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در سرزمین ما با شور و پویایی یک کنش سیاسی– اجتماعی
یعنی انتخابات همراه بود .دانشگاهها ،که در فصل انتخابات
از پیشرانان این پویش اجتماعی محسوب میشوند،
بهجهت کاهش فعالیتهای حضوری و چرخش به سمت
فعالیتهای مجازی ،شور و رونق همیشگی را نداشتند.
بااینحال ،نقش دانشگاهیان ،اعم از دانشجویان و استادان،
در کمک به برگزاری آن در سطحی که فراخور و بایستۀ نظام
باشد ،غیرقابلانکار است .اگر در نگاهی کوتاه بخواهیم
نسبت میان انتخابات و دانشگاه را با گونههای مختلف و
متفاوت آن واکاوی نمائیم ،مهمترین آن عنصر ارتقاء آگاهی،
مطالبهگری و تغییرخواهی است که در سطح نخبگانی و
در فضای فرهنگی اجتماعی دانشگاهها قابل تفسیر است.
برخی مباحث به ارتقاء آگاهیهای عمومی و رویآوری به
عقالنیت در برابر روشهای تبلیغاتی درونتهی میانجامد؛
مباحثی چون صالحیت و شایستگی افراد برای عهدهداری
پستهای مدیریتی در کشور ،تالش برای ار ٔ
ائه الگو و برنامه
در راستای رویکردهای هر یک از داوطلبان ،برجستهسازی
نقاط ضعف و قوت مدیریت کشور که در تبلیغات این
نامزدها خودنمایی میکند و سنجۀ قابلقبولی برای جلب
اعتماد عمومی بهویژه دانشگاهیان بهمنظور برخورداری آنان
از مبانی علمی و پژوهشی است .در همین راستا ،با طرح
دیدگاهها و وعدههای نامزدها عرصۀ مطالبهگری در همه
ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،و فرهنگی آن برجستهتر میگردد.
در پی این دو مؤلفهٔ ،
زمینه تغییر و دگرگونی از وضع موجود
به وضع مطلوب فراهم میشود .اکنون که فصل انتخابات
انتظار تغییر و مطالبهگری
به پایان رسیده است ،اندکاندک
ِ
آن خودنمایی میکند .با آغاز سال تحصیلی جدید ،پس
از حدود دو سال توقف فعالیتهای حضوری ،در پی
شیوع بیماری کرونا و تغییر مدیریت قوۀ مجریه در کشور،
بایستههای توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها،
که شاید بتوان آن را دورۀ بازپروری فرهنگی و اجتماعی بهویژه
برای دانشجویان ورودی دو سال اخیر نامید ،با اهمیتتر
میشود و بر این اساس ،همۀ فعاالن سیاستگذاری و
برنامهریزی فرهنگیاجتماعی و نیز مجریان آن میبایست
آمادگی الزم برای این آغاز دوباره را داشته باشند.
امید است این تغییرات برای دانشگاهیان فصل نوینی
همراه با پویایی ،امید و نشاط در تمام زمینههای علمی،
پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی باشد.
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بایست ههای سیاس تگذاری و برنام هریزی فرهنگ یـاجتماعی
ٔ
در دوره کرونا و پساکرونا
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چین ،انگلستان و آمریکا به مرز بحران رسید .با وجود سیر
گسترش ویروس از شرق به غرب ،که میتوانست زمینۀ
آمادگی بیشتر را در این کشورها فراهم کندّ ،اما عنصر
غافلگیری در برابر آن مشهود بود .مرحلۀ دوم ،مرحلۀ
مسألهشناسی وچارهاندیشی است که در آن ابعاد موضوع،
پیامدها ،منشأ پیدایش ویروس ،شیوهها و راهحلهای
برطرفکردن و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفته
و نقشۀ راهی برای این عملیات طراحی میشود .هرچه
میزان دقت و همهجانبهنگری در این مرحله بیشتر باشد،
موفقیت در مرحلۀ سوم ،که اجرا و عملیاتیکردن آن است،
با موفقیت و سهولت بیشتری همراه خواهد بود .در ایران
نهادها و مؤسسههای آموزشی همچون دانشگاهها بهعنوان
متولیان آموزش عالی در یکسا لونیم اخیر با پدیدۀ این

پدیدههای اجتماعی با ابعاد مختلف آن همواره
زمینهساز تغییر در کنشهای فردی و گروهی هستند .این
امر اقتضای سازگاری سرشت انسانی با زیستبوم خود
و توانایی او برای مدیریت شرایط همسو و فراهمکردن
خواستهها و برآوردن نیازهای مادی و معنوی اوست .افراد
و جوامع در رویارویی با چنین پدیدههای اجتماعی سه
مرحله را از سر میگذرانند :نخست ،مرحلۀ رویارویی
ً
که غالبا غافلگیرانه و بدون راهبرد حل مسأله است و
میتواند مشکالت و هزینههایی برای مدیریت آن پدید
آورد .بهعنوان نمونه ،پس از همهگیری بیماری کووید19-
و انتشار آن در دنیا ،کشورها و جوامع پیشرفته و برخوردار
و آشنا با بیماریهای واگیردار دچار چالش شدند و مهار
و کنترل این بیماری در بسیاری از این کشورها همچون
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دوم ،تالش برای جلوگیری از تغییر ذائقههای فرهنگی
بیماری همهگیر مواجه شدند که چرخش فعالیتی آنها
ّ
چه در عرصۀ دینی و چه در عرصۀ ملی و میهنی بود .با
را در پی داشت .مرحلۀ غافلگیری و رویارویی نخستین
متوقفشدن بخشی از فعالیتهای فرهنگی حضوری ،از
با عوارضی همچون فقدان برنامه و نبود زیرساختها
حوزۀ دینی همچون مراسمهای معنوی ،نمازهای جمعه
و نداشتن تجربۀ مشابه همراه بود؛ ّاما این مرحله با
و جماعت ،اعتکاف ،زیارت و پیادهروی اربعین و مانند
شتابی درخور ،جای خود را به مرحلۀ مسألهشناسی و
ّ
آن گرفته تا حوزۀ ملی مانند سفرها و اردوهای جهادی،
راهحلجویی داد که البته در عرصههایی چون آموزش به
راهیان نور ،راهپیماییهای مناسبتی و مانند آن ،امکان
جهت محوری و زمانمندبودن آن زودتر اتفاق افتاد؛ ّاما
فاصله گرفتن از این فعالیتها و کماهمیتشدن آنها را
در عرصههای فرهنگیاجتماعی با اندکی تأخیر رخ داد.
ٔ
ٔ
قوت میبخشید که سیاست پرداختن رسانهای به آنها و
پدیده اجتماعی در از دست
تجربه تلخ این
برجستهسازی آن و برگزاری محدود
دادن سرمایههای ارزشمند
و همراه با رعایت دستورالعملها
انسانی همچون بسیاری از
ّ
بودن
ع
تاب
و
فرهنــگ
امــر
بودن
ال
ســی
تا حد زیادی نقش پیشگیری از
استادان دانشگاه ،دانشجویان
نیز
و
زمانــی
اقتضائات
به
نســبت
آن
این تغییر ذائقه فرهنگی را جبران
عرصۀ
خدمتگزارن
و
شــخصیتی
عناصــر
شــدن
ن
دگرگو
نمود .بهعالوه ،مشارکت در
تودرمان فراموشناشدنی
سالم 
که
است
هایی
ه
مؤلف
دیگر
از
مخاطبان
ّ
فعالیتهای اجتماعی همچون
است؛ اما شیرینی آن از
م یت واند سیاســتگذاری و برنام هریزی
کمکرسانی به آسیبدیدگان و
جهت ارتقاء خوداتکایی و
فرهنگی در دانشــگاهها را از یک نسخۀ
برنامههای همیاری مؤمنانه و مانند
خودباوری و توانمندشدن برای
عمومی و ک لنگر به نمون ههای متناسب
آن ،زمینۀ همبستگی اجتماعی
حل مشکالتی از این قبیل و
با هــر اقلیم و منطقه و با در نظر گرفتن
را که خود نیز ظرفیت قابلقبول
انباشتهشدن تجربههای نوین
مختصات هــر یک تغییر دهــد و نیز
و کارآمدی است ،در بخش
لذتبخش و گواراست.
نقش برنام هریزان و سیاس تگذاران را از
های
ت
فعالی
مراحل
تمام
در
گری
ی
تصد
فعالیتهای فرهنگی حضوری تا
درخصوص سیاستگذاری
ّ
و
ســازی
ه
زمین
نقــش
بــه
فرهنگــی
حد زیادی جبران کرد .اما اینک
و برنامهریزی فرهنگیـاجتماعی
که
دهد
تغییر
ابزار
و
عرصه
کــردن
م
فراه
که به جهت واکسیناسیون و مهار
الزم است دو مرحله را از یکدیگر
بود.
اهد
و
خ
کارآمد
سیاستی
خود
این
نسبی این بیماری و تا حدودی
تفکیک کرده و بایستههای هردو
روشنشدن ابعاد چگونگی مقابله
مرحله را ،که البته تا حد زیادی
با آن اندکاندک بهسوی شرایط پیش از پیدایش این بیماری
در پیوستگی با یکدیگر هستند ،تبیین نمود .در دورۀ کرونا دو
باز میگردیم و میتوان آن را دوران پساکرونا نامید ،به
سیاست فرهنگی اساسی پیگیری شد:
یـاجتماعی در
اقتضاء بازاحیاء شرایط مطلوب فرهنگ 
نخست ،تالش برای جلوگیری از تعطیل و متوقف
دانشگاهها توجه به سیاستها و راهبردهایی در این حوزه
شدن فعالیتهای متداول فرهنگی که این مهم با تغییر
برای پر کردن خألهای پدید آمده و جبران فرصتهای
بسترها و ابزار از فضای حضوری به فضای مجازی
از دست رفته الزم است .سیاستهایی ازجمله تعامل
صورت پذیرفت و درعینحال خلق ظرفیتهای جدید
نهادهای فرهنگی دانشگاهها ،همچون معاونتهای
همچون سامانههای ارتباطی ،تولید محتوای دیجیتال،
فرهنگی و اجتماعی و نیز دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در
برگزاری نشستها ،سمینارها و جشنوارههای وبیناری را
دانشگاهها ،با تشکلها ،انجمنها و تمامی مجموعههای
بهدنبال داشت.
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فرهنگیاجتماعی میاننسلی از طریق برگزاری نشستهای
علمی و کرسیهای آزاداندیشی.
ششم :گردآوری و ثبت تجربههای موفق در
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مراکز آموزش عالی در
دوران کرونا بهعنوان سرمایهای جهت استفاده در شرایط
مشابه احتمالی.
ّ
درعینحال ،باید توجه داشت که سیال بودن
امر فرهنگ و تابعبودن آن نسبت به اقتضائات زمانی
و نیز دگرگونشدن عناصر شخصیتی مخاطبان از
دیگر مؤلفههایی است که میتواند سیاستگذاری و
برنامهریزی فرهنگی در دانشگاهها را از یک نسخۀ عمومی
و کلنگر به نمونههای متناسب با هر اقلیم و منطقه و با
در نظر گرفتن مختصات هر یک تغییر دهد و نیز نقش
برنامهریزان و سیاستگذاران را از تصدیگری در تمام
مراحل فعالیتهای فرهنگی به نقش زمینهسازی و
فراهمکردن عرصه و ابزار تغییر دهد که این خود سیاستی
کارآمد خواهد بود.

دانشجویی برای افزایش مشارکتپذیری دانشجویان در
فعالیتهای فرهنگیاجتماعی ،بهویژه برای دانشجویانی
ً
که عمال نیمی از دوران تحصیل خود را دور از فضای
فیزیکی دانشگاه سپری کردهاند.
دوم :ایجاد فضای سرشار از نشاط ،پویایی ،امید
و سرزندگی با فعالیتهای فرهنگی دانشجومحور برای
کاستن از عوارض نگران ٔ
کننده تلخکامیهای ناشی
از کرونا و تحریم و تنشهای اقتصادی در کشور ،هم
از جهت سالمت و هم از جهت اقتصادی ومعیشتی،
بهعنوان ضرورتی نمایان در برنامهریزیهای فرهنگی.
سوم :تقویت رابطۀ فرهنگیاجتماعی استادان با
دانشجویان با تأکید بر نقش مؤثر استادان در شکلگیری
شخصیت دانشجویان و توجه به بعد شاگردپروری
بهعنوان یکی از میراثهای ماندگار و کارآمد نسلهای
گذشته.
ٔ
چهارم :گسترش دامنه نوآوری در برنامهها و
فعالیتهای فرهنگیاجتماعی در دانشگاهها با استفاده از
زمینهسازی مشارکت جوانان دانشجو.
پنجم :تقویت بنیانهای شناختی و معرفتی
دانشجویان برای درک شرایط کنونی و انتقال تجارب
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فعالی تهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در ایام هم هگیری
کرونا :چال شها و فرص تها

گف توگو با مهندس محمدهادی عسکری ،مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی وزارت عتف
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی همواره به عنوان بستری مناسب برای مشارکت ،پویایی ،تمرین روابط اجتماعی و آموزش مهارتهای
ارتباطی به دانشجویان ،از اهمیت فوق العادهای برای مسؤوالن دانشگاهی برخوردار بوده است .لیکن با شیوع بیماری کرونا و عدم حضور
فیزیکی دانشجویان در دانشگاهها ،این فعالیتها نیز با چالشهایی جدی و غیرمنتظره مواجه شد .برای واکاوی نحوه مواجهه با این مسأله و
ً
فرصتهایی که احتماال در ضمن این چالشها برای دانشگاهها ایجاد شدهاست ،گفت و گویی با مدیر کل محترم پشتیبانی امور فرهنگی و
اجتماعی وزارت عتف ترتیب داده شد که در ادامه میآید.

ضمن سپاس از فرصتی که در اختیار نشریۀ «نامۀ
فرهنگی» قرار دادهاید ،برای شروع گفتوگو لطفا بفرمایید
فعالیتهای گروههای دانشجویی ،بهویژه انجمنهای
علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی هنری ،از آغاز
همهگیری ویروس کرونا تا کنون با چه چالشهایی مواجه
بوده و چه تغییراتی را به خود دیده است؟
بنده هم عرض سالم دارم خدمت شما و همکاران
محترم .همانطورکه مستحضر هستید ،فضای ناشی از
شیوع بیماری کوید 19-بسیاری از مناسبات اجتماعی را
دگرگون کرد .ضرورت فاصلهگذاری اجتماعی و تعطیلی
مراکز فرهنگی و دانشگاهی موجب بروز چالشهایی
برای عالقمندان عرصه فرهنگوهنر شد .انطباقپذیری
با شرایط جدید این الزام را به وجود میآورد تا شکل و
ماهیت فعالیت گروههای دانشجویی تغییر یابد .از طرفی،

نبود زیرساختهای متناسب با فضای جدید خود چالش
دیگری در این زمینه بهشمار میرفت .بنابراین ،میبایست
متناسب با فضای جدید ،زیرساختها و ظرفیتها نیز
تغییر پیدا میکرد .در این راستا ،انتخابات شورای مرکزی
ّ
گروههای دانشجویی ،بهعنوان تجلی حیات آنها با
بهرهگیری از زیرساختهای فناورانه در سطح دانشگاهها
برگزار شد .همچنین رویدادها و جشنوارههای فرهنگی نیز
بهصورت مجازی در بسترهای دیجیتال به اجرا آمد.
ارزیابی و برآورد جنابعالی از نحوۀ فعالیتهای
فرهنگیـاجتماعی دانشجویان در فضای مجازی چگونه
است و استقبال آنها از این برنامهها را چگونه میبینید؟
بهاعتقادبندهبسترمجازیبرایفعالیتهایفرهنگی،هم
دارای مزایا و هم دارای معایبی است .از جمله مزایای آن ضریب
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نفوذی است که در بین جوانان و بهویژه دانشجویان دارد؛
آیا این امکان وجود دارد که در سالهای آتی ،برگزاری
همین ضریب نفوذ موجب افزایش دربرگیرندگی فعالیتهای
برخط این برنامهها به روشی منتخب و مستمر تبدیل شده
فرهنگی میشود .به تعبیر دیگر ،فضای مجازی امکان جذب
و جایگزین روشهای قبلی شود؟
مخاطب بیشتر را فراهم میکند .مزیت دیگر مربوط به اوقات
طبیعی است که یکی از اهداف جشنوارهها و رویدادهای
فراغت دانشجویان است ،که در بستر فضای مجازی میتوانند
فرهنگی ،ایجاد نشاط و گرمابخشی به کانون دانشگاه است.
نسبت به غنیسازی اوقات فراغت از طریق فعالیتهای
بنابراین ،در صورت مهار بیماری کوید 19-و عادیشدن
فرهنگی اقدام کنند .اما فضای مجازی در کنار مزایای خود،
شرایط ،ترجیح آن است که این برنامهها به شکل حضوری
معایبی هم دارد .شور و نشاط دانشجویی که در فعالیتهای
اجرا شود؛ اما برخی از بخشهای جانبی جشنوارهها و
فرهنگی شکل میگیرد ،با اجرای این فعالیت در بستر مجازی
رویدادهای فرهنگی را که امکان اجرای آن بهصورت مجازی
باچالشمواجهمیشود.همچنین،امکانکارگروهیوتمرین
نیز فراهم است ،میتوان بهصورت ترکیب حضوری و
فعالیتهای جمعی ،که یکی از
مجازی برگزار کرد .همچنین میتوان از
اهداف فعالیتهای فرهنگی در
این طریق در بخش عمدهای از هزینههای
دانشگاه است ،از برخی فعالیتها
اجرا صرفهجویی نمود.
ارتقـاء تـابآوری اجتماعـی،
سلبمیشود.
تقویت مهارتهـای ارتباطی و
با توجه به اینکه یکی مهمترین تأثیرات
آیا همۀ دانشگاهها از زیرساختها
فعالیتهای دانشجویی ،افزایش شور
توسـعه ارتباطات میانفـردی از
ٔ
ٔ
و بسترهای کافی برای اجرای
روحیه جمعگرایی در
و نشاط و تقویت
اولوی تهـای مهـم در این زمینه
برنامههایفرهنگیدرفضایمجازی
بین دانشجویان است ،به نظر جنابعالی
ب هشـمار مـیرود .در این راسـتا،
برخوردار هستند؟ در اینخصوص
مهمترین راهکارهای مقابله با صدماتی که
اهمیـت و نقـش ارزنـدهای
چه اقداماتی از سوی ستاد وزارت
همهگیری ویروس کرونا میتواند در این
کـه گروههـا و مجموع ههـای
عتف صورت گرفته است؟
ارتباط بهوجود بیاور د چیست؟
دانشـجویی م یت وانند عهدهدار
اگر چه شرایط ناشی از
دوران کرونا ،چالشهای عدیدهای
شـوند مـورد تأکیـد اسـت.
در روح و روان ٔ
همهگیری کوید 19-باعث شد تا
همه شهروندان ایجاد
همچنانکـه در همین دوران هم
بسیاری از زیرساختهای فناورانه
کرده؛ بهنحویکه بسیاری از ابعاد آن
ایـن مجموع ههـا فعالی تهای
در فضای دانشگاهی کشور ایجاد
تاکنون ناشناخته باقی مانده است.
چشمگیر و ارزشـمندی در این
شود ،اما سهم دانشگاهها در
بسیاری از روابط و رفتارهای اجتماعی
زمین ههـا داشـت هاند.
برخورداری از این زیرساختها با
ما در این دوران با مخاطره همراه است.
یکدیگر برابر نیست .بنابراین ،ستاد فرهنگی وزارت علوم،
به نظرم ارتقاء تابآوری اجتماعی ،تقویت مهارتهای
ٔ
با ایجاد سامانههایی فراگیر ،سعی در ایجاد امکان مشارکت
توسعه ارتباطات میانفردی از اولویتهای
ارتباطی و
ٔ
همه دانشگاهها نموده است .یکی از برجستهترین اقدامات در
مهم در این زمینه بهشمار میرود .در این راستا ،اهمیت
ٔ
سامانه باشگاه دانشجویان ایران است.
این زمینه ،راهاندازی
و نقش ارزندهای که گروهها و مجموعههای دانشجویی
در این سامانه بسیاری از جنبههای موردنظر در فعالیتهای
میتوانند عهدهدار شوند مورد تأکید است .همچنانکه در
ٔ
حسینه
فرهنگی پیشبینی شده است .اقدام دیگر ،راهاندازی
همین دوران هم این مجموعهها فعالیتهای چشمگیر و
مجازی دانشگاهیان در ایام سوگواری اهلبیت(ع) است.
ارزشمندی در این زمینهها داشتهاند .بنابراین ،تقویت
مجموعههای دانشجویی و بهرهگیری از ظرفیتهای آنان به
بهرغم عدم حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاهها،
عنوان گروههای میانجی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
شاهد این هستیم که برنامههای شاخص معاونت
ً
مجددا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید
فرهنگی و اجتماعی ،از جمله جشنوارههای سالیانۀ
سپاسگزاریم و برای شما و همکاران محترم اداره کل
حرکت ،رویش ،قرآن و عترت و  ...همچون روال سابق،
پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی آرزوی سالمتی و
بهروزی داریم.
ولی بهصورت مجازی ،برگزار میشوند؛ به نظر شما
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چال شهایامورفرهنگی
واجتماعیدانشگاهها
در دوران کرونا
دکتر محسن اکبری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن

ٔ
روزمره
شیوع کرونا باعث تحوالت زیادی در زندگی
بشری شده است .این بیماری ،همانگونهکه از
اسم آن پیداست ،نهتنها فراگیر بوده و اکثر مردم
جهان را درگیر کرده است ،بله بسیاری از شؤونات
زندگی بشری را نیز تحتتأثیر خود قرار داده است؛
ً
بهگونهای که قطعا زندگی بعد از کرونا با زندگی
قبل از آن متفاوت خواهد بود و خیلی مسائل تغییر
خواهد کرد .زندگی اجتماعی بشر دچار یک ٔ
نقطه
عطف در دوران کرونا شد بهشکلیکه زندگی را
میتوان به قبل و بعد از کرونا تقسیم کرد.
همانگونهکه ذکر شد ،کرونا تمامی جهات
زندگی بشر را تحتتأثیر قرار داده است؛ از
زندگی اجتماعی گرفته تا کسبوکار ،تحصیل،
رفتوآمدها و سایر فعالیتهای بشری .امور
دانشگاهی نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و کلیه
فعالیتهای دانشگاه از کرونا تأثیر پذیرفتهاند.
آموزش مجازی که سالهای سال راهاندازی
شده بود و در تمام دنیا درحالانجام بود ،در کشور
ما بهکندی پیش میرفت .بسیاری از اساتید و
دانشجویان تمایلی به تغییر سیستم سنتی آموزش
و حرکت به سمت آموزش مجازی را نداشتند .اما
کرونا به یکباره همه را مجبور کرد که به سیستم
آموزش مجازی کوچ کنند و تمامی دروس
دانشگاههای دنیا به یکباره در صفحات مجازی،

به صورت کم یا زیاد ،پخش شوند.
سیستم تصویب پایاننامهها ،دفاع از
پایاننامهها و تسویهحساب دانشجویان
تحصیالت تکمیلی ،سیستمی سنتی و دستی بود
که با شیوع کرونا همه دانشگاهیان مجبور شدند
سیستمهای آنالین را برای آنها راهاندازی کنند.
سایر خدمات دانشگاهی نیز همین وضع را
داشتند و با شیوع کرونا خود را از سیستمهای دستی
به سیستمهای آنالین منتقل نمودند .بخش فرهنگی
و اجتماعی دانشگاهها نیز همین وضع را تجربه
کردهاند .یعنی فعاالن و کنشگران فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهها با شیوع کرونا به سیستمهای آنالین رو
آورده و از سیستمهای سنتی فاصله گرفتهاند.
این گذر از سیستمهای سنتی به سیستمهای
آنالین بدون مسأله نبوده است .شاید بتوان گفت
دانشگاهها یک پوستاندازی سریع و مسائل و
ً
مشکالت بعضا متفاوتی را نسبت به یک تغییر
برنامهریزیشده تجربه کردهاند .در یک تغییر
برنامهریزیشده ،سازمانها برای انجام یک
تغییر از مراحل مختلف خروج از تغییر ،تغییر
و تثبیت تغییر پیروی میکنند؛ اما در یک تغییر
برنامهریزینشده این سه مرحله به سرعت
انجام شده است و نیاز است که هر مرحله
آسیبشناسی شود.
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با شیوع کرونا ،بخشهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهها دچار چالشهای زیادی شدهاند که
بخشی از این چالشها را میتوان در ماهیت فرهنگ و
اجتماع جست؛ بخشی به ٔ
بدنه دانشگاهها برمیگردد
و بخشی نیز به زیرساختهای ملی و فراملی .امور
فرهنگی و اجتماعی با دیگر ارکان دانشگاهها تفاوت
ماهوی دارند .این امور نهتنها توانمندساز ٔ
بقیه امور
دانشگاهها درخصوص یک پدیده هستند ،بلکه خود
نیز نیازمند برنامهریزی برای تغییر هستند .تفاوت امور
فرهنگی و اجتماعی با سایر امور در این است که این
امور قابلیت برنامهریزی کمتری دارند و تغییرات در
آنها بسیار کندتر از سایر بخشهای دانشگاه مثل
آموزش ،پژوهش و غیره است.
با توجه به مطالب باال ،از جمله مهمترین
چالشهای کنشگران فرهنگی و اجتماعی در
دوران کرونا را میتوان چنین برشمرد:

ابتدا تا انتهای یک فعالیت مشخص است .با تغییر
فضای سنتی به فضای مجازی بر اساس ضرورت
شیوع کرونا ،نیاز جدی دانشگاهها بازنگری
فرایندهای خود در بخشهای مختلف مالحظه
میشود .برخی از این چالشها را میتوان در موارد
زیر خالصه نمود:
 .1رویهها و فرایندهای سنتی؛
 .2انعطاف پایین بخشهای مختلف دانشگاه
در مقابل تغییرات جدید؛
 .3رویههای خشک اداری و مالی در زمینه
تأمین مالی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی؛
 .4دسترسی کمتر حضوری به مخاطبین و
کنشگران؛
 .5انتقال ناقص تجربه پیشکسوتان به
ٔ
عرصه امور فرهنگی و اجتماعی در
تازهواردان در
دوران کرونا.

الف) چالشهای زیرساختی

ج) چالشهای فکری و نگرشی

نگرشها و رویکردهای مدیران ،کارشناسان،
کنشگران و اصحاب امور فرهنگی و اجتماعی با
تغییرات اتفاقافتاده ناشی از کرونا باید تغییر کنند.
این مجموعه نهتنها نیاز به انگیزه مضاعف دارند،
بلکه نیاز به تفکر درست و برنامهریزیشده برای
این دوران کرونا و پس از کرونا دارند .بنابراین،
برخی از موارد چالشهای فکری و نگرشی را
میتوان به شرح زیر خالصه نمود:
 .1فقدان برنامه اقتضایی مواجهه با بحرانها؛
 .2حمایت ضعیف از فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی در دوران بحران؛
 .3بیانگیزگی بخش وسیعی از کنشگران
فرهنگی در دوران کرونا؛
 .4استرسهای ناشی از تغییر رویهها در
دوران کرونا؛
 .5فشارهای ناشی از حجم باالی اطالعات
دریافتی در فضای مجازی؛
 .6حجمه مستقیم و غیرمستقیم دشمنان
فرهنگ به جامعه مخاطبین و حتی خود کنشگران
در فضاهای مجازی.

این چالشها بیشتر به مسائل خارج از دانشگاه
مربوط میشود و شامل مواردی است که تا
حدودی در کنترل دانشگاه نیست .زیرساختها
بستر الزم برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
در دوران کرونا را فراهم میکنند .از جمله این
چالشها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1دسترسی ضعیف بخشی از مخاطبین به
اینترنت؛
 .2دسترسی ضعیف به سامانههای تبادل
محتوای دیجیتال؛
 .3فقدان محتوای مناسب در فضای مجازی؛
 .4ضعف در آمادهسازی بستر قانونی شفاف
درخصوص فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی؛
 .5مشخصنبودن حقوق مالکیت معنوی
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی؛
 .6فرهنگ غالب حضوری در بین ایرانیان.
ب) چالشهای فرایندی

فرایندها و رویههأ ،
نحوه انجام کار در یک سازمان
ٔ
را مشخص میکنند .بهواسطه فرایندهاست که
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ضرورت توجه به جامع هپذیری دانشجویان نوورود در
ٔ
دوران (پسا)کرونا؛ یادداشت خودقومنگارانه انتقادی
دکتر علیرضا راستی ،سرپرست معاونت فرهنگ یاجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

بزنـم .برخلاف سـایر ورودیهای قبلـی کـه همدیگر را
ندیـده بودیـم ،خیلی زود انـس و الفتی بین ما ایجاد شـد
و بهقولـی یـخ روابط آب شـد .محیـط کالس درعینحال
ّ
کـه درسمحـور و جـدی و گاهـی چالشـی بـود فضایـی
ً
عمدتـا فاقـد اسـترسهای مخـرب برخـی محیطهـای
آ کادمیـک بـود .نیمسـال بهخوبـی و خوشـی ،هرچنـد
ٔ
عمـده راه ارتباطی
بـا فشـردگی بسـیار ،بـه اتمـام رسـید.
ٔ
مـن با دانشـجویان نوورود و تنهـا زمینه شـناختم از آنها
برمیگشـت بـه صحبتهـای ر دوبدلشـده در کانـال
ٔ
(ویـژه اطالعرسـانی) در یکـی از شـبکههای
کالسـی
مجـازی ،و البتـه بحثهـای درسـی کـه در بسـتر فضای
آمـوزش برخـط صـورت میگرفـت .از آنجـا کـه رشـته
ً
تحصیلـیام آموزش اسـت و شـدیدا در فلسـفه و رویکرد
معلمـیام قائـل به «شخصیسـازی یادگیـری و آموزش»
( )Personalizing of Learningهسـتم ،در طـول

اپیزود اول؛ کرونا و آموزش

در ٔ
میانه راه نیمسـال اول سـال تحصیلی ،1399-1400
که دانشـگاهها دومین نیمسـال خـود را در دوران پرفشـار
و پرچالـش همهگیـری کوویـد 19-تجربـه میکردنـد،
دانشـجویان نوورود رشـته (و دانشـگاه متبوع بنـده) از راه
رسـیدند و در یـک ٔ
بـازه زمانی فشـرده ،یعنـی در کمتر از
نیمـی از زمـان یـک نیمسـال تحصیلـی ،قـرار بـود مورد
آمـوزش و/یـا مهـارتورزی قـرار گیرنـد .در آن مقطـع
ٔ
حـوزه معاونـت فرهنگـی اجتماعـی
مـن هنـوز وارد
دانشـگاه نشـده بـودم و تنهـا مسـؤولیت مدیرگروهـی
رشـتهام را بـر عهـده داشـتم .یکـی دو سـالی میشـد
کـه ،بـه دالیلیکـه از حوصلـه موضـوع ایـن مرقومـه
خـارج اسـت ،پـس از کلـی سبکسـنگینکردن تصمیم
گرفتـه بـودم دانشـجوهایم را ،قطعنظر از جنسیتشـان،
محترمانـه و درعینحـال صمیمـی بـا نـام کوچـک صدا
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دوره موفـق شـدم بهصـورت اتفاقـی ،و البتـه گاهـی
ً
فرصتطلبانه ،شـناخت نسـبتا خوبی نسـبت به عالئق و
تواناییهـای دانشـجویانم کسـب کنم .بهطورمثـال ،یادم
میآیـد کـه بعـد از دو سـه هفتـه متوجـه فـن بیـان بـاالی
یکی از دانشـجویان شـدم و (ضـرورت تیمـار و تقویت)
آن را بـه او یادآور شـدم .یا در گروه مجازی اطالعرسـانی
متوجـه شـدم دانشـجوی دیگـری تواناییهـای رهبـری
ویـژهای دارد بهطوریکـه در نظمدهـی بـه بحثهـا و
ً
اقنـاع همکالسـیها و البته بعضـا اسـتاد! و پیگیری کارها
بهنظـر یـد طوالیـی داشـت و موفـق عمـل مینمـود.

تاحـدودی مأیوسکننـده بود .قرار شـد در فرصـت اندکی
کـه بـود از ظرفیت همـکاران هیأت علمی برای شناسـایی
اسـتعدادهای دانشجویی و سـوق دادن آنان به مشارکت در
رویداد اسـتفاده کنیـم .ناگهان ،دانشـجوی نـوورود طراح
بـه یـادم افتاد .به سـختی پیدایش کـردم و به او پیـام دادم و
خواسـتم در جشـنواره شـرکت کند .او هم قبول کـرد .قرار
شـد چـون من دیگـر با آنها در آن نیمسـال درس نداشـتم
و گـروه مجـازی نیمسـال قبلـم را تعطیـل کـرده بـودم و
دسترسـی به سـایر دانشـجویان نداشـتم موضوع جشنواره
را بـا آنهـا بـه اشـتراک بگـذارد .نتیجه شـد شـرکت خود
ایـن دانشـجو و دو تن از دوسـتانش در جشـنواره.

دانشـجویی داشـتم کـه بسـیار باروحیـه و دارای
اعتمادبهنفـس بـود؛ بهطوریکـه بعـد از گذشـت دو
ً
سـه جلسـه از نیمسـال اول تحصیلـی ،تقریبـا هر جلسـه
جـزو نخسـتین افـرادی بـود کـه داوطلـب اظهارنظـر یـا
پاسـخدهی بـه سـؤاالت بهصورت شـفاهی (و نـه تایپی)
ٔ
سـامانه آمـوزش برخـط میشـد .در گـروه فضـای
در
ً
مجـازی هـم تقریبا همیشـه پـای ثابـت بحثهـا اعم از
چانهزدنهـای معمـول دانشـجویی و غیـره بـود.
روزی کـه خسـته بـودم و بهطـور اتفاقـی وضعیـت
مخاطبـان خـود در یکـی از شـبکههای اجتماعـی را
برحسـب عـادت چنیـن زمانهـای مـردهای «تـورق»
میکـردم ،در وضعیـت دانشـجوی مـورد اشـاره یـک
طراحـی زیبـا دیـدم .پیـام دادم کـه آیـا طراحـی کار
میکنـد؟ «بلـه اسـتاد .گهگاهـی ،هـر وقـت حوصلـهام
مکالمـه کوتاه مـا با لفظـی تشـویقی از ٔ
ٔ
ناحیه من
بشـه».
بـه اتمـام رسـید.

اپیزود چهارم؛ لحظه درک aha-moment

اپیزود دوم؛ مورد مطالعه

همانطـور کـه گفتـم بـه سـختی پیدایـش کـردم .بـرای
تأثیرگـذاری و نفـوذ کالم بیشـتر تصمیـم گرفتـم بـه
دانشـجوی مزبـور زنگ بزنم .سـه بار بـه فواصل مختلف
زنـگ زدم .شـماره من را داشـت .جواب نـداد .بار آخر در
فضـای مجـازی پیـام دادم .برخـط بـود .خوانـد و جواب
داد« :چشـم اسـتاد» .با خودم گفتم حاال که در دسـترس
اسـت زنـگ بزنـم و بیشـتر راهنمایـیاش کنـم و مصرانه
بخواهـم رویـداد را در سـطحی فـردی بـا هر کسـی مثل
خـودش کـه هنـری و توانـی و عالقـهای دارد در میـان
بگـذارد .درسـت زمانـی کـه از پاسـخ بـه تمـاس ناامیـد
شـده بـودم و در شـرف قطع آن بـودم جـواب داد .مکالمه
بسـیار کوتـاه و بـرای هـردوی مـا عـذابآور بـود .بـاورم
نمـی شـد .صدایـش میلرزید و الکن شـده بـود! با لحن
همیشـگی صدایـش زدم .حـال خـودش و خانـوادهاش
را پرسـیدم (بعدهـا فهمیـدم والدینـش تحصیلکـرده
هسـتند) .منقطـع و بـا مکـث و اضطـراب و اضطـرار
صحبـت میکـرد .خداحافظـی خالصی! و پایـان تماس.

اپیزود سوم؛ نقطه اوج

دومـاه بعـد تقدیـر بر آن شـده بود کـه سرپرسـت معاونت
فرهنگیاجتماعی دانشـگاه باشـم .نشسـتی با کارشـناس
ٔ
جشـنواره رویش را در سـطح
کانونها داشـتم و مقرر شـد
ٔ
دانشـگاه برگـزار کنیم .بعد از تهیـه تقویم و اطالعرسـانی
دریافـت آثـار در دو سـطح گروهـی و فـردی ،روزی از
همکارم پرسـیدم وضعیت مشـارکت چطور است؟ پاسخ

اپیزود پنجم؛ خودکاوی

خیلـی زود تعطیلات نـوروز شـروع شـد .مدتهـا
ٔ
مطالعه
منتظرش بودم .خسـتگی پایان کار و حرص و ولع
ً
یـک کتـاب «کامل» که قبلا امکانـش نبود .به قـول مردم
ٔ
منطقـه ما ،شـده بـودم مثل بلبلـی که با نوکش هـر میوهای
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را فقـط زخمـی و رهـا میکنـد ،کتابهـا را فقـط زخمـی
میکـردم .بهعلاوه اینکـه فرصـت خوبـی هـم بـود برای
تأمـل در باب مشـاهدات و تجـارب .اتفاق دانشـجویی را
ً
کـه قبال اشـاره کـردم در ذهن خود مـرور و حالجی کردم.
بـا خـودم گفتـم هـر چند تعـداد شـاید کم باشـد (شـاید
هـم نـه) دانشـجویانی از این دسـت شـاید در رشـتههای
دیگـر هـم باشـند .توانمنـد در علـم و هنر یـا مهارتهای
زندگـی در شـرایط رخبـهرخ کالسـی که بیـش از یک دهه
تجربهاش را داشـتهاند اما در شـرایط «خیلـی دور و خیلی
نزدیـک» ارتبـاط برخط ناتوانمنـد و یا معـذور در برقراری
ارتبـاط کـه الزمـه پیشـبرد و یـا توفیـق در تمامـی کارهای
دیگـر اسـت .اکنـون موضوع را در سـطح و بافتـی کالنتر
یعنـی جامعهپذیـری دانشـجویان نـوورود میدیدم.

یـک فراخـوان سـریع) پـا بـه دانشـگاه و خوابگاه و سـایر
قسـمتها و امـور مربوط بـه زندگی دانشـجویی بگذارد،
جامعهپذیـری بـدو ورودش بـه چـه شـکل خواهـد بود و
چقـدر بـه طـول خواهـد انجامیـد؟ سـؤال دیگـر اینکـه
چـه در دانشـگاههایی کـه معاونـت فرهنگیاجتماعـی
از معاونـت دانشـجویی منفـک اسـت (مثـل دانشـگاه
کوچکـی کـه مـن در آن بـه کار مشـغولم) و چـه سـایر
دانشـگاههایی کـه ادغـام و آمیـزهای از هـر دو را داریـم،
تا چـه اندازه بـه تبعات (احتمالـی) ناشـناخته آموزش در
دوران (پسـا)کرونا ازجملـه نحوه و ماهیـت جامعهپذیری
دانشـجویان جدیـد اندیشـیدهایم و یا مهیای آن هسـتیم؟
سیاسـتگذار کالن (فرهنگـی) آیـا درصـدد رصـد
چنیـن موضوعاتـی و روشـن کـردن ابعـاد آن اسـت؟ تـا
ً
چـه انـدازهای؟ آیـا اصـوال چنیـن موضوعاتی در دسـتور
کار خطمشـیگذاری او و همقطارانـش بهصورتـی
پیشدسـتانه ( )proactiveمحلـی از اعـراب دارد؟ آیـا
حجـم انبـوه مکاتبـات اداری و بهتبـع آن مسـؤولیتهای
ٔ
ٔ
اجـازه یکـی از اصلیتریـن
حـوزه فرهنگـی
همیشـگی
وظایـف این حـوزه ،یعنی «شناسـایی و رصد چالشهای
فرهنگـی» مجموعههـای آمـوزش عالـی را میدهـد؟
در تحلیـل نهایی به نظرم میرسـد باید بـا اتخاذ نوعی
نگاه «شالودهشـکنانه» به جامعهپذیری روتین و سـنتی و در
موقعیتهـای رخبـهرخ قضیـه را بررسـی نمـوده و بـه طرح
صحیـح و نظاممنـد مسـأله یـا مسـائل جدیـد ایـن حـوزه
بپردازیـم و بخشـی از زمان ،تـوان ،و نیز بودجـ ه و اعتبارات
ٔ
حـوزه فرهنگی را بهویـژه با رویکردهایی عمقمحور و کیفی
مثـل (خود)قومنـگاری ،روایتپژوهـی ،و آیندهپژوهـی
(کیفـی) به کنـکاش پیرامـون چالشهای پیـشروی انتقال
میدانـی و جامعهپذیـری معطـوف نماییـم .معتقـدم اگـر
ً
سـهوا غفلتـی صورت پذیـرد ،ابعاد آن بهشـدت بـر زندگی
شـخصی و دانشـجویی مهمترین ذینفعان آموزش عالی،
یعنـی دانشـجویان ،تأثیـر گذاشـته و چالشهـای جدیدی
ایجـاد میکند.

پردهآخر؛جامعهپذیرییاجامعهناپذیری؟مسألهایناست

نمیخواهم جامعهپذیری را با لنز پساسـاختارگرایانه و در
قالـب یک «کالنروایـت» ببینم ؛ هرچند چنین نگرشـی
هـم در جـای خود کاربسـتپذیری و ارتبـاط دارد ،اما در
اینجـا موضوع بحث و پرداخت این یادداشـت نیسـت .از
(سوء)اسـتفادهها از فراینـد جامعهپذیری بسـیار آگاهم و
اینکـه میتوانـد در خدمـت قـدرت هژمونیـک گروههـا
و نهادهـا و اصحـاب قـدرت قـرار گیـرد و ذهنهـا را
قالبپذیرتـر کنـد .جامعهپذیـری را در تعریـف سـنتی آن
یعنـی کسـب دانشهـا ،مهارتهـا ،و نگرشهـای مـورد
نیـاز سـازگاری با یک موقعیـت جدید میبینـم .همچنین
مایلـم جامعهپذیـری را در اینجـا یـک کاتالیـزور تغییـر
ببینـم کـه ورود از یـک میـدان «بوردیویـی» بـه میـدان
دیگـر و نیـز نگهداشـت یا تبدیل «سـرمایهها» را تسـهیل
میکنـد.
ماجـرای «زهـرا» (اسـم مسـتعار دانشـجوی مـورد
نظـر) مـرا بـه فکر فرو داشـت کـه فـرداروز که گشایشـی
ٔ
عرصـه زندگـی فـردی و صدالبتـه
ایجـاد شـد و کرونـا از
اجتماعی رخت بربسـت و قرار شـد دانشـجویی که دیگر
نـوورود نیسـت ،چـون دسـتکم یـک سـال تحصیلی را
بـدون ایـن کـه تجربـه حضـور در دانشـگاه را داشـته
باشـد بـا درس و مشـق دانشـگاه گذرانیـده( ،احتمـاال در
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نشان ههای گذر از دهلیز تاریخ :عبور و عبر؛ اقدامات
برخی دانشگاههای جهان در دوران کرونا (بخش پایانی)
افسانه بلوری ،دفتر سیاس تگذاری و برنام هریزی فرهنگی و اجتماعی

ٔ
ادامـه مطلـب «نشـانههای گـذر از دهلیـز تاریـخ :عبـور و ِع َبـر» ،بهدلیـل بـروز تغییـرات گسـترده در شـرایط
در
ٔ
ٔ
اجتماعی،پزشـکی ،و  ...در زمینه کرونا و میزان اپیدمی آن ،از ادامه مطالب بر نهج دو قسـمت پیشـین چشـم پوشـیده
و در عـوض بـه برنامههـای ترم آینده و روش آموزشـی دانشـگاههای کانـادا ،بهعنوان نمونهای پرشـمار از دانشـگاههای
مطـرح در جهـان ،میپردازیم.
ٔ
کلیـه مطالـب ایـن بخـش (پایانـی) ،ترجمـهای اسـت از متنی از یـک مجله کـه آخرین اخبـار مربوط بـه کوید-
 ،19تصمیمـات و دسـتورالعملهای دانشـگاههای کانـادا در ارتبـاط بـا آن را بـه دو زبـان انگلیسـی و فرانسـه منتشـر
میکنـد .عنـوان ایـن متـن بدینصورت اسـت:
University Affairs; Covid 19: Updates for Canada’s Universities

اینک به کلیات دسـتورالعملهای اعالم شـده اشـاره
ً
میکنیـم .نام دانشـگاههایی که مشـخصا ضوابـط خود را
اعلام کردهاند ،در پرانتز ذکر شـده اسـت.

دانشـگاههای کانـادا اطالعـات مربـوط بـه شـرایط
ٔ
ٔ
ادامـه تحصیـل را بهطـور جداگانـه
نحـوه
بازگشـایی و
ٔ
منتشـر کردهانـد .در نحـوه بازگشـایی دانشـگاهها
تفاوتهـای جزئـی بهچشـم میخـورد امـا تمامـی آنهـا
سـعی در آموزش بهنحو حضوری -همانند شـرایط پیش
از کرونـا -دارنـد؛ البتـه روشهـای تلفیقـی حضـوری-
آنالیـن (بـا درصدهـای متفاوتـی از ایـن دو ،بـا توجـه به
شـرایط منطقـهای) نیـز م د نظـر اولیـای امور قـرار گرفته
ٔ
تجربه
اسـت .آنچه در بیان آنها مهم اسـت آن اسـت کـه
حاصـل از آموزش آنالین و مزایای آن ،دسـتاوردی اسـت
کـه در مـوارد مناسـب ،بعـد از نابـودی این ویـروس نیز،
ذیـل برنامههـای دیگر دانشـگاهی ،ادامه خواهـد یافت و
دلیلـی بـرای چشمپوشـی از آن وجـود نـدارد.
شـاید بهرههـای اقتصـادی وحتـی کیفـی چنیـن
روشـی ،در دورکاری کارکنـان نیـز ادامـه یابـد و بـا توجه
به کسـب تجربیـات مختلـف در دوران کرونـا ،دیدگاهها
صرفـأ بازگشـت بـه دوران سـابق با همان سـبک وسـیاق
گذشـته نیست.

دریافت دوز اول واکسن  ،شرط ورود به دانشگاه
()Western Univ.

دانشـجویان متقاضـی خوابـگاه بایـد قبـل از ورود بـه
دانشـگاه ،دوز اول واکسـن را دریافـت کـرده باشـند
(شـروع تحصیـل از ترم پاییز سـال جـاری) .دانشـگاه به
دانشـجویانی کـه چنین امکانی نداشـتهاند بـرای دریافت
واکسـن کمـک خواهـد کـرد تـا دو هفتـه قبـل از ورود به
دانشـگاه ،اولیـن دوز را دریافـت کننـد و دوز دوم نیز طبق
برنامـه انجـام خواهد شـد.
در مقابـل ایـن دسـتورالعمل ،برخـی متخصصـان و
مسـئوالن «اخلاق زیسـتی» شـرط دریافـت واکسـن را
اجبـاری ندانسـتهاند ()Mc Master Univ.؛ چراکـه برخی
دانشـجویان بهدالیـل پزشـکی موانعـی دارنـد .بنابرایـن،
الـزام بـه واکسـنزدن بهعنـوان شـرط ورود بـه دانشـگاه،
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دانشـجویان کانادایـی و نیـز قبـل از ورود دانشـجویان
خارجـی که واکسـینه نشـدهاند .بایـد پیش از اینکـه الزام
بـه واکسینهشـدن را شـرط ورود بـه دانشـگاه قـرار دهیم،
ایـن راهکارهـا را در دسـترس بگذاریـم.
البتـه دانشـگاهها ،در عیـن بازگشـایی و بازگشـت بـه
شـرایط حضوری ،خدمـات و امکانات آمـوزش آنالین را
ً
از دسـت نخواهنـد داد و ضمنا فعالیـت بوفهها و تیمهای
ورزشـی نیز از سـرگرفته خواهد شـد.

امـری تبعیضآمیـز شـمرده شـده اسـت و در ایـن مـورد
ٔ
فایـده آنچـه بـدان الـزام میکنیـم نسـبت بـه
«تناسـب
آنچـه مانعتراشـی برای امور محسـوب میشـود ،اهمیت
دارد .اگـر رفتـن به کنسـرت و رسـتوران و  ...را بـرای افراد
ممنـوع میکنیـم ،حـرف دیگـری اسـت؛ امـا در اینجـا
حـق آمـوزش و اخـذ مدارک و مـدارج دانشـگاهی مطرح
اسـت و این امـر متضمن رعایـت عدالت اسـت»...؛ در
عـوض ،دانشـجویان بایـد در برخوردهـای محیـط ببینند
چـه کسـانی واکسـن زده یـا نزدهانـد و احتیاطهـای الزم
را رعایـت کننـد .دانشـگاه نیـز اتاقهایـی بـرای قرنطینـه
ٔ
ایزولـه مبتالیـان احتمالـی در نظـر گرفتـه اسـت؛ از
و
۱۰۰درصـد ظرفیـت خوابگاههـا اسـتفاده نخواهدشـد؛
یـک سـوم ظرفیـت سـالنهای سـخنرانی مـورد اسـتفاده
خواهنـد بـود و  . ...ایـن متخصصـان معتقدنـد پیـش
از آنکـه دانشـگاههای دیگـر نیـز ایـن رویـه را سرمشـق
خـود قـرار دهنـد ،بایـد راهکارهـای دیگر(بهجز الـزام به
واکسـنزدن) را نیـز مـد نظـر قـرار داد :ماننـد اجبـار بـه
پوشـیدن ماسـک ،رعایـت پروتکلهای بهداشـتی ،حفظ
ٔ
فاصلـه فیزیکـی ،و انجـام تسـتهای فـوری کرونـا برای

بازگشت به دانشگاه و آموزش

بهطـور کلـی ،سـه سـناریو در برنامههـای دانشـگاهها
جـای خواهـد داشـت:
 .1آمـوزش حضـوری؛ و آمـوزش آنالیـن بهعنـوان
مکمـل آن؛
 .2آموزش حضوری و آنالین بهصورت ترکیبی از هر دو؛
 .3آموزش صرفأ آنالین.
بیشـتر دانشـگاهها بـرای آمـوزش و تحصیـل در
هـر یـک از سـه روش بـاال ،بـر حسـب موقعیتهـای
مختلـف ،قابلیـت انعطـاف خـود را اعلام کردهانـد.
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Queen’s University

برخـی نیـز ،ضمـن ترجیح آمـوزش حضـوری ،اعالم
کردهانـد کـه فقـط در حـدود  ۲۵تـا  ۳۰درصـد از فضـای
آموزشـی مورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفت؛ اما بـا در نظر
گرفتـن فشـارهای قابلتوجهـی کـه بـر دانشـجویان وجود
دارد ،ار ٔ
ائـه بعضی واحدهای درسـی بهصـورت آنالین برای
متقاضیـان امکانپذیر خواهـد بـود)York Univ.( .

برخـی نیـز براسـاس اطالعیههـا و توصیههـای مسـئوالن
ٔ
حـوزه سلامت عمومـی و متخصصـان ،و رونـد اجـرای
واکسیناسـیون ،سـعی در آمـوزش حضوری صـرف دارند
()Queen’s Univ.
برخـی اعلام کردهانـد درصـورت واکسینهشـدن
۷۵درصـد از جمعیـت دانشـجویی و بهدلیـل شـرایط
ٔ
نتیجـه آن بهوجود
پایـداری کـه از نظـر اپیدمیولـوژی ،در
ٔ
خواهـد آمـد ،نیـازی بـه رعایـت فاصلـه فیزیکـی (حتی
در کالسهـا) نیسـت و در ایـن صـورت دانشـجویان
میتواننـد فعالیتهـای فوقبرنامـه و ورزشـی خـود را نیز
دنبـال کننـد ،ضمنـأ گسـترش فضاهـای دانشـگاهی نیـز
آغـاز شـده اسـت کـه خـود میتوانـد راهحلـی مضاعف
باشـد)Quebec Univ.( .

York University

 بههرحال ،دانشگاهها در انتخاب روشهای سهگانه
براساس ظرفیتهای خود ،تصمیمات متفاوتی اتخاذ
کردهاند؛ مثأل ظرفیت خوابگاهها ،کالسها ،سالنهای
ورزشی ،سلفسرویس و غذاخوریها  ،و ...در هر
دانشگاه ،درصدهای متفاوتی از اشغال و بهرهبرداری را
ً
بهخود اختصاص میدهد .این میزان معموال در حالت
خوشبینانه تا حدود  ۵۰درصد در جهت آموزش حضوری
است و البته به میزان زیادی وابسته به تغییر شرایط پاندمی
نیز هست .برخی نیز با اعالم اینکه نتایج نظرسنجی از

Quebec University
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نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی و پوشیدن
ٔ
نحوه برگزاری امتحانات
ماسک در فضاهای دربسته،
و ارزیابیها که باید حضوری یا آنالین باشند و استفاده
از ابزارهای الزم در این موارد ،از دیگر اقدامات این
کمیتههاست .عالوه بر کاستن از ظرفیت مورد استفاده
در فضاهای آموزشی ،صحن دانشگاه ،خوابگاهها،
غذاخوریها و  ،...اقداماتی مانند ارتقای سیستمهای
تهویۀ ساختمانها ،وسایل حملونقل و کلیۀ موارد مربوط
به نیروی انسانی ،در دستور کار است.

University of Toronto

دانشجویان ،نشان از تمایل آنان به آموزش حضوری
دارد ،ترم آتی را به همین نحو و ضمن ازسرگیری فعالیت
کتابخانهها و  ...برگزار خواهند کرد)Univ. of Toronto( .
اکنون تعداد مبتالیان و در قرنطینه بسیار پایین است
و طبق آمار ارائهشده از سوی دانشگاه  ،Yorkفقط یک
مبتال ،و در دانشگاه  Wilfrid Laurierدو نفر مبتال هستند
که تحت نظارت بخش بهداشت و سالمت عمومی در
قرنطینه به سر میبرند.

ارتباط بخش دانشگاه با بخشهای بهداشت و سالمت
عمومی

در کانـادا نهادهـای دانشـگاه،جامعه ،و دولـت عناصری
جدامانـده و منفصـل از هم نیسـتند و بهمثابـۀ یک موجود
زتـده عمـل میکننـد؛ در مـورد دانشـگاهها ،ایـن ارتباط و
ٔ
فلسـفه وجـودی و ذات آنها مسـتتر اسـت
تأثیرگـذاری در
که به ریشـههای آن در بخش اول این نوشـتار اشـاره شـد.
نمونهای کوچک ،اما وافی به مقصود ،از این دست
ارتباط ،اختصاص بودجهای بالغ بر  ۱۱۷میلیون دالر از
سوی مقامات دولتی یا ایالتی اونتاریوOntario Province
است که بهمنظور استفاده و بهکارگیری نیروی دانشجویان
پرستاری در بیمارستانها ،بهعنوان نیروی کمکی و با هدف
کاستن از فشار کار پرستاران و کادر بیمارستانی درنظر
گرفته شده است .این برنامه تاکنون در  ۳۸بیمارستان اجرا
شده است و تا سال آینده تعداد نیروهای این طرح به بیش
از  ۴۰۰۰نفر خواهد رسید .گرچه این طرح تا مارس
 ۲۰۲۲ادامه خواهد داشت ،اما به ٔ
گفته وزارت بهداشت
کانادا ،پس از این تاریخ هم مورد توجه خواهد بود و در
آینده نیز دنبال خواهد شد.

Wilfrid Laurier University

کمیتههایاجرایی،اقداماتایمنیونظارت

برای اجرای آنچه ذکر شد ،کمیتههایی تشکیل شدهاند که
وظایف متنوعی را بهانجام میرسانند :تعیین مکانهایی
در صحن دانشگاه برای واکسیناسیون و انجام تستهای
فوری کرونا ،طراحی فضای دانشگاهی و تعریف
استفاده از این فضا ضمن سنجش ظرفیتهای آنها؛
همچنین برای مواردی مانند سرویسهای حملونقل و
ایابوذهاب ،سلفسرویس و غذاخوریها ،خدمات
دانشجویی و تأثیر زندگی دانشجویی ،و نیز بخشهای
اداری دانشگاه.
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فعالی تهای دانشجویی در بستر مجازی
گف توگو با دکتر مهدی کرمانی ،مدیر فرهنگی و فعالی تهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

ٔ
گسـترده ویـروس کرونـا در ایـران و تعطیلـی دانشـگاهها ،فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعـی
بـا آغـاز شـیوع
دانشـجویان نیـز بـه حالت تعلیـق درآمد و بسـیاری از برنامهها ،نشسـتها ،نشـریات و جشـنوارهها متوقف شـدند.
امـا بـا ٔ
ادامه این روند و بازگشـایی دانشـگاهها بهصـورت مجـازی ،معاونتهای فرهنگـی ،اجتماعی ،و دانشـجویی
اقداماتـی را جهـت فعالیـت مجـدد تشـکلها بـهکار گرفتنـد .در همیـن زمینـه گفتوگویی بـا دکتر مهـدی کرمانی
انجـام شـد تـا از اقدامـات و برنامههای مدیریـت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشـگاه فردوسـی مشـهد پس از
شـیوع ویـروس کرونـا و ادامـه فعالیتهـای دانشـجویی بهصـورت مجازی جویا شـویم.
تشـكیل كارگـروه هماهنگـی مقابلـه بـا ویـروس كرونـا
در حـوزه مدیریـت و برگـزاری جلسـات هماندیشـی
کارشناسـان و ارتباطگیـری بـا فعـاالن دانشـجویی،
براسـاس مأموریتهـای محولـه اقدامـات ویـژهای را در
مواجهـه بـا چالـش پیـشرو برنامهریـزی و اجـرا كـرد؛
برنامههایـی کـه تداوم انجـام آن بـا توجه بـه نامعلومبودن
حـذف محدودیتهـا ،قابلیـت و ظرفیـت تـداوم را نیـز
خواهنـد داشـت .از سـوی دیگـر ،فعـاالن دانشـجویی
بـا دغدغهمنـدی و مسـؤولیتپذیری همیشـگی خـود
در قبـال جامعـه ،مطابـق اهـداف و برنامههـای خـود
بهصـورت داوطلبانـه فعالیتهـای شـاخص داشـته و

چه اقدامات و برنامههایی در دوران شیوع ویروس کرونا
و برقراری طرح فاصلهگذاری اجتماعی از طرف معاونت
فرهنگی ،اجتماعی ،و دانشجویی دانشگاه فردوسی
مشهد انجام شدهاست؟
بـا شـیوع ویـروس كرونـا در كشـور و سیاسـت تعطیلـی
دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی (ابالغشـده توسط
سـتاد ملـی کرونـا) ،مدیریـت فرهنگـی و فعالیتهـای
داوطلبانه دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،بهمنظـور به حداقل
رسـاندن آسـیبهای ناشـی از تعطیلـی دانشـگاه در
ٔ
حـوزه تحـت پوشـش و در راسـتای حمایـت از تـداوم و
اسـتمرار فعالیتهـای داوطلبانـۀ دانشـجویی ،ضمـن
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 .5تسهیلگری ،تشویق و انجام هماهنگیهای الزم
جهت نقشآفرینی ساختارمندتر دانشجویان بهصورت
داوطلبانه و با محوریت تولید کاالهای بهداشتی مورد نیاز
شامل ماسك و شیلد محافظ برای كادر درمان توسط ستاد
مبارزه با كرونای بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .6برگـزاری مسـابقات مجازی متعـدد در حوزههای
علمی ،فرهنگـی و اجتماعی؛
 .7برگـزاری نشسـتهای تخصصـی و کرسـیهای
آزاداندیشـی و جلسـات گفتوگـوی آنالیـن بـا اسـاتید و
صاحبنظـران برجسـته دانشـگاهی توسـط تشـکلهای
دانشـجویی در بسـتر فضـای مجازی؛
 .8انتشار نسخههای الكترونیك نشریات دانشجویی
با ویژهنامههای كرونایی؛
 .9تشـكیل کمپینهـا و پویشهـای خیرخواهانـه
دانشـگاهی در قالـب رزمایـش همدلـی كمـك مؤمنانه؛
 .10ایجـاد فضای رقابت علمی جهـت ظهور نبوغ و
نـوآوری در میـان انجمنهای علمی که منجر به سـاخت
گیـت ضدعفونیکننـده عابـران پیـاده توسـط انجمنهای
علمی دانشـجویی گردید؛
 .11برگـزاری فراخوان مسـابقات علمی و فرهنگی در
سـطح ملی با موضوع جهان پسـاكرونا؛
 .12برگـزاری نمایشـگاههای مجـازی آثـار هنـری
دانشـگاهیان؛

اقدامـات ارزشـمند بسـیاری را در حوزههـای عملیاتـی و
معرفتـی در جهـت پیشـگیری و مقابلـه با ویـروس كرونا
و تعدیـل عـوارض جانبـی این پدیـده بر جامعه بـه انجام
رسـاندند.
سیاسـت کلـی مدیـرت فرهنگـی دانشـگاه آن اسـت
تـا نخسـت بـه فرصتسـازی در شـرایط موجـود پرداخته
و پـسازآن بـا تشـویق دانشـجویان و درخواسـت ایـده و
عمـل از آنان نسـبت به تـداوم فعالیتهای دانشـجویی در
حوزههـای فرهنگـی اهتمـام ورزد .نمونههـای ایـن تـداوم
فعالیـت را در اقدامـات کانونهـای فرهنگـی دانشـگاه،
نشـریات دانشـجویی ،برگـزاری کرسـیهای آزاداندیشـی
و هماندیشـیهای فرهنگـی میتـوان مشـاهده کـرد.
براسـاس ایـن اولویـت کاری ترسیمشـده ،مدیریـت
فرهنگـی دانشـگاه در صـدد برآمـد تـا از فضـای مجازی
اسـتفاده سـاختارمندتری داشـته باشـد .بـا توجـه بـه ایـن
سیاسـتگذاری و بهرهگیـری از فضـای مجـازی ،همـه
کانونهـا مطابـق اهـداف و برنامههـای خـود بهصـورت
منظـم مطابـق اهـداف و برنامههـای خـود در فضـای
مجـازی بـه فعالیـت پرداختنـد کـه همـه ایـن فعالیتهـا
و اقدامـات انجامگرفتـه مهـم و قابـل قدردانـی اسـت.
نشـریات دانشـجویی نیز هم چون روال گذشـته نسبت به
انتشـار نسـخههای الکترونیکی اقـدام کـرده و نمونههایی
از کرسـیهای آزاداندیشـی بـا محوریـت الگـوی
گفتوگومحـوری در فضـای مجازی برگزار شـده اسـت.
بیشـک تجربههـای کسبشـده در دوران بحـران،
ظرفیتهـا و فرصتهـای بینظیـری را در عرصههـای
فرهنگـی در دوران پسـاكرونا ایجـاد خواهـد كـرد .اهـم
اقدامـات انجامشـده را در محورهـای زیـر میتـوان
خالصـه کـرد:
 .1تشـكیل كارگـروه هماهنگـی مقابلـه بـا ویـروس
كرونـا در مدیریـت فرهنگـی؛
 .2آمـوزش راههای پیشـگیری از بیمـاری کووید 19-و
مقابلـه با آن در فضاهای تبلیغاتی محیطی و فضای مجازی؛
 .3تشـویق و حمایت از دانشـجویان جهت اسـتفاده
از فرصـت پیشآمـده جهـت تـداوم فعالیـت علمـی،
فرهنگـی و اجتماعـی در بسـتر فضـای مجـازی؛
 .4راهانـدازی سـامانه آمـوزش الكترونیكـی ویـژه
کارگاهها و کالسهای آموزشـی تشـکلهای دانشجویی؛

تأثیر کانونها ،انجمنها ،تشکلها و نشریات دانشجویی
دانشگاه را در این روزها چگونه ارزیابی میکنید؟ بر
فعالیتها ناظرید یا کمککننده؟
در ایـن دوران ،کانونهـا ،انجمنهـای علمـی،
تشـکلهای دانشـجویی و بخـش نشـریات دانشـجویی
تـا حـد امـکان و توانایی به انجـام فعالیتهـای داوطلبانۀ
خـود ادامـه دادهانـد .کانونهای دانشـگاه در حـوزۀ تولید
محتواهـای هنـری و برگـزاری مسـابقات ،انجمنهـای
علمـی در حـوزۀ تولیـدات علمـی و سـاخت برخـی
نمونههـای ابداعـی ،تشـکلهای دانشـجویی در حـوزۀ
فعالیتهـای کارگاهـی در بخـش تولیـد و بسـتهبندی
الزامـات بهداشـتی ،فعالیتهـای منظـم و ثمربخشـی را
انجـام دادهانـد .نشـریات دانشـجویی نیز همچـون روال
قبلـی نسـبت به انتشـار شـمارگان خـود اهتمام داشـتهاند
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در حـوزۀ خانـه نشـریات و برگزاری دومین جشـنواره ملی
کرسـیهای آزاداندیشـی میتوان مشـاهده کـرد .برگزاری
موفقیتآمیـز انتخابـات انجمنهـای علمـی و ثبتنامها
جهـت شـرکت در جشـنوارههای خانـۀ نشـریات نشـان
میدهـد کـه در ایـن حـوزه توفیقاتـی داشـتهایم ،البتـه
کـه کاسـتیهایی وجـود دارد .بااینحـال ،بـا وجـود
شـبکه گسـتردۀ اینترنـت و فضای مجـازی در دانشـگاه و
همچنیـن نمونـۀ آمـوزش مجـازی و ظرفیت سـاختارمند
موجـود در فاوا (فنـاوری اطالعات و ارتباطـات) میتوان
نسـبت بـه رفـع کاسـتیها اقـدام کرد.

البتـه بـا تفاوت در نـوع انتشـار و طی مسـیر و جایگزینی
نسـخههای الکترونیکـی بهجـای نسـخههای کاغـذی.
ٔ
نشده معاونت فرهنگی دانشگاه
آیا برنامههای برگزار
همچون انتخابات انجمنهای علمی و سایر تشکلها،
ٔ
جشنواره نشریات دانشجویی و انتخابات کمیتۀ ناظر بر
نشریات دانشگاه بهصورت مجازی برگزار خواهد شد؟
در صورت تصمیم به برگزاری مجازی این برنامهها آیا
آییننامهها تغییر میکند؟
هرسـاله ،مدیریت فرهنگی دانشـگاه ،نظارت بـر برگزاری
انتخابـات متعـددی چـون انتخابات انجمنهـای علمی،
انتخابـات درون تشـکیالتی تشـکلهای دانشـجویی،
انتخابـات ٔ
کمیته ناظر بر نشـریات دانشـجویی و همچنین
برگـزاری جشـنواره نشـریات دانشـجویی را عهـدهدار بوده
اسـت .عمدۀ ایـن انتخابـات بهصـورت الکترونیکی بوده
اسـت و دانشـجویان بـا بهرهگیـری از ظرفیـت پورتـال
دانشـجویی خـود در ایـن انتخابـات شـرکت میکردهاند.
ٔ
کمیتـه ناظـر بـر نشـریات
درخصـوص انتخابـات
دانشـجویی نیـز چنیـن روشـی را میتوان طرحریـزی کرد
و ازاینجهـت بـا مشـکلی مواجـه نیسـتیم .درخصـوص
ٔ
جشـنواره نشـریات دانشـجویی نیـز تصمیمگیریهایـی
صـورت گرفتـه اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه برگـزاری
جشـنواره و انتخابـات علاوه بـر کمـک بـه چرخـش
نخبگانـی و ایجـاد زمینههـای پویایـی باعـث ایجـاد یک
رقابـت سـالم نیـز میشـود ،مدیریـت فرهنگـی دانشـگاه
در شـرایط ایجادشـده نیـز اهتمام خـود برای برگـزاری این
امـور را بـا اسـتحکام و پایـداری ادامـه خواهـد داد.
درخصـوص تغییـر آییننامهها نیز باید اشـاره داشـت
بـا بهرهگیـری از خـرد جمعـی هرسـاله بخشهایـی از
آییننامـه مسـابقات و رقابتهـا بهروزرسـانی میشـوند
کـه در دوران جدیـد نیـز ایـن امر همچـون ادوار گذشـته
تـداوم خواهـد یافت.

بهعنوان پرسش پایانی ،آیا بسترها و امکاناتی که فعاالن
دانشجویی استفاده میکنند ،رضایتبخش است؟
دانشگاه در این زمینه چه اقداماتی را مدنظر دارد؟
طبیعـی اسـت کـه بـا رخـداد شـرایط ناگهانـی ،در ایـن
حـوزه کاسـتیهایی وجـود دارد .دانشـگاه نیـز در سـند
چشـمانداز خـود بـا تأکیـد بـر اصـل بینالمللیکـردن
دانشـگاه ،برنامههـای متنوعـی را در دسـتور کار خـود
داشـته کـه برخـی از آنهـا نیـز در حـال اجـرا اسـت؛
بااینحـال ،بـر اولویـت اسـتفادۀ سـاختارمند از فضـای
مجـازی بـرای توسـعۀ کمـی و کیفـی در ابعـاد مختلـف
آموزشـی ،پژوهشـی و فرهنگـی – اجتماعـی اهتمـام
الزم را داشـته اسـت .مدیریـت فرهنگـی دانشـگاه نیـز
در ایـن خصـوص اقداماتـی را انجـام داده اسـت؛ بـرای
مثـال ،مدیریـت فرهنگـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد
اولیـن بـار در سـطح کشـور نسـبت بـه ایجـاد ظرفیـت
فضـای مجازی بـرای بارگـزاری نسـخههای الکترونیکی
نشـریات اقـدام کرده اسـت .این امـر در حـوزۀ بارگزاری
اطالعـات مربـوط بـه جلسـات کرسـی آزاداندیشـی و یا
حتـی برگـزاری جلسـات کرسـیهای گفتوگومحـور
درحالحاضـر در دانشـگاه صـادق اسـت .انجمنهـای
علمـی نیـز نوآوریهایـی در اسـتفاده از فضـای مجازی
داشـتهاند .بااینحـال ،مدیریـت فرهنگـی اسـتفاده از
تمامـی دیدگاههـا و پایبنـدی بـه بهرهگیـری از ظرفیـت
خـرد جمعـی را همیشـه بهعنـوان یکـی از اصلیتریـن
رسـالتهای خـود مدنظـر داشـته اسـت.

آیا زیرساختهای مورد نیاز جهت اقدامات فرهنگی و
اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه مهیا است؟
مدیـرت فرهنگـی دانشـگاه در سـالهای اخیـر بهرهگیری
از سـاختار الکترونیکـی و اسـتفاده از فضـای مجـازی را
در اولویـت کاری خـود قرار داده اسـتٔ .
نمونه بـارز آن را
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کرونا و فعالی تهای دینی و قرآنی دانشگاهها
ٔ
دکتر رشید جعفرپور ،رئیس اداره پشتیبانی از فعالی تهای دینی و قرآنی وزارت عتف

ماه مبارک رمضان ،حضور پرتراکم در محافل انس با
قرآن در مساجد دانشگاهها ،ارتباط معنوی و مأنوسانه با
شهدای گمنام دانشگاه به مناسبتهای مختلف ،برپایی
موکبهای دانشجویی در ایام اربعین ،برپایی ایستگاههای
صلواتی در ایام محرم و دهها برنامه از این دست حال
معنوی دانشجویان را ارتقاء میداد .به جرأت میتوان
گفت که کسب فیض معنوی دانشگاهیان از این نظر تنها
منحصر به این اجتماعات در فضاهای معنوی از قبیل
مساجد ،نمازخانهها ،مزارهای شهدای گمنام و  ...بود.
با همهگیر شـدن ویروس منحوس کرونـا و تعطیلی
فضاهـای رسـمی دانشـگاهها و عـدم حضـور فیزیکـی
دانشـجویان در دانشـگاه ،تشـکیل چنیـن فضاهایـی در
ً
دانشـگاه عملا منتفـی شـد .تغییـر فضـای آموزشـی از
ً
محیـط فیزیکـی بـه محیـط مجـازی کار تقریبـا آسـانی
بـود .امـا تغییـر فضـای فرهنگـی و اجتماعـی و ایجـاد
بسـتر مجـازی بـرای فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعی
انـرژی زیـادی میطلبیـد .میتـوان گفـت کـه هـم در
سـتاد معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم و
هـم دانشـگاهها تلاش زیـادی صـورت گرفـت کـه
شـرایط برگـزاری برنامههـای فرهنگـی و اجتماعـی از
قبیـل آمادهسـازی زیرسـاختها ،تغییـر آییننامههـا،
متناسبسـازی برنامههـا و ...فراهـم گـردد و در رونـد
جـاری برنامههـای فرهنگـی و اجتماعـی اختاللـی
ایجـاد نگردد.
برنامههـای دینـی و قرآنـی هـم متأثـر از شـرایط
کرونایـی بـود .امـا با یـک کار جهادی از سـوی همکاران
فرهنگـی و اجتماعـی سـتاد وزارت علـوم ،بـه سـرعت
آییننامههـا متناسـب بـا شـرایط مجـازی بهروزرسـانی
ٔ
عمـده برنامههـا ،به جـز بخش مناسـکی و تجمعی
شـد.

به گواه آمار و تجربه ،از مهمترین و پرمخاطبترین
برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها ،فعالیتهای
دینی و قرآنی است .تنوع زیاد این برنامهها و نیز بستر
فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها کمک میکند که هرساله
مخاطبان و نیز میزان و کیفیت اثرگذاری آن بیشتر شود.
برگزاری نمازهای جماعت پرشور ،برگزاری اجتماعات
عظیم اعتکاف دانشجویی ،حضور پرتعداد دانشجویان
ٔ
گسترده
در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ،مشارکت
دانشجویان در جشنواره بزرگ قرآن و عترت ،و دهها برنامه
دیگر نشان ٔ
دهنده توجه دانشگاهیان به این برنامهها است.
عالوه بر ویژگیها و تأثیرات مثبت این برنامهها،
یکی از مهمترین خصوصیات برنامههای دینی و قرآنی،
همگرایی و ایجاد اجتماعات پرشور دانشجویی بود
ٔ
انگیزه
که خود این اجتماعات میتوانست تحرک و
خاصی به دانشجویان بدهد .اجتماع عظیم دانشجویان
در هیأتهای مذهبی ،دیدار با مقام معظم رهبری در
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دینـی مـا بـود بـه شـکل گسـتردهتری در جامعـه و بهویژه
در دانشـگاه متجلـی شـود .تشـکیل گروههـای خیریـه،
تقویـت کانونهـای همدلـی ،راهانـدازی پویشهـای
کمـک مؤمنانـه ،برگـزاری اردوهـای جهـادی بـه مناطـق
محـروم ،همـکاری در طـرح شـهید سـلیمانی توسـط
بسـیج دانشـجویی در سـتاد کرونـا ،تهیـه بسـتههای
معیشـتی و دههـا عنـوان فعالیـت همدالنـه تجلیبخـش
فرهنـگ همـکاری و همدلـی دانشـگاهیان بـود.
تجربـه یـک سـال و انـدی از همهگیری کرونا نشـان
داد کـه کار فرهنگـی و اجتماعـی در بسـترهای مختلـف
قابلاجراسـت و ظرفیـت فعالیـت فرهنگـی و اجتماعـی
فقـط فضـای فیزیکـی نیسـت ،بلکـه فضـای مجـازی
نیـز بسـتر مناسـبی بـرای فعالیـت اسـت؛ ضمـن اینکـه
بخشهایـی از فعالیـت دینـی و قرآنی در فضـای مجازی
متنوعتـر و اثرگذارتـر اسـت .بنابرایـن ،بـا رفـع کرونـا نیز
تجربـه نشـان خواهـد داد که بخـش زیـادی از فعالیتها
همچنـان در بسـتر مجـازی اجرا شـوند.

آن ،طبـق روال جـاری سـالهای قبـل برگـزار شـد .طبـق
آمـار میتـوان ادعـا کـرد در بخشـیهایی از جشـنوارهها
نهتنهـا کاهش مشـارکت نداشـتهایم بلکه میزان مشـارکت
افزایش داشـته اسـت .بهعالوه اینکـه تجربههای جدیدی
ٔ
حسـینیه مجازی دانشگاهیان،
هم کسـب کردیم .تشکیل
برگـزاری محافـل انـس مجـازی ،تشـکیل کارگاههـای
مجـازی قرآنپژوهـی ،برگـزاری نمایشـگاه بینالمللـی
ٔ
برنامه اربعیـن در فضای مجازی
مجـازی قرآن ،برگـزاری
و دههـا برنامـه از ایـن دسـت در فضـای مجـازی ،بسـتر
بسـیار گسـتردهای از فعالیت را بـرای دانشـگاهیان فراهم
تجربـه مناسـبی بـرای ٔ
ٔ
همه ما باشـد.
کـرده کـه میتوانـد
ً
در ایـن فضـا بـه نظـر شـرایطی فراهـم شـد کـه اوال
آییننامههـای فعالیتهـای فرهنگی و اجتماعـی و بهویژه
فعالیتهـای دینـی و قرآنـی مـورد بازبینی و اصلاح قرار
ً
گیـرد؛ و ثانیـا در فرصت فراهمشـده اسـناد مناسـبی برای
فعالیتهـا ،از جمـه سـند فرهنگـی و اجتماعـی اربعیـن
دانشـگاهیان ،تدویـن شـود .بهعلاوه ،کرونـا باعث شـد
ٔ
روحیـه کمـک مؤمنانـه و مواسـات کـه جـزو فرهنگ
کـه
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از دانشگاه مجازی به دانشگاه شبک های

یـاجتماعی
دکتر روحالله اسالمی ،رئیس گروه مطالعات و برنام هریزی فرهنگ 
دانشگاهفردوسیمشهد

آمـوزش ،پژوهـش ،فرهنـگ و اجتمـاع تشـکیل شـده
اسـت .پژوهشهـای دانشـگاه مجـازی بایـد همتـراز
آمـوزش شـود و اگـر تنهـا آمـوزش الکترونیـک شـفاهی
و تکگویانـه باشـد فضایـی رسـمی و رباتگونـه شـکل
میگیـرد .پژوهشهـای دسـتهجمعی ،شـبکهای،
بینرشـتهای و بینالمللـی کـه دسـتاوردهای آنهـا
بهصـورت متنبـاز منتشـر میگـردد الـزام دانشـگاه
مجـازی اسـت .آموزشهـای مسـتمر و ارزیابیهـای
مـداوم براسـاس پژوهشهـای جمعـی ،روح حاکـم بـر
ن صورت اراده متن ،صورت
دانشـگاه اسـت که در غیر ای 
شـفاهی یکطرفـه و امتحانهـای تسـتی دانشـگاهی،
شـبیه بـه مـدارس ،شـکلی رایـج خواهـد یافـت.

وضعیـت کرونایـی جهـان باعـث شـد حضـور
دانشـجویان در دانشـگاه لغـو گـردد و دانشـگاه مجـازی
بـه شـکل ناگهانـی و سراسـر پیادهسـازی شـود .در
گذشـته اسـتفاده از فنـاوری ،زیرسـاختهای محـدودی
بـرای آموزشهـای الکترونیـک فراهـم سـاخته بـود
امـا غیرحضوریشـدن دانشـگاه در بحـران کرونـا
شـاخصهای دانشـگاه مجـازی را الزامـی سـاخت.
دانشـگاههای تـراز اول و جامـع توانسـتند ب هراحتـی
بـا شـرایط جدیـد وفـق پیـدا کننـد و آموزشهـا بـه
سـمت غیرحضـوری حرکـت کـرد .برخـی از آسـیبها
در زمینـه دانشـگاه مجـازی وجـود دارد کـه در آینـده
سیاسـتگذاریهای کالن و برنامهریزیهـای داخلـی،
میتوانـد آنهـا را پوشـش دهـد.

 .2فرهنگ و اجتماع دانشگاه مجازی

دانشـگاه جایـی اسـت کـه در آن سـپهر عمومی علم
در خدمـت جامعـه و دولـت قـرار میگیـرد .دانشـمندان
اندیشـهها را براسـاس پژوهـش در قالبهـای مبنایـی،
تکنیکـی و نهـادی ایجـاد کـرده و بـر محیـط بیـرون اثـر
میگذارنـد .اگـر دانشـگاه مجـازی فردگرایانـه و بـر ٔ
پایـه
آموزشهـای الکترونیـک پیـش بـرود پـس از چنـدی

 .1پژوهش همتراز آموزش

آنچـه از دانشـگاه مجـازی اکنـون رواج دارد ،تأکید
بـر آموزشهـای الکترونیـک اسـت .آموزشهـای
الکترونیکـی که اغلب یکطرفه ،خشـک و خسـتهکننده
اسـت .دانشـگاه بهمعنای سـپهر عمومی علم ،کهکشـان
همـه رشـتهها از سـ ه ٔ
دانـش و اجتمـاع عالمـان از ٔ
پایـه
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میتوانـد نظامـی توتالیتـر مبتنـی بـر قـدرت انضباطـی
را شـکل دهـد .قـدرت انضباطـی فقـط بـه تخلفـات و
ٔ
عالقـه
گیـر انداختـن توجـه میکنـد و قـدرت کنترلـی
شـدید بـه در اختیـار گرفتـن فکر و کنـش سـوژهها دارد.
جوزدگـی فنـاوری میتوانـد روح حاکـم بـر دانشـگاه را
کـه عقالنیـت ،آزادی و کنشهـای خالقانـه را از بیـن
میبـرد ،بـه ماشـین سـرکوبگر تبدیـل کنـد .دانشـگاه
فضـای بـاز گفتوگوهـای علمـی و سـپهر عمومـی
خردمندانـهای اسـت کـه فنـاوری اطالعـات اگر بـه ٔ
ایده
دانشـگاه احتـرام نگـذارد ،میتوانـد آن را منهـدم سـازد.
در صـورت تـداوم غیرانتقـادی و بیتوجهـی بـه ابعاد
پژوهشـی ،اجتماعـی ،سیاسـتگذاری و بینالمللـی،
مخاطبـان داخـل و خـارج دانشـگاه ریـزش خواهنـد
داشـت و ابـر روایـت علـم در عصـر پسـتمدرن افـول
خواهـد کـرد؛ بنابرایـن ،در شـرایط فعلـی کـه چـارهای
جـز تـداوم دانشـگاههای مجـازی وجـود نـدارد بایـد بـه
آسـیبهای مبنایـی ،تکنیکـی و نهـادی این سـبک توجه
شـود .راهحل ،رسـیدن به دانشـگاه شـبکهای است؛ یعنی
دانشـگاهی انتقـادی بـا جهانزیسـت گفتوگویـی کـه
در آن بازیگـران سـعی میکننـد بهصـورت جمعی سـپهر
علـم را حرمـت بنهند .در دانشـگاه شـبکهای ،کهکشـان
علـم به خدمـت جامعـه و دولت-کشـور درمیآیـد .اگر
تنهـا صـورت فناورانـه و رها ٔ
شـده فضـای مجـازی بـرای
دانشـگاه در نظـر گرفته شـود ،پس از چندی ،دانشـگاه بر
ضـد خـود عمـل خواهـد کرد.

ارتبـاط خـود با جامعـه ،حکومـت و فضـای بینالملل را
از دسـت خواهد داد .دانشـجویان در جریان عضویت در
کانونهـا و انجمنهـا شـخصیت پیدا میکنند ،با انتشـار
نشـریه و برگـزاری مراسـم و آیینهـا هویـتدار میشـوند
و حاشـیههای مسـؤولیتپذیرانهای کـه در فعالیتهـای
فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی دانشـگاه وجـود دارد،
روح انتقـادی و مسـؤولیتپذیری دانشـگاهیان را شـکل
میدهـد .فضـای تکنولـوژی میتواند همه دسـتاوردهای
ٔ
حـوزه عمومـی و گفتوگوهـای انتقـادی و فعالیتهـای
جمعـی دانشـگاه را از میـان ببـرد .بنابرایـن ،اولویـت
سیاسـتگذاران علاوه بـر آمـوزش و پژوهـش ،بایـد
توجـه بـه فرهنـگ و اجتمـاع دانشـگاه در تـداوم مجـازی
و بازنمایـی آن در شـرایط فعلـی بهقصـد جلوگیـری از
ٔ
حـوزه عمومـی پـس از کرونـا باشـد.
تضعیـف
.3فضایکنترلیوانضباطی

فنـاوری اطالعـات بهخصـوص بـا تحولـی کـه در
فضای هـوش مصنوعـی ،شـبکههای اجتماعی و شـبکه
دادههـای بزرگ فراهم شـده اسـت ،میتواند در دانشـگاه
مجـازی بهصورت شـکلی ،جامعـهای انضباطـی را رقم
بزنـد .تأکیـد بـر حضوروغیـاب ،امتحانهـای تسـتی،
زماندهـی کـم ،کنتـرل شـدید دانشـجویان نمایانگـر
فرهنـگ توتالیتـر در دانشـگاه مجـازی اسـت .تقسـیم
تکالیـف دروس ،انتظـارات از دانشـجویان ،شـیوههای
حضـور و فعالیتهـای کالسـی بههمـراه ارزیابـی
و آزمـون بـا توجـه بـه قـدرت فنـاوری اطالعـات و
همینطـور فردگرا شـدن اسـاتید و دانشـجویان بهراحتی
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معرفی سامانه جامع آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف
سمیه هاشمی ،دفتر سیاس تگذاری و برنام هریزی فرهنگی و اجتماعی

دانشجویان موفق نخواهد شد و بهطورقطع در برنامهریزی
فعالیتهای فرهنگی با مشکالت عدیده مواجه خواهد
شد .در همین راستا واحد آموزش معاونت فرهنگی و
اجتماعی با هدف انسجام و استانداردسازی دورههای
آموزشی در تولید محتوا و اجرای هرچه بهتر ،اقدام به
ٔ
سامانه جامع آموزش کرده است .الزم
طراحی و اجرای
به ذکر است ،فعاالن فرهنگى و اجتماعى دانشگاهها
ٔ
سامانه www.sakham.msrt.
میتوانند با مراجعه به
ٔ
سامانه مذکور دیدن نموده و همچنین از امکانات
 irاز
آن استفاده کنند .در ادامه ،به معرفی بخشی از امکانات
سامانه میپردازیم.

فعاالن فرهنگى و اجتماعى دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالى نقش مهمى در طراحی و اجرای فعالیتهای
فرهنگى و اجتماعى دانشگاهها دارند .هرگونه ارتقا در
نگرش و دانش آنان اثری مستقیم بر توانمندی و اثربخشی
ٔ
حوزه فرهنگی و اجتماعی نظام آموزش عالی دارد .مدیران
ٔ
درحیطه فعالیتهای مرتبط به
و کارشناسان این حوزه باید
مسائل اجتماعی و فرهنگی در باالترین سطح از آگاهی
ً ّ
ٔ
عرصه بهکارگیری فناوریهای روز دنیا کامال مسلط
و در
باشند و آموزش داده شوند .یک کارشناس و یک مدیر
ٔ
عرصه علوم اجتماعی و فرهنگی
فرهنگی باید بتواند در
و تکنولوژی همانند یک دانشجوی جوان فکر کند و با
او همکالم شود .در غیر اینصورت در ایجاد تعامل با
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ٔ
لزوم طراحی سامانه جامع آموزش

 .5برنامههای آموزشی؛
 .6اسناد؛
 .7دفاتر؛
 .8نیازسنجی؛
 .9پنل گفتوگو؛
ٔ
 .10معرفی برخی از امکانات سامانه جامع ،آموزش
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری.

 .1برخورداری ٔ
همه فعاالن فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهها از سطح قابلقبولی از آموزش بهصورت برابر؛
 .2استفاده از ظرفیت فضای مجازی با توجه به
شرایط روز دنیا و همچنین همهگیری بیماری کرونا و عدم
امکان استفاده از آموزشهای حضوری؛
 .3کاهش هزینهها؛
 .4ارتباط بیشتر فعاالن فرهنگی در فضاهایی که با
کمک ظرفیت فضای مجازی ایجاد میشود؛
 .5امکان ارائه آموزشهای بیشتر؛
 .6اشتراک گذاری اخبارمربوط به فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی در فضایی اختصاصی ٔ
ویژه فعاالن فرهنگی؛
 .7برگزاری نظرسنجی و نیازسنجیهای مختلف
فرهنگی جهت سیاستگذاری و برنامهریزیهای فرهنگی
و اجتماعی؛
 .8تشکیل بانک اطالعاتی برای مجموعه آموزشها
در یک فضای اختصاصی برای مر ٔ
اجعه بعدی؛

ٔ
امکاناتسامانهآموزش

اخبار :این بخش به دو دسته اخبار معاونت فرهنگی
و اجتماعی وزارت و اخبار معاونتهای فرهنگی و
اجتماعی دانشگاهها تقسیمبندی میشوند .تا مجموعهای
از اطالعات مربوط به آموزش فعاالن فرهنگی که در
معاونت فرهنگی عطف و دانشگاهها در حال برگزاری
است پوشش داده شود .دانشگاهها میتوانند اخبار مرتبط
با فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی خود را از
ٔ
سامانه آموزش ارسال نمایند
طریق رابطان آموزشی به
تا در بخش اخبار دانشگاهها بارگزاری شود .میتوان
در این بخش برنامههای ٔ
ویژه دانشگاهها را که امکان به
اشتراکگذاری دارند با دانشگاههای دیگر به اشتراک
گذاشت .معرفی برنامههای برتر دانشگاهها عالوه بر
معرفی برنامه مذکور باعث ایجاد رقابت جهت معرفی و
برگزاری برنامههای برتر دانشگاهها خواهد شد.
نشریات :اشتراکگذاری نشریات معاونت وزارت از
جمله مجلهها و کتابهای در دست چاپ و چاپشده
ٔ
نسخه الکترونیکی مجله
 .1معرفی و اشتراک
«دانشگاه امروز»؛
نسخه الکترونیکی گاهنامه «نامهٔ
ٔ
 .2معرفی و اشتراک
فرهنگی»؛
 .3معرفی کتابهای مفید در عرصه فعالیت فرهنگی
دانشگاهها؛
 .4معرفی آثار در دست چاپ و چاپشده معاونت
فرهنگی وزارت.

اهداف

 .1توانمندسازی نیروهای فعال و صاحبنظر در
حوزههای فرهنگی و اجتماعی به منظور تأمین نیروهای
متخصص فرهنگی و اجتماعی؛
 .2دانش افزایی و مهارتآموزی؛
 .3هویتبخشی و افزایش اعتماد به نفس؛
 .4خلق موقعیتهای یادگیری؛
 .5آشنایی با مباحث و مسائل روز فرهنگی؛
 .6امکان استفاده از ظرفیت برابر آموزشی.
امکاناتسامانهآموزش

 .1اخبار؛
 .2معرفی؛
 .3نشریات؛
 .4بانک اطالعاتی از معاونان ،مدیران ،کارشناسان،
دانشجویان فعال فرهنگی و اساتید حوزه فرهنگی و
اجتماعی؛
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و قوت دوره شناساییشود و نقاط ضعف اصالح و نقاط
قوت مورد تأکید بیشتر قرار گیرند؛
 .2با استفاده از نتایج نظرسنجی دوره به اساتید
امتیازدهی خواهد شد.

ایجاد بانک اطالعاتی از معاونان و مدیران و کارشناسان
و دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای
سراسرکشور

با ثبت نام  900نفر از اعضاء معاونتهای فرهنگی و
اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور بانک اطالعاتی خوبی
خانواده معاونت فرهنگی مهیا شده است که ٔ
ٔ
نحوه تعامل
از
سامانه با اعضای آن از طریق رابطان آموزشی معرفیشده
ٔ
وظیفه رابطان فرهنگی،
از طرف دانشگاهها میباشد.
همانگونهکه از نامش مشخص است ،رابطبودن بین دانشگاه
و بخش آموزش معاونت فرهنگی است .هویت تمام کسانی
ٔ
سامانه ثبتنام مینمایند از طریق آنها تأیید خواهد شد
که در
تا از حضور افراد غیرمرتبط در این سامانه جلوگیری شود.
تعداد کل دانشگاههای ثبتنامشده 175 :دانشگاه که
 80دانشگاه دولتی و  95دانشگاه غیردولتی میباشند.
تعداد کل اعضاء تا این لحظه900 :نفر

برگزاری آزمونهای آنالین و صدور گواهینامههای
دیجیتال

 .1تمام آموزشهای ارائهشده در سامانه آموزش با
برگزاری آزمون به صورت آنالین ارزشیابی خواهند شد؛
 .2پس از برگزاری آزمونهای آنالین سیستم بهصورت
ٔ
گواهینامه ٔ
دوره آموزشی را برای هر فرد صادر کرده
اتوماتیک
و به پروفایل شخصی فرد در سامانه ارسال خواهد کرد.

اطالعرسانیهایهمگانی

در این بخش با توجه به امکان ارسال پیام شخصی
به کارتابل کارشناسان فرهنگی ،این امکان فراهم است
که تمام بخشنامهها،اطالعات برگزاری ٔ
دوره آموزشی یا
ً
آزمون آن برای افراد بهصورت کامال شخصی ارسال شود.

تعداد معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی
ثبتنامشده 135 :نفر
تعداد مدیران فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذاری:

 161نفر

برگزاری نیازسنجیهای دورهای جهت سیاستگذاری و
برنامهریزیهایآتیمعاونتفرهنگی

تعداد کارشناسان فرهنگی و اجتماعی 600 :نفر

 .1معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نظر
دارد تا با برگزاری نیازسنجیها و نظرسنجیها بهصورت
ٔ
سامانه آموزش از همفکری و همراهی تمام
دورهای ،در
فعاالن فرهنگی دانشگاهها در برگزاری دورههای آموزشی
یا دیگر برنامههای خود استفاده کند؛
.2تمامفعاالنفرهنگیمیتوانندباشرکتدرایننیازسنجی
و نظر سنجیها به صورت مستقیم در سیاستگذاریها و
برنامهریزیهایمعاونتفرهنگیمؤثرباشند؛
 .3بعد از برگزاری هر ٔ
دوره آموزشی ،شرکتکنندگان
با شرکت در نظرسنجی آن دوره به بهبود کیفیت آن کمک
کنند.
ٔ
از سامانه جامع آموزش معاونت فرهنگى و اجتماعى
با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناورى ،در روز چهارشنبه
بیستم اسفند 1399بهصورت مجازى رونمایی شد.

برگزاری کالسهای آنالین و آفالین

هر سال تعدادی آموزش ویژه معاونان،مدیران و
کارشناسان فرهنگی برنامهریزی و اجرا میشود ،که با
استفاده از امکان برگزاری کالسهای آنالین و آفالین در
فضای مجازی ،تمام فعاالن حوزه فرهنگی دانشگاههای
سراسر کشور میتوانند به صورت برابر از این امکانات
استفاده نمایند .امکان استفاده از محضر اساتیدی که شاید
در حالت حضوری امکان استفاده از حضور و گفتوگو با
آنها میسر نباشد را فراهم مینماید.
نظرسنجی :ارائه بستههای آموزشی با توجه به
نظرسنجیهای انجام شده به صورت آفالین
 .1پس از برگزاری هر ٔ
دوره آموزشی یک نظرسنجی
از طریق سامانه مربوط به آن دوره آموزشی برگزار خواهد
شد تا با توجه به بازخوردهای مخاطبان دوره ،نقاط ضعف
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عارض هیابی مغالطه معنایی در تلقی از
تعبیر«آزاداندیشی»
دکترسیدعلیفارغ،معاونپژوهشی،فرهنگیواجتماعیدانشگاههنراسالمیتبریز

ً
ً
صرفا به بهانهای برای گفتوگوی نسبتا بیقیدی تبدیل
ً
ٔ
عرصه ابراز وجود
شدهاست که محتمال در فضایی دیگر
نیافته و مشمول محدودیتهایی است!
اندیشه و فکر تعریف علمی و دقیق و قدر مسلم،
مقتضیات و لوازم خاص خود را دارد؛ حرکت از سمت
مجهول به سوی معلوم وفق مبانی علمی مورد نظر و با اشراف
ّ
و تسلط نسبی بر جوانب موضوع و محمول مقوله مد نظر.
اما حقیقت غیرقابل کتمان این است که اگر اصل اندیشیدن
در نظام تربیتی ما ،آنچنانکه شایسته این موهبت و قابلیت
انسانی است به رسمیت شناخته میشد ،آنگاه «اندیشه»
ً
دیگر ذاتا از استعمال واژه مضاف «آزادانه» بینیاز بود .چرا که
نفس اندیشیدن و ماهیت آن مقارن با حریت فکری ،اجتناب
از جانبداری جناحی ،عدم موضعگیری قبلی و و فقدان
پیشفرض ذهنی است و از این حیث ساحت ناب فکر و
اندیشه شاید تنها عرصهای است که محدودیتبردار نیست
و در چارچوب هیچ قید و اجباری که از دنیای خارج از ذهن
تحمیل شود ،نمیگنجد؛ و البته این معنا نباید با فاقد مبنابودن
اندیشه ،خلط شود.
ٔ
ٔ
منظومه تربیتی رسمی و غیر رسمی جامعه ما ،اعم
در
از اکتساب آموزههای محیطی ناشی از نهاد خانواده ،نهاد
ٔ
رسانه ملی و سازمان علم آ کادمیک
آموزش و پرورش،

تعبیر «آزاداندیشی» مرکب است از دو مفهوم
«آزادی» و «اندیشه» .اما آنچه درحالحاضر از
استعمال واژه «آزاداندیشی» و به تبع آن «کرسیهای
آزاداندیشی» به ذهن متبادر میشود ،بیشتر تأکید بر
اغتنام فرصت آزادی بیان در این کرسیهاست تا مزیت
اندیشیدن .چنانکه بهنظر میرسد در تلقی عمومی
از این عبارت ترکیبی ،لفظ و معنای آزادی بر ساحت
ح یافته و حتی تا حد زیادی
اندیشهورزی و تفکر ،ترجی 
آن را تحتالشعاع قرار داده و بر آن سایه انداختهاست؛
تاجاییکه این قرائت و تبادر پنهان معنایی چنان رسمیت
پیدا کرده است که در اغلب یادداشتها ،اخبار و
نقدها وجه آزادی بر جنبۀ اندیشه میچربد و در عمل
نیز تجربۀ زیستۀ حوزۀ فرهنگی دانشگاهها در برگزاری
کرسیهای آزاداندیشی نشان داده که در این جلسات
اغلب شاهد تالش سخنران آزاداندیش در جهت نمایشی
از سخنپراکنی آزادانه هستیم تا جوالن تفکر و اندیشه
ورزیدن .بنابراین ،نتیج ۀ این وزندهی نامتوازن آن است
که از محافل آزاداندیشی نتیج ۀ کاربردی الزم برای
ارتقاء اندیشه ،فرهیختگی و رشد فکری جامعه حاصل
نمیشود .چرا که قوای اندیشیدن و تفکر در رقابت با
آزادیطلبی صرف ،به محاق رفته و «کرسی آزاداندیشی»
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منحصر به مقوالت سیاسی شاد و چالشی نباشد و بلکه
متولیان و مجریان اصلی نهاد علم اعم از معلمان ،اعضاء
هیأت علمی دانشگاهها و اساتید حوزی نیز وارد قلمرو
فراخ آزاداندیشی شوند و مجال طرح ایدههای نوی علمی
را از دانشآموز و دانشجو و طلبه دریغ نکنند .یکی از
حیطه علوم طبیعی،
ٔ
موانع جدی آزاداندیشی بهویژه در
ترس از برچسبهایی بازدارنده چون «ایدئولوژیست»،
«دگماندیش»« ،لیبرال» و اتهاماتی از این دست است؛
ٔ
اجازه آزاداندیشی در حوزه تخصصی
وقتی اهالی علم
خود را ندهند ،این بدان معنی است که سهم عمدهای
از رخصت اندیشیدن و بستر تمرین آزادآندیشی از
ٔ
زمینه اجتماعی ،طبیعی
جامعه دریغ شده و در چنین
است که غالب دستپروردگان چنین نظام آموزشی-
از آزاداندیشی -بیشتر «آزادی» آن را مراد کنند ،تا
«اندیشه»اش را.
والسالم.

(دانشگاه) ،خأل بعد پرورش اندیشهورزی و آموزش
فکرکردن بسیار مشهود است .سیستم تربیت سنتی ما
ایرانیان ،فرزند مؤدب را مرادف انسانی که در برابر اتفاقات
و گزارههای تربیتی چرا نمیگوید تعریف کرده است و
این تعریف به سیستم آموزش رسمی هم ّ
تسری پیدا کرده
است و دانشآموز و دانشجوی مقبول ،کسی است که تمام
گزارههای آموزشی استاد و معلم را بیچو نوچرا میپذیرد.
درحالیکه رشد محصول اندیشه است و اندیشه از چرا
یزاید .چرا هم وقتی جرأت تولد پیدا میکند که چراهای
م
قبلی سرکوب نشده باشد .آموزش حقیقی از طریق
مشاهده انجام میشود .یک انسان از همان سنین کودکی
اگر مشاهده کند که پرسشگری امر ارزشمندی استٔ ،
ایده
منطقه ممنوعه
ٔ
جدید با استقبال مواجه میشود و تغییر،
والدین نیست؛ حس پرسشگری و تمایل به اندیشهورزی
در او تقویت میشود و اگر سیستم آموزش رسمی هم این
ً
تمایل را حمایت و پشتیبانی کند قطعا بخشی از آموزش
صرف آموختن روش صحیح اندیشیدن خواهد شد.
این مهم مستلزم آن است که میدان آزاداندیشی
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موج دوم پایش فضای فرهنگی -اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد موسمی ،گروه مطالعات و برنام هریزی فرهنگی -اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش در دانشگاه تأثیرگذار هستند .بنابراین ،شناخت
مختصات فضای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه میتواند
در امر برنامهریزی اصولی برای دانشجویان و اساتید تأثیر
مثبت و سازندهای داشته باشد.
یـفرهنگی دانشگاه
طرح پایش فضای اجتماع 
فردوسی مشهد با همین هدف طراحی و اجرا شد .موج
اول این پژوهش در سال تحصیلی  1394-95به روش
ٔ
پرسشنامه خود اجرا انجام شد و نتایج آن
پیمایش با ابزار
یـاجتماعی دانشگاه فردوسی
در قالب کتاب فضای فرهنگ 
ٔ
مشهد ( )1395توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چاپ گردید.
موج دوم این پژوهش در سال تحصیلی 1397-98
اجرا شد که نتایج توصیفی آن در گزارش حاضر در هفت
بخش آماده شدهاست .بر اساس چهارچوب عملیاتی
پروژه ،طرح پایش با توجه به اهمیت نظری و نیازهای
معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

دانشگاه بهعنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده از اجزای
مختلف بههم مرتبطی تشکیل شده است که ماهیت و
نوع عملکرد آن را مشخص میکند .ماهیت این عناصر و
نوع چینش و تعامل آنها با یکدیگر نقش تعیینکنندهای در
عملکرد دانشگاه ایفا میکند .هر چقدر میان این اجزاء،
بههم پیوستگی و ارتباط ارگانیک بیشتری باشد میتوان
انتظار داشت که رسالتها و چشماندازهای دانشگاه نیز
بیشتر محقق شود .به لحاظ منطقی دانشگاه را تنها نمیتوان
به آموزش و پژوهش تقلیل داد زیرا دانشگاه حاوی عناصر
فرهنگی و تعامالت اجتماعی بسیاری است.
یـفرهنگی در دانشگاه و
توجه به ابعاد اجتماع 
برنامهریزی اصولی برای آن میتواند فضای بهتر ،سالمتر،
بانشاطتر و پویاتری را ایجاد کند .این امر هنگامی مهمتر
میشود که فضای اجتماعی – فرهنگی در کلیت جامعه با
چالشهای بسیاری همراه است و بسیاری از این چالشها
خود را در فضای دانشگاه نشان داده و بر امر آموزش و
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تعیین حجم نمونه دانشجویان :برای تعیین حجم
ٔ
نمونه آماری روشهای آماری چندی وجود دارد اما
در یک تحقیق عالوه بر فرمولها ،سه فاکتور دیگر نیز
میتواند در تعیین حجم نمونه مؤثر باشد:
 .1امکانات ،هزینه و زمان تحقیق؛
 .2تجربیات تحقیقات دیگر؛
 .3اهداف مطالعه.
ٔ
مطالعه حاضر برای برآورد اولیه از فرمول آماری
در
ٔ
حجم نمونه کوکران استفاده شد:

فردوسی مشهد در هفت حوزه اجرا شده است که این
هفت حوزه عبارتاند از:
ُ
 .1نشاط و امید دانشجویان با بررسی در  9بعد؛
 .2ارزشها و نگرشهای اجتماعی و فرهنگی
دانشجویان با ُ 20بعد؛
 .3نگرشها و رفتارهای دینی دانشجویان در ُ 11بعد؛
 .4سرمایه اجتماعی دانشجویان ُ 19بعد؛
 .5آسیبهای اجتماعی دانشجویان در ُ 16بعد؛
 .6اینترنت و فضای مجازی با ُ 13بعد؛
 .7نیازسنجی فرهنگی دانشجویان با بررسی ُ 17بعد.
در موج دوم عالوه بر اصالح سؤاالت و افزودن برخی
موضوعات ،در روش اجرا نیز تغییرات اساسی داده شد
و گرداوری دادهها با استفاده از سیستم نرم افزاری پایش
صورت گرفت .دلیل اصلی استفاده از این سیستم در کنار
دقت ،امکان پاسخگویی دانشجویان به تمام سؤاالت
طرح بود .با توجه به رویکرد برنامهمحور پژوهش سؤاالت
هر موضوع تا حد ممکن ریز شده و بنابراین تعداد سؤاالت
بهشکل قابلتوجهی زیاد شد .در موج اول ،پرسشنامه
در هفت پرسشنامه موضوعی تقسیم و هر پرسشنامه
بهصورت مجزا توسط دانشجویان تکمیل گردید .این امر
باعث شد تا امکان تحلیلهای چند متغیره بین بخشهای
مختلف تحقیق از بین برود و تنها به نتایج توصیفی از
موج اول بسنده شود .اما در موج دوم با استفاده از سیستم
نرمافزاری پایش این امکان برای دانشجویان فراهم شد تا
در زمان مناسب تمام بخشهای پرسشنامه را تکمیل کنند.

𝑡𝑡2 𝑝𝑝𝑞𝑞9
𝑑𝑑2
1
1+ 2
𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡
)𝑛𝑛( 2 −1
𝑑𝑑

=N

ٔ
پرسشنامه مقدماتی،
به این صورت که پس از طراحی
اقدام به تست اولیه ( )pretestشد ،تا در کنار اصالح
پرسشنامه ،و همچنین نتایج تحقیقات گذشته ،میزان
واریانس متغیرهای مورد نظر در هر ٔ
حوزه مورد بررسی
بهدست آید .سپس ،واریانس بهدست آمده همراه با مقادیر
دیگر در فرمول کوکران جاگذاری شده تا میزان حجم
ٔ
ٔ
مطالعه حاضر حجم نمونه،
نمونه تحقیق بهدست آمد .در
تابعی از برآوردهای آماری و محاسبات مربوط به حداقل
اندازه ٔ
ٔ
نمونه مؤثر 1برای هر دانشکده بود.
ٔ
حداقل ٔ
مطالعه
اندازه نمونه مؤثر در هر دانشکده :در
ٔ
مقایسه بین دانشکدهها ،حداقل
حاضر بهمنظور انجام
اندازه ٔ
ٔ
نمونه مؤثر برای هر دانشکده 40نفر در نظر گرفته
شد .به این معنا که حتی اگر در برآورد حجم نمونه
ٔ
نمونه
بر اساس تعداد دانشجویان هر دانشکده ،میزان
بهدست آمده کمتر از 40نفر باشد ،نمونه تا  40نفر افزایش
ٔ
شماره ( )1تعداد حجم نمونه در هر
خواهد یافت .جدول
دانشکده به تفکیک مقطع و جنسیت را نشان میدهد.

روش اجرای طرح

مطالعه حاضر از نوع تحقیق کاربردی است .روش تحقیق
با توجه به ماهیت تحقیق و دادههای مورد نیاز میدانی و از
نوع کمی است که با تکنیک پیمایش (زمینهیابی) اقدام به
گردآوری دادهه ا شده است.
ٔ
ٔ
ٔ
جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق :جامعه آماری
ٔ
مطالعه حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
در سال تحصیلی  1397-98است.

1. Effective Sample Size
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جدول  .1تعداد حجم نمونه در هر دانشکده به تفکیک مقطع و جنسیت
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی

الهیأت و معارف اسالمی

دامپزشکی

علوم

علوم اداری و اقتصادی

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم ریاضی

علوم ورزشی

کشاورزی
معماری و شهرسازی
منابع طبیعی و محیط زیست
مهندسی

مقطع
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکترایتخصصی
دکتری
دکتریعمومی
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
کارشناسی
کارشناسیارشد
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسی
کارشناسیارشد
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زن
9
57
27
4
33
13
1
7
14
12
4
13
29
18
5
39
18
4
36
15
7
31
12
5
16
15
16
35
20
43
6
39
9
9
41
27

مرد
9
11
17
8
4
8
2
7
15
4
3
9
9
11
9
21
20
3
8
4
5
9
5
8
14
13
16
20
17
18
3
15
7
21
105
53
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پرسشنامه پاسخ نداند ،تعداد پاسخگویان به هر بخش
ٔ
شماره ( )2آمده است.
پرسشنامه در جدول

در نهایت  1258دانشجو در مطالعه مورد بررسی
قرار گرفتند و به بخشهای مختلف پرسشنامه پاسخ
دادند .با توجه به اینکه تمام دانشجویان به تمام بخشهای

جدول  .2تعداد پرسشنامههای تکمیل شده نهایی در هر بخش مطالعه

بخشهای پرسشنامه

ٔ
نمونه نهایی
تعداد

نشاط و امید دانشجویان

1149

ارزشها و نگرشهای اجتماعی و فرهنگی دانشجویان

983

نگرشها و رفتارهای دینی دانشجویان
ٔ
سرمایه اجتماعی دانشجویان

888
857

آسیبهای اجتماعی دانشجویان

907

اینترنت و فضای مجازی

929

نیازسنجی فرهنگی دانشجویان

852
ٔ
سامانه پایش برای گرداوری
چندمتغیره ،از اپلیکیشن و
دادهها استفاده شد .برای این منظور سامانه پایش طراحی
و دانشجویان دارای گوشی اندرویدی از طریق اپلیکیشن و
دانشجویان فاقد گوشی اندرویدی از طریق لینک اینترنتی
بخشهای مختلف پرسشنامه را تکمیل کردند.

روش نمونهگیری :برای تعیین دانشجویان پاسخگو
ٔ
شماره تماس آنها اخذ و سپس
ابتدا لیست دانشجویان با
بهصورت تصادفی تعداد موردنیاز دانشجویان استخراج و با
تماس با آنها هماهنگی الزم برای تکمیل پرسشنامه فراهم
گردید.
روش گرداوری دادهها :با توجه به تعداد زیاد
سؤاالت پرسشنامه بهمنظور فراهمشدن امکان تحلیلهای

ٔ
سامانه پایش
تصویر  .1نمایی از
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تصویر  .2صفحه دریافت کد تصادفی ،اپلیکیشن و راهنمای تکمیل پرسشنامه

تصویر  .3نمایی از اپلیکیشن گردآوری دادههای پایش
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اثرگذاری خود را در حوزههای متعدد بدینگونه ارزیابی
کردهاند :اثرگذاری در ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه
30/5درصد ،اثرگذاری در ارتقای علمی دانشگاه
28/5درصد ،اثرگذاری بر تحوالت سیاسی 15/1درصد.
از طرفی میزان تمایل به مهاجرت در بین دانشجویان
49/7درصد بوده است که از جمله علل آن عدم وجود
فرصتهای شغلی و تحصیلی با 47/8درصد ،ناکارآمدی
مدیریتی در ایران 43/1درصد و عدم توجه به نیازها و
خواستههای نسل جوان 39/5درصد بوده است.
رضایت اجتماعی :میزان رضایت هم در بعد
اقتصادی و هم در بعد سیاسی و فرهنگی در قالب عبارات
و گویههای متعددی مورد پرسش قرار گرفته است.
میزان رضایت اقتصادی در عبارات مختلف کم ارزیابی
شده است بهگونهای که میزان رضایت 93/5درصد از
دانشجویان در کنترل قیمتها84/8 ،درصد در ایجاد
اشتغال« ،بسیار کم» اعالم شده است .دانشجویان میزان
رضایت سیاسی از جمله رضایت از فعالیت نمایندگان
مجلس 77/7درصد ،احترام به عقاید مخالفان و منتقدان
دولت  68/6درصد ،رعایت حقوق شهروندی 66درصد
را «بسیار کم» توصیف کردهاند.

برخیازیافتههایمطالعه

از آنجایی که طرح مذکور در هفت حوزه و هر کدام با
ابعاد و مقوالت متعددی اندازهگیری شده است در اینجا
به برخی از یافتهها اشاره میشود:
فعالیتها و مصرف کاالهای فرهنگی :در این
حوزه دانشجویان در پاسخ به سؤال استفاده از کاالهای
فرهنگی ،استفاده از اینترنت را با 99/2درصد در ٔ
مرتبه
اول ،گوش دادن به موسیقی با  89/8درصد در ٔ
رتبه
دوم و تماشای تلویزیون داخلی با  76/4درصد در ٔ
رتبه
سوم اعالم نمودهاند .همچنین در پاسخ به نیاز به اماکن
فرهنگی ،نیاز به کتابخانههای تخصصی  67/3درصد،
بازار کتاب 64/6درصد و همچنین نیاز به فضای فرهنگی
ورزشی ٔ
ویژه بانوان با  59/8بهدست آمده است.
اینترنت و فضای مجازی :این موضوع با ابعاد و
زیرمقولههای متعددی مورد پرسش قرار گرفته است که در
ادامه به برخی از یافتهها اشاره میشود .علت استفاده از
اینترنت 30/6درصد ارسال اطالعات یا ارسال پیام فوری،
22/2درصد دانلود فیلم و عکس و 19/9درصد دانلود
موسیقی بوده است .همچنین درصد استفاده از شبکههای
اجتماعی 94/4درصد تلگرام63/8 ،درصد اینستاگرام
و  45/1درصد واتساپ بوده است .موارد استفاده از
شبکههای اجتماعی نیز برقراری رابطه با دوستان کنونی در
شبکههای اجتماعی با  57/7درصد ،پیگیری اخبار و وقایع
روز در شبکهها  43/2درصد و رابطه با دوستان قدیمی در
شبکههای اجتماعی  40/4درصد اعالم شده است.
ٔ
درباره احساس
امید و نشاط در دانشجویان :بررسی
شادی و نشاط ،ابعاد و ٔ
دامنه وسیعی را در بردارد .در
ٔ
توسعه علمی کشور
بعد امید به آینده اجتماعی ،امید به
39/3درصد ،امید به حل مشکالت اجتماعی جامعه
23/6درصد و امید به بهبود روند تصمیمگیری در جامعه
17/7درصد بوده است .همچنین در ُبعد شخصی امید
به تشکیل زندگی مناسب 57/1درصد ،امید به پیشرفت
علمی شخصی 55/5درصد و امید به آینده تحصیلی
46/5درصد گزارش شده است .دانشجویان میزان
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