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شــیوع ویــرس کویــد 19 نــه تنهــا منجــر بــه  تغییــرات بنیــادی  درتمامــی عرصه 
هــای اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی شــد بلکــه در حــوزه آمــوزش و 
نــوع فعالیــت مراکــز آموزشــی نیــز تاثیــر بســیار شــگرفی بــر جــای نهــاد، بــه 
گونــه ای کــه تمــام فعالیتهــای مراکــز آموزشــی کــه قبــا بــه صــورت حضــوری 
ــت.  ــر یاف ــازی تغیی ــکل از راه دور و مج ــه ش ــد ب ــی ش ــزار م ــی برگ و فیزیک
خوشــبختانه در دوره ای زندگــی مــی کنیــم کــه انــواع فنــاوری هــای آموزشــی 
بــه مــدد رشــد فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات توســعه یافتــه انــد و چالــش هــای 
آمــوزش در زمــان کرونــا بــه مــدد همیــن فنــاوری هــا مــی توانــد برطــرف شــود. 
علــی رغــم آنکــه برخــی از مراکــز آموزشــی در کشــور ســالها پیــش از بحــران 
ــا  ــد و ی ــدازی دوره هــای آمــوزش مجــازی کــرده بودن ــه راه ان ــا، اقــدام ب کرون
ــه شــکل تلفیقــی در کنــار آمــوزش حضــوری از قابلیتهــای فنــاوری اســتفاده  ب
مــی کردنــد بــا ایــن وجــود شــیوع ویــروس باعــث شــد کــه بــاالی 95 درصــد 
از فعالیتهــای آموزشــی مراکــزی ماننــد دانشــگاه هــا بــه شــکل مجــازی ارائــه 
ــازی  ــوزش مج ــای آم ــتم ه ــل سیس ــه از قب ــزی ک ــن مراک ــن بی ــردد. در ای گ
داشــتند کمتــر دچــار مشــکل شــده و ایــن نــوع آموزشــها را گســترش دادنــد، بــا 
ایــن وجــود بســیاری از مراکــزی کــه تجربــه ای در رابطــه بــا آمــوزش مجــازی 

و بســترهای مربــوط بــه آن را نداشــتند دچــار چالشــهای جــدی شــدند. 
در روزهــای نخســت شــیوع ویــروس، فعالیتهــای دانشــگاهی بــه صــورت موقــت 
ــداوم وضعیــت بحــران و مشــخص شــدن وضعیــت  ــا ت ــی ب تعطیــل شــدند  ول
ــوزش مجــازی در  ــای آم ــا و قابلته ــتفاده از ظرفیته ــزوم اس ــاری، ل نیمســال ج
ــز  ــگاه اراک نی ــد. در دانش ــرح ش ــی مط ــز آموزش ــا و مراک ــگاه ه ــی دانش تمام
ــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت موضــوع آموزشــهای مجــازی کمیتــه هــای  ب
تخصصــی در زمینــه هــای فنــی و تولیــد محتــوا تشــکیل شــد اعضــای کارگــروه 
فنــی عبــارت بودنــد از دکتــر علیرضــا فضلعلــی، مهنــدس فرهنــگ ســیفعلیان، 
مهنــدس علــي ســلیمانی، مهنــدس احســان خوشــبخت و مهنــدس ایمــان امینی، 
ــر  ــژاد، دکت ــر محمــد ســلیمان ن ــوا شــامل دکت ــد محت و اعضــای کارگــروه تولی
محســن باقــری، دکتــر محمــد بداغــی فــر، دکتــر محمدحســین آبنوســی، دکتــر 

ســید محمــد حســینی، دکترســید جمــال میرکمالــی، دکتــر ســید نورالــه موســوی 
و دکتــر حســین غفاریــان بــود . نصــب و راه انــدازی سیســتم مدیریــت یادگیــری 
)LMS(، طراحــی و تولیــد برنامــه هــای آموزشــی راهنمــای اســاتید و دانشــجویان 
در اســتفاده ایــن سیســتم، راه انــدازی سیســتم پشــتیبانی، راه اندازی ســامانه کاس 
مجــازی، راه انــدازی ســامانه آزمــون مجــازی، تدوین دســتورالعمل و اســتانداردهای 
آمــوزش مجــازی از مهمتریــن اقدامــات کمیتــه هــای تخصصــی در زمینــه فنــی و 

تولیــد محتــوای آموزشــهای مجــازی بــود.

راه اندازی سامانه  مدیریت یادگیری
ســامانه مدیریــت یادگیــری کــه بیشــتر بــا ســرواژه LMS در جامعــه آموزشــهای 
ــکان  ــه ام ــزاری اســت ک ــرم اف ــک بســته ن الکترونیکــی شــناخته شــده اســت ی
مدیریــت و پشــتیبانی از فعالیتهــا و خدمــات یاددهی-یادگیــری، ارزشــیابی و 
ــای  ــی از قابلته ــی آورد. برخ ــم م ــر وب فراه ــی ب ــهای مبتن ــون را در آموزش آزم

ــد از: ــن سیســتم عبارتن ای
توانمندی ارائه محتوای الکترونیکی دروس

مدیریت تعامات کاس های مجازی برخط
ثبت و پیگیری پیشرفت یادگیرنده

سنجش میزان یادگیری
گزارش گیری از میزان پیشرفت یادگیرنده و مقایسه آن با سایر یادگیرندگان

ارسال و دریافت تمرین
به اشتراک گذاری فایل های چندرسانه ای

ســامانه مدیریــت یادگیــری از طریــق ابزارهایــی مجموعــه وظایــف محولــه خــود 
را انجــام مــی دهــد، ایــن ابزارهــا عبارتنــد از: 

ــوا، فهرســت واژه هــا و  ــوای دوره شــامل ســرفصلها، محت ابزارهــای تدویــن محت
ــی بانکهــای اطاعات

ابزارهــای ارتباطــی شــامل بحــث و گفتگــو، پســت الکترونیکــی، تختــه کاســی، 
تقویــم و رویدادهــا

ــف،  ــا، تکالی ــیابی ه ــود ارزش ــا، خ ــامل آزمونه ــت ش ــیابی و فعالی ــای ارزش ابزاره
ــنجی نظرس

ابزارهــای مشــاهده پیشــرفت توســط کاربــران، شــامل پیشــرفت تحصیلــی، نمــره 
هــا

نــرم افــزاری کــه در دانشــگاه اراک بــه عنــوان سیســتم مدیریــت یادگیــری نصــب 
و راه انــدازی شــد نــرم افــزار مــوودل بــود. ایــن نــرم افــزار جــزو پرطرفدارتریــن 
ــاز  ســامانه هــای مدیریــت یادگیــری اســت کــه در ایــران نیــز بــه دلیــل متــن ب
بــودن در اغلــب دانشــگاه هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. پــس از نصــب نــرم 
ــال داده هــای  ــی کــه مــی بایســت انجــام مــی شــد انتق ــن فعالیت ــزار مهمتری اف
 LMS ــامانه ــه س ــتان ب ــامانه گلس ــجویان و دروس از س ــه اساتید،دانش ــوط ب مرب
ــه  ــجو-درس ب ــش از 40000 دانش ــر و بی ــش از 8000 کارب ــات بی ــود. اطاع ب
ســامانه LMS در دانشــگاه اراک منتقــل شــد و امــکان شــروع فعالیــت اســاتید و 
دانشــجویان در ایــن سیســتم فراهــم آمــد. اســاتید در قالــب 1655 درس 42964 
فایــل آموزشــي بــا حجــم 671.4 گیــگا بایــت بارگــذاري کردنــد. 5000 تکلیــف ، 
2463 تــاالر گفتگــو تعریــف شــد و 410 کوئیــز در ســامانه LMS برگــزار شــد.

تولید محتوای آموزشی راهنمای اساتید و دانشجویان
همزمــان بــا نصــب و راه انــدازی ســامانه LMS، مهمتریــن اقــدام برنامــه ریــزی 
در رابطــه بــا آمادگــی و ایجــاد مهــارت در اســاتید و دانشــجویان در جهــت اســتفاده 
از ایــن سیســتم بــود. از آنجاییکــه امــکان برگــزاری دوره هــای حضــوری وجــود 
ــا و  ــامانه ه ــق س ــه و از طری ــن رابطــه تهی ــای آموزشــی در ای ــم ه نداشــت، فیل
ــرار گرفــت. فهرســت  ــار اســاتید و دانشــجویان ق شــبکه هــای اجتماعــی در اختی

فیلــم هــای آموزشــی کــه تهیــه شــد بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری )ویژه اساتید(

راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری )ویژه دانشجویان(
راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری )ویژه کارشناسان آموزشی(

ــت و  ــی از پاورپوین ــتفاده تلفیق ــا اس ــی ب ــوای الکترونیک ــد محت ــای تولی راهنم
ــا کامتازی

نحوه انتقال فایل بین دروس مشترک

نکات کاربردی در تکالیف
نحوه ارسال پیام به استاد در سامانه

راه اندازی آموزشهای آن الین )ادوبی کانکت(
طراحی آزمونهای تشریحی )سطح پایه و پیشرفته(

طراحی آزمونهای تستی )سطح پایه و پیشرفته(

مشاهده نتایح و نمره دادن به آزمونها

راه اندازی سیستم پشتیبانی
آموزشــهای مجــازی زمانــی مــی تواننــد موفــق باشــند کــه از یــک سیســتم پشــتیبانی 
قــوی برخــوردار باشــند تــا نســبت بــه مشــکات کاربــران پاســخگو بــوده و آنهــا را 
ــوزش مجــازی نقــش اســتاد و  ــه کــه در سیســتم هــای آم ــد. همانگون برطــرف کنن
دانشــجو تغییــر مــی کنــد نقــش کارشناســان آموزشــی نیــز دچــار دگرگونــی خواهــد 
ــاع  ــتیبانی اط ــای پش ــاس ه ــماره تم ــه ش ــر آنک ــاوه ب ــتیبانی ع ــت پش ــد. جه ش
ــات  ــرار گرفــت. در شــبکه اجتماعــی تلگــرام رب ــران ق ــار کارب رســانی شــد و در اختی
ــه  ــود ک ــکل ب ــن ش ــه ای ــات ب ــن رب ــرد ای ــیوه عملک ــد. ش ــدازی ش ــتیبان راه ان پش
دانشــجو ابتــدا دانشــکده خــود را انتخــاب مــی کــرد و ســپس پیام  )مشــکل( را ارســال 
مــی کــرد. پیــام دانشــجو بــه کارشــناس مربوطــه در دانشــکده منتقــل مــی شــد و در 
ــر رفــع شــده و بــه وی اطــاع رســانی مــی  ســریعترین زمــان ممکــن مشــکل کارب
شــد.1056 نفــر در ایــن ربــات عضــو شــدند و در مجمــوع 1943 پیــام از ایــن طریــق 
ــن  ــورت آن الی ــه ص ــتیبانی ب ــتم پش ــخگو در سیس ــان پاس ــد.  کارشناس ــت ش دریاف
عبــارت بودنــد از: حســن عباســی )دانشــکده علــوم پایه(،مجتبــي قربعلــی )دانشــکده 
ــلیمی  ــه س ــوم انســانی(، عاطف ــران زاده )دانشــکده عل ــم عم ــی و مهندســی(، مری فن
ــه  ــاد(، مرضی ــوق و اقتص ــکده حق ــی )دانش ــه نوی ــه قلع ــا(، معصوم ــکده زبانه )دانش
رضایــی )دانشــکده کشــاورزی و هنــر(، ناهیــد ادیــب نــژاد )دانشــکده علــوم ورزشــی(.

 همچنیــن کانــال هــای ارتباطــی از طــرف آمــوزش کل، تحصیــات تکمیلــی و دفتــر 
ــتند  ــی توانس ــران م ــه کارب ــد ک ــدازی ش ــگاه راه ان ــت دانش ــن کیفی ــارت و تعیی نظ
مشــکات آموزشــی را گــزارش دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه آنکــه کلیــه 
ــر  ــاوه ب ــد، ع ــزار ش ــاری برگ ــرم ج ــه شــکل مجــازی در ت آموزشــهای دانشــگاه ب
جلســات متعــدد کــه توســط کمیتــه فنــی و تولیــد محتــوا برگــزار شــد، در دانشــکده 
هــا و گــروه هــای آموزشــی نیــز جلســات بســیار تشــکیل شــد کــه مشــکات بررســی  34

گزارش آموزش مجازی دانشگاه اراک

محسن باقری
سرپرست گروه فناوری نوین آموزشی 

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک 
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ــه فعالیتهــای کــه  ــل شــد. از جمل ــی و تخصصــی منتق ــه هــای فن ــه کمیت و ب
ــاتید در  ــرد اس ــزارش عملک ــه و گ ــود تهی ــر آن ب ــی درگی ــای آموزش ــروه ه گ

ــود.  ســامانه LMS ب

راه اندازی کالس مجازی 
ــک  ــرای ی ــکان اج ــه ام ــت ک ــی اس ــه ای از ابزارهای ــازی مجموع کاس مج
ــازی،  ــک کاس مج ــی آورد. در ی ــم م ــرت فراه ــی را در اینت ــه کاس جلس
یادگیرنــدگان و مــدرس مــی تواننــد از طریــق صــدا، ویدئــو، چــت و ابزهــاری 
وایــت بــرد بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار نماینــد. همچنیــن امکاناتــی از قبیــل بــه 
اشــتراک گــذاری، رای گیــری و امتحــان را داراســت. در کاس مجــازی ایــن 
مــکان بــرای مــدرس و یادگیرنــده وجــود دارد کــه بــه طــور همزمــان در دروس 
ــود  ــوری وج ــه در کاس حض ــر آنچ ــا ه ــد و تقریب ــرکت کنن ــا ش ــث ه و بح

ــر اســت. ــز امکانپذی داشــته باشــد در کاس مجــازی نی
جهــت راه انــدازی کاس مجــازی در دانشــگاه اراک نــرم افــزار ادوبــی 
کانکــت نصــب گردیــد. افزونــه ادوبــی کانکــت در ســامانه LMS اضافــه شــد 
ــاعت  ــات، روز و س ــش تنظیم ــه در بخ ــود ک ــکان ب ــن ام ــاتید ای ــرای اس و ب
ــکان  ــن ام ــان ای ــرای آن ــن ب ــد. همچنی ــن کنن ــازی را تعیی ــروع کاس مج ش
ــا  ــد مهی ــرار دهن ــران ق ــار کارب ــرده و در اختی ــط ک ــه کاس مجــازی را ضب ک
بــود. بــه صــورت میانگیــن در نیمســال جــاري 200 کاس بــه شــکل آن الیــن 

ــزار شــد. برگ

راه اندازی سامانه آزمون و کانترهای اختصاصی آزمونها
ســامانه LMS بــه دلیــل تراکــم بارگــذاری و دانلــود فایلهــای آموزشــی 
ــامانه  ــری اندیشــیده شــدکه س ــن اســاس تدبی ــر ای ــود، ب ــده ب ــد ش بســیار کن
ــامانه  ــن س ــود. ای ــدازی ش ــا راه ان ــامانه آزمونه ــوان س ــت عن ــه تح ای جداگان

اختصــاص بــه آزمونهــای پایــان تــرم داشــت و امــکان انجــام فعالیتهــای دیگــر 
از جملــه بارگــذاری فایــل و یــا تعییــن و نمــره گــذاری تکالیــف وجــود نداشــت. 
ــا،  ــام آنه ــن انج ــر حس ــارت ب ــا و نظ ــیت آزمونه ــل حساس ــه دلی ــن ب همچنی

کانترهــای آزمــون تشــکیل شــد کــه بــه صــورت 12 ســاعته مشــغول فعالیــت بودند، 
ــی  ــون حضــور م ــان آزم ــه در زم ــای مربوط ــر دانشــکده در کانتره ــان ه کارشناس
یافتنــد. وظیفــه ایــن کارشناســان تنظیــم صورتجلســه آزمــون، نظــارت بــر اجــرای 
ــي 20 روز  1379  ــازه زمان ــود.در ب ــران ب ــزارش مشــکات کارب ــت و گ ــون، ثب آزم

ــا موفقیــت در ســامانه آزمونهــا برگــزار شــد.  آزمــون ب

تدوین  اصول استاندارهای تولید و ارائه آموزشهای مجازی
یکــی از اجــزاء مهــم آموزشــهای مجــازی محتواســت.  چنانچــه در تولیــد محتــوای 
ــد  ــی الزم را نخواهن ــوند اثربخش ــت نش ــی رعای ــتانداردهای آموزش ــی اس آموزش
ــدان  ــازی ب ــوزش مج ــوای آم ــد محت ــه تولی ــه کمیت ــوری ک ــی از ام ــت. یک داش
پرداخــت تدویــن دســتوالعمل و اســتانداردهای آمــوزش مجــازی بــود کــه در بخــش 

هــای زیــر تهیــه شــد.
الــف: مدیریــت کاس: مدیریــت کاس مجــازی متفــاوت از کاســهای حضــوری 
اســت و نیازمنــد آن اســت راهکارهــا و تدبیرهایــی اندیشــیده شــود. در ایــن بخــش 
ــن(  ــان )آن الی ــن( و همزم ــان)آف الی ــای غیرهمزم ــه کاس ه ــوط ب اصــول مرب

تهیــه و تدویــن شــد. 
ــوزش  ــوزه آم ــه در ح ــهایی ک ــات و پژوهش ــاس تحقیق ــر اس ــاختار درس: ب ب: س
ــر اســاس اصــول آموزشــی تنظیــم و  صــورت مــی گیــرد چنانچــه ســاختار درس ب
ارائــه نگــردد بــر کیفیــت آمــوزش و یادگیــری بســیار تاثیرگــذار اســت. بــر اســاس 
ــرای  ــم و ب ــع و الگوهــای طراحــی آموزشــی مولفــه هــای ســاختار درس تنظی مناب
ــای طراحــی  ــد مبن ــی توان ــه م ــه شــد ک ــی در نظــر گرفت ــه های ــه توصی هــر مولف

ــرد. ــرار گی ــاتید ق آموزشــی دروس اس
ج: شــیوه هــای ارائــه آمــوزش: آموزشــهای مجــازی شــیوه هــای آموزشــی خــاص 
ــاوت  ــد متف ــن شــیوه هــا مــی توانن ــا هــر موقعیــت ای ــد و متناســب ب خــود را دارن

56

باشــند. از آنجاییکــه آمــوزش در دوران بحــران دچــار شــوک اساســی شــد، چــه 
بســا اســاتید نیــز از آمادگــی الزم در رابطــه بــا شــیوه هــای تدریــس در محیطهــای 
مجــازی برخــوردار نبودنــد.  عمــده آموزشــهای دانشــگاه در تــرم جــاری از طریــق 
ــارت  ــد مه ــن نیازمن ــوزش آف الی ــه آم ــد. ارائ ــه گردی ــن ارائ آموزشــهای آف الی
در تولیــد رســانه هــای آموزشــی اســت. و اســاتید بایســتی دوره هــای تخصصــی 
در ایــن رابطــه بگذراننــد. در ایــن بخــش شــیوه هــای آموزشــی مناســب، اصــول 
طراحــی آموزشــی تولیــد رســانه هــای آموزشــی، شــیوه هــای تدریــس مجــازی 
ــرار  ــده ق ــرم هــای آین ــای آمــوزش اســاتید خصوصــا در ت ــد کــه مبن ــه گردی تهی

خواهــد گرفــت.
ســنجش و ارزشــیابی: آنچــه در آموزشــهای مجــازی دارای اهمیــت بســیار اســت 
افزایــش حضــور و فعــال نگهداشــتن فراگیــران در محیطهــای مجــازی اســت. ایــن 
مهــم از طریــق ارائــه تکلیــف و ارزشــیابی هایــی محقــق شــود کــه بــه صــورت 
ــی  ــول طراح ــوند.  اص ــه ش ــد ارائ ــی توانن ــی م ــال تحصیل ــول س ــتمر در ط مس
ــا  ــاتید بایســتی از آنه ــه اس ــائلی هســتند ک ــا از مس ــیابی ه ــواع ارزش ــف، ان تکالی
در محیطهــای آمــوزش مجــازی آگاهــی یابنــد و در تدویــن دســتورالعمل توســط 

کمیتــه تولیــد محتــوا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ابزاهــاری کاربــردی تولیــد محتــوا: آموزشــهای مجــازی از طریــق ابزارهــا و نــرم 
افزارهایــی قابلیــت تولیــد و ارائــه دارنــد. مهــارت فنــی در تولیــد رســانه و ارائــه آن 

در ایــن نــوع آموزشــها دارای اهمیــت بســیاری  اســت. از جملــه مــواردی کــه در 
کمیتــه تولیــد محتــوا مــورد توجــه قــرار گرفــت بررســی ابزارهــا از حیــث قابلیــت 
ــت  ــاتید جه ــه اس ــا ب ــی آنه ــتفاده و معرف ــهولت اس ــی، س ــت خروج ــد، کیفی تولی

تولیــد و ارائــه  برنامــه هــای آموزشــی بــود.

راه اندازی مرکز فناوری های نوین آموزشی
فنــاوری هــای نویــن آموزشــی ســالها قبــل از شــیوع کرونــا، موجــود بودنــد و در 
بســیاری از مراکــز آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد ولــی بحــران کرونــا  
باعــث توســعه اســتفاده بیــش از بیــش ایــن فنــاوری هــا گردیــد. در زمــان کرونــا 
ــد و  ــه آموزشــهای مجــازی کســب کردن ــا تجــارب بســیاری در زمین دانشــگاه ه
ــرات  ــده آمــوزش را دچــار تغیی ــد پیــش فــرض هــای آین ــن تجــارب مــی توان ای

اساســی نمایــد کــه بســیاری عنــوان انقــاب آموزشــی را بــر آن نهــاده انــد.
 بــا توجــه بــه ضــرورت توجــه بــه بکارگیــری ظرفیــت هــای فنــاوری هــای جدیــد 
ــای  ــاوری ه ــز فن ــتماتیک، مرک ــاختارمند و سیس ــورت س ــه ص ــوزش ب ــوزه آم در ح
ــا در  ــد ت ــدازی ش ــگاه اراک راه ان ــه دانش ــات رئیس ــه هی ــا مصوب ــی ب ــن آموزش نوی
ــاوری  ــا اســتفاده از فن ــوزش ب ــات دانشــگاه اهــداف آم ــاوری اطاع ــز فن ــار مرک کن
ــه  ــد. عمــده فعالیتهــای ایــن مرکــز ب ــه صــورت مطلــوب تحقــق یاب هــای نویــن ب

شــرح زیــر مــی باشــد:
ــت  ــا جه ــازی آنه ــی س ــی و بوم ــن آموزش ــای نوی ــاوری ه ــه فن ــی و مطالع بررس

ــگاه ــی دانش ــداف آموزش ــا اه ــق ب ــردی منطب ــتفاده کارب اس
تدوین دستورالعمل و آیین نامه های تولید محتوای الکترونیکی

برگزاری دوره های تخصصی-مهارتی ویژه اساتید جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
مشاوره به اساتید در زمینه تولید محتوای آموزشی منطبق با استانداردها

تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی دانشگاه
ــا هــدف تجــاری  ــوای آموزشــی ب ــت محت ــاء کیفی ــه ارتق پشــتیبانی اســاتید در زمین

ــدات آموزشــی ســازی تولی
طراحــی و راه انــدازی ســامانه هــای آمــوزش مجــازی بــرای ســایر ارگانهــا بــا هــدف 

درآمدزایی
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــتفاده از فن ــه اس ــگاه در زمین ــه دانش ــی ک ــت تجارب ــد اس امی
آموزشــی در نیمســال جــاری کســب کــرد جهــت ارتقــاء کیفیــت آموزشــی در دوران 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــا م ــا و پســا کرون کرون
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78

از آن جایی که اطاع رسانی و پاسخ گویی از بزرگترین وظایف روابط عمومی در هر 

سازمان اســت. به منظور پاسخ گویی به شبهات دانشجویان و اطاع رسانی در زمینه 

مشکات و مسائل دانشجویی، جلســات متعددی با مسئولین مربوطه برگزار شد که 

برخی از آن جلسات با حضور مجازی دانشجویان همراه شد.

نامه ذکر شده نمونه ای از صدها پیام ارسالی دانشجویان است که به نمایندگی و به 

منظور اطاع رسانی از پاسخ مسئولین در این جریده به چاپ رسیده است.

در برهه های زمانی خاص، گاه واژه هایی چنان نقش می گیرند که مبالغه آمیزتر از 

مفهوم واقعی خود قلمداد می شوند، یا به عبارتی معنای آن دچار سو استفاده و غرض 

ورزی برای ذی نفعان می گردد.

بعــد از اضطرار کرونــا در پهنه ی جغرافیای جهانی، بــازار واژه هایی مانند ترس، 

اضطراب، قرنطینه، آشفتگی و تاطم بیش از پیش رنگ گرفت.

دریغ از این که این واژه ها، همگی در دل واژه بحران جای می گیرد.

اگــر بحران به وجود می آید باید تمام مفاد آن مورد توجه قرار گیرند، چراکه بحران 

به معنای تغییر عظیمی اســت که به یک باره صورت می پذیرد. در شــرایط جدید به 

وجود آمده باید بیشــتر ساختار دیگر بحران مانند درک شرایط، حفظ آرامش و مدیریت 

آسیب ها نیز پر اهمیت است.

شرایط جدید به وجود آمده اگر چه تجربه ی نوین و غیر قابل انتظاری بود اما بنابر 

گفتــه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، روند آمــوزش به صورت مجازی کمتر از 

0.5 درصد در دانشــگاه های سراسر کشــور بود که در مدت اخیر به بیش از 95 درصد 

رسیده است.

مســلما تجربه ی نخست هر کار دستخوش کمبود ها و ضعف هایی می شود که 

به نوبه خود زمینه ساز ایجاد خاقیت و نوآوری می شود.

تجربه ی آموزش مجازی که پس از سال ها فراموشی در دانشگاه اراک رقم خورد با 

مشکات عمده ای همراه شد اما این مشکات نه تنها در دانشگاه اراک بلکه در تمام 

دانشگاه های کشور وجود داشت که رفته رفته از تعداد این مشکات کاهش می یابد.

آغاز به کار ســامانه آموزش مجازی در دانشگاه اراک  در فضای اسنگیت همراه شد 

که بعد از گذر زمان کوتاه مدت و ناکارآمد بودن سامانه، سامانه lms جایگزین شد که 

امکان ارتباط گسترده تر دانشجویان و اساتید را فراهم می ساخت.

اگرچه این ســامانه نیز مشکاتی برای دانشــجویان به وجود آورده است اما مرکز 

فناوری اطاعات دانشــگاه به همراه کارگروه های تشــکیل شــده جهت سامان دهی 

lms  مرتبا در جهت رفع معایب و پاســخ گویی به مشــکات دانشــجویان تاشی 

مستمر داشته اند.

گفتنی است بهینه سازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه اراک مرتبا در حال افزایش 

است و برای امتحانات این سامانه با زیرساخت های قوی تر و مشکات کمتر اتصال و 

سرعت به دانشجویان گرامی عرضه می گردد. حتی با استمرار احتمالی شرایط بحرانی 

موجود بر کیفیت این سامانه به طور مستمر افزوده خواهد شد.

حوزه آموزش دانشــگاه در جهت رفع مشــکات آموزشی جلســات متعددی برگزار 

کرد که ماحصل آن انعطافی بی ســابقه برای دانشجویان بود. امکان حذف ترم بدون 

احتساب سنوات در دو بازه ی زمانی اواسط و انتهای ترم، امکان حذف دروس در دو بازه 

زمانی بدون درنظر گرفتن میزان تعداد واحد، بی اثر کردن مشــروطی ترم برای افرادی 

که بعد از حذف دروس تعداد واحد های آن به کمتر از 12 واحد رســیده اســت و فراهم 

کردن امکان حضور دانشجویان تحصیات تکمیلی در دانشگاه جهت انجام پژوهش و 

دفاع از پایان نامه از قبیل این تصمیمات بود.

در زمینه راه های ارتباط دانشجویان با حوزه دانشگاهی عاوه بر تاالر های گفت و 

گوی مجازی و راه های ارتباطی مختلفی که در رســانه های دانشگاه تعبیه شده است، 

تلفن تماس دانشــگاه اراک در حال تغییر به تلفن گویا اســت که هم نحوه ی ارتباط 

یافتن و هم پاســخ به مطالبات آسان تر باشد و هم نظارت دقیق تری بر پاسخ گویی 

واحد های مختلف اعمال گردد.

صحبت از برداشــتن خوابگاه های دانشجویی به میان آمد، بعد از دریافت پیام های 

دانشــجویی و مشــکات عدیده در جهت انتقال وسایل از خوابگاه های دانشگاه اراک 

معاونت دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه اراک عاوه بر تمدید بــازه ی زمانی انتقال 

وســایل جهت رفاه دانشجویان، به آنان اعام شــد اگر امکان انتقال وسایل برای آنان 

میســر نیســت نمایندگانی از خوابگاه های دانشجویی و حراســت دانشگاه وسایل را 

دریافت و به امانات خوابگاه انتقال می دهند.

دانشــجویان حیات بخش و تدوام دهنده ایستادگی یک دانشگاه می باشند، بدون 

حضور دانشجویان انگیزه جهت استمرار فعالیت یک دانشگاه باقی نمی ماند. صحبت 

های دانشــجویی مهم ترین و راه گشاترین شــیوه را برای ادامه فعالیت های دانشگاه 

ممکن می ســازد. امید است بعد از انتشار این صحبت، حرف های دانشجویان و ارائه 

دغدغه های آنان به واحد های مختلف دانشــگاه مرتفع گردد که شنیدن صحبت های 

ارزشمند شما و ارائه پاسخ  به آنان جز رسالت ماست.

زهرا امانی

دانشجو;

ایــن روزها تکلیف هیچ چیز با خودش معلوم نیســت. این موجود عجیب که 

پاش رو در زندگی تک تک ماها گذاشــته، تمام قاعده هارو به هم ریخته. اما من 

فکر می کنم از بین تمام اقشــار دنیا که زندگیشــون تحت تاثیر قرار گرفته، ما 

دانشجوها درگیرترین هستیم.

نمیگم ما دانشــجوهای دانشگاه اراک هســتیم که با این موضوع باتکلیفی 

مواجه شــدیم.حتی نمیگم که ما دانشــجوهای ایرانی درگیریــم. همه به نوعی 

دغدغمون شده اما شدت درگیری ها باهم متفاوته...

نمی دونم برای شــروع صحبت از دغدغه هام باید از کجا شروع کنم اما خوب 

می دونم که این دغدغه ها، دغدغه ی همه ی هم دانشگاهی های منه...

کاش شــما این دغدغه هارو بخونید، ما برای مشکات آموزشی که واسمون 

پیش اومده، هیچ راه ارتباطی درســتی با اساتیدمون و پرسنل آموزشی نداریم. نه 

این که راه ارتباط وجود نداشته باشه، هست... اما فقط راهش هست و خود ارتباط 

نیست...هســت . ما توقع داریم حاال که هیچ راه دسترسی به دانشگاه نداریم، این 

ارتباط خیلی خیلی بهتر باشه.

دغدغه بزرگ بعدی که همه مارو درگیر کرده محتوی و کیفیت آموزش هست 

که مشکات زیاد سامانه آموزش مجازی روی این کیفیت ها تاثیرگذاشته...

به نظرم با این ســرعت پیشــرفت تکنولوژی، تولید محتوی کاربردی و همین 

طور ارتباط گسترده تر اساتید با ما چندان دشوار نباشه.

من دانشــجوی خوابگاهی هستم. فاصله شــهری که زندگی می کنم تا شهر 

اراک خیلی زیاده. هر طور که حســاب می کنم نمــی تونم در بازه زمانی تعیین 

شده بیام و وسایلم رو بردارم و برگردم... اصا واجب هست که توی این شرایط این 

همه راه رو بیام؟؟

به مسافت و راه طوالنی اشاره شد، اینو بگم که در شهر من ساعت ها ممکنه 

که برق قطع بشــه، اینترنت قطع بشــه... واقعا نمی دونم بــا این اوضاع چطور 

امتحان بدم.

شــاید کار درســتی نکردم که این ترم رو با این شرایطم حذف نکردم، اما همه 

ی اخبار و آمارها صحبت از باقی موندن این شــرایط و حتی بدتر شدنش در ماه 

های آینده می کنند.واقعا اگه ترم بعد هم این شــرایط تغییر نکرد، تکلیف امثال من 

که تعدادمون کم نیست چی میشه؟

صحبت های من طوالنی شد اما دغدغه هام هنوز به پایان نرسیده...

من میدونم که شرایط به وجود اومده برای همه محدودیت ایجاد کرده و بعضی از 

مشکات به سادگی حل نمیشن... اما همین که صحبت های ما رو بخونید واسمون 

تسکینه...

در فضای مجازی گروه های مختلفی تشکیل شده که دانشجوهای دانشگاه درمورد 

مشکاتشــون صحبت می کنند، بیشتر مشکاتی که مطرح می شه مواردی بود که 

باالتر نوشتم.

البته دانشــجوهای تحصیــات تکمیلی هم خیلی با موضــوع دفاع و حضور در 

آزمایشگاه و عدم اســکان در خوابگاه ها درگیرند که من به نیابت از اونا به اطاعتون 

می رسونم.

امیــدوارم هر چه زودتر این روزها تموم بشــه و ماها به دانشــگاه برگردیم. دلتنگ 

دانشگاه و کاس هامون هستیم. 

   دانشجوی کارشناسی فنی و مهندسی

آموزش برخط،دغدغه دانشجوی امروز

روابط عمومی، پیگیر دغدغه دانشجویان
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عضو هیأت علمی گروه روانشناسی
تورج سپهوند

اثرات خاص روانشناختی بیماری کرونا )کوید-19( بر آموزش و یادگیری

در 31 دســامبر سال 2019 یک پنومونی ویروسی  جدید از شهر ووهان چین 

به ســازمان بهداشــت جهانی  )WHO( گزارش شــد. از 23 مارس 2020 این 

کروناویروس جدید )کووید-19( به ســرعت در سراسر جهان پخش شد که عده 

زیادی از افراد را در کشــورهای مختلف مبتا کرد و تعــداد زیادی از آنها را به 

کام مرگ فرستاد. در این مدت تغییرات در زندگی روزمره سریع و بی سابقه بوده 

است، به گونه ای که در نتیجه افزایش ابتا به ویروس، شمار تلفات افزایش یافته 

و اقدامات ســختگیرانه برای مهار شــیوع این بیماری در مناطق مختلف جهان 

افزایش یافته اســت. اگرچه توجه زیادی به اقدامات مربوط به شناســایی افراد 

مبتا به عفونت کروناویروس شده است، اما شناسایی نیازهای مراقبت بهداشت 

روان افراد متاثر از این بیماری همه گیر و یا مســائل مرتبط با حوزه های رفتاری 

آنها نســبتًا نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، اگرچه شیوع این ویروس و 

نبود درمان قطعی برای آن باعث ایجــاد پیامدها و واکنش های روانی از جمله 

اضطراب در افراد جوامع مختلف شده است، اما توجه چندانی به آن نشده است.

یکی از حوزه های بسیار مهمی که تغییرات زیادی بر اثر وجود بیماری کوید-

19 در آن ایجاد شده است، مسائل مربوط به یادگیری و به طور کلی شیوه های 

آموزش در محیط های یادگیری اســت. به طور معمول، یادگیری شامل هر نوع 

تغییر در رفتار یا پتانســیل رفتار است که بر اثر تجربه ایجاد شده باشد. اگرچه این تغییر 

و تجربه در شــرایط و محیط های گوناگونی اتفاق می افتد، اما نوع رسمی و شناخته شده 

آن معموال در محیط های آموزشــی و به صورت تعامــل دوطرفه بین یادگیرنده و یادنده 

رخ می دهد. با این حال شــرایط جدید حاصل از بیماری کویــد-19 و اجبار برای اجرای 

برنامه های آموزش مجازی چنین محیط ها و تعامات مربوط به آنها را تغییر داده اســت. 

در نتیجــه، پرداختن مختصــر به اثرات و پیامدهای مثبت و منفــی برنامه های آموزش 

مجازی موضوعی مهم و بسیار قابل توجه است.

اگرچه اجرای برنامه های آموزش مجازی مزایای زیادی برای افراد و سیستم های آموزش 

رسمی داشته است، اما مشکات و پیامدهای منفی خاصی را نیز با خود به همراه داشته 

اســت. به عنوان مثال، یکی از مزایای مربوط به این اتفاق، هم افزایی تاش های انسانی 

و ســرمایه های مادی و معنوی سیستم های آموزشــی جهت ارتقاء امکانات و برنامه های 

آموزش مجازی است که طی سالیان گذشته هرگز در این سطح فراهم نشده بود. چه بسا 

در حالت عادی، نیروی انســانی، وقت و هزینه زیادی الزم بود که زیرساخت های آموزش 

مجازی در ســطح فعلی )که قطعا در آینده مترقی تر هم خواهد شــد( فراهم شود. مزیت 

دوم آن اجبار به استفاده از سیستم ها و نرم افزارهای مفیدی بود که بسیاری از افراد هرگز 

از آنها اســتفاده نکرده بودند. این مساله به ویژه برای افرادی که یا توانایی خاصی در این 

زمینه نداشتند و یا نگرش مثبتی نسبت به آموزش مجازی و ابزارها و تجهیزات مربوط به 

آن نداشــتند، یک دست آورد مهم تلقی می شود که قطعا برای خود این افراد نیز جذابیت 

خواهد داشت و در آینده رغبت بیشتری برای آنها در این زمینه ها ایجاد خواهد شد. مزیت 

ســوم، مرسوم شدن و نهادینه شدن یک سیســتم آموزش جدید بود که ممکن است در 

آینده و در صورت عادی شــدن شــرایط بتواند در کنار آموزش حضوری و مرسوم قبلی، 

شیوه ای کارآمد و مترقی در امر آموزش فراهم نماید.

با وجود آنچه گفته شــد، به نظر می رســد اثرات و پیامدهــای منفی آموزش مجازی 

تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. یکــی از مهمترین پیامدهای منفی آموزش 

مجازی، از بین رفتن اثرات مثبت تعامل مستقیم بین یادگیرنده و یاددهنده است. معموال 

در یک محیط یادگیری همراه با تعامل مســتقیم، یاددهنده از شیوه های مختلفی برای 

جلب توجه و تفهیم مطالب به یادگیرنده استفاده می کند که ممکن است در آموزش های 

مجازی امکان اســتفاده از این شــیوه ها وجود نداشته باشــد یا حداقل اثرات آن بسیار 

کمرنگ تر باشــد. به عنوان مثال، آی کانتکت )تماس چشمی( که ابزار مهمی در تعامل 

و جلب توجه طرفین تعامل است در این شیوه چندان وجود ندارد. پیامد منفی دیگر این 

اســت که آموزش مجازی به شــکلی که تاکنون اجرا شده است، ممکن است در 

درازمدت احساســات و هیجانات همراه با آموزش مستقیم را از بین برده یا تغییر 

دهد. به عنوان مثال، یک دانشــجو یا دانش آموز از لحظه آماده شدن برای رفتن 

به دانشگاه یا مدرســه تا لحظه حضور در این محیط ها و حتی هنگام برگشت از 

این محیط ها، رفتارها، احساسات و هیجاناتی را نشان می دهد که ممکن است در 

سیســتم آموزش مجازی اثری از آنها نباشد و یا تا حد زیادی تضعیف شده باشند. 

به طور ســاده، ممکن است حس و حال معمول دانشــجو یا دانش آموز بودن در 

درازمدت بر اثر استفاده مداوم از شیوه آموزش مجازی از بین رفته یا تضعیف شود. 

از اثرات منفی دیگر سیســتم آموزش مجازی این است که ممکن است این شیوه 

بر امکانات شــناختی و ذهنی درگیر در یادگیری و آمــوزش اثر بگذارد. به عنوان 

مثال، یادگیری بهینه به طور غالب از طریق اســتفاده از صفحه دیداری و شنیداری 

در سیستم شناختی افراد اتفاق می افتد. به نظر می رسد استفاده از این امکانات در 

آموزش حضوری و مرســوم قبلی به خوبی رخ می دهد، در حالی که میزان و نحوه 

استفاده از این امکانات در آموزش مجازی چندان مشخص نیست. در نهایت یکی 

دیگر از پیامدهای منفی آموزش مجازی کمبود امکانات برای تعداد زیادی از افراد 

از جمله تجهیزات الزم و اینترنت پرســرعت و نیز اســترس و آشفتگی مربوط به 

اســتفاده از این شیوه به ویژه برای افراد ناآشنا با سیستم های مجازی و به تعبیری 

افــراد تکنولوژی گریز اســت. البته، این موارد خوشــبختانه تاکنون تا حد زیادی 

برطرف شــده و افراد مختلف نیز تا حدی با این شــیوه آموزش سازگار شده اند که 

انتظار می رود در آینده نیز روند بهتری را طی نماید.

و مدیر مرکز مشاوره دانشگاه اراک

10 9
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عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه اراک

کریم زهره وندیان

ویروس کرونا و فعالیت های آموزشی دانشگاه

چکیده:

در چندماه گذشته چشــم انداز آموزش عالی جهانی به دلیل گسترش ویروس 

کرونا) که به COVID-19 نیز معروف اســت( شــدیدا دستخوش تغییر شده 

است. تعطیلی دانشگاه ها  و مراکز آموزشی برنامه تحصیلی دانشجویان را تحت 

تأثیر قرار داده اســت. دانشگاه ها برای جبران این مســئله به آموزش مجازی و 

الکترونیکی روی آورده اند. شــیوه ای که شــاید یک فرصت بســیار عالی برای 

آموزش الکترونیکی در اختیار قرار داده تا دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان استفاده 

از فنــاوری را به اجبار فراگرفته و تحولی در امر آموزش الکترونیکی صورت گیرد. 

ســوای از نقاط قوت و ضعف این شیوه به نظر می رســد در آینده ای نه چندان 

دور دانشــگاه ها مجبور به اســتفاده از این شیوه بودند که البته ویروس ناشناخته 

کرونــا توفیق اجباری را ایجاد نمود تا دانشــگاه ها زودتر به این ســمت حرکت 

نمایند. البته قابل ذکر اســت که این شیوه شاید نتواند برای تمام دروس پاسخگو 

باشــد و حضور فیزیکی دانشجویان در برخی دروس)دروس عملی و آزمایشگاهی( 

در رشــته های مختلف) چون علوم ورزشــی( مورد نیاز باشــد اما به هر صورت 

حرکت به ســمت آموزش الکترونیکی اجتناب ناپذیر می نمود. درحالیکــــه در 

دوران ابهام آمیــزی بــه ســر میبریــم دانشــگاهها میتواننــد پیوســته در 

تــــاش بــرای ارائــه آمــوزش باکیفیــت بــاال و ارتبــاط اســتوار بــا 

دانشـــجویان باشـند. برای انجـام ایـن کار الزم اسـت تـا مؤسسـات آمـوزش 

عالـی بـه نیازهـا و نگرانی های دانشــجویان گــوش دهنــد و خــود را بــا 

به روزتریــن ابزارهـای فناورانـه ارتقـا دهنـد. 

مقدمه:

همیشــه بحران های جهانی تاثیرات متنوعی روی ابعاد مختلف زندگی فردی 

و اجتماعی بشــر گذاشــته اســت. تاثیرات منفی و مثبتی که هر کدام روند پدیده های 

اجتماعی را عوض نموده اســت. اگر به ســال 2002 و شــیوع بیماری سارس در بیش از 

30 کشــور مختلف برگردیم می بینیم که شیوع این بیماری موجب گسترش استفاده از 

فناوری های الکترونیک شــد. حال بعد از حدود 20 ســال بار دیگر جهان در حال دست 

و پنجه نرم کردن با ویروس کووید 19 اســت. ویرروســی که مطمئنا تمام ابعاد زندگی 

بشــری را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از کشورها سطوح مختلف مهار و قرنطینه 

را انتخاب می کنند. بســیاری از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، آموزشی و 

فرهنگی تعطیل شــدند. اما آیا این بحران ناگهانی باعث می شود تا از خودمان بپرسیم 

کــه واقعا تاثیــر کرونا بر آموزش چه خواهــد بود؟ در حال حاضر اختــال و توقف در 

کار نهادهای آموزشــی را شاهد هســتیم. فعالیت های آموزشی میلیون ها دانش آموز و 

دانشجو در سراسر کشور، نقش مهمی در ایجاد تحرک در اجتماع و پویایی جامعه داشت 

کــه اکنون این چرخه از گردش بازمانده اســت)ایمانی، 1399(. عاوه بر این موارد اثرات 

عمیق و گســترده روانی بر روی دانش آموزان و دانشــجویان و فعاالن عرصه آموزش را 

بجا گذاشته است.

بحران ویروس کرونا و آموزش آنالین

شــیوع ویروس مذکور منجر به رشــد چشــمگیر برنامه های آموزش آناین، تدریس 

مجازی، ابزارآالت و برنامه های کنفرانس ویدیوئی و نرم افزارهای آموزشــی شــده و تأثیر 

بســزایی بر بازار جهانی آموزش، اینترنت و همچنین فن آوری داشته است تاجایی که در 

پاسخ به تقاضای روزافزون آن ها بسیاری از سیستم عامل های دیجیتال خدمات دسترسی 

آناین خود را به صورت رایگان در اختیار همگان قرار می دهند. دانشـــجویان در کلیـه 

بخش هـای آمـوزش عالـی بـه علـت اعمـال محدودیت هـای سـفر و فاصله گـذاری 

اجتماعی)فیزیکی(، اقدامــات ایزولــه ســازی، اعمــال قرنطینــه، بســته شــدن 

پردیس هــای دانشــگاه و تعطیلی کاس ها به شــدت تحــت تاثیــر گســترش 

ویــــروس کرونــا قــرار گرفته انــد و به سمت آموزش های مجازی و آناین هدایت 

شده اند. کواکوارلی )2020( در یک مطالعه نشان داد که برنامه های تحصیلی دانشجویان 

بین المللی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است و دانشجویان نتوانسته اند از فضای 

آموزشی دانشگاه به صورت حضوری به نحو احسن استفاده نمایند. 

بحران کرونا و چالش اینترنت

مهمترین چالش دانشــگاه ها و دانشــجویان در طول برگزاری کاس های آناین و 

مجازی، پوشــش اینترنت بخصوص در مناطق محروم و روســتایی است که مشکات 

زیادی را برای دانشجویان فراهم نموده است. بحران کرونا نشان داد که در مناطق کمتر 

توســعه یافته کشور، دسترسی مناسب به امکاناتی چون اینترنت و ابزاری چون لب تاپ 

و تبلت وجود ندارد و همین مســئله  آموزش مجازی را تحت تأثیر قرارداده است)ایمانی، 

1399(. مشــکل بعدی هزینه های اینترنت است که دانشجویان اعام می کنند با توجه 

به تعداد دروس و زمان کاس ها بســیار زیاد اســت. البته نباید از این چالش هم غافل 

شد که بعضی از دانشجویان محروم از وسایل ارتباطات جمعی پیشرفته تر نظیر گوشی 

های دیجیتال و لب تاپ اســت. از طرف دیگر، در شــرایط عادی بســیاری 

از کاربران از ســرعت پایین اینترنت و پهنای باند در کشــور ناراضی هستند 

و در شــرایط فعلی که با بحران آموزش ناشــی از کرونا مواجه هســتیم این 

نارضایتی ها در طی دو، ســه ماه اخیر به شدت افزایش یافته است. بهتر است 

حجم اینترنتی که به زیرساخت های آموزش آناین اختصاص داده می شود جدا 

از شــبکه اینترنت خانگی باشد تا بهتر بتوان به اهداف آموزشی دست یافت. 

وقتی در کانشــهرها با کاهش ســرعت اینترنت مواجه هستیم در بسیاری 

از شهرســتان ها با نبود دیتا و فیبر نوری که زیر ســاخت های مخابراتی برای 

اینترنت هستند دیگر جایی برای بحث کردن و آموزش وجود ندارد. 

آموزش مجازی و چالش دروس عملی و آزمایشگاهی

همانطور که ذکر شــده استفاده از آموزش های الکترونیکی سر رشته تمام 

آموزش های دانشــگاهی قرار گرفته است. اما آیا این مسئله برای تمام حیطه 

ها و موضوعات آموزشی کاربرد دارد یا نه؟ آیا در تمام دروس این قابلیت وجود 

دارد که محتوای آموزشی بصورت مجازی در اختیار یادگیرنده ها قرار گیرد؟ در 

اینجا باید محتوی آموزشــی را در دو دسته قرار داد. دسته اول دروس نظری و 

دسته دوم دروس عملی و آزمایشگاهی هستند. در دروس نظری تا حدی می 

توان آموزش الکترونیک را مد نظر قرار داد و از شــیوه های مختلف آموزش 

از راه دور با ســطوح مختلف بازدهی برای تدریس محتوی آموزشــی استفاده 

نمــود. اما در صورتی که در دروس عملی کــه یادگیرنده باید بصورت عملی 

وارد بحث آموزش شود بسیار مشکل ساز می گردد. فلسفه وجودی بعضی از 

دروس ارائه در کاس درس فیزیکی و حضور چهره به چهره استاد و دانشجو 

اســت )هدایتی، 1399(. بسیاری از رشته های دانشگاهی دارای دروس عملی 

و آزمایشگاهی هســتند که دانشجویان باید وارد فضای آزمایشگاهی شوند و 
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با مباحث آموزشــی بصورت حضوری در گیر شــوند. بطور خاص در دانشکده 

علوم ورزشی بســیاری از دروس بصورت عملی ارائه می شوند که دانشجویان 

باید در کاس های عملی ورزشــی مانند شــنا، آمادگی جسمانی، والیبال و ... 

حاضر شــوند و تمرینات را انجام داده و بصورت فعال در کاس آموزش ببیند. 

در این دروس آموزش الکترونیکی کمترین حد ممکن اثر بخشی را دارد. بطور 

مثال در مهارت های ورزشــی دیدن فیلم و صحبت بصورت کاس آناین به 

یادگیری دانشــجویان به هیچ وجه منجر نخواهد شــد و یادگیری فقط و فقط 

از طریق انجام اصول آموزشــی مهارت صورت خواهد گرفت. دانشــجویان در 

این دروس باید مهارت ها را انجام دهند و تمرینات مســتمر داشــته باشند تا 

مهــارت تکمیل گردد. نحوه زدن یک ســرویس والیبال باید در کاس بارها و 

بارها توســط دانشــجویان با حضور مربی و در سالن ورزشی باید انجام گیرد تا 

دانشجویان نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و آنها را اصاح نمایند و مهارت 

را یــاد بگیرند و در امتحان نهایی نیز بصورت عملی آزمون شــوند. در دروس 

آزمایشــگاهی دیگر رشــته ها هم این چالش وجود دارد که دانشجویان باید در 

فضای آزمایشــگاهی با وسایل آزمایشگاهی آموزش ببینند تا سطح دانش خود 

را افزایش دهند. 

فعالیت دانشگاه های مختلف دنیا در دوران شیوع کرونا

دانشگاه ها و موسسات آموزشی در سراسر دنیا به دنبال شیوع ویروس کرونا 

فعالیت های خود را از حضوری به غیر حضوری تغییر داده اند تا از ضمن ادامه 

فعالیت های آموزشی از سامت دانشجویان و اساتید و کارکنان اداری مطمئن 

باشند. دانشگاه هاروارد در دوران شیوع ویروس کرونا تمامی کاس های خود را 

تا اطاع ثانوی به صورت مجازی برگزار خواهد نمود. دانشــگاه ملبورن استرالیا 

نیز به دانشــجویان خود اعام کرده که امور آموزشــی خود را از خانه و بصورت آناین 

پیگیری نمایند. دانشگاه منچســتر نیز بیشتر کاس های خود را بصورت آناین و از 

طریــق فضای مجازی برگزار می کند. دانشــگاه لندن نیز کاس های خود را بصورت 

آموزش از راه دور برگزار می کند و ترم آینده خود را با تاخیر آغاز خواهد کرد. دانشــگاه 

کیوتو نیز کاس ها را بصورت آناین کرده اســت و از دانشجویان خواسته تا مرتب در 

کاس های آموزشــی آناین حاضر باشند. دانشگاه زوریخ نیز همه کاس های نظری 

و آزمایشــگاهی خود را معلق نموده و به آموزش آناین رو آورده اســت. همانظور که 

مشــاهده می شود اکثر دانشگاه های دنیا کاس های خود را بصورت غیرحضوری و با 

اســتفاده از شــیوه های الکترونیکی برگزار می کنند و برای ترم های آینده نیز ممکن 

است این شیوه را پیش بگیرند. 

فرصتی برای آموزش های از راه دور

در بحران کرونا مدارس و دانشــگاه ها همگی به سمت آموزش از راه دور یا آموزش 

آناین هدایت شدند. شاید بتوان گفت که تهدید ویروس کرونا فرصتی باشد تا دانشگاه 

ها زیرســاخت های آموزش مجازی را فراهم کنند. در همین راستا دانشجویان و اساتید 

را باالجبار به ســمت اســتفاده از فناوری الکترونیکی برای آموزش های آناین هدایت 

کند. دانشــگاه های معتبر جهان بیش از یک دهه است که از کنفرانس های مجازی 

اســتفاده می کنند اما در بسیاری از کشــورها این موضوع مسکوت مانده است و این 

بحران آنها را به ســوی اســتفاده از آموزش های مجازی هدایت کرد. در کشور ما نیز 

بســیاری از دانشگاه ها زیرساخت های الزم برای آموزش مجازی را نداشتند و اساتید و 

دانشــجویان و کارکنان دانشگاه ها نیز اســتفاده از ابزارها و شیوه های آموزش مجازی 

را نمی دانســتند که با مجازی شــدن آموزش ها در این دوران این فرصت فراهم شد 

که این طیف بیشــتر در این زمینه ورود کنند. به بیانی دیگر شرایط فعلی سبب ایجاد 

شکل گیری ساختار جدید در آموزش شده است و اعضای هیأت علمی با بهره مندی 

از فناوری وارد عرصه ای نوین شــدند. حتی پــس از بحران کرونا نیز می توان از 

دستاوردهای این فرصت بهره جست. استفاده از آموزش های الکترونیکی به عنوان 

مکمل آموزش های حضــوری بعد از بحران کرونا ، مدیریت دفاع از پایان نامه ها به 

صورت مجازی، برگزاری تمام جلسات اداری دانشگاه ها به صورت مجازی و استفاده 

از دورکاری برخی از کارمندان پس از مهار کرونا در جهت صرفه جویی در اســتفاده 

از منابع می تواند از نتایج این فرصت باشد.

نتیجه گیری

در شــرایط فعلی که شیوع ویروس کرونا فعالیت های اجتماعی عادی را محدود 

کرده است، اگر به صورت فعال درخصوص راه اندازی و استفاده بهینه از آموزش های 

الکترونیکی در ارائه دروس دانشــگاهی استفاده کنیم، این شرایط تهدید می تواند 

به یک فرصت اســتثنایی برای تحول در آموزش کشــور و تقویت زیرساخت های 

نرم افزاری و ســخت افزاری برای ارائه آموزش های متنوع غیرحضوری و باال بردن 

ســطح تاب آوری نظام آموزش عالی کشور در مواجهه با شرایط مشابه احتمالی در 

آینده شــود. به هر حال زمان خروج از این بحران مشــخص نیست و دانشگاه ها 

مــی توانند چالش آموزش را برای دروس عملی و آزمایشــگاهی را نیز به شــیوه 

هــای مختلف از جمله کاهــش تعداد نفرات در کاس و رعایت کلیه دســتورات 

بهداشــتی به نحوی رفع کنند. با توجه به ادامه ایــن روند آموزش نیازمند تقویت 

زیرســاخت های آموزش های مجازی، لزوم افزایش پهنای باند و افزایش ســرعت 

اینترنت در دانشــگاه ها، در دســترس بودن سیستم های ســخت افزاری برای همه 

دانشــجویان، آماده سازی روحی و روانی دانشجویان و والدین آنها آمادگی برای ارائه 

خدمات به دانشجویان سایر استان ها به صورت میهمان، رایگان بودن و یا تخفیف 

اینترنت در مراکز آموزش عالی، ایجاد انگیزه در اســاتید و دانشجویان برای استفاده 

از آموزش هــای الکترونیکی، لزوم ایجاد وحدت رویه در دانشــگاه های هر اســتان، 

بررســی چالش ها و مزایای آموزش الکترونیک و اصــاح آیین نامه ها درخصوص 

اعمال آموزش های مجازی است.
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کرونا و پسا کرونا؛ مسئله اینست
ــاق و  ــن اتف ــا بزرگتری ــي( ب ــن قرن)شمس ــهاي ای ــین نفس ــت در واپس     درس
بیمــاري جهــان شــمول روبــرو هســتیم. در عصــري کــه پیشــرفت در همــه چیــز 
بــه ســرعت پیــش مــي رود جهانیــان بــا غافلگیــري عجیبــي روبــرو شــده انــد 
کــه هنــوز هیــچ چیــز قابــل پیــش بینــي نیســت و همــه چیــز زندگــي را تحــت 
الشــعاع خــود قــرار داده اســت. ویــروس کوویــد 19 از روزي کــه از آزمایشــگاه 
ــاي  ــه ه ــون هزین ــد تاکن ــارج ش ــتي( خ ــر سیاس ــا ه ــان چین)ب ــي ووه تحقیقات
زیــادي داشــته و تغییــرات زیــادي را در سرتاســر دنیــا موجــب شــده اســت. بــه 
یقیــن در قــرن اخیــر بشــر بــه پیشــرفتهاي زیــادي دســت یافتــه امــا بــه مــوازات 
آن در گیــر و دار بیمــاري هــاي مهلــک و خطرنــاک بــوده اســت کــه هــر ســاله 
جــان میلیــون هــا نفــر را بــه خطــر انداختــه انــد کــه  بــه برخیهــا اشــاره مــي 

شــود: 
طاعــون: 75 میلیــون مــرگ/ ایــن بیمــاری در آســیای مرکــزی شــکل گرفتــه و 

در اواخــر ســال 1340 اروپــا را درنوردیــد. 
فلــج اطفــال: 10000 مــرگ از ســال 1916/ بیمــاری عفونــی حــاد و مســري کــه 

از طریــق بــزاق دهــان و مدفــوع منتقــل مــی شــود. 
ــن  ــر/ ای ــه 23500 نف ــون ب ــکا از 12 میلی ــان آمری ــت بومی ــه: کاهــش جمعی آبل
ــا  ــر در اروپ ــون نف ــتکم 60 میلی ــرگ دس ــث م ــم باع ــرن هجده ــاری در ق بیم
شــد. 80 درصــد از کــودکان زیــر 5 ســال، جــان خــود را از دســت دادنــد و بیــش 
ــه تنهــا بیمــاری  ــه امــروز آبل ــا ب ــز کــور شــدند. ت ــدگان نی از یــک ســوم بازمان

ــه طــور کامــل ریشــه کــن شــده اســت. واگیــری اســت کــه ب
وبــا: 12000 مــرگ از ســال 1991/ بیمــاری بســیار خطرنــاک همــراه بــا اســهال 
شــدید اســت و بعــد از 18 ســاعت تــا چنــد روز نیــز در صورتــی کــه آبرســانی بــه 

بــدن شــکل نگیــرد فــرد جانــش را از دســت خواهــد داد.
ایبــوال: 160000 مــرگ از ســال 2000/ ایــن ویــروس بــرای اولیــن بــار در ســال 
ــت.  ــترش یاف ــرعت گس ــه س ــان داده و ب ــود را نش ــر خ ــودان و زئی 1976 در س
ایــن بیمــاری منشــأ حیوانــی داشــته و جمعیــت گوریــل هــای آفریقــای مرکــزی 
ــه شــدت کاهــش داد تــاش هــا مشــخص کــرد کــه خفــاش میــوه خــوار  را ب
عامــل و ناقــل اصلــی ایــن بیمــاری اســت کــه همــراه بــا تــب و خونریــزی بــوده 

و بســیار مرگبــار اســت. 
ــون مــرگ در هــر ســال، 2800 کــودک در هــر روز/ بیمــاری  ــا: 27 میلی ماالری
ــق  ــاری در مناط ــن بیم ــود. ای ــی ش ــل م ــه منتق ــط پش ــه توس ــت ک ــر اس واگی
اســتوایی ماننــد بخــش هایــی از آمریــکای جنوبــی، آســیا و آفریقــا شــایع اســت. 

ــا  هــر ســاله ایــن بیمــاری 515 میلیــون نفــر مبتــا کــرده و در ایــن بیــن از یــک ت
ســه میلیــون نفــر کــه بیشــتر آن هــا کــودکان ســاکن آفریقــا جــان خــود را از دســت 
ــا معمــواًل یکــی از عوامــل فقــر اســت و در بســیاری از کشــورها  ــد. ماالری مــی دهن

نیــز مانــع توســعه مــی شــود. 
طاعون خیارکی: مرگ یک سوم اروپا )250 میلیون نفر(/

ایــن بیمــاری از طریــق کک هایــی کــه جونــدگان و انســان هــا را نیــش مــی زدنــد 
منتقــل مــی شــد.

ــا 1919/  ــال 1918 ت ــرگ در س ــون م ــا 100 میلی ــن 50 ت ــپانیایی: بی ــزا اس آنفلوان
ــه  ــود ک ــنده ب ــوی و کش ــیار ق ــزای بس ــوع آنفلوان ــک ن ــال 1918 ی ــیوع آن در س ش
ــودکان و  ــاری ک ــن بیم ــان ای ــتر قربانی ــد. بیش ــپانیایی مشــهور ش ــزای اس ــه آنفلوان ب

ــد.  ــالم بودن ــان س نوجوان
آنفلوانــزا: ســاالنه 36000 مــرگ/ آنفلوانــزای مرغــی یــک بیمــاری واگیــر در پرندگان و 
پســتانداران اســت. در انســان شــایع تریــن نشــانه هــای ابتــا بــه ایــن بیمــاری شــامل 
تــب، خشــکی گلــو، درد عضانــی، ســر درد شــدید، ســرفه کــردن، ضعــف و بــی قراری 
اســت. در برخــی از مــوارد ایــن بیمــاری باعــث ذات الریــه نیــز مــی شــود کــه مــی 

توانــد مرگبــار نیــز باشــد. 
ــدز: 25 میلیــون نفــر از ســال 1981/ بیمــاری خاصــی اســت کــه سیســتم ایمنــی  ای
ــه  ــتن رابط ــق داش ــاری از طری ــن بیم ــال ای ــرد. انتق ــی گی ــانه م ــان را نش ــدن انس ب
ــد در دوران  ــه فرزن ــادر ب ــق م ــوده، از طری ــای آل ــرنگ ه ــون، س ــال خ ــی، انتق جنس
ــه  ــارداری، در هنــگام وضــع حمــل و شــیردهی انجــام مــی گیــرد. ایــن ویــروس ب ب
ــه  عقیــده بســیاری از محققــان از کشــورهای آفریقایــی اطــراف صحــرا نشــأت گرفت
و در حــال حاضــر بیــش از 38 میلیــون نفــر در جهــان حامــل ایــن ویــروس هســتند.

ــتحاله ي  ــار اس ــا دچ ــي دنی ــاري تمام ــن بیم ــریع ای ــه اي و س ــترش لحظ ــا گس ب
ــت.  ــته اس ــر و ناخواس ــي از آن ناگزی ــش مهم ــه بخ ــتند ک ــاري هس ــي و رفت فرهنگ
از تعطیلــي اجبــاري اجتماعــات و کلــوپ هــا و ســینماها و ورزشــگاهها و رســتورانها و 
مراســم و مجالــس تــا مراکــز آموزشــي و ادارات و کارخانجــات و... تــا اجبــاري شــدن 
ــرات اســت  ــا پوســته ي تغیی ــا تنه ــه اینه ــا و... البت اســتفاده از ماســک و شــوینده ه
چــون در هــر جامعــه اي تغییــرات رفتــاري و برخــوردي هــم بــه وضــوح وجــود دارد. 
پیــش از ایــن نیــز بیماریهــاي واگیــردار در ایــران و ورفتارهــاي اجتماعــي آنــان موثــر 

بــوده اســت.
تاریخچه ي بیماری های مهلک در ایران

ــی  ــی دارد. بیماری های ــی طوالن ــران تاریخ ــر در ای ــای همه گی ــیوع بیماری ه     ش
مثــل جــذام و طاعــون کــه در کتــب  قدیمــی ایــران از آنهــا یــاد شــده و بــرای مقابلــه 

نگاهي اجمالي به کارکرد اجتماعي کرونا
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ــت  ــاک و آب و رعای ــودن خ ــرای نیال ــتورالعمل هایی ب ــم دس ــان ه ــا شیوع ش ب
ــی  ــا« درمان ــرای »وب ــا ب ــن توصیه ه ــا ای ــم. ام ــردی برمی خوری ــت ف بهداش
ــر می شــد.  ــار همه گی ــالی یک ب ــود و س ــران ب ــی ای ــاری بوم ــه بیم نداشــتند ک
ــس  ــان ســلطان »اوی ــش در زم ــه حــدود 700 ســال پی ــز ک ــای تبری ــل وب مث
ــت  ــم از دس ــت و کاری ه ــر را کش ــزار نف ــد، 300 ه ــر ش ــر« همه گی آل جای
ــا همه گیــری ترســناک آن در هــرات دوره تیموریــان کــه  حکومــت برنیامــد. ی
می گوینــد احتمــاال بــا طاعــون همــراه بــود و بــه قــول »فصیــح خوافــی« مــورخ 

ایرانــی، چنــان کشــنده کــه از هــر 200 نفــر، یکــی زنــده مانــد.
ــد و راه ابریشــم  ــاری بوده ان ــن بیم ــی ای ــان اصل ــان از ناق ــم بازرگان ــرا ه اکث
هــم یکــی از مســیرهای مهــم انتقــال بــوده اســت. »میرخوانــد« مــورخ مشــهور 
روایــت کــرده کــه در ســال 757 خورشــیدی »طاعــون« در »کات« خراســان 
ظاهــر شــد و بســیاری از مــردم آنجــا را بــه کام مــرگ فرســتاد. ایــن بیمــاری 
ــه اش از دوره  ــد نمون ــط چن ــه فق ــرده ک ــه ک ــران حمل ــه ای ــا ب ــاک باره خطرن
صفــوی گــزارش شــده. از گفتــه مورخــان معلــوم اســت کــه هربــار وقــوع ایــن 
بیمــاری خطرنــاک، 20 تــا 30 هــزار نفــر را در قزویــن، اردبیل، گیــان و همدان 
ــاری همه گیــر شــد و  کشــته اســت. مثــل »ســیاه ســرفه« کــه در ایــران چندب
ــال  ــدود 400 س ــران ح ــته ای ــک برجس ــه رازی« پزش ــه »بهاءالدول ــه گفت طبق
پیــش بســیاری را در ری از بیــن بــرد. یــا »تراخــم« و »تیفــوس« کــه گهــگاه 
در نقطــه ای همه گیــر می شــدند، عــده زیــادی را می کشــتند و می رفتنــد. 
هــم چنیــن اشــاره بــه تلفــات آنفلوآنــزای اســپانیایی  در ایــران کــه بــه خاطــر 
همزمانــی اش بــا جنــگ جهانــی اول، مــردم دچــار کم خونــی و قحطــی بودنــد، 
تــا 2ونیــم میلیــون نفــر هــم تخمیــن زده انــد. گرچــه پزشــکان ایرانــی بــرای 
درمــان ایــن بیماری هــا راهکارهایــی ارائــه می کردنــد، امــا جلوگیــری از 
شــیوع گســترده آن نیازمنــد ســازوکاری بــود کــه تنهــا از حکومــت برمی آمــد، 
امــا بــه درســتی انجــام نمی شــد. در ســال های اخیــر هــم بیماری هــای 
ــزای مرغــی« و  ــاری در ایــران شــیوع داشــته اند. مثــل »آنفلوآن همه گیــر، چندب
هپاتیــت و... و حــاال »کوویــد 19« معــروف بــه »کرونــا« کــه ســرعت شــیوع 

آن بســیار باالســت.
نگاه مسئوالنه

ــردن  ــاب ک ــزي و مج ــه ری ــئولین در برنام ــاي مس ــه ضعفه ــد ب ــي بای از طرف
ــي  ــه بحــث مفصل ــاره شــود )ک ــي اش ــاي ایمن ــه ه ــرش توصی ــه پذی ــردم ب م
ــازي  ــاد س ــدم اعتم ــردم و ع ــا م ــئولین ب ــه ي مس ــه در فاصل ــت و ریش اس
دارد( همچنیــن ضعــف در ســاختن برنامــه هــاي موفــق بــراي روزهــاي بلنــد 
ــه  ــد، ب ــي رون ــفر نم ــه س ــه ب ــي ک ــتر مردم ــت بیش ــات فراغ ــتان و اوق تابس
خریــد و تفریــح و مهمانــي نمــي رونــد امــا )طبــق همــان اجبــار( پــاي ثابــت 
ســریالها و  برنامــه هــاي نــخ نمــا مــي نشــینند و کدورتهــاي رفتــاري بیشــتري 
را متحمــل مــي شــوند) در ایــن موضــوع حتــي راه انــدازي ســامانه ي مشــاوره 
ــن  ــي از مهمتری ــم یک ــاید بتوانی ــوده اســت(. ش ــاز نب ــم کارس ــي ه ي خانوادگ
ــر نشــان دادن  ــراي موفــق نشــان دادن مســئولین، کمت ــون را ب اهــداف تلویزی
آمــار تلفــات و تصاویــر خانــواده هــاي قربانیــان، بدانیــم بــراي اینکه در مقایســه 
بــا آمــار تلفــات دیگران)بخصــوص دشــمنان( ایــران را موفــق بداننــد و امیــدوار!

ــعارهایي  ــا و ش ــه ه ــن نام ــتورالعملها و آیی ــا دس ــره ب ــا، یکس ــل از کرون ــر قب  اگ
ــي  ــدود م ــمي و مح ــر رس ــازي را غی ــاي مج ــتفاده از فض ــه اس ــم ک ــرو بودی روب
دانســتند و برخــي هــم منحــوس!! و رســانه هــاي جمعــي، مــدام از خطــرات فضــاي 
مجــازي مــي گفتنــد، در دوران شــیوع کرونــا اتفاقــا اســتفاده ي بــي رویــه از فضــاي 
مجــازي و بخصــوص موبایــل تبلیــغ شــد و حتــي برنامــه هــاي رادیــو و تلویزیــون 
بــا ســرگرمي هایشــان مشــوق رســمي مــردم شــدند. آنچنــان کــه افــراد محــروم از 
فضــاي مجــازي، منــزوي تــر از بقیــه هســتند)بخصوص ســالمندان( دیگــر اســتفاده 
از اینترنــت، همــراه بــا تشــویق اســت و تــوام بــا تفریــح و تجربــه. ضمــن اینکــه 
اســتفاده ي اجبــاري کــودکان مدرســه اي، آمــوزش و درس را از طریــق مجــازي 
دنبــال مــي کننــد، بنابرایــن ســریع و بــا صــرف هزینــه مجهــز شــدند تــا هــم از 
آمــوزش بهــره ببرنــد و هــم از تجربیــات همســاالن وا نماننــد. بدیــن معنــي ســن 
اســتفاده از فضاهــاي مجــازي هــم پاییــن آمــد. امــا چــه خــوب بــود اگــر خیلــي 
پیــش از ایــن اجبارهــاي آموزشــي توســط ســازمانهاي اصلــي اجــرا   مــي شــد. بــا 
ــدن«، مشــکات  ــه مان ــه »در خان ــب شــعاري ب ــام بهــار و ترغی ســپري شــدن ای
مــردم از درون خانــه مانــدن اجبــاري شــروع شــد کــه بــه برخــي هــا اشــاره مــي 
ــا  ــد و ی ــت، خری ــارج اینترن ــن، مخ ــرق و گاز و تلف ــرف آب و ب ــاد مص ــود. ازدی ش
تعمیــر گوشــیهاي مجهــز، آمــوزش هــا و امتحانــات مجــازي، همچنیــن مشــکات 
معیشــتي و رفتــاري میــان اعضــاي خانــواده، رعــب و وحشــت فکــري و عصبیــت 
ناشــي از آن، بخشــي از تغییــرات رویــه زندگــي و کار شــخصي و اجتماعــي 
ــوز  ــه هن ــان ک ــراي آن ــتر را ب ــکات بیش ــار مش ــد انتظ ــت و بای ــوده اس ــردم ب م
تطابــق مناســب نداشــته انــد پیــش بینــي کــرد. همچنیــن از تغییــرات عمومــي و 
اجتماعــي بایــد حــرف زد کــه ماســک و دســتکش اگرچــه آن وحشــت اولیــه مــردم 
کاهــش یافتــه اســت و عمومــا بــا انــواع ماســکها و ماســک زدنهــا دچــار اپوزیســم 
نیســتند امــا مدلهــاي مختلــف ماســک زدن)حتــي توســط مجریــان و کارشناســان 
ــودن  ــناخته ب ــن ناش ــه! همچنی ــورد توج ــوده و م ــه ب ــواره مضحک ــون( هم تلویزی
آدمهــا در زیــر پوســت ماســک)بخصوص تــوام بــا عینــک دودي( موجــب کدورتها و 
قضاوتهــا شــده اســت. موضــوع دیگــر زندگــي اجتماعــي بــا ماســک و تحمــل مــدل 
جدیــد حــرف زدن و شــنیدن ماســکي کــه همچنــان مــردم را بــه تمریــن اصــوات 
واداشــته اســت. الزم بــه یــادآوري اســت کــه بســیاري از مبتایــان، اتفاقــا ماســک 

هــم داشــته انــد.
- بــا ایــن حــال، همــگان منتظــر کشــف دارویــي مناســب بــراي کنتــرل و نابــودي 
ایــن بیمــاري هســتند امــا تــا قطعــي نبــودن آن نمــي تــوان بــه خبرهــاي ضــد و 
ــه هــاي پزشــکان بجــز  ــي توصی ــود.  حت ــاره دلخــوش ب نقیــض مجــازي در اینب
مراقبــت رفتــاري، در امــور تغذیــه کارســاز نبــوده اســت.وقتي مــردم هنــوز فرهنــگ 
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ــع مهــم،  ــد و در مواق ــزوم اســتفاده از ماســک را نمــي دانن ــح و ل اســتفاده ي صحی
ــي و  ــک و نانوای ــر بان ــه عاب ــد و هــم ب ــي زنن ــه صــورت م ــوده را هــم ب دســتان آل
ــد  ــا هــم دســت مــي دهن ــا مشــت)جهت اداي دوســتي( ب ســوپرمارکت و .... هــم ب
ــا نمادســازیهاي ظاهــري  ــم و ب ــه داری ــي فاصل ــل خیل ــي کام ــا ایمن ــوز ب ــي هن یعن
ــا را شکســت مــي دهیــم« نزدیــک شــویم.  ــه تحقــق شــعار » کرون نمــي توانیــم ب

تأثیر پدیده کرونا بر سبک زندگی
ــت  ــات، تقوی ــا و مناج ــه دع ــتر ب ــه بیش ــی، توج ــرت گرای ــت آخ ــت: تقوی ــار مثب آث
ــت  ــای مثب ــرداری از جنبه ه ــکاري، بهره ب ــه هم ــت روحی ــی، تقوی ــط خانوادگ رواب
فضــای مجــازی، تقویــت روحیــه جهــادی، ارزش جهانــی روحیــه جهــادی و تقویــت 

ــی همبســتگی مل
ــد  ــازی، رش ــای مج ــتفاده از فض ــی از اس ــدات ناش ــف: تهدی ــاط ضع ــیب ها و نق آس
خرافــات و افــکار انحرافــی، تعطیلــی اماکــن زیارتــی، اجتماعــات و مراســم مذهبــی، 
ــی  ــا، تعطیل ــر خانواده ه ــی ب ــرات روان ــاد مخاط ــاوندی، ایج ــط خویش ــش رواب کاه

ــز آموزشــی و کاهــش ازدواج. ــی مراک ــر، تعطیل ــش فق مشــاغل و افزای
ــترش  ــاکرونا گس ــان پس ــا در جه ــده ام ــی نگران کنن ــات اجتماع ــر از تبع ــی دیگ یک
بیــکاری اســت؛ امــروزه بــا شــیوع ایــن بیمــاری بســیاری از کســب وکارهــا تعطیــل 

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ــددی را ب ــن مســاله گاه آســیب های اجتماعــی متع و ای
راه انــدازی مجــدد کســب وکارهــا پــس از مهــار و کنتــرل بیمــاری ماه هــا بــه طــول 
ــد. توســعه  ــر اقتصــادی دچــار می کن ــه فق ــن مســاله خانواده هــا را ب ــد و ای می انجام
ــکاری را  ــرم و بزه ــد ج ــه بی تردی ــر جامع ــز در ه ــادی نی ــر اقتص ــترش فق و گس

ــد. ــش می ده افزای
بــه منظــور کاهــش و رفــع ایــن آســیب ها بایــد از امــروز برنامه ریــزی شــود در غیــر 
ــع نیازهــای اقتصــادی اتحــاد و همبســتگی اجتماعــی  ــه منظــور رف ــن صــورت ب ای
کاهــش، جــرم و بزهــکاری و ســودجویی برخــی منفعت طلبــان نیــز افزایــش خواهــد 

یافــت.
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه می ت ــی جامع ــبک زندگ ــاهده در س ــل مش ــرات قاب ــه تغیی از جمل

زیــر اشــاره کــرد:
ــای  ــه معن ــازل ب ــنتی در من ــوراک س ــذا و خ ــپزی و پخــت غ ــای آش ــوراک: احی  خ
ــروری  ــای غیرض ــذف هزینه ه ــبب ح ــه س ــت ک ــی اس ــفره های خانوادگ ــای س احی
ماننــد رفتــن بــه رســتوران و... و قناعــت و صرفه جویــی در الگــوی مصــرف جامعــه 
ــل و  ــاط، تعام ــای ارتب ــای احی ــه معن ــه ب ــفره در خان ــای س ــه احی ــت. البت ــده اس ش

ــز اســت. ــواده نی ــدن اعضــای خان محفــل گردهــم آم
 گفت وگــو: مطالعــات ســال های اخیــر نشــان می دهــد، گفت وگــو و تعامــل کامــی 
ــرای آن  ــه اســت کــه ب ــی بســیار کاهــش یافت ــان اعضــای خانواده هــای ایران در می
ــینی  ــا و خانه نش ــری کرون ــا همه گی ــت. ام ــرح اس ــیاری مط ــل بس ــل و عوام دالی
ــن از  ــد. بنابرای ــا ش ــدارا در خانواده ه ــل و م ــو، تعام ــش گفت وگ ــبب افزای ــراد، س اف
ایــن منظــر شــاهد بازگشــت ارزش هــای ســنتی بــه خانــواده ایرانــی هســتیم. البتــه 
برخــی از افزایــش مناقشــات خانــواده در ایــن دوره ســخن می گوینــد، امــا مطالعــات 
ــز پرمناقشــه  ــا نی ــش از شــیوع کرون ــوزه را پی ــن ح ــه، ای ــای انجام گرفت و پژوهش ه
می دانســت و نمی تــوان ایــن امــر را از پیامدهــای کرونــا در جامعــه برشــمرد. چنانکــه 

مناقشــه خانــواده ایرانــی از عــوارض مــدرن شــدن و تغییــر ارزش هــای نســل جدیــد و 
ــت. ــان نسل هاس ــکاف می ش

ترافیــک: مفهــوم ترافیــک صرفــًا انباشــت خودروهــا نیســت، بلکــه فرهنــگ رانندگــی 
ــز شــامل می شــود. کاهــش اســتفاده از خــودرو در  و فرهنــگ مصــرف ســوخت را نی
دو مــاه گذشــته نشــان داد کــه بــا تغییــر ســبک اســتفاده از ســوخت، خــودرو، انــرژی و 
ترافیــک، می تــوان زندگــی راحت تــری داشــت. در حقیقــت کرونــا درس تغییــر ســبک 
ترافیــک را داده اســت. مصــرف ســوخت در ایــن ایــام بــه یــک ســوم رســید کــه بــه 

معنــای کاهــش حضــور خــودرو در ســبک زندگــی افــراد جامعــه اســت.
ــواده دســتخوش تغییــر شــده   اوقــات فراغــت: شــیوه گــذران اوقــات فراغــت در خان
ــد و ســعی در گــذران  ــار دارن ــرای فراغــت در اختی ــان بیشــتری را ب ــراد زم اســت. اف
ــبکه های  ــاب، ش ــه کت ــم، مطالع ــای فیل ــد تماش ــد )مانن ــیوه دارن ــن ش ــه بهتری آن ب
اجتماعــی و...(. می تــوان گفــت کــه بــا تعطیلــی مراکــز فرهنگــی و تفریحــی، 
ســبک های جدیــدی در شــیوه گــذران اوقــات فراغــت مطــرح شــده اســت. از جملــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــر ش ــه ب ــا تکی ــزل و ب ــا در من ــواع آموزش ه ــه ان ــوان ب آن می ت

اشــاره کــرد.
 ســبک زندگــی جدیــد در بســتر فضــای مجــازی: آنچــه بیــش از پیــش در ایــن دو 
مــاه اخیــر چهــره خــود را نمایــان کــرد، زندگــی جدیــد و شــیوه های زیســت اجتماعــی 
نویــن در بســتر شــبکه ها و فضــای مجــازی اســت. امــروز جامعــه، فضــای مجــازی 
را در جــای جــای زندگــی خــود درک و احســاس می کنــد کــه ایــن خــود را در صلــه 

ــد. ــان می ده ــت ها و... نش ــاد، نشس ــم، اقتص ــم ترحی ــا، مراس ــم، گفت وگوه رح
ــی،  ــش، آگاه ــطح دان ــش س ــا افزای ــا ب ــد از کرون ــه: بع ــاب و مطالع ــا کت ــتی ب  آش
فضیلــت و معرفــت اجتماعــی مواجــه می شــویم کــه دلیــل آن را می تــوان آشــتی بــا 

کتــاب بیــان کــرد. میــزان مطالعــه، میــزان آگاهــی و در نتیجــه آن، میــزان معرفــت 
ــد. ــش می ده را افزای

بعد فقهی و مذهبی
    از دیگــر ابعــاد ناشــی از همه گیــری کرونــا، تغییــر در نــگاه فقهــی بــه 
پدیده هــای نویــن بشــری اســت. عــدم برگــزاری نمــاز جمعــه، تعطیلــی 
ــی  ــم جمع ــک و مراس ــاجد و مناس ــه، مس ــای علمی ــر، حوزه ه ــای مطه حرم ه
مذهبــی، نشــان داد امــوری کــه ناممکــن تلقــی می شــد، بــه امــور ممکــن تبدیــل 
ــر و تحــول  ــده منشــأ تغیی شــده اســت. به نظــر می رســد کــه ایــن مســأله در آین

و بازاندیشــی در خصــوص پدیده هــای جدیــد می شــود.
قدرت و سیاست

    نکتــه بعــدی افــول قــدرت نــرم بــه مفهــوم علــم، دانــش و فنــاوری در نظــام 
جهانــی از جملــه ایــران اســت. تأکیــد بســیار بشــر بــر ایــن مفهــوم و تکیــه بیــش 
از حــد بــر آن در تمامــی امــور ســبب ایجــاد غــرور کاذب شــده بــود بــه نحــوی 
کــه تمــام قضاوت هــا را بــر مبنــای نــگاه علــم می دانســت و حاضــر نبــود گــردی 
ــا اســتیصال  بــر دامــن دنیــای علــم و تحــوالت و فنــاوری بنشــیند. امــا امــروز ب
و ناتوانــی کشــورهای جهــان بویــژه امریــکا و کشــورهای اروپایــی در مواجهــه بــا 
یــک ویــروس، ناتوانــی علــم بشــر بــه اثبــات رســید. امــروز بیــش از پیــش اذعــان 
ــن اســطوره و  ــدای راه اســت، بنابرای ــش بشــری در ابت ــوز دان ــد کــرد کــه هن بای
ســیطره قــدرت علمــی و فنــاوری شکســته شــد. عــاوه بــر ایــن، تغییــر مفهــوم 
ــرای بشــر بمــب اتمــی و  ــل توجــه اســت. دیگــر ب ــروز قاب ــان ام ــدرت در جه ق
موشــک تهدیــد نیســت، بلکــه تهدیــد امــروز ویروســی ناشــناس اســت. ایــن بــه 

ــرم اســت. ــه قــدرت ن ــد ب معنــای افــول اعتمــاد نظام هــای جدی
آموزش

ــران در  ــدی در ای ــوزش جدی ــام آم ــه نظ ــت ک ــوان گف ــی می ت ــر آموزش از منظ
حــال شــکل گیری اســت و البتــه در مرحلــه جنینــی اســت و هنــوز شــکل 
ــای  ــه معن ــوزش ب ــه آم ــود ک ــن ب ــر ای ــاد ب ــن، اعتق ــش از ای ــت. پی ــه اس نگرفت
ــوزوی  ــنتی و ح ــوزش س ــه آم ــوزش رودررو و حضــوری اســت، چنانک ــق آم مطل
نیــز بــر مبنــای مباحثــه حضــوری و رخ بــه رخ اســت. امــا امــروز نظــام جدیــدی 
در فرآینــد آمــوزش و انتقــال اطاعــات درحــال شــکل گیری اســت. ایــن بســیار 
ــرورش و  ــوزش و پ ــه در ســطح آم ــام آموزشــی چ ــه نظ ــت اســت ک ــز اهمی حائ
ــوزان  ــک اســتادان و معلمــان و دانش آم ــک ت ــی و ت ــوزش عال چــه در ســطح آم
ــد. ــق دهن ــات روز تطبی ــد و اقتضائ ــا فضــای جدی ــود را ب ــد خ و دانشــجویان بای

محیط زیست
بشــر در مســیر توســعه خویــش متأســفانه آســیب های فراوانــی بــه منابــع طبیعــی 
ــت.  ــر اس ــا جبران ناپذی ــیاری از آنه ــه بس ــت ک ــرده اس ــت وارد ک ــط زیس و محی
ــره  ــای روزم ــت در فعالیت ه ــاد محدودی ــن و ایج ــره زمی ــان ک ــینی مردم خانه نش
انســان، ســبب ایجــاد فرصتــی بــرای تنفــس محیــط زیســت شــده اســت. احیــای 
ــارز  ــای ب ــت نمونه ه ــط زیس ــر محی ــی کمت ــی، آلودگ ــی و گیاه ــای حیوان گونه ه

تأثیــر مثبــت ایــن پدیــده بــر محیــط زیســت اســت.
جمع بندی

ــر کســي  ــا اســت کمت در ایــن روزهــا چــون مهمتریــن مســئله ي الینحــل کرون
ــا  ــاد مــي کند.کرون ــاد و بحــران آب و نجــات محیــط زیســت و... ی از فقــر و اعتی
دیــر یــا زود هماننــد دیگــر امــراض مــي رود امــا ره آورد آن فهمیــدن جایگاههــا 
ــذاري  ــه گ ــون فاصل ــا همچ ــي واژه ه ــت از برخ ــف درس ــاري تعری ــرف رفت و ص
ــري  ــور دیگ ــن ج ــش از ای ــه پی ــت ک ــي اس ــرات آدمهای ــت. تغیی ــي اس اجتماع
اندیشــیده و زیســته انــد و امــروز در حــاالت اجبــار مــي زینــد. و قصــه ي آدمهایــي 
ــار و  ــه آم ــد و دل خــوش ب ــه کار کردن ــا تمــام وجــود و متعهدان ــد کــه ب مــي مان

ــد. راســتي مــا چــه کردیــم؟!! ارقــام و بیانهــا نبودن
- کرونــا جنــگ جهانــي دیگــري اســت بــودن اســلحه و مهمــان و خــون. و بعــد 
ــوزش،  ــم و آم ــازي و ترمی ــن بازس ــد ضم ــان بای ــا، جه ــل کرون ــت کام از شکس
کنتــرل رفتــاري اثراتــش را در پیــش بگیــرد و بــراي مقابلــه بــا جنگهــاي احتمالــي 
ــاده  ــدازد( آم ــر بیان ــه خط ــانها را ب ــان انس ــن ج ــر از ای ــاید راحــت ت ــه ش آینده)ک

باشــد.
دوران پســا کرونــا بــا زیســت جهانــي متفــاوت روبــرو خواهیــم  بــود کــه 

پیشــرفتهاي علمــي و صنعتــي و پزشــکي را تســریع تــر خواهــد کــرد.
ــد در نظــر داشــت  ــا بای ــی جهانی شــدن اســت. ام ــده واقع ــت پدی ــا در حقیق کرون
کــه تهدیــدات و فرصت هــای جهانــی را بایــد باهــم ببینیــم. آنچــه مســلم اســت 
زیســت در جهــان و فضــای پــس از کرونــا، بازاندیشــی در نظــام زیســتی و فکــری 
ــرای ایجــاد تحــوالت  ــی ب ــن را فرصت ــد ای ــن منظــر بای ــد. از ای را ایجــاب می کن

بــزرگ در زندگــی آینــده بــه شــمار آورد.
ــر صــورت جهــان مغــرور اســت.  ــه نوعــی ســیلی ب ــا هجــوم امــر واقــع و ب کرون
ــدردی،  ــی، هم ــی و همدل ــتگی اجتماع ــل همبس ــد عام ــال می توان ــن ح در عی
ــن  ــروز ای ــر ام ــرای بش ــا ب ــود. کرون ــدن ش ــدن وعقانی ش ــکاری، اخاقی ش هم
پیــام را دارد کــه راهــی جــز تعامــل و همزیســتی مســالمت آمیز بــا همنــوع خــود و 
محیــط زیســت نــدارد. بنابرایــن کرونــا در کنــار تمــام پیامدهــای منفــی، می توانــد 
ــی  ــر ســبک زندگ ــد و ســرآغازی باشــد ب ــت کن ــی را تقوی ــح و وحــدت جهان صل

فضیلت مــدار.  و  مســالمت آمیز 
منابع:

- خبرگزاري برنا
- خبرگزاري دنیاي اقتصاد

- خبرگزاري مهر
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عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه اراک

محمدعلی  بداغی فرد

خودتان را معرفی کنید؟

بداغی فرد هســتم دانشیار گروه شیمی دانشــگاه اراک ، و 4 سالي است 

کــه  عنوان  مدیرکل آموزش را به عهده دارم و در حوزه آموزش مشــغول به 

کار هستم.

نظرتون در مورد شرایط کنونی و دوران کرونا چیست؟

ویروس کرونا و بیماری کووید 19 مســئله ای اســت که کل جهان درگیر 

آن اســت و چالش های جدید برای بشــر امروزی ایجاد کرده و مختص یک 

کشــور نیست. چالش های جدید این اســت که مراودات روزمره انسان دچار 

مشکل شده، نحوه انجام کارها دچار تغییر شده و در بحث حوزه آموزش تاثیر 

بزرگی گذاشته و باعث شده که روند آموزش قدیم دچار تغییرات و اصطاحات 

جدیدی شــود. تقریبا در تمام دنیا بحث آمــوزش الکترونیکی چه فعال بوده 

چه نبوده رنگ جدیدی به خود گرفته و اکثر مراکز آموزشی و دانشگاهی دنیا 

و سیســتم های آموزش و پرورش مجبور شــدند به سمت آموزش الکتریکی 

حرکت کنند و این باعث مشــکاتی برای این سیســتم شده و از طرفی هم 

باعث شــده روش های جدید و فرصت های جدیــد برای ایجاد نگرش های 

جدید در سیستم های جدید به وجود بیاید.

این تغییرات چه تاثیری در آموزش دانشگاه اراک ایجاد کرده؟

ما در آخرین جلســه کمیته فناوری دانشگاه )پیش از کرونا( بحث آموزش 

الکترونیکی را بررسی کردیم و مقرر شد،آموزش الکترونیکی را بطور جدي  و 

رســمي فعال کنیم. بعد از گذشت یک ماه از این جلسه با توجه به وضعیتی 

که این بیماری ایجاد کرد ما مجبور شــدیم سریع تر وارد این میدان بشویم و 

علیرغم آنکه زیرساخت های کافی برای این موضوع را نداشتیم به مرور زمان 

قدم های مثبت و بزرگ در این زمینه برداشــته شــد و در نیمسال دوم سال 

تحصیلی اخیر)یعنی ســال 98-99( سیســتم آموزشی مجبور شد به سمت 

آموزش الکترونیکی و آموزش غیــر حضوری حرکت کند. در این چند ماهی 

که از این موضوع گذشت با وجود نقاط ضعفی که داشتیم اما قدم های خوبی 

در دانشــگاه اراک برداشته شد، زیرســاختهاي الزم برای آموزش الکترونیکی 

تقویت شــد، اساتید گروه های آموزشــی تا حد زیادی خود را با سیستم جدید 

وفق دادند و تاش های خوبی برای بحــث آموزش الکترونیکی اتفاق افتاد 

تا اینکه حتي همین بحث ارزشــیابی پایانــی نیز غیر حضوری و مجازی در 

این زمینه انجام شــد. چند نکته دیگر هم به عنوان دستاورد اضافه کنم، این 

که این نیم ســال علیرغم نکات مثبت نقاط ضعفی هم داشــته و دلیلش به 

این خاطر بوده که شرایط تصمیم گیری شرایط سختی بود تصمیم گیری ها 

به خاطر شــرایطی که در کشور بود مقطعی بود. بنابراین ممکن بود تصمیم 

ها خیلی زود تغییر کند یا اصاح شــود امــا تجربه ای که از آموزش در این 

نیمسال به هر حال ایجاد شد و به وجود آمده یک بستر مناسب شده که ما 

در نیم سال آینده از این تجربه ها استفاده کنیم تا نقاط ضعف این سامانه و 

سیستم را تا حد زیادی کاهش دهیم و ان شاءاهلل آموزش موثر و بهتری را در 

ســال تحصیلی جدید به صورت مجازی داشته باشیم و این یکی از دستآورد 

های حائز اهمیت است.

از نظر شــما دوران کرونا چه تاثیــر منفي روی افق آموزش 

دانشگاه و یا حتی روی آموزش عالی کشور داشته؟

به لحــاظ منفی نکات مختلفی وجود دارد ولی شــاید یکی از مهم ترین 

بحث هایش از بین رفتن ارتباط مســتقیم دانشــجو با استاد و مربی است. 

آموزش الکترونیکی گرچه در برخی جهات حتی می تواند از آموزش حضوری 

بهتر هم عمل کند اما شــاید یکی از نکات منفیش همین ارتباط موثر باشد 

که گاها این ارتباط حضوری باعث پرورش بهتر ذهن دانشــجو می شود و از 

نظر آموزشی روی مسیرپیمایي دانشجو تاثیرگذار باشد.

دوره پســا کرونا )زمانی که کرونا از بین برود( چه تغییری در 

ساختار آموزشی رخ می دهد؟

در پسا کرونا من فکر نمی کنم نکات منفی، ماندگار شود. شاید تنها نکته 

برجسته، این هســت که دانشــگاه ها در کنار آموزش حضوری از تجربیات 

آموزش مجازی برای بهتر کردن ارائه هاشون استفاده کنند.

تجربــه خودتان) نه به عنوان مدیر آمــوزش بلکه به عنوان 

استادی که هم تجربه آموزش حضوری و هم مجازی را داشتید( 

چه نکات مثبتی در آموزش مجازی وجود دارد و چه نکات مثبتی 

در آموزش حضوری؟

در آموزش حضوری قبا هم اشــاره کردم که از مهم ترین نکاتش ارتباط 

مستقیم و موثر دانشجو با استاد است و این ارتباط در یادگیری،  رفع ابهامات 

و اشکاالت دانشجو بسیار کمک می کند و نکته دیگر اینکه آموزش حضوری 

در کنارش می تواند آموزش فرهنگی و تربیتی )تاثیر رفتاري( هم وجود داشته 

باشد. به هرحال نسل جدید نسلی است که آینده جامعه ما را در اختیار دارد  و 

از لحاظ ذهنی و پرورشی، هرچقدر بهتر بار بیاید قطعا به نفع آینده کشورمان 

است. از نکات مفید آموزش مجازی این بود که در آموزش غیر حضوری فایل 

و ســرفصل های تدریسی در اختیار دانشــجو قرار مي گرفت و دانشجو می 

توانســت بار ها و بارها آن را مطالعه و اســتفاده کند در حالی که در آموزش 

حضوری، دانشــجو درس را سر کاس به طور حضوری از استاد می گیرد و 

در همان جا آموزش الزم را از اســتاد دریافت می کند و امکان اینکه دوباره 

به آن برگردد خیلی کم است. 

اگر از شــما بخواهیم کارهایی که بخش آموزش در دوران 

کرونا انجام داد را تیتروار بیان کنید؟

تشکیل هم اندیشی بســیار زیادی که در کمیته های فنی، کمیته های 

مدیریت آموزش، شــورای آموزشــی دانشگاه، شــورای تحصیات تکمیلی 

دانشــگاه در حوزه آموزش مجازی، امتحانات و حل چالش های آموزشی با 

توجه به بحث آموزش مجازی و گســترش ویروس کرونا...  به هرحال همه 

اینها در این زمان انجام شــده و ماحصلش تجربیاتی است که به آن اشاره 

شد و تصمیماتی که گرفته شد بازخورد مثبت داشته است. نکته دیگر، تغییر 

ذهنیت کارشناســان و اساتید به آموزش غیر حضوری بوده، ایجاد زیرساخت 

های مناســب در دانشگاه اراک برای آموزش غیر حضوری که در سال های 

آتی هم می شود از آن استفاده کرد.

در دوران کرونا،  زیر ساخت سرور های مناسب برای آموزش غیر حضوری، 

تجهیز تعدادی از کاس های دانشکده ها برای امکان آموزش برخط آناین، 

نکته مفید آموزش مجازی: سرفصل های درس در اختیار و نهایتا زیر ساخت فناوری و داده های اطاعات صورت گرفت.
را  آن  بارها  تواند  می  دانشجو  و  گیرد  می  قرار  دانشجو 

مطالعه کند
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زیر ساخت سرور های مناسب برای آموزش غیر حضوری، 

تجهیز تعدادی از کالس های دانشکده ها برای امکان آموزش 

برخط آنالین، و نهایتا زیر ساخت فناوری و داده های اطالعات.

موضوعی هست اینکه برخی از اساتید هیئت علمی خیلی 

از آموزش آنالیــن و برخط مطلع نبودند . این شــرایط چه 

تاثیری روی این اساتید گذاشت که اجبارا با این  نوع آموزش 

آشنا شدند؟

همانطور که گفته شد با توجه به الزامی که در بحث آموزش مجازی به 

وجود آمد حتی کسانی که عاقه و تمایلی به این موضوع نداشتند حداقل 

های آموزش مجازی رو مجبور شــدند که یاد بگیرند و این الزام، الزام بدی 

نبود و نتیجه کار مثبت بود.

برای ایــن موضوع آموزش های الزم از طــرف کمیته تعیین محتوای 

آموزشــی تا حد امکان به شــکل آناین و آفاین در اختیار اســاتید قرار 

میگرفت. البته در نیم ســال آینده کارگاه هایی برای اساتید و  کارشناسان 

آموزشی تدارک دیده شــده که استاندارد های آموزش مجازی)که مهم هم 

هســت( به شکل کامل برای اساتید توضیح داده شود تا اساتید، بدانند که 

آموزش باید در چه چهارچوبی قرار بگیرد و به مخاطب ارائه شود که نکته 

بسیار مهمی هست. و همینطور آموزش های تکمیلی در زمینه کار با نرم 

افزار برای تهیه محتوا های آموزش مجازی یا ارتباط مجازی با دانشجویان 

در اختیار اســاتید قرار داده می شــود که به هرحال اساتید هم آن آموزش 

ها را دریافت کرده باشــند و بهانه ای برای اینکه استاندارد ها رعایت نشود 

وجود نداشته باشد.

و به عنوان سوال آخر اگر موضوع یا نکته خاصی که بهش 

اشاره نشد و دوست دارید در موردش توضیح بدید، بفرمائید؟

شــاید بد نباشــه در نکته پایانی روی صحبتم با دانشگاه باشد چون ما 

بیشــتر، بحث های کلی کردیم البته در این نیمســال حوزه آموزش ارتباط 

تنگاتنگــی با نمایندگان دانشــجویان، انجمن های علمــی در زمینه های 

مجازی داشــت و دغدغه های دانشــجویان را شنید. فکر کنم جزو دانشگاه 

هایــی بودیم که این ارتباط و تعامل تا حد زیادي خوب بود و تاحدی هم آن 

خواسته های دانشجویان را )آن هایی که منطقی بود( دانشگاه اجرا کرد. اما 

به طور کلی دانشجویان عزیز ما علی رغم آنکه در این نیمسالی که گذشت 

قطعا مشــکات زیادی در بحث آموزش مجازی داشــتند ولی خودشان مي 

دانند که زحمــات زیادی هم از طرف دانشــگاه اراک چه حوزه آموزش چه 

قسمت پشتیبانی و چه قسمت اداری- مالی برای ایجاد این بستر ها و این 

ارتباط اتفاق افتاده، بنابراین باید قدردان این مســائل هم باشــیم علی رغم 

آنکــه انتقادها را وارد می دانیــم و ضعف ها را قبول می کنیم ولی باید یاد 

بگیریم به این مســائل نــگاه کلی بکنیم و فقط به ضعــف ها و انتقادها 

نپردازیم و مسایل را درکنار هم ببینیم. دانشگاه اراک در این نیمسال زحمات 

بسیاری برای آموزش مجازی کشید و حوزه آموزش دانشگاه زحماتش نسبت 

به زمان آموزش حضوری چند برابر شــده اســت. ولــی همه همکاران ما و 

کارشناسان آموزشــی چه در ادارات ستادی چه در دانشکده ها تاش بسیار 

زیاد و شــبانه روزی انجام دادند که دانشجویان درحد امکان بتوانند آموزش 

های موثرتر و بهتري دریافت کنند و این قول را هم به دانشــجویانمان می 

دهیم که از تجربه این نیمســال هم استفاده کنیم و ان شاءاهلل مسیر رو به 

جلو و مســیر روشن تر و بهتری چه برای دانشجو و چه برای دانشگاه باشد 

بــود. خواهیــم  نمایندگانشــان  و  دانشــجو  نظــرات  پذیــرای  و 
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نشست هم اندیشی مسئولین دانشگاه با پلیس فتا در راستای تامین امنیت آزمون های مجازی

جلســه هم اندیشــی رئیس پلیس فتا اســتان مرکزی با مسئولین 

دانشــگاه اراک پیرامون تامین امنیت آزمون های مجازی و جلوگیری از 

کاه برداری به وسیله تبلیغات شرکت در آزمون برگزار شد.

در این جلسه دکتر محمد سلیمان نژاد معاون آموزشی و تحصیات 

تکمیلی دانشگاه اراک و همچنین رییس کارگروه آموزش های مجازی 

دانشــگاه اراک عنوان کرد: در هر شــیوه آموزش امکان مشاهده رفتار 

ناهنجــار وجــود دارد وروش های ارتباط برخط از این قاعده مســتثنی 

نیســت. بدیهی اســت که توصیه به ارزشیابی مســتمر دانشجویان، 

مطمئــن ترین راه برای کنتــرل این پدیده ناخواســتنی در نظام های 

آموزش عالی جهان است.

 وی افزود: در بستر های آموزش مجازی که در دانشگاه اراک فراهم 

شده اســت امکان ارتباط مستقیم اساتید و دانشجویان فراهم است که 

این شیوه تا حد زیادی از کاه برداری مجرمین به بهانه فروش سواالت 

آزمون یا شرکت در آزمون به جای دیگری را خنثی می سازد

ســرهنگ آنقی رییس پلیس فتا استان مرکزی در این نشست بیان 

داشت:  اخیراً مشــاهده شده برخی از مجرمین سایبری به بهانه فروش 

جوابیه ســؤاالت آزمون یا شرکت در آزمون بجای دانشجوی واقعی، مبالغی 

تحت عنوان بیعانه از متقاضیان دریافت و به این شکل از آن ها کاه برداری 

می نمایند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی  استان مرکزی بابیان اینکه برگزاری 

امتحانات آناین، از طریق نرم افزارها و لینک های معرفی شده توسط مراکز 

آموزش عالی کشــور برگزار می گردد عنوان نمود: دانشجویان توجه داشته 

باشند که تبلیغاتی مانند فروش سواالت امتحانی و آزمون های آناین ، کذب 

بوده و هدفی به غیر از سودجویی در این تبلیغات وجود ندارد
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شــیوع ویروس کرونا در ایران در شــرایطی رخ داد کــه از طرفی اقتصاد ما با 

شدیدترین تحریمهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد و از طرف دیگر، اراده ای 

جدی برای گسترش و توجه به تولید داخلی در بین سیاستهای اقتصادی مشاهده 

می شــد. در چنین شرایطی شیوع این ویروس، شــرایط را برای یک برنامه ریزی 

بسیار سخت کرد و تاثیر تحریمها بر اقتصاد را تشدید بخشید. دولت نیز در چنین 

شرایطی به ناچار برای جلوگیری از صدمات بیشتر این ویروس اقداماتی انجام داد.

مهم ترین اقدامات دولت در شرایط کرونا؟

همزمان با شــیوع کرونا و با وجود تحریمهای بی ســابقه، دولت سیاست های 

پولی گسترده ای در نظر گرفت که منجر به  کسری  بودجه بیشتری شد و انتظارات 

تورمی افزایش یافت. سیاســت های تورمی مانند پرداخت یک میلیون تومان وام 

بــه هر خانوار احتمال وقــوع رکود تورمی در فصل های آتــی را متصور می کند. 

همچنین سیاســت چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصــاد برای مقابله با رکود، 

نظام جدیدی از توزیع رانت را برقرار خواهد کرد که عاوه بر تورم زایی، فسادزا نیز 

خواهد بود. در چنین شــرایطی، کارآمدی دولت کاهش یافته و دولت حجیم تر و 

پرهزینه تر می شود. بخش خصوصی تضعیف و سرمایه داری دولتی بیش از پیش 

تقویت و گسترش می یابد. کارشناسان خسارت اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد 

ایــران را بالغ بر 156 هزار میلیارد تومان بــرآورد کرده اند. با توجه به عدم توانایی 

دولت در پوشــش خسارت های اقتصادی تحمیل شده، انتظار می رود بر نارضایتی 

شهروندان خصوصًا دهک های درآمدی پایین تر، افزوده شود. درصورتی که مدیریت 

درســتی انجام نشود، چه بسا احتمال افزایش شکاف طبقاتی، جامعه  ضعیف شده 

و شهروندان ناراضی در آینده  ایران محتمل خواهد بود. عاوه بر آن، کسب وکارها 

و مشــاغل در ایران برخاف عمده کشــورها تقریبا 3 ماه پربازده را که شامل بازار 

قبل و بعد از عید نوروز می شود، از دست دادند. صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها  

در ماه های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله گذاری اجتماعی نیز ادامه دارد. بنابراین 

به نظر می رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند 

کســب وکارها را به شــرایط قبل بازگرداند. پس از پایان بحران، نمی توان انتظار 

بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به کار و به طور کلی شرایط رفاه خانواده ها، حداقل 

در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.

با این حال، هــر پدیده ای هم آثار مثتبی دارد و هم آثاری منفی. به همین دلیل 

باید همزمان هر دو جنبه یک پدیده را مورد بررســی قرار داد تا بتوان تحلیلی دقیقتر 

از آن پدیده ارائه کرد.

مهم ترین آثار منفی کرونا بر اقتصاد کدامند؟

 آثار منفی کرونا این روزها بسیار بحث شده است. کاهش تقاضا، کاهش شیفتهای 

کاری صنایع، اخراج و تعدیل نیرو در کارخانجات. آثار منفی کرونا بر اقتصاد را نمی توان 

انکار نمود. بخشهای زیادی متضرر شدند؛ هم در بخش تولید و عرضه محصوالت، و 

هم در بخش تقاضا با کاهش بسیار زیاد تقاضای مردم. بر اساس پیش بینی صندوق 

بین المللی پول، بحران اقتصادی ناشــی از کووید19 بدتر از ســقوط اقتصاد دنیا به 

منفی 4 درصد در ســال 2008 خواهد بود. همچنین رکــود اقتصادی در اقتصادهای 

پیشــرفته، خیلی بدتر از اقتصادهای ضعیف خواهد بود چون اقتصادهای پیشرفته در 

خدمات و ارتباطات، سهم بیشتری دارند. 

کرونا از این جهت منجر به ایجاد تورم شــدید شد که اکثر دولتها در اقدامی سریع 

برای نجات اقتصاد خود اقدام به سیاســتهای پولی انبســاطی برای کمک به اقشار 

ضعیف و همچنین تولید کنندگان نمودند. با ادامه چنین روندی ارزش پول های ملی 

به شــدت افت پیدا کرد. و سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید 

طــا روی آوردند چرا که در جریان وضعیت های عدم قطعیت سیاســی یا اقتصادی 

طا یک ســرمایه جذاب محسوب می شود. قیمت طا به شدت نسبت به نرخ بهره 

حساس است زیرا پایین آمدن نرخ بهره موجب کم شدن هزینه فرصت سرمایه گذاری 

در بازارهای امنی نظیر بازار طا می شود.

بیشــترین بخشهای آســیب دیده از کرونا به بخش خدمات و مخصوصا خدمات 

حوزه گردشــگری و هتلداری و رســتورانی و همچنین فعالیتهای ورزشی و باشگاهی 

مربوط می شــود و این امر نشان می دهد که در بین استانهای کشور، بیشترین آسیب 

اقتصادی را شــهرهای توریستی دیده اند. بخش کشاورزی کمترین آسیب را از کرونا 

دیده اســت و بخش صنعت در بین این دو قرار دارد. بنابر این اســتان مرکزی به 

واسطه صنعتی بودن اش در بین این دو طیف قرار دارد. به عنوان مثال بنا بر گفته 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 

شیوع کرونا صادرات استان مرکزی را 45 درصد کاهش داده است.

البته این روند قطعا نمی تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد؛ چرا که در بلندمدت 

افراد و صاحبان صنایع به تغییر سبک شغلی خود روی خواهند آورد. بسیاری از افراد 

به کســب درآمد از طریق وب روی آورده اند. صنایع مســایل بهداشتی را در محیط 

کاری ارتقاء می دهند. و دولت به ســمت انجام امور به شــکل الکترونیکی حرکت 

می کند. در چنین فضایی قشــر جوان و نوآور و خاق جامعه موفقیت بیشتری از 

خود نشان دهد.

متقابا در سطح جهانی نیز، کشورهایی که اقتصادشان متکی به بخش خدمات 

و مخصوصا خدمات گردشــگری بود آسیب بیشــتری دیده و خواهند دید. البته در 

این میان اقتصاد کشــورهایی نظیر ســنگاپور و کره که از زیرســاختهای خدمات 

الکترونیکی باالیی برخوردار بوده  اند آسیب کمتری دیده  است.

آثار مثبت کرونا بر اقتصاد ایران؟

البتــه آثار مثبت را هم باید دید، یا بهتر اســت اینگونه بگوییم که باید به این 

اندیشــید که چگونه می توان این تهدید را به فرصت تبدیل نمود. گسترش دولت 

و حکمرانی هوشــمند یکی از این موارد است. از ســالهای دور در برنامه ریزیهای 

اســتراتژیک دولت همواره مباحثی نظیر دولت الکترونیک و دولت هوشمند همواره 

به چشــم می خورد، اما هیچوقت جدی گرفته نمی شــد و حتی از تجارب عملی 

کشــورهای دیگر نیز در این زمینه بهره برده نمی شــد. بــه عنوان مثال دولت در 

بســیاری از امور خود می توانست از مدتها قبل به سمت الکترونیکی شدن حرکت 

کند. مثا در حوزه های نظیر امور بانکی، بیمه، قضایی، آموزشی و یا حتی خواندن 

کنتورهای آب، برق، گاز و تلفن دولت به ســمت انجام امور به شــکل الکترونیکی 

حرکت می کند و حتی در چنین مواردی می تواند اقدام به اخذ اطاعات کاربران به 

شــکل خوداظهاری روی آورد و هر شش ماه یکبار به منازل افراد رجوع نماید. کرونا 

و ترس از شیوع بیشتر آن، انگیزه دولت و مردم را در چنین اموری به شدت افزایش داد. 

نتیجه الکترونیکی شــدن بیشتر نیز خود را در کاهش ترافیک، کاهش هزینه بنزین و 

ســوخت، سرعت و دقت بیشــتر امور و ... خواهد شد. بنابراین در بسیاری از اموری که 

پیش از این به شکل حضوری انجام می شدند، و زیرساخت الکترونیکی برای آن مهیا 

نبود، وجود کرونا منجر به کاهش هزینه ها و ســرعت بخشیدن به امور خواهد شد. از 

این منظر نیز خدمات فنی، الکترونیکی و کامپیوتری بیشترین رشد و درآمد را در دوران 

کرونا داشته اند. پس ایجاد این زیرســاختها در دوره کرونا سرمایه گذاری بسیار بزرگی 

در دوران پســا کرونا محسوب خواهد شــد که آثار آن غیر قابل انکار خواهد بود. البته 

در کنار الکترونیکی شــدن امور باید اقدامات موازی در جهت تقویت اعتماد در جامعه 

انجام پذیرد. افرادی که اینترنتی خرید می کنند باید از صحت کاال، کیفیت و کمیت و 

قیمت کاال اطمینان داشــته باشند. آنهایی که امور قضایی و شکایات خود را به شکل 

الکترونیکی ثبت می کنند باید از پاســخگویی مسئولین مربوطه اطمینان الزم داشته 

باشــند. دانشجویان و اساتیدی که با ســامانه های آموزش و آزمون به آموزش مجازی 

می  پردازند باید اطمینان کافی از کارکرد مناسب سامانه ها داشته باشند. ایجاد اعتماد در 

ســایه کرونا که افراد مجبورند برای انجام امور خود به هم اعتماد نمایند، از هدیه های 

کرونا به جامعه بشری است. بازرگانان و یا صادرکنندگان مجبورند به هم اعتماد نمایند 

و به جای حضور فیزیکی از راه دور با هم ارتباط برقرار نمایند.

یکــی دیگر از هدیه های کرونا ایجاد زیرســاختهای خوب در زمینه آموزش مجازی 

اســت که پس از دوره کرونا مــی تواند در کنار آموزش حضــوری به افزایش کیفیت 

آموزش کمک شــایانی نماید. در این سیستم اســاتید و دانشجویان در تمام ایام قابل 

دســترس ترخواهند بود. می توانند بسیاری از آموزشهای تکمیلی را از طریق این سامانه 

به پیش برند و در شــرایط بحرانی مشابه نظیر وجود بیماری، آلودگی هوا و یا تعطیلی 

های ناخواسته به راحتی جایگزین آموزش حضوری شود.

نکته دیگری که می توان به آن اشــاره کرد، ایجاد انســجام و اتحاد و همدلی بین 

تمامی نهادهای حاکمیت در دوران کروناست. یعنی همه نهادهای حکومتی و دولتی در 
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جهت جهش تولید و جبران عقب ماندگی تولید در دوران کرونا حرکت می کنند.

کسب و کارهای برنده درشرایط کرونا کدامند؟

 برخی از کسب و کارهایی وجود داشته است که پس از شیوع بیماری به سود 

سرشــاری دســت یافته اند. به عنوان مثال آمازون یکی از این شرکتهاست. این 

شــرکت که تحت مدیریت جف بزوس، ثروتمندترین مرد جهان اســت در اواسط 

ماه آوریل به عنوان یکی از برندگان شیوع کرونا معرفی شد، چون مشتریان برای 

تامین نیازهای خود به آن هجوم بردند به نحوی که براســاس گزارش ها، فروش 

آمازون به ثانیه ای 11 هزار دالر رسید و ارزش سهام آمازون هم به رکورد جدیدی 

دست یافت. همچنین، 

برخی شــرکتهای دارویی نیز سود سرشاری بدســت آورده اند. در دوره شیوع 

این بیماری، ارزش سهام شــرکت های بیوتکنولوژی و شرکت های داروسازی که 

در حال توســعه و کشف درمان برای کووید-19 هســتند، رشد قابل توجهی را 

تجربه کرده اند. شــرکت اینوویو، گیلید ساینس و جانسون-جانسون از جمله این 

شرکت ها هستند.

تولیدکنندگان مواد غذایی و محصوالت بهداشتی شاهد افزایش قیمت  کاالها 

هســتند و همچنین ارائه دهندگان خدمات بازی هــای آناین و ارتباطات از دیگر 

صنایعی هســتند که طی این دوره ســود کرده اند. محدود شدن سبک زندگی، 

محرک خوبی برای رشــد صنایع فســت فود، توزیع غذا و بیرون برها بوده است. 

صنعت سرگرمی خانگی قطعا یکی از برندگان شرایط قرنطینه بوده و بر پایه های رشد 

تقاضا که حتی قبل از وضعیت فعلی هم آغاز شده بود، از رونق قابل توجهی برخوردار 

شده است.  طی چند سال اخیر، رسانه های جاری بیش از پیش محبوبیت یافته اند. در 

حالیکه طی دو ســال گذشته، شمار مشتریان سینماها در سراسر جهان 18 درصد رشد 

کرد، عضویت در نتفلیکس از رشد چشمگیر 47 درصد برخوردار شد. به عنوان مثال در 

جریان قرنطینه خانگی در ایتالیا و اســپانیا، استفاده بار اول از اپ نتفلیکس به ترتیب 

57 و 34 درصد افزایش یافت. در شــرایط کنونی، مردم بیش از همیشه به سرگرمی و 

فاصله گیری روانی و فراموشــی شرایط دشوار فعلی نیاز دارند. از دیگر گروههای برنده 

نیز می توان به شرکتهای ســازنده نرم افزارهای ویدیو کنفرانس، نرم افزارهای یادگیری 

مثل نرم افزار زبان، ورزشی و تناسب اندام و پخش زنده اینترنتی اشاره کرد.

بحــران معلم خوبی اســت. می توان اینگونه به آن نگریســت. بحران البته 

شــاید باعث شــود آدمی نتواند نقاب بر چهره بگذارد و رفتاری پیدا کند که خود 

واقعی اش را عیان کند. کشــورها نیز چنبن هستند. بحران ها موجب می گردد 

تا بیاموزنــد چگونه از توانمندی ها ی نهفته بهره گیرند و نیز موجب کنار رفتن 

نقابی می شود که پس آن خود را چون کعبه آمال نشان داده بودند. به هر حال 

به یقین بحران اگرچه در ذات خود تهدید است، اما ما را به سمت فرصت ها نیز 

رهنمون می شود.

برای عبور از بحران  بیماری جهانگیر اخیر، نیاز به تدریس و یادگیری مجازی 

بیش از پیش نمایان شــد و در پی آن ضعف در اجرای آن نیز پدیدار گشت. آن دسته از 

هوادان پاک باختهی  تکنولوژی های پســت مدرن که راه بهشــت مینوی این جهانی را 

دیجیتالی شدن هرچه بیشتر می دانند اندکی دچار تردید خواهند شد  و آن دسته از سنت 

گرایان نگرانی که روی خوشی به این گونه پدیده ها نشان نمی دهند خود دست به دامان 

آن گشته اند. بنابراین حاصل ماجرا به راه افتادن فوری و البته شتابزده دوره های مجازی 

بود. شتابزدگی را گریزی نبود چون بحران خبر نمی کند. آمادگی در برابر بحران درکشور 

ما شاید بیشتر از جنبه های اجتماعی و انسانی جنبه های سیاسی دارد و این البته خود 

بحرانیست در دل هر بحران. چنین برخوردی منجر به این شده است که تشخیص 

فرصت از تهدید به آسانی میسر نگردد.

برگزاری دوره های مجازی تحت فشار بحران یک فرصت خوب است.  اکثردانشگاه 

های ما پیش از ایــن خیال جدی برای ورود به دوره های مجازی و برگزاری کاس 

های غیر حضوری را نداشــتند. به زحمتش نمــی ارزید و درآمد زا هم اگر نبود دیگر 

بدتر. اکنون دانشــگاه به ناچار گرفتار این سازوکار شده است و از سر ناچاری، ناگهان 

توانمندی های خود را کشــف کرده اســت و نیز بیش از پیش به کمبودها پی برده 

اســت. اگرچه در این آب گل آلود که هنــوز از بحران عبور نکرده ایم برخی  در پی 

گرفتن ماهی کاهش هزینه های پرســنلی هســتند اما در واقــع باید در پی تامین 

زیرساخت های جدی برای آینده بود چرا که بحران اگر دیگر نباشد که چنین نخواهد 

بود، اســتفاده از توانمندی فضای مجازی و محتوای الکترونیک با همه ی ما خواهد 

ماند. بحران ما را وارد روش های جدید کرد.

این فرصت منجر به این شــد تا به ارزیابی توان خود در زیر ســاخت های فنی و 

مدیریتی بپردازیم  و به توان و ضعف خود در ساخت محتوای الکترونیک پی ببریم. 

نیاز به فراتر رفتن از حد تولید رســانه های بیش از حد ســاده ابتدایی و رسیدن به 

حــد قابل قبول از توان ارتباط رســانه ای در این دوره خود را بیش از پیش نشــان 

می دهد و همین منجر به این شــد تا بیشتر بدانیم تولید محتوا و مدیریت آن سه 

عامل نیاز دارد: نیروی انســانی کارآزموده، زمان و منابع مالی قابل توجه. به عبارتی 

بر خاف نگاه قبلی عموم که تدریس مجازی آســان تر از تدریس حضوری اســت 

می دانســت اکنون دریافته ایم تولید محتوای الکترونیک هم گران است هم دشوار. 

البته اگر بپذیریم چیزی که تا کنون تولید کرده ایم را نمی توان محتوای اســتاندارد 

نامید. اســتفاده بسیار محدود از توان رســانه ها منجر به کاهش کارآمدی تدریس 

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

سعید شاه حسینی
تدریس در بحران

و دلزدگی فراگیر می شــود و آنچه در این مدت تولید شــده است فقط رفع 

نیازهای اضطراری را پاسخگوست و نمی تواند به جذب دانشجو و عاقمندان 

در دراز مدت منجر شود. این یعنی هم در دوره بحران با افت تحصیلی رو به 

رو خواهیم بود و هم پس از بحــران. بدون ارتقای کیفی تولیدات، مخاطبی 

نخواهیم داشت و دوره ی مجازی  دوام نخواهد آورد. به احتمال بسیار از این 

پس دانشــگاه ها در این گونه دوره ها باهم رقابت خواهند کرد. امروز محتوا 

نمی تواند محدود به یک تصویر متحرک ســاده از صفحه ی کامپیوتر باشد. 

باید روش های جدی تری را آزمود و البته این افق هنوز دور است.

آموزش مجازی یک ارتباط اســت. فرستنده دارد که معلم است، پیام دارد 

که محتوای ماســت و مخاطب دارد که فراگیر و دانشــجو است. ارتباط یک 

اتصال ربات گونه بین دو نقطه نیست بلکه تعاملی است همراه با بار عاطفی. 

در این دوره مجازی دانشــجویان چه میزان حس دانشــجو بودن و مدرس تا 

چه حد حس مدرس بودن داشته اســت؟ چه قدر نداشتن همکاسی واقعی 

و فقــدان حضور در کنار یکدیگر از بعد اجتماعی تحصیل خواهد کاســت و 

چه میزان آینده اجتماعی دانشــجو در شکل مجازی به مخاطره خواهد افتاد؟ 

چه میزان روابط انسانی در ارتباطات رسانه ای در دنیای مجازی نادیده گرفته 

خواهد شد؟ ایا آسیبهای جدی تری در کنار این فرصت مجازی شدن و توسعه 

ی ارتباطات پست مدرن وجود دارد؟ این پرسش ها و بسیاری از  پرسش ها و 

فرضیه های انتقادی، خوش بینی فراوان به این گونه دوره ها را به چالش می 

کشــد. مجازی بودن تا کجا فرصت است و از کجا تهدید؟ گسترش پژوهش 

26برای بسط دانش در این حیطه یک ضرورت است.  25
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عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
هوشنگ یزدانی

جام جهانی 2018 فوتبال باالخره با قهرمانی تیم ملی فرانســه به پایان رسید. در 

حالیکــه ابرقدرت های فوتبال جهان در مرحلۀ مقدماتی یا یک هشــتم نهایی حذف 

شدند، و ثابت شد که فوتبال موفق، وابسته به تک ستاره ها نیست، بلکه عامل اصلی 

در قهرمان شــدن کل منظومه و یکپارچگی تیم است. بالندگی ورزش فوتبال شاید 

بیش از همه در تیم کرواســی مشهود بود. بازیکنان این تیم نمایندۀ مردم کرواسی، 

کشــور بحران زدۀ آخرین دهۀ ســدۀ بیســتم، بودند که هنوز هم اندوه و خشم آن 

روزها در چهرۀ نحیف اما مصممشــان بویژه کاپیتان این تیم به چشم می آمد. طی 

مسابقات، دیدیم که این مردم رنج دیده چگونه با اراده ای قوی به قلۀ فوتبال رسیدند 

و به بازی نهایی راه یافتند. در دیدار پایانی جام، در ســوی دیگر زمین، فرانسه جای 

داشــت. فرانسه کشوری است که بسیار تاش دارد زبان رسمی خود را در برابر ورود 

واژه های بیگانه حفظ کند، که از دیدگاه علم زبان شناسی این خود به تدریج موجب از 

دســت رفتن پویایی و ارزش بین المللی زبان می شود. با این حال، در عرصۀ فوتبال، 

فرانسه چهرۀ دیگری از خود نمایش داد و با احترام به همۀ شهروندان با دین و رنگ 

متفاوت و مراعات حقوق رنگین پوستان، مانند جام جهانی 1998، تیم خود را مقتدرانه 

به قهرماني رساند. حضور رنگین پوستان در کنار سفیدپوستان در تیم ملی یک کشور 

نشان از وحدت ملی آن کشور و چندصدایی بودن فرهنگ آن دارد. با ژرف کاوی قوانین 

و اتفاقات حاکم بر فوتبال و شــیوۀ برگــزاری آن می توان دریافت که فوتبال، عاوه 

بر ورزش، چه تبعاتی در حوزه های اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، و هنری 

دارد. به نظر می رســد دستآوردهای جهانی فوتبال چنان چشمگیرند که جا دارد بابت 

آن ها هرســاله یا، دست کم، هر چهار سال یک بار به سازمان فیفا جایزۀ صلح نوبل 

اهدا کرد، حال آنکه جایزۀ صلح نوبل در اصل به فعاالن اجتماعی-سیاســی ای تعلق 

می گیرد که بیشتر محدود به یک کشور یا منطقۀ خاص اند. پدیدۀ »دهکدۀ جهانی« 

ــ که، به زعم برخی نظریه پردازان، روح جهان پســامدرن امروزی اســت ــ شاید به 

بارزترین وجه در جام جهانی فوتبال نمود یافته باشــد: حضور تیم ها و تماشاگران با 

هر رنگ و لباس، جنس، زبان، فرهنگ، و ملیت در ورزشــگاه ها و شهرهای مختلف 

روسیه نشان داد که ملت ها چقدر به هم نزدیک شده اند. افزون بر این، توجه به برخی 

قوانین فوتبال نشــان می دهد که این قوانین تا چه حد »انسانی«اند؛ محض نمونه، 

قانون فوتبال حکم می کند که اگر فردی را تنها و بی پناه در گوشه ای گیر آوردی، حق 

امتیازگیــری نداری، بلکه آن فرد )دروازه بان تیم مقابل( حتمًا باید حداقل یک محافظ 

داشــته باشد )قانون آف ساید(؛ یا اگر تمام بازیکنان و کادر فنی و تماشاگران یک تیم 

ادعا کنند که خطایی صورت گرفته یا نگرفته، داور مسابقه است که با استقال تمام 

می تواند بر اساس مشاهدات خود رأی نهایی و قطعی را صادر کند )اعتماد به قاضی 

و احترام به استقال رأی او(.

به جــرات می توان ادعــا کرد که در دنیای امــروز هیچ پدیده ای بــه اندازۀ فوتبال 

نشــان دهندۀ وحدت کشورها نیست. در بســیاری از رخ دادهای شاد و غمگین روزمره، 

وحدت عمل و یکپارچگی یک کشــور را نمی توان سنجید، ولی هنگام گل زدن/خوردن 

تیم فوتبال آن کشــور شادی و غم کل یک کشــور را در چهرۀ فردفرد شهروندان آن 

می توان مشاهده کرد. این وحدت در بسیاری موارد قدرت زیادی دارد؛ برای مثال، پس از 

بازی آلمان-مکزیک ــ که منجر به شکست تیم آلمان، قهرمان پیشین جهان، شد ــ 

مؤسســۀ زلزله نگاری مکزیک نوسانات نیرومندی را در کل آن کشور گزارش کرد. 

مثال اعای آن در دوره های گذشــته بازی دوم ایران-استرالیا در مرحلۀ مقدماتی 

جام جهانی 1998 اســت که تیم ایران در آن با ایســتادگی تحسین برانگیز خود 

موفق شد در نهایت استرالیا را شکست دهد وبعنوان آخرین تیم راهی جام جهانی 

باشــد. آن زمان من در انگلستان مشــغول تحصیل بودم. خوب به خاطر دارم که 

آن پیروزی چنان شــور و شوقی در ایرانیان سرتاســر جهان ایجاد کرد که خیلی 

از هم کاس های خارجی من و همچنین، رســانه های اکثر کشورها )از جمله گری 

لینه کر مجری برنامۀ انگلیســی Match of the Day( از شــادی نامنتظر 

ایرانیان ســخن گفتند و ابراز شگفتی کردند از اینکه مردم ایران پس از یک بازی 

فوتبال چقدر یکپارچه و شــورمندانه وحدت خود را به نمایش گذاشته بودند. چند 

روز بعد از آن رویداد، یکی از هم کاس های پاکستانی این پیروزی را به من تبریک 

گفت و من هم متقابًا اولین آزمایش هســته ای پاکســتان را به او تبریک گفتم 

)که تقریبًا هم زمان با پیروزی تیم ایران بر اســترالیا بود(. آن هم کاس پاکستانی 

با کمال تعجب از وجود چنان آزمایشــی اظهار بی اطاعی کرد. بی خبری او بر من 

معلوم کرد که گاه تأثیر و بازتاب گذشــتن توپ از خط دروازه در یک بازی فوتبال 

بسیار بیشتر از تأثیر و بازتاب انفجار هسته ای است.

بازی ایران-پرتغال، چهارم تیرماه 1397 از ســاعت 22:30 تا 00:30 بامداد برگزار 

و به صورت زنده پخش شــد. بازی قابل قبــول جوانان غیور ایرانی، به ویژه دالوری  

بیرانونــد در برابر پنالتي رونالدو و گل ضربۀ پنالتــی زیبای انصاری فرد، تا آخرین 

لحظۀ بازی، پرتغالی ها را در هول و وال نگه داشته بود؛ نتیجۀ نهایی بازی نیز برای 

ایرانیاِن سراسر دنیا بسیار غرورآمیز بود و بار دیگر، با برانگیختن احساس ها و روح 

جام جهاني فوتبال و تبلیغات کمك آموزشي 
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ملی، آحاد جامعۀ ایران را به هم نزدیک کرد. با این وجود، این مســابقۀ حساس، 

با تمام زیبایی ها و شــورانگیزی هایش،) با تمهیدات مدیران سیما( در بینندگانی 

کــه دغدغۀ تعلیم و تربیت و آیندۀ نوجوانــان و جوانان ایرانی دارند نگرانی هایی 

جدی ایجاد کرد. 

می دانیم که تبلیغات تجاری در رسانۀ ملی یکی از گران ترین تبلیغات در نوع 

خود اســت.که این تبلیغات هنگام نمایش رویدادی ملی، هنگام پخش بازی های 

مهــم فوتبال، بازی مهم داربِی پایتخت، یا اگر نمایش تبلیغات بین دو نیمۀ آن 

بازی باشــد، و اگر مقارن با خود آن بازی باشد که هزینه هایي متفاوت از گران تا 

ارزان دارد، به حــدی که خیلی از شــرکت ها، تولیدکنندگان، و صنایع داخلی غالبًا 

قادر به تأمین هزینۀ این نوع تبلیغات نمی شــوند. اگــر این تبلیغات طی بازی  

جام جهانی و یکی از تیم های شــرکت کننده در آن مسابقه تیم ملی ایران باشد، 

بسیاری از صنایع پا پس می کشند و فقط مؤسسات پردرآمد هزینه مي کنند. نوع 

تبلیغات تجاری پخش شده در بازۀ تقریبًا چهارساعتۀ دیدار دو تیم ایران و پرتغال 

نشــان داد که، به رغم آنکه مجریان برنامه به دنبــال نمایش فوتبال »پاک« در 

کشــورند، با بی توجهی مدیران و مسئوالن رسانۀ ملی، )نو(جوانان این مرز و بوم 

در گرداب تبلیغات تجاری مسموم، گمراه کننده، و غیرعلمی)و بي اثر( این رسانه 

گرفتار می شــوند. افراط در پخش آگهی های تجاری حتــی صدای مهدوی کیا، 

مهمان برنامه ، را هم درآورده بود، چراکه فرصت تفسیر و تشریح آن بازی حساس 

را از ایشان گرفت.

البته، باید خاطرنشــان کرد که بعضی از آگهی های تجاری شبکۀ سوم سیما 

در این چهار ســاعت نشــان داد که هم وطنان عزیز ما تا چه اندازه به بهداشت و 

ســامت، تغذیه، اقتصاد، تولید پایدار، و آیندۀ فرزنــدان خود عاقه مندند. اغلب 

این کاالها یا خدمات یک یا دو بار و یا حداکثر به تعداد انگشــتان یک دست از 

شــبکۀ سوم پخش شدندو روي ســخن ما به آنها نیست. همچنین، واقفیم که 
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ادامۀ حیات این شــبکه ها بســتگی به ارائۀ تبلیغات تجاری دارد، به اقتصاد کشور هم 

کمک می کند. با این حال، تبلیغات یکی از مؤسسه های آمادگی کنکور ورودی دانشگاه 

ـ حاکی  ــــ که در کم تر از چهار ســاعت حدود 55 بار از تلویزیون ملی پخش شــدـ 

از این واقعیت اســت که مؤسسۀ مذکور از درآمد هنگفتی برخوردار است و می تواند از 

عهدۀ تبلیغات گران قیمِت تصویری، نوشــتاری، و کارتونِی قبل از بازی، در حین بازی، 

و پس از بازی برآید. هنگام پخش مســابقه، شبکۀ ســوم سیما حتی گوشۀ تصویر را 

نیز، که مختص نمایش زمان سپری شــده و نتیجۀ بازی است، در اختیار مؤسسۀ مذکور 

قرار داده بود، و این کار مدام باعث ایجاد اختال در مدیریت زمان در ذهن تماشــاگران 

تلویزیونی می شد.

همان طور که اشاره شد، بازی کردن و تماشاکردن فوتبال می توانند در حل بسیاری از 

مشکات روحی-روانی و هویتی جوانان جامعۀ ما مؤثر باشند. نوجوانان ما می توانند، با 

الگوگرفتن از قوانین جهانی فوتبال، غیرمستقیم مهارت های زندگی اجتماعی را کسب 

کنند و خود را برای زندگی گروهی در دهکدۀ جهانی آماده کنند. در وضع کنونی جامعه، 

که تماشــای فوتبال به نوعی زنگ تفریح برای نوجوانان و جواناني اســت که آماده ي 

کنکور مي شوند، و چند ساعتی دور از فشارهای روانی تست و کنکور، مي توانند نفس 

راحتی بکشند، آیا تبلیغات کمک آموزشي آنهم به شکل پخش افراطي تاثیرگذار است؟ 

از آن جا که معیار پذیرش دانشــجو در دانشــگاه ها رتبۀ فرد در آزمون کنکور است، اگر 

فرض کنیم یک دهم شــرکت کنندگان قبول مي شــوند اگر هیچ کس در کا س ها و 

دوره های آماده ســازی مؤسسه های کمک آموزشی شــرکت نکند، باز هم ده درصد اول 

در دانشــگاه ها پذیرفته خواهند شد. پس شــرکت در این کاس ها تأثیری بر افزایش و 

پیش برد علم نخواهد داشت. در صدی از دانش آموزانی که به مدد این مؤسسه ها کنکور 

را با موفقیت پشــت سر می گذارند احتماال همان دانشــجویانی می شوند که استادان 

دانشگاه آنان را دانشجویان تنبل و »بی سواد« خطاب می کنند.

بنا بر تحقیق های صورت گرفته، خانواده های ایرانی در ســال مبلغ سی هزارمیلیارد 

تومان بــرای کتاب ها و کاس هــا و آزمون های کمک آموزشــی فرزندان خود صرف 

می کنند، و این معادل کل بودجۀ وزارت آموزش و پرورش کشــور است )گزارش مندرج 

در روزنامۀ همشهری، شــمارۀ 7424، 16 تیر 1397، ص 22(. حال، اگر خانواده ها  این 

مبلغ را، به جای آن، به نحوی به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند، جلوي این فاجعۀ 

ملی گرفته خواهد شــد و بــا تقویت وزارت آموزش و پرورش ــــ اتفاقی که اخیراً در 

کشورهای جهان مانند فناند، ژاپن، عربستان، و ترکیه افتاده است )همان( خواهد افتاد 

و علم و دانش و مهارت های »واقعی« در جامعه ترویج و تزریق خواهد شد. با تمام این 

اوصاف، رقابتی که این مؤسسه ها ایجاد کرده اند ممکن است جنبه های مثبت و سازنده 

هم داشــته باشد، اما نه به قیمت هدردادن شور و شــوق نوجوانی و کشتن استعدادها 

و محدودکــردن ذهن دانش آموزان در چارچوب آزمون و پرســش  های چندگزینه ای که 

همگی در یک بازه زمانی چهار ساعته بنام کنکور اتفاق می افتد. 

همان گونه که جام جهانی فوتبال هر چهار ســال یک بار برگزار می شــود و تمام 

رخ دادهای ورزشــی جهان را زیر شعاع خود قرار می دهد، ما هم می توانیم با برنامه ریزی 

اساسی و بلندمدت هر چهار سال یک بار، هم زمان با جام جهانی فوتبال، دست کم یک 

ماه به جوانان خود اســتراحت بدهیم، تا دور از قیل وقال و فشارهای روانی مؤسسه های 

کمک آموزشــی از زندگــی خود لذت ببرند و به پاالیش روانــی و یادگیری مهارت های 

زندگی اجتماعی بپردازند. همان گونه که پیش تر اشــاره شد، تأثیرهای فوتبال از جهات 

مختلف و در حوزه های گوناگون قابل بررســي است. به لحاظ گفتمانی، فوتبال نوعی 

بازی گروهی اســت که مناسبات بین افراد، گروه ها، شهرها، و کشورها را هم منعکس 

و هــم بازتعریف می کند و عوامل زیــادی در آن دخیل اند. پژوهش های اخیر در زمینۀ 

»هــوش هیجانی«  ثابت کرده اند که برخورداری از ضریب هوشــی باال برای موفقیت 

در جامعه به تنهایی کافی نیســت و انســان ها برای مؤثربودن در زندگی اجتماعی به 

توانایی هــای بینِ افــرادی و درون فردی هم نیاز دارند. ایــن در حالی اتقاق می افتد 

که اکثر دانش آموزان و خانواده ها و اولیای امور توجه خودرا معطوف به تســت زنی 

نمودند و حیطه عاطفی، انگیزشــی، نگرشی و مهمتر از هر چیز دیگر، لذت تحصیل 

علم را به ورطه فراموشــی سپرده اند. برای رســیدن به زندگی موفق، فرزندان خود را 

فقط بین کسب علم و ثروت صرف، سرگردان نکنیم و کاری نکنیم که بعدها متوجه 

شوند، به رغم کســب مدرک کارشناسی ارشــد و دکتری، هنوز هم چشم به حمایت 

خانواده هایشــان دارند. اجازه دهیم دســت کم در دورۀ بعدی جــام جهانی جوانانمان 

به مدت ســه ماه، طور دیگری فکر کنند و وقتی از آنان می پرسیم علم بهتر است یا 

ثروت، در پاسخ بگویند فوتبال!

الزم به یادآوری است که در سال 96 اقداماتی جهت ارج نهادن به شادابی کودکان 

توســط وزارت آموزش و پرورش و روزی را برای اسباب بازی اعام کردند و تصمیمی 

بــرای جایگزین نکردن زنگ و درس ورزش با ســایر دروس  اتخاذ گردید. مدارس را 

در دور رفت بازی پرســپولیس – کاشیما)جام باشگاههاي آسیا( تعطیل اعام کردند. 

مهمتر از همه قبولی تعداد چشم گیری از دانش آموزان سراوان بود که بدون شرکت 

در کاس های آمادگی کنکور در رشــته های رقابتی با رتبه های بسیار عالی قبول 

شدند.  

این یادداشت بیشــتر یک دلنوشته ای است که نیاز به چندین بار ویرایش و اراِئه 

مســتندات دارد و تقریبا بعد از دو ســال خاک خوردن دوباره با نزدیک شدن کنکور و 

لغو آن در مقاطع مختلف بدلیل وجود کرونا  و مشــاهده دوباره تبلیغات کنکوری در 

رسانه های جمعی مرا یاد این یادداشت انداخت که دیگران را در آن سهیم می نمایم. 
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اســتفاده از فن آوری نانــو در طراحی نانو ســاختارهای با قابلیــت باال در جذب 

وتشخیص مواد آالینده و مضر برای محیط زیست از موضوعات بسیار مهم تحقیقاتی 

می باشد. درتحقیقی که اخیرا توسط رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک 

دانشــگاه اراک و به سرپرستی پروفسور محمد ســلیمان نژاد انجام شده است؛ کارایی 

نانــو صفحه AL2C بعنوان یک جاذب موثر برای جذب و تشــخیص چند نمونه از 

مواد آلی فرار مضر مانند بنزن؛ اســتالدهید؛ وینیل کلراید؛ اتیلن اکساید و ... با استفاده 

از محاسبات مکانیک کوانتومی به اثبات رسیده است. 

: Q2 نتایج این تحقیق در مجله بسیار معتبر

Journal of Hazardous Materials با ضریب تاثیر 9.038 در ســال 

2020 پذیرفته شده است .

محققین این طرح پژوهشــی در تشریح تفاوت این نانو صفحات با نمونه های قبل  

اظهار کردند: مهم ترین امتیاز مطالعه حاضر این اســت که، در مطالعات قبلی تبدیل 

نانوساختارها برای کاربرد به عنوان حسگر با دستکاری نانوساختارها مانند جایگزینی و 

پژوهش های کاربردی دانشگاهی، ناجی محیط زیست

دریاچه مصنوعی دانشــگاه اراک به منظور ذخیره سازی آب جهت حفظ مدیریت 

سبز و ایجاد تفرجگاه دانشگاهی احداث شد.

به منظور ذخیره سازی آب در کشاورزی برای حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه 

دریاچه مصنوعی در ضلع جنوبی دانشــگاه اراک احداث شد.  این  استخر در ظرفیت 

حدود 9000 مترمکعب احداث شــده که  ذخیره  سازی آب بارندگی و برف در فصول 

پاییز و زمســتان و نگهداری برای  مصــرف آن در فصل آبیاری را بر عهده دارد.

 ذخیــره حقابه برای انجام آبیاری تحت فشــــار )بارانی یــا قطره ای( و یا بهره 

برداری دو منظوره برای پرورش ماهی و شــیات  و همچنین ایجاد فضایی مطلوب 

و تفریح گاه در همجواری دانشــکده علوم ورزشــی از دیگر مزایای دریاچه مصنوعی 

دانشگاه اراک است.

احداث این دریاچه به همت مجموعه مدیریت دانشــگاه اراک محقق گردید و در 

راستای این احداث  میزان ســهمی از سند آب قنات شرکت به نام دانشگاه اراک به 

ثبت رسید و دانشگاه مجوز استفاده از آن را اخذ نمود.

بدنه این دریاچه مصنوعی  از الیه ای تحت عنوان ژئوممبران تشکیل شده است. 

این پوشــش یکی از پوشــش های عایق پلیمری جدید می باشد که روز به روز نیز 

بیشــتر مورد اســتفاده قرار می گیرد و از مزایای بســیاری برخوردار است.

از مزایــای ورق ژئوممبــران می توان به: کاهــش هزینه اجــرای دریاچه دارای 

دریاچه مصنوعی، مامن بقای مدیریت سبز دانشگاه
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این پوشــش نسبت به اســتخرهای سنگی، آجری و یا ســیمانی، کاهش زمان 

پوشش دهی دریاچه نسبت به اســتخرهای سیمانی و نفوذ ناپذیری و همچنین 

عایق بندی بســیار باالی ورق ژئوممبران )تقریبا نفوذ ناپذیر( و مقاومت بســیار 

باالی ورق ژئوممبران در برابر عوامل محیطی )مانند نور آفتاب، یخ زدگی و اثرات 

بیولوژیکی )خزه و جلبک(( اشاره کرد.

محوطه پردیس دانشــــگاه اراک حدود 145 هکتار وسعت دارد که مساحت 

32000 مترمربــع جمعا 71000 متر مربع ســطوح آبگیر باران را پشــــت بام و 

مســــاحت 39000 متر مربع معابرتشــکیل می دهند. با احتســاب میانگین 

بارندگی 327 میلیمتر در ســــال حدود 23000 مترمکعب در ســال آب از این 

سطوح جاری می گردد که اگر ذخیره شود در فصول کم آبی برای آبیاری فضای 

ســبز گزینه مناسبی می باشد.

بمنظور جلوگیری از تبخیر آب دریاچه در فصل گرم روشهای منجمله استفاده 

از پت های پاستیکی و یا سقف متحرک و ســــلول خورشیدی و پوشش های 

شــناور و... جهت پوشاندن سطح آب تعبیه شده تا از تابش مستقیم نور خورشید 

به آب جلوگیری شــود و میزان تبخیر کاهش یابد.

از آنجایــی که این دریاچه در موقعیت ورودی کانشــهر اراک قرار دارد تاثیر 

بسزایی در زیبایی و خنک شدن هوا در فصول گرم سال نیز دارد

تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک یک نانو صفحه با کارایی باال برای جذب و تشخیص ترکیبات آلی فرار مضر 

در محیط زیست طراحی کردند

تزئین اتم ها وعامل دار کردن به روش شیمیایی همراه بود درحالیکه در این مطالعه نشان 

داده شده که نانوساختار AL2C خالص می تواند به عنوان یک ابزار سنجش امیدوارکننده 

برای تشــخیص مواد آلی فرار ســمی مورد مطالعه کاربرد داشته باشد. این یک یافته مهم 

است زیرا ایجاد تغییرات ساختاری در نانوساختارها یک فرآیند گران و پیچیده است

حذف آالینده های زیان آور از آب و پساب به وسیله نانو ساختار کامپوزیتی و چارچوب فلز- آلی جدید

ــواد  ــر ج ــکل از دکت ــگاه اراک متش ــیمی دانش ــروه ش ــی گ ــم تحقیقات تی

ذوالقرنیــن عضــو هیــات علمــی گــروه شــیمی دانشــگاه اراک و مهدیــه 

راســتگردانی و ســعیده درمنکــی فراهانــی از دانشــجویان دکتــرای رشــته شــیمی 

دانشــگاه اراک ، موفــق بــه ســنتز یــک چارچــوب فلز-آلــی جدیــد و بــه کارگیــری 

ــف آب  ــای مختل ــده ه ــذف آالین ــرد در ح ــت کارب ــی جه ــاختاری کامپوزیت نانوس

ــد. شــده ان

ــگاه اراک در  ــی دانش ــط عموم ــا رواب ــه ب ــن در مصاحب ــواد ذوالقرنی ــر ج دکت

توصیــف تفــاوت هــای ایــن طــرح بــا نمونــه هــای مشــابه اظهــار کــرد: ویژگــی 

مهــم ســنتز ایــن ترکیــب ایــن اســت کــه برخــاف اکثــر چارچــوب هــای فلــز-

آلــی کــه در مراحــل ســنتز آنهــا از حــال هــای آلــی اســتفاده مــی شــود و نیــاز 

بــه دمــا و یــا فشــار بــاال دارنــد و تهیــه آنهــا یــک یــا چنــد روز زمــان مــی بــرد، 

ــی مراحــل، آب اســت  در ســنتز ایــن مــاده تنهــا حــال مــورد اســتفاده در تمام

ــی  ــط و زمــان بســیار کوتاه ــا و فشــار محی ــه ســادگی در دم و مراحــل ســنتز ب

قابــل انجــام مــی باشــد. بــه عــاوه رونــد ســنتز تکــرار پذیــر اســت و در ادامــه 

کار بــرای کاربردهــای جــذب ســطحی، از حاصــل بیــش از ســی بــار ســنتز ایــن 

ــود. ترکیــب در روزهــای متفــاوت بــکار گرفتــه شــد کــه نتایــج آن مطلــوب ب

 مزیــت دیگــر ایــن ترکیــب بــه عنــوان جــاذب، ظرفیــت بــاالی جــذب آالینــده 

ــری از آن،  ــدار کمت ــرف مق ــن مص ــود ضم ــی ش ــبب م ــه س ــر اســت ک موردنظ

مقــدار قابــل توجهــی از آالینــده روی ســطح آن قــرار بگیــرد کــه در نتیجــه ایــن 

ــاذب هــای  ــی ج ــر در ایجــاد و بازیاب ــه اقتصــادی و مشــکات کمت عمــل صرف

آلــوده بــه آالینــده اســت

ــای  ــن گام ه ــرد: . در اولی ــار ک ــد اظه ــن فرآین ــی ای ــیوه اجرای ــورد ش وی درم

تحقیقاتــی، کاربــرد ایــن ترکیــب جدیــد بــرای حــذف رنــگ ســمی و ســرطان زای 

قرمــز کنگــو از آب مــورد بررســی قــرار گرفــت و شــرایط حــذف بــا کمــک روش 

هــای طــرح آزمایــش آمــاری بهینــه ســازی شــد.

جــذب  ســطحی فرآینــدی اســت کــه در آن آالینــده بــه عنــوان جــذب شــونده 

بــر روی ســطح مــاده ی جامــدی بــه عنــوان جــاذب، متمرکــز می شــوند. فرآینــد 

ــاد،  ــای زی ــر، کاربرده ــه ی کم ت ــون هزین ــی چ ــل مزایای ــه دلی ــذب ســطحی ب ج

ــادگی  ــرر، س ــم ض ــه ک ــواد ثانوی ــد م ــان، تولی ــرد آس ــل ک ــاده، عم ــی س طراح

ــر و کار آمــد برشــمرده  اصــاح جــاذب هــای حــاوی جــذب شــونده، روشــی مؤث

ــری دارد.  ــا برت ــده ه ــذف آالین ــای ح ــر روش ه ــر دیگ ــات ب ــن جه ــود و از ای می ش

ــرای  ــر ب ــد و موث ــی کارآم ــاب جاذب ــطحی، انتخ ــذب س ــی از روش ج ــش مهم بخ

ــوان دســته  ــه عن ــی ب ــرای جــذب اســت. چارچوب هــای فلز-آل مــاده مــورد هــدف ب

ــذب  ــرای ج ــه ب ــتند ک ــوادی هس ــه م ــل، از جمل ــو متخلخ ــواد نان ــدی از م جدی

ــد. ــی رون ــه کار م ــا ب آالینده ه

 دکتــر ذوالقرنیــن بــا اشــاره بــه نتایــج مطلــوب اجــرای ایــن روش تصریــح کــرد: 

ــرد  ــای کارب ــه ه ــیاری از زمین ــان بس ــی در می ــر بخــش صنعت ــای اخی ــال ه در س

ترکیبــات چارچــوب فلز-آلــی توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت. تخلخــل 

بــاال و عــدم وجــود حجــم پنهــان در ایــن دســته ترکیبــات بــه طــور عمــده آن هــا را 

بــرای کاربردهــای خــاص حجــم ماننــد جــذب ســطحی، جداســازی، اهــداف تصفیــه 

و کاتالیــزور بســیار مفیــد مــی ســازد. در حــال حاضــر نشــان داده شــده اســت کــه 

ــی  پتانســیل قابــل توجهــی بــرای جداســازی گاز، تصفیــه و ذخیــره و جــذب گازهای

ــرژی و  ــای ان ــیژن در کاربرده ــان و اکس ــید، مت ــن دی اکس ــدروژن، کرب ــد هی مانن

ــی مختلــف دارنــد و در ایــن زمینــه خوشــبختانه، بســیاری  ســایر کاربردهــای صنعت

از ترکیبــات  جدیــد کارآمــد مرزهــای آزمایشــگاهی را شکســته انــد و تکامــل یافتــه 

انــد امــا هنــوز گزارشــی از کاربــرد صنعتــی ایــن دســته ترکیبــات جهــت تصفیــه آب 

از آالینــده هــا یافــت نشــده اســت.

 Environmental Research نتایــج ایــن پژوهش ایــن تحقیــق در مجلــه

ــه  ــاز Q1  و در ادام ــر IF(  5.715( و امتی ــب تاثی ــا ضری از انتشــارات Elsevier ب

در مجلــه معتبــر Microchemical Journal از انتشــارات  Elsevier کــه از 

مجلــه هــای معتبــر شــیمی تجزیــه اســت بــا  ضریــب تاثیــر )IF(3.594 بــه چــاپ 

رســیده اســت
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ــا همــکاری مشــترک  ــی شــیمی  دانشــگاه اراک ب ــی مهندس ــروه تحقیقات گ

ــه آب و پســاب بــه وســیله طراحــی  ــی در تصفی دانشــگاه خوارزمــی  روش نوین

ــد. ایــن پژوهــش در قالــب رســاله دکتــری  ــه دســت آورده ان غشــاهای جــاذب ب

ــت  ــا هدای ــیمی و ب ــی ش ــری رشــته مهندس ــان دانشــجوی دکت ــد خواجوی محم

دکتــر احســان صالحــی عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه 

اراک و همــکاری دکتــر وحیــد وطــن پــور عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی 

ــی انجــام گرفتــه اســت. شــیمی دانشــگاه خوارزم

ــی دانشــگاه اراک در  ــط عموم ــا رواب ــه ب ــی در مصاحب ــان صالح ــر احس دکت

 membrane( تفســیر ایــن روش عنــوان کــرد:  در این روش غشــاهای جــاذب

adsorbent( پایــه کیتوســان بــا تلقیــح نانــوذرات ZIF-8 از خانــواده 

چارچــوب هــای آلی-فلــزی ســنتز شــد. ایــن جــاذب هــا کارایــی بســیار باالیــی 

ــن  ــه ای ــد. در ادام ــان دادن ــود نش ــی از آب از خ ــای رنگ ــده ه ــذف آالین در ح

 )support( ــه ــده روی پای ــنتز ش ــاذب س ــازک ج ــه ن ــاهای الی ــش، غش پژوه

غشــایی از جنــس PVDF الیــه نشــانی شــد. از غشــای نانــو بایــو کامپوزیــت 

ــه پســاب رنگــی اســتفاده گردیــد.  ــرای تصفی حاصــل در شــرایط فیلتراســیون ب

بــا توجــه بــه انجــام پژوهــش در حالــت نانوفیلتراســیون پیوســته و نتایــج موفــق 

ــدن  ــی ش ــت صنعت ــاها دارای قابلی ــن غش ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت ــز آن، م آمی

ــی باشــد. م

محققین گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک با طراحی غشاهای جاذب با استفاده از فناوری نانو گام موثری در 

راستای دستیابی به منابع پایدار آب برداشته اند

ــا همــکاری مشــترک  ــی شــیمی  دانشــگاه اراک ب ــی مهندس ــروه تحقیقات گ

ــی  ــیله طراح ــه وس ــاب ب ــه آب و پس ــی در تصفی ــی  روش نوین ــگاه خوارزم دانش

ــری  ــاله دکت ــب رس ــش در قال ــن پژوه ــد. ای ــت آورده ان ــه دس ــاذب ب ــاهای ج غش

محمــد خواجویــان دانشــجوی دکتــری رشــته مهندســی شــیمی و بــا هدایــت دکتــر 

ــیمی دانشــگاه اراک و  ــی ش ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــی عضــو هی ــان صالح احس

ــی گــروه مهندســی شــیمی  ــات علم ــور عضــو هی ــد وطــن پ ــر وحی همــکاری دکت

ــه اســت. ــام گرفت ــی انج دانشــگاه خوارزم

ــگاه اراک در  ــی دانش ــط عموم ــا رواب ــه ب ــی در مصاحب ــان صالح ــر احس دکت

 membrane( ــوان کــرد:  در ایــن روش غشــاهای جــاذب تفســیر ایــن روش عن

adsorbent( پایــه کیتوســان بــا تلقیــح نانــوذرات ZIF-8 از خانــواده چارچــوب 

ــذف  ــی در ح ــیار باالی ــی بس ــا کارای ــاذب ه ــن ج ــد. ای ــنتز ش ــزی س ــای آلی-فل ه

آالینــده هــای رنگــی از آب از خــود نشــان دادنــد. در ادامــه ایــن پژوهــش، غشــاهای 

 PVDF غشــایی از جنــس )support( الیــه نــازک جــاذب ســنتز شــده روی پایــه

الیــه نشــانی شــد. از غشــای نانــو بایــو کامپوزیــت حاصــل در شــرایط فیلتراســیون 

ــش در  ــام پژوه ــه انج ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده گردی ــی اس ــاب رنگ ــه پس ــرای تصفی ب

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــز آن، م ــق آمی ــج موف ــته و نتای ــیون پیوس ــت نانوفیلتراس حال

ــی باشــد. ــی شــدن م ــت صنعت ایــن غشــاها دارای قابلی

ــذب  ــد ج ــول فراین ــابه در ط ــای مش ــاف روش ه ــر خ ــت ب ــر اس ــه ذک الزم ب

هیچگونــه واجذبــی مشــاهده نشــد و در طــول زمــان میــزان جــذب شــونده کاهــش 

ــی رســد. ــادل م ــه تع ــا جــذب ب و نهایت

ــت و  ــت دانس ــط زیس ــا محی ــازگاری ب ــرح را س ــن ط ــم ای ــی مه  وی ویژگ

ــزی ZIF-8 در  ــوب آلی-فل ــو ذره چارچ ــه نان ــن مطالع ــرد: در ای ــریح ک تش

ــط زیســت  ــا محی ــی ســنتز شــد، کــه یــک روش ســنتز ســازگار ب ــط آب محی

ــک  ــه ی ــری کیتوســان ک ــبکه پلیم ــوذرات در ش ــن نان ــپس ای ــی باشــد. س م

ــای  ــن، غش ــد. بنابرای ــع گردی ــت، توزی ــازگار اس ــت س ــی زیس ــر طبیع پلیم

ــط  ــا محی ــًا ســازگار ب ــو ذره- ZIF-8 کام ــاوی نان ــی کیتوســان ح کامپوزیت

ــی  ــع آب نم ــه مناب ــی ثانوی ــی باشــد و باعــث آالیندگ ــی خطــر م زیســت و ب

گــردد. غشــاء تهیــه شــده جهــت حــذف رنــگ ماالکیــت ســبز از محیــط ابــی 

در دو حالــت جــذب پیوســته و ناپیوســته اســتفاده شــد و میــزان جــذب بســیار 

ــود نشــان داد. ــی از خ باالی

ــت:  ــگاه اراک گف ــیمی دانش ــی ش ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی  عض

ــی  ــان اســت. یک ــر جه ــال حاض ــای ح ــران ه ــی از بح ــرب یک ــع آب ش ــود مناب کمب

ــع  ــه مناب ــا ب ــت ه ــی دول ــدار، دسترس ــعه پای ــد توس ــی و قدرتمن ــای اساس ــرم ه از اه

ــت  ــا کیفی ــه ب ــی باشــد. از ایــن رو، تصفی ــدار و مطمئــن آب شــرب و کشــاورزی م پای

ــه و  ــر کشــورهای توســعه یافت ــی اکث ــر آب و پســاب جــزو اولویــت هــای صنعت و موث

ــای  ــانی تکنولوژی ه ــروز رس ــان، ب ــن می ــد. در ای ــی آی ــمار م ــه ش ــعه ب ــال توس در ح

قدیمــی تصفیــه آب و پســاب نیازمنــد همــکاری صنعــت و دانشــگاه مــی باشــد و ارائــه 

ــن  ــری در انجــام ای ــردی در دانشــگاه هــا گام موث ــان نامــه هــای کارب تحقیقــات و پای

رســالت اســت.

معتبــر  نشــریه  اخیــرا در  پژوهــش  ایــن  ناپیوســته   فــاز عملیاتــی جــذب 

Separation and Purification Technology بــا ضریــب تاثیــر )5.774( 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب

صرفه جویی در یک تن کاغذ = جلوگیری از قطع 17 درخت

نجات محیط زیست دریاچه مصنوعی دانشگاه اراک
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دکتــر مهدی رضوانی و دکتر امین میرزایی از اعضاهیأت علمی گروه مهندســی 

برق موفق به ارائه یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده غیر ایزوله با بکارگیری سلف 

های کوپل شده شده اند.

دکتر رضوانی در تشریح این طرح پژوهشی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه 

اراک گفت: در این پژوهش یک مبدل DC-DC بســیار کاهنده غیر ایزوله جدید 

پیشــنهاد شده است که از سلف های کوپل شــده و خازن های کلمپ کننده بدون 

تلفات در ساختار خود بهره می برد.

وی با اشــاره به ویژگی های منحصر به فرد این مبدل در مقایســه با مبدل های 

مشــابه قبل گفت: این مبدل موجب کاهش ریپل جریان در خروجی مبدل شده که 

سبب ایجاد یک ولتاژ خروجی تنظیم شده بسیار مناسب و با تغییرات بسیار کم می 

شــود. همچنین استرس ولتاژ روی المان های سوئیچ شونده در مبدل پیشنهادی در 

 PWM مقایسه با ساختارهای مشابه کاهش یافته است. کنترل این مبدل بصورت

بوده و مبدل پیشــنهادی با داشتن ساختاری مداری ساده تر در مقایسه با ساختارهای 

مشــابه، دارای بهره ولتاژ بهتر، راندمان باالتر، حجم مداری کمتر، تلفات توان کمتر، 

استرس کمتر ولتاژ روی سوئیچ های انتقال توان و کنترل پذیری ساده تر است.

اما اغلب منابع انرژی  تجدید پذیر دارای ســطح ولتاژ خروجی پایین، مســتقیم و 

متغییر با شــرایط محیطی بوده و ولتاژ غیر تنظیم شــده ای را در خروجی خود تولید 

می کنند که از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نیســتند. بنابراین اســتفاده از مبدل 

های واسط برای بدست آوردن راندمان باالتر، افزایش و تنظیم ولتاژ خروجی در منابع 

انرژی تجدیدپذیر ضروری است. در سالهای اخیر طراحی مبدل های DC-DC که از 

مشخصات مداری بهتری برخوردار باشند بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است.به 

دلیل مزایا و مشخصات مبدل پیشنهادی، این مبدل در منابع انرژی تجدید پذیر مانند 

 )EV( و خودروهای برقی)PV( ســلول های خورشیدی، سیســتم های فتوولتائیک

بعنوان مدار واسط و تنظیم ولتاژ خروجی دارای کاربرد زیادی می باشد.

 نتایــج این پژوهــش در یکی از معتبرترین مجات مهندســی برق دنیا به چاپ 

رسیده است.

 IEEE Journal of Emerging and Selected مجلــه:  نــام 

Topics in Power Electronics

IEEE :انتشارات

Q1 5.972 با درجه کیفیت=Impact factor :ضریب تاثیر

آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه اراک با حضور اعضای هیات رییســه دانشگاه اراک 

افتتاح شــد. این آزمایشــگاه که زیربنایی بالغ بر 450 متر دارد، شــامل مجموعه ای 

از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که بــــا هــدف ایجــاد 

امــکان اســــتفاده بهینــه، روان و پایــدار از دســــتگاه های آزمایشــگاهی 

موجود در دانشــــگاه، برای انــــجام تحقیقــــات علمــــی اعضای هیــئت 

علمــی، دانشجویــان دکتــری، کارشناســـی ارشــد دانشــگاه اراک و سایــر 

پژوهشــــگران و متخصصان صنایع در مراکــز و دانشــگاه های دیگــر آغاز به 

کار کرده است.

تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه/ ایجاد پتانسیل تحقیقاتی مطلوب در استان مرکزی

دکتر حمیدی، ریاست دانشــگاه اراک در حاشیه افتتاح این مراسم گفت:آزمایشگاه 

مرکزی دانشــگاه اراک نقش اساسی در توســعه پژوهش دارد که نه تنها برای اساتید 

و دانشجویان دانشــگاه اراک مثمر ثمر است بلکه برای کلیه بخش های تحقیقاتی، 

پژوهشــی و صنعتی  و سایر دانشگاه های اســتان مرکزی یک پتانسیل  تحقیقاتی 

مطلوب فراهم می کند.

دکتر حمیدی با اشاره به پتانسیل ارزشمند دستگاه های این آزمایشگاه گفت: برخی 

از دستگاه های این آزمایشگاه مانند دستگاه IRMS در خاورمیانه نظیر ندارد و انجام 

فرآیند های تحقیقاتی و ارســال نمونه جهت آزمایش را برای محققان داخلی بســیار 

قابل دسترس می کند.

ریاســت دانشگاه اراک عنوان کرد: ساختمان آزمایشگاه مرکزی به همت خیر نیک 

اندیش  محمد حســین عظیمی مقدم و همسر ایشان بنا شده و تجهیزات و دستگاه 

های آن به همت معاونت پژوهش  و فناوری دانشگاه اراک خریداری شده است.

شیوه های همکاری با آزمایشگاه مرکزی

دکتر کاوه خسروی، ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک ضمن برشمردن رسالت 

های آزمایشگاه مرکزی از آمادگی همکاری آن با گروه های تحقیقاتی خبر داد و افزود: 

آزمایشــگاه مرکزی به منظور تحقق هرچه تمام تر رســالت خود در راستای پیشرفت 

علمی و آبادانی کشــور  امتیازات قابل توجهی برای محققین کشــور در نظر گرفته 

است. کلیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه 4 پژوهشی از 25% تخفیف مصوب 

افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

DC-DC   ارائه مبدل جدید بسیار کاهنده غیر ایزوله   
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برخوردار هســتند. در موارد ویژه، با مذاکــره و توافق می توان نحوه خدمات 

دهی به ارباب رجوعان پژوهشی را تغییر داد.

 وی تصریح کرد: کلیه اطاعات دســتگاه ها به همراه شــماره مستقیم 

اپراتور دستگاه و تعرفه مصوب به صورت شفاف در آدرس اینترنتی آزمایشگاه 

مرکزی بارگزاری شده اســت. درگاه مالی دانشگاه هم در سامانه شاعا تعریف 

شده و امکان پرداخت اینترنتی هزینه خدمات طبق تعرفه مصوب وجود دارد.

رییس آزمایشــگاه مرکزی دانشگاه اراک گفت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 

اراک با خرید و تجهیز دســتگاه های متنوع و متناسب با رشته های گوناگون 

دانشگاهی و تحقیقاتی گام مهمی را در افزایش دقت و کیفیت مطلوب نتایج 

آزمایشگاهی و همچنین تسریع در حصول نتیجه برداشته است. ارزش ریالی 

برخی از این دستگاه ها بالغ بر 450 میلیارد ریال است

دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه مهندسی باغبانی دانشگاه اراک به عنوان عضو هیات تحریریه دو مجله معتبر از کشور های انگلستان و کره جنوبی منصوب شد.

مجله اول با نام The Journal of Horticultural Science and Biotechnology  از کشور انگلستان  یک مجله بین المللی معتبر مربوط به انتشارات تیلور و فرنسیس می باشد 

که پژوهش های اصیل در حوزه تولید، افزایش کیفیت و بهره وری محصوالت باغبانی به چاپ می رساند. از اهداف این مجله می توان به انتشار اطاعات جدید در حوزه 

عملیاتی علوم باغبانی اشاره نمود. چشم انداز این مجله شامل مطالعات در رابطه با میوه ها و محصوالت کشاورزی، سبزیجات و گیاهان زینتی در مناطق معتدل یا گرمسیری 

و کاربرد آنها در تجاری سازی، امکانات رفاهی یا باغبانی شهری می باشد.

مجله دوم با نام Horticulture. Environment. and Biotechnology از کشور کره جنوبی در واقع 

مجله رسمی انجمن علمی باغبانی کره می باشد که در سال 1965 شروع به کار کرده است.

این مجله یک نشریه بین المللی است که به زبان انگلیسی هر دو ماه یک بار به چاپ می رسد و 

ضریب تأثیر آن 6/1 می باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان عضو هیات تحریریه دو مجله معتبر از کشور های انگلستان و کره جنوبی
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ــای  ــش ه ــطه پژوه ــه واس ــگاه اراک، ب ــیمی دانش ــروه ش ــی گ ــات علم ــو هی ــی عض ــر معصوم ــد یاس دکترمحم
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــی کش ــرآمد علم ــز 100 س ــی ج ــات علم ــگاه هی ــمند در جای ارزش

ــن  ــک از ای ــار هری ــبه اعتب ــه محاس ــرار دارد ک ــی ق ــیمی معدن ــه ش ــق در زمین ــن محق ــای ای ــب پژوهــش ه قال
ــن  ــر، میانگی ــداد ســخنرانی های معتب ــر، تع ــای برت ــداد مقاله ه ــت انتشــارات )تع ــا از 2 شــاخص کیفی پژوهــش ه
ــداد  ــت )تع ــات باکیفی ــراد( و ارجاع ــی اف ــن علم ــر س ــیم ب ــرد تقس ــر ف ــاخص اچ )h-index( ه ــات و ش ارجاع
ارجاعــات از نشــریات برتــر( محاســبه و بــه عنــوان امتیــازی در اخــذ عنــوان ســرآمد علمــی کشــور اســتفاده مــی 

گــردد.
ایــن فدراســیون، برنامــه دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی بــا تــاش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــه  ــوی و ارائ ــی ق ــه علم ــد و دارای بنی ــراد توانمن ــتمر اف ــایی مس ــا شناس ــر دارد ب ــرده اســت ودر نظ ــن و ک تدوی
ــیون  ــد. فدراس ــوق ده ــان س ــی در جه ــت علم ــمت مرجعی ــه س ــور را ب ــراد، کش ــن اف ــژه از ای ــای وی حمایت ه
ســرآمدان علمــی کشــور بــا حمایــت محققــان ســرآمد و توانمنــد بــرای افزایــش تعامــات بین المللــی بــا محققــان 
ــت  ــبب تقوی ــان س ــی جه ــر علم ــز معتب ــات مراک ــاخت ها و امکان ــتفاده از زیرس ــن اس ــان،  و همچنی ــر جه معتب

ــر علمــی کشــور شــود ــه توانمنــدی هــای معتب مــراودات علمــی و ارائ

  ارتقای رتبه علمی

.

  اعضای هیات علمی دانشگاه اراک جزء 100 سر آمد علمی کشور
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