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مقدمه
داس ی و بنیادینی را در تمام شدوون زنهگی فردی و اجتماعی افراد
بحران عالم گیر و جهانی شدهه کرونا تغییرات اس د
و نهادهای مختلف موجب شهه است .شواهه پزشکی نشان می دهه افراد دارای بیماری های زمینه ای و برخوردار
از سیستم ایمنی ضعیفتر در معرض آسیب جهی تری قرار دارنه .این موضوع در بعه کالن اجتماعی خود نشان از
آن دارد که جوامع و کشدورهایی دارای مشدکالت زمینه ای که از دس یسدتم اقتصدادی -اجتماعی ضدعیفتری برخوردار
هسدتنه در معرض خسدارتهای هولناک اجتماعی و اقتصدادی جهی تری قرار دارنه .چنه سدالی اسدت که تعهادی
از انهیشدمنهان دانشدااهی کشدور 1به دفعات به لزوم به رسدمیت شدناختن مسدوولیتهای اجتماعی دانشدااه هشدهار
دادهانه به اعتقاد برخی از انهیشدددمنهان جامعه ما در این موقعیت حسددداس بیش از هر چیزی نیازمنه رهایی از
"توهم آگاهی" اسدددت توهم دانسدددتن و توهم آگاهی و اشدددرا بر ابعاد این بحران خود می توانه به عمیق تر و
پیچیهه تر شدهن بحران منجر شدود همانطور که امروز کادر بههاشدتی و درمانی خط مقهم مبارزه با این بیماری
ش ی و فهم پذیری موقعیت کنونی جامعه برای
هسدتنه دانشدااه و دانشدااهیان نیز بایه در خط مقهم آگاهی بخ د
توص یه
بخش ی صدرفا به این معنی نیسدت که مهام و مسدتمر د
قشدرهای مختلف باشدنه .بایه در نظر داشدت که آگاهی د
های پزشدکی و بههاشدتی را به زبان سداده تر به مردم منتقل کرد و شدعار "در خانه بمانیم" را سدرلوحه فعالیت های
خود قرار دهیم .چرا که این موضدوع توسدط رسدانه های مختلف مکررا در حال تکرار اسدت اما می بینیم که چنهان
تاکنون اثرگذار نبوده اسددت و لذا مسددوولیت اجتماعی دانشددااه ایجاب می کنه در فراینه زدودن توهم آگاهی و
توهم ناچیزانااری بحران قهم بردارد (محمودی .)1399
در ادامه سدلسدله گزارشهای مطالعه سدریع پیرامون مسدوولیت اجتماعی دانشدااه و همهگیری ویروس کرونا در
این بخش به بررسدی دو دانشدااه دیار و اقهامات و دسدتاوردهای که در زمینه مقابله با ویروس کوویه 19داشدتهانه
پرداخته میشدود (در گزارش اول دو دانشدااه جانز هاپکینز و آکسدفورد مورد بررسدی قرار گرفت) .در این گزارش
دو دانشااه اوپساال در سوئه و دانشااه استانبول در ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است .
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دانشگاه آوپساال – سوئد
دانشااه اوپساال 2یکی از دانشااههای پژوهشی در شهر اوپساال در سوئه است و کهنترین دانشااه در منطقه
اسکانهیناوی به شمار میرود .این دانشااه در سال
 1۴۷۷پایهگذاری شهه است .دانشااه اوپساال و اعتبار
علمی آن باعث شهه است که در لیست بهترین
دانشااههای شمال اروپا قرار گیرد و همچنان در
لیست  1۰۰دانشااه برتر دنیا جایااه خود را حفظ
نموده است .این دانشااه در حوزههای مطالعات علوم
اجتماعی حقوق و در کل علوم انسانی بسیار شناخته
شهه است .در این قسمت و با توجه به جایااه دانشااه

دانشااه اوپساال

به بررسی تمهیهاتی و اقهاماتی پرداخته میشود که در حوزه مقابله با همهگیری ویروس کرونا در دانشااه اوپساال
انجام گرفته است.
قبل از ورود به این بحث الزم است اشاره کرد که سوئه از معهود کشورهای جهان و تنها کشور اروپایی بود که بر
خال کشورهای دیار در زمینه مقابله و کنترل ویروس کرونا تمهیهات سختگیرانهای در پیش نارفت .برای
مثال در چهارچوب تهابیر دولت سوئه در مبارزه با ویروس کرونا تنها دبیرستانها و دانشااهها بسته شهه و
مههکودکها مهارس ابتهایی رستورانها کافهتریاها سالنهای ورزشی مراکز خریه و فروش باز بوده و همچنین
با ارائه خهمات از سوی وسائل نقلیه جمعی برای مردم مهل مختص به سوئه در این مبارزه اجرا میشود .مهلی
که با انتقادات روزافزونی روبرو شهه است .یکی از دالیلی که برای عهم مخالفت مردم با رویکرد دولت این کشور
اشاره دارد این است که مردم سوئه به تمامی توصیههای نهادهای دولت دقیقا عمل کرده و مردم سوئه از فرهنگ
اعتماد به نهادهای ذیربط برخوردار هستنه .این رویکرد منحصر به فرد سوئه هر چنه با انتقادات گسترده مواجه
شهه است اما در روزهای اخیر شاهه تثبیت رونه آمارهای مربوط به میزان مبتالیان و مرگ و میر ناشی از ویروس
است .در حال حاضر آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کوویه  19در سوئه  15۴۰نفر است و آمار مبتالیان نیز بیش
از  1۴هزار نفر است .این آمار در مقایسه با کشورهای اسکانهیناوی که محهودیتهای سختگیرانه اعمال کردهانه
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بسیار بیشتر و در مقایسه با کشورهای چون ایتالیا اسپانیا و بریتانیا بسیار کمتر است .آنهرس تِانل
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اپیهمیولوژیست و معمار این رویکرد معتقه است که در روزهای ابتهایی و بعهتر انتقادها به این رویکرد بسیار زیاد
بود اما طی روزهای اخیر با تثبیت رونه ابتال و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا شاهه کاهش انتقادات و امیه به
گذار از این مرحله با حهاقل قربانی هستیم .در مورد اتخاذ این رویکر منحصر به فرد یک عامل مهم در ساختار و
بافت جامعه سوئه بسیار حائز اهمیت است و آن تعهاد بسیار زیاد خانوادههای تک نفره در این کشور است .چیزی
حهود نیمی از خانوادهها در سوئه تنها یک نفر است و همزمان میزان ارتباط و تعامل خانوادهها و افراد نسلهای
مختلف با هم بسیار کم است ( .)Bloomberg, 2020رونهی که در ایتالیا کامال برعکس است .از سوی دیار
سیستم بههاشت و بیمارستان سوئه نیز جزء پیشرفتهترینها در دنیا است و البته تبعات اقتصادی و رکود سناینی
که تعطیلی گسترده به همراه دارد در مجموع دولتمردان سوئه را ترغیب کرد که رویکردی متفاوت به این همهگیری
ویروس کرونا داشته باشنه و در ظاهر امر و تا کنون نیز تقریبا رویکرد موفقی بوده است.
رویکرد جامعه دانشگاهی به رویکرد نرم دولت سوئد در مقابله با همهگیری ویروس کرونا
بر خال رونه مخاطرهآمیزی که دولتمردان سوئه برای مقابله با ویروس کرونا در پیش گرفتهانه و در ابتهای بحث
بهان اشاره شه اساتیه و چهرههای دانشااهی (حهود دو هزار نفر) با تردیه در سیاست نرم دولت نسبت به مقابله
و کنترل کرونا با انتشار بیانیهای مشترک از حکومت این کشور خواستنه تا فورا ماننه دیار کشورهای جهان تهابیر
الزمه را در این زمینه اتخاذ کنه .به نظر میرسه .جامعه دانشااهی این کشور به عنوان یک مسوولیت اخالقی و
اجتماعی و در راستای آگاهیبخشی عمومی مخاطراتی که اتخاذ این قبیل رویکردها میتوانه به همراه داشته باشه
را گوشزد کرده و از دولتمردان سوئه میخواهنه که رویکردهای انسانیتری در پیش بایرنه .به باور آنها شایه بتوان
چرخ اقتصاد کشور را چرخانه و با هزینههای اقتصادی کمتری این بحران را پشت سر گذاشت اما قربانی کردن
جمعی از افراد جامعه که اکنون در دهه ششم و هفتم حیات خود هستنه و بهترین سالهای عمر خود وقف خهمت
به جامعه کردهانه اصال و اصوال انسانی نیست.
تمهیدات اندیشیده شده در دانشگاه اوپسال در مورد همهگیری ویروس کرونا
تصمیم معاونت دانشااه اوپساال در مورد اقهامات مقتضی در پاسخ به گسترش ویروس کوویه 19در سه بخش
قابل تفکیک است .در بخش اول کلیه فعالیتهای مربوط به تهریس و ارزیابی در دانشااه اوپساال از  18مارس
خارج از محوطه دانشااه انجام خواهه شه و هیچ آزمون کتبی در خود دانشااه برگزار نمیشود .به عبارت دیار
برگزاری امتحانات و ارزیابیهای ضروری از طریق اینترنت و به صورت آنالین خواهه بود .در بخش دوم تمام
جلسات و برنامههای گروهی ضروری دانشجویان و اساتیه به صورت آنالین و از راه دور برگزار میشود .در دانشااه
Anders Tegnell
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پیشتر از دانشجویان و اساتیه در مورد نرمافزاری که اکثریت برای برقراری ارتباط تصویری آنالین از طریق آن
موافق هستنه نظرسنجی شه و در نهایت نرمافزار زووم ۴متعلق به کمپانی گوگل 5با نظر اکثریت انتخاب شه .در
بخش سوم تمام فراینه و کالسهای درس حضوری کنسل و به صورت آنالین برگزار خواهه شه .در زمینه تغییرات
اعمال شهه در مورد نحوه برگزاری کالسها و کل فراینه آموزشی و پژوهشی دانشااه تمهیهات الزم برای ارائه
آموزشها مورد نیاز با نرمافزارها و ابزارهای که دانشجویان و اساتیه کمتر با آنها آشنای دارنه فراهم شهه است.
دانشااه اوپسال همچنین به صورت مهون و مشروح توصیهها و پیشنهادهای به دانشجویان دارد تا بتواننه بهتر
وضعیت و موقعیت خود را تنظیم کرده و در مقابله با شیوع ویروس کرونا مشارکت فعاالنه داشته باشنه .یکی از
نکات مهم عالوه بر توصیههای معمول که تقریبا بسیاری از دانشااهها در سراسر جهان و دانشااه اوپسال نیز ارائه
کردهانه برخورد و تعامل نقادانه با منابع خبری در فضای مجازی و به ویژه اپلیکیشنهای ارتباطات جمعی ماننه
واتساپ تلارام و غیره است .دانشااه اوپساال از دانشجویان میخو.اهه که گزارشهای پخش شهه در رسانهها را با
مقایسه با منابع معتبر بررسی کننه تا از پخش هرگونه شایعات و اطالعات نادرست که موجب گمراهی و اضطراب
است جلوگیری شود (.)Uppsala university, 2020
نکته جالبی که در همان ابتهای ورود به وبسایت دانشااه اوپساال جلب توجه میکنه کادری است مختصر و مفیه
با عنوان «مسوولیت مشترک ما .»6تقریبا در تمام صفحات و لینکهای دانشااه این کادر در گوشهی گنجانهه شهه
است که به مخاطبان یاداوری کنه که چه مسوولیت خطیری نسبت به خود و نسبت به دیاران بر عههه دارنه
(کادر سبز رنگ).
مسئولیت مشترک ما
•

اگر بیمار هستیه یا عالئم عفونت تنفسی داریه در خانه بمانیه .تا زمانی که بیمار هستیه در خانه
بمانیه .اگر بیمارتر شویه و نتوانیه خودمراقبتی در خانه داشته باشیه میتوانیه برای مشاوره پزشکی
با شماره  11۷۷تماس بایریه .قبل از رفتن به محل کار یا مهرسه حهاقل دو روز صبر کنیه.

•

بههاشت دست را به خاطر بسپاریه :دستهایتان را با آب و صابون بشوییه و با دستهایتان بینی
دهان و چشمهای خود را لمس نکنیه .در صورت سرفه و عطسه جلو دهان و بینی خود را با دستمال
یا دستانتان بایریه.

•

از طریق  Krisinform.seو آژانسهای بههاشت عمومی سوئه به روز باشیه.

•

از دست دادن با افراد خودداری کنیه.

•

ارتباطات روزمره و اجتماعی خود را قطع کنیه.
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اقدمات پژوهشی و علمی دانشگاه اوپسال در زمینه مقابله با همهگیری ویروس کرونا
محققان در دانشااه اوپساال در حال کار بر روی الاویی هستنه ۷که احتماالً به صورت تقریبا دقیق نحوه شیوع
ویروس کرونا در سوئه را توصیف و ترسیم میکنه تا بتوان به کمک آن اطالعات و چشمانهازی قابل اتکا در اختیار
سیاستگذاران و مسووالن کشور قرار داد تا هر چه بهتر و منسجمتر راهکارهای مقابله و کنترل ویروس را در پیش
بایرنه و از مخاطرات آن بکاهنه .یاسمین گاردنر 8پژوهشار دوره پسادکترا در گروه شیمی دانشااه اوپساال در
حال ساخت مهلی است که میتوانه شیوع عفونت را در بین مردم سوئه محاسبه کنه .این مهل با دادههای مربوط
به جمعیت سوئه به عنوان مثال سن شغل و موقعیت جغرافیایی افراد هماهنگ شهه است .این دادههای جامع
جغرافیایی و جمعیتی همراه با پارامترهای فرهنای است که توسط محققان مطالعات کشورهای مشابه سوئه نیز
بهست آمهه است بهین منظور است که به عنوان مثال متوجه شه که هر فرد چه تعهاد مخاطب (دوستان خانواده
همکاران) را در روز میبینه یا انتظار میرود که ببینه.
به منظور وارد کردن دادههای صحیح به مهل گاردنر و همکارانش با اپیهمیولوژیستها وارد همکاری شهنه تا
دریابنه که چه عواملی بر سالمت یک جمعیت تأثیرگذار است .به عبارت دیار در طراحی این مهل و محاسبههای
مربوطه به آن حوزهها و گروههای پژوهشی مختلفی با هم مشارکت کردهانه .همچنین به دلیل حجم بسیار زیاد
دادهها و محاسبات آن الزم بود که ابرکامپیوترهای ویژه که تنها در اختیار نهادهای دولتی و شرکتهای بزرگ
است را به کمک طلبیه .در نتیجه تمهیهاتی انهیشیهه شه تا امکان محاسبه دادهها به کمک ابرکامپیوترهای
 UPPMAXدر اوپساال  HPC2Nدر اوموو
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 NSCدر لینشوپینگ 1۰و  PDCدر استکهلم فراهم شود .در واقع

دولت و نهادهای دولتی تمام امکانات و ظرفیتهای موجود را در اختیار پژوهشاران و دانشمنهان این کشور قرار
دادهانه و در این راستا تمام شرایط و تمهیهات الزم را برای تسهیل رونه شناخت بررسی و مقابله با ویروس کرونا
آماده کردهانه .به عبارت دیار وجود حس اعتماد و تعامل دوسویه که بین دولت بخش خصوصی و مراکز علمی
از جمله دانشااهها سبب شهه است که یک نوع تعهه اخالقی و انسانی در کلیت آن شکل بایرد که این جو سازنهه
امکان تشریک مساعی و همکاری مراکز مختلف را تسریع و در نهایت به متبلور شهن آنچه که مسوولیت اجتماعی
دانشااه خوانهه میشود انجامیهه است .در حقیت فارغ از مسوولیت اجتماعی که دانشااه و مراکز علمی و درمانی
همواره نسبت به جامعه بر عههه دارنه و در چنین شرایطی بحرانی این مسوولیت دوچنهان میشود این مهم که
نهادهای اجرایی ماننه دولت و حاکمیت چطور در این شرایط عمل میکننه و تعههات خود را ادا میکنه در
7
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ثمربخش بودن و نمایان شهن اثرات این مسوولیت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است .در صورتی که دانشااه و
جامعه دانشااهی و علمی با تمام توان ایفای نقش کنه اما دولت و نهادهای دولتی در این رونه به عنوان پشتیبان
و کاتالیزور عمل نکنه قطعاً تحقق اهها و ادای آنچه که امروز پیشایری کنترل مقابله و در نهایت درمان بیماران
کوویه 19است ممکن نخواهه بود و تحقق و نمود مسوولیت اجتماعی دانشااه در حه حر باقی خواهه مانه.
چاپ سه بعدی 11به کمک بیمارستانها و کادر درمان آمدند
یکی از نکاتی که همواره در جریان مقابله با همهگیری ویروس کرونا مورد توجه و تاکیه بود لزوم تهیه مواد و
تجهیزات الزم از قبیل ماسک محافظ
صورت

مواد ضهعفونیکننهه و

دستکش برای کادر درمان و تمامی
افراد بوده است .همواره در کنار این
تاکیهات کمبود این مواد و لزوم تالش
برای جبران این کمبودها گوشزد شهه
است .در این راستا و برای یاری
رسانهن

به

بیمارستانها
همکاری

کادر

درمان

در

دانشااه اوپساال با
بخش بیمارستانی این

دانشااه موفق شهنه با استفاده از

نمونه محافظ های صورت که به کمک تکنولوژی چاپ سه بُعهی در دانشااه اوپساال تولیه شهه است

ظرفیتهای موجود در جهت تولیه محافظ صورت به کمک پرینترهای سه بعهی اقهام کننه .12همانطور که در
تصویر شماره  1نیز مشخص است یوهان کرگر 13و آدام انابرگ 1۴پژوهشاران دانشااه اوپساال اولین نمونههای
تولیه شهه ماسک صورت به کمک پرینترهای سه بعهی در آزمایشااه این دانشااه را بر صورت دارنه .مسووالن
دانشااه و بخش آزمایشااه مجهز به چاپارهای سه بعهی اعالم کردهانه که تمام تجهیزات و امکانات خود را بکار
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Three-dimensional Printing
 12چاپ سدهبعهی شدامل مجموعهای از فرآینهها اسدت که مواد بهصدورت کنترلشدههای به یکهیار پیونه داده میشدود تا یک شدی سدهبعهی سداخته شدود .معمو ًال
این کار بهصددورت الیهالیه انجام میشددود .در تعریفی دیار چاپ سددهبعهی هر فراینهی را گوینه که در آن با قرارگیریِ پیدرپیِ الیههایی به روی یکهیار در
یک سدطحمقطع دوبعهی اشدیائی سدهبعهی سداخته میشدود .این فراینه نظیر همان رویهادی اسدت که با پاشدشِ مرکب یا جوهر بر روی کاغذ در انواع دیار چاپ
سدراغ داریم؛ با این تفاوت که در چاپ سدهبعهی این اتفاق با تبلور سدفتشدهن یا انقیاد یک مادهٔ مایع یا پودرماننه در هر نقطه از مقاطعِ عرضدیِ آن جسدمی
که میخواهیم چاپش کنیم میافته .وجود رایانه در چنین فراینهی یک ضرورت است چراکه پایه و اساس آن بر «طراحی به کمک رایانه (کَه)» استوار است.
13
Johan Kreuger
14
Adam Engberg
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میگیرنه تا در اسرع وقت و با توجه به ظرفیتها تعهاد محافظهای صورت بیشتری برای پزشکان و کادر درمان
بیمارستانها تولیه کننه.
با وجود رویکرد تقریباً متفاوت دولت سوئه در زمینه مقابله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که به نسبت سایر
کشورهای جهان چنهان سختگیرانه نبوده است اما دانشااهها و مراکز علمی این کشور تمام تالش و ظرفیتهای
خود را به کار گرفتهانه تا دامنه و تبعات این بیماری را کاهش دهنه .البته نکته جالب توجه در مورد سوئه و
رویکرد متمایز دولتمردان این کشور به همهگیری ویروس کرونا وجود اعتماد و باور راسخی است که بین دولت و
ملت این کشور جاری است .مردم سوئه با وجود ریسک باالی تصمیم دولت این کشور در عهم اجرای منع کامل
آمه و رفت و قرنطینه کامل اما اعتماد کردنه و میشود گفت تا حهود زیادی جواب این اعتماد را تا کنون گرفتهانه.
اقصاد سوئه ماننه اقتصاد سایر کشورهای اروپایی وارد رکود نشهه است و در عین حال آمار مرگ و میر و مبتالیان
به ویروس کوویه 19با توجه به تبعات آن تا حهودی قابل قبول است.15
دانشگاه استانبول ترکیه
در چهارمین مورد از دانشااههای تا کنون در زمینه اقهمات و تمهیهات مربوط به همهگیری ویروس کوویه19
مورد بررسی قرار گرفته است قصه بر آن است در اینجا به دانشااه استانبول 16در ترکیه پرداخته شود .بعه از
بررسی اجمالی سه دانشااه تراز اول جهان که همای در کشورهای توسعهیافته آمریکای شمالی و اروپا بودنه در
اینجا الزم دیهیم به دانشااهی خوب اما همجوار با ایران که به لحاظ بافت جمعیتی و جغرافیایی بیشتر به ایران
شبیه است و در ضمن میتوان مقایسهای نیز داشت پرداخته شود.
دانشااه استانبول یکی از قهیمیترین دانشااههای دولتی ترکیه و جهان محسوب میشود و برای اولین بار به عنوان
مهرسه دینی در قرن  15توسط عثمانیها ساخته
شه .دانشااه استانبول دارای  1۷دانشکهه ۴
مهرسه عالی یک مرکز آموزش موسیقی 1۴
انستیتو و  1۴مرکز تحقیقاتی میباشه .در حال
حاضر این دانشااه  ۷3هزار دانشجو و  ۴563عضو
کادر علمی دارد که از این تعهاد بیش از  81هزار
در مقطع کارشناسی  1۷هزار در مقطع
کارشناسی ارشه و  1۰هزار دانشجو در مقطع
دانشااه استانبول ترکیه
https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=14468&typ=artikel&lang=en
Istanbul university
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15
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دکترا و فوق دکترا مشغول به تحصیل هستنه .همچنین  ۷۰هزار دانشجو بینالمللی دارد که در دورههای آموزشی
از راه دور دانشااه استانبول شرکت کردهانه .امور آموزشی دانشااه استانبول توسط  12۷۰۰کارشناس و استاد در
 1۷دانشکهه این دانشااه انجام میگیرد .در حال حاضر بیش از  6۰۰۰دانشجوی ایرانی در دانشااههای مختلف
کشور ترکیه مشغول به تحصیل هستنه که از این تعهاد حهود  2۰۰۰دانشجو در دانشااه دولتی استانبول کشور
ترکیه در حال تحصیل هستنه .دانشجویان دانشااه استانبول تا به امروز موفق به کسب دو جایزه نوبل توسط
اورهان پامول 1۷در رشته ادبیات و پروفسور عزیز سانچار در رشته شیمی شههانه .دروس در رشته های مختلف
بیشتر به زبان ترکی میباشه .اما دروس در بعضی از دانشکههها به زبان انالیسی نیز تهریس میشود.
اقدامات دانشگاه استانبول در زمینه همهگیری ویروس کرونا
در مورد فراینه آموزش دانشجویان و عهم اخالل در رونه آموزش دانشااه استانبول تمهیهات الزم را برای این هه
در نظر گرفته است .دانشااه استانبول در تالش است تا با استفاده از سیستمی با عنوان "سیستم دروس زنهه
دانشااه استانبول "18امکانات آموزشی از راه دور خود را بهبود بخشه .این سیستم به منظور حصول اطمینان از
عهم اختالل در فراینه تحصیلی دانشجویان آماده شهه است و درسها به صورت زنهه و آنالین از تاریخ  6آوریل
 2۰2۰آغاز شهه است .دانشجویان میتواننه وارد سیستم مهیریت یادگیری دانشااه استانبول )IUOYS( 19شونه
و برنامهها و کالسهای خود را در آنجا ببینه و به کمک راهنمایهای موجود در سیستم وارد کالسهای مربوط
به خود شونه .در این سایت تمام راهنمایهای الزم هم برای اساتیه و هم دانشجویان در موارد مختلف از نحوه
ورود به سایت و بخش مورد نظر برای برقراری تماس تصویری و شروع کالس گرفته تا نحوه برقراری و هماهنگ
کردن دستااههای کامپیوتر شخصی و موبایلها؛ تمام این موارد به خوبی توصیف و ترسیم شهه است .عالوه بر
کالسهای آنالین تمام مواد و موارد درسی و آموزشی مربوط به هر کالس در سیستم مخصوص آموزش از راه دور
بارگذاری شهه است و دانشجویان میتواننه این مواد آموزشی که شامل :متن و ویهئو سخنرانی و درس استاد
نکات و دستورالعملهای آموزشی و درسی یاداشتها و لینکهای آموزشی است را دانلود کننه .تاکنون نزدیک به
 2۰ ۰۰۰مطالب آموزشی در  8نوع محتوای مختلف (کتاب درسی یادداشت سخنرانی فیلم سخنرانی لینک
کتاب درسی لینک یادداشت سخنرانی لینک ارائه سخنرانی لینک ویهیو سخنرانی) در سیستم مهیریت یادگیری
دانشااه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.2۰
17

Orhan Pamul
İstanbul University Live Lessons System
19
İstanbul University Learning Management System
20
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به دلیل همهگیری ویروس کوویه 19و لزوم مانهن در خانه بخش کتابخانه و اسناد دانشااه استانبول یک صفحه
وب را تهیه و طراحی کرده است که برای دسترسی به مطالب و کتابهای موجود در کتابخانههای مجازی میباشه.
هه از این کار کمک به پیشبرد تحقیقات پشتیبانی از آموزش انتقال منابع و اطالعات موجود در جهان به
دانشااهیان و دانشجویان دانشااه استانبول از طریق این وبسایت است .در طی همهگیری ویروس کرونا برخی از
انتشارات مطالعات مربوط به ویروس کرونا را تحت یک عنوان جمعآوری میکننه و آدرس آن را در اختیار
دانشااهیان دانشجویان و محققان قرار میدهنه تا بتواننه به راحتترین شیوه ممکن و در کمترین زمان به تازهترین
یافتهها و پژوهشهای انجام شهه دسترسی داشته باشنه ( .)Istanbul University, 2020همچنین در بخشی
از وبسایت دانشااه استانبول به ماننه خیلی از دانشااههای دیار از جمله دانشااههای فوقذکر دستورالعملها و
توصیههای بههاشتی به دانشجویان و اساتیه در زمینه اقهامات الزم و ضروری که فرد میتوانه برای جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا 21انجام دهه در قالب اینفوگرافیکهای ارائه شهه است .در برخی از این اینفوگرافیکها تازهترین
یافتهها و اطالعات مربوط به ویروس کرونا ارائه شهه است؛ برای مثال در یک اینفوگرافیک به خوبی توضیح داده
شهه است «این باور و احتمال که ممکن است ویروس کرونا در آب و هوای گرم و خشک و معتهل انتقال نیابه یا
اینکه در دمای هوای گرم از بین برود رد شهه است» .از سوی دیار اساتیه و چهرههای شناخته شهه این دانشااه
که در زمینه پزشکی و ایمیونولوژی تخصص دارنه در موارد متعهد و متناوب به معرفی و شناخت این ویروس
پرداخته و در قالب مصاحبه نوشته و یادداشت در مورد راههای مقابله با ویروس کرونا چاونای کنترل و راههای
عهم انتقال آن به تفصیل بهانها پرداختهانه.22

21

https://www.istanbul.edu.tr/en/content/covid-19-information-page/videos
https://www.istanbul.edu.tr/en/newsdetail/prof-dr-mustafa-oral-oncul-all-the-necessary-measures-were-takenin-the-fight-ag
380031004D00770052004200670049004F003000620039007900700046006200610041004F003200370077003200
22

9

نمونه اینفوگرافیکهای توصیههای مربوط به نحوه ماسک زدن در دانشااه استانبول
اقدامات دانشگاه استانبول در حوزه پژوهش و ابتکارات مربوط به همهگیری ویروس کووید19
بر خال بسیاری از دانشااههای مطرح دنیا دانشااه استانبول و بسیاری از دانشااههای هم سطح که در کشورهای
خود جزء بهترین دانشااهها محسوب میشونه در زمینه پژوهش و مطالعات بهیع به هیچ عنوان قابل قیس با
دانشااههای برتر دنیا نیستنه .این مهم درباره دانشااه استانبول که جزء بهترین دانشااههای ترکیه است و در
سطح جهان نیز جزء  5۰۰دانشااه برتر قرار دارد کامال صادق است .منهای تمهیهات و اقهاماتی که این دانشااه
در زمینه مراقبتهای بههاشتی توصیههای بههاشتی گزارش تازترین دستاوردها و پژوهشهای انجام گرفته در
جهان در حوز ه مقابله و مبارزه با شیوع ویروس کرونا اقهام خاصی که مختص این دانشااه باشه و در قالب یک
طرح یا مطالعه پژوهشی دستاوردهای ملموسی داشته باشه به هیچ عنوان دیهه نمیشود.
در حقیقت هه از اینکه در اینجا به بررسی دانشااه استانبول پرداخته شه این بود که مخاطبان بتواننه به صورت
اجمالی مقایسهای داشته باشنه درباره اقهامات و تمهیهاتی که در دانشااههای برتر جهان از جمله جانز هاپکینز
آمریکا آکسفورد بریتانیا و اوپساال در سوئه انجام شهه با عملکرد دانشااههای چون استانبول ترکیه که به لحاظ
ساختاری و فراینه آموزشی و همچنین بافت جغرافیایی و انسانی شباهتهای بسیار به کشور ایران دارد .تاکیه
میشود دانشااه استانبول در زمره دانشااههای با کیفیت مطلوب در کشور ترکیه است اما روشن است این دانشااه
به لحاظ نواوری و پژوهشهای اصیل به هیچ عنوان قابل قیاس با دانشااههای فوقالذکر نیست .
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دالیل و علل مختلفی برای عهم ظرفیت در دانشااههای بزرگ و شناخته شههی چون دانشااه استانبول در زمینه
انجام تحقیقات و پژوهشهای اصیل و فوری در مقایسه با دانشااههای برتر جهان میتوان برشمرد .از مهمترین
دالیلی که در این زمینه میتوان برشمرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
➢ عهم تخصیص منابع مالی الزم از سوی دولتها به دانشااهها و حوزه پژوهش؛
➢ ناتوانی بخش خصوصی در کسب استقالل مالی و مادی از دستااه دولتی و عهم تمایل دولت به حمایت
از خصوصیسازی؛
➢ ضعف و عهم توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و در نتیجه عهم اولویت پژوهش
و آموزش در برنامهریزیهای زیرساختی؛
➢ نبود استقالل دانشااهی و تمرکزگرایی در نظام آموزش؛
➢ عهم استقالل و آزادی اساتیه و اعضای هیات علمی دانشااهها و پژوهشاران در حوزههای علمی و
تحقیقاتی مختلف؛
➢ به دلیل عهم حمایت و پشتیبانیهای مالی و معنوی و عهم استقالل دانشااهی جامعه دانشااهی در
زمینه استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود به منظور نوآوری و ابتکار ناتوان است؛
تغییر در الگوی تعامل دانشگاه و جامعه
23

به گفته سمیر خلف

استاد ژنتیک مولکولی در مرکز تحقیقات ملی مصر "همهگیری ویروس کرونا باعث افزایش

احساس مسوولیت اجتماعی دانشااهها نسبت به جوامع خود شهه است و بر اساس نیازهای جوامع محلی الاوی
شکلگیری مشارکت را در آینهه قطعا دستخوش تغییر خواهه کرد .به باور سمیر خلف این یک اقهام اصالحی و
سازنهه است که در نهایت به مشارکت و تعامل دو سویهی دانشااه و جامعه به صورت فعاالنهتر خواهه انجامیه.
سمیر معتقه است که مراکز دانشااهی و علمی کشورها بایه "برای استادان پژوهشاران و دانشجویان منابع الزم
برای آموزش پیشرفت حرفهای و یادگیری مبتنی بر جامعه را فراهم کننه" .آنها همچنین بایه ایههها ابتکارات و
استراتژی هایی را برای مشارکت مجازی و داوطلبانه منابع آموزشی اطالعات مربوط به مشارکت مهنی و همچنین
فرصتهای موجود در حوزه خهمات اجتماعی مهیا کننه .دانشااهها همچنین بایه با شبکههای منطقهای و
بینالمللی همکاری کننه تا دانش و بهترین و سریعترین روشهای ممکن را در زمینه ایجاد راهحل برای مشکالت
اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی در جامعه به وجود آورد(  .)Sawahel, 2020بنابراین میتوان خوشبین
بود که جنس مشارکت و تعامل حوزه پژوهش و مطالعات چه در دانشااه و چه در نظام آموزشی به صورت کلی در
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آینهه مبتنی بر درک مقوله مسوولیت اجتماعی خواهه بود .مسوولیت اجتماعی که بهون شک از جوامع محلی و
ملی فراتر خواهه رفت و در قالب بینالمللی و جهانی نمود پیها میکنه.
یکی از نکات قابل توجه و مهم درباره همهگیری ویروس کرونا که یک بحران جهی در سطح جهانی است تغییر
در الاوی همکاریهای شرکتهای عظیم بینالمللی است .به صورت معمول در مواقع بحران و بروز بیثباتی
شرکتها و سازمانهای بزرگ بینالمللی برای در امان مانهن از تبعات بحران تمام تالش خود را انجام میدهنه تا
از کانون بحران دور بوده و از آن مصون بماننه .اما این امر در مورد بحران همهگیری ویروس کرونا متفاوت است.
ماهیت و دامنه این بحران به شکلی است که تقریبا هیچ شخص و سازمان و نهادی از آن مصون نیست و همین
شاخصه موجب شهه است تا شرایطی بوجود آیه که سازمانها و شرکتهای بزرگ به فکر همکاریهای جهی و
گسترده باشنه تا بتواننه با کمترین آسیب ممکن از آن عبور کننه .برای مثال شرکتهای بزرگ گوگل و آمازون
در تالش هستنه با سرمایهگذاری و ابهاعات نواوارانه بتواننه در رونه مقابله با کرونا تاثیرگذار بوده و زمینههای الزم
را برای سایر گروهها افراد و نهادها مهیا کننه ( .)Gafni, 2020این شرکتها همچنین به دنبال راههای هستنه
که بتواننه از شرکتها و سازمانهای خُرد در سطح ملی و منطقهای حمایت کننه تا بتواننه این بحران اقتصادی
ناشی از همهگیری ویروس کرونا را پشت سر باذارنه .بنابراین با همهگیری ویروس کرونا شاهه شکلگیری رونهها
و جریانهای جهیهی در نوع و سطح درک مقولههای از قبیل مسوولیت اجتماعی افراد نهادها سازمانها و دولتها
هستیم که در این رونهها دانشااهها به عنوان کانونهای علم و دانش بیش از پیش وامهار جوامع محلی ملی و
فراملی هستنه.
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