علــوم انســانی 

ــن جلســه حضــور داشــتند. ــوان ســخنرانان ای و مطالعــات فرهنگــی( به عن

ــا موضــوع  ــه  ســخنرانی خــود ب ــیدکاللی ب ــادر س ــر ن ــدای نشســت، دکت در ابت
ــا  ــت: ب ــت و گف ــا«  پرداخ ــران کرون ــان بح ــب وکار در زم ــتراتژی  های کس »اس
ــدن  ــش ش ــه ی پخ ــه در ادام ــان ک ــا در جه ــروس کرون ــی وی ــترش جهان گس
ــول  ــد تح ــد، رون ــارس رخ می ده ــوال و س ــد اب ــرداری مانن ــای واگی بیماری ه
در مدل هــای کســب وکار ســرعت خواهــد گرفــت. حرکــت ســریع تر بــه ســمت 
مدل هــای اینترنتــی و دیجیتالــی ازجملــه اصلی تریــن ایــن تغییــرات خواهــد بــود. 
ــاالی ایــن بیمــاری کــه در نیــم قــرن  به دلیــل ماهیــت واگیــرداری و ُکشــندگی ب
ــل  ــان مخت ــب وکار در جه ــام کس ــادی انج ــد ع ــت، رون ــابقه اس ــته کم س گذش
ــی  ــای مختلف ــوان از جنبه ه ــب وکارها را می ت ــر کس ــا ب ــار کرون ــت. آث ــده اس ش
ماننــد تأثیــرات آن بــر انــواع فعالیت هــای اقتصــادی، عناصــر کســب وکار و غیــره 

بررســی کــرد.
 بخش هایــی کــه از ایــن بحــران ضربــه بیشــتری خواهنــد خــورد، شــامل ایرالین هــا، هتل هــا، رســتوران داری و به طــور کلــی 
ــا نفــت و گاز، بانک هــا، خــودرو، مســکن و خدمــات تجــاری  ــع مرتبــط ب ــا گردشــگری اســت. صنای بخش هــای مرتبــط ب
ــی، خرده فروشــی،  ــی و محصــوالت مصرف ــواد غذای ــا م ــط ب ــای مرتب ــد. بخش ه ــد دی ــد آســیب خواهن ــه ی بع ــز در وهل نی

ــد شــد. ــه را متحمــل خواهن ــن ضرب ــز کم تری ــرات نی ــل و مخاب بهداشــت ودرمان، حمل ونق
 تأثیــرات کرونــا بــر آینــده می توانــد طیــف گســترده ای را در بــر بگیــرد و آثــار اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی متنوعــی داشــته 
باشــد. شــدت ایــن تأثیــرات را می تــوان بــا توجــه بــه دوره ی تــداوم و گســتره ی جغرافیایــی توزیــع آن در قالــب ســناریوهای 

خوش بینانــه، محتمــل و بدبینانــه طبقه بنــدی کــرد. وی در ادامــه بــه برخــی از ایــن پیامدهــای محتمــل پرداخــت:
ــرد و  ــد ک ــدا خواهن ــعه پی ــتند، توس ــان ها هس ــتر انس ــی بیش ــی و روان ــالمت فیزیک ــا س ــط ب ــه مرتب ــب وکارهایی ک 1- کس

ــرد. ــد ک ــد خواه ــا رش ــن زمینه ه ــی در ای کارآفرین
2- رفتــار مصرف کننــدگان دچــار تغییراتــی خواهــد شــد؛ مثــاًل توجــه مشــتریان بــه شــاخص های مرتبــط بــا ســالمتی مــواد 
غذایــی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و برندهــای مرتبــط بــا محصــوالت و خدمــات ایــن حــوزه تقویــت خواهنــد شــد. تمایــل 
افــراد بــه صــرف زمــان در منــزل و انجــام کارهــای روزمــره ماننــد آشــپزی و تعامــل بــا اعضــای خانــواده افزایــش خواهــد 
یافــت. افــراد تمایــل بیشــتری بــه ذخیــره ی کاالهــای مرتبــط بــا نیازهــای اساســی )به خصــوص مــواد غذایــی( پیــدا خواهنــد 
کــرد. انبــار کــردن کاالهایــی ماننــد برنــج و روغــن و خریــد بیشــتر محصــوالت بهداشــتی ماننــد دســتمال کاغــذی محتمــل 

. ست ا
ــد یافــت. بســیاری از  ــی توســعه خواهن ــن اینترنت ــد شــد و مدل هــای نوی 3- مدل هــای ســتنی کســب وکار تضعیــف خواهن
ــی  ــای اینترنت ــعه ی مدل ه ــا توس ــرد. ب ــد ک ــز خواهن ــن مجه ــروش آنالی ــای ف ــه کانال ه ــود را ب ــنتی خ ــب و کارهای س کس
کســب وکار، ســودآوری و ارزش ســهام آن هــا افزایــش خواهــد یافــت. افزایــش ثــروت جــف بــزوس، مدیرعامــل آمــازون در 

دوره ی شــیوع کرونــا شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت.

پنجمین پیش نشست علمی همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

کرونا، بازار کار و استراتژی های سازمانی
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۴- توجــه جامعــه بــه محیــط زیســت و پایــداری کســب وکار افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. سیاســت ها و اقدامــات مرتبــط بــا 
مســئولیت پذیری اجتماعــی CSR در شــرکت ها تقویــت خواهــد شــد.

ــا و  ــان خانواده ه ــم در می ــازمان ها و ه ــم در س ــا ه ــن مدل ه ــت. ای ــد یاف ــعه خواهن ــی توس ــد ارتباطات ــای جدی ۵- مدل ه
ــه  ــدارس، دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی ب ــد شــد. آموزش هــای م ــه خواهن ــه کار گرفت ــزان بیشــتری ب ــه می دوســتان ب

ســمت مدل هــای تلفیقــی )آمــوزش حضــوری و مجــازی( میــل خواهــد کــرد.
ــد آن  ــد رش ــج و رون ــهروندان تروی ــوم ش ــان عم ــمند در می ــی های هوش ــد گوش ــد مانن ــای جدی ــتفاده از فناوری ه ۵- اس

تســریع خواهــد شــد.
6- تفکرات مرتبط با زندگی مینی مالیستی و در لحظه از اقبال بیشتری برخوردار خواهند شد.

7- توجه شرکت ها به موضوع تاب آوری سازمانی افزایش خواهد یافت.
ــاوری  ــا فن ــط ب ــاخت های مرتب ــت و زیرس ــد یاف ــش خواه ــا کاه ــط دولت ه ــات توس ــه اطالع ــی ب ــای دسترس ۸- هزینه ه
اطالعــات بــا ســرعت و شــمول بیشــتری فراهــم خواهــد شــد. ایــن امــر موجــب افزایــش کاربــران اینترنــت و شــبکه های 
مجــازی و شــدت گرفتــن رونــد دموکراتیــک شــدن کشــورها و افزایــش شــفافیت خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، باتوجــه بــه 
ــی  ــه جهان ــه مقول ــا ب ــود و نگاه ه ــت ش ــد تقوی ــی می توان ــران، ملی گرای ــن بح ــت ای ــا در مدیری ــه دولت ه ــش قابل توج نق

ــد. ــزل یاب ــر تن ــت هایی واقعی ت ــه برداش ــی ب ــه و انتزاع ــورات خوش بینان ــدن از تص ش
ــرام و  ــالوه احت ــد. به ع ــدا کن ــش پی ــان، ممکــن اســت افزای ــه ی بهداشــت و درم ــا مقول ــط ب ــازمان های مرتب ــدرت س 9- ق

ــد. ــدا می کن ــش پی ــان افزای ــا بهداشــت و درم ــط ب ــان مشــاغل مرتب ــت صاحب مرجعی
ــد توجــه داشــت کــه ســناریوهای  ــر عناصــر ســازمان و کســب وکار اســت. بای ــا ب ــار کرون ــر آث  تمرکــز جســتار حاضــر ب
گوناگونــی بــرای آینــده ی گســترش ایــن ویــروس مطــرح اســت. فــرض جســتار حاضــر ایــن اســت کــه جهــان در ســال 
2020 کمابیــش بــا ایــن ویــروس درگیــر خواهــد بــود. بدیهی ســت کنتــرل و ســرکوب ســریع بیمــاری، ســناریوی دیگــری 

را رقــم خواهــد زد و نتایــج متفاوتــی بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــه بررســی اســتراتژی  ــه ب ــه ســازمان ها و کســب وکارها نگریســته اند. وی در ادام  مدل هــای گوناگــون از مناظــر مختلفــی ب
کســب وکار از چهــار جنبــه ی کلیــدی پرداخــت: 1- مشــتریان، 2- تولیــد و لجســتیک، 3- مالــی و ۴- ســرمایه انســانی. رمــز 
موفقیــت ســازمان در هم ســویی و هماهنگــی ایــن سیاســت ها بــا یکدیگــر اســت. ســیدکاللی در ادامــه ضمــن بیــان اینکــه 
لزومــًا در زمینه هــای محیطــی گوناگــون تفاوت هایــی بــا یکدیگــر وجــود خواهــد داشــت، مــوارد پیشــنهادی بــرای هرجنبــه 

را ارائــه کــرد:  
1- مشتریان

- نیازهــا و ترجیحــات مشــتریان در دوره شــیوع ویــروس بــا گذشــته فــرق خواهــد کــرد. ضــرورت دارد کــه کســب وکارها 
ــنجی های  ــد نظرس ــد )مانن ــتفاده می کردن ــازار اس ــات ب ــرای تحقیق ــته ب ــه در گذش ــری ک ــای ایمن ت ــا و ابزاره از کانال ه

ــد. ــوری مطالعــه و شناســایی کنن ــد را به طــور ف ــن نیازهــای جدی ــا ای ــد ت ــی( بهــره ببرن ــن و اپلیکیشــن های موبایل آنالی
- فــروش حضــوری متوقــف یــا محــدود شــود و حتی المقــدور از کانال هــای مجــازی بــرای عرضــه و فــروش محصــوالت 
و خدمــات بهــره گرفتــه شــود. در صــورت ضــرورت تعامــل حضــوری بــرای فــروش محصــوالت از ویدیوکنفرانــس بهــره 
ــرکت ها  ــی ش ــن های موبایل ــایت و اپلیکیش ــی در وب س ــن و اختصاص ــتریان آنالی ــا مش ــاط ب ــای ارتب ــود. مدل ه ــه ش گرفت

فعــال شــود.
ــات  ــرای مالحظ ــتریان ب ــدازه ی مش ــش از ان ــدی بی ــد و از بخش بن ــش یابن ــات افزای ــا و خدم ــر روی کااله ــات ب - تخفیف
هدف گــذاری اجتنــاب شــود. کانال هــا، محصــوالت و خدماتــی کــه جامعــه ی هــدف محدودتــری دارنــد، موقتــًا غیرفعــال 

شــوند.
ــی،  ــای دریافت ــا بازخورده ــب ب ــوند و متناس ــر ش ــی کوتاه ت ــرد بازاریاب ــدی عملک ــاخص های کلی ــش ش ــای پای - دوره ه

ــوند. ــالح ش ــل و اص ــازار تعدی ــت های ب سیاس
ــد. شــرکت ها  ــه ســرگرم شــدن دارن ــاز ب ــن نی ــد؛ بنابرای ــزل می گذرانن ــادی را در من ــا مشــتریان وقــت زی - در دوره ی کرون

می تواننــد از روش هــای بازاریابــی مبتنــی بــر ســرگرمی و ... بــرای جلــب توجــه مشــتریان اســتفاده کننــد.
- بودجــه ی بازاریابــی و تبلیغــات و نحــوه تخصیــص منابــع متناســب بایــد بــا شــرایط جدیــد تعدیــل یابنــد. در دوره شــیوع 

کرونــا بســیاری از روش هــای تبلیغاتــی ماننــد تبلیغــات بیلبــوردی اثربخشــی خــود را از دســت خواهنــد داد.
- در دوره ی کرونــا، تأمیــن و تحویــل محصــوالت و خدمــات بــا مشــکالت بیشــتری روبرو خواهد شــد. اهتمام کســب وکارها 
بــه تأمیــن به موقــع تعهــدات خــود بــه حفــظ ارزش برنــد آن هــا کمــک خواهــد کــرد. در صورتــی کــه شــرکت ها بــا تصــور 
ــه ارزش  ــری ب ــیب های جبران ناپذی ــد، آس ــر بیاندازن ــه تأخی ــود را ب ــدات خ ــع تعه ــام به موق ــن دوره، انج ــودن ای ــی ب موقت

برنــد آن هــا وارد خواهــد شــد.
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2- تولید و لجستیک
- موجودی کاالها به طور مرتب صورت برداری شده و از انباشت موجودی اکیداً اجتناب شود.

ــا  ــده، کســب وکار ب ــروز مشــکل در یکــی از شــرکت های تأمین کنن ــا در صــورت ب ــد ت ــدگان افزایــش یاب - تعــداد تأمین کنن
مشــکل تأمیــن مــواد اولیــه روبــه رو نشــود.

- خــط تولیــد محصــوالت و خدماتــی کــه حاشــیه ی ســود پایین تــری دارنــد و نیــاز کلیــدی مشــتریان محســوب نمی شــوند، 
موقتــًا متوقــف یــا حجــم تولیــد آن هــا کاهــش یابــد.

ــکار  ــرکت های هم ــا ش ــود را ب ــاخت های خ ــتریان، زیرس ــت مش ــه دس ــا ب ــاندن آن ه ــوالت و رس ــع محص ــرای توزی - ب
ــای  ــزان جابه جایی ه ــی، می ــت خال ــری از ظرفی ــره وری و جلوگی ــش به ــن افزای ــا ضم ــد ت ــتراک بگذاری ــه اش ــایه ب و همس
درون شــهری پرســنل کاهــش پیــدا کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه زمــان تحویــل محصــوالت بــه مشــتریان بایــد بــا دقــت 
بیشــتری از قبــل مدیریــت شــود. بــه دلیــل مشــکالت در حمل ونقــل و محــدود شــدن ظرفیت هــای موجــود تأمین کننــدگان 
ایــن خدمــات، بایــد ضمــن بهــره بــردن از روش هــای پیش گفتــه ماننــد مــورد مذکــور، اقــدام بــه رزرو خدمــات تأمین کننــدگان 

و افزایــش تعامــالت بــا مشــتریان )تمــاس تلفنــی، پیامــک، ایمیــل و غیــره( جهــت جلــب رضایــت آن هــا کــرد.

3- مالی
ــت  ــده و قیم ــت تمام ش ــرکت، قیم ــای ش ــا و هزینه ه ــر درآمده ــه ب ــی را ک ــط دور و نزدیک ــای محی ــن متغیره - اصلی تری
بــازار محصــوالت و خدمــات شــرکت تأثیــر می گذارنــد، شناســایی کنیــد و متناســب بــا تحــوالت مقطعــی آن هــا، اقدامــات 

مناســبی درخصــوص مدیریــت شــرکت و محصــوالت/ خدمــات خــود اتخــاد کنیــد.
- کنتــرل و کاهــش هزینه هــای غیرضــروری و دقــت در هزینه کــرد موضوعــی اســت کــه بایــد در اولویــت جــدی مدیریــت 

مالــی شــرکت ها قــرار گیــرد. شــناخت و بهره گیــری مؤثــر از کمک هــای دولتــی بایــد پیگیــری شــود.
ــع  ــن مناب ــای تأمی ــعه ی گزینه ه ــوند. توس ــدی ش ــرمایه ای اولویت بن ــارج س ــدی و مخ ــای نق ــت جریان ه ــروری اس - ض
مالــی و توجــه بــه منابــع ارزان قیمــت بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. مدیریــت مالــی ســازمان ها بایــد مجــدداً بــه ارزیابــی 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــک های مال ریس
ــری  ــا به کارگی ــد و ب ــاب کنی ــودی اجتن ــت موج ــا و انباش ــد، از خریده ــرار دهی ــتور کار ق ــی را در دس ــش نقدینگ - افزای
ــود  ــاری آن را بهب ــی و ج ــبت های آن ــد و نس ــاال ببری ــرکت را ب ــی ش ــزان نقدینگ ــع، می ــد به موق ــد تولی ــی مانن رویکردهای

بخشــید.
ــوری  ــرای پرداخــت ف ــی ب ــه ضرورت ــی ک ــد و تســویه ی بدهی های ــرار دهی ــات را در دســتور کار ق ــوری مطالب - وصــول ف



                                       17                                                                       خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

13
99

ت 
هش

دیب
ار

آن هــا نیســت، بــه تعویــق اندازیــد.
ــد  ــف می کنن ــرکت ها را تعری ــوب ش ــرد خ ــه عملک ــاخص هایی ک ــف ش ــا بازتعری ــا ب ــس از کرون ــد پ ــر می رس - به نظ
ــات جــای  ــا و ثب ــه بق ــت بیشــتری برخــوردار خواهــد شــد و توجــه ب ــان نقــش نقدینگــی از اهمی مواجــه شــویم. دراین می

ــت. رشــد و ســودآوری بیشــتر را خواهــد گرف

4- سرمایه ی انسانی
- کرونــا می توانــد ادراک کارکنــان از عدالــت ســازمانی را خدشــه دار کنــد. آن گــروه از کارکنــان کــه در دوران شــیوع بیمــاری 
ــا کاهــش  مجبــور هســتند در محــل کار حاضــر شــوند و امــکان دورکاری ندارنــد، ممکــن اســت پــس از پایــان بیمــاری، ب
ــی  ــت های عملیات ــان سیاس ــن کارکن ــی ای ــالمتی و ایمن ــن س ــت تأمی ــد جه ــران بای ــوند. مدی ــه ش ــره وری مواج ــد و به تعه

مناســبی اتخــاذ کننــد. فراهــم کــردن وســایل ایمنــی ماننــد دســتکش، ماســک و غیــره از ایــن جملــه هســتند.
- درنظــر گرفتــن مزایــا و پاداش هــای مالــی بــرای ایــن گــروه از کارکنــان بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. فراهــم کــردن 
ــا  ــان حاضــر در محــل کار جهــت کاهــش اضطــراب آن ه ــرای کارکن ــا ارزان قیمــت ب ــگان ی مشــاوره های روان شــناختی رای
ــا  ــگ ب ــای مشــاوره و مانتورین ــل شــوند و برنامه ه ــت تعطی ــت به طــور موق ــای ضمــن خدم ــد تســهیل شــود. آموزش ه بای

تمرکــز بــر کاهــش آثــار روان شــناختی بیمــاری بــر زندگــی شــغلی و خانوادگــی افــراد درنظــر گرفتــه شــوند.
- درخصــوص کارکنانــی کــه حضــور فیزیکــی آن هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار نیســت، ضــرورت دارد سیاســت های کاری 
انعطاف پذیــر لحــاظ شــود. امــکان دورکاری از منــزل، کاهــش ســاعات حضــور در محــل کار، شــیفت بندی حضــور پرســنل 
و محــدود کــردن جلســات ســازمانی بــه جلســات کلیــدی و برگــزاری آن هــا حتی المقــدور بــه صــورت ویدیوکنفرانســی از 
ایــن جمله انــد. رفت وآمــد مراجعیــن بیرونــی بــه درون ســازمان بایــد متوقــف ســازد یــا  بــه مــوارد ضــروی محــدود کنــد.

 در ادامــه دکتــر لیالســادات زعفرانچــی بــا  موضــوع  »بحــران کرونــا، بــازار کار و دورکاری« ســخنرانی کــرد و گفــت: شــوک 
ــر و شــدیدتر از بحــران  ــران اقتصــادی عظیم ت ــان تحلیل گ ــه اذع ــی ب ــر اقتصــاد جهان ــا ب ــروس کرون ناشــی از گســترش وی
مالــی ســال 200۸ اســت و جهــان رکــودی بزرگ تــر از رکــود بــزرگ ســال 1930 را تجربــه خواهــد کــرد. منطقــه خاورمیانــه 

ــت  ــت نف ــقوط قیم ــا س ــان  ب ــاد، هم زم ــای اقتص ــر فض ــا ب ــر کرون ــر تأثی عالوه ب
ــر  ــری ب ــران ناپذی ــان ، خســارات جب ــاق هم زم ــن دو اتف ــوع ای ــه رو اســت. وق روب
ــد و  ــش رش ــث کاه ــد و باع ــه وارد می کن ــورهای منطق ــدی در کش ــه ی تولی بدن
ــه شــدت  ــازار کار یکــی از منظومه هــای اقتصــادی ب ــکاری می شــود. ب افزایــش بی
متأثــر از بحــران کرونــا در گســتره ی جهانــی اســت. کرونــا ایــن اختــالل اقتصــادی، 
بهداشــتی عالوه بــر تهدیــد ســالمت جهــان، معیشــت و رفــاه میلیاردهــا نفــر را در 
ــن گــزارش اعــالم  ــرار داده اســت. براســاس آخری ــر ق سراســر جهــان تحــت تأثی
ــه اقدامــات پیشــگیرانه  ــا و البت ــی کار بیمــاری کرون شــده از ســوی ســازمان جهان
ــان  ــر جه ــر را در سراس ــارد کارگ ــا 2/7 میلی ــروس، تقریب ــن وی ــا ای ــه ب در مقابل
ــی را  ــروی کار جهان ــد از نی ــدود ۸1 درص ــه ح ــرار داده ک ــود ق ــر خ ــت تأثی تح
تشــکیل می دهنــد. در شــرایط فعلــی مشــاغل موجــود در طیــف وســیعی از 
بخش هــای اقتصــادی بــا خســارات فاجعــه بــاری مواجــه هســتند کــه خطــر عــدم 
ــادی  ــک اقتص ــای کوچ ــان بنگاه ه ــوص در می ــی به خص ــت بده ــکان پرداخ ام
نگران کننده تــر اســت. تأثیــر ایــن ویــروس بــرای کارگــران بی سرپرســت و 

ــال  ــتغال در ح ــاض اش ــت. انقب ــده اس ــزارش ش ــدیدتر گ ــمی ش ــاد غیررس ــادی در اقتص ــای اقتص ــیب پذیرترین گروه ه آس
ــه ســایر  ــدان دسترســی ب ــزرگ و اغلــب بی ســابقه در بســیاری از کشــورها آغــاز شــده اســت. در فق ــاس ب حاضــر، در مقی
داده هــا تغییــر ســاعات کاری کــه منعکس کننــده ی هــر دو مــورد اخــراج نیــروی کار و کاهــش موقــت زمــان کاری اســت، 
ــازار کار در جهــان را ترســیم می کنــد. برآوردهــای صورت گرفتــه نشــان می دهــد کــه ســاعات کار در  تصویــر وخیمــی از ب
ســه ماهــه اول ســال 2020، 6/7 درصــد کاهــش می یابــد کــه معــادل فعالیــت 19۵ میلیــون نیــروی کار تمــام وقــت اســت. 
البتــه آمــار نهایــی وخامــت اوضــاع بــازار کار ناشــی از ایــن بیمــاری فراگیــر بســتگی بــه شــیوع بیمــاری در آینــده و البتــه 

ــت. ــد داش ــا خواه ــگیرانه دولت ه ــات پیش اقدام
ــش  ــا و کاه ــا کرون ــارزه ب ــا در مب ــازار کار توســط دولت ه ــی از سیاســت های ب ــوان یک ــون به عن ــه اکن ــوم دورکاری ک  مفه
ــا  ــا بحــران کرون ــات اقتصــادی نیســت، ام ــدی در ادبی ــارت جدی ــود، عب ــه می ش ــتغال توصی ــازار کار و اش ــر ب ــرات آن ب اث
باعــث شــده بــا خانه نشــینی میلیون هــا کارگــر، جهــان بــار دیگــر بــه ایــن مفهــوم به صــورت جــّدی و همه جانبــه بپــردازد. 
ــک  ــوان ی ــث دورکاری را به عن ــی بح ــه نوع ــه ب ــاد کار ک ــر اقتص ــا ب ــروس کرون ــترش وی ــل از گس ــج حاص ــر نتای عالوه ب
اســتراتژی میان مــدت و بلندمــدت مطــرح کــرده، به نظــر می رســد آینــده ی جهــان و مشــکالت پیــش رو ازجملــه گســترش 



     خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           

13
99

ت 
هش

دیب
ار

18

نامحــدود شهرنشــینی، بحــران انــرژی، آلودگــی هــوا و مشــکالت زیســت محیطــی، بحــران ترافیــک و در نهایــت افزایــش 
اســترس بشــر در تــوازن کار و زندگــی نشــان دهنده ی الــزام تغییــر ســبک اشــتغال درآینــده بــازار کار در جهــان اســت. بــا 
وجــود تعاریــف بعضــًا متفــاوت و گســترده از مفهــوم دورکاری، اصلی تریــن ویژگــی بــارز ایــن شــکل از اشــتغال بــه امــر 
ــه  ــوژی ب ــه تکنول ــر دسترســی ب ــه در دهه هــای اخی ــی اســت ک ــن در حال ــاز می شــود. ای ــی ب ــی و مکان ــز زمان عــدم تمرک
شــکلی فراگیــر باعــث شــده تــا بســترهای الزم فــن آوری اطالعاتــی و ارتباطاتــی جهــت تحقــق شــرایط دورکاری تســهیل 
شــود. وی در ادامــه  ناظــر بــر عنــوان ســخنرانی خــود یعنــی »بحــران کرونــا و دورکاری« محورهــای ذیــل را مــورد بحــث 

و بررســی قــرار داد:
 - مقدمه ای از تأثیرات کرونا بر شرایط اقتصاد و بازار کار در جهان؛

-  مفهوم دورکاری و مروری بر شکل گیری تاریخچه ی دورکاری در ادبیات اقتصادی؛
 - دورکاری از نگاه تصمیم گیران اصلی انتخاب شامل: نیروی کار و کارفرما؛

 - توصیه ها و راهکارهای سیاستی منطبق با فضای فعلی در جهان با رویکردی بر شرایط ملی.

  ســپس دکتــر الهــام ابراهیمــی بــه موضــوع  »تأثیــرات پاندمــی کرونــا بــر فرایندهــا و نگرش  هــای منابــع انســانی« پرداخــت 
ــا  ــتراتژی های آن ه ــازمان ها، اس ــرار داده، س ــعاع ق ــت الش ــان را تح ــر جه ــه سراس ــی ک ــا، بحران ــری کرون ــت: همه گی و گف
ــا تحــوالت جــدی مواجــه کــرده اســت. آمارهــای ســازمان بین المللــی کار نشــان  و کارکردهــای متعــدد ســازمانی را نیــز ب

ــت  ــان تح ــاغالن در جه ــر ش ــارد نف ــادل 2.7 از 3.3 میلی ــد مع ــد ۸1 درص می ده
ــال 2020  ــه ی دوم س ــه ماه ــالوه در س ــد؛ به ع ــرار گرفته ان ــا ق ــران کرون ــر بح تأثی
ــه  ــده ک ــم ش ــاعات کار ک ــد از س ــه، 6.7 درص ــاعت کار در هفت ــرض ۴0 س ــا ف ب
ــن  ــت. بدی ــان اس ــت در جه ــر تمام وق ــون کارگ ــکاری 230 میلی ــادل بی ــن مع ای
ــر از بحــران  ــه به شــدت متأث ــازمانی ک ــای س ــن کارکرده ــی از مهم تری ــب یک ترتی
کرونــا بــوده، حــوزه ی مدیریــت منابــع انســانی سازمان هاســت. ابراهیمــی در ادامــه 
کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی در شــرایط بحــران کرونــا را از دو دیــدگاه - 

ــرار  داد. ــی ق ــورد بررس ــانی- م ــع انس ــای مناب ــا و نگرش ه فراینده
وی در خصــوص تأثیــرات پاندمــی کرونــا بــر فرایندهــای مدیریــت منابــع انســانی، 
گفــت: هرچنــد در مــواردی در مــورد فرایندهــای اصلــی مدیریــت منابــع انســانی 
از دیــدگاه پژوهشــگران مختلــف اتفاق نظــر وجــود نــدارد؛ امــا فرایندهــای اصلــی 

کــه در اکثــر منابــع بدان هــا اشــاره شــده عبارت انــد: از جــذب، توســعه و آمــوزش، مدیریــت عملکــرد و جبــران خدمــات 
ــد. ــرار گرفته ان ــور ق ــر بحــران مذک ــه طریقــی تحت تأثی ــر ب ــک از فرایندهــای فوق الذک ــی، هری ــان. در شــرایط فعل کارکن

ــر اســت.  ــه ســازمان دیگــر متغی ــن موضــوع از ســازمانی ب ــا گفــت: ای ابراهیمــی درخصــوص  جــذب و اســتخدام رونده
ــات  ــات و ارتباط ــاخت های اطالع ــه از زیرس ــازمان هایی ک ــود س ــه می ش ــانه ها مالحظ ــار و رس ــه در اخب ــه ک همان گون
بــرای ارائــه ی خدمــات بــه مشــتریان اســتفاده کرده انــد، در اکثــر مــوارد یــا نیازمنــد تعدیــل نیــرو نبوده انــد و یــا حتــی بــا 
ــا  ــت آن ه ــه مأموری ــورد ســازمان هایی ک ــاه مواجــه شــده اند. در م ــی کوت ــازه زمان ــک ب ــی و جــذب در ی مشــکل کارمندیاب
ــان  ــم. امــا آن چــه دراین می ــه، شــاهد حجــم وســیعی از تعدیــل نیــرو بوده ای ــر ایــن بحــران قــرار گرفت به شــدت تحــت تأثی
حائــز اهمیــت اســت »برنــد کارفرمایــی Employer branding ایــن سازمان هاســت. در جریــان تعدیــل گســترده ی نیروهــا 
در برخــی ســازمان های ایرانــی ماننــد »علــی بابــا« و »الــی گشــت« در حــوزه ی صنعــت گردشــگری، کــه مدیــران ارشــد آن هــا 
از آن بــا عنــوان »تصمیــم ســخت« یــاد کــرده بودنــد، مــوج عظیمــی از اعتراضــات رســانه ای، آســیب های جــدی بــه برنــد 
ــای گســترده و  ــن تعدیل ه ــار ای ــرد. در کن ــردن« وارد ک ــرای کار ک ــکان مناســبی ب ــوان »م ــن ســازمان ها به عن ــی ای کارفرمای
ــوزه ی  ــال در ح ــتارت آپ های فع ــد اس ــرکت ها مانن ــی ش ــازمان ها، برخ ــن س ــات ای ــد اقدام ــده ض ــر ش ــای منتش توئیت ه
ارتباطــات و حتــی در مــواردی رقبــای ایــن شــرکت ها ماننــد »فالیتیــو« در همــان صنعــت گردشــگری، در راســتای مســئولیت 
اجتماعــی خــود بــا انتشــار فراخوان هــای متعــددی بــرای اســتخدام ایــن نیروهــا اعــالم آمادگــی کردنــد. بایــد توجــه داشــت 
ــد،  ــل می کن ــه ســازمان ها تحمی ــی ب ــواردی هزینه هــای هنگفت ــن دوران در م ــع انســانی در ای برخالف اینکــه نگه داشــت مناب
امــا از دســت دادن نیروهــا در زمــان فعلــی، عالوه بــر وارد آوردن زیــان بــه شــهرت و اعتبــار ســازمان، در دوران پســاکرونا 

بــه ســهولت و بــا هزینــه معقــول قابــل جبــران نخواهــد بــود.
ــازمان هایی  ــًا س ــازمان ها و مخصوص ــدت س ــه ش ــران ب ــن بح ــت: ای ــعه گف ــوزش و توس ــوزه ی آم ــوص در ح وی درخص
ــع در  ــته ترین مناب ــزارش برجس ــال گ ــرار داد. در عین ح ــر ق ــت تأثی ــگاه ها را تح ــد دانش ــوری مانن ــت دانش مح ــا مأموری ب
ــن  ــه مهم تری ــرای دورکاری ازجمل ــان ب ــه آمــوزش کارکن ــاز ســازمان ها ب ــع انســانی نشــان می دهــد نی حــوزه مدیریــت مناب

ــت. ــن دوران اس ــذار در ای ــتراتژی های اثرگ اس
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 در حیطــه ی مدیریــت عملکــرد نیــاز اساســی بــه یــک تغییــر پارادایــم در دو حــوزه ی اساســی وجــود دارد؛ نخســت تغییــر 
تمرکــز از ارزیابــی فرایندهــا بــه ارزیابــی نتایــج. آن چــه پیشــتر در مــورد گروه هــای خاصــی از کارکنــان نظیــر پژوهشــگران 
یــا محققــان مصــداق داشــت، بــا تغییــر رویــه ســازمان ها بــه ســمت دورکاری تبدیــل بــه جــزء الینفکــی از فراینــد ارزیابــی 
عملکــرد شــده اســت. در کنــار ایــن موضــوع، ارائــه ی بازخورهــای عملکــردی کــه متأســفانه در اکثــر مــوارد، بخــش مغفــول 

فراینــد مدیریــت عملکــرد بــوده، در شــرایط حاضــر اهمیتــی بیش ازپیــش یافتــه اســت.
ــه در  ــن مؤسس ــش ای ــورد پیمای ــازمان های م ــد از س ــاه درص ــاورهDelloitte پنج ــه ی مش ــزارش مؤسس ــت، بنابه گ  در نهای
ــع انســانی می داننــد. آن چــه  سراســر جهــان، تضمیــن بســته های جبــران خدمــات را از مهم تریــن چالش هــای مدیریــت مناب
ــران خدمــات  ــه می شــد، اســتفاده از بســته های سفارشــی شــده جب ــه ســازمان ها توصی ــه همــواره ب ــن زمین در گذشــته در ای
بنــا بــه نیازهــای متنــوع منابــع انســانی بــود کــه امــروزه ضــرورت آن بیش ازپیــش احســاس می شــود. در عین حــال قدردانــی 
ــرکت  ــال ش ــرای مث ــت؛ ب ــی اس ــق بین الملل ــازمان های موف ــتراتژی های س ــن دوران از اس ــان در ای ــای کارکن از فعالیت ه
تاکســی رانیUber کــه شــرکت های مشــابه آن را تحــت عناوینــی ماننــد تپســی و اســنپ در ایــران می شناســیم اعــالم کــرده 
بــرای هریــک از رانندگانــی کــه درگیــر بیمــاری کرونــا شــوند، مرخصــی 1۴ روزه بــا حقــوق درنظــر می گیــرد یــا شــرکت 
جــی پــی مــورگان )JP Morgan( بزرگ تریــن بانــک آمریــکا بــرای کارکنانــی کــه به صــورت حضــوری در شــرایط بحــران 

ــه اســت. ــاداش هــزاردالری درنظــر گرفت ــد، پ ــه مشــتریان خدمات رســانی  می کنن ب
ــار فرایندهــای مدیریــت  ــع انســانی نیــز گفــت: در کن ــر نگرش هــای مناب ــا ب ــارۀ تأثیــرات پاندمــی کرون دکتــر ابراهیمــی درب
منابــع انســانی، نگرش هــای کارکنــان طــی ایــن دوران دســتخوش تغییــرات اساســی شــده اســت. نگرش هــای حــوزه رفتــار 
ســازمانی متعــدد و متکثرنــد و در ایــن نشســت مجــال اندکــی بــرای پرداختــن بــه آن هــا داریــم. هرچنــد ایــن فرصــت محــدود 
ــد 19 و  ــاری کوی ــیوع بیم ــان در دوران ش ــای کارکن ــورد نگرش ه ــوزه در م ــن آم ــد. مهم تری ــوع نمی کاه ــت موض از اهمی
پیامدهــای عمــده ی آن نظیــر دورکاری و نوبــت کاری، بــاور بــه تغییــر مرزهــا و در مــواردی معنــای مفاهیــم رفتــاری اســت.

 بــرای نمونــه مفهــوم مناســباِت کار و زندگــی در ایــن دوران دســت خوش تغییــرات اساســی شــده اســت. ایــن مفهــوم پویــا و 
پیچیــده، ابعــاد متعــدد شــناختی، احساســی، اجتماعــی و رفتــاری دارد. در گذشــته دیــدگاه منفــی یــا بــه عبــارت دیگــر »تضــاد 
کار و زندگــی« کارکنــان، بیشــترین ســهم تحقیقــات ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص داده بــود. ایــن جنبــه تعــارض زا، بــر 
مبنــای تضــاد در ســه محــورِ »زمــان«، »فشــار« و »رفتــار« بــروز و ظهــور می یابــد. تضــاد مبتنــی بــر زمــان؛ واضح تریــن نــوع 
ــرای  ــترس ب ــان در دس ــود، زم ــای کاری می ش ــرِف نقش ه ــه ص ــی ک ــد: زمان ــورت رخ می ده ــه دو ص ــه ب ــت ک ــاد اس تض
ــرد  ــه کارک ــرد، ب ــی ف ــور فیزیک ــالف حض ــای کاری، برخ ــتغال در نقش ه ــا اش ــد ی ــش می ده ــی را کاه ــای خانوادگ نقش ه
ــر فشــار؛ زمانــی رخ می دهــد کــه  ــًا فیزیکــی تضــاد مبتنــی ب وی در نقش هــای خانوادگــی آســیب می رســاند )حضــور صرف
فشــارهای ناشــی از نقش هــای کاری )بــرای مثــال، تنــش، اضطــراب، خســتگی، افســردگی و تحریک پذیــری( عملکــرد فــرد 
در ســایر نقش هــا را دشــوار می ســازد؛ در نهایــت تضــاد مبتنــی بــر رفتــار زمانــی ایجــاد می شــود کــه رفتارهــای مــورد نیــاز 
در نقش هــای کاری بــا ســایر نقش هــا در تناقضنــد. در حــوزه روان شناســی ســالمت شــغلی، اکثــر پژوهشــگران در تعریــِف 
ــان تفســیر  ــی کارکن ــی خانوادگ ــه زندگ ــای کاری ب ــی نقش ه ــوان شــکلی از ســرریز منف ــی«، آن را به عن »تضــاد کار و زندگ
کرده انــد. امــا شــاید ایــن موضــوع در شــرایط کنونــی جامعــه بشــری بــا تغییــر ســبک زندگــی کاری افــراد، قابــل بازنگــری 
ــون دیگــر،  ــد. اکن ــر کار ســرریز می کن ــه از حــوزه ی کاری، بلکــه از حــوزه ی خانوادگــی ب ــار، ن ــن ب باشــد. تضــادی کــه ای
َصــرِف زمــان قابــل مالحظــه در کار، تنش هــای محیــط کار و رفتارهــای متعــارض بــا نقش هــای خانوادگــی معنــا و مفهــوم 
گذشــته خــود را از دســت داده انــد و بــه معنــای دقیق تــر، کم رنــگ شــدن مرزهــای میــان کار و زندگــی بیــش از هــر زمــان 

ــه چشــم می خــورد. دیگــری ب
ابراهیمــی یکــی دیگــر از واکنش هــای رفتــاری رایــج در ایــن دوران کناره گیــری از کار دانســت و گفــت: مجموعــه 
رفتارهایــی کــه کارکنــان ناراضــی انجــام می دهنــد تــا از کار ســرباز زننــد و ایــن شــامل تغییــر رفتــاری، کناره گیــری فیزیکــی 
و کناره گیــری روانــی از کار اســت. نظریــه کناره گیــری متوالــی تاریخچــه ی طوالنــی و طرفــداران متعــددی دارد. فــردی کــه 
بــه دالیــل مختلــف نظیــر اجبــار بــه حضــور در محیــط کار، عــدم ادراک حمایــت ســازمانی و نظایــر آن از شــغل یــا ســازمان 
خــود ناراضــی اســت، ممکــن اســت نتوانــد بــه ســرعت بــه شــغل دیگــری روی آورد. در عــوض بــه صــورت فیزیکــی )از 
ــری  ــر( از کار کناره گی ــد کاری پایین ت ــا تعه ــر ی ــغلی کمت ــد ش ــق پیون ــناختی )از طری ــا روان ش ــر( ی ــت و تأخی ــق غیب طری
ــچ  ــد هی ــز معتقدن ــه برخــی پژوهشــگران نی ــرا رســد. البت ــر ســازمان ف ــرای تغیی ــه فرصــت مناســب ب ــی ک ــا زمان ــد ت می کن
رونــد متوالــی خاصــی وجــود نــدارد و افــراد نوعــی از کناره گیــری را انتخــاب می کننــد کــه بــا احتمــال بیشــتری می توانــد 
نارضایتــی آن هــا را جبــران کنــد. براســاس دســته ی دیگــری از نظریــات، کناره گیــری در اثــر نارضایتــی مســتمر بــه وجــود 
می آیــد، ســپس در اثــر برخــی رفتارهــای نامناســب در کار بــه اوج خــود رســیده و بــه تهاجــم )ماننــد مشــاجره بــا سرپرســت 
یــا همــکاران( یــا عقب نشــینی )ماننــد فرصت هــای شــغلی جایگزیــن( منجــر می شــود. فــارغ از این کــه کــدام نظریــه بهتــر 
ــاع  ــد، اجم ــروز می کنن ــغلی ب ــی ش ــر نارضایت ــد و در اث ــم مرتبط ان ــا ه ــری ب ــای کناره گی ــه رفتاره ــورد این ک ــت، در م اس
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ــا اربــاب رجــوع در مشــاغلی ماننــد بانکــداری  ــا، اجبــار بــه تعامــل فیزیکــی مســتقیم ب وجــود دارد. در دوران شــیوع کرون
ــا رعایــت اصــول بهداشــتی و  ــد در ایــن شــرایط حتــی ب را درنظــر بگیریــد. اشــتغال ذهنــی دائمــی کارکنانــی کــه مجبورن
ایمنــی بــا تــرس از تعامــل نزدیــک بــا طیــف وســیعی از مراجعــان کار کننــد، مقایســه ی آن هــا بــا همــکاران خــود در ســایر 
بخش هــای ســازمانی و یــا دیگــر ســازمان ها کــه بــا چنیــن شــرایط کاری مواجــه نیســتند، حتــی در صورتــی کــه در مراحــل 
نخســت بــه کناره گیــری فیزیکــی نیانجامــد، احتمــال کناره گیــری روان- شــناختی از کار در قالــب کاهــش عجیــن شــدن بــا 

کار و پیونــد ســازمانی را در پــی خواهــد داشــت.
 وی نگــرش مهــم دیگــر در مباحــث مدیریــت منابــع انســانی و رفتــار ســازمانی، حمایــت ســازمانی ادراک شــده دانســت و 
گفــت: در پیمایش هــای وســیعی کــه طــی ســال های 1390 تــا 139۸ بــر مبنــای مــدل تعالــی منابــع انســانی 3۴000 در بیــش 
از هــزار ســازمان در سراســر کشــور انجــام شــد، میانگیــن ایــن نگــرش در ســطح ســازمان ها پایین تــر از متوســط ۵0 درصــد 
ارزیابــی شــده اســت. ایــن مفهــوم عبــارت اســت از بــاور کلــی کارکنــان در مــورد ارزشــی کــه ســازمان بــه مشــارکت آنــان 
می دهــد و اهمیتــی کــه بــرای بهزیســتی آن هــا قائــل اســت. نکتــه ی قابل توجــه در مــورد ایــن مفهــوم آن اســت کــه حمایــت 
ســازمانی بــر ادراک کارکنــان تمرکــز دارد؛ از ایــن رو، بــه عنــوان ادراک یــا برداشــت ذهنــی کارکنــان از میزان حمایت ســازمان 
از آن هــا، تعریــف شــده اســت. البتــه، ایــن حمایــت تنهــا در ازای نیاز هــا و انتظــارات مالــی کارکنــان نیســت، بلکــه آگاهــی 
از دشــواری های کاری افــراد و حمایــت روان شــناختی از آنــان را نیــز شــامل می شــود. ایــن بــدان معناســت کــه حــس ارج 

ــراد و ادراک  ــه اف نهــادن ســازمان ب
ــر  ــازمانی منج ــت س از حمای
ــت  ــات کاری مثب ــه احساس ب
می شــود و در نتیجــه ی آن، 
ــان مشــکالت ســالمت  کارکن
فیزیکــی و روان- شــناختی 
ــد.  ــه می کنن ــری را تجرب کمت
ایــن مفهــوم در دوران پرتنش 
تیــغ  نقــش  فعلــی  کاری 
دولبــه ای را ایفــا می کنــد کــه 
ــدان از  ــه ب ــورت توج در ص
ــًا  ــازمان ها خصوص ــوی س س
حمایت هــای  قالــب  در 
روان شــناختی کــه ســازمان 
فراهــم  کارکنــان  بــرای 
مثبــت  ادراک  می کنــد، 
ســازمانی و ارتقــای حــس 
را  ســازمانی  هویت یابــی 
داشــت.  به دنبــال  خواهــد 
برعکــس، در صورتــی کــه 
کارکنــان حــس کننــد نیازهــا 
ایــن  در  انتظاراتشــان  و 
کارفرمــا  ســوی  از  دوران 
ــد  ــه شــده )تأکی ــده گرفت نادی
می شــود کــه ایــن مفهــوم 
و  اســت  برداشــت  یــک 
برخــالف  اســت  ممکــن 
ــی از  ــن تمهیدات درنظــر گرفت
ــن حــس  ــازمان، ای ــوی س س
ــه  ــی ب ــر دلیل ــه ه ــت ب حمای
کارکنــان تســری نیابــد( آثــار 
ــود  ــش نم ــی آن بیش ازپی منف

ــت. ــد داش خواه
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 در مجمــوع بایــد اذعــان داشــت، بــاور بــه تغییــر مفاهیــم مدیریــت رفتــار ســازمانی در ایــن دوران بیش ازپیــش مصــداق پیــدا 
کــرده و اهمیــت توجــه بــه موضوعاتــی نظیــر »بازآفرینــی مشــاغل را بیش ازپیــش آشــکار می کنــد. بازآرایــی و بازآفرینــی کــه 
در ســه حــوزه ی وظیفــه، روابــط بین فــردی و حتــی حوزه هــای شــناختی تعریــف می شــود. بازآفرینــی وظیفــه زمانــی اتفــاق 
می افتــد کــه کارکنــان تعــداد، وســعت و نــوع وظایــف شــغلی را کــه برعهــده دارنــد، تغییــر دهنــد؛ بــرای مثــال ممکــن اســت 
وظایــف جدیــدی را عهــده دار شــده و یــا شــیوه انجــام آن وظایــف را تغییــر دهنــد. در بازآفرینــی رابطــه، کارکنــان بــه تغییــر 
کیفیــت تعامــالت خــود می پردازنــد و یــا میــزان تعامــل بــا افــراد یــا قالــب آن را تغییــر می دهنــد و در بازآفرینــی شــناختی 
کارکنــان مرزهــای شــناختی شــغل خــود را تغییــر می دهنــد یــا بــه عبــارت دیگــر نــوع دیــدگاه خــود نســبت بــه شــغل را 
تغییــر می دهنــد. همان گونــه کــه از توضیحــات بیــان شــده در قالــب فرایندهــا و نگرش هــای منابــع انســانی در دوران کاری 
فعلــی بــر می آیــد، اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه کارکردهــای ســنتی مدیریــت منابــع انســانی به جــای رویکــردی بــاال بــه 
پاییــن، رونــدی معکــوس را پیــش گیرنــد. رونــدی کــه از طریــق بازتعریــف وظایــف، روابــط و ادراک کارکنــان، آثــار منفــی 

شــرایط فعلــی بــر نگرش هــای کارکنــان نظیــر ســرریز منفــی اضافه بــار نقش هــای خانوادگــی بــر کار را کاهــش دهــد.
 در پایــان نبایــد فرامــوش کــرد کــه در پــس هــر ابــر ســیاهی، روزنه هــای امیــد هســت! بــا تغییــر کارکردهــای ســنتی مدیریــت 
ــان و تحــول حوزه هــای  ــرای ارتقــای نگرش هــای کارکن ــی ب ــه فرصت ــن آشــفتگی ناخواســته را ب ــوان ای ــع انســانی می ت مناب

علــوم مدیریــت رفتــار ســازمانی و مدیریــت منابــع انســانی بــدل کــرد.

ــود  ــخنرانی خ ــاه والیتی در س ــه میرش ــر فرزان ــت، دکت ــن نشس ــخنران ای ــن س  آخری
بــه موضــوع »فنّاوری  هــای توانمندســاز دورکاری در دوران کرونــا و پــس از آن« 
ــه  ــال ب ــوارد ابت ــن م ــمی اولی ــور رس ــال 139۸ به ط ــن س ــت: 29 بهم ــت و گف پرداخ
ــران تأییــد شــد و در پــی آن، به ســرعت مهدهــای کــودک، مــدارس و  ــد 19 در ای کوی
ــا ســاعات  ــل شــد ی ــا تعطی ــه، برخــی کســب وکاره ــل شــد. در ادام دانشــگاه ها تعطی
کاری تقلیــل یافتــه و بعضــًا دورکاری در دســتور کار بعضــی فعالیت هــا قــرار گرفــت. 
ــراه  ــی هم ــی خوب ــش آمادگ ــا از پی ــاری ب ــن دورکاری اجب ــد ای ــر می رس ــه به نظ البت
نبــود. ایــن دورکاری فقــط مختــص ایــران نبــود، بلکــه در چیــن یــا کشــورهای همســایه 
ــی  ــکا، شــرکت های بزرگ ــر دورکار شــدند. در آمری ــا نف ــاه میلیون ه ــک م در عــرض ی
ــد،  ــون Twitter، Apple، Microsoft، Amazon و JP Morgan؛ در ایرلن همچ
شــعبه شــرکت Google، در اســترالیا شــرکت های Cisco و Vodafone بــه ســرعت 

ــد. ــان خــود را دورکار کردن بخشــی از کارکن
 شــواهد و یافته هــای علمــی نــه چنــدان امیدوارکننــده درخصــوص پایــان داســتان کویــد 19 در آینــده ی نزدیــک بــه همــراه 
ســایر روندهایــی کــه از قبــل شــروع شــده بودنــد همچــون: افزایــش روزافــزون تمایــل شــرکت ها بــه برنامــه کاری منعطــف، 
هزینه هــا و مخــارج قابــل اجتنــاب بــا کمــک دورکاری هدف منــد و... ضــرورت آمادگــی بخــش دولتــی و خصوصــی کشــور 

بــرای ایجــاد زیرســاخت الزم و اســتفاده عاجــل از ظرفیت هــای ایــن روش بدیــل را نشــان می دهــد. 
وی در ادامــه درخصــوص پیاده ســازی اثربخــش راهبــرد دورکاری، آن را از ســه بعــد اصلــی ابعــاد مدیریتــی، ابعــاد نیــروی 
ــه مــورد توجــه قــرار داد و گفــت: در بُعــد مدیریتــی، مــواردی همچــون: »ماهیــت کســب وکار، نــوع  انســانی، ابعــاد فناوران
ــره«  ــات، و غی ــت اطالع ــی، امنی ــرایط محیط ــا و ش ــاخت  ها، فرصت  ه ــات و زیرس ــا، امکان ــا، سیاســت  ها و برنامه  ه فعالیت  ه

در گرایــش و امــکان انجــام دورکاری مهــم و مؤثــر اســت.
ــل  ــواردی ازقبی ــز آن بســیار مهــم باشــد. م ــد در اجــرای موفقیت آمی ــز می توان ــه ی انســانی دورکای نی  از ســوی دیگــر، جنب
»دانــش و مهــارت، فرهنــگ کاری، ابزارهــای ســخت افزاری و نرم افــزاری، و غیــره«.  امــا، روشــن اســت کــه تحقــق دورکاری 
نیازمنــد بســتر مناســب سیســتمی و فنّاور هــای مرتبــط اســت. بــه عبارتــی، از آنجایــی کــه زیرســاختارهای فنــاوری، نقشــی 

حیاتــی در ایجــاد امــکان دورکاری و همچنیــن توانمندســازی کارکنــان در ایــن رابطــه دارد،
میرشــاه والیتــی در ادامــه بــه بررســی دورکاری از منظــر فنّاورانــه، الزامــات و فنّاوری هــای تســهیل کنندۀ ایــن مهــم پرداخــت 
ــای  ــای فناوری ه ــت و ویژگی ه ــود؛ ماهی ــای موج ــات دورکاری و محدودیت ه ــا، الزام ــرایط کرون ــون ش ــی همچ و مباحث
توانمندســاز؛ وضعیــت کنونــی فناوری هــای توانمندســاز در حــوزه ی دورکاری و روندهــای آینــده ی فناوری هــای توانمندســاز 

در حــوزه دورکاری  را بررســی کــرد.
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ششــمین پیش  نشســت علمــی همایــش مجــازی ابعــاد انســانی-اجتماعی کرونــا در 
ــجویان  ــران و دانش ــور صاحب نظ ــا حض ــت 1399 ب ــنبه 1۵ اردیبهش ــران، روز چهارش ای
برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــا عنــوان »رویکــرد زبان شــناختی بــه مســئله کرونــا« 
ــن  ــده داشــت و ضم ــل را برعه ــت پن ــیدمصطفی عاصــی مدیری ــر س ــد، دکت ــزار ش برگ
ارائــه ی مقدمــه ای در مــورد موضــوع کلــی پنــل، آقایــان دکتــر فرهــاد ساســانی )دانشــیار 
دانشــگاه الزهــرا(، دکتــر احمــد پاکتچــی )دانشــیار پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری(
ــتادیار  ــی )اس ــعود قیوم ــر مس ــی و دکت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
پژوهشــکده ی زبان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( را به عنــوان 

ســخنرانان ایــن نشســت معرفــی کردنــد.

در ابتــدای نشــت دکتــر فرهــاد ساســانی در ســخنرانی خــود بــه موضــوع »رخــداد کالمــی ناهــم گاه« پرداخــت و گفــت: 
ــری،  ــا بنگ ــه متن ه ــه از دور ب ــان چ ــت. چن ــه نیس ــِن تحقق یافت ــز مت ــزی ج ــه چی ــه، ب ــی نقش گرایان ــا نگاه ــان، ب زب
می توانــی ســازگان و رمــزگان پــِس پشــت آن را بیابــی. بــا ایــن نــگاه، هــر گاه کســی چیــزی بگویــد، بشــنود، بنویســید یــا 
ــار رخ می دهــد. ایــن رخ دادن را می تــوان یــک »رخــداد کالمــی«  بخوانــد، متنــی را تولیــد کــرده اســت. پــس متــن هــر ب
ــد کــه در آن دو ســوی  ــان را تداعــی کن ــاری زب ــه ی گفت ــه ی نخســت، گون ــد. رخــداد کالمــی اگرچــه شــاید در وهل نامی
ــا  ــنده اش، و ب ــور نویس ــدون حض ــته ب ــک نوش ــدن ی ــد خوان ــع می توان ــد، در واق ــترک حاضرن ــی مش ــو در بافت گفت وگ
ــا گســترش شــبکه های ارتبــاط تصویــری و اجتماعــی گفت وگــوی  ــاط تلفنــی گفت وگــوی ناهم مــکان، و ب گســترش ارتب
ــکاِن  ــاط ناهم م ــن ارتب ــد. ای ــان  باش ــکان و ناهم زم ــتاری ناهم م ــوی نوش ــا گفت وگ ــت« ی ــکان و »چ ــری ناهم م تصوی
ــده ای اســت، به نســبت  ــای مــکان و هــم زمــان(، پدی ــه »ناهــم گاه« می کنــم )»گاه« هــم به معن ــر ب ناهم زمــان  کــه از آن تعبی
ــوان  ــی بت ــی گوی ــنا. ول ــیار آش ــدش، بس ــرعت رش ــتردگی و س ــل گس ــال به دلی ــازه و در عین ح ــیار ت ــر، بس ــخ بش تاری
ــر از  ــی غی ــم گاه در عرصه های ــِی ناه ــن رخــداد کالم ــده ی ای ــی در گســترش فزاین ــه ی عطف ــد-19 را نقط ــری کوی همه گی
ــی و  ــع دورکاری، مهمان ــوزی، کار و در واق ــع دورآم ــوزش و در واق ــتم آم ــه سیس ــان ک ــت، چن ــره دانس ــای روزم گپ ه
ــه  ــت. وی در ادام ــرده اس ــون ک ــبه دگرگ ــًا یک ش ــابه را تقریب ــی مش ــای اجتماع ــر فعالیت ه ــی و دیگ ــع دورمهمان در واق

ــرد. ــره « را بررســی ک ــم گاه »ناروزم ــِی ناه ــای کالم ــن رخداده ــای ای ویژگی ه
 در ادامــه ی نشســت دکتــر احمــد پاکتچــی بــا موضــوع  »زبــان پزشــکان و زبــان مــردم: آزمونــی در بحــران کرونا« ســخنرانی 
 ،)Sociolect(ــی ــش اجتماع ــث گوی ــاخه ای از مباح ــوان ش ــکان به عن ــی پزش ــش صنف ــئله ی گوی ــت: »مس ــرد و گف ک
ــه  ــه توج ــت ک ــدی اس ــردم، چن ــوم م ــکان و عم ــان پزش ــل می ــری متقاب ــزودن فهم پذی ــش و اف ــن گوی ــای ای ویژگی ه
زبان شناســان را بــه خــود جلــب کــرده اســت. از جملــه، هیرشــهاوزن )2007م( در زبــان آلمانــی و پرلینســکا و کرزشــتوف 
ــال  ــویه دنب ــگ دوس ــک فرهن ــه ی ــیدن ب ــان و رس ــطح زب ــی را در س ــن پژوهش ــی چنی ــتانی و انگلیس )2007م( در لهس
کرده انــد. فراتــر از ضــرورت همیشــگی ایــن بســتر مطالعاتــی، اکنــون مواجهــه بــا مســئله ی کرونــا و دشــواری های موجــود 
در همزبانــی پزشــکان و مــردم چــه در مقــام آمــوزش و چــه در مقــام درمــان، بــدان ضــرورت مضاعــف بخشــیده اســت.
 بــا نگاهــی بــه محتــوای پژوهش هــای انجــام گرفتــه، بایــد گفــت وجــه غالــب در آنهــا، رویکــردی واژه شــناختی محــدود 
بــه هم ارزی هــای معنایــی میــان دو گونــه ی زبانــی اســت؛ امــا آن چــه می توانــد بــه افــزودن ژرفــای بحــث یــاری رســاند، 
ــاوت دو  ــه تف ــدی جــا دارد ک ــای بع ــه در پژوهش  ه ــم ارزی اســت. البت ــر از ه ــای معناشــناختی فرات ــه جنبه ه ــن ب پرداخت
گونــه ی زبانــی، از حیــث منطــق گزاره هــا و از حیــث گفتمــان نیــز مــورد مطالعــه قــرار گیــرد کــه به دلیــل محــدود بــودن 

مجــال از بحــث حاضــر بیــرون نهــاده شــده اســت.
 از منظــر معناشناســی، برخــی از مالحظــات حرفــه ای پزشــکان، ماننــد نگرانــی و پرهیــز از تقلیل گرایــی، اهمیــت جنبــه ی 
ــان اســت؛  ــه مخاطــب از ویژگی هــای گویــش حرفــه ای آن ــز درجــه ی مســئولیت پذیری در تعهدســپاری ب احتمــاالت و نی
ضمن آن کــه آشــنایی زدایی از زبــان خــود یکــی از ترفندهــای تاریخــی پزشــکان در ایجــاد کاریزمــای ارتباطــی و هدایــت 
ــه ای  ــای غیرحرف ــی و مداخله ه ــری از خوددرمان ــان و جلوگی ــوزش، درم ــازی آم ــیر مؤثرس ــا در مس ــن کاریزم ــردن ای ک

ششمین پیش نشست علمی همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

رویکرد زبان شناختی به مسئله ی کرونا
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اســت. همچنیــن در ســطح واژگان، برخــی از معناهــای مربــوط بــه ســپهر کلینیــک ماننــد تریــاژ ازجملــه مــواردی اســت 
کــه رســیدن بــه تفاهــم مناســب دربــاره ی آنهــا، هرگــز در قالــب روابــط هــم ارزی میــان دو گونــه زبانــی قابــل پی جویــی 

نیســت و بــرای فهــم آنهــا مخاطــب نیازمنــد آشــنایی بــا ســپهر معنایــی کلینیــک اســت.
ــان  ــذاردن می ــرق گ ــد ف ــد -مانن ــای عرفی ان ــول دقت ه ــه محص ــکی ک ــا پزش ــط ب ــی از واژگان بارب ــت، برخ  گفتنی س
ســه نــوع آزردگــی اندامــی در زبــان آذربایجــانağrı, sancı, acışma- یــا رســوب نظام هــای درمانــی ســنتی در زبــان 
عمومــی ماننــد طبایــع چهارگانــه در صــورت ترجمــه ی مناســب بــه زبــان پزشــکی می توانــد ســودمند باشــند و در صــورت 
ــه زدودن  ــت ک ــه داش ــد توج ــرانجام بای ــد. س ــود آورن ــدی به وج ــای ج ــوء رفتاره ــوءفهم  و س ــد س ــی می توانن بی اعتنای
ــان جهانی شــده پزشــکی از یــک ســو، و  ــن به ســوی یــک زب ــه ای پزشــکان و ســوق یافت بافــت فرهنگــی در واژگان حرف
ــان عمومــی مــردم از ســوی دیگــر زمینــه ای جــدی و حســاس بــرای فاصلــه گرفتــن نظــام  حفــظ بافــت فرهنگــی در زب

واژگانــی آنهاســت.
 آخریــن ســخنران نشســت، دکتــر مســعود قیومــی، بــه موضــوع »چالــش ســامانه های پــردازش زبــان طبیعــی در مواجــه بــا 

نوواژه هــای کرونایــی« پرداخــت و گفــت:
زمانــی کــه جهــان بــا پدیــده جدیــد ویــروس کرونــا مواجــه شــد و هیــچ نقطــه ای از جهــان از گزنــد ایــن بیمــاری در امــان 
نمانــد، زبــان جوامــع بشــری نیــز از ایــن پدیــده دســت خوش تغییــر کــرد و در یــک شــرایط بحرانــی بــه انفجــار واژه هــا 
ــد ایــن ویــروس می گــذرد، ســرعت  و اصطالحــات جدیــد منجــر شــد. اگرچــه مــدت کوتاهــی در حــدود ۴ مــاه از تول
ســاخت، انتشــار و پذیــرش واژه هــا و اصطالحــات ساخته شــده در جوامــع بشــری کمتــر از ســرعت شــیوع خــود ویــروس 
نبــوده  اســت و ایــن واژه هــا و اصطالحــات توانسته اســت در کوتاه  زمــان به خوبــی جــای خــود را در زبــان بــاز کنــد. بــرای 
مثــال ســاخت واژه هــای جدیــد ماننــد »کرونایــی« و »پاندومــی«، مفاهیــم جدیــد ماننــد »فاصلــه اجتماعــی«، »فاصله گــذاری 
هوشــمند« و »ایمنــی گلــه ای«، یــا اســتعاره های جدیــد ماننــد »مهمــان ناخواســته« یــا »ویــروس منحــوس« در زبــان فارســی 
بیانگــر تحــول ســریع در زبــان اســت. حتــی نحــوه ی مقابلــه بــا ایــن ویــروس بــه یــک کارزار شــبیه شــده و اصطالحاتــی 
ــان  ــن ویژگــی مختــص زب ــدی را در خــود دارد. ای ــم جدی ــا« مفاهی ــات ســرکوب کرون ــا« و »عملی ــد »شکســت کرون مانن
فارســی نبــوده و خلــق مفاهیــم جدیــد در زبان هــای دیگــر نیــز روی داده  اســت، ماننــدcovidiot کــه در زبــان انگلیســی 

ــرد. ــده می گی ــه فــردی اطــالق می شــود کــه بهداشــت عمومــی را نادی ب
ــن اســت. در  ــا ی التی ــگارش آن در فارســی و زبان ه ــر شــود ن ــد ذک ــا« بای ــورد واژه ی »کرون ــه در م ــه ی دیگــری ک  نکت
فارســی بــدون نیــاز بــه تصمیــم فرهنگســتان به صــورت »کرونــا« نوشــته شــده و توســط اهــل زبــان پذیرفتــه شــده  اســت و 
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مشــخص نیســت چــرا صــورت نــگارش »کرنــا« مــورد قبــول اهــل زبــان واقــع نشــده  اســت. سرنام ســازی موجــب شــده 
ــگارش شــود. ــا در ســال 2019« به صــورت»COVID-19« ن ــن »بیمــاری کرون  اســت در زبان هــای التی

 تــا پیــش از ایــن ۴ مــاه، واژه »کرونــا« جایگاهــی در زبان هــای بشــری نداشــت و بســامد آن چیــزی درحــدود صفــر بــود؛ 
ولــی امــروزه روزانــه چندین بــار ایــن واژه خوانــده شــده یــا بــه گــوش می رســد و بــه یکــی  از واژه هــای پربســامد و داغ 
ــه آن هــا اشــاره شــد ســامانه های  ــاال ب تبدیــل شــده  اســت. بنابرایــن خلــق ایــن واژه هــا و اصطالحــات جدیــد کــه در ب
ــه  ــدی مواج ــاًل جدی ــات کام ــا واژه و اصطالح ــامانه ب ــه س ــد؛ چراک ــه می  ن ــش مواج ــا چال ــی را ب ــان طبیع ــردازش زب پ
می شــود و عــدم توانایــی در پــردازش ایــن مــوارد بــه کاهــش کارایــی ســامانه می انجامــد. ایــن واژه هــا و مفاهیــم خــاص 
ــان  ــردازش زب ــای پ ــه ابزاره ــی ک ــای زبان ــدارد، بلکــه در پیکره ه ــی وجــود ن ــای زبان ــا در لغت نامه ه اصطالحــات نه تنه

ــدارد. ــز وجــود ن ــد نی ــاری و زبان شــناختی خــود را از آن هــا اســتخراج می کن اطالعــات آم
 مشــکل »خــارج از لغــات« )Out Of Vocabulary )OOV در ســامانه های پــردازش زبــان طبیعــی یکــی  از مشــکالت 
شــناخته  شــده ای اســت کــه بــرای رفــع آن، تــالش می شــود ضمــن اســتفاده از پیکره هــای زبانــی و دسترســی بــه حجــم 
ــه واژه  ــود. چنان چ ــتفاده ش ــل آن اس ــرای تحلی ــناختی ب ــد زبان ش ــج واژه، از قواع ــورت گن ــات به ص ــادی از اطالع زی
همچنــان نامشــخص باقــی بمانــد می تــوان تــا حــدی از روش هــای احتماالتــی بــرای رفــع مشــکل اســتفاده کــرد. امــا ایــن 
ــد  ــا و اصطالحــات جدی ــن واژه ه ــای زبان شــناختی ای ــی از ویژگی ه ــن دقیق ــی تخمی ــی توانای ــک به تنهای ــا هیچ ی روش ه

اعــم از تلفــظ، مقولــه ی دســتوری و معنــا را نــدارد.
 ایــن کاســتی ها بــر لــزوم پویــا بــودن پیکره هــای زبانــی تأکیــد می کنــد. چنانچــه در ســامانه های پردازشــی بــه پیکره هــای 
ایســتای جمــع آوری شــده در یــک بــازه ی زمانــی خــاص بســنده شــود، ایــن چالــش بــه مــرور زمــان پررنــگ و پررنگ تــر 

ــامانه های  ــر س ــا اگ ــد. ام ــد ش خواه
ــی  ــع زبان ــه مناب پردازشــی خــود را ب
و پیکره هــای پویایــی مجهــز کنــد 
ــریع و  ــانی س ــکان به روزرس ــه ام ک
ــوان  ــد می ت ــم باش ــتمر آن فراه مس
ــع  ــرای رف ــی ب ــل قبول ــد قاب ــا ح ت
ایــن مشــکل و مشــکالت مشــابه 
برداشــت. رویکردهایــی  آتــی گام 
و  وب  از  داده  جمــع آوری  ماننــد 
تهیــه ی پیکره هــای تحــت وب کــه از 
ــط  ــری برخ ــانه های خب ــزش رس خ
و شــبکه های اجتماعــی در فضــای 
ــد  ــود می توان ــل می ش ــازی حاص مج
ــی  ــای زبان ــی را در داده ه ــن پویای ای
فراهــم آورد تــا بتــوان در بزنــگاه 
ــاه  ــان کوت ــی، در زم ــرات ناگهان تغیی
ــرار داد و  ــی ق ــورد بررس ــان را م زب
ــی  ــش کارای ــادی از کاه ــد زی ــا ح ت
در  زبــان  پــردازش  ســامانه های 
ــری  ــد جلوگی ــون جدی ــردازش مت پ

ــرد. ک
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هفتمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

کرونا و تربیت

ــا  ــود را ب ــخنرانی خ ــری در س ــرو باق ــر خس ــت دکت ــدای نشس در ابت
موضــوع »مثلــث دّوار من-تــو-آن:  نگرش هــای تربیتــی کرونایــی« 
ــد.  ــر می کن ــرش را بلندت ــه ی تأثی ــر روز دامن ــا ه ــده ي کرون ــت:: پدی گف
تأثیــر آن بــر قلمــرو تعلیــم و تربیــت، خــود، در  از  ســخن گفتن 
ــای  ــری مجــازی، ارتباط ه ــای یادگی ــی چــون روش ه ــای مختلف حوزه ه
ــل بررســی اســت. وی  ــر آن قاب اجتماعــی مجــازی دانش آمــوزان و نظای
ــی  ــای تربیت ــر نگرش ه ــده ب ــن پدی ــر ای ــود را تأثی ــث خ ــوع بح موض
دانســت و گفــت: نگــرش، تــا حــدی متفــاوت بــا دانــش و دانــش ورزی 
ــت و  ــش اس ــیع تر از دان ــری، وس ــث کل نگ ــم از حی ــرش ه ــت. نگ اس
هــم از حیــث آمیزه هــا و عناصــری کــه در آن حضــور دارنــد، پیچیده تــر 
اســت. نگــرش چشــم انداختــن و دانــش چشــم دوختــن اســت؛ نگــرش 
بــا چشــم انداز بیکــران افــق ســروکار دارد، درحالی کــه دانــش در 
ــا  ــث آمیزه ه ــردازد. از حی ــه ژرف کاوی می پ ــن ب ــرزمینی معیّ ــران س ک
نیــز نگــرش، مزاجــی امتزاجــی دارد و عناصــر مختلفــی چــون شــناخت، 
ــن  ــته ای آن، از چنی ــکل بین رش ــی در ش ــش، حت ــه دان ــی آورد، درحالی ک ــرد م ــش گ ــی را در خوی ــط اجتماع ــه، و رواب عاطف
تنــوع و تکثــری برخــوردار نیســت. بــه هــر روی، در پــی آنیــم کــه تأثیــر کرونــا بــر قلمــرو تعلیــم و تربیــت را بــا تمرکــز بــر 

ــم. ــی کنی ــی بررس ــای تربیت نگرش ه
 وی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه به نظــر می رســد، کرونــا نگــرش نوینــی را در تعلیــم و تربیــت فراهــم مــی آورد، گفــت: کرونــا 
ــه دور شــدن از هــم  ــه انجــام می رســاند؛ ســه ضلعــی کــه گرایــش ب ــک مثلــث ب ــع ی ــا به هــم آوردن ســه ضل ــن کار را ب ای
داشــته اند. ضلــع نخســت، مــن فــردی، ضلــع دوم، دیگــری و ضلــع ســوم، طبیعــت یــا جهــان اســت کــه از آنهــا بــا عناویــن 
»مــن«، »تــو«، و »آن« یــاد می کنیــم. تباعــد ایــن ســه ضلــع، یــا گرایــش آنهــا بــه دوری از یکدیگــر، بــه شــرح زیــر اســت. 
ــرار  ــا برق ــا آنه ــی ب ــاب و رعیت ــه ي ارب ــه رابط ــد، بلک ــود نمی بین ــای خ ــر را همت ــع دیگ ــت، دو ضل ــه نخس ــن« در درج »م
می ســازد: »تو«تــا جایــی کــه در خدمــت »مــن« اســت، قابــل  تحمــل اســت و »آن« تــا جایــی کــه منبــع تغذیــه کننــده »مــن« 
اســت، درنظــر می آیــد. بــر این اســاس، »تــو« بــه منزلــه ي »دیگــری« همــواره در اندیشــه انتقــام گرفتــن از منیّــت »مــن« بــوده 
اســت و نیــز در کار حیلــه آوردن بــرای بیــرون کشــیدن »آن« از چنــگ وی. تاریخچــه ي »دیگری«هــای تحقیرشــده، انباشــته از 
سرگذشــت ایــن نبردهاســت. ســرانجام، »آن« نیــز کــه طعمــه »مــن« و »تــو« بــوده، همــواره فرصت جویــی کــرده تــا بــر ایــن 
دو شــریک ناســازگار بشــورد و علیــه آنــان طغیــان کنــد و چــون چارپایــی کــه بیــش از طاقــت بــر او بــار کرده انــد، از ســواران 

خــود تــن زنــد و آنــان را بــر زمیــن زنــد.
نگرشــی کــه کرونــا فراهــم مــی آورد، از طریــق کنــار هــم چیــدن ایــن ســه ضلــع فــّرار و َدَورانــی کــردن مثلــث حاصــل از 
آنهــا اســت. نخســت، بایــد ایــن ســه ضلــع، همتــا شــوند و بــاور کننــد کــه ســهم هــر یــک در شــکل دادن بــه مثلــث، برابــر 
اســت. نــه »مــن« بــدون »تــو« معنــا و حیاتــی دارد و نــه الزم اســت کــه »تــو« یــا دیگــری، در تالشــی واکنشــی، حــق تقــدم 
را از »مــن« بربایــد و از آن خویــش کنــد، چنــان کــه اندیشــمندان معاصــری چــون لوینــاس و دریــدا بــر آن کوشــیده اند تــا 
»دیگــری« را بــر تــارک بنشــانند و »مــن« را بــه تبعیــت بکشــانند. از ســوی دیگــر، »مــن« و »تــو« بــی »آن« چــه تواننــد کــرد، 

هفتمیــن پیش نشســت علمــی همایــش مجــازی ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا در ایــران، روز 
دوشــنبه 22 اردیبهشــت 1399 بــا حضــور صاحب نظــران و دانشــجویان برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
ــل( و  ــر پن ــر علیرضــا صــادق زاده قمصــری )مدی ــزار شــد، دکت ــت« برگ ــا و تربی ــوان »کرون ــا عن ــه ب ک
دکتــر خســرو باقــری )اســتاد دانشــگاه تهــران(، دکتــر نعمــت ا... موســی پور )اســتاد برنامه ریــزی درســی 
دانشــگاه فرهنگیــان(، دکتــر محمــد حســنی )دانشــیار پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش( و دکتــر 
علی رضــا صــادق زاده قمصــری )اســتادیار دانشــگاه تربیــت مــدرس و مدیرگــروه علــوم تربیتــی شــورای 

بررســی متــون( به عنــوان ســخنران در ایــن نشســت حضــور داشــتند.
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جــز آن کــه ســر بــر بالیــن گرســنگی بگذارنــد و بمیرنــد؟ طبیعــت مامــی اســت کــه ایــن دو طفــل را بــا دو پســتان خویــش 
ــرد و  ــاور ک ــگ را ب ــی هماهن ــع در برســاختن مثلث ــن ســه ضل ــی ای ــد همتای ــن ســان، بای ــد. بدی ــیر داده اســت و می ده ش
فراهــم آورد. امــا حرکــت َدَورانــی ایــن مثلــث بــرای آن اســت کــه هیــچ دوضلعــی بــرای ریاســت تبانــی نکننــد؛ مثلــث دّوار، 

رأس ثابتــی برفــراز نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه کرونــا نشــان داد کــه بایــد میــان »مــن« و »تــو« اصــالح ذات البیــن صــورت گیــرد، گفــت: البتــه هنــوز ایــن 
ــات  ــودن فرصــت و امکان ــی آموختــه نشــده اســت و افــراد و ملت هایــی دیــده می شــوند کــه در فکــر رب ــه خوب نگــرش ب
ــا همه گیــری بی نظیــری کــه از خــود نشــان داده، اثبــات کــرده اســت کــه  ــا ب ــرای بقــای خویشــند. امــا کرون از یکدیگــر ب
بقــای همــه گان بــه همــه گان وابســته اســت. بایــد روزی فرابرســد کــه آدمیــان بــاور کننــد بــدون دیگــران، در وحشــت تنهایــی 
بــه ســر خواهنــد بــرد و بایــد بــاور کننــد کــه نیــاز »مــن« بــه »تــو« از نــوع نیــاز اربــاب بــه بــرده، در تصویــر هگلــی آن، 
نیســت، بلکــه نوعــی همتایــی و هماوایــی اســت. بــه راســتی، تــا کــی بایــد آدمــی در ایــن توحــش بــه ســر بــرد کــه زندگــی 
»مــن« )خــواه فــردی یــا ملــی( بــا دریــدن »تــو« )خــواه فــردی یــا ملــی( فراهــم می آیــد؟ چــه زمانــی قــرار اســت آدمیــان 
ــای درس  ــد پ ــان فرارســیده اســت و بای ــون آن زم ــد؟ اکن ــد، بازنده ان ــد و اگــر تنهــا بمانن ــا هــم زنده ان ــا ب ــد کــه تنه بفهمن
ــا بــس شــنیدنی اســت. از  ــا ایــن نگــرش را نیــک نیوشــید. امــا حکایــت »آن« نیــز در کرون خودشناســی و اجتماعــی کرون
ایــن منظــر، کرونــا فریــاد کرکننــده ی طبیعــت اســت؛ انتقامــی اســت کــه »آن« از »مــن« و »تــو« می ســتاند. طبیعــت بــه آدمــی 
می آموزانــد کــه خطاشــکیبی »آن« حــدی دارد و تحمیــل بیــش از حــد آدمــی را تحمــل نخواهــد کــرد. آدمــی بایــد حریــم 
طبیعــت را پــاس دارد وگرنــه حیــات را بــر او حــرام خواهــد کــرد. بــا کرونــا طبیعــت، نفســی تــازه کــرده اســت: والُصبــِح إذا 
ــات، در  ــی حیوان ــس. جلوه هــای گشــایش تنگ نفــس طبیعــت، این جــا و آنجــا هویداســت؛ در پاکیزگــی هــوا، در رهای تَنّف
ترمیــم الیــه ي اوزون و نظایــر آنهــا. کرونــا بــه مــا آموخــت کــه بســیاری از کارهــای مــا بیهــوده بــوده و بــدون انجــام آنهــا، 
ــف  ــون بازتعری ــد اکن ــز چــاره می شــوند. »کار« بای ــی نمی خــوَرد، بلکــه آســیب هایی نی ــا جای ــه کســی ی ــا آســیبی ب ــه تنه ن
و از شــبه کار تفکیــک شــود؛ هــم بایــد مشــخص شــود کــه شــبه کار چقــدر از ارزش کار دور اســت و هــم ارزش دورکاری 
به خوبــی درک شــود. اکنــون بایســته اســت کــه از دریچــه ي نگرش هــای انســانی، اجتماعــی و طبیعــی حاصــل از کرونــا بــه 
ــاز داریــم کــه  ــه دانش آمــوزان خــود چیــزی بیاموزانیــم. مــا نی ــگاه کنیــم و در ایــن چشــم انداز وســیع ب تعلیــم و تربیــت ن
مقــدار خــود را بشناســیم، قــدر دیگــران را بازیابیــم و قــدرت خویــش را بــه رخ طبیعــت نکشــیم. در متــن ایــن نگرش هــا، 

دانــش نیــز در جایــگاه مناســب خــود خواهــد آرمیــد.«.

کشــیدِن  »دامــن  موضــوع  بــه  موســی پور  نعمــت ا...  دکتــر  ســپس 
ــاختارها«  ــر درک ارزش  س ــا ب ــار کرون ــی: آث ــام تربیت ــازی از نظ فرهنگ س
پرداخــت و گفــت: فرهنگ ســازی پدیــده ای تربیتــی و دارای ســابقه 
ــاور داشــتند کــه  ــران، ب ــی اســت. نخســتین متفکــران تجددگــرای ای طوالن
ــاور  ــر »ب ــاد آن ب ــه بنی ــان، فرهنگ ســازی اســت ک ــق رســتگاری ایرانی طری
بــه اراده و اختیــار شــخص« و »ضــرورت افزایــش دانایــی فــرد بــرای عمــل« 
قــرار داشــت. اختیــار یــک واقعیــت حیــات فــردی و آگاهــی یــک مؤلفــه ی 
انتقالــی از تجربــه ی جمعــی اســت؛ کــه حامــل آن، نظــام آموزشــی اســت. 
ــرن  ــدای ق ــران از ابت ــدارس و دانشــگاه ها در ای ــه توســعه ي م ــود ک ــن ب ای
ــا  ــن تصــور می شــد کــه آگاهــی ب ــق گرفــت. چنی چهاردهــم شمســی رون
اختیــار درهــم می آمیــزد و عمــل شــخص را شــکل می دهــد. ایجــاد 
شــرایط تحقــق عمــِل مــورد انتظــار، فرهنگ ســازی نــام گرفــت؛ پدیــده ای 

ــا »آینده گرایــی دینــی« باشــد. همیــن  کــه رنــگ تعلــق می پذیرفــت. یعنــی می توانســت برآمــده از »باســتان گرایی قومــی« ی
ویژگــی اخیــر ســبب شــد در دهــه ي چهــل و پنجــاه شمســی، هــم مــردان شــاه به عنــوان حکومــت مســتقر و هــم مــردان 

ــازد. ــه را می س ــه جامع ــت ک ــگ اس ــند: »فرهن ــد باش ــاد همانن ــک اعتق ــل آن، در ی ــوان بدی ــالب به عن انق
ــا  ــد ب ــرورش می توان ــوزش و پ ــود آم ــور می ش ــون تص ــت: چ ــرورش گف ــوزش و پ ــت آم ــل اهمی ــوص دلی وی درخص
ــه،  ــه تاریخــی بشــر و تالش هــای پیامبران ــه دانایــی اشــخاص شــکل دهــد؛ هرچنــد کــه تجرب ــی، ب مدیریــت تربیــت بیرون
ــه  ــی ب ــه منته ــت؛ ک ــی« اس ــی از »فرهیختگ ــوع خاص ــق ن ــکل دهی، تحق ــن ش ــل ای ــد. حاص ــان نمی ده ــق آن را نش توفی
ــه آن دل ســپرده اند. انقالب هــا اصــوالً  تشــخیص موقعیتــی عمــل می شــود. ایــن همــان موضوعــی اســت کــه »انقالب هــا« ب
ــی باشــد«. ــود کــه ملــت »انقالب ــی رخ داد هــم در خدمــت آن ب ــران انقالب ــد و آن چــه در ای ــا ســاختارها ســازگاری ندارن ب
ــام  ــازی در تم ــددی فرهنگ س ــل متع ــه دالی ــت: ب ــت و گف ــده دانس ــوه ای اغواکنن ــازی را دارای جل ــی پور فرهنگ س موس
ــاور کردنــد. چنــان شــد  ســطوح جامعــه ی انقالبــی ایــران طــی چهــار دهــه ی گذشــته گســترش یافــت و همــه گان آن را ب
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ــک راه حــل  ــدگان در آزادراه، ی ــردن رانن ــا جــرم ک ــی شــدن دادرســی در دادگاه ت ــئله ای، از طوالن ــر مس ــرای حــل ه ــه ب ک
مطــرح بــود: »بایــد فرهنگ ســازی شــود«! همیــن بــود کــه وقتــی از افســر راهنمایــی و رانندگــی در کالن شــهر تهــران پرســیده 
ــود؛  ــازی ش ــد فرهنگ س ــود: بای ــن ب ــواب ای ــید، ج ــود بخش ــه بهب ــی را در جامع ــع رانندگ ــوان وض ــه می ت ــد: چگون می ش
ــه اش  ــا تجرب ــه تنه ــد ک ــیده می ش ــم پرس ــزرگ ه ــهرهای ب ــواد در دوردســت ش ــد بی س ــک وال ــن پرســش از ی ــر همی و اگ
از رانندگــی مــردم، بوقــی بــود کــه کامیونــی بــرای دورکــردن گوســفندانش از مســیر جــاده بــه صــدا درآورده بــود، او هــم 
ــه  ــی و حتــی عملــی علی ــات روان ــد فرهنگ ســازی شــود! فرهنگ ســازی طــی ســه دهــه ی گذشــته رمــز عملی می گفــت: بای
آمــوزش و پــرورش و معلمــان معجزه گــر آن شــد کــه بــا جانفشــانی، بــذر دانایــی را در جــان ملــت می کاشــتند و زنــده نگــه 
ــا ذکــر ایــن مصیبــت، بــر تــن ایــن مجموعــه خدمــت، چــه ضربه هــا کــه زده شــد! اصــرار بــر ایــن بــود کــه  می داشــتند. ب
»تربیــت صحیــح«، اگــر باشــد، عمــل درپــی آن اســت! و ســنگر مبــارزه بــا کفــر و ظلــم و اســتکبار جهانــی، ســنگر مدرســه و 

تعلیــم و تربیــت و فرهنــگ اســت.
ــا ســاختار مغایــرت دارد،  ــال می شــود و ب ــار عمــل« دنب ــر »اختی ــا تمرکــز ب ــه فرهنگ ســازی ب ــان اینکــه  اعتقــاد ب ــا بی وی ب
گفــت: ســاختارها، مجموعــه ای از قواعــد و اصــول حاکــم بــر عمــل اجتمــاع هســتند کــه بــر بنیــادی توافقــی یــا تحمیلــی 
شــکل می گیرنــد امــا به طــور جــدی از اســتمرار خــود محافظــت می کننــد و بازتولیــد می شــوند. ســاختارها در قامــت کلــی 
حکومــت بــا قــوای مســتقل یــا نامســتقل تبلــور می یابنــد و تبعیــت از آنهــا راهــی بــرای زیســتن در آنهاســت. آنهــا تعییــن 
حقــوق و حــدود می کننــد و خــود حامــی بالفعــل خــود هســتند. ساختارســازی در مقابــل فرهنگ ســازی قــرار دارد و مانــع 
اصلــی تحقــق انســان دارای عمــل متکــی بــر تشــخیص شــخصی اســت. کســی در درون ســاختارها، »بــه اختیــار« نیســت؛ بلکــه 
عنصــری از یــک کل ســازمان یافته هدف منــد اســت کــه بــرای بــودن آن، تعریفــی وجــود دارد و بــرای عمــل آن، تحدیــدی! 

شــخص، جزئــی از کل اســت کــه هرگونــه خــروج او از ســاختار، جهانــی را بــه »آشــوب« می کشــد.
ــا  ــاط ب ــان، بی ارتب ــن جه ــی در ای ــچ عمل ــه هی ــه چگون ــا، آشــکار ســاخت ک ــا« در عصــر م ــروس کرون نحــوه ي عمــل »وی
ســایر رخدادهــا و پدیده هــا نیســت! آن چــه بیــش از یــک قــرن توســط متفکــران سیســتمی بیــان می شــد، اکنــون بــه شــکل 
ــرای  ــادی ب ــازی بنی ــه فرهنگ س ــد ک ــاور کن ــد و ب ــل آی ــم آن نائ ــه فه ــر، ب ــرای بش ــن عینی گ ــا ذه ــت ت ــق یاف ــی تحق عمل
عمــل آزاد و تشــخیصی ایجــاد می کنــد و در عصــری دارای حرمــت اســت کــه هــر شــخص بتوانــد عمــل خــود را تعریــف 
و بــدون عنایــت بــه پیامــد آن بــر دیگــری، بگویــد: »مــن اگــر نیکــم و گــر بــد تــو بــرو خــود را بــاش«! اکنــون هــر بودنــی 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــت. این جاس ــه اس ــم آمیخت ــاع به ه ــای اجتم ــه ی اعض ــد هم ــک و ب ــت. نی ــر اس ــر مؤث ــای دیگ ــر بودن ه ب
ــه  ــد. البت ــه ساختارســازی اقــدام نمای ــرای فرهنگ ســازی اکتفــا کــرد و الزم اســت حکومــت ب ــوان تربیــت ب ــه ت ــوان ب نمی ت
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فرهنگ ســازی بــرای گروه هایــی انــدک از جامعــه کــه در ســطحی خــاص از اعتــالی شــخصی عمــل می کننــد، دارای نقــش 
اساســی اســت ولــی در یــک جامعــه، سرنوشــت همــه ی اشــخاص به هــم پیوســته اســت. عمــل هــر یــک بــر همــه گان تأثیــر 
ــر  ــازی اث ــتی« و »طوفان س ــه »هم سرنوش ــرد ک ــکار ک ــی را آش ــم اجتماع ــده ی مه ــن پدی ــنی ای ــه روش ــا ب ــذارد. کرون می گ
ذره ای« در اجتمــاع بشــری بــه چــه معناســت. اکنــون ایــن ویــروس ناپیــدای نوپدیــد بنیان افکــن اجتماعــات بشــری، از عیــش 
و شــادی تــا وفــات و ســوگواری عزیــزان، بــه مــا آموخــت کــه در ظهــور عمــِل مناســب، ســاختارهای اجتماعــی دارای نقشــی 
بیــش از تربیــت فــردی هســتند. فرهنگ ســازی تنهــا می توانــد بــه افزایــش آگاهــی از حقــوق و حــدودی اقــدام کنــد کــه بــا 

ساختارســازی بــه تعییــن آنهــا اقــدام شــده اســت«.

ــی  ــت اخالق ــه موضــوع »تربی ــنی ب ــد حس ــر محم ــه ي نشســت دکت در ادام
ــا«  ــروس کرون ــی وی ــن اجتماع ــی: پادت ــیت اخالق ــای حساس ــاع برمبن اجتم
ــًا  ــده صرف ــن پدی ــده ای اســت. ای ــده ی پیچی ــا پدی ــت: کرون پرداخــت و گف
ــن  ــذاری ای ــدرت تأثیرگ ــت. ق ــراد نیس ــالمتی اف ــا س ــط ب ــتی و مرتب بهداش
ــی  ــه زندگ ــریت را ب ــگاه بش ــد ن ــه می توان ــت ک ــاد اس ــان زی ــده آن چن پدی
ــی آن  ــه بررس ــف ب ــاد مختل ــوان از ابع ــذا می ت ــد. ل ــر ده ــتی تغیی و هس
پرداخــت. ابعــاد جامعه شــناختی و روان شــناختی و حتــی اخالقــی موضــوع 
ــی  ــی و مراقبت ــای درمان ــی از پروتکل ه ــت؛ حت ــم اس ــدی و مه ــیار ج بس
ــردی(  ــن ف ــی )بی ــبات اجتماع ــا در مناس ــت. کرون ــر اس ــی جدی ت ــم بس ه
ــن  ــد پادت ــال تولی ــه دنب ــه بیــش از آن ک ــد. به نظــر می رســد ک توســعه می یاب

کرونــا بگردیــم تــا بدن هــا را مصــون ســازیم، به دنبــال  پادتــن اجتماعــی بایــد بگردیــم تــا جامعــه مصــون از شــیوع کرونایــی 
شــود؛ زیــرا ویروس هــا موجــودات عجیبــی هســتند و ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه بــا جهش هــای عمــدی و غیرعمــدی )بــا 
مداخــالت غیرطبیعــی( نســل بشــر را درخطــر انقــراض قــرار دهنــد. بــه همیــن دلیــل تولیــد پادتــن کرونــا و یــا داروی درمــان 
ــا نه تنهــا افــراد، بلکــه جامعــه  ــال  راهبــردی باشــیم ت ــا ایــن بالســت. مــا بایــد به دنب ــرای مواجهــه ب آن، راهــکاری موقــت ب

ــد. ــدا کن ــت پی ــع مصونی ــه فجای ــه این گون نســبت ب
وی در خصــوص توســعه ي معنایــی مصونیــت از فــردی بــه اجتماعــی، گفــت: نکتــه ی مهــم ایــن موضــوع در واقعیــت طبیعــی 
ســرایت ویــروس و شــیوع بیــن فــردی اســت. اگــر ویروس هــا دست به دســت نشــوند، خطــری جوامــع را تهدیــد نمی کنــد. 
پــس بایــد روی ســرایت و شــیوع و ســازوکارهای فیزیولوژیــک و روانــی شــیوع تمرکــز کنیــم. متخصصــان بهداشــت روی 
ســازوکارهای فیزیولوژیــک تمرکــز می یابنــد. آن را بــه موضــوع مراقبــت فــردی فــرو می کاهنــد. راهکارهایــی کــه می دهنــد 
ــواده اســت. ایــن اگرچــه الزم اســت،  ــا حداکثــر خان ــر انگیزه هــای فــردی، مراقبــت و صیانــت از ســالمت خــود ی مبتنــی ب
امــا بی تردیــد کافــی نیســت. بایــد به دنبــال  راهــی بگردیــم کــه از طریــق بهبــود مناســبات بیــن فــردی از شــیوع جلوگیــری 
کنــد. بایــد دیــد در مناســبات بیــن فــردی چــه راهــکاری بــرای کنتــرل این گونــه چالش هــا وجــود دارد کــه منجــر بــه فجایــع 

. د نشو
ــده  ــک پدی ــوان ی ــالق به عن ــت:  اخ ــت و گف ــردی پرداخ ــوزه ی بیناف ــه ح ــرد ب ــئله از ف ــه ي مس ــترش دامن ــه گس ــنی ب حس
ــه  ــردی اســت، ب ــن ف ــری بی ــه ام ــت انتشــارش ک ــل ماهی ــد به دلی ــا می توان ــن شــیوع کرون ــد؛ بنابرای ــی رخ می نمایان اجتماع
حــوزه اخــالق مرتبــط شــود. بــه ســخن دیگــر مصونیــت از مــرز فــردی گــذر می کنــد و وجــه اجتماعــی نیــز پیــدا می کنــد. 
ممکــن اســت فــردی بــه لحــاظ فیزیولوژیــک بــا تزریــق واکســن کرونــا نســبت بــه  آن مصــون شــود، در وجــه اجتماعــی نیــز 
جامعــه ای نیــز می توانــد بــا روش هایــی )نــه صرفــًا فیزیولوژیــک( بلکــه اجتماعــی به نوعــی مصونیــت در برابــر اشــاعه دســت 
یابــد. بــر این اســاس می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اتــکا بــر اصــول اخالقــی و کنــش ورزی اخالقــی مردمــان جوامــع 
مهم تریــن راهبــرد مواجهــه بــا این گونــه بالیاســت کــه در کلیــدواژه ی ســرایت و شــیوع اشــتراک دارنــد. مــراد از مواجهــه ي 
اخالقــی، توصیــه بــه عــدم احتــکار مــواد و اقــالم بهداشــتی موردنیــاز، نیســت یــا حتــی تشــکیل ســمن ها بــرای کمــک بــه 
پیــران و بیمــاران جامعــه و تجلیــل از فداکاری هــای جامعــه ی پزشــکی و پرســتاران نیــز نیســت کــه این هــا در جــای خــود 
بســی ارجمنــد هســتند. مــراد از کنــش ورزی اخالقــی عمیق تــر آحــاد جامعــه در ســطح انگیزه هــای عالــی پایــدار شــده اســت 
کــه نامــش در مباحــث فلســفه ی اخــالق حساســیت اخالقــی اســت. منظــور از حساســیت اخالقــی دغدغه منــد بــودن، وفــادار 
ــی در  ــول اخالق ــا اص ــگ ب ــق و هماهن ــع مواف ــا و به موق ــی به ج ــی و برانگیختگ ــگی و همه جای ــاب گری همیش ــودن، حس ب

موقعیت هــای مختلــف اجتماعــی اســت.
ــروز و  ــوای مشــخص ب ــدون محت ــی ب ــی پرداخــت و گفــت: حساســیت اخالق ــوای حساســیت اخالق ــه محت ــه ب وی در ادام
جلــوه ی بیرونــی نخواهــد یافــت. حــال بایــد دیــد کــه حساســیت نســبت بــه چــه اصــل اخالقــی می توانــد عامــل مقابلــه بــا 
چنیــن خطرهــای جمعــی باشــد کــه خطــر آن در شــیوع و ســرایت نهفتــه اســت. در ادبیــات کشــور مــا کــه سرشــار از مضامیــن 
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بلنــد اخالقــی اســت، اصلــی اساســی در اخــالق بــه چشــم می خــورد کــه می توانــد درون مایــه ي ایــن حساســیت اخالقــی 
باشــد و جامعــه را بــه ســمت ســالمتی و نیک بختــی ببــرد. ایــن اصــل بــا موضــوع ســرایت و شــیوع ارتبــاط وثیقــی نیــز دارد. 
در اصــول اخالقــی مــا، مــردم آزاری یــک ضــد ارزش اســت. برخــی متفکــران بــر ایــن باورنــد کــه مــالک مهــم بــرای حســن 
اخالقــی یــک فعــل آن اســت کــه پیامــدش بــه آزار و اذیــت دیگــری منجــر نشــود. تــا جایــی کــه ســعدی توصیــه می کنــد 
»میــازار مــوری کــه دانه کــش اســت« یعنــی گســتره ي مصداقــی ایــن اصــل مهــم جانــوران کوچــک چــون مــوران را هــم در 
برمی گیــرد. در این جــا حساســیت اخالقــی چنیــن مصدقــی پیــدا می کنــد کــه هــر فــرد نســبت بــه پیامدهــا و آثــار عملــش 

نســبت بــه دیگــران دغدغه منــد باشــد.
ــی،  ــن اخالق ــل و رکی ــن اصــل اصی ــه ای ــا درون مای ــی ب ــر اخالق ــک کنش گ ــی ی ــای حساســیت اخالق وی درخصــوص معن
در فضــای ســرایت و شــیوع و دست به دســت شــدن عامــل بیمــاری گفــت: ایــن مســئله یعنــی اینکــه مــن نبایــد عملــی را 
انجــام دهــم کــه عامــل ایــن بیمــاری را بگیــرم و تــا منبــع انتقــال شــوم همچنیــن عمــل مــن باعــث شــود عامــل ایــن بیمــاری 
بــه فــرد دیگــری منتقــل شــود یــا کاری کنــم کــه زمینــه ایــن انتقــال فراهــم شــود؛ زیــرا ایــن عمــل موجبــات آزار دیگــران 
ــًا ســالمتی خــود  ــل مراقبــت از خــود صرف ــده ای دلی ــن پدی ــا چنی ــن مواجهــه ی اخالقــی ب را فراهــم می ســازد. حتــی در ای
نیســت کــه البتــه ایــن مهــم اســت بلکــه دلیــل مهم تــرش از منظــر کنش گــر اخالقــی بــا چنیــن حساســیتی ایــن اســت کــه 
ــه را اشــغال  ــی محــدود جامع ــت درمان ــم می ســازم. ظرفی ــرای دیگــران را فراه ــج ب ــه ی زحمــت و رن ــا بیمارشــدنم زمین ب
ــی  ــان برخ ــود، ج ــرر می ش ــه متض ــش جامع ــت هزینه های ــود و باب ــم می ش ــران ک ــان دیگ ــرای درم ــا ب ــذا فض ــم و ل می کن
ــوام و  ــن ع ــی در بی ــی ســطح حساســیت اخالق ــری اخالق ــن جهت گی ــر ای ــه اگ ــی  اســت ک ــد. بدیه ــر می افت دیگــر درخط

ــد. ایــن همــان پادتــن اجتماعــی کروناســت. خــواص هماهنــگ شــود، جامعــه روی نیک بختــی را خواهــد دی
ــل  ــی نائ ــن درک و حساســیت اخالق ــه چنی ــه ب ــر آحــاد جامع ــت: اگ ــدی نمــود و گف ــه مباحــث را جمع بن حســنی در ادام
آینــد، بــه ســهولت می تــوان از گســترش و تبدیل شــدن ایــن بیماری هــا بــه یــک فاجعــه ی ملــی یــا جهانــی جلوگیــری کــرد. 
شــاید برخــی تصــور کننــد کــه ایــن ســخن ســهل و ممتنــع اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن ســخن نــه ســهل اســت نــه 
ممتنــع. ظرفیت هــای اخالقــی انســان ها کــه مــا عمومــًا بــه زیبایــی در ایــن دوران بحــران شــاهدش هســتیم، نشــان می دهــد 
ــان  ــای اخالقی ش ــه ظرفیت ه ــان هایی ک ــتند انس ــم نیس ــت. ک ــم نیس ــهل ه ــام آن س ــا انج ــت؛ ام ــع نیس ــن کار ممتن ــه ای ک
ــه اســت  ــده اســت. بســیارند انســان هایی کــه ظرفیــت حساســیت اخالقی شــان فعلیــت یافت دســت نخورده و بالقــوه باقی مان
ــد. درهرصــورت کاری  ــی می کن ــر اخالق ــک کنش گ ــه ی ــل ب ــا را تبدی ــن اســتداللی برجانشــان می نشــیند و آنه و نشــر چنی
اســت کــه نیازمنــد یــک اهتمــام مشــترک محلــی، منطقــه ای، ملــی و شــاید جهانــی اســت. شــاید ویروس هــا آثارشــان فقــط 
ــان کــه  ــز باشــند؛ آن زم ــع نی ــرای جوام ــه نحــو ســلبی نویدبخــش و حیات بخــش ب ــق و ب ــن طری کشــندگی نباشــد و از ای
ــر  ــن ام ــه شــوند. ای ــی آحــاد جامع ــت حساســیت اخالق ــک، شــکفتن و برکشــیدن ظرفی ــی موجــب تحری ــن پدیده های چنی
ــی  ــای اجتماع ــرد و اخــالق از دغدغه ه ــی شــکل بگی ــان اخالق ــی گفتم ــه نوع ــه در جامع ــت ک ــد یاف ــق خواه ــی تحق زمان
اولیــه و اساســی آحــاد جامعــه شــود. قــدرت تشــخیص و ارزیابــی موقعیت هــا از منظــر ارزش هــای اخالقــی به ویــژه عــدم 

آزار دیگــری تشــدید شــود.
 

ــا، شــاهدی  و در آخــر دکتــر علیرضــا صــادق زاده قمصــری بــه مبحــث »رویــداد کرون
ــت  ــام تربی ــه در نظ ــی حیات طیب ــوه عقالن ــه وج ــن ب ــت پرداخت ــر اولوی ــکار ب آش
ــه زندگــی مطلــوب انســان تنهــا یــک  اســالمی« پرداخــت و گفــت: در قــرآن کریــم ب
ــه اشــاره شــده اســت )ســوره نحــل، آیــه 97(؛  ــا تعبیــر حیات طیب ــه صراحــت ب ــار ب ب
کــه ناظــر اســت بــه توصیــف و ترســیم ســیمای زندگــی آرمانــی انســان و مشــخصات و 
ابعــاد آن از منظــر دیــن؛ البتــه ایــن نــوع زندگــی پدیــده ای نیســت کــه درعالــم آخــرت 
و پــس از مــرگ محقــق شــود، بلکــه در حقیقــت در همیــن زندگــی دنیــوی و بــا تنظیــم 
و ســاماندهی و صبغــه الهــی بخشــیدن بــه زندگــی طبیعــی و روزمــره ی آدمــی صــورت 

ــت از: ــارت اس ــه عب ــر حیات طیب ــی دقیق ت ــه بیان ــد. ب ــق می یاب تحق
ــی در  ــردی و اجتماعــی آدم ــت دل پســند، رضایت بخــش و شایســته زندگــی ف »وضعی
ــی  ــی اســت کــه مراتب ــار ربوب ــا و در همــه ي شــئون مختلــف، براســاس نظــام معی دنی
ــم، و  ــد کری ــا ایمــان، از ســوی خداون از آن، پــس از انجــام اعمــال شایســته، همــراه ب
ــا  ــن عط ــوکار و مؤم ــان های نیک ــه ی انس ــه هم ــی، ب ــی طبیع ــی زندگ ــت تعال در جه

ــن حــق و انجــام  ــاری دی ــرش اختی ــه پذی ــی آن، مشــروط ب ــای حقیق ــه در معن ــق حیات طیب ــاس، تحق ــر این اس ــود. ب می ش
ــب  ــی ذو مرات ــدگاه اســالمی، مفهوم ــی در دی ــار ربوب ــام معی ــم نظ ــه می دانی ــا چنان ک ــا اســت، ام ــن مبن ــح برای ــال صال اعم
اســت کــه برخــی از ارزش هــای مراتــب نخســتین آن، مطلــوب بالفعــل فطــرت کمــال جــوی همــه انسان هاســت و می توانیــم 
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مصادیقــی از ارزش هــای اصلــی مــورد تأکیــد در حیات طیبــه حقیقــی )مــواردی نظیــر صداقــت، عدالــت ورزی، شــکر نعمــت، 
امانــت داری و وفــای بــه عهــد وحتــی حفــظ ســالمت بــدن( را بــرای هــر انســان طبیعــی، ســالم، خردمنــد و باقی مانــده بــر 
اصــل فطــرت )ولــو افــراد غیرمتدیــن بــه دیــِن حــق( نیــز امــوری خواســتنی و تحقــق پذیــر بدانیــم و در نتیجــه اهتمــام بــه 
ایــن نــوع ارزش هــا ی عقالنــی، کــه عقــل بشــری به طــور مســتقل دربــاره ي آنهــا حکــم می کنــد، باعــث می شــود تــا تحقــق 
ایــن مراتــب از نظــام ارزش هــای حیات طیبــه، آرمــان قابــل وصــول و واقــع بینانــه ای بــرای عمــوم مــردم )اعــم از دینــداران 

ــه، از ایــن مراتــب آغــاز شــود. ــرای تحقــق حیات طیب ــد تــالش ب ــذا بای ــد و ل ــراد غیرمتدیــن( به شــمار آی و اف
ــه اقتضــای  ــه همــه ي انســان ها را ب ــه آن اســت ک ــق حیات طیب ــی تحق ــای اصل ــن رو به نظــر می رســد یکــی از زمینه ه  از ای
ــه تحقــق ایــن مراتــب اولیــه از ارزش هــای انســانی  فطــرت پــاک و حکــم عقــل ســلیم و نــدای وجــدان درون، نخســت ب
ــدون  ــه، ب ــای حقیقــی حیات طیب ــرا وصــول به معن ــد و انســانیت آنهــا را از ایــن مســیر، بالفعــل کــرد؛ زی ــی فراخوان و عقالن
ــرای ورود  ــازی ب ــد زمینه س ــه رون ــت اســالمی- به مثاب ــان تربی ــی در جری ــب ممکــن نیســت. یعن ــن مرات ــه ای دســت یابي ب
متربیــان بــه فضــای حیات طیبــه حقیقــی- ابتــدا بایــد نســبت بــه پذیــرش والتــزام عملــی ایشــان بــه آن دســته از ارزش هــای 
انســانی اصــرار ورزیــم کــه وجــوه عقالنــی و فرادینــی حیات طیبــه هســتند )یعنــی قبــول و پایبنــدی نســبت بــه آنهــا مشــروط 
بــه انتخــاب دیــن حــق و ایمــان و التــزام بــه همــه ارزش هــای نظــام معیــار ربوبــی نیســت هرچنــد درعیــن حــال دیــن، حکــم 
مســتقل عقــل عملــی دربــاره حســن آنهــا را تقریــر و امضــا می کنــد و لــذا در نظــام معیــار ربوبــی مقبــول و حتــی بســیار مــورد 
تأکیــد هســتند( زیــرا رعایــت عملــی ایــن دســته از ارزش هــای عقالنــی- حتــی اگــر صرفــًا بــا انگیزه هــای دنیایــی و غیــر 
ــه حقیقــی- فراهــم  ــاز حیات طیب ــه پیش نی ــه ای از زندگــی مطلــوب انســانی را- به مثاب ــد- مراتــب اولی دینــی صــورت پذیرن
می ســازد. بنابرایــن آمــاده شــدن جهــت تحقــق حیات طیبــه )یعنــی مقصــود اصلــی جریــان تربیــت اســالمی( نیــز می توانــد 
به جــای مباحــث اعتقــادی و عبــادی، از درخواســت التــزام مخاطبــان بــه ایــن وجــوه عقالنــی و فرادینــی حیات طیبــه آغــاز 
ــذا قبــول آنهــا  ــا فطــرت آدمــی و حکــم مســتقل عقــل بشــری متناســب اســت و ل ــه آنهــا ب شــود؛ چراکــه تعهــد عملــی ب

نیازمنــد حــل و فصــل مباحــث گســترده در بــاره عقائــد دینــی نیســت.
وی در ادامــه گفــت:  امــا برخــالف آن چــه گفتــه شــد نکتــه ی قابل توجــه و چالش برانگیــز در اندیشــه ی عمــوم صاحب نظــران 
تربیتــی مســلمان و یکــی از نواقــص عمــوم مفهوم پردازی هــای رایــج در جهــت ترســیم نظــام تربیــت اســالمی در جوامــع 
ــاهد  ــه ش ــه و در نتیج ــی حیات طیب ــوه عقالن ــه وج ــبت ب ــی نس ــا کم توجه ــت و ی ــی غفل ــت از نوع ــارت اس ــر، عب معاص
ــر دالیــل عقلــی و عقالیــی هســتیم؛  ــوع زندگــی شایســته ي انســانی اســالمی باتکیه ب ــه ایــن ن ــرای توجی کمتریــن تــالش ب
ــی فطــری ایشــان و  ــر کمال گرای ــت اســالمی، باتکیه ب ــان در مســیر تربی ــزوم حرکــت متربی ــان اســتداللی ل ــی به جــای بی یعن
ــرض  ــا ف ــن مســیر ب ــزوم حرکــت در ای ــه ل ــًا توجی ــی، نوع ــل درون دین ــر از دالی ــی فلســفی و فرات انجــام بحــث در فضای
ــای آن، )و  ــا و ارزش ه ــه آموزه ه ــزام او ب ــد و الت ــر تعب ــا ب ــث و بن ــب بح ــوی مخاط ــالم از س ــی اس ــد دین ــرش عقای پذی
طبیعتــًا بــرای اقنــاع خصــوص دینــداران و مؤمنــان( صــورت گرفتــه اســت. درحالی کــه چنیــن توجیهــی و توجــه به وجــوه 
ــن  ــم از متدی ــدار- اع ــل ســلیم و وجــدان بی ــرای عمــوم انســان های دارای عق ــد ب ــه، می توان ــی حیات طیب ــی و فرادین عقالن
ــوازم آن(  ــر و ل ــث حاض ــای بح ــه اقتض ــد )ب ــر می رس ــاس به نظ ــن اس ــد. برهمی ــی باش ــی پذیرفتن ــن- موضوع و غیرمتدی
ــد  ــرار دهن ــود ق ــام خ ــت اهتم ــه نخس ــه، را در مرتب ــی حیات طیب ــوه عقالن ــق وج ــد تحق ــالمی بای ــت اس ــای تربی نظام ه
ــوالً  ــع اســالمی معاصــر، معم ــی جوام ــای تربیت ــوم نهاده ــل در عم ــزی و عم ــد سیاســت گذاری و برنامه ری ــه رون درحالی ک
بــرای ســاحت تربیــت دینــی به معنــای خــاص اولویــت ویــژه قائــل هســتند و خصوصــًا عرصه هایــی ماننــد تربیــت بدنــی و 

ــد. ــرار می دهن ــت ق ــدی اهمی ــب بع ــی را در مرات ــت اجتماع ــام( و تربی ــای ع ــی )به معن ــت اخالق زیســتی، تربی
ــار گســترده ي آن در زندگــی عمــوم افــراد جامعــه را بایــد شــاهدی از غیــب  ــا و آث امــا دراین میــان رویــداد کم ســابقه کرون
دانســت بــر لــزوم توجــه بــه وجــوه عقالنــی حیات طیبــه در نظــام تربیــت اســالمی، پدیــده ای کــه باعــث شــد امــوری عقالنــی 
مربــوط بــه مواجهــه بــا ایــن رویــداد - نظیــر التــزام بــه خانه نشــینی بــرای حفــظ ســالمت بــدن، مســئولیت اخالقــی نســبت 
بــه ســالمت و بهداشــت دیگــران، رعایــت ضوابــط و مقــررات ســخت گیرانه در فاصله گــذاری اجتماعــی ناظــر بــه مصالــح 
اجتماعــی عمــوم افــراد و تــالش اخالقــی و ایثارگرانــه در حمایــت از آســیب دیدگان کرونــا- نســبت بــه ســایر امــور مهــم 
فــردی و جمعــی زندگــی )نظیــر تالش هــای اقتصــادی و فعالیت هــای آموزشــی و فرهنگــی و حتــی انجــام مناســک جمعــی 

مذهبــی( از ســوی همــه گان در درجــه ی اول اهمیــت قــرار گیرنــد.
از ایــن رو به نظــر می رســد در شــرایط پســاکرونا، نظــام تربیــت اســالمی جامعــه ي مــا )چــه در مقــام اندیشــه و چــه در مقــام 
ــوط  ــر مرب ــه اهــداف و تدابی ــه ازجمل ــی حیات طیب ــرد و درآن وجــوه عقالن ــرار گی ــورد بازنگــری اساســی ق ــد م عمــل( بای
ــرای  ــاز ب ــور ضــروری و پیش نی ــوان ام ــی و تربیت اجتماعــی به عن ــت اخالق ــی و زیســتی، تربی ــت بدن ــه ســاحت های تربی ب
ســایر وجــوه حیات طیبــه، مــورد توجــه جــدی عمــوم سیاســت گذاران، برنامه ریــزان و مدیــران و معلمــان مــدارس و دیگــر 

نهادهــای تربیتــی ایــن نظــام قــرار گیرنــد«.
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 هشتمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران:

زنان، کرونا و ابعاد انسانی- اجتماعی و فرهنگی

ــواده  ــات زن و خان ــز تحقیق ــاه، اســتادیار مرک ــرا داورپن ــر زه ــدای نشســت، دکت در ابت
قــم، در ســخنرانی خــود بــه موضــوع »خانــواده به مثابــه امــر بحرانــی)critical(« پرداخــت 
و گفــت: یکــی از کلیــد واژگان ایــام کرونــا، بحــران بــود. بحــران یــا )Crisis( از ریشــه 
 )Criteron( ــا واژه ــن ب ــت؛ همچنی ــد( اس ــک )نق ــه کریتی ــی )Krinein( و هم ریش یونان
یعنــی معیــار و محــک، شــباهت دارد. بــه ایــن ترتیــب نقــد، بحــران، معیــار، محــک و 
منتقــد، ریشــه مشــترک و واحــد در ســنت یونانــی دارنــد. ایــن واژگان در ســه قلمــرو 
ــه اســت. در همــه ی ایــن  ــه کار می رفت امــور دادگاهــی، امــور سیاســی و امــور طبــی ب
مــوارد، نقــد یــا ســنجش، نقطــه چرخــش و نیــز گزینــش و انتخــاب شــیوه ای جدیــد 
ــد  ــت و نق ــکل و بن بس ــی مش ــران؛ یعن ــت. بح ــی اس ــوب و بحران ــرایط نامطل در ش
فراینــدی اســت کــه توســط آن، مشــکل مــورد تحلیــل قــرار می گیــرد و راه حــل و راه 

ــود. ــدا می ش ــت پی ــروج از بن بس خ
ــه  ــه ي خانگــی و در خان ــا ســبب شــد قرنطین ــاه گفــت: بحــران کرون  در ادامــه داورپن

ــواده در بحــران  ــت خان ــه اهمی ــری ک ــل ســرعت بحــران مطــرح شــود. ام ــاری و تقلی ــری از بیم ــوان راه پیش گی ــدن، به عن مان
ــه  ــت، بلک ــکان زیس ــوان م ــًا به عن ــه صرف ــر ن ــه« دیگ ــر »خان ــن منظ ــازد. در ای ــته می س ــواده را برجس ــی خان ــت بحران و اهمی
ــودن  ــه ب ــن در خان ــت بنیادی ــری از اهمی ــر هایدگ ــی تعبی ــود. گوی ــودار می ش ــری نم ــات بش ــای حی ــد بق ــاه گاه و کلی ــا پن تنه
ــر  ــی ب ــای چیرگ ــر به معن ــفه ي هایدگ ــه در فلس ــکناگزیدن ک ــود. س ــر می ش ــره منتش ــی روزم ــطح زندگ ــکناگزیدن در س و س
ــود، در ادراک روزم مــردم و حاکمیت هــا، تنهــا راه نجــات از مــرگ تلقــی می شــود. ایــن اهمیــت از ابعــاد  فراموشــی هســتی ب
مختلــف قابــل بررســی اســت: نخســت پیش گیــری از بیمــاری و مراقبــت از بیمــاران در خانــه کــه تنهــا همیــن بعــد از منظــر 
ــه ای بســیار  ــد، هزین ــه دهن ــی را ارائ ــد خــود چنیــن خدمات ــان اهمیــت دارد کــه اگــر حکومت هــا بخواهن اقتصــاد مراقبــت چن
ســنگین تحمیــل می شــود. ضــرب ایــن هزینــه و پیچیدگــی مدیریــت ایــن حجــم از خدمــات در فشــار و هزینــه ای کــه بحــران 
ــا  ــن همــه ی ــه تأمی ــزام ب ــه و ال ــد. قرنطین ــواده می کن ــا را متوجــه اهمیــت واقعــی نهــاد خان ــل کــرد، م ــه جهــان تحمی ــا ب کرون
ــه تأمین کننــده نیازهــای آموزشــی، مذهبــی، عاطفــی،  ــواده به مثاب ــه نقش هــای قدیمــی خان ــه، بازگشــت ب غالــب نیازهــا در خان
روانــی، درمانــی و اقتصــادی را در پی داشــت. بــه  ایــن ترتیــب افــرادی کــه تنهــا زندگــی می کردنــد و از محیط هــای اجتماعــی 
ــا نیازهــای متعــددی مواجــه شــدند کــه حــاال بایــد خــود،  ــد، ناگهــان ب مختلــف، نیازهــای گوناگــون خــود را تأمیــن می کردن
ــی می شــود. ــن فشــار ســبب کاهــش جــدی کیفیــت زندگــی و آســیب پذیری جســمی و روان ــد. ای ــی آنهــا را برآورن ــه تنهای ب
ــا اعضــای خانواده هــای ناایمــن  ــاره خشــونت خانگــی افزایــش یافــت. کرون  وی ادامــه داد: در همیــن روزهــا، نگرانی هــا درب
ــالم  ــای س ــد هم خانه ه ــیب پذیر را -مانن ــاک و آس ــای خطرن ــان هم خانه ه ــل می ــد و تعام ــه می کن ــدن در خان ــه مان ــزم ب را مل
ــاب  ــه حس ــش ب ــل و زندگی بخ ــی، راه ح ــواده ي معمول ــران، خان ــرایط بح ــب در ش ــن ترتی ــد. به ای ــش می ده ــر- افزای دیگ
ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــرض خط ــرد در مع ــدازه ف ــک ان ــه ی ــا ب ــرون و درون آنه ــه بی ــتند ک ــم هس ــی ه ــی خانواده های ــد ول می آی
ــیده  ــی رس ــب وکارهای خدمات ــی در کس ــیم کار و غنای ــرفتی در تقس ــان پیش ــان به چن ــید جه ــر می رس ــه به نظ ــود ک ــال ها ب س

انســانی-  ابعــاد  مجــازی  همایــش  علمــی  پیش نشســت  هشــتمین 
ــا حضــور  ــنبه 2۴ اردیبهشــت 1399 ب ــران، روز چهارش ــا در ای ــی کرون اجتماع
ــوان  ــا عن ــه ب ــت ک ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــجویان برگ ــران و دانش صاحب نظ
ــر  ــد، دکت ــزار ش ــی« برگ ــی و فرهنگ ــانی- اجتماع ــاد انس ــا و ابع ــان، کرون »زن
شکوه الســادات حســینی )مدیــر پنــل( و دکتــر زهــرا داورپنــاه )اســتادیار مرکــز 
ــواده قــم(، دکتــر نعمــت ا... فاضلــی )اســتاد پژوهشــکده ي  تحقیقــات زن و خان
مطالعــات اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و دکتــر 
ــتی(  ــهید بهش ــگاه ش ــواده دانش ــکده ي خان ــتادیار پژوهش ــی )اس ــته موتاب فرش

ــتند. ــور داش ــت حض ــن نشس ــخنران در ای ــوان س به عن
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ــد. در  ــداری کن ــازار خری ــود را از ب ــای خ ــه ي« نیازه ــد »هم ــب می توان ــی مناس ــع مال ــورداری از مناب ــرف برخ ــرد به ص ــه ف ک
ایــن فضــا خانــواده، به خصــوص خانــواده ی پایــدار و طوالنــی مــدت کمابیــش به امــری عاطفــی، ارزشــی و تجربــه ای رمانتیــک 
تقلیــل می یافــت کــه غالــب کارکردهــای آن جایگزین پذیــر اســت و حتــی گاهــی تجّملــی قدیمــی بــه  حســاب می آیــد. بحــران 
ــا در کنــار همــه ی نقدهایــی کــه بــر جهــان مأنــوس مــا وارد آورد، جانــی تــازه بــه گفتمان هــای خانواده گــرا می دهــد تــا  کرون
از نــو توجــه بــه خانــواده را فراخــوان کننــد، خانــواده ای کــه حافــظ ماســت، در قرنطینــه و تعطیلــی حداکثــری نهادهــا تنهــا در 
گشــوده بــه روی مــا اســت و حتــی اگــر بتــوان از آن کنــاره گرفــت، در بحران هــا بایــد بــه آن بازگردیــم. از ایــن رو اگــر در ایــام 

ــه آن اهتمــام نداشــته باشــیم، در بحران هــا هیــچ پناهــی نخواهیــم داشــت«. آرامــش، ب
 

ســپس دکتــر نعمــت ا... فاضلــی، اســتاد پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعی پژوهشــگاه 
ــا  ــه موضــوع »مســابقه ی علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســخنرانی خــود ب
ــت: بحــران  ــا« پرداخــت و گف ــا کرون ــه ب ــرای مواجه ــه ب ــت: رویکــردی زنان مراقب
ــا در همــه ي جوامــع ازجملــه ایــران تنش هــا و چالش هــای وســیعی در تمــام  کرون
ــًا  حوزه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی ایجــاد کــرده اســت. طبیعت
درچنیــن موقعیــت اضطــراری و بحرانــی زنــان نیــز ماننــد مــردان درگیــر مجموعــه ي 
وســیعی از محرومیت هــا، محدودیت هــا، رنج هــا و دردهــا شــده اند. در چنــد 
ــا،  ــن رنج ه ــا ای ــد ت ــالش کرده ان ــگاهی ت ــی و دانش ــاالن اجتماع ــر، فع ــاه اخی م
ــه  ــی ک ــا و محدودیت های ــد؛ رنج ه ــی کنن ــا را بازنمای ــا و محدودیت ه محرومیت ه
همــواره در جامعــه وجــود داشــت، امــا بــا بحــران کرونــا تشــدید شــده اســت. فعاالن 

ــگام موقعیت هــای  ــه جنســیت زده، هن ــه نابرابری هــای جنســیتی در جامع ــه چگون ــد ک ــا نشــان دهن ــد ت ــالش کردن اجتماعــی ت
ــای  ــام اشــکال  محرومیت ه ــان از تم ــد. آن ــر می کن ــای ساختاری شــان درگی ــا محرومیت ه ــی ب ــان را به طــور مضاعف ــی، زن بحران
ــر بحــث  ــای اخی ــژه در ماه ه ــد. به وی ــت می کنن ــه رو اســت صحب ــا آن روب ــه جنســیت زده ب ــه جامع ــی ک اقتصــادی و بحران های
ــت  ــان خودسرپرس ــئله زن ــا مس ــی ی ــونت های خانگ ــترش خش ــژه گس ــود، به وی ــان می ش ــر زن ــای آن دامنگی ــه و پیامده قرنطین
ــئله ي  ــد. مس ــه رو بوده ان ــان روب ــع اقتصادی ش ــت دادن مناب ــه ي از دس ــان در نتیج ــن زن ــه ای ــادی ک ــای اقتص و محرومیت ه
ــا  ــد. ی ــه آن می پرداختن ــان ب ــه زن ــژه مشــاغلی ک ــون، به وی ــن مشــاغل گوناگ ــان رفت ــه از می ــه منجــر ب ــای اقتصــادی ک بحران ه
ــه رو هســتند.  ــا آن روب ــان هســتند و رنج هــا و دردهایــی کــه پرســتاران ب ــًا زن ــی کــه عموم مســئله ي پرســتاران در مراکــز درمان
همچنیــن چالش هایــی کــه در نتیجــه ي بحــران کرونــا نقش هــا و وظایــف زنــان را افــزوده اســت. این هــا و بســیاری موضوعــات 
ــو  ــه گفت وگ ــانه ها ب ــی و رس ــبکه های اجتماع ــات، ش ــان در مطبوع ــی زن ــاالن اجتماع ــه فع ــد ک ــی بودن ــر، دغدغه های دیگ
دربــاره ی آنهــا پرداختنــد. می تــوان گفــت، ایــن مجموعــه گفتارهــا، گفتمــان زنــان را در دوران بحــران کروتــا شــکل داده اســت. 
ــه زن و  ــه عبــارت اســت از توجــه ب ــگاه کــرد؛ ایــن زاوی ــان ن ــا زن ــد ایــن بحــران ب ــه پیون ــز ب ــه دیگــر نی ــوان از زاوی امــا می ت
ــان در  ــه جه ــا بحران هــای طبیعــی و ویروســی ک ــادی و ســاختاری ب ــه ي بنی ــرای مواجه ــه همچــون رویکــردی ب ــگ زنان فرهن
ــب  ــه مرات ــی ب ــا بحران های ــن اســت ب ــده ممک ــای آین ــال های و دهه ه ــوده اســت، و در س ــه رو ب ــا روب ــا آنه ــر ب ــای اخی دهه ه
ــن رویکــردی اســت کــه از ســال های دهــه 19۸0 بســیاری از محققــان و فعــاالن  ــه رو شــود. ای ــا روب شــدید تر از بحــران کرون

ــد.  ــت کرده ان ــاره آن صحب ــان درب ــش  زن ــت محیطی و جنب ــای زیس جنبش ه
ــر  ــد 19 درگی ــر کووی ــت تأثی ــان تح ــرد: جه ــان ک ــی از آن را بی ــت و روایت ــرد پرداخ ــن رویک ــح ای ــه توضی ــه ب وی در ادام
بزرگ تریــن بحــران در یــک قــرن اخیــر شــده اســت و ایــن بحــران ریشــه های گوناگــون دارد. امــا میــان محققــان اجمــاع اســت 
کــه بنیادی تریــن ریشــه ایــن بحــران جنــگ انســان بــا طبیعــت اســت. جنگــی کــه در آن انســان بــه دلیــل ســیطره لجــام گســیخته 
ــن عــدم  ــه اســت. ای ــالت انســان و طبیعــت را درهــم ریخت ــوازن و هماهنگــی در تعام ــادل، ت ــر طبیعــت، تع و غیرمســئوالنه ب
تعــادل و جنــگ میــان انســان و طبیعــت در واقــع جنــگ میــان طبیعــت بــا طبیعــت انســانی نیــز هســت. دربــاره ی این کــه ایــن 
ــن رویکردهــای  ــه شــده اســت. یکــی از مهم تری ــددی ارائ ــان داد، رویکردهــای معت ــوان پای ــه می ت ــا طبیعــت را چگون ــگ ب جن
مطــرح عبــارت اســت از: توجــه بــه »فرهنــگ مراقبــت« و »اخــالق مراقبــت« کــه منبعــث و الهــام گرفتــه از فرهنــگ زنــان اســت. 
ــه چــون موجــودی زیســتی و  ــم و ن ــی و شــیوه ای اندیشــیدن و زیســتن می بین ــع معنای ــگ، منب در این جــا زن را همچــون فرهن
فیزیولوژیــک. زنانگــی واجــد ارزش هایــی اســت کــه بــا صلح جویــی، مهربانــی، مراقبــت، تعامــل، گفت وگــو و همدلــی همــراه 
اســت؛ همچنیــن زنــان بیــش از مــردان در حفظــت از محیــط زیســت می کوشــند، نگــرش همدالنه تــری بــا رفتارهــای ســالمت 
ــری  ــیت  قوی ت ــر و مخــرب اکوسیســتم حساس ــای ویران گ ــا و عملکرده ــج رفتاره ــان نســبت نتای ــد، زن ــی دارن زیســت محیط
نشــان می دهنــد، و از توانایی هــا و قابلیت هــای بیشــتری بــرای مواجهــه ســازنده بــا محیــط زیســت برخوردارنــد. ایــن مجموعــه 
ارزش هــا و باورهــای ســازنده ی زیســت محیطی را می تــوان فرهنــگ مراقبــت و اخــالق مراقبــت نیــز نامیــد. ایــن فرهنــگ ریشــه 
در بســیاری از تجربه هــای تاریخــی زنــان و همچنیــن مادارنگی هــا دارد. زنــان در فرهنــگ مراقبتــی خــود به جــای رقیــب  پنــداری 
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دیگــری و مســابقه دادن بــرای داشــتن و تملــک بیشــتر، میــل و آمادگــی بــرای صلــح، دوســتی، همــکاری و تعــاون و گفت وگــو 
دارنــد. نکتــه کلیــدی کــه می خواهــم در این جــا تأکیــد کنــم این اســت کــه تخریــب سیســتماتیک اکوسیســتم در جهــان امــروز 
ریشــه در فرهنــگ مســابقه و خصومت گرایــی دارد. مایکل کلبــرگ در کتــاب »ورای فرهنــگ رقابــت« )Karlberg; 201۴( ایــن 
نظریــه تشــریح کــرده اســت کــه چگونــه »فرهنــگ رقابــت« شــکل همگانــی از »خصومــت گرایــی هنجــاری« را ایجــاد کــرده 
اســت. یعنــی در نظام هــای حقوقــی، اقتصــادی، سیاســی و آموزشــی معاصــر و مــدرن، ســتیز کــردن، دیگــری را تخریــب کــردن و 
ســلطه جویی به صــورت هنجارهــای جمعــی پذیرفتــه درآمــده اســت. ایــن امــر زمینــه ی فرهنگــی بــرای اســتثمار طبیعــت و تمــام 
ــاده  ــی جا افت ــای کالم ــتعاره ها و صورت ه ــان و اس ــورت گفتم ــب به ص ــی و تخری ــرده و بهره کش ــم ک ــر را فراه ــای دیگ چیزه
و پذیرفتــه ای بــدل شــده اســت. اســتعاره ی جنــگ، مبــارزه و رقابــت و تشــبیه زندگــی بــه میــدان مبــارزه، امــری همه گانــی و 
هنجاریــن شــده اســت. در حــوزه ی اقتصــادی، مــا بــا جنگ هــای تجــاری، رقابــت اقتصــادی و در حــوزه ی سیاســت  مــا بــا مبارزه 
انتخاباتــی و در حــوزه ی آموزشــی بــا رقابــت تحصیلــی ســروکار داریــم. مــا در فرهنــگ مــدرن بــا اســتعاره »مبــارزه« زندگــی 
ــای  ــه طبیعــت! در نتیجــه، بن ــارزه علی ــواد مخــدر و مب ــه م ــارزه علی ــه بی ســوادی، مب ــارزه علی ــر، مب ــه فق ــارزه علی ــم، مب می کنی
زندگــی جمعــی برجنگیــدن و تخریــب دیگــری تبدیــل شــده و چنیــن امــری دیگــر نــه تنهــا قبــح و زشــتی نــدارد، بلکــه امــری 
اخالقــی و پســندیده اســت. رســانه  فرهنــگ رقابــت را تقویــت و تشــدید می کننــد و آن را موجــه و اجتنــاب  ناپذیــر می ســازد. 
در فرهنــگ رقابــت اصــول فرهنگــی به گونــه ای اســت کــه عمــاًل مراعــات طبیعــت و محیــط زیســت ممکــن نیســت. فرهنــگ 
خصومت گرایــی هنجــاری بــه اعتقــاد کارلبــرگ ریشــه در »محوریــت قــرار گرفتــن هویــت مردانــه در فرهنــگ معاصــر اســت«. 
ــرای زندگــی بشــر در دوره معاصــر داشــته اســت کــه یکــی از آنهــا تخریــب محیــط زیســت اســت.  پیامدهــای ویران گــری ب
پیشــنهاد و بدیلــی کــه کارلبــرگ بــرای فرهنــگ خصومت گرایــی هنجــاری ارائــه می کنــد، »فرهنــگ همــکاری« اســت. مــن در 
این جــا می خواهیــم توضیــح دهــم کــه می تــوان »فرهنــگ مراقبــت« را بدیلــی بــرای فرهنــگ خصومت گرایــی درنظــر گرفــت.  
وی ضمــن بیــان اینکــه از فرهنــگ مادرانــه و زنانــه می تــوان هنجارهــا، باورهــا، الگوهــای شــناختی و اصــول فرهنگــی اســتخراج 
کــرد کــه به جــای خصومت گرایــی هنجــاری و فرهنــگ مســابقه و رقابــت، شــکلی از فرهنــگ ایجــاد شــود کــه در آن زندگــی 
ــرداری مســئوالنه از طبیعــت و  ــات طبیعــت و بهره ب ــای انســانی اســتوار شــود و مراع ــت و ارزش ه ــکاری، مراقب ــه هم ــر پای ب
ــرد  ــر شــود، گفــت: فرهنــگ مراقبــت به جــای فرهنــگ مســابقه، کلیدی تریــن راهب ــرداری مســئوالنه از طبیعــت امکان پذی بهره ب
ــر  ــه ی اخی ــان در دو ده ــرد. انسان  شناس ــه ک ــوان ارائ ــت کره می ت ــدن زیس ــی ش ــا ویروس ــه ب ــرای مواجه ــه ب ــت ک ــادی اس بنی
ــر اقتصــاد، سیاســت،  ــت فرهنگــی کــه ب ــه فرهنــگ مســابقه و رقاب ــد کــه چگون ــا نشــان دهن ــد ت تالش هــای گســترده ای کردن
ــه ایــن فضــا  ــا بتوانیــم ب آمــوزش، علــم و تمــام ســاختارها و سیســتم های مــا اســتوار اســت، بایــد بازبینــی انتقــادی شــوند، ت
برســیم. فضایــی کــه طــی آن، به جــای اســتفاده از زبــان جنــگ، زبــان خصومــت، بتــوان از زبــان مراقبــت، زبــان مادرانــه و زبــان 
زنانــه در تمــام سیســتم های سیاســی، اقتصــادی، حقوقــی، آموزشــی و پژوهشــی اســتفاده کــرد؛ زبانــی کــه به جــای اســتعاره های 
نظامــی و جنگــی ماننــد مبــارزه علیــه فقــر، مبــارزه علیــه بی ســوادی، مبــارزه علیــه جهــل یــا اســتعاره هایی کــه اکنــون هــم در 
بحــران کرونــا رایــج اســت؛ مبــارزه علیــه ویــروس، مــا بتوانیــم از زبــان اســتعاری اســتفاده کنیــم کــه طــی آن تعــاون، همــکاری، 
ــکاری و  ــن هم ــه ی چنی ــوند. نتیج ــان ش ــر انس ــیوه ی تفک ــی و ش ــای معرفت ــورت بنیا ن ه ــد به ص ــت بتوانن ــاری و مراقب هم ی

ــت  ــازه ای اس ــان ت ــکل گیری زب ــاری، ش هم ی
کــه در ایــن زبــان تــازه، اســتعاره های مــا 
بــرای فهم پذیــر کــردن انســان و طبیعــت، 
ــوام و  ــان اق ــط می ــی، رواب ــازماندهی اجتماع س
ــا در  ــای م ــام تجربه ه ــان ها و تم ــا، انس ملت ه
جهــان بــر پایــه ی اشــکال تــازه ای از همزیســتی 

اســتوار شــود.
وی ادامــه داد: از ایــن دیدگاه، زنانگی، جنســیت 
و تمــام مقــوالت برآمــده از زن می تواننــد 
ــه  ــان ارائ ــری در جه ــرد و تفک ــه رویک به مثاب
شــود کــه برپایــه آن نــه فقــط زنــان، بلکــه زنان 
ــه  ــان ها و هم ــی انس ــور کل ــا به ط ــردان ی و م
شــیوه های ســازماندهی اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــدن و  ــازه ای از دی ــوع ت ــد ن ــا بتوان فرهنگــی م
نشــان دادن و شــیوه  تــازه ای از نظــم هنجــاری 
ــه  ــه ب ــور ک ــد. همان ط ــاد کن ــی ایج و اخالق
از کارلبــرگ گفتیــم در تمــام دوره ي  نقــل 
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مــدرن یعنــی دوره ای کــه از قــرن هفدهــم تــا امــروز شــکل  گرفتــه اســت؛ فرهنــگ رقابــت؛ فرهنــگ مســابقه، فرهنــگ، فرهنــگ 
ــی  ــگ خصومت گرای ــن فرهن ــت. در ای ــده اس ــی درآم ــاری و اخالق ــی هنج ــورت نظام ــی به ص ــتیزه جویی و خصومت گرای س
هنجــاری شــده، زنــان و زبــان زنانــه فرهنــگ زنانــه یــا همــان فرهنــگ مراقبــت و اخــالق مراقبــت بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. 
پیامــد بــه حاشــیه رانــده شــدن اخــالق مراقبتــی و فرهنــگ زنانــه ایــن بــوده اســت کــه در سیاســت، اقتصــاد، آمــوزش و تمامــی 
ــرای  ــع، مــواد و ســرمایه ها و ب ــرای کســب باالتریــن امتیازهــا، بیشــترین برخــورداری از مناب ــه تدریــج ب عرصه هــای زندگــی، ب
برتــر شــدن و باالتریــن نشســتن، شــکلی از روابــط ســلطه و قــدرت ایجــاد شــده اســت. طــی آن بــه تدریــج جهــان و طبیعــت 
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــج موج ــا به تدری ــام زمینه ه ــایش در تم ــا فرس ــودگی ی ــده اند. فرس ــوده تر ش ــان ها، فرس ــه انس و ازجمل
طبیعــت، چــه طبیعــت وجــودی انســان و چــه طبیعــت غیرانســانی، امــکان بقــا و دوام پایــدار خــود را از دســت بدهــد. اکنــون 
در انتهــای ایــن مســیر چندصــد ســاله هســتیم، و مشــاهده می کنیــم کــه از ســال های 1960 بــه بعــد در نتیجــه ی برهــم خــوردن 
ــم  ــه ه ــه ب ــا، در نتیج ــدن تاالب ه ــا، خشک ش ــترش بیابان ه ــا، گس ــن جنگل ه ــن رفت ــه ی از بی ــت، در نتیج ــط زیس ــادل محی تع
خــوردن وضعیــت هــوا و فرســوده شــدن تمــام عناصــر محیــط زیســت، مــا اکنــون در معــرض خطــری هســتیم کــه اگــر تغییــرات 
ــوم پزشــکی  ــتاوردهای عل ــه دس ــًا ب ــا صرف ــر م ــرد، اگ ــا صــورت نگی ــای فکــری م ــادی در اصــول فرهنگــی و پیش فرض ه بنی
ــرای جلوگیــری از بیمــار  ــا و واکســن ب ــرای درمــان کرون ــه کشــف دارو و ب ــم و دلخــوش باشــیم ب ــه کنی و زیست شناســی تکی
شــدن، مــا عمــاًل فقــط بحــران جهــان را بــه تأخیــر انداخته ایــم؛ چــرا کــه بعــد از کوویــد 19، ویروس هــای دیگــر و بحران هــای 
زیســت محیطــی دیگــری می آینــد. شــرط نجــات انســان و طبیعــت ایــن اســت کــه اصــول فرهنگــی خصومت گرایــی هنجــاری 
ــازه ای از  ــکال ت ــیخته، اش ــت لجام گس ــای رقاب ــه ج ــد و ب ــرار گیرن ــادی ق ــی انتق ــورد بزاندیش ــت م ــابقه و رقاب ــگ مس و فرهن
ــد  ــاری نیازمن ــی هنج ــای خصومت گرای ــه ج ــا ب ــد. م ــدا کنن ــا راه پی ــتم های م ــاختارها و سیس ــه س ــئوالنه« ب ــای مس »رقابت ه
اصــول فرهنگــی مراقبتــی هســتیم تــا بتوانــد نظــم هنجــاری نویــن ایجــاد کنیــم. تجربــه چنــد قــرن و چنــد هــزار ســاله بشــر ایــن 
ــد  ــر دوش داشــته اند؛ فرهنگــی را شــکل دادن ــرورش و زندگــی ب ــش، پ ــه در زای ــل مســئولیت هایی ک ــه دلی ــان ب ــه زن اســت ک
کــه در آن انســان، طبیعــت انســان، نیازهــای وجــودی انســان و طبیعــت اعــم از گیاهــان،  جانــوران، پرنــدگان، هــوا و تمــام جهــان 
طبیعــی از نوعــی احتــرام و توجــه برخــوردار می شــوند. در فرهنــگ مســابقه و رقابــت، بشــر نوعــی الگــوی مبتنــی بــر تجــاری را 
دنبــال کــرده اســت. الگویــی کــه می  خواهــد طبیعــت را ماننــد نجــار قطعه قطعــه کنــد تــا بتوانــد بــرای خــود و خودشــیفتگی ها 
ــه انســان  ــه ب ــگاه باغبانان ــه، ن ــگاه نجاران و خود محوری هایــش، طبیعــت را دســتکاری کنــد. الگــوی فرهنــگ مراقبــت به جــای ن
ــان به جــای نجــار، تــالش  ــی هســتی. باغب ــزی نیســت جــز باغبان ــه چی ــه و مادران ــان، فرهنــگ و تفکــر زنان و طبیعــت دارد. زن

می کنــد تــا گیاهــان، گل هــا و طبیعــت را مطابــق اســتعدادها و طبیعتــش مراقبــت 
ــب  ــان ها از مواه ــود و انس ــکوفا ش ــرده، ش ــد ک ــد رش ــت بتوان ــا طبعی ــد. ت کن
طبیعــی برخــوردار شــوند. مســئله ی زنــان در موقعیــت بحــران کرونــا را می تــوان 
از ایــن زاویــه نــگاه کــرد کــه زنــان فقــط افــراد یــا آدم هــا نیســتند؛ زنــان، فرهنــگ 
و اصــول و ارزش هایــی را در طــول تاریــخ شــکل داده و ایجــاد کردنــد. فلســفه ای 
ــه  ــون ک ــه اکن ــد ک ــود آورده ان ــی را به وج ــه و زیبایی شناس ــد، ذائق را آفریده ان
ــه«،  ــه »فرهنــگ زنان ــه ب ــرای توجی بحرانــی وجــود دارد، شــاید فرصتــی اســت ب
ــه  ــی، مراقبــت و توجــه ب ــر باغبان ــی ب فرهنگــی کــه در آن اصــول فرهنگــی مبتن
ــای طبیعــت  ــه طبیعــت و نیازه ــای انســان، توجــه ب ــدن  انســان، نیازه انســان، ب

ــود. ــناخته می ش ــر ش ــن تفک ــن ای ــوان رک به عن

ــواده ي  ــی، اســتادیار پژوهشــکده ي خان ــر فرشــته موتاب ــه ي نشســت دکت  در ادام
ــط همســران تحــت  ــا« گفــت: رواب ــط همســران در دوران کرون ــوان »رواب ــا عن دانشــگاه شــهید بهشــتی، در ســخنرانی خــود  ب
ــد  ــم زن ــران را به ه ــه ی همس ــادل رابط ــد تع ــا می توان ــن مؤلفه ه ــری در ای ــه تغیی ــرار دارد. هرگون ــددی ق ــای متع ــر مؤلفه ه تأثی
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــران دارد.  ش ــناختی همس ــای روان ش ــان و ظرفیت ه ــه زم ــاز ب ــادل نی ــت تع ــه حال ــدد ب ــت مج و برگش
ــط  ــترک و رواب ــی مش ــف زندگ ــاد مختل ــی را در ابع ــد تغییرات ــد، می توان ــم ش ــه حاک ــال  آن در جامع ــه به دنب ــه ای ک و قرنطین
ــئولیت ها و  ــر در مس ــد، تغیی ــر می گذرانن ــار یکدیگ ــه و درکن ــران در خان ــه همس ــتری ک ــان بیش ــد. زم ــذار باش ــران تأثیر گ همس
ــا چالش هــای جدیــدی ماننــد بیمــاری و پیش گیــری از آن، و تشــدید چالش هــای قبلــی ماننــد  نقش هــا، رویارویــی همســران ب
مشــکالت اقتصــادی، مراقبــت از فرزنــدان، رســیدگی بــه والدیــن و ... ازجملــه ایــن تغییــرات اســت. از ســوی دیگــر ظرفیت هــای 
روان شــناختی همســران و اســتحکام رابطــه در پیــش از ایــن دوران، می توانــد عامــل تعدیل گــری محســوب شــود و از تأثیــرات 

ــد. ــش ده ــا آن را کاه ــرده ی ــری ک ــش روی همســران پیش گی ــای پی ــرات و چالش ه ــی تغیی منف
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ــی  ــانی- اجتماع ــاد انس ــازی ابع ــش مج ــی همای ــت علم ــن پیش نشس نهمی
ــور  ــن باحض ــورت آفالی ــت 1399 به ص ــنبه 27 اردیبهش ــران، روز ش ــا در ای کرون
دکتــر محمــود شمســی شــهرآبادی، اســتاد ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ایــران و عضــو فرهنگســتان علــوم پزشــکی و علــوم و نایــب رئیــس انجمــن 
ــتادیاران  ــریفی اس ــدام ش ــر گل ان ــی و دکت ــا نعمت ــر آندی ــران؛ دکت ــی ای ویروس شناس

ــد. ــزار ش ــنامه نگاری برگ ــکده دانش پژوهش

ــران و  ــوم پزشــکی ای ــتاد ویروس شناســی دانشــگاه عل ــود شمســی شــهرآبادی، اس ــر محم ــدای نشســت دکت  در ابت
ــا موضــوع »مــروری  ــران، ب ــوم و نایــب رئیــس انجمــن ویروس شناســی ای ــوم پزشــکی و عل عضــو فرهنگســتان عل
بــر مشــخصات ویــروس کرونــا در ارتبــاط بــا عامــل کوویــد 19« ســخنرانی کــرد و گفــت: ویــروس کرونــا اولیــن 
بــار در 1930 شناســایی شــد و به دلیــل داشــتن زوائــد ســطحی شــبیه بــه تــاج چنیــن نامیــده شــد. ویــروس کرونــا 
بــه ســه دســته تقســیم می شــود: 1، 2 و 3. دســته ی 1 و 3 در حیوانــات مشــاهده می شــوند و دســته 2 ویروس هــای 
انســانی از جملــه ســارس، مــرس و کوویــد 19 هســتند. کوویــد 19 از نظــر ژنتیکــی ۸0 درصــد بــا ویــروس ســارس، 
ــا قطــر  ــا ویــروس خفاش هــا قرابــت دارد. آنهــا ذرات ریــز کــروی ب ــا ویــروس مــرس و 9۵ درصــد ب ۵۵ درصــد ب
1۵0-100 نانومتــر هســتند. در داخــل آنهــا یــک ژنــوم RNA قــرار گرفتــه کــه بــا یــک الیــه پروتئینــی پوشــیده شــده 
و هســته ویروســی را تشــکیل می دهنــد. مجموعــه ی هســته RNA بــا یــک پوشــینه ی لیپوپروتئینــی احاطــه می شــود. 
ــن زائده هــا  ــده می شــود. ای ــده S نامی ــی میخــی شــکل وجــود دارد کــه زائ ــی زائده های روی ایــن غشــای لیپوپروتئین
ــی در  ــاد تغییرات ــا ایج ــتند. ب ــروس هس ــدید وی ــیون ش ــال و موتاس ــی، انتق ــی، عفونت زای ــده بیماری زای تعیین کنن
زائــده ی S، هویــت ویــروس چــه بــه لحــاظ بیماری زایــی و چــه بــه لحــاظ انتقــال، از بیــن مــی رود یــا تغییــر می کنــد. 
بــا اتصــال آنتی بــادی )پادتــن( بــه زائــده S بیماری زایــی ویــروس از بیــن مــی رود. زائــده S1 )کــه خیلــی شــبیه بــه 
ویــروس خفــاش، مــرس و ســارس اســت( بــه گیرنده هــای ACE2 موجــود در ســطح ســلول های اپی تلیــال دســتگاه 
ــش  ــبند. پوش ــر می چس ــای دیگ ــه گیرنده ه ــا ب ــای کرون ــایر ویروس ه ــبد. س ــوی می چس ــی و کلی ــی، گوارش تنفس
ــده  ــای ساخته ش ــود. ویروس ه ــا می ش ــلول ره ــل س ــه داخ ــروس ب ــام و RNA وی ــلول ادغ ــای س ــا غش ــروس ب وی

جدیــد می تواننــد از طریــق اگزوســیتوز از ســلول خــارج شــوند.

 نهمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

گفت وگوی علوم انسانی و علوم طبیعی در مورد مسئله ی کرونا 
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 اگــر دارویــی بتوانــد جلــوی ایــن چســبندگی را بگیــرد و ایــن مرحلــه را بلوکــه 
کنــد، داروی بســیار مهمــی خواهــد بــود. همچنیــن اگــر پادتن هایــی بتواننــد بــه 
ــوند،  ــلول ش ــطح س ــای س ــه گیرنده ه ــال آن ب ــع اتص ــبند و مان ــطح S1 بچس س
ــبب  ــی س ــن ویروس ــا پروتئی ــد ی ــش گلیکولیپی ــد. پوش ــی می کنن مصونیت زای
حساســیت ویــروس در برابــر بعضــی از مولکول هــا مثــل اتــر، کلروفــرم، بنــزن، 
ــاره شــدن  ــا پ ــون، پاک کننــده و الــکل می شــود و می توانــد ســبب هضــم ی صاب
ــه ی  ــورد تهی ــرد. در م ــن بب ــی آن را از بی ــود و عفونت زای ــروس ش ــش وی پوش
واکســن ایــن نکتــه مهــم اســت کــه بدانیــم آیــا فــرد پــس از ابتــال بــه ویــروس 
کرونــا، می توانــد مجــدد مبتــال شــود یــا خیــر و مصونیــت بــا واکســن تــا چــه 
ــی دارد  ــر جانب ــا واکسیناســیون اث ــه آی ــن ک ــرار باشــد و ای ــد برق ــی می توان زمان
یــا خیــر. بــا در نظــر گرفتــن همــه ی ایــن شــرایط تهیــه واکســن بــرای کمتــر از 

ــود. ــر نخواهــد ب ــده امکان پذی ــا 1/۵ ســال آین 1 ت

ــوم  ــگاه عل ــنامه نگاری پژوهش ــکده ی دانش ــه ی پژوهش ــوم پای ــروه عل ــتادیار گ ــریفی، اس ــدام ش ــر گل ان ــخنران دوم دکت س
ــرات  ــا« گفــت: اث ــروس کرون ــل گیاهــان و وی ــرات متقاب ــوان »اث ــا عن انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســخنرانی خــود ب
ــروس  ــر وی ــا، 2- اث ــروس کرون ــر وی ــاه ب ــر گی ــه دو گــروه تقســیم می شــوند: 1- اث ــا ب ــروس کرون ــل گیاهــان و وی متقاب
ــه از  ــی ک ــت ویروس ــر پیشــگیری از عفون ــان ب ــر گیاه ــروه اســت: 1- اث ــامل دو زیرگ ــروه اول ش ــان. گ ــر گیاه ــا ب کرون
ــه  ــرای مقابل ــه ی واکســن ب ــرای تهی ــان ب ــوان از گیاه ــن می ت ــا اســتفاده می شــد. همچنی ــام در طــب ســنتی از آنه قدیم األی
بــا ویــروس کرونــا اســتفاده نمــود و در حــال حاضــر برخــی شــرکت های دارویــی در ایــن زمینــه تحقیقاتــی کــرده و بــه 
ــانی در  ــات انس ــه از راه اجتماع ــا ک ــروس کرون ــار وی ــر انتش ــاه ب ــذاری گی ــد. 2- اثرگ ــت یافته ان ــم دس ــی ه موفقیت های
ــل  ــان مث ــواری گیاه ــق خام خ ــا از طری ــته و ی ــوع پیوس ــه وق ــت ب ــت و برداش ــت، داش ــل کاش ــا در مراح ــزارع و باغ ه م
میــوه و ســبزیجات و عــدم ضدعفونــی آنهــا شــیوع ایــن ویــروس افزایــش می یابــد؛ گــروه دوم بــه اثــر ویــروس کرونــا بــر 
گیــاه اشــاره دارد، بــه ایــن صــورت کــه ویــروس بــه طــور مســتقیم، ســبب بیماری زایــی گیــاه نمی شــود ولــی بــر صنعــت 

ــد.  ــادی وارد می کن ــاه کاری از نظــر اقتصــادی خســارت های زی گل کاری و گی
ــروس  ــیوع وی ــی در ش ــای منف ــم از جنبه ه ــت و ه ــای مثب ــان از جنبه ه گیاه
کرونــا دخالــت دارنــد، می تواننــد روی شــیوع ایــن ویــروس اثــر بگذارنــد و 

خودشــان نیــز تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار گیرنــد.

آخریــن ســخنران دکتــر آندیــا نعمتــی، اســتادیار گــروه علــوم پایــه ی 
مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  دانشــنامه نگاری  پژوهشــکده ی 
فرهنگــی، در ســخنرانی خــود بــه موضــوع »ترکیبــات شــیمیایی مؤثــر و نقــش 
آنهــا در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا« پرداخــت و گفــت: انتقــال ویــروس کرونــا 
کوویــد 19 از طریــق انســان بــه انســان و یــا از طریــق ســطوح خشــک آلــوده 
ــی  ــا اشــک چشــم و در پ ــق عطســه، ســرفه ی ــه غشــاهای مخاطــی از طری ب
ــا دســت افــراد دیگــر انجــام می شــود. ایــن ویــروس روی ســطوح  تمــاس ب

ــا  ــای کرون ــد. ویروس ه ــت زا باش ــد و عفون ــده بمان ــا 9 روز زن ــاق ت ــای ات ــد در دم ــت و می توان ــدگار اس ــان مان بی ج
ــا افزایــش  ــن بســیار باالســت و ب ــای پایی ــدگاری آنهــا در دم ــور حســاس هســتند. مان ــت و ن ــه حــرارت، رطوب نســبت ب
ــا دماهــای مختلــف، ماندگاری هــای متفاوتــی  ــد. ایــن ویروس هــا روی انــواع ســطوح ب دمــا پایــداری آنهــا کاهــش می یاب
ــش  ــا را کاه ــی آنه ــت عفونت زای ــادی فعالی ــزان زی ــه می ــد ب ــدزدا می توان ــده و گن ــواد ضدعفونی کنن ــتفاده از م ــد. اس دارن
دهــد و یــا از بیــن ببــرد. مــواد ضدعفونی کننــده و میکروب کــش روی ســطح ســلول جــذب شــده، بــه داخــل ســلول نفــوذ 
ــاده درون  ــح م ــبب ترش ــد س ــا می توانن ــد. آنه ــاد می کنن ــالل ایج ــش داده و اخت ــمی برهم کن ــای سیتوپالس ــا غش ــه، ب یافت
ــان  ــد زم ــا می توانن ــد. آنه ــب کنن ــیدها، DNA و RNA را تخری ــک اس ــا، نوکلئی ــده و پروتئین ه ــارج از آن ش ــه خ ــلول ب س
ــیمیایی  ــای ش ــات شــامل گروه ه ــن ترکیب ــا شــوند. ای ــر آنه ــاالی تکثی ــع ســرعت ب ــش داده و مان تقســیم ســلولی را افزای
ــل  ــا، عوام ــا، دی آمیدین ه ــا، بای فنل ه ــد(، بای گوانیده ــل فرمالدئی ــا )مث ــول(، آلدئیده ــول، ایزوپروپان ــل اتان ــا )مث الکل ه
ــا  ــره(، فنل ه ــوه و نق ــل جی ــزات ســنگین )مث ــا، فل ــل آب ژاول، وایتکــس(، هالوفنل ه ــوژن )ســفیدکننده ها مث ــده هال رهاکنن
ــای  ــارم )پاک کننده ه ــوع چه ــم ن ــات آمونی ــید( و ترکیب ــتیک اس ــیژنه و پراس ــل آب اکس ــیژن ها )مث ــا، پراکس و کرزول ه

ــند. ــورفاکتانت ها( باش ــی، س کاتیون
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دهمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

نظام تربیت مدرسه ای )آموزش و پرورش( ایران در آزمون کرونا

 
در ابتــدا دکتــر رضــوان حکیــم زاده، دانشــیار دانشــگاه تهــران و معــاون 
آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش، بــه ســخنرانی بــا موضوع 
ــت و  ــران« پرداخ ــرورش ای ــوزش و پ ــرای آم ــا ب ــای کرون »پیامد ه
گفــت: بحــران کرونــا همــه شــئون زندگــی انســان ها را دگرگــون کــرد، 
ــد،  ــب نمان ــی بی نصی ــن دگرگون ــز از ای ــت نی ــم و تربی عرصــه ی تعلی
پــس از تعطیلــی مــدارس در 1۴۵ کشــور جهــان، نظام هــای آموزشــی 
در اکثــر کشــورها به ســمت آموزش هــای آنالیــن و مجــازی روی 
ــددی  ــات متع ــز اقدام ــران نی ــرورش ای ــوزش و پ ــد، وزارت آم آوردن
ــات و  ــن اقدام ــی ای ــام داد، بررس ــا انج ــران کرون ــه ی بح را در زمین
بازنمایــی آن هــا و بحــث پیرامــون پیامدهــای مثبــت و منفــی کرونــا بــر 

آمــوزش و پــرورش موضــوع ایــن گفتــار اســت.
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــات آم ــریح اقدام ــه تش ــمت اول ب  وی در قس
ــته ی  ــر بس ــرایط و در ه ــر ش ــوزش در ه ــداوم آم ــرد کالن ت رویک

ممکــن پــس از تعطیلــی، و در قســمت دوم بــه پیامدهــای مثبــت بحــران کرونــای ای نظــام آموزشــی ایــران پرداخــت  و گفــت: 
ــی و افزایــش خالقیت هــای فــردی  ــه دنیــای مجــازی، ارتقــای مهارت هــای ســواد دیجتال ــاری ب موضــوع ســفر شــتابزده و اجب
ــوا و  ــن محت ــعت  یافت ــوزش و وس ــکان آم ــان و م ــاف در زم ــار انعط ــه در کن ــاوری را ک ــته های فنّ ــتفاده از بس ــا اس ــان ب معلم
ــی،  ــی دیجتال ــکاف طبقات ــدن ش ــکار ش ــرد.  آش ــداد ک ــرایط قلم ــن ش ــت ای ــای مثب ــزو پیامده ــوان ج ــا می ت ــتراک تجربه ه اش
خــأ تعریــف عملیاتــی و عملــی ارکان تدریــس در فضــای مجــازی در دوران قبــل از دانشــگاه، خصوصــًا دوران کودکــی و لــزوم 
ــای  ــن چالش ه ــزو مهمتری ــوزش ج ــازی آم ــوازی و مج ــای م ــوزش در فضاه ــر آم ــت اندرکاران ام ــای دس ــف نقش ه بازتعری
ــود نیــز  کرونایــی تعلیــم و تربیــت در جامعــه ی مــا هســتند. آن چــه در پســاکرونا در آمــوزش و پــرورش شــاهدش خواهیــم ب
ــن شــیوه ی آمــوزش  ــدگاری ای ــت مان ــه شــود. درنهای ــت و منفــی درنظــر گرفت ــوان زیرمجموعــه پیامدهــای مثب ــد به عن می توان
دارای تبعــات دوجانبــه اســت، بارمنفــی از جهــت کارکــردی قبح زدایــی مدرســه محــوری فیزیکــی را در نظــام آموزشــی حداقــل 
در ســطح فرهنــگ عمومــی و عــوام به بــار خواهــد آورد و از ســویی دیگــر ایــن مانــدگاری می توانــد جنبــه مثبــت خــود را در 
ــه همــه ارکان  ــن امــر مســتلزم کیفیت بخشــی ب ــه نمایــش بگــذارد کــه ای ــر در مناطــق محــروم ب ــداوم آموزش هــای باکیفیت ت ت

و عناصــر دنیــای مجــازی آمــوزش اســت«.
ــا موضــوع »چالش هــای آمــوزش از  ســپس دکتــر اســماعیل عظیمــی، اســتادیار دانشــگاه تربیــت مــدرس در ســخنرانی خــود ب
راه دور در آمــوزش و پــرورش ایــران و راهکارهــای مــدارس پیشــرو در جهــان- مطالعــه مــوردی فنالنــد« گفــت: »تعطیلی هــای 

ــاد انســانی-  ــش مجــازی ابع ــن پیش نشســت علمــی همای دهمی
ــا  ــت 1399 ب ــنبه 29 اردیبهش ــران، روز دوش ــا در ای ــی کرون اجتماع
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــجویان برگ ــران و دانش ــن صاحب نظ ــور آنالی حض
نشســت کــه بــا عنــوان »نظــام تربیــت مدرســه ای )آمــوزش و پــرورش( 
ــینی  ــیدمحمد حس ــر س ــد، دکت ــزار ش ــا« برگ ــون کرون ــران در آزم ای
ــی  ــوزش ابتدای ــاون آم ــم زاده )مع ــر رضــوان حکی ــل( و دکت ــر پن )مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش(، دکتــر اســماعیل عظیمــی )اســتادیار 
)صاحب نظــر  باهــو  محســن  دکتــر  مــدرس(،  تربیــت  دانشــگاه 
ــش  ــازمان پژوه ــس س ــاور رئی ــات و مش ــات و ارتباط ــاوری اطالع فنّ
ــر  ــلجوقی )صاحب نظ ــرو س ــدس خس ــوزش( و مهن ــزی آم و برنامه ری
توســعه فنـّـاوری اطالعــات و ارتباطــات در حــوزه ی آمــوزش( به عنــوان 

ــتند. ــن نشســت حضــور داش ــخنران در ای س
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ــه حرکــت آمــوزش و  ــد-19 منجــر ب ــروس کووی ناشــی از گســترش وی
ــه ســمت ارائــه ی آموزش هــای از راه دور به صــورت مجــازی  پــرورش ب
ــتفاده از  ــرورش اس ــوزش و پ ــتا وزارت آم ــن راس ــت. در همی ــده اس ش
شــبکه اجتماعــی شــاد را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. باوجــود 
هنــوز  پــرورش،  و  آمــوزش  اقدامــات  و  زیرســاخت ها  توســعه ی 
چالش هایــی به خصــوص در حــوزه ی روش هــا و اصــول آموزشــی 
ــودن  ــی ب ــل جهان ــود دارد. به دلی ــوژی وج ــزار تکنول ــری از اب در بهره گی
بحــران کرونــا، کشــورهای دیگــر هــم شــرایط مشــابهی را تجربــه کــرده و 
اقداماتــی را بــرای بهبــود آمــوزش از راه دور انجــام داده انــد. در ایــن ارائــه 
ــد  ــا بررســی اقدامــات انجــام شــده در کشــور فنالن ــا ب ســعی می شــود ت
به عنــوان یــک سیســتم آموزشــی پیشــرو، راه حل هایــی در حــوزه ی روش 
ــه شــود. ــران ارائ ــوزش از راه دور ای ــای آم ــع چالش ه ــرای رف ــزار ب و اب

ــزار و روش تقســیم بندی کــرد و   وی راه حل هــا را در دو بخــش کلــی اب
گفــت: در بخــش روش، توجــه بــه عناصــر مختلــف یــک آمــوزش خــرد 

ماننــد ارائــه، تمریــن، بازخــورد و ارزشــیابی اســت کــه در هــر کــدام از ایــن عناصــر، می تــوان راه حل هایــی را به  صــورت کلــی 
و به صــورت خــاص تجربــه شــده در کشــور فنالنــد به نفــع سیســتم آموزشــی ایــران و در شــبکه شــاد بــه کار بــرد. همچنیــن 
ــا و  ــودن تعطیلی ه ــه غیرمنتظــره ب ــه باتوجــه ب ــت اســت ک ــز  اهمی ــوزش حائ ــت عناصــر آم ــن رعای مهارت هــای دیگــر در حی
آمــاده نبــودن معلمــان، مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. ازجملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه حــس حضــور، تعامــل، توجــه بــه بــار 
ــر از هــر کــدام از ایــن مــوارد، می تــوان  ــرای ارتقــاء و بهره گیــری مؤث شــناختی و یادگیــری اجتماعــی، عاطفــی اشــاره کــرد. ب

راهبردهایــی را بــه کار بســت کــه منجــر بــه ارتقــای یادگیــری و رضایــت یادگیرنــدگان شــود.
عظیمــی درخصــوص بخــش ابــزار گفــت:  بــا وجــود اقدمــات ارزنــده در راســتای ایجــاد پیام رســان شــاد، ارزش افــزوده ای کــه 
ــه  ــر، بلک ــان های دیگ ــا پیام رس ــابه ب ــزار مش ــک نرم اف ــه ی ــا ب ــد و تنه ــرآورده نش ــر ب ــت، به نظ ــار می رف ــزار انتظ ــن نرم اف از ای
بــا امکانــات کمتــر، اکتفــا شــد. آمــوزش و پــرورش کشــور فنالنــد بــا همــکاری بخــش خصوصــی،  اقداماتــی انجــام داده اســت 
کــه ایــن اقدامــات منجــر بــه ایجــاد ارزش افــزوده نســبت بــه نرم افزارهــا و ابــزار رایــج شــده اســت. ازجملــه ایــن امکانــات 
ــا  ــف، چت  بات ه ــیابی مختل ــای ارزش ــری از ابزاره ــری، بهره گی ــای یادگی ــدن تحلیل ه ــه ش ــه اضاف ــوان ب ــزوده می ت و ارزش  اف
ــاره  ــی اش ــبکه  های اجتماع ــای ش ــر نرم افزار ه ــزوده ب ــورت اف ــور به ص ــازی مح ــری ب ــد یادگی ــی مانن ــتفاده از روش های و اس
کــرد. اســتفاده از ایــن ابــزار دامنــه ی امکانــات در دســترس معلــم را بســط داده و بــا غنی تــر شــدن محیــط یادگیــری، منجــر بــه 
ــزار و نحــوه  ــن اب ــی از ای ــر از آموزش هــای حضــوری، می شــود. نمونه های ــی فرات ــری، حت ــر شــدن آمــوزش و یادگی اثربخش ت
به کارگیــری آن هــا در ارائــه خواهــد آمــد. مــورد دیگــر کــه در آموزش هــای دوران تعطیلــی کرونــا بــارز بــود، دسترســی عادالنــه 
بــه آمــوزش بــا کیفیــت بــود کــه ایــن مشــکل به راحتــی از طریــق آموزش هــای آفالیــن طراحــی شــده بــا ابــزار و روش هــای 

اصولــی رفــع می شــد. نمونــه ای از ابزارهــا و بســته های آموزشــی کــه در فنالنــد موجــود اســت معرفــی خواهــد شــد.
ــوزش از راه دور مجــازی در سیســتم   ــی و ابزارهــای مشــابه، آم ــوع و اصول ــای متن ــری از روش ه ــا بهره گی ــه ب ــد اســت ک  امی

ــوزان شــود«. ــری دانش آم ــت یادگی ــود کیفی ــه بهب ــه و منجــر ب ــاء یافت ــران، ارتق ــوزش ای آم

ــش  ــازمان پژوه ــس س ــات و مشــاور رئی ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فنّ ــو، صاحب نظ ــر محســن باه ــه ی نشســت دکت  در ادام
ــام  ــای نظ ــا و تهدیده ــوع »فرصت ه ــه موض ــی ب ــزی آموزش و برنامه ری
تربیــت مدرســه ای ایــران جهــت مواجهــه بــا فنّــاوری اطالعــات و 
ــزون  ــعه ی روزاف ــت: توس ــات در دوران پســاکرونا« پرداخــت و گف ارتباط
فناوری هــای نویــن اطالعــات وارتباطــات )فــاوا( و گســترش خدمــات آن 
در فضــای مجــازی تحــوالت عظیمــی را در ســطح نگــرش، بینــش وحتــی 
شایســتگی های افــراد و ســازمان ها به وجــود آورده اســت و برحســب 
ــوان در  ــا نمی ت ــتفاده از آنه ــه ی اس ــاوا و زمین ــواع ف ــا ان ــه ب ــوع مواجه ن
این بــاره الگــو یــا پارادایــم منحصــر به فــردی را تجویــز کــرد و یــا الگــوی 
موفقــی در یــک جامعــه را بــرای دیگــر جوامــع نســخه ای اثربخــش قلمــداد 
کــرد زیــرا میــزان تأثیــر و تأثــر و نقش آفرینــی فــاوا در هــر کشــور وابســته 
بــه عواملــی نظیــر توســعه ی  منابــع انســانی، اجتماعــی، فرهنــگ و ســنن، 
قوانیــن و مقــررات، بهداشــت و محیــط زیســت، شــرایط اقتصــادی و حتــی 
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نحــوه ی بهبــود و اصــالح فرآیندهــا و ســبک های مدیریتــی آن جامعــه اســت. امــا به هرحــال شــکی نیســت کــه تأثیــر تحــوالت 
ــدی  ــه و بهره من ــت خردمندان ــدم مدیری ــت و ع ــترده اس ــیار گس ــرورش( بس ــوزش و پ ــه ای )آم ــت مدرس ــام تربی ــاوا در نظ ف

ــر محســوب می شــود. ــن نهــاد اجتماعــی بســیار مؤث ــرای ای ــزرگ ب ــاوا، چالشــی ب هوشــمندانه از ف
ــی نظــری آن، به جــای  ــران و مبان  ازایــن رو در طــرح تحــول بنیادیــن نظــام تربیــت رســمی و عمومــی جمهــوری اســالمی ای
آن کــه بــه انــواع رســانه های نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی )بــا توجــه بــه وضــع عملکــرد فعلــی آنهــا در عمــوم جوامــع معاصــر( 
ــه  ــد شــده ک ــه تأکی ــن نکت ــت نگریســته شــود برای ــد تربی ــرای فرآین ــدی مشکل ســاز ب ــن و تهدی ــی خطرآفری به صــورت عامل
ــل مهــم فرهنگــی و اجتماعــی  ــن عام ــا ای ــا منفــی ب ــه و ی ــع بشــری به جــای برخــوردی منفعالن در شــرایط پیــش روی جوام
ــت کم در  ــن دس ــانه های نوی ــه رس ــواع این گون ــای ان ــب از توانمندی ه ــزی مناس ــت گذاری و برنامه ری ــا سیاس ــم ب می توانی
ســطوح ملــی و محلــی بــه مثابــه عاملــی ســهیم در فرآینــد تربیــت بــرای جبــران محدودیت هــای تربیــت رســمی و نیــز کمــک 
ــد نقــش  ــن صــورت می توان ــه شــدت تأثیرگــذار فرهنگــی در ای ــن عامــل ب ــد شــویم. ای ــواع تربیــت غیررســمی بهره من ــه ان ب
اساســی را در پشــتیبانی از فرآینــد تربیــت در جامعــه ی معاصــر برعهــده گیــرد و لــذا در نگــرش اســالمی می تــوان و بایــد از آن 
به عنــوان یکــی از ارکان تربیــت در جامعــه ی اســالمی یادکــرد« )مبانــی نظــری تحــول ص 1۸0-1۸1( همچنیــن بــا عنایــت بــه 
همیــن جایــگاه، یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای زیرنظــام تأمیــن فضــا تجهیــزات و فنّــاوری، تولیــد و تأمیــن فنّــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات متناســب بــا اهــداف ســاحت های شــش گانه تربیــت در زیرنظــام برنامــه ی درســی، البتــه بــا توجــه بــه نــه اصــل 
بســیار مهمــی اســت کــه بــرای اســتفاده از فــاوا در نظــام تربیــت مدرســه ای تعییــن شــده اند. برهمیــن اســاس در فصــل هفتــم 
ــا  ســند تحــول، یکــی از 23 هــدف عملیاتــی ایجــاد تحــول بنیادیــن عبارتســت از ارتقــای کیفیــت فرآینــد تعلیــم و تربیــت ب
ــه شــده   ــر اســتفاده هوشــمندانه از فنّاوری های نویــن )هــدف عملیاتــی 17(؛ وی در ادامــه چهــار راهــکار درنظــر گرفت ــه ب تکی

بــرای تحقــق آن را برشــمرد:
1- »توســعه ی ضریــب نفــوذ شــبکه ملــی اطالعــات و ارتباطــات )اینترانــت( در مــدارس بــا اولویــت پرکــردن شــکاف دیجیتالــی 

بیــن مناطــق آموزشــی و ایجــاد ســازوکار مناســب بــرای بهره بــرداری بهینــه و هوشــمندانه توســط مربیــان و دانش@آمــوزان«.
ــی و  ــش دولت ــارکت بخ ــا مش ــدارس ب ــوزان و م ــاز دانش آم ــا نی ــب ب ــی متناس ــوای الکترونیک ــری محت ــد و به کارگی 2- تولی

ــی. ــی مل ــه ی درس ــاس برنام ــی براس ــای درس ــوای کتاب ه ــردن محت ــی ک ــی و الکترونیک غیردولت
ــه نقــش  ــا توجــه ب ــا تأکیــد بــر روش هــای فعــال گروهــی خــالق ب ــه روزآوری روش هــای تعلیــم و تربیــت ب 3- اصــالح و ب

الگویــی معلمــان.
ــژه ی  ــی وی ــی و تربیت ــای آموزش ــازی در برنامه ه ــوری و مج ــای غیرحض ــت آموزش ه ــرداری از ظرفی ــترش بهره ب ۴- گس

ــی. ــول تربیت ــت اص ــا رعای ــوزان و... ب ــان دانش آم معلم
ــا وجــود تالش هــای فــراوان بخش هــای مختلــف نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور در  محســن باهــو در ادامــه گفــت:  امــا ب
ایــن زمینــه )مــواردی نظیــر شــبکه ی ملــی رشــد، هوشمندســازی مــدارس و....( بایــد اذعــان کــرد کــه بحــث گســترش فــاوا و 
تحقــق راه کارهــای ســند تحــول در ایــن خصــوص بــه علــل و دالیــل مختلــف در نظــام آمــوزش مدرســه ای کشــور مــا، چنان کــه 
بایــد و شــاید دنبــال نشــد. بــا این حــال انتشــار ویــروس کرونــای جدیــد- کــه به مثابــه ی ســنگین ترین چالــش جوامــع معاصــر 
ــی  ــای اجتماع ــوم نهاده ــی کســب وکارها و عم ــی تمام ــوذ ســریع، ســبب تعطیل ــودن آن و نف ــناخته ب بشــری و به واســطه ناش
ــی ناشــی از مواجهــه  ــر موضوعــات روحــی و روان ــا خانواده هــا افــزون ب ــه مــدارس و دانشــگاه ها شــد، باعــث شــد ت ازجمل
بــا بحــث پیش گیــری و درمــان ویــروس کرونــا، نیازهــا و مطالبــات جدیــدی را از در خانــه مانــدن الزامــی را احســاس کننــد 
و تعطیلــی مــدارس نیازهــای تربیتــی و پرورشــی جدیــدی را بــرای فرزنــدان ایجــاد کــرد کــه نشــان داد تدابیــر پیش بینی  شــده 
ــد. یعنــی تــالش حــوزه ی ســتادی  ــا ایــن شــرایط در میــدان عمــل مناســب نبوده ان ــرای مواجهــه نظــام تربیــت مدرســه ای ب ب
بــرای ارائــه خدمــات گســترده آموزشــی در رســانه ملــی و تدابیــر و اقدامــات انجــام شــده در بســتر فضــای مجــازی و مدیــران 
ــوزان و  ــرد دانش آم ــد عملک ــو و برآین ــک س ــری( از ی ــان یادگی ــانه و زم ــوا، رس ــی )محت ــای درس ــان، برنامه ه ــدارس، معلم م
خانواده هــا از ســوی دیگــر در عمــل ثابــت کــرد کــه نظــام تربیــت مدرســه ای کشــور مــا بــرای مواجهــه ی مناســب بــا رویــداد 

ــه آسیب شناســی دارد. ــاز ب ــدارد و نی ــا توانایــی الزم را ن کرون
ــر ایــن بحــران، عمــوم معلمــان عزیــز مــدارس  ــا توجه بــه شــرایط اضطــراری و لــزوم فائــق آمــدن ب باهــو اذعــان کــرد کــه ب
ــات و  ــی اطالع ــبکه مل ــار و بربســتر ش ــات در اختی ــل امکان ــن شــرایط خــاص باحداق به واســطه ی احســاس مســئولیت در ای
برخــی پیــام رســان ها کوشــیدند تــا بــا ایجــاد گروه هــا و کانال هــای خــاص، کالس هــای درس و تعامــل آموزشــی بیــن خــود 
و دانش آمــوز را برقــرار کــرده و بخــش اعظمــی از دغدغه هــا و نگرانــی خانــواده و دولــت را کاهــش دهنــد امــا بایــد اعتــراف 
کــرد کــه بخــش عمــده ای از دانش آمــوزان و معلمــان نیــز از ایــن امــکان )به واســطه ي عــدم پوشــش کلــی و محدودیت هــای 
زیرســاختی و تجهیزاتــی در ســطح خانــواده و در مناطــق مختلــف کشــور( محــروم شــدند. البتــه درنهایــت وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــا وجــود چالش هــای متعــدد، پــس از ارائــه ي آمــوزش بــر بســتر شــبکه های صــدا و ســیما و هم زمــان  بــا ترغیــب 
معلمــان بــه اســتفاده بیشــتر از فضــای مجــازی، نســبت بــه ایجــاد ســامانه ای مســتقل بــا مســئولیت و نظــارت خــود بــا عنــوان 



     خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           

13
99

ت 
هش

دیب
ار

40

ــم  ــکات خــوب، مه ــه موضــوع دارای ن ــای مســئولیت و مثبت اندیشــی ب ــر ایف ــرح از منظ ــرد. این ط ــدام ک ــاد« اق شــبکه ی »ش
ــوده  ــرای تحقــق همــراه ب ــا عــزم وزیــر و حمایــت همه جانبــه ي حــوزه ي ســتادی ب ــل توجــه اســت خصوصــًا این کــه ب و قاب
ــی  ــای مترق ــا و پروژه ه ــران و برنامه ه ــه از مدی ــت همه جانب ــی و حمای ــت مدیریت ــروژه در صالب ــن پ ــزرگ ای ــام ب ــت. پی اس
ــازی  ــوزش مج ــات آم ــه ي خدم ــور در ارائ ــش کش ــتوانه ي آرام ــت پش ــد( می توانس ــدارس رش ــی م ــبکه مل ــر ش ــی )نظی قبل
مناســب بــر بســتر فضــای مجــازی کشــور باشــد امــا اســتفاده از فرصت هــای فنّــاوری اطالعــات و ارتباطــات به خصــوص در 
فرآینــد تربیــت و یاددهــی یادگیــری در شــبکه ی شــاد نیازمنــد توجهــات ویــژه و تعییــن ابعــاد محتوایــی، فرهنگــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی، حقوقــی و قانونــی و نیــز آینده نگــری تأثیــر و تأثــرات آن بــر کارکردهــای اصلــی مــدارس اســت چنان چــه وجــود 
شــرایط خــاص کرونایــی و نبــود نظــام حکمرانــی و تنظیم گــری در خصــوص برخــی از مصوبــات کالن کشــور در عرصــه ي 
فــاوا )هماننــد منــع اســتفاده از موبایــل در مدرســه، تأکیــد بــر یادگیــری صــرف مجــازی و مشــکل خانــواده محــروم ...( نیازمنــد 
بررســی و اصــالح اســت. مخاطــره ی جــدی در ایــن شــرایط، ســاده انگاری مســائل اساســی و غالــب شــدن تفکــر تقــدم فنـّـاوری 
بــر تربیــت و آزادســازی آمــوزش مجــازی دانش آمــوزان از تحــت نظــارت اهــداف و اصــول و ضوابــط جریــان تربیــت رســمی 
مدرســه ای کشــور اســت کــه می توانــد چالــش اساســی بــرای تربیــت مدرســه ای در دوران پســاکرونایی باشــد زیــرا بهره منــدی 
تنهــا از فضــای مجــازی فرصــت هجمــه ای بــه کارکــرد تربیتــی مــدارس و طــرح فرضیــه مدرســه زدایی خواهــد بــود و چه بســا 
زمزمــه ی باطــل شکســت نهایــی برنامــه ی درســی رســمی و آمــوزش حضــوری را تقویــت کنــد. همچنیــن عــدم توجــه و تمایــز 
مدیریتــی شــبکه های یادگیــری رســمی بــا شــبکه های فنــی زیرســاختی و یــا شــبکه اجتماعــی مخاطــره ای بــزرگ خواهــد بــود.
وی در ادامه به راهکارهای پیشنهادی پرداخت و گفت: ایده ی راهبردی پیشنهادی این بحث استفاده تلفیقی فنّاوری در یاددهی و 
یادگیری با رویکرد یادگیری ترکیبی و فرآیندهای سازمانی سازمان یادگیرنده و هوشمند است که اقدام و عمل اجرا شده همانند 

آموزش معلمان، جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی، طرح اتصال مدارس، مدارس هوشمند، تولید و توسعه ي محتوا و 
نرم افزارهای آموزشی و تربیتی، شبکه ی رشد و... از شناخت مناسب و ترسیم مدیریتی پاسخ گو در مواجهه با چالش های این گونه 

بوده اما عدم صبوری و سعه ی صدر مدیریتی کالن یا عدم پیش بینی چالش و نگاه حداقلی و ابزاری به بهره مندی یا مداخالت 
غیر اصولی و... سبب عدم پایدارسازی و نهادینه نشدن اقدامات در مدرسه شده و تصمیمات غیرمتناسب و تصدی گرانه برخورد 
کردن با موضوعات حاکمیتی تنزل جایگاه در نقش آفرینی سیاستی، ساختاری و برنامه ای در دستگاه را رقم زد. براین اساس اهم 

برنامه و راهکارهایی که نظام تربیت مدرسه ای )آموزش و پرورش( کشور ما باید در شرایط جاری و آینده برای بهره مندی از 
فرصت های فنّاوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد تلفیق در فرآیندها و برنامه ها با الگوی ترکیبی داشته باشد.

با هو ادامه پیشنهادات خود در این زمینه را مطرح کرد: 
- اهتمام به ایفای مسئولیت اجتماعی و رسالت تربیتی مدارس در برابر دانش آموز و معلم، مدرسه و خانواده.

 فراهم سازی استمرار فرآیند تربیتی مدرسه با فراهم سازی شرایط یادگیری درهمه جا و همه زمان )همه جا حاضر(.
- برقراری حکمرانی صحیح و سالمت توسعه خدمات فنّاورانه در نظام تربیت رسمی و تعامالت سازمانی.

ــن و  ــوزان در فضــای مجــازی ایم ــان و دانش آم ــن معلم ــازنده بی ــل س ــای تعام ــاخت ها و چارچوب ه ــاختن زیرس ــم س  فراه
ســالمت.

ــر  ــوزان در ه ــی و دانش آم ــام تربیت ــر نظ ــی در براب ــالت معلم ــام رس ــت انج ــان جه ــه معلم ــای روحی ــزه و ارتق - تقویت انگی
شــرایط..

ــا  ــازمانی همه ج ــالت س ــی برخــط و تعام ــری ترکیب ــای یادگی ــخ گو و مدل ه ــد و پاس ــی روزآم ــای پردازش ــعه ی مدل ه - توس
حاضــر.

ــی  ــه ی تحصیل ــی و برنام ــی و درس ــای تربیت ــر برنامه ه ــی ب ــات مبتن ــوای و خدم ــا محت ــوزان ب ــات دانش آم ــی اوق - غنابخش
هفتگــی.

- آرامش بخشــی و باالبــردن روحیــه ي فایــق آمــدن بــر شــرایط و تقویــت امیــد بــه بهبــود شــرایط در کشــور بــرای مواجهــه 
بــا شــرایط خــاص و بحرانــی.

- ایجاد نهضت ملی تولید محتوا برای تقویت یادگیری متناسب با برنامه های درسی و تربیتی.
ــی  ــدام عمل ــرای اق ــول ب ــند تح ــکاری س ــا و راه ــت ها، راهبرده ــن و سیاس ــای تحول آفری ــداف چرخش ه ــی اه -  ارزیاب

ــرایط. ــن ش ــخ گو در ای پاس
- اســتفاده از موقعیت هــا و رســانه های متنــوع یادگیــری در فراینــد یادگیــری رســمی بــا مشــارکت پذیری حداکثــری و همــه ي 

ــت ذی صالح. ظرفی
- توسعه ي همه جانبه ی شبکه ی یادگیری ملی رشد مدارس و تأمین بسته های متنوع یادگیری با الگوهای روزآمد.

ــت مدرســه ای و اســتفاده های ســودجویانه در شــرایط  ــده ی نظــام تربی ــات تضعیف کنن ــت در حــذف تفکــرات و اقدام - مراقب
خــاص.

در ادامــه ی نشســت مهنــدس خســرو ســلجوقی، صاحب نظــر توســعه فنـّـاوری اطالعــات و ارتباطــات در حــوزه ي آمــوزش،  بــه 
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موضــوع »چگونگــی تحــول آمــوزش مجــازی در وزارت آمــوزش و پــرورش در دوران پســاکرونا« پرداخــت و گفــت: بررســی 
ــی  ــاوری ارتباط ــر فنّ ــه ی ه ــا ارائ ــه ب ــر آن دارد ک ــت ب ــه دالل ــه جامع ــی پیشــرفته ب ــای ارتباط ــه ي فنّاوری ه تاریخچــه ي ارائ
جدیــدی بــه جامعــه موجــی از بیم هــا و امیدهــا در پــی آن پدیــد آمــده اســت، برخــالف تجربــه ی بشــری، اولیــای فرهنگــی 

ــرف  ــرفته، به ص ــی پیش ــای ارتباط ــا فنّاوری ه ــه ب ــران در مواجه ای
ــن فنّاوری هــا وجــود دارد،  ــری نامناســب از ای آن کــه امــکان کارب
به طــور عمــده بــا دیــده نفــی و انــکار بــا ایــن فنّاوری هــا برخــورد 
کرده انــد و رونــد ممنوعیــت کاربــری از ویدیــو در اوایــل انقــالب، 
ــری از ماهــواره و برخــی از شــبکه های  ــت کارب ــد ممنوعی ــه رون ب

اجتماعــی تلفــن همــراه انجامیــده اســت.
ــوزش و  ــد آم ــم و جدی ــوواره قدی ــی الگ ــه بررس ــه ب وی در ادام
پــرورش در دوران کرونــا و پســاکرونا پرداخــت و گفــت: الگــوواره 
یــا الگــوی ســنتی، یــا همــان الگــوواره ی رایــج آمــوزش و پــرورش 
ــت  ــی اس ــی مبتن ــر پیش فرض های ــعه نیافته، ب ــورهای توس در کش
ــا  ــی، ب ــچ دقت ــدون هی ــال، ب ــالیان س ــول س ــه طراحــان آن در ط ک
فــرض گرفتــن آن هــا، نظامــی از آمــوزش و پــرورش را ســاخته اند 
ــد  ــدد ناکارآم ــف و متع ــل مختل ــه دالی ــر ب ــال حاض ــه در ح ک
ــدا بایــد  ــرای اصــالح ایــن الگــوی ناکارآمــد، ابت ــد. ب جلــوه می کن
پیش فرض هــای نهفتــه یــا آشــکار آن را اســتخراج و پــس از آن بــا 
بررســی انتقــادی ایــن پیش فرض هــا و جایگزیــن ســاختن اصولــی 

جدیــد، بــه خلــق نظــام آمــوزش و پرورشــی کارآمــد و متناســب بــا شــرایط اجتماعــی جدیــد اقــدام کــرد.
سلجوقی در ادامه برخی از پیش فرض های الگوواره ی سنتی یا رایج آموزش و پروش را مطرح کرد:  

- علــم و معرفــت تقریبــًا معــادل اطالعــات اســت. نتیجــه آن کــه اگــر کســی اطالعــاِت حاضــر و آمــاده را از معلــم دریافــت 
کــرد و آن هــا را به خاطــر ســپرد، صاحــب علــم و معرفــت خواهــد شــد.

- کــودکان نیــازی بــه تأمــل در مــورد مطالــب آموزشــی ندارنــد؛ چــرا کــه قبــاًل بــزرگان تأمــل و تفکــراِت الزم در مــورد ایــن 
ــد. ــل آورده ان ــب را به عم مطال

 هدف آموزش و پرورش، انتقال عادات، تجارب و آموخته های نسل قبل به نسل جدید است.
- برخــی از اصــول الگــوواره جدیــد: معروفیــت، چیــزی بیشــتر از اطالعــات اســت. بــه بیــان دیگــر،  اهمیــت پــردازش اطالعــات 

و کســب توانایــی ایــن کار، بیــش از خــود اطالعــات اســت.
ــه، هیجــان،  ــوری همچــون عاطف ــد شــناخت مســتقل از ام ــان دیگــر، فرآین ــک بعــد دارد؛ به بی ــش از ی ــد شــناخت، بی - فرآین

عالقــه و تخیــل نیســت.
ــا و  ــد در دوران کرون ــم و جدی ــک از دو الگــوواره ی قدی ــر ی ــا انتخــاب ه ــوزی ب ــذا نقــش مهارت آم ــت: ل ــه گف  وی در ادام
ــت دوران  ــد زد، بدیهی س ــم خواه ــی رق ــرایط کنون ــودکان در ش ــازی ک ــرای توانمند س ــی را ب ــای متقاوت ــاکرونا، راهکاره پس
کرونــا فضــای انتقالــی از کرونــا را تــا حــدودی مهیــا کــرد و الزم اســت پــس از ورود بــه دوره پســاکرونا بایــد الگــوواره جدیــد 

ــود. ــرورش و کشــور ش ــم در وزارت آموزش و پ ــرد حاک رویک
ــاًل مطالعــه ای داریــم کــه در ســال 1396 روی  ــی طــرز اســتفاده از آن را بلــد نیســتیم. مث در ایــران مــا حداقل هــا را داریــم ول
کــودکان 3-۵ ســال در کشــور انجــام شــده کــه طبــق آن، 6۵ درصــد کــودکان 3-۵ ســال کشــور دارای تلفــن همــراه یــا تبلــت 
هســتند. ایــن عــدد کــم نیســت؛ همچنیــن یــک ارزیابــی از کســانی کــه وارد توییتــر می شــوند انجــام شــد کــه چنــد نفــر از 

ــد ــط ۸ درص ــت؟ فق ــر چیس ــه النچ ــد ک ــوند می دانن ــر می ش ــه وارد توییت ــا ک این ه
متأســفانه 2-3 اتفــاق در آمــوزش و پــرورش افتــاده اســت. اول این کــه، مطالعــه ای نشــان می دهــد کــه ۸0 درصــد چیــزی کــه 
ــی موضــوع  ــه، متأســفانه وقت ــره نمی خــورد. دوم این ک ــه دردشــان در زندگــی روزم ــم اصــاًل ب ــوزش می دهی ــودکان، آم ــه ک ب
ــه  ــتگاه رایان ــد دس ــی و چن ــرد الکترونیک ــک وایت ب ــتن ی ــا داش ــرورش م ــوزش و پ ــد آم ــرح ش ــدارس مط ــازی م هوشمند س
هوشــمند ســازی می دانســت. شــما اســناد مالــزی را نــگاه کنیــد. از بودجــه اختصاصــی می توانیــد بفهمیــد کــه آن هــا چــه کاری 
انجــام دادنــد؟ آن هــا حــدود 30-۴0 درصــد بودجــه را بــرای تربیــت معلم هــا، 30-۴0 درصــد بودجــه را بــرای محتــوا و فقــط 
در حــدود 20 درصــد بودجــه را بــه ابــزار یعنــی رایانــه اختصــاص دادنــد. درحالی کــه مــا 100 درصــد بودجــه را بــرای ابــزار 

گذاشــتیم و تربیــت معلــم، محتــوا و .... را فرامــوش کردیــم.
وی در خصــوص راهکارهــای فعال تــر شــدن بخــش خصوصــی، گفــت: بخــش خصوصــی مــا زمانــی می توانــد فعــال شــود 
کــه بتوانیــم مجوززدایــی کنیــم. چــون قانــون اساســی مــا نگفتــه، بــرای هــر کاری بیــا مجــوز بگیــر! گفتــه، شــما بــه  هــر کاری 
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می توانیــد دســت بزنیــد جــز آنجایــی کــه قانــون منــع کــرده اســت. مــا بایــد بــه جــای گرفتــن مجــوز، ریل گــذاری یــا همــان 
ضابطه گــذاری کنیــم. تحریــم خارجــی هرچــه ســفت تر بشــود مــا بهتــر می توانیــم کمربنــد خــود را محکــم  کنیــم. ولــی تحریــم 
ــه  ــاوری دور نگ ــای فنّ ــان را از دنی ــود خودم ــث می ش ــد. باع ــاد می کن ــت ایج ــتر محدودی ــان بیش ــرای خودم ــًا ب ــی اتفاق داخل
ــوان  ــد. به عن ــراه در مدرســه می کن ــن هم ــتفاده از تلف ــورد اس ــرورش در م ــوزش و پ ــه وزارت آم ــاری ک ــه اش رفت ــم. نمون داری

ضــد توســعه و پیشــرفت اســت.
وی در ادامــه در خصــوص شــبکه ی ملــی اطالعــات و پیشــنهاد بــرای وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای دوران پســاکرونا، ســخن 
گفــت و بــرای پاســخ بــه نیازهــای آمــوزش و پــرورش در فراگیــر کــردن کاربــرد فنـّـاوری اطالعــات بــرای توســعه ی حوزه هــای 
آموزشــی و پرورشــی و اداری متناســب بــا زیرســاخت های موجــود و قابــل دســترس شــبکه ملــی اطالعــات، پیشــنهاد های زیــر 

مطــرح کــرد:
)Fog Computing( 1- استفاده از پردازش مهی

2- ایجــاد شــبکه ي اختصاصــی ابــری آمــوزش و پــرورش بــر بســتر شــبکه ي ملــی اطالعــات: بایــد اذعــان داشــت کــه شــبکه ي 
ملــی اطالعــات یــک شــبکه ســیمی مســتقل نیســت، بلکــه مجموعــه ارتباطــات زیرســاخت، مخابــرات،  اپراتورهــا و... شــبکه ملــی 
ــظ  ــد )MPLS و برچســب زنی اختصاصــی( ضمــن حف ــی مانن ــا اســتفاده از فنّاوری های ــذا ب ــد. ل ــات را تشــکیل می دهن اطالع
ــا ایجــاد یــک شــبکه مــوازی را منتفــی می شــود. نتیجــه  ــار اضافــه درون شــبکه ی ــه ب ــاز ب ــادل، نی امنیــت داده هــای درحــال تب
ــه مــوازات شــبکه ملــی اطالعــات )مشــابه شــبکه ي علمــی وزارت علــوم،  ــا ب آن کــه ایجــاد یــک شــبکه ي دیگــر در درون و ی

ــاوری( بــرای آمــوزش و پــرورش توصیــه نمی شــود و مقــرون بــه صرفــه اقتصــادی نیســت. تحقیقــات و فنّ
3- به کارگیری فنّاوری در تغییر الگوی یاددهی و یادگیری؛

۴- شیوه های نوین ارزشیابی و ارزیابی؛
وی در پایــان، مطالــب خــود را جمع بنــدی کــرد و در خصــوص اینکــه هم زمــان  بــا کرونــا و دوران پســاکرونا چــه کار می تــوان 

ــرد، گفت: ک
-  بــه بخــش خصوصــی هــم اجــازه بدهنــد تــا خدماتــی ماننــد ســامانه ي شــاد را بــه مــدارس عرضــه کننــد و فضــا را رقابتــی 

کننــد.
-  سامانه ی ماهواره ای را برای انتقال محتوا تدارک ببینند.

-  آموزش معلمان را در اولویت قرار دهند.
-  سامانه های تولید محتوا برای معلمان ایجاد کنند مانند سامانه موزابوک مجارستان.
 - بخشی از محتوای دروس را در شرایط غیرکرونایی در فضای مجازی ارائه دهند.

-  مجوز ورود تبلت دانش آموزی را صادر کنند.
-  ارزیابی های برخی دروس را به صورت برخط برگزار کنند.

- در بسط و گسترش رویکرد یادگیری معکوس بکوشند و بستر آن را فراهم کنند.
 - برخی از کتاب های درسی را به صورت الکترونیکی تولید و در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

-  امکان یادگیری مشارکتی را برای دانش آموزان در فضای مجازی فراهم کنند.
-  آموزش والدین، مربیان و معلمان را در فضای مجازی دنبال کنند.

ــم و  ــد )معل ــرار دهن ــی ق ــار ســه گروه اصل ــن در اختی ــای نوی ــا کمــک فناوری ه ــانه ای و ب ــع الزم را به صــورت چند رس -  مناب
ــواده( ــوز و خان ــر، دانش آم مدی

 بستر اینترنت را به مناطق محروم توسعه دهند البته اگر سامانه ی اختصاصی ماهواره ای ایجاد شود بهتر است.

ــرورش و  ــوزش و پ ــا، آم ــه موضــوع »کرون ــر ســیدمحمد حســینی در ســخنرانی خــود ب ــن نشســت، دکت ــن ســخنران ای آخری
ضــرورت گــذار پارادایمــی« پرداخــت و گفــت: وقتــی دربــاره ی حــال و آینــده ی جوامــع بحــث و برنامه ریــزی می شــود، یــک 
بخــش نقشــی اساســی و غیرقابــل انــکار دارد و آن آمــوزش و پــرورش اســت. زیــرا آمــوزش و پــرورش قلــب جامعــه منســجم، 
مردم ســاالر، برابــر و موفــق، اســاس توســعه ی فــردی، اجتماعــی و انســانی و مهم تریــن تعیین کننــده ی آینــده کشــورها و حتــی 
ــا  ــه آن کــه پیشــرفته ترین بخــش جامعــه باشــد، همــگام ب ــوط ب ــه من ــرای زندگــی کــردن اســت. البت ــر ب ــی بهت زمینه ســاز جهان
ــاوری، اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و غیــره بــه پیــش بــرود و حتــی زمینه ســاز و عامــل ایــن  تغییــرات علمــی، فنّ

تغییــرات باشــد.
ــب  ــته در قال ــش گذش ــاس دان ــده، براس ــرای آین ــدن ب ــی و آماده ش ــی پیش بین ــه معن ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــال حاض در ح
ــش  ــته های دان ــال بس ــکل انتق ــه ش ــم ب ــری، آن ه ــرای یادگی ــلط ب ــای مس ــا مکان ه ــدارس تنه ــت. م ــروزی اس ــای ام فراینده
ــر رامــوس ســاختاربندی  هســتند. برنامه هــای درســی موضوعاتــی مجزایــی هســتند کــه از قــرن شــانزدهم میــالدی توســط پیت
ــد، آرایــش کالس هــای درســی، چیدمــان پشت ســرهم قبــل  ــرد چندانــی در زندگــی واقعــی دانش آمــوزان ندارن شــده اند و کارب
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ــخنرانی  ــای س ــه روش ه ــری ب ــی- یادگی ــای یادده ــت، فراینده ــانزدهم اس ــرن ش از ق
و پرسش وپاســخ عصــر پیشــامدرن شــباهت دارنــد و هنــوز هــم ارزشــیابی های 
ــت  ــد، اولوی ــرل می کنن ــی را کنت ــای آموزش ــام فراینده ــه تم ــترس ک ــدار پراس حافظه م
ــد  ــان می ده ــی نش ــن ویژگی های ــت. چنی ــرورش اس ــوزش و پ ــای آم ــی نظام ه اصل
ــه  ــت ک ــی اس ــم( مبتن ــا )پارادای ــه ای از پیش فرض ه ــر مجموع ــرورش ب ــوزش و پ آم
فــرض می کنــد جهــان، آمــوزش و پــرورش و هــر آن چــه در آن اســت ایســتا )ثابــت 
ــرا )دارای نظــم  ــق(، قطعیت گ ــد روشــن و دقی ــاده )دارای قواع ــکان(، س ــان و م در زم
ــی،  ــه ســادگی آن را پیش بین ــوان ب ــه می ت ــر( اســت ک ــدون تغیی ــی روشــن و ب و ترتیب
ــق در  ــام دارد. تعم ــم ن ــم، مدرنیس ــن پارادای ــرد. ای ــت ک ــرل و هدای ــزی، کنت برنامه ری
مطالــب فــوق نشــان می دهــد آمــوزش و پــرورش بــا مســئله ای اساســی مواجــه اســت. 

مســئله ای کــه در صــورت اســتمرار، ضــرورت وجــودی آمــوزش و پــرورش را زیــر ســؤال می بــرد و شــعار »مــرگ مدرســه یــا 
آمــوزش و پــرورش« بــه واقعیــت تبدیــل خواهــد شــد. بنابرایــن تغییــر و تحــول اساســی در آمــوزش و پــرورش یــک ضــرورت 

ــت. ــی اس ــر و حتم اجتناب ناپذی
وی در ادامــه بــه نقــش  کرونــا در تســریع تحــول آمــوزش و پــرورش پرداخــت و گفــت: اینکــه آمــوزش و پــرورش بایــد تغییــر 
ــر ایــن امــر اســت. امــا در هــر  ــان مختلــف از قــرن 1۸ تاکنــون گواهــی ب کنــد، موضوعــی قدیمــی اســت و تالش هــای مربی
ــرای تغییــر اساســی  ــه دالیــل متعــددی از تغییــر بنیادیــن آن جلوگیــری شــده اســت. زیــرا در هــر تالشــی ب دوره ي زمانــی، ب
ــود  ــای موج ــرایط و نیازه ــه ش ــت ب ــدودی می توانس ــا ح ــود ت ــای موج ــاختارها و فراینده ــوز س ــرورش، هن ــوزش و پ در آم
آمــوزش و پــرورش پاســخ گویــد و بــه دلیــل آشــنابودن و تجربــه کــردن ایــن ســاختارها و فرایندهــا توســط سیاســت گذاران 
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــد ام ــن نمی ش ــد ممک ــی جدی ــاختارها و فرایندهای ــه س ــی آن ب ــاًل دگرگون ــی، عم ــران آموزش و اصالح گ
ــان آغــاز  ــان، زم ــن زم ــًا همی ــا دقیق ــل شــود، ام ــًا تمامــی بخش هــای جوامــع تعطی ــا اگرچــه ســبب شــد تقریب ــروس کرون وی
ــی و  ــت و ماجراجوی ــکاوی، خالقی ــل، کنج ــی تخی ــرورش یعن ــوزش و پ ــرا آم ــود. زی ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــه کار واقع ب
ــرایط  ــی در ش ــته، زندگ ــردی گذش ــی و غیرکارب ــای غیرواقع ــادات و باوره ــردن ع ــؤال ب ــته، زیرس ــررات گذش ــرار مک ــه تک ن
واقع بینانــه امــروز و ســاختن آینــده مناســب توســط خــود دانش آمــوزان و ایــن یعنــی تغییــر در هــر آن چــه کــه تاکنــون درســت 
فــرض می شــد. بنابرایــن کرونــا یــک تســریع کننده در تغییــر و تحــوالت آموزشــی اســت زیــرا حداقــل دربــاره ی کشــور ایــران 
ــت(  ــل و اینترن ــن )موبای ــای نوی ــری از فناوری ه ــی بهره گی ــود یعن ــرس خ ــن ت ــا بزرگتری ــرورش ب ــوزش و پ ــد آم ــث ش باع
ــا بگــذارد  ــر »گوشــی تلفــن همــراه در مدرســه ممنــوع« را زیرپ ــه ی خــود مبنــی ب ــد، مصوب مواجــه شــود و از آن اســتفاده کن
ــوان تنهــا محیــط یادگیــری و  ــه عن ــگاه مدرســه ب ــدن آن شــود، جای و اساســًا ایــن بســتر ترســناک، اصلی تریــن بســتر زنده مان
آمــوزش زیــر ســؤال بــرود و آمــوزش در خانــه ســندیت پیــدا کنــد، معلمــان بــه انــدازه تمــام ســابقه ی کاری خــود در فنــاوری و 
کاربــرد آن در آمــوزش و یادگیــری پیشــرفت کننــد، والدیــن نقشــی پررنــگ در یادگیــری فرزنــدان خــود داشــته باشــند، و صــدا 

و ســیما یــار اصلــی آمــوزش و پــرورش شــود.
حســینی ادامــه داد:  اگرچــه کرونــا ســبب شــد تغییــرات بنیادیــن در نظــام آموزشــی تســریع شــود و در زمانــی کوتــاه قابلیت هــای 
جدیــدی در آمــوزش و پــرورش شــکل بگیــرد و آمــوزش و پــرورش بــه شــرایط و نیازهــای حــال حاضــر نزدیک تــر شــود، 
امــا ایــن امــر می توانــد یــک رخــداد موقتــی باشــد و بــه محــض حــل ایــن مشــکل، تمامــی پیشــرفت ها متوقــف و آمــوزش و 
ــرات  ــن تغیی ــم تمامــی ای ــر می شــود کــه بفهمی ــی نگران کننده ت ــن وضعیــت زمان ــت قبلــی خــود برگــردد. ای ــه حال ــرورش ب پ
ــی ایســتایی و ســادگی  ــی و حت ــت پیش بین ــرل و قابلی ــی، کنت ــی قطعیت گرای ــدرن، یعن ــم م ــای پارادای در راســتای پیش فرض ه
ــی. بنابرایــن احتمــال بازگشــت آمــوزش  ــه پیش فرض هــای زیربنای ــه و فقــط ظواهــر امــر جابه جــا شــده اند و ن صــورت گرفت
و پــرورش بــه وضعیــت قبــل از کرونــا خیلــی زیــاد اســت. بنابرایــن حــاال کــه آمــوزش و پــرورش بعــد از یــک و نیــم قــرن 
ــا دگرگونی هایــی  در کشــور تغییراتــی ارزشــمند و ســازنده را تجربــه کــرده و قابلیت هایــی جدیــد یافتــه اســت، نیــاز اســت ب
اساســی و نــه تغییــر و تحوالتــی ظاهــری، واقعیــت آن را بــه حقیقتــش نزدیــک ســاخته و کمــک کنیــم بــه بخــش ســازنده و 
بســیار مهــم جامعــه تبدیــل شــود. تثبیــت و تقویــت تغییــر بنیادیــن نظــام آموزشــی و جلوگیــری از بازگشــت آن بــه وضعیــت 
نامطلــوب گذشــته نیازمنــد فراتــر رفتــن از تغییــر و تحــوالت ظاهــری و دگرگونی هــای اساســی در پیش فرض هــای آن اســت. 
ــت  ــی و قابلی ــی از ایســتایی، ســادگی، قطعیت گرای ــا یعن ــل آنه ــی مقاب ــه پیش فرض های گــذاری از پیش فرض هــای مدرنیســم ب
ــی  ــودن آن. پیش فرض های ــی ب ــل پیش بین ــی و غیرقاب ــی، غیرقطعیت گرای ــی، پیچیدگ ــه پویای ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم پیش بین
ــی اســت و  ــرورش خال ــا جــای آنهــا در آمــوزش و پ کــه در عرصه هــای مختلــف زندگــی انســان امــروز عملــی شــده اند، ام

هــر روز بیشــتر از قبــل بــه آن احســاس نیــاز می شــود.
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ــا  ــی کرون ــانی- اجتماع ــاد انس ــازی ابع ــش مج ــی همای ــت علم ــن پیش نشس    یازدهمی
در ایــران، روز چهارشــنبه 31 اردیبهشــت 1399 بــا حضــور صاحب نظــران و دانشــجویان 
ــران در دوران  ــی ای ــام آموزش عال ــیمای نظ ــوان »س ــا عن ــه ب ــت ک ــن نشس ــد. در ای ــزار ش برگ
پســاکرونا« برگــزار شــد، دکتــر محمدرضــا آهنچیــان، مدیــر پنــل و دکتــر محمــود مهرمحمــدی، 
اســتاد برنامــه ی  درســی دانشــگاه تربیــت مــدرس؛ دکتــر مســعود صفایی مقــدم، اســتاد 
فلســفه ی تعلیــم و تربیــت دانشــگاه شــهید چمــران؛ دکتــر یــداهلل مهرعلــی زاده، اســتاد مدیریــت 
آموزش عالــی دانشــگاه شــهید چمــران و مدیــر اجرایــی ســازمان مدیریــت صنعتــی خوزســتانی 
و دکتــر محمدرضــا آهنچیــان، اســتاد مدیریــت آموزشــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و مدیــرکل 
ــتند. ــور داش ــت حض ــن نشس ــخنرانان در ای ــوان س ــوم به عن ــی وزارت عل ــزی آموزش برنامه ری

در ابتــدای نشســت دکتــر محمــود مهرمحمــدی، اســتاد برنامــه ی درســی 
ــا و  ــوع »کرون ــه موض ــود ب ــخنرانی خ ــدرس، در س ــت م ــگاه تربی دانش
آشــنایی زدایی از آموزش گــری در آموزش عالــی« پرداخــت و گفــت: 
معتقــدم آموزش عالــی مــا در بُعــد شــیوه های آمــوزش و پداگــوژی 
ــه  ــت ک ــده اس ــوآوری ش ــث ن ــن از حی ــکونی مزم ــود و س ــار رک دچ
ــتانی  ــواب زمس ــا خ ــوزش ی ــوآوری در آم ــوت ن ــه آن بره ــوان ب می ت
ــیاری  ــت، هوش ــرد. نخس ــم ک ــا دو کار مه ــرد. کرون ــالق ک ــوزش اط آم
نســبت بــه اصــل کارکــرد آموزشــی، بدیــن معنــا کــه رویــداد کرونــا بــر 
ــگاه داشــتن مشــعل  ــا روشــن ن ــه ب ــن تصــور خــط بطــالن کشــید ک ای
ــن  ــل اول روش ــگاه نس ــعل دانش ــوزش، مش ــق آم ــش از طری ــج دان تروی
نــگاه داشــته می شــود، تصویــری از دانشــگاه کــه البتــه متعلــق بــه گذشــته 
ــت!  ــر اس ــان حاض ــه در زم ــدون توجی ــک و ب ــده ی اناکرونی ــک پدی و ی
ــل  ــگاه های نس ــتقبال دانش ــه اس ــر ب ــن تصوی ــذر از ای ــا گ ــد ب ــذا بای ل
دوم و ســوم و چــه بســا چهــارم برویــم!  احتمــاالً ایــن تصــور غلــط در 
ــری نقــش  ــای یاددهــی یادگی ــوآوری در فرآینده شــکل گیری برهــوت ن
داشــته اســت. تصــوری کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا نســبت بــه بطــالن 
ــا دانشــگاه عجیــن اســت و دانشــگاه  ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه آمــوزش ب ــد آمــد و ب ــی« پدی آن نوعــی »خودآگاهــی جهان
بــدون آمــوزش، دانشــگاه نیســت.  دوم اینکــه هوشــیاری نســبت بــه ماهیــت آموختنــی آمــوزش و ضــرورت اهتمــام نســبت بــه 

ــن اســت. ــی توجــه م ــون اصل ــه در بحــث حاضــر کان ــن نکت ــت آن: ای ــاء کیفی ارتق
مهرمحمــدی ضمــن بیــان اینکــه مشــاهدات مــن نشــان می دهــد در طــی ســالیان طوالنــی، تدریــس دانشــگاهی هرگــز مختارانــه 
و داوطلبانــه بــه ســمت برهوت زدایــی حرکــت نکــرده و وصــف برهوتــی آن پابرجــا مانــده اســت. کرونــا ماننــد ابــر بهــاری بــر 
ایــن وادی خشــک باریــد و در نتیجــه انــدک غنچه هــای تغییــر و نــوآوری در آن روییــد، گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه شــوک 
کرونــا ســبب شــد وجــه پرابلماتیــک آموزش گــری )ســهل و آشــنا پنداشــته شــدن کنــش آمــوزش( در آموزش عالــی رخ بنمایــد 
و از امــر آموزش گــری آشــنایی زدایی شــود! ناگهــان آمــوزش چــون یــک امــر غریــب و ناآشــنا خودنمایــی کــرد و آموزشــگران 
ــن وجــه پرابلماتیــک، همــان غیراکتســابی تلقی شــدن آموزش گــری  ــش و اســترس مواجــه ســاخت! ای ــا چال در دانشــگاه را ب
نــزد عمــوم اســتادان و حتــی سیاســت گذاران آموزش عالــی اســت. برپایــه ایــن نــگاه غالــب، صالحیــت آموزش گــری همــان 
ــرای کســب آن  ــه ب ــه البت ــه شایســتگی »پژوهشــگری« اســت  ک ــا و هزین ــد و هــم زاد بی به ــی هم آین ــه گوی ــده ای اســت ک پدی
ــا کســب صالحیــت پژوهشــگری در  ــی ب ــی گوی ــوی(. ول ــادی و چــه معن ــه کــرد )چــه م ــد بســیار بهــا پرداخــت و هزین بای

یازدهمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران:

سیمای نظام آموزش عالی ایران در دوران پساکرونا
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رشــته ای خــاص، قابلیــت آموزش گــری نیــز بــه پــاس تالش هــای مربــوط در آن عرصــه، رایــگان بــه فــرد اعطــاء می شــود!. 
شــبیه یــک اشــانتیون یــا دســتخوش در عالــم کســب وکار. گویــا قابلیــت آمــوزش در عالــم آکادمــی حکــم همــان اشــانتیون در 

ــه پژوهشــگران عرصه هــای دانشــی، به طــور طبیعــی اعطــا می شــود. ــم کســب و کار را دارد! کــه ب عال
ــه اســتادان معرفــی  ــه یــک امــر تخصصــی ب وی ادامــه داد: متخصصــان آمــوزش هرچــه تــالش می کردنــد آمــوزش را به مثاب
کننــد کــه تحصیــل و کســب مهــارت و قابلیــت در آن نیازمنــد تــالش سیســتماتیک اســت و خــود بــه خــود به دســت نمی آیــد، 
راه بــه جایــی نمی بردنــد. چــون عمــوم اســتادان قائــل بــه صبغــه ی تخصصــی بــرای آمــوزش نبودنــد و آموزش گــری را فاقــد 
بعــد تخصصــی )دانشــی و مهارتــی( می دانســتند. امــا کاری کــه از عهــده ی متخصصــان حــوزه ی آمــوزش بــر نیامــد از عهــده ی 
شــوک کرونــا برآمــد! اســتادان ناگهــان بــا تمــام وجــود بــا واقعیتــی مواجــه شــدند کــه بــا پیش فرض آنــان دربــاره ی آمــوزش 
ــان  ــم )جری ــس می توانی ــی(، پ ــش تخصص ــم )دان ــود؟ »می دانی ــه ب ــرض چ ــن پیش ف ــرد. ای ــق نمی ک ــری تطبی و آموزش گ
ــورد نظــر درس و رشــته به دســت  ــم و هدف هــای م ــم(« ســخنرانی می کنی ــت کنی ــت و مدیری ــی هدای ــه نیکوی ــوزش را ب آم
می آیــد.  اکنــون امــکان حضــور در کالس درس و ارائــه مســتقیم بحــث و درس از اســتادان دانشــگاهی ســلب شــده و گویــی 
ــا  ــد ت ــی را کســب می کردن ــد مهارت های ــذا بای ــوده اســت. ل ــا رب ــوزش را از آن ه ــان در عرصــه ی آم ــه سالح ش ــا یگان کرون
بتواننــد از عهــده وضعیــت حادث شــده برآینــد و آمــوزش را بــه جبــر زمانــه بــا تکنولــوژی اطالعــات و ارتباطــات درآمیزنــد.
 کرونــا بــا اقتضائــات خــاص خــودش شــاید بــرای نخســتین بار ناتوانــی در آمــوزش را بــه رخ بســیاری از اســتادان دانشــگاهی 
کشــید و لــزوم کســب دانــش و مهــارت در ایــن زمینــه را مطــرح کــرد و بــه آن موضوعیــت بخشــید. ایــن امــر البته اســترس های 

خــاص خــودش را هــم به همــراه داشــت کــه ایــن هــم یــک تجربــه ی تــازه و بی ســابقه بــرای اکثــر اســتادان بــود.
ــی  ــوزش مبتن ــا آم ــت، ام ــاق نیس ــن اتف ــرو ای ــا در گ ــی تنه ــری آموزش عال ــه ی آموزش گ ــی از عرص ــه، برهوت زدای  گرچ
بــر وب، به صــورت برخــط یــا نابرخــط، می توانــد حکــم »تلنگــری« را داشــته باشــد کــه ســبب هوشــیاری اســتادان نســبت 
ــه  ــر ب ــه جدی ت ــه توج ــیاری ب ــن هوش ــده و الزم اســت ای ــری ش ــژه ی آموزش گ ــت وی ــارت و قابلی به ضــرورت کســب مه
ــه، آن چــه  ــز کشــانده شــود. بل ــری نی ــش در حــوزه ی یاددهــی یادگی ــوع و گســترده ی دان ــا و دســتاوردهای متن ســایر ایده ه
ــد تکــه  ــازل چندیــن و چن ــی کــرد کــه تنهــا قطعــه ای از پ ــم ارزیاب ــارک و مغتن ــًا یــک شــروع مب ــاد را بایــد صرف اتفــاق افت
ــرای آزاد  ــن ب ــن و آفالی ــوژی آنالی ــرد تکنول ــی کارب ــود. یعن ــامل می ش ــی را ش ــری در آموزش عال ــت آموزش گ کســب قابلی

کــردن تمــام و کمــال )صــد در صــدی( فرآینــد یاددهــی یادگیــری از قیــد مــکان و حضــور فیزیکــی.
وی در ادامــه توضیــح داد: اتفــاق دوره ی کرونــا در واقــع تنهــا بخشــی از یــک »پرونــده« و آن هــم »پرونــده« ورود تکنولــوژی 
ــرار  ــران و اضط ــوارد بح ــز در م ــاید ج ــه ش ــت )ک ــس اس ــت تدری ــود کیفی ــوزش و بهب ــول در آم ــاد تح ــه ی ایج ــه عرص ب
ــک  ــوان ی ــری به عن ــه و مســئوالنه نقــش آموزش گ ــای نوآوران ــوزش و ایف ــم نباشــد(. بلکــه تحــول در آم ــه ه ــن گزین بهتری
ــت و  ــه اینترن ــی ب ــتگی این چنین ــا وابس ــه بس ــه چ ــود ک ــری می ش ــدد دیگ ــای« متع ــامل »پرونده ه ــی ، ش ــو هیأت علم عض
محتــوای الکترونیــک نیــز نداشــته باشــد. منظــور امــکان رجــوع بــه انبوهــی از اســتراتژی های تدریــس اســت کــه می توانــد 
فضــای درس و بحــث را متحــول و شــاد و فعــال کنــد و از خمودگــی ناشــی از ارائــه ی ســخنرانی  یــا اســتادمحوری رهایــی 
ــه  ــر بازی گون ــواردی نظی ــیه اســت. م ــاًل در حاش ــا کام ــال نیســت ی ــوژی دیجیت ــا نشــانی از تکنول ــا ی ــا در آنه می بخشــد ام
ــوی  ــر پورتفولی ــی ب ــس مبتن ــی، تدری ــس تیم ــای کوچــک، تدری ــب گروه ه ــال درس، حــل مســئله در قال ســاختن غیردیجیت
دانشــجویان، تدریــس مبتنــی بــر آمــوزش دانشــجویان بــه یکدیگــر و...، کــه بــا جســتجو در اینترنــت می تــوان مــوارد بیشــتری 

از ایــن دســت را شناســایی کــرد.
ــوزش  ــژوه و اســتاد آم ــوزش پ ــوزش پژوهــی )دانشــگاه آم ــب آم ــی هــم در قال ــر از برهــوت زدای ــازه، چشــم انداز دلربات  ت
ــوزش،  ــی آم ــش تخصص ــرف« دان ــر »مص ــف عالوه ب ــته های مختل ــتادان رش ــاس آن اس ــه براس ــود ک ــر می ش ــژوه( جلوه گ پ
بــرای ایفــای کارآمدتــر نقــش آموزشــی خــود، دســت بــه کار اجــرای پژوهــش در کالس درس و »تولیــد« دانــش آمــوزش در 

ــوند . ــز می ش ــود نی ــته خ رش
ــه عرصــه ایجــاد  ــوژی ب ــده« )ورود تکنول ــن »پرون ــی، از ای ــا ســبب شــد کار تحــول در آموزش عال ــداد کرون  به هرحــال روی
ــم از  ــتماتیک اع ــه کار سیس ــاز ب ــده نی ــن پرون ــه در همی ــود و البت ــاز ش ــس( آغ ــت تدری ــود کیفی ــوزش و بهب ــول در آم تح
برگــزاری کارگاه هــا و دسترســی بــه منابــع راهنمــا داریــم تــا بتوانیــم ورود عجوالنــه و ناگهانــی کنونــی را کــه قطعــًا معــرف 
ــوب  ــطح مطل ــه س ــت، را ب ــازی نیس ــزاری کالس مج ــاخت های برگ ــری از زیرس ــتفاده حداکث ــه ای و اس ــری حرف به کارگی

برســانیم.
ــدارک جنیــن اتفاقاتــی اســت، گفــت: چــرا کــه  ــرای ت  مهرمحمــدی در تبییــن علــت اینکــه تابســتان 99 بهتریــن فرصــت ب
ــکیل  ــع تش ــا من ــران ب ــا و ای ــت دنی ــد نیس ــری، بعی ــتگی آموزش گ ــک شایس ــوان ی ــی آن به عن ــمندی ذات ــر ارزش عالوه ب
کالس هــای حضــوری در نیم ســال بعــد هــم مواجــه باشــد و در این صــورت انتظــار مــی رود کالس هــای مجــازی بــا مهــارت 
ــا اســتفاده از ظرفیــت متنــوع پلتفرم هــای آمــوزش مجــازی،  ــه اجــرا گذاشــته شــوند. به ویــژه این کــه ب و چیرگــی بیشــتری ب
ــد  ــون را بای ــیابی و آزم ــن ارزش ــه lecturing خالصــی بخشــیم. همچنی ــا ادام ــتاد محــوری ی ــای مجــازی را از اس کالس ه



     خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           

13
99

ت 
هش

دیب
ار

46

به گونــه متفاوتــی فهــم و عملیاتــی کنیــم کــه بــا فضــای مجــازی و دسترســی دانشــجویان بــه همــه منابــع ســازگاری داشــته 
ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد تأکی ــد در همــه ســطوح و دوره هــای آموزشــی م ــاًل اســتفاده از digital portfolio می توان باشــد. مث

ــان کروناســت  ــه هم ــارز آن ک ــانگر ب ــال 2020 و نش ــوان از س ــاید بت ــده ش ــان آین ــرد:  در جه ــان ک ــن خاطرنش  وی در پای
ــرایط  ــه ش ــت ب ــا بازگش ــه ب ــه این ک ــروط ب ــرد. مش ــاد ک ــی ی ــگرف در آموزش عال ــی ش ــت در اتفاق ــه عزیم ــوان نقط به عن
ــی بازگشــت  ــوف در آموزش عال ــی مأل ــه وضعیــت برهوت ــم و ب ــا زده را از خاطــر نبردی ــد دوران کرون ــراث ارجمن طبیعــی می

نکنیــم.
ــن دوره از  ــه ای ــا پاس داشــت تجرب ــا اتخــاذ سیاســت های مناســب و ب ــا، الزم اســت ب ــس از کرون ــرایط پ ــا بازگشــت ش  ب
بذرهــای کاشــته شــده محافظــت شــود تــا خشــک و نابــود نشــوند. امیــد آن کــه وضعیــت برهوتــی آموزش عالــی کشــور مــا 

بــا تعقیــب اتفاقــات تکمیلــی در ســه گام بــه ســبزی و آبادانــی بــدل شــود:
- اهتمام به ارتقاء سطح به کارگیری تکنولوژی آنالین و افالین و استفاده کارآمدتر از آن.

- اهتمام به شناخت و کاربرد روش های تحول آفرین آموزش که ضرورتًا متکی به تکنولوژی نیستند.
- اهتمام نسبت به چشم انداز آموزش پژوهی و تبدیل دانشگاه به دانشگاه آموزش پژوه.

ــوان:  ــا عن ــه ســخنرانی ب ــت دانشــگاه شــهید چمــران، ب ــم و تربی ــدم، اســتاد فلســفه ی تعلی ــر مســعود صفایی مق  ســپس دکت
»تحلیــل ناکامــی آموزش عالــی در شــرایط دشــوار« پرداخــت و گفــت: »شــرایطی کــه در پــی گســترش ویــروس کوویــد 19 
یــا کرونــا در چهــان پیــش آمــد و ناکامــی در مدیریــت درســت شــرایط نشــان داد کــه جهــان آمادگــی مواجهــه بــا شــرایط 

ــا  ــدارد. ناکامــی نخبــگان جامعــه ی بشــری در برخــورد ب دشــوار را ن
ویــروس کرونــا زنــگ خطــر را بــرای نهادهــای پرورش دهنــده ی ایــن 
ــه عنــوان کانــون آمــوزش  ــی ب ــه صــدا درآورد. آموزش عال نخبــگان ب
و تربیــت کارشناســان و مدیــران نتوانســته مدیرانــی تربیــت کنــد کــه 
ــام  ــند. نظ ــته باش ــا شــرایط دشــوار را داش ــر ب ــی برخــورد مؤث آمادگ
ــل  ــی طراحــی شــده اســت. تحلی ــرای شــرایط معمول ــی ب آموزش عال
ایــن ناکامــی امــری اســت کــه بایــد مــد نظــر کارشناســان و بخصوص 

فیلســوفان تعلیــم و تربیــت قــرار گیــرد.
چــرا  گفــت:  آموزش عالــی،  ناکامــی  تحلیــل  درخصــوص  وی 
آموزش عالــی از تربیــت مدیــران و کارشناســانی کــه بتواننــد در 
شــرایط دشــوار همان گونــه کار کننــد کــه در شــرایط معمولــی 
ــه  ــل ک ــخ های محتم ــی از پاس ــت؟ یک ــوده اس ــاکام ب ــوار، ن و نادش
ــه  ــل ک ــت: به این دلی ــن اس ــتیم ای ــه آن هس ــریح و توجی ــال  تش به دنب

ــوده  ــت ب ــد نادرس ــته باش ــی داش ــد در آموزش عال ــه بای ــی ک ــواری« و جایگاه ــاره ی »دش ــی درب ــای آموزش عال پیش فرض ه
ــازل کــرده و  ــاور بــه »نامطلوبیــت دشــواری« و اتخــاذ موضــع حذفــی در قبــال آن، کیفیــت آمــوزش و تربیــت را ن اســت. ب
باعــث شــده کــه رویکردهــای تأملــی آنگونــه کــه بایــد و شــاید وارد گردونــه ی آموزش عالــی نشــود. ایــن امــر بــه پــرورش 

ــتند. ــاده هس ــوار آم ــی و نادش ــرایط معمول ــرای ش ــًا ب ــه صرف ــت ک ــده اس ــی انجامی نخبگان
ــاره  ــی درب ــاد آموزش عال ــای نه ــود: پیش فرض ه ــه می ش ــوان ارائ ــد عن ــل چن ــر ذی ــورد نظ ــث م ــار، مباح ــن گفت  درای
ــای  ــت و کارکرده ــند. ماهی ــازل و عام پس ــت ن ــوزش و تربی ــه آم ــندگی ب ــا. بس ــوده ای پیش فرض ه ــتگاه ت ــواری«. خاس »دش

ــی ــش خودآگاه ــواری در افزای ــرد دش ــواری. کارک دش
پیش فرض اول: دشواری امری است نامطلوب.

دشــواری امــری اســت ذاتــًا نامطلــوب. از ایــن رو رویکــرد نهادهــای علمــی دشــواری زدایــی از ســاحت زندگــی بشــر بــوده 
اســت. در ایــن نــگاه، زندگــی خــوب عبــارت اســت از یــک زندگــی کــه در آن از ســختی و دشــواری خبــری نباشــد. وقتــی 
ــا  ــواری ی ــز از دش ــل گری ــا تمای ــی ب ــود، ذهن های ــواری مواجــه ش ــا دش ــردی ب ــن رویک ــا چنی ــه، ب ــر جامع ــاد متفک ــه نه ک
ــی  ــد ذهن های ــا نمی خواه ــد ی ــر این اســاس دانشــگاه نمی توان ــد. ب ــرورش می ده ــی پ ــه ســهولت و راحت ــل دشــواری ب تبدی
را پــرورش دهــد کــه نــه تنهــا از دشــواری فــراری نباشــند بلکــه، او را همــواره در کنــار خــود دیــده و بــا او بــه دادوســتد 

پرداختــه و مواجهــه بــا او هرگــز غیرمنتظــره نباشــد.
پیش فرض دوم: دشواری امری است نامنتظر.

دشــواری از لحــاظ وجودشــناختی واجــد یــک هســتی اصیــل نیســت. ناگهانــی و نامنتظــر اســت. مزاحمــی اســت کــه گاه و بیگاه 
ناخوانــده سرمی رســد و زندگــی را تلــخ می کنــد. همچــون شــیطان اســت کــه ناخوانــده وارد ســاحت وجــود آدمــی شــده و 
نامنتظــر و ســر بزنگاه هــا هســتی آدمــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. و زندگــی خــوب زندگــی بــدون دشــواری اســت و 
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نهایتــًا این کــه دشــواری را می تــوان و بایــد از زندگــی زدود تــا بــه زندگــی خــوب نایــل آییــم.

ــه ی  ــای عام ــده از باوره ــوق برآم ــای ف ــت: پیش فرض ه ــا، گف ــوده ای پیش فرض ه ــتگاه ت ــوص خاس ــدم درخص صفایی مق
ــه  ــاور ب ــت. ب ــوده اس ــوام زده ب ــه ای ع ــون به گون ــی تاکن ــس آموزش عال ــتند. پ ــند هس ــا عام پس ــن معن ــوده و به ای ــردم ب م
ــه در عین حــال  ــردم اســت ک ــوده م ــارف ت ــال آن، محصــول درک متع ــی در قب ــت دشــواری، و اتخــاذ موضــع حذف نامطلوبی
تبدیــل بــه یــک مطالبــه ی عمومــی شــده اســت. ایــن مطالبــه کــه شــریان اصلــی نظــام ســرمایه داری و نظــم حاکــم جهانــی 
ــه ای کــه در عرصــه رقابت هــای سیاســی و  ــد وثیــق دارد. به گون ــروت و منزلــت پیون ــا نظام هــای ســه گانه قــدرت، ث اســت ب
اقتصــادی، و کســب منزلــت اجتماعــی، نمی تــوان بــه آن بی توجــه بــود. دانشــگاه بــه علــت وابســتگی شــدیدی کــه بــه نظــام 
قــدرت، نظــام ثــروت و نظــام منزلــت دارنــد همــواره از ایــن رویکــرد عوام گرایانــه تبعیــت کــرده اســت. از این روســت کــه 

رویکــرد نهادهــای علمــی دشــواری زدایــی از ســاحت زندگــی بشــر بــوده اســت.
وی در ادامــه بــه موضــوع ســلطه کمیــت بــر کیفیــت در آموزش عالــی، پرداخــت و گفــت: اثرگــزاری پنهــان گرایشــات توده هــا 
ــر  ــا ب ــلطه ی کمیت ه ــث س ــی، باع ــای اجتماع ــروت، و منزلت ه ــدرت، ث ــه حوزه ق ــر س ــی، در ه ــای جهان ــر رویکرده ب
ــرده  ــار ک ــت گرفت ــره کمی ــی در چنب ــام جهان ــزار نظ ــه اب ــی را به مثاب ــی شــده و آموزش عال ــا در حــوزه ی آموزش عال کیفیت ه

و ناچــار بــه ارائــه یــک تربیــت نــازل و عــوام پســند شــده اســت.
ــت و  ــواری نامطلوبی ــن از دش ــت:  درک جایگزی ــای آن، گف ــت و کارکرده ــواری و ماهی ــوص دش ــدم در خص ــی مق صفای
ــر  ــی ب ــه مبتن ــی ک ــام آموزش عال ــط آن نظ ــد. فق ــد می کن ــت او تأکی ــای مثب ــر کارکرده ــد، و ب ــودن را از او می زدای ــر ب نامنتظ
یــک هستی شناســی مثبــت از دشــواری باشــد می توانــد افــرادی تربیــت کنــد کــه بتواننــد شــرایط دشــوار را هماننــد شــرایط 
نادشــوار مدیریــت کننــد. برحســب ایــن رویکــرد جایگزیــن دشــواری یــک وجــود و حقیقــت اصیــل دارد. دشــواری میهمــان 
ــا آســانی درهم تنیــده  ــده نبــوده بلکــه از ویژگی هــای اصیــل هســتی اســت. هرگــز قابــل زدایــش از حیــات نیســت. ب ناخوان
اســت. نســبت ذاتــی و ضــروری بــا تلخــی و نامطلوبیــت نــدارد. حضــورش دائــم بــوده و ناگهانــی و نامنتظــر نیســت. حضــور 
گســترده ای در حیــات آدمــی دارد بــه گونــه ای کــه هیــچ ســاحتی از زندگــی از او خالــی نیســت. از یــک هســتی ذومراتــب 
ــه از  ــن رو فقــدان هــر مرتب ــات همــراه اســت. از ای ــی از حی ــه ی کیفــی متفاوت ــا مرتب ــه ای از او ب برخــوردار اســت. هــر مرتب
دشــواری منجــر بــه فقــدان مرتبــه ی حیاتــی وابســته می شــود. کارکردهــای دشــواری نیــز متنــوع و بــرای تربیــت ضروری انــد. 

ــه حیــات و افزایــش خودآگاهــی، حضــور ذهــن، و شــجاعت روحــی ازجملــه اساســی ترین آنهاســت. جدیــت بخشــی ب
 مبتنــی بــر ایــن درک، انســان های آگاه، خــودآگاه، عمیــق، منعطــف، شــجاع و ریســک پذیــر، امیــدوار و خوش بیــن، مــد نظــر 
ــا و به خصــوص  ــی م ــع دین ــه صراحــت در مناب ــر ب ــای دیگ ــکات و نکته ه ــن ن ــبختانه ای ــود. خوش ــد ب ــی خواهن آموزش عال
قــرآن کریــم آمــده اســت. فقــط بــه چنــد آیــه اشــاره می شــود: لقــد خلقنــا االنســان فــی کبــد ) ســوره ی بلــد آیــه ۵(. فــان 
مــع العســر یســرا. ان مــع العســر یســرا )ســوره ی شــرح آیــات ۵ و6(. یــا ایهااالنســان انــک کادح الــی ربــک کدحــا فمالقیــه 

)ســوره ی انشــقاق آیــه 6(
ــی، و به طــور  ــه کارکــرد دشــواری در افزایــش خودآگاهــی پرداخــت و گفــت: از اهــداف مغفــول آموزش عال ــه ب وی در ادام
کلــی تربیــت، توســعه دادن بــه ســاحت زندگــی آگاهانــه و افــزودن بــه عرصــه ی هشــیار ذهــن اســت. در ســاحت خــودآگاه 
ضمیــر هشــیار آدمــی تدبیــر امــور را بــه عهــده دارد. در ســاحت ناخــودآگاه، ضمیــر ناهشــیار مســئول رتــق و فتــق امــور آدم 
اســت. در ســاحت خــودآگاه آدمــی در بیــداری روحــی بــه ســر می بــرد و در ســاحت ناخــودآگاه، فــرد در خــواب اســت و امور 
او بــا مــدد عــادات، خاطــرات فروخــورده و ســاختارهای فیزیولوژیــک بــه انجــام می رســند. حــوزه ی فعالیــت ضمیــر ناهشــیار 
شــرایط معمولــی اســت. طرفــه آن کــه بیشــتر ایــام عمــر کثیــری از آدمیــان بــا مدیریــت ضمیــر ناهشــیار ســپری می شــود. و 
ــل انســانی نیســت  ــدان عمــل خودآگاهــی اســت. انســان غاف ــی و افزایــش می ــن کارکردهــای دشــواری غفلت زدای از مهمتری
کــه بــه هیــچ چیــزی توجــه نمی کنــد بلکــه کســی اســت کــه بــه آن چــه کــه بایــد توجــه نمی کنــد. قــرآن کریــم می فرمایــد 
غافــالن کســانی هســتند کــه خداونــد را فرامــوش کردنــد و مــا هــم خودشــان را از یــاد خودشــان بردیــم. )نســواهلل فانســیهم 
انفســهم(، و این کــه خداونــد بایدتریــن بایدهاســت. او کــه فرامــوش شــود یعنــی فضیلت هــا فرامــوش شــده اند و خودبه خــود 
رذیلت هــا میــدان دار می شــوند. یعنــی نبایدهــا جــای بایدهــا را می گیرنــد. کمیــت جــای کیفیــت، بدبینــی جــای خوش بینــی، 
ناامیــدی جــای امیــدواری، تنگ نظــری جــای شــرح صــدر، خودپســندی جــای نــوع دوســتی، تــک روی هــای خودپســندانه 
ــی  ــًا آموزش عال ــه جواهــر، و نهایت ــات جــای توجــه ب ــه ظواهــر حی ــه، بســندگی ب ــق و همــه جانب جــای همکاری هــای عمی

ــرد. ــان را می گی ــی فضیلــت بنی ــی جــای آموزش عال ــل اخالق ــه فضائ ــا کــم توجــه ب بی توجــه ی
ــذا بیــدار کــردن روح هــای بــه خــواب رفتــه می دانیــم  ــر این اســاس، هــدف تربیــت را گســترش حــوزه ی خودآگاهــی و ل  ب
ــرا  ــواب رفته هاســت. زی ــه خ ــردن ب ــدار ک ــالت او بی ــه رس ــود را خرمگســی می دانســت ک ــقراط خ ــه س ــود ک ــن رو ب و ازای
بیــداری ذاتــًا بــا هوشــیاری و آزادی و اختیــار همــراه اســت. لــذا اســتقبال از شــرایط دشــوار، و آمــوزش در شــرایط دشــوار 
ــی  ــس از کرونای ــد رویکــرد پ ــی بای ــا راحت ــی دشــواری ب ــم تنیدگــی ذات ــه دره ــاور ب ــت دشــواری و ب ــای مطلوبی ــر مبن و ب
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ــود«. ــی ش آموزش عال
 

ــی  ــر اجرای ــران و مدی ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــت آموزش عال ــتاد مدیری ــی زاده، اس ــدا... مهرعل ــر ی ــت دکت ــه ی نشس در ادام
ــا موضــوع »مدیریــت راهبــردی آموزش عالــی و دانشــگاهی در ایــران  ــه ســخنرانی ب ســازمان مدیریــت صنعتــی خوزســتان، ب
ــون  ــوان کان ــگاه به عن ــی دانش ــور کل ــت: به ط ــت و گف ــا« پرداخ ــران کرون ــال بح ــی در قب ــادی و اجتماع ــیت اقتص و حساس
ــی  ــی فن ــه شــبکه هایی از مبان ــر پای ــه کســب کــرده ب ــن زمین ــم کــه به صــورت تاریخــی و ســنتی مشــروعیتی در ای ــد عل تولی

و اجتماعــی پایه ریــزی شــده کــه در اتصــال اجــزای گسســته ی جامعــه 
ــهمی  ــت س ــروت و منزل ــدرت، ث ــت، ق ــای معرف ــژه خرده نظام ه و به وی
قابــل توجــه برعهــده دارد. ایــن ســهم در کشــورهای مختلــف سرشــت 
ــادی،  ــای ایج ــه در نهاده ــه ریش ــتی ک ــاوت دارد. سرش ــی متف و ماهیت
ــگاه  ــم و دانش ــور اع ــی به ط ــع و آموزش عال ــی جام ــی و هدایت حمایت

ــص دارد. ــور اخ به ط
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــروز بحران ه ــگام ب  هن
جایــگاه نهادهــا و ســازمان ها و میــزان حساســیت و اهمیــت آنهــا 
ــی  ــای طبیع ــداد بحران ه ــگام رخ ــک هن ــدون ش ــود. ب ــخص می ش مش
یــا اقتصــادی و اجتماعــی و بهداشــتی کارکــرد نهادهایــی ماننــد امنیــت، 
جامعــه  بــرای  و...  بنگاه هــا  آموزش عالــی،  و  آمــوزش  بهداشــت، 
ــک  ــوان ی ــا به عن ــاری کرون ــد. بیم ــی دارن ــت متفاوت ــیت و اهمی حساس
ــددی در  ــرات متع ــه تأثی ــت ک ــیع اس ــاد وس ــا ابع ــتی ب ــران بهداش بح
ــر  ــاوری ب ــی و فنّ ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس حوزه ه
ــته  ــای گذاش ــران برج ــان و ای ــی جه ــردی آموزش عال ــت راهب مدیری

ــور از  ــت منظ ــی اس ــادی و اجتماع ــدی، اقتص ــاختاری، فراین ــرات س ــوزه تغیی ــا در ح ــاری کرون ــر بیم ــن تأثی ــت. مهم تری اس
ــاری  ــا بیم ــه ب ــه در مقابل ــرای جامع ــی ب ــت دانشــگاه و آموزش عال ــت و مقبولی ــزان اهمی حساســیت در یادداشــت حاضــر می

ــا اســت.  کرون
وی در ادامــه بــا توجــه بــه تعطیلــی اجبــاری دانشــگاه ها در شــرایط قرنطینــه ی ناشــی از بیمــاری کرونــا دو پرســش را مطــرح 

و بررســی کــر:
پرســش نخســت: آیــا تعطیلــی دانشــگاه بــرای جامعــه به ویــژه فعــاالن بخش هــای صنعتــی، کشــاورزی و خدماتــی در مقایســه 
ــت و حساســیت برخــوردار  ــی و فرهنگــی از اهمی ــای اقتصــادی و اجتماع ــتگاه ها و بنگاه ه ــا و دس ــر نهاده ــی دیگ ــا تعطیل ب

اســت؟
ــردی  ــی و کارک ــن انتظــارات نظــری و عمل ــد بی ــران می توان ــی و دانشــگاه های ای ــت آموزش عال ــه مدیری پرســش دوم: چگون
مــردم در خصــوص حساســیت، اهمیــت و نقــش راهبــردی دانشــگاه در برنامه هــای مدیریــت بحــران خــود تجدیــد نظــر کنــد؟

مهرعلیــزاده در پاســخ بــه پرســش اول گفــت: ایــن پرســش ناظــر بــه ایــن مســئله اســت کــه آیــا تعطیلــی دانشــگاه موجب شــده 
مــردم نســبت بــه فقــدان چنیــن نهــادی احســاس کمبــود داشــته باشــند؟ از ســویی دیگــر تــا چــه انــدازه عملکــرد گذشــته و 
کنونــی دانشــگاه در بحــران کرونــا موجــب بــر حساســیت و اهمیــت مدیریــت راهبــردی در دانشــگاه ها تأثیــر گذاشــته اســت؟ 
چگونــه مدیریــت آموزش عالــی و دانشــگاه های ایــران دوبــاره در برنامه هــای مدیریــت بحــران خــود تجدیــد نظــر می کننــد؟ 
امــا پرســش دوم به دنبــال  راهــکاری بــرای تحلیــل گسســت نظــر و عمــل در افــکار مــردم اســت. به دنبــال  آن اســت مشــخص 
ــردم  ــردی م ــی و کارک ــری و عمل ــارات نظ ــن انتظ ــد بی ــران می توان ــی و دانشــگاه های ای ــت آموزش عال ــه مدیری ــود چگون ش

در خصــوص حساســیت و اهمیــت و نقــش راهبــردی دانشــگاه در برنامه هــای مدیریــت بحــران خــود تجدیــد نظــر کنــد؟
وی در کندوکاو پرسش اول و برای تحلیل میزان حساسیت و اهمیت دانشگاه دو نوع نگاه را مطرح کرد:

الــف- انتظــارات نظــری: انتظاراتــی کــه مــردم از دانشــگاه واقعــی دارنــد آن ســت کــه بتوانــد در مراحــل چهارگانــه بحــران 
)پیش گیــری، آمادگــی، مقابلــه و بازســازی و بازتوانــی( بــه جامعــه کمک رســانی کنــد. منظــور از پیش گیــری یعنــی )مجموعــه 
اقداماتــی اســت کــه بــا هــدف وقــوع حــوادث و یــا کاهــش آثــار زیانبــار آن، ســطح خطــر پذیــری جامعــه را ارزیابــی نمــوده و 
بــا مطالعــات و اقدامــات الزم ســطح آن را تــا حــد قابل قبــول کاهــش دهــد.(، آمادگــی )مجموعــه اقداماتــی اســت کــه توانایــی 
ــزی،  ــه ری جامعــه را در انجــام مراحــل مختلــف مدیریــت بحــران افزایــش می دهــد کــه شــامل جمــع آوری اطالعــات، برنام
ســازماندهی، ایجــاد ســاختارهای مدیریتــی آمــوزش، تأمیــن منابــع و امکانــات، تمریــن و مانــور اســت.(، مقابلــه )انجــام اقدامات 
و ارائــه ی خدمــات اضطــراری به دنبــال  وقــوع بحــران اســت کــه بــا هــدف نجــات جــان و مــال انســان ها، تأمیــن رفــاه نســبی 
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ــه  ــی اســت ک ــه اقدامات ــی )مجموع ــازی و بازتوان ــود( و بازس ــارات انجــام می ش ــری از گســترش خس ــا و جلوگی ــرای آنه ب
جهــت بازگردانــدن شــرایط جســمی، روحــی و روانــی و اجتماعــی آســیب دیــدگان بــه حالــت طبیعــی بــه انجــام می رســد(.
ب- انتظــارت کارکــردی و عملکــردی: به طــور کلــی بایــد اذعــان داشــت جامعــه تصویــر مثبتــی از کارآمــدی و عملکــرد 
ــازی و  ــه و بازس ــی، مقابل ــری، آمادگ ــی )پیش گی ــران یعن ــه بح ــار مرحل ــه در چه ــه جامع ــت ب ــه ی خدم ــگاه در عرص دانش
بازتوانــی( بــروز نمی دهــد. دانشــگاه و آموزش عالــی در معــرض انتقــادات فراوانــی هســت کــه ناشــی از ماهیــت کارکــردی 
و نارســایی نــگاه راهبــردی در توجــه بــه مســائل واقعــی و عینــی جامعــه به ویــژه در ســه بخــش اصلــی اقتصــاد ایــران یعنــی 

صنعــت، کشــاورزی و خدمــات اســت.
 به نظــر می رســد، در کشــور ایــران بیــن انتظــار از دانشــگاه و تصویــر از عملکــرد دانشــگاه شــکافی عمیــق در ذهنیــت جامعــه 
وجــود دارد و ایــن تصویــر باعــث شــده کــه مــردم به دلیــل تجــارب گذشــته از ناکارآمــدی دانشــگاه آن را از نظــر حساســیت 
و اهمیــت اقتصــادی واجتماعــی در رتبــه کمتــری ارزیابــی نماینــد. بــه همیــن دلیــل مشــاهده می شــود مــردم در کوتــاه مــدت 
کمتــر انتظــار دارنــد دانشــگاه بتوانــد تأثیــری بــه هنــگام بــروز بحران هــای طبیعــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی 
در زندگــی آنهــا بــه همــراه داشــته باشــد. بنابرایــن، ایــن شــکاف بیــن آن چــه مــردم از دانشــگاه انتظــار دارنــد و آن چــه عملکــرد 

ــد شــود. ــی بهره من ــد از توانمندی هــای محیط هــای دانشــگاهی به خوب ــی نتوان ــوده باعــث می شــود جامعــه ایران دانشــگاه ب
 البتــه دالیلــی بــرای بــروز چنیــن گسســت و شــکافی در حــوزه ی انتظــار و عمــل وجــود دارد. دالیلــی کــه ریشــه اصلــی آن 
ــت  ــدت تقوی ــه ش ــی را ب ــان تمرکزگرای ــت زدگی جری ــت. سیاس ــی اس ــگاه ایران ــی و دانش ــت زده آموزش عال ــت سیاس ماهی
کــرده اســت کــه باعــث شــده دانشــگاه بیــش از حــد از کارکردهــای اصیــل خــود خــارج شــود. تجــارب مختلفــی از ناتوانــی 
و نارســایی مدیریــت راهبــردی آموزش عالــی ایــران و دانشــگاه در مدیریــت بحران هــای مختلــف کشــور به ویــژه ســیالب و 
اخیــر کرونــا وجــود دارد. مشــروعیت رؤســای دانشــگاه ها در ایجــاد اجمــاع علمــی بیــن گروه هــای آموزشــی و متخصصیــن 
ــتان ها و  ــور و اس ــات کش ــاورزی و خدم ــت، کش ــر صنع ــا ب ــیب ها کرون ــی آس ــرای بررس ــف ب ــته های مختل ــگاهی رش دانش

ارائــه ی راهکارهــا بســیار انــدک بــوده اســت.
مهرعلیــزاده در پاســخ بــه ســؤال دوم گفــت: گفت وگــوی دانشــگاه و جامعــه نیــاز بــه بازنگــری دارد. گرچــه شــبکه دانشــگاه 
و جامعــه تــالش داشــته طــی چنــد ســال گذشــته بــا پوســت اندازی چنــد ســاختار وابســته بــه معاونــت فرهنگــی دیالوگــی 
فرهنگــی بــا مــردم برقــرار ســاخته اســت امــا ایــن دیالــوگ فاقــد راهبــری و برنامــه مشــخصی اســت. صرفــًا اســتادان عضــو 
ــخص  ــرد مش ــک راهب ــاس ی ــت براس ــاز اس ــه نی ــد. درحالی ک ــان می کنن ــخصی را بی ــای ش ــائل و دغدغه ه ــبکه مس ــن ش ای
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــای اســتادان ب ــدی و دیدگاه ه ــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و آموزشــی مســائل طبقه بن در حوزه ه
جامعــه در آن قالــب ســازماندهی شــود.دپارتمان های علمــی و آموزشــی دانشــگاه در ســکوت علمــی بــه ســر می برنــد. حــال 
ــه نظــرات ودیدگاه هــا و  ــا تشــکیل کارگروهــای مجــازی و شناســایی مســائل مهــم جامعــه در آن زمین آن کــه می توانســتند ب
نســخه های علمــی خــود را در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد. عمــده دغدغــه ی رؤســای دانشــگاه ها حضــور اســتادان در گــروه 
یــا ارائــه ی آمــوزش مجــازی اســت. زیــرا هنــوز دانشــگاه در صــدد ایفــای نقــش ســنتی خــود یعنــی آمــوزش و اتمــام برنامــه 
ــت  ــدرت مدیری ــا به ن ــازد! ام ــاده س ــدرک آم ــرم و دادن م ــان ت ــات پای ــرای امتحان ــا را ب ــا آنه ــت ت ــجویان اس ــی دانش درس
راهبــردی آموزش عالــی و دانشــگاه های ایــران در صــدد تبدیــل فرصــت بــه تهدیــد هســتند. مشــکالت تــازه و تجربــه نشــده 
ــرای حــل  ــوز ب ــی و دانشــگاه ها هن ــد آموزش عال ــران ارش ــا مدی ــوند. ام ــل ش ــد واکاوی و تحلی ــت دانشــگاه ها بای در مدیری
ــال راه حل هــای ســنتی و تکــراری هســتند. بازنگــری فرایندهــا، ســاختارها، فرهنــگ  ــا دنب مشــکالت ناشــی از بحــران کرون
جدیــد تدریــس و پژوهــش، فنّاوری هــای نویــن و از همــه مهم تــر تــالش دانشــگاه بــرای ایفــای نقــش در مراحــل چهارگانــه 
بحــران کرونــا درحــوزه ی مســائل راهبــردی دانشــگاه ها، دانشــجویان، اســتادان، آمــوزش و پروهــش، تأمیــن هزینه هــا، تعامــل 

بــا جامعــه و ســاختارها و فرایندهــای جدیــد نامشــخص اســت.

و در آخــر دکتــر محمدرضــا آهنچیــان، اســتاد مدیریــت آموزشــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و مدیــرکل برنامه ریــزی آموزشــی 
ــت:  ــاکرونا« گف ــای پس ــردا در دنی ــی ف ــرای آموزش عال ــا ب ــای م ــوع  »تکلیف ه ــا موض ــود ب ــخنرانی خ ــدر س وزارت علوم
ــری  ــان ها، همه گی ــدن انس ــِی بیمارش ــه نگران ــر ب ــمی منج ــیوِع جس ــز ش ــه ج ــد-19 ب ــروس کووی ــری وی ــه ی همه گی دغدغ
ذهنــی نیــز داشــته اســت کــه دامنــه آن بحث هــا و تحلیل هــای مــردم کوچــه تــا اندیــش ورزان و متخصصــان را دربــر گرفتــه 
ــان از ایــن رخــداد به عنــوان یــک پدیــده ی  اســت. آن چــه ایــن طیــف گســترده از افــراد را از هــم تفکیــک می کنــد، درک آن
ــد-19 اســت؛  ــروس کووی ــه وی ــی شــبیه ب ــاره بحران ــی دوب ــا« در این جــا فــرض پدیدای ــا« )منظــور از »مان ــا »مان »درگــذر« ی
منظــور مانایــی ایــن ویــروس به طــور خــاص نیســت.( و پیامدهــای »کوتــاه« یــا »بلنــد مــدت« آن بــرای انســان و جهــان اســت. 
در گیــرودار شــرایطی کــه پیــش آمــده اســت، تحلیل هــا و بحث هــای زیــادی دربــاره ی آمــوزش و آموزش عالــی نیــز مطــرح 

و بــه بحــث گذاشــته شــده اســت.
 وی ادامــه داد: در نــگاه بــه همه گیــری ویــروس بــه منزلــه ی پدیــده درگــذر بــا پیامــد کوتــاه مــدت، آموزش عالــی واکنــش 
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ــی  ــوزش الکترونیک ــه آم ــیک ب ــا کالس ــوزش حضــوری ی ــی از آم ــق جا به جای ــاده ترین شــکل ممکــن از طری ــه س خــود را ب
ــا،  ــای درس، درمان گاه ه ــد: در کالس ه ــل« ش ــن عم ــه حی ــی در »برنام ــرات عملیات ــه تغیی ــر ب ــگاه منج ــن ن ــان داد. ای نش
ــود،  ــری ب ــغول یادگی ــجو در آن مش ــه دانش ــی ک ــه محیط های ــا و هم ــا، کلینیک ه ــا، مزرعه ه ــا، کارگاه ه ــا، آتلیه ه آزمایش گاه ه
ــه شــیوه های غیرحضــوری ادامــه یافــت: ایــن چرخــش  ــه شــکل حضــوری متوقــف و ب ــه آمــوزش ب ــوط ب فعالیت هــای مرب
حاصــل گســترش اینترنــت در دو دهــه ی گذشــته و ظرفیتــی اســت کــه از طریــق آن بــرای مراجعــه بــه ایــن شــیوه، فراهــم شــده 

ــن  ــد و ای ــت بازنمان ــل، از حرک ــِر ری ــن تغیی ــا ای ــی ب ــار آموزش عال ــود. قط ب
ــه تازگــی  ــه البت ــی شــد ک ــرای آموزش عال ــه دیگــری ب ــار، تجرب ــر بی اختی تغیی
ــرای اجــرای  ــار خــود ب ــه اختی ــی ب نداشــت: پیشــتر هــم نظام هــای آموزش عال
ــود. در  ــرده ب ــدام ک ــری اق ــتره محدودت ــی در گس ــیوه الکترونیک ــه ش ــه ب برنام
حــال حاضــر آموزش عالــی نمی توانــد بــا نــگاه اجرایــِی فقــط بــه ایــن پدیــده 
و پیامدهــای آن، بــه ریــل بازگــردد درحالی کــه آثــار و عــوارض ناشــی از تغییــر 

ــگارد. ــا ســاده می ان ــده ی در شــرایط اضطــرار و بحــران را نادی
 مهرعلیــزاده ضمــن بیــان اینکــه پــس از واکنــش مدیــران دانشــگاهی بــه بحــران 
برخاســته از همه گیــری ویــروس کوویــد-19، کــه در اقــدام بــدان نیــاز چندانــی 
ــه مشــورت گرفتــن و تقاضــای مداخلــه از اصحــاب تعلیــم و تربیــت حــس  ب
ــت در  ــم تربی ــتادان و کارشناســان عل ــرای اس ــته ای ب ــای نانوش نشــد؛ تکلیف ه
ایــن گــذرگاهِ دشــوار، متصــور اســت، گفــت:  مــا بایــد آموزش عالــی را بــرای 

ــاری کنیــم. ــا پیامدهــای بلندمــدت ی ــا ب ــا موضــوع همه گیــری ویــروس، به عنــوان پدیــده ای مان مواجهــه ی موجــه ب
وی در ادامــه دربــاره ی برخــی از زاویه هایــی از تکلیــف کــه در ایــن شــرایط بــه روی مــا بــاز اســت، مــوارد ذیــل را مطــرح 

کــرد: 
- مفهوم آموزش به کمک تدریس و بررسی امکان جایگزینی آن با آموزش از طریق یادگیری خودراهبر
- الزامات یادگیری واگذار شده به دانشجویان جز آن چه نظام برنامه ریزی درسی برای آن درنظر می گیرد

- پیش رانی یا پیش گیری حرکت آموزش عالی به سوی محوریت فرد )دانشجو( در آموزش
- نقش های جدید استادان در تولید محتوای یادگیری و چگونگی ارائه اثربخش آن

- الزامات تغییر در درک از آموختن و ارزشیابی پیامدهای یادگیری
- نگاه به مرزهای کالس به منزله حد و اندازه کنترل فرایندها و فعالیت های یادگیری

- اجتماعات یادگیری به عنوان جایگزین های دانشگاه و نظام آموزش رسمی
- کارکرد برنامه ریزی به ویژه برنامه های بلند/ میان مدت در تنظیم نقشه یادگیری دانشجو

- روابط انسانی در محیط یادگیری و بازبینی نقش و مرتبت آن در رشد دانشجو
- وجود و گسترش دامنه نفوذ و حضور حاشیه ها )طبقه ها، مفاهیم( در متن آموزش
- عدالت آموزشی و قابلیت پیش گیری آموزش عالی از بازتولید فقر در دنیای جدید

- انضباط و بازتعریف آن در مدیریت فرایند یاددهی- یادگیری
- نقــش و جایــگاه مهندســان بــرق و کامپیوتــر و صنایــع و متخصصــان فنـّـاوری اطالعــات در تدویــن برنامــه و تنظیــم نظامــات 

ا جر ا
- جایــگاه و نقــش نهادهــای اجتماعــی ماننــد خانــواده، مؤسســات فرهنگــی، رســانه ها و مــوارد نظیــر، در تحقــق هدف هــای 

آمــوزش دانشــگاهی
بــا ســاماندهی متخصصــان آمــوزش از ســوی یکــی از مراجــع رســمی مــورد وثــوق و دارای وجاهــت حداکثــری، ماننــد گــروه 
ــا مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی  علــوم تربیتــی شــورای بررســی متــون پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ی
ــد  ــط می توان ــتگاه)های( مرتب ــط دس ــران مرتب ــری مدی ــارکت حداکث ــا مش ــا ب ــی تکلیف ه ــه و بررس ــی، مطالع آموزش عال
ــران  ــوان سرمشــق سیاســت گذاران و مدی ــد به عن ــار خــود، بتوان ــه در یکــی از نخســتین آث ــتاوردهایی شــود ک ــه دس منجــر ب

ــد«. ــل کن ــی عم آموزش عال
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دوازدهمیــن پیش نشســت علمــی همایــش مجــازی ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا 
در ایــران، روز شــنبه 3 خــرداد 1399 بــا حضــور صاحب نظــران و دانشــجویان از ســاعت 
ــا عنــوان »مدیریــت فضــای خانــواده در  16 الــی 1۸ برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه ب
شــرایط کرونــا بــا رویکــرد روان شــناختی تربیتــی« برگــزار شــد، دکتــر بهــاره نصیــری مدیــر 
ــوم ســالمت و زندگــی  ــأت علمــی دانشــکده عل ــی عضــو هی ــه یزدان ــر فرزان ــل و دکت پن
ــت و  ــی، صنع ــور زیربنای ــیون ام ــر کمیس ــژادی دبی ــره ن ــر اطه ــفورد و دکت ــگاه آکس دانش

محیــط زیســت هیــأت دولــت به عنــوان ســخنران در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

ــوم ســالمت و  ــأت علمــی دانشــکده  ی عل ــی، عضــو هی ــه یزدان ــر فرزان ــدای نشســت، دکت در ابت
ــردن و  ــه ک ــی دوره ی ایزول ــوان »بررس ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــفورد، در س ــگاه آکس ــی دانش زندگ
ــه  ــن کار در زمین ــت: ای ــودی« گف ــاس  نیک ب ــف احس ــای مختل ــر روی جنبه ه ــذاری ب فاصله گ
ــتن  ــی داش ــت و یکپارچگ ــاس کلی ــوزه ی احس ــده آن در ح ــی ش ــدل طراح ــت. م well being اس

در زندگــی برمبنــای accupational science و تئوری هــای سیســتمی اســت. بدین صــورت کــه 
ــن   ــادل بی ــراری تع ــی در برق ــتن را در زندگ ــوب زیس ــودن و خ ــوب ب ــاس خ ــان ها، احس انس
ــی  ــود زندگ ــان belonging و بهب ــود being تعلقاتش ــتن خ ــودن و زیس ــت ب ــه در جه ــی ک کارهای
becoming انجــام می دهنــد اگــر کارهایــی کــه انجــام می دهنــد در زمینــه ایــن ســه کارکــرد باشــد 

ــودی  ــی و احســاس نیک ب ــد یعنــی احســاس خوب ــی در فــرد به وجــود می آی یــک احســاس تعادل
ــرده و  ــت ک ــا درس ــن مبن ــر ای ــنامه ای ب ــد پرسش ــدا می کن ــود پی ــاس wellbeing در او بهب و احس
ــاز being-becoming-belonging و  ــن ســه نی ــر روی ای ــردن ب ــه ک ــان ایزول ــر روی زم ــه ای ب مطالع
تأثیــر آن بــر افــراد انجــام دادم نتایــج نشــان داد تأثیــرات بیشــتر در زمینــه ی belonging و being بــار 

ــی داشــته اســت. ــر منف ــه ی becoming تأثی ــت و در زمین مثب
ــان  ــر زندگــی روزمــره ی زن ــزوا ب ــا هــدف بررســی تأثیــر دوره ی ان وی ادامــه داد: ایــن مطالعــه ب
ــورد  ــن دوره م ــان از ای ــی درک شــده توســط زن ــا منف ــت ی ــر مثب ــر انجــام شــده اســت. تأثی تأثی
ــر مــدل احســاس  ــرار گرفــت. پایه هــای نظــری توســعه ســؤاالت نظرســنجی مبتنــی ب بررســی ق

دوازدهمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

مدیریت فضای خانواده در شرایط کرونا با رویکرد روان شناختی تربیتی
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یکپارچگــی و تمامیــت فــرد و زندگــی بــوده اســت. طبــق ایــن مــدل، اگــر بیــن آن چــه فــرد انجــام می دهــد تــا نیازهــای 
ــادار وجــود داشــته باشــد در او  ــرآورده ســازد، هماهنگــی معن ــق را ب ــق بخشــیدن و تعل ــرای زندگــی، خــود تحق خــود ب
احســاس تمامیــت و یکپارچگــی ایجــاد می کنــد. احســاس یــک کل واحــد بــودن،  تعــادل، یکپارچگــی و هماهنگــی بیــن فــرد 
ــرای  ــی  ب ــم اســترس ها و نگران ــان به رغ ــق، زن ــن تحقی ــای ای ــق یافته ه ــراه اســت. طب ــودی هم ــا حــس نیکب ــای او ب و دنی
آینــده، برداشت شــان از شــرایط موجــود در رابطــه بــا زندگــی، و متعلقــات خــود نســبت بــه قبــل از شــیوع کرونــا مثبت تــر 
ــر روی برنامه ریزی هــای آینــده ی زندگــی و دســت یابي  ــود کــه ایــن دوران ب ــزوا حاکــی از آن ب ــان از ان ــود. برداشــت زن ب

ــزوا تغییــری نکــرده اســت. ــل از دوره ان ــه قب ــه اهداف شــان نســبت ب ب

ــوع   ــه موض ــت، ب ــأت دول ــت هی ــط زیس ــت و محی ــی، صنع ــور زیربنای ــیون ام ــر کمیس ــژادی، دبی ــره ن ــر اطه ــپس دکت  س
ــت:  ــت و گف ــان« پرداخ ــر زن ــا ب ــای کرون ــرات و پیامده ــش اث ــر کاه ــی ب ــاب آوری اجتماع ــای ت ــش مؤلفه ه ــل نق »تحلی
ــادی،  ــی، اقتص ــرات اجتماع ــا تغیی ــازگاری ب ــترس ها و س ــر اس ــه ب ــه در غلب ــک جامع ــی ی ــی، توانای ــاب آوری اجتماع ت
سیاســی و محیــط زیســتی اســت. جوامــع امــروز، سیســتم های پیچیــده ای هســتند کــه در ایــن سیســتم ها، تنش هایــی بیــن 
ــر رســاندن  ــه حداکث ــرای ب ــالش ب ــد ت ــه پیام ــره وری وجــود دارد و برخــی از ریســک های سیســتمیک ک ــاب آوری و به ت
ــی  ــد. توانای ــر می کنن ــار تغیی ــاب آوری را دچ ــده و ت ــاد ش ــف ایج ــتم های مختل ــوند، در زیرسیس ــی می ش ــره وری، تلق به
پیش بینــی، جــذب، برگشــت بــه حالــت اولیــه و ســازگاری بــا تهدیدهــای غیرمنتظــره، مهم تریــن ویژگی هایــی هســتند کــه 
ــا  ــد. شــیوع ویــروس کرون ــه آنهــا نیــاز دارن ــرای بقــا و بهبــود عملکــرد خــود در ابعــاد مختلــف، ب سیســتم های پیچیــده ب
در ماه هــای اخیــر و در ســطح جهــان، موجــب ایجــاد اثــرات زیــادی بــر بخش هــای ســالمت و اقتصــاد جوامــع شــد کــه 
هــر یــک از ایــن اثــرات، خســارت های زیــادی را در پــی داشــته و عالوه بــر آن، پیامدهــای اجتماعــی گوناگونــی را نیــز در 
مقیاس هــای مختلــف، بــه همــراه داشــته و خواهــد داشــت. ایــن پاندمــی بــه وضــوح نشــان داد کــه برخــی از سیســتم های 
انســان ســاخت بســیار شــکننده بــوده و شــکنندگی آنهــا، خســارات جبــران ناپذیــری را بــر جوامــع تحمیــل کــرد. در حــال 
ــه  ــال، جامع ــتند و در عین ح ــی هس ــن پاندم ــط ای ــده توس ــد ش ــوک تولی ــذب ش ــرای ج ــالش ب ــا در ت ــر، دولت ه حاض
ــی اجــزای  ــاب آوری، معرف ــه، بررســی مفهــوم ت ــن مقال ــاز برگشــت و احیاســت. در ای ــرای آغــاز ف ــل در تــالش ب بین المل
ــر  ــا ب ــر کرون ــی چگونگــی تأثی ــا و ارزیاب ــه م ــی جامع ــه اســترس های مســتقیم و غیرمســتقیم کنون ســازنده آن، اشــاره ای ب
جامعــه، نکاتــی اســت کــه در تحلیــل نقــش مؤلفه هــای تــاب آوری بــر کاهــش آثــار و  پیامدهــای کرونــا به ویــژه بــر زنــان، 
بــا تأکیــد بــر نقش هــای چندگانــه آنــان در خانــواده و جامعــه، مــورد بررســی قــرار می گیــرد و راهکارهــای پیشــنهادی بــا 

ــود. ــان می ش ــده بی ــاد ش ــای ی ــتفاده از مؤلفه ه اس

پیام تسلیت مقامات و استادان به رئیس پژوهشگاه

ــال درگذشــت حــاج  ــه دنب ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب ب
ــور،  ــس جمه ــان رئی ــی معاون ــگاه، برخ ــس پژوهش ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس ــدر دکت ــادی، پ ــت ا... قب نعم
نماینــده ی مجلــس شــورای اســالمی و تعــدادی از مســئوالن لشــکری و کشــوری بــا ارســال پیامــی ارتحــال 

ــد. ــی ایشــان را تســلیت گفتن ــدر گرام پ

همچنیــن وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، معاونــان ایشــان و جمعــی از اســتادان و فرهیختــگان بــا ارســال 
ــگاه ها  ــگاه ها، پژوهش ــای دانش ــد. رؤس ــلیت گفتن ــادی تس ــر قب ــه دکت ــه را ب ــن ضایع ــه ای ــی جداگان پیام های

و بســیاری از  شــخصیت های علمــی کشــور نیــز طــی دیــداری جداگانــه ایــن ارتحــال را تســلیت گفتنــد.

ــادی،  ــر قب ــی دکت ــدر گرام ــد دو شــهید گرانقــدر میهن اســالمی  و پ ــادی وال گفتنی اســت، حــاج نعمــت اهلل قب
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پــس از طــی یــک دوره بیمــاری درگــذش و پیکــر آن 

مرحــوم در زادگاهــش، آمــل بــه خــاک ســپرده شــد.
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