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چالش های دانشگاه های ایرانی
درخصوص همکاری های بین المللی

نالین  آ آموزش  ین  شیر و   تلخ 
ونا کر پاندمی  دوران  در 

 روایت دانشجویان
از تجربه کالس های مجازی

دانشگاه تبریز در طول بیش از ۷ دهه فعالیت 
خود، فراز و نشیب ها و روزهای تلخ و شیرین 
بسیاری را پشت سر گذاشته ولی هیچ کدام از 
این وقایع و حوادث به اندازه شب ۲۷ دی سال 
۱۳۶۵ برای این دانشــگاه مقدس و با عظمت 
نبوده، چرا که در این شــب با عروج ۲۲ کبوتر 
خونین بال برگ زرین دیگری به تاریخ افتخارات 
دانشگاه تبریز می افزاید که نام آن برای همیشه 

و در همه حال دوران ها ماندگار نموده است.
۳۴ ســال از عروج ۲۲ تن از دانشجویان دانشگاه 
تبریز بر اثر بمباران و یورش وحشیانه رژیم بعثی عراق 
به دانشــکده فنی این دانشگاه می گذرد که به عقیده 
بســیاری از تحلیلگران این حوزه دانشگاه تبریز تنها 
دانشگاه کشــورمان ایران عزیز است که مورد حمله 
مســتقیم هواپیماهای عراقی قــرار گرفته و در حال 
حاضر نیز به خاطر شهادت ۲۲ تن از دانشجویان این 

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ در نامه ای خطاب به 
فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی، و در واکنش به مصاحبه اخیر ابتکار، اعالم کردند که 
مبحث زنان و خانواده در مجلس شورای اسالمی نیازمند تشکیل ساختار و بستری ثابت است 
که در پی تغییر مســئولیت ها، غربزدگی و حزب بازی های مسئولین، مورد غفلت واقع نشود و 

به صورت جدی در هر شرایطی به آن پرداخته شود.
در متن کامل این نامه آمده است:

»همانگونه که مســتحضر هستید، طبق قانون اساسی جمهوری اســامی ایران، از مهم ترین وظایف 
مجلس شــورای اسامی عاوه بر قانون گذاری، نظارت صحیح همراه با رصد دقیق عملکرد مسئولین است 
و این بدان معنا می باشد که عملکرد نهاد ها توسط مجلس باید به صورت دقیق و مصرانه پیگیری شود تا 

قوانین تصویب شده به بهترین نحو به اجرا درآیند و در روند اجرای این مصوبات، تخطی صورت نگیرد.
مسئله زنان و خانواده نیز جزو مباحثی است که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود، اما متأسفانه 
به دلیل کم لطفی های برخی مسئولین، این حوزه مظلوم واقع شده است. مبحث زنان و خانواده در مجلس 
شورای اسامی نیازمند تشکیل ساختار و بستری ثابت است که در پی تغییر مسئولیت ها و حزب بازی های 
مسئولین، مورد غفلت واقع نشود و به صورت جدی در هر شرایطی به آن پرداخته شود. یکی از نهاد هایی 
که فعالیت های حوزه بانوان را به عنوان یک نهاد رسمی در کشور برعهده  دارد، معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری است؛ به طور قطع وظیفه این نهاد اجرایی سازی قوانینی است که در حوزه زنان و خانواده 
توسط مجلس شورای اسامی تصویب می شود. اما متأسفانه در عملکرد این نهاد، مواردی مشاهده می گردد که 
گواه بر عدم اجرای برخی قوانین بوده و نظارت دقیق تر مجلس شورای اسامی را می طلبد؛ هرچند برگزاری 
جلســات فراکسیون زنان مجلس با خانم ابتکار را شاهد هستیم، اما از شما خواستار شفاف سازی پیرامون 
نتایج این جلسات می باشیم. در ادامه مختصراً به برخی موارد که می بایست در معاونت زنان ریاست جمهوری 

پیگیری می شد، اما متأسفانه شواهد گواه بر عدم پیگیری است،  اشاره می کنیم:
۱- شــاخص های عدالت جنسیتی و مغایرت آن با مباحث شرع و قانون که الزم است هر چه سریعتر 

پیگیری شود و در این زمینه شفاف سازی انجام شود.
۲- آسیب های اجتماعی زنان حاشیه نشین که الزم است هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد و به 

وضعیت این زنان رسیدگی شود.
۳- سیاســت های اباغی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ اباغ گردید و از شما 
سؤال داریم به چه دلیل این سیاست ها بر زمین مانده است؟! چرا معاونت زنان ریاست جمهوری هیچ اقدام 
اجرایی در راســتای افزایش جمعیت انجام نداده اســت؟ مگر غیر از این است که بحران جمعیت جزو آن 

دسته بحران هایی است که در صورت ورود کشور، دیگر راه خروجی از آن وجود ندارد؟!
۴- معاونت زنان ریاســت جمهوری چه اقدامات اجرایی در راستای کاهش ناباروری، پایین آوردن سن 

ازدواج و افزایش فرزندآوری کرده است؟
۵- در قانون برنامه ششــم توسعه بیان شده اســت که جلسات ستاد زن و خانواده به صورت مستمر 

برگزار گردد؛ این در حالی است که در مدت چهارساله  دولت دوازدهم، تنها دوجلسه برگزار شده است!
نکات ذکر شده تنها گوشه ای از مسائل و مشکات حوزه زنان می باشد که می بایست در این مدت اقداماتی 
در راستای رسیدگی به آنها انجام می شد، اما تاکنون اقدام اجرایی از سمت معاونت زنان ریاست جمهوری 
به عنوان یک نهاد رسمی و با در اختیار داشتن و استفاده از بودجه کشور، انجام نشده و یا اگر انجام شده 

 است، درباره اجرای آنها شفاف سازی صورت نگرفته است.
کاش این معاونت به جای اعتماد به سیاست های شکست خورده غرب که حتی قادر به ساماندهی وضع 
زنان خود نمی باشد، به سیاست های داخلی و امید به جوانان تکیه می کرد و دیدگاه اسام پیرامون مسائل 
زنان را سرلوحه کار خود قرار می داد. وضعیت کنونی زنان، وضعیت خوب و رو به بهبودی نیست و این مورد 

همت جهادی مسئولین مربوطه و نظارت و پیگیری هر چه سریعتر از سوی مجلس را می طلبد.
در نهایت ما دختران دانشــجوی بسیجی دانشگاه های تهران بزرگ خواستار رسیدگی سریع این موارد 
هستیم و در آینده ای نزدیک، پیگیر نتایج مطالبات خود از فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی خواهیم بود.«

پژوهشــگران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی با انجام مطالعه ای، 
موانعی که در مسیر همکاری های علمی  بین المللی دانشگاه ها وجود دارد را مورد بررسی قرار دادند.
در ســال های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سیاســت های ملی خاصی را در زمینه ارتقای 
فعالیت های علمی  بین المللی در دانشگاه های خود، در پیش گرفته اند. بررسی ها نشان می دهد که آموزش 
عالی در جهان، بنا به دالیل اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی به سمت بین المللی  شدن می رود و 

دانشگاه ها در تاش اند تا همکاری های علمی  و بین المللی خود را گسترش دهند.
همکاری های علمی  بین المللی، شــامل طیف وســیعی از فعالیت های دانشگاهی مانند کنفرانس های 
مشــترک، تبادل استاد و دانشــجو، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، طرح های پژوهشی مشترک و... 
هستند. بررسی اسناد باالدستی مثل قانون برنامه ششم توسعه، سند تحول و نوآوری علوم پزشکی و نقشه 
جامه علمی  کشــور، نشان می دهد که بُعد بین المللی فعالیت ها و خدمات آموزشی، پژوهشی دانشگاه، در 
این اســناد مورد تأکید قرار گرفته اســت. اما به دالیل مختلف این موضوع در کشور، با چالش هایی مواجه 
است.با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عامه طباطبائی، 
در مطالعه ای با استفاده از نظرات مدیران بخش بین المللی دانشگاه های دولتی ایران، به بررسی چالش ها 
و عوامل بازدارنده همکاری های علمی  بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور پرداختند. محققان در این 
پژوهش از طریق مصاحبه، نظرات ۱۰ نفر از مدیران بخش بین المللی دانشــگاه های دولتی بزرگ و سطح 
یک کشور و چهار عضو هیئت علمی  با سابقه پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار دادند.
پژوهشگران با بررسی مصاحبه های انجام  شده، موارد مطرح  شده را دسته  بندی و ُکدگذاری کردند. از 
نظر این متخصصین موانعی که بر سر راه فعالیت های علمی  بین المللی دانشگاه ها قرار دارند، شامل موانع 

ساختاری، فرهنگی، زبانی، سیاسی و موانع مالی، تجهیزات و زیرساخت های فیزیکی هستند.
بر اساس نظر این متخصصان؛ تعدد نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز در آموزش عالی کشور، تعدد 
اسناد باالدستی و ساختار نامناسب در برنامه ریزی و سیاست گذاری، بروکراسی های پیچیده برای همکاری های 
بین المللی در ســطح ملی از مهم ترین موانع همکاری های علمی   بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور 
هستند. قدیمی  بودن قوانین و آیین نامه های وزارت علوم، عدم اعطای استقال و اختیار به دانشگاه ها، نظام 
آموزش عالی متمرکز و تسهیل کننده نبودن قوانین و مقررات ملی شفاف در این زمینه نیز از دیگر موانع 

ساختاری دخیل در این موضوع هستند.
یافته های این پژوهش نشــان می دهد که شــرایط خاص فرهنگی جامعه و دانشگا ه های کشور نیز از 
مهم ترین عوامل بازدارنده همکاری های علمی   بین المللی هستند. ارتباط میان  فرهنگی ضعیف، عدم رواداری 
فرهنگی در جامعه، باز نبودن فرهنگ جامعه به پذیرش محققان بین المللی، تهدیدات پذیرش فرهنگ های 
خارجی، عدم فرهنگ همکاری بین  اعضای هیئت علمی  از مواردی بودند که شرکت کنندگان در این پژوهش 
به آنها  اشاره کردند. به باور متخصصین شرکت  کننده در مطالعه؛ تحریم های یک جانبه جامعه جهانی علیه 
کشور، موانعی را در زمینه همکاری های علمی  بین المللی دانشگاه های دولتی کشور به همراه آورده است. 
مواردی همچون؛ مشکات مربوط به اخذ روادید و حضور محققان بین المللی در کشور، اخذ روادید برای 
محققان ایرانی برای حضور در خارج از کشور، تحریم های گسترده علیه ایران، ایران  هراسی و تصویر منفی 
نســبت به ایران به دلیل تبلیغات منفی خارج از کشــور علیه ایران، نمونه هایی از این موانع سیاسی برای 

همکاری های بین المللی هستند.

جهان گیری »کووید-۱۹« دانشجویان کشور 
را با مقوله »آموزش آنالین« آشنا کرد، موضوعی 
که تا پیش از شیوع کرونا به صورت جدی مورد 
توجه دانشجویان و حتی مسئوالن دانشگاه ها 
و دســت اندرکاران آموزش عالی قرار نگرفته 
بود این شیوه نوین آموزشی مزایا و معایبی به 
همراه داشــته و هرکدام از دانشجویان با توجه 
به شــرایط زندگی و تحصیلی خود دیدگاه های 
متفاوتی نسبت به آموزش مجازی دارند. عده ای 
تمایل دارند آموزش مجــازی همراه با تقویت 
زیرساخت ها تداوم داشته باشد و عده ای دیگر 

از سطح کیفی این شیوه آموزشی گله مندند.
از سال گذشته که کرونا ویروس شیوع پیدا کرد، 
فضای آموزش عالی کشــور به شدت تحت تاثیر قرار 
گرفت و دانشــجویان و اســاتید را با فضای جدیدی 

روبه رو کرد.
در ایــن میان برخی از دانشــجویان از وضعیت و 
شرایط موجود راضی بودند و برخی دیگر خیر. عده ای از 
دانشجویان معتقدند که آموزش مجازی مشکاتی برای 
آنها دارد و عده ای دیگر این شیوه را مطلوب می دانند.

در این راستا، پای حرف های چند تن از دانشجویان 
کشور نشستیم تا تجربه آنها از آموزش مجازی در طول 

این دو ترم را جویا شویم.
یک دانشجوی سال آخر رشته پزشکی از دانشگاه 
آزاد تهران واحد پزشــکی در ایــن رابطه اظهار کرد: 
بیشتر آموزش ما در حال حاضر در بیمارستان ها است 
که براساس تعداد کشــیک های ما انجام می شود. در 
این دوران تعداد کشیک های ما کاهش نیافته است و 
بار آموزش علمی و عملی که قبل از کرونا داشتیم، در 
دوران کرونا هم به همان نحو است و تفاوتی چندانی 

نکرده است.
وی ادامه داد: در دروس تئوری، کاس های آناین 
را بــه کاس های حضوری ترجیح می دهم چراکه هم 
رفت وآمد ندارد و هم اینکه مطالب آموزشــی اساتید 
ذخیره می شود و دانشجو مطالب ارائه شده را از دست 
نمی دهد و می تواند در زمانی دیگر حرف های استاد را 
گوش کند و یادداشت بردارد. از طرفی دیگر در کاس 
آناین زمانی که اســتاد سؤالی را می پرسد، همه باید 
پاسخ دهند و به این ترتیب دانشجویان بیشتر از کاس 

حضوری در پاسخگویی به سؤاالت شرکت می کنند.
این دانشجوی رشته پزشــکی افزود: تا چند ماه 
پیش نهایت کاری که اســاتید انجام می دادند این بود 
که صدای ضبط شده خود در ارائه مطالب درسی را در 
گروه مجازی به  اشــتراک می گذاشتند ولی چند ماه 
است که دانشگاه ما یک سری سایت طراحی کرده که 
کاس های آناین در این سایت برگزار می شود. البته 
آموزش مجازی دانشجویان سال پایین تر از فروردین 

ماه آغاز شده است.
وی راجع به دانشــجویان سال پایین تر گفت: در 
حال حاضر بچه ها برای امتحان دروس را قسمت بندی 
می کنند و با همدیگر امتحان می دهند. به این ترتیب 
مطالعه برای امتحانات مانند دوران قبل از کرونا چندان 

زیاد و مفید نیست.
این دانشجو راجع به انجام امور دانشجویی مرتبط 
با دانشگاه افزود: برای انجام این امور یک سری شماره 
تلفن در اختیار دانشجویان قرار داده اند که می توانند در 
زمان های خاص با این شماره ها تماس بگیرند و کارهای 
خود را انجام دهند. تجربه شــخصی من در این رابطه 
رضایت بخش بود و افراد مسئول در آموزش به خوبی 

به سؤاالت ما پاسخ می دهند.
وی تجربه علمی و عملی در این دوران را متناسب 
با شرایط کرونایی دانست و اظهار کرد: در این دوران 
ما تنها با بیماران مبتا به »کووید-۱۹« مواجه بودیم 
و بسیاری از مردم به خاطر شرایط بیمارستان ها، کمتر 
برای بیماری های دیگر به بیمارستان مراجعه می کنند. 
بنابراین از این نظر به آموزش ما ضربه خورده است ولی 

همه این آموزش های بستگی به اساتید دارد.
از سوی دیگر یک دانشجوی ترم آخر رشته حقوق 
دانشگاه شهید بهشتی نیز راجع به تجربیات خود گفت: 
ما در ابتدا با مشکات سخت افزاری و اینترنت مواجه 
بودیم که البته هنوز هم وجود دارد. ولی بحث مهمی که 
در مورد کاس های مجازی وجود دارد، مسئله تمرکز 
است. برخی از دانشجویان عادت دارند که صدای ضبط 
شــده اساتید را مجددا گوش کنند ولی برای من این 
شــیوه آموزش سخت بود. البته بعضا خود اساتید هم 
برای تدریس تمرکز کافی نداشتند. این مشکات در 
ترم پیش بیشتر بود و یک سوم کاس ها به قلق گیری 
گذشت و اطاعات خاصی در اختیار دانشجویان قرار 

داده نشد.

وی که هم اکنون دانشجوی ترم یک دانشگاه عامه 
 طباطبایی است، ادامه داد: درست است که دانشجو در 
خانه راحت تر است، ولی نبود اتمسفر آموزش چندان 
حس مطلوبی نیست و اینکه دانشجو در دانشگاه نیست 
که بعد از کاس در فضای باز خستگی در کند، احساس 
ناخوشایندی است و نشاطی که در کاس ها وجود دارد 

هم کمتر شده است.
این دانشجو افزود: زمانی که در دانشگاه شهید بهشتی 
بودم، اســتفاده از فضای مجازی و تشکیل کاس های 
مجازی برای یک ســری اساتید که سن باالیی داشتند، 
کار ســختی بود و عما کاس تشــکیل نمی دادند. در 
حال حاضر هم یک ســری مشکات دیگر وجود دارد. 
مثــا تدریس برخی اســاتید با یک ریتم صدا بســیار 
خسته کننده اســت و برخی اساتید دیگر تعامل بسیار 
زیادی از دانشجویان می خواهند. مثا یکی از اساتید فعلی 
ما در کاس ســاعت ۸ صبح دانشجو را وادار می کند با 

دوربین روشن در کاس آناین حضور پیدا کند.

وی برگــزاری کاس هــای ترکیبــی )مجازی و 
حضــوری( در دوران پســاکرونا را تــا حدی مطلوب 
دانست و گفت: استاد می تواند درس گفتار را به ُطرق 
مختلف ارائه دهد ولی یک سری همایش ها، سمینارها 

و جلسه ها حضوری موثرتر هستند.
این دانشجو انجام امور دانشجویی در شرایط فعلی 
را یک مشــکل دانســت و اظهار کرد: زمانی که من با 
بخش آموزش دانشگاه کار داشتم با مشکل برخوردم و 
می توانم بگویم ساختار اداری دانشگاه در فضای مجازی 

به نحوی مطلوب اداره نمی شود.
افزون بر این، دیگر دانشجویی که مشغول تحصیل 
در ترم ۷ رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور است، اظهار 
کرد: سامانه lms که دانشگاه برای کاس های آناین 
در نظر گرفته بود، در روزهای ابتدایی دچار مشــکل 
بود و دانشجویان نمی توانستند در فضای کاس باقی 
بمانند البته این مشکل همچنان هم وجود دارد. مثا 
چند هفته پیش دانشگاه به ما اعام کرد که سامانه با 
مشــکل مواجه شده و چند روز صبر کنید تا کاس ها 

مجددا برگزار شود.
وی ادامــه داد: خیلی از روزها ســامانه با برنامه 
کاس های ما هماهنگ نبود و برنامه کاس های ما را 
ثبت نمی کرد. به  گونه ای که اســم درس و روز و تاریخ 
مشخص نبود و ما متوجه نمی شدیم که کاس داریم 
یا نه. گرچه این مشکل هنوز برای بعضی از دانشجویان 

پابرجاست.
این دانشجوی روانشناسی با بیان اینکه اساتید از 
همان ابتدا خود را با شــرایط تطبیق دادند و فورا در 
قالب آموزش مجازی به ما تدریس کردند، افزود: اساتید 
ما خیلی ســریع صدای ضبط شده خود در تدریس را 
در گروه های واتســاپی به  اشتراک گذاشتند و فرآیند 

تدریس را آغاز کردند.
وی با  اشــاره کیفیت تدریس در آموزش مجازی 
گفت: کیفیت یادگیری بستگی به تئوری با عملی بودن 
دروس دارد. دروس عملی که نیاز به آزمایشگاه دارد و یا 
درسی مانند »SPSS« که کاما عملی است، در آموزش 
آناین اصا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و بقیه 
هم  کاســی های من نسبت به این دروس هم ناراضی 
بودند. ولی در یک سری از دروس آموزش مجازی حتی 
از آموزش حضوری مفیدتر هم هســت چراکه به این 
ترتیب بچه ها سؤال های اضافی نمی پرسند و یا بحث 

کاس به حاشیه نمی رود.
این دانشــجوی روانشناســی خاطرنشان کرد: در 
آموزش مجازی، در زمان ما صرفه جویی می شود چراکه 
رفت و آمد وجود ندارد و ما می توانیم این زمان را صرف 

درس خواندن کنیم.
وی در نهایت گفت: در امور دانشجویی، مسئوالن 
دانشــگاه هم به صورت تلفنی و هم حضوری پاسخگو 

هستند البته تلفنی، کمی سخت و زمانگیر است ولی 
همه بچه ها بعد از کمی تاش می توانند مشکل خود 

را برطرف کنند.
به عاوه، دانشجوی دیگری که مشغول تحصیل در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه 
علم و صنعت است، درخصوص مزایا و معایب آموزش 
مجازی گفت: با آغاز آموزش مجازی، ما دانشــجویان 
سریع تر از اســاتید توانستیم با شرایط سازگار شویم. 
چراکه نسل ما بیشــتر با فناوری های دنیای مجازی 
آشناتر اســت. در ابتدا یکی سری از اساتید حاضر به 
قبول شرایط جدید در شیوه آموزش نبودند و یک سری 
کاس ها تا عید برگزار نشد. بعد از آن هم شیوه تدریس 
و امتحــان گرفتن ابهام زیادی داشــت و تا یک هفته 
قبل از برگزاری امتحانات ترم پیش،  اساتید و دانشگاه 
نمی دانستند که باید چگونه امتحانات را برگزار کنند.

وی ادامه داد: در روزهای ابتدایی شــروع آموزش 

مجازی، دانشگاه کمی با مشکات زیرساختی مواجه 
شد ولی سریع توانستند ســرورها را ارتقا دهند. ولی 
زیرســاخت های مرتبط با دانشــجویان و اســاتید با 
مشکات گرانی تجهیزات از قبیل لپ تاپ، تبلت، وب کم 
و میکروفون مواجه شد. اینترنت هم که به کلی در کشور 
مشکل دارد و البته بسیاری از این مشکات زیرساختی 

همچنان برای خیلی از دانشجویان ادامه دارد.
وی آموزش حضوری را برای دانشجویان کارشناسی 
که شــاغل هم نیســتند، گزینه مناسب تری دانست 
و گفــت: دانشــگاه جذابیت های خــودش را دارد و 
تعاماتی که صورت می گیرد، قطعا برای دانشجویان 
کارشناسی دوره های حضوری بهتر است ولی در سطح 
کارشناسی ارشد یا دکتری و یا دانشجویانی که شاغل 
هســتند، آموزش مجازی گزینه خیلی بهتری است. 
چراکه در کارشناســی ارشد بســیاری از دانشجویان 
شــاغل هستند و برای یک ساعت کاس مجبورند به 
دانشــگاه بروند. البته آموزش مجازی به دلیل محتوا 
 و حجم کمتر دروس، به آموزش دانشــجویان ارشــد 

لطمه نمی زند.
این دانشجو مشکل اساسی در این روزها را انجام 
کارهای اداری عنوان کرد و افزود: کارمندان دانشگاه 
بــا این فرهنگ با دانشــجویان برخورد می کنند که 
خود را در یک سطح جداگانه از دانشجویان می بینند 
و کارهای دانشــجویان را دیر راه می اندازند و موقع 
تلفن زدن هم برخورد مناسبی با دانشجویان ندارند.

گفتنی است، یک دانشجوی دیگر که هم اکنون 
در حال تحصیل در ترم ۳ مقطع کارشناســی ارشد 
رشــته اقتصاد در دانشگاه تهران است، اظهار داشت: 
با آغاز آموزش مجازی، دو تا ســه جلسه طول کشید 
تا با شــرایط جدید خو بگیریم و یک سری ایرادات 
نرم افزاری وجود داشت که بســیاری از دانشجویان 

نمی توانستند در کاس حاضر شوند.
وی ادامه داد: تجربه شخصی من این امر را ثابت 
کرد که در کاس مجازی، مشــارکت دانشــجویان 
خیلی کمتر از کاس های حضوری اســت و بیشتر 
اســتاد صحبت می کند. کیفیت این شیوه برگزاری 

کاس ها خیلی پایین تر از کاس حضوری اســت و 
مطالب آموزشــی کمتر به چالش کشیده می شود و 

استاد مطلبی را ارائه می دهد و تمام.
این دانشــجوی دانشــگاه تهران بــا بیان اینکه 
دانشــجویان کاس هــای مجازی را چنــدان مهم 
نمی دانند، افزود: افرادی که در کاس های حضوری 
حضور فعالی داشــتند، در کاس های مجازی نقش 
کمرنگی پیدا کرده اند. با این تفاسیر ترجیح می دهم 
بعد از کرونا مجددا تمامی کاس ها به صورت حضوری 
تشــکیل شــود چون تبادل اطاعات و انگیزه میان 

دانشجویان وجود دارد.
وی راجع به نحوه برقراری ارتباط با کارشناسان 
دانشــگاه اظهار کرد: ما از طریق ایمیل با کارمندان 
آموزش در ارتباط هســتیم و راهنمایی های الزم را 

دریافت می کنیم.
این دانشــجو با  اشاره به اینکه استرس امتحانات 

مجازی بیشتر است گفت: امتحانات مجازی یک سری 
قواعد خاص خود را داشــت که همه ما نگران نحوه 
امتحان دادن خود بودیم. مثا اینکه شــاید سامانه 
دچار اختال شــود. البته نتیجه امتحانات هم مانند 
امتحانات حضوری واقعی نبود و میزان تقلب، بیشتر 

از امتحان حضوری است.
دانشــجوی ترم ۳ مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات گفت: برای ما که در ترم های 
ابتدایی هســتیم،  تطبیق پذیری با شرایط آموزشی 
جدید کار آسان تری بود ولی اساتیدی هم بودند نسبت 
به شرایط موجود شکایت داشــتند. البته گروه های 
مجازی که برای تبادل اطاعات ایجاد شد، تعامل میان 
اساتید و دانشجویان و دانشجویان با هم را افزایش داد.
وی مشکل قطعی اینترنت را کافه کننده دانست 
و ادامه داد: قطعی اینترنت تمرکز ما را از بین می برد 
و بعضی اوقات ســبب می شود در کاس حضور پیدا 

نکنیم.
این دانشــجو با بیان اینکه سطح کیفی آموزش 
مجازی و حضوری قطعا با هم یکسان نیست، گفت: 
ما کاس هایی داریم که ۷ و نیم صبح آغاز می شود و 
از آنجا که در خانه به صحبت های استاد گوش می دهم، 
با خواب آلودگی به درس گوش می کنم و شاید بازدهی 

کافی را نداشته باشد.
وی افزود: این دو ترم به نوعی آزمون و خطا بوده 
است و از آنجا که همه یاد گرفته اند که برای آموزش 
مجازی باید چه کاری انجام دهند، خوب است که در 
دوران پساکرونا کاس های مجازی در کنار کاس های 
حضــوری ادامه پیدا کند. چــون در کاس مجازی 
صدای اساتید ضبط می شود ولی در کاس  حضوری 
در صورت غیبــت، فقط می توانیم جزوه ها را از باقی 
بچه ها دریافت کنیم.این دانشجو عنوان کرد: قبل از 
اینکه وضعیت کرونا تا این حد قرمز شود، مسئوالن 
آموزش در دانشــگاه حضور داشــتند و پاسخگوی 

مشکات ما بودند. 
دانشجوی دیگری که مشغول تحصیل در رشته 
مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس است راجع به 

تجربه خود از آموزش مجازی اظهار کرد: در آموزش 
مجــازی ابتدا انرژی بچه ها بیشــتر بود ولی به مرور 
زمان کاس ها را جدی نگرفتند چون حضور و غیاب 

در کاس های مجازی چندان جدی نیست.
وی عمده مشکات زیرساختی در آموزش مجازی 
را مشکل اینترنت دانست و گفت: اینترنت ما با قطعی 
همراه اســت و یا صدای استاد قطع می شود و ما هم 

نمی توانیم صحبت چندانی در کاس داشته باشیم.
این دانشجو ادامه داد: کیفیت آموزش در این شیوه 
اصا با آموزش حضوری یکسان نیست. مخصوصا در 
دوران کارشناسی ارشد که دانشجو باید تعامل بیشتری 
با اســتاد داشته باشــد و راجع به موضوعاتی چون 

پایان نامه و سمینار با استاد در ارتباط باشد.
وی با بیان اینکه کاس های حضوری را به مجازی 
ترجیح می دهم، اضافه کرد: ارتباط ما با مســئوالن 
آموزش به شدت سخت شده است و ایمیل و تلفن را 

به زور جواب می دهند و دانشگاه هم کار خاصی نکرده 
است و دست دانشجو به جایی بند نیست.

یک دانشجوی رشته مترجمی فرانسه در مقطع 
کارشناســی دانشــگاه عامه طباطبایی با  اشاره به 
اینکــه با توجه به ناگهانی بودن شــرایط، اســاتید 
توانســتند خوب شرایط را مدیریت کنند، گفت: یک 
 ماه و نیم زمان برد تا من توانســتم خود را با شرایط 

سازگار کنم.
وی مشــکل بزرگ آموزش مجــازی را اینترنت 
دانست و ادامه داد: در کاس های معمولی هم اینترنت 
با اختال مواجه می شود و به یک باره از کاس خارج 
می شویم ولی این شرایط در امتحانات سخت تر است.

این دانشجو افزود: آموزش مجازی اصا با آموزش 
حضوری قابل مقایسه نیست.چون هر چه قدر که در 
کاس های مجازی حضور پیدا کنیم، کیفیت و بازده 
کاس های حضوری را ندارد. در کاس حضوری یک 
ســری تمرینات سر کاس حل می شود و می توان از 
استاد سؤال پرسید. ولی در آموزش مجازی تمرینات 
را خود دانشجو حل می کند و گاهی اوقات زمان برای 

سؤال پرسیدن وجود ندارد.
وی در پایــان تاکید کرد: اگر دانشــجو در امور 
دانشجویی خود دچار مشکل و سؤال باشد، کسی به 
این راحتی ها پاسخگو نیست و اموری چون انتخاب 
واحد و یا وام دانشــجویی فقــط از طریق کانال های 

مجازی دانشگاه اطاع رسانی می شود.
به نقل از ایســنا، بــا توجه به نقطــه  نظرهای 
دانشجویان رشته ها و دانشگاه های مختلف که برخی 
از آنها در این گزارش ذکر شد، مشکات زیرساختی 
همچنان برای دانشجویان آزاردهنده ادامه دار است و 
پاندمی »کووید-۱۹« سبب شده عده ای از دانشجویان، 
آموزش در شرایط فعلی را چندان جدی تلقی نکنند. با 
این تفاسیر باید دید که مسئوالن آموزش عالی کشور، 
با توجه به تجارب پشت سر گذاشتن دو ترم کرونایی 
در صورت تداوم شرایط، در ترم های آتی چه تمهیداتی 
 را برای عدم افت کیفیت آموزش دانشجویان در نظر 

خواهند گرفت.

بر اساس نتایج این مطالعه؛ موانع زبانی نیز از مهم ترین موانع همکاری های علمی  بین المللی هستند. عدم 
تسلط دانشجویان و اساتید به زبان های بین المللی، عدم آموزش درست زبان های بین المللی در دانشگاه ها، 
تدریس به زبان فارســی در دانشگاه ها، طرد بسیاری از دانشجویان عاقه مند بین المللی احتمالی تحصیل 
در ایران به دلیل آموزش رســمی  زبان فارسی در دانشــگاه ها، ضعف صحبت کردن به زبان بین المللی در 
جامعه، ضعف دانشجویان و اساتید در نگارش پژوهش به زبان های خارجی، از جمله موانع زبانی بر سر راه 

همکاری های علمی   بین المللی هستند.
به اعتقاد متخصصان شرکت کننده در مصاحبه ها؛ مواردی مثل عدم تخصیص بودجه کافی به بخش 
بین الملل در دانشــگاه ها، بودجه های بســیار اندک دانشگاه های کشور در مقیاس بین المللی، عدم توانایی 
دانشگاه ها در تامین هزینه های تبادل استاد و دانشجو، نوسانات ارز در کشور و عدم وجود زیرساخت های 
فیزیکی در حد استانداردهای بین المللی در دانشگاه، دیگر عواملی هستند که مانع از شکل گیری همکاری های 
علمی  بین المللی می شــود. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که با انجام اقداماتی در جهت رفع این موانع 
می توان فعالیت های علمی  بین المللی را گسترش داد. اقداماتی همچون تدوین برنامه واحد مدون و جامع 
برای این همکاری ها و بین المللی سازی آموزش کشور، برگزاری نمایشگاه هایی برای معرفی فرهنگ ها، آداب و 
رسوم همه اقوام کشور و سایر کشورها که دانشجویان آنها در کشور در حال تحصیل هستند، برگزاری بعضی 
از دروس دوره تحصیات تکمیلی به زبان های رایج خارجی، تقویت دیپلماسی علمی ، تخصیص بودجه های 
جداگانه به دانشــگاه ها در راستای تقویت همکاری های علمی  بین المللی و بین المللی سازی دانشگاه ها و... 

نمونه هایی از راهکارهای تقویت همکاری های علمی  بین المللی در دانشگاه های هستند.
نتایج این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی  پژوهشی با عنوان »شناسایی عوامل بازدارنده 
همکاری های علمی   بین المللی در نظام آموزش عالی کشور و ارائه راهکار: مطالعه ای کیفی« در فصل نامه 
پژوهش در آموزش علوم پزشــکی زیر نظر مرکز مطالعات و توســعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،  منتشر شده است.

از »مشهدالشهدای دانشگاه های کشور« بیشتر بدانید
دانشگاه، در بین دانشگاه های ایران به مشهدالشهدای 

دانشگاه های کشور مطرح است.  
از این رو نباید فراموش کنیم دوران دفاع مقدس 
ســند غرور ملت ایران برای نسل های امروز و آینده 
اســت. بنابراین، مقام معظم رهبری دوران هشــت 
ســال دفاع مقدس را اوج افتخارات ملت ایران بیان 
می کنند. در این راســتا رهبر انقاب فرمودند: »اگر 
بخواهیم انقاب و کشــور بیمه باشد، باید این شور و 
شوق، این حرکت عمومی و بسیج ملت را روز به روز 

تقویت کنیم.«
آری، این حماسه هشت سال دفاع مقدس بود که 
درس های زیادی به ایرانیان  و به خصوص نسل جوان 
ایران زمین آموخت که امــروزه همه ملت های آزاده 
جهان از این حماســه رزمندگان اسام به افتخار یاد 
می کنند که برای تحقق آن اقشار مختلف جامعه و در 
این میان دانشگاهیان نقش تعیین کننده ای داشتند.

با این اوصــاف یکی از زوایای پنهان جنگ رژیم 
بعــث عراق علیه ایران، بمباران مکان های غیرنظامی 

که دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی از جمله آنهاســت 
که دانشــگاه تبریز در بین دانشــگاه های کشــور در 
خــط مقــدم این تجاوز قــرار گرفتــه، به طوری که 
بخاطر شــهادت ۲۲ تن از دانشجویان این دانشگاه، 
براثر یورش وحشــیانه رژیم بعثی به دانشــکده فنی 
این دانشــگاه، در حال حاضر دانشــگاه تبریز در بین 
 دانشگاه های ایران به مشهدالشهدای دانشگاه های کشور 

مطرح است.  
با این وجود، دانشگاهیان همیشه و در همه حال 
در طــول ادوار مختلف تاریخ کشــورمان و در راس 
آنها در زمــان جنگ تحمیلی به عنــوان نماد ایثار، 
مقاومت، فداکاری، اســتقامت، پرچمداران استقال، 
آزادی خواهی، مبارزه با استبداد و عدالت خواهی مطرح 
بوده اند، بنابراین نمونه بارز این امر، ۱۶ آذر به عنوان 
روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در 
برابر اســتعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر 

تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت شده است.
ناگفته نماند، از گذشته تا امروز دانشگاهیان و به 
ویژه دانشــجویان نقش و جایگاه ارزشمندی در نظام 
اسامی داشــته و دارند، تقدیم حدود ۴ هزار شهید 
دانشــجو در ۲۱۸ رشته از ۱۰۶ دانشگاه دلیلی برای 
اثبات این مدعاست، همچنین نکته قابل تامل در این 
زمینه اینکه، بسیاری از فرماندهان هشت سال دفاع 
مقدس نیز از دانشگاهیان و دانشجو بودند، به عنوان 
مثال شهیدانی چون، مهدی باکری، حسین علم الهدی، 

مهدی زین الدین و خیلی های دیگر.
بدون شــک، این دانشجویان شــهید درس های 
زیادی برای تمام جوامع بشری یاد دادند که در هیچ 
دانشــگاه و مدرسه ای تدریس نشــده و نخواهد شد، 
بطوریکه رشادت و ایثار این ها؛ امروزه الگویی برای سایر 
دانشجویان مبارز در سایر کشورهای منطقه و جهان 
و در این میان مبارزات ملت های آزاده علیه اســتکبار 

جهانی شده است.
از ســویی، یکی از این دانشگاه های تأثیرگذار در 

سرنوشت پیروزی انقاب اسامی و دوران هشت سال 
دفاع مقدس، دانشــجویان دانشگاه تبریز بوده است. 
به ســخن دیگر، به عقیده کارشناســان و بر اساس 
مســتندات و مدارک موجود دانشگاه تبریز در دوران 
قبل و بعد از انقاب اسامی و دفاع مقدس، نسبت به 
سایر دانشگاه های کشور نقش پررنگ تری داشته است.
از این رو آنچه در این راستا حایز اهمیت است اینکه 
دانشگاهیان و به خصوص دانشجویان دانشگاه تبریز، 
همچون سایر اقشار مختلف استان آذربایجان شرقی در 
مواقع سخت و بحرانی، جزو پیشتازان و پیشقراوالن 
حامی نظام و انقاب بوده اند، به عنوان نمونه در قیام 
۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ مردم تبریز، این دانشگاه تبریز 
بود که دو شهید به نام های محمد تجلی و شهید محمد 

باقررنجبرآذرفام را تقدیم انقاب کرد.
با این وصف، به هر حال مردم آذربایجان و به ویژه 
شهر تبریز به خاطر همین عشق به این خاک، وطن، 
نظام و انقاب بوده که به شهر شهیدان محراب، شهید 
آیت اهلل قاضی طباطبایی، شهید آیت اهلل مدنی، شهر 

ســردارانی چون باکری ها، یاغچیان ها، شفیع زاده ها، 
تجایی ها، شــهر سردار ملی، ســاالر ملی، شهر سه 
عامه هایی چون  امینی ، طباطبایی، جعفری و شــهر 

عاشوراییان مشهور است.
نکته حائــز اهمیت دیگر در ایــن مقوله اینکه، 
این ســرزمین همچنیــن مهــد دلیرمردانی چون 
شیخ محمد خیابانی، شهریار، قطران، گنجوی، خواجه 
نصیرالدین طوسی، خواجه رشیدالدین فضل اهلل، خواجه 
غیاث الدین محمد و... اســت، به این ترتیب به قطع و 
یقین دانشگاه ها و مراکز علمی هر منطقه، برای تربیت 
چنین مردان بزرگ و تاریخ ساز نقش تعیین کننده ای 

داشته است.
البتــه نباید فراموش کرد که دانشــگاه تبریز، از 
گذشــته تا به امروز، بزرگان زیادی را در عرصه های 
مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای 
سربلندی، سرافرازی و شــکوفایی کشورمان تربیت 
کرده، که نمونه بارز این مفاخر، سردار شهیدی چون 
مهدی باکری است، که دانش آموخته این دانشگاه بود.

بنابراین، پیشــگامی در نهضت انقاب اسامی، 
تقدیم اولین شــهید در قیام ۲۹ بهمن، شروع انقاب 
فرهنگی از این دانشگاه و پشتیبانی علمی و تجهیزاتی 
از رزمندگان اســام در هشت ســال دفاع مقدس از 
جمله دیگر افتخارات دانشگاهیان دانشگاه تبریز، در 

صحنه های خطیر انقاب اسامی است.
بــه نقل از فارس؛ آنچــه اختصاصا در این زمینه 
مورد تاکید بوده، اینکه دانشــگاه تبریز تنها دانشگاه 
کشــورمان ایران عزیز است که مورد حمله مستقیم 
هواپیماهای عراقی قرار گرفته است. نکته مهم دیگر 
اینکه، دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان دانشگاه تبریز 
در طول هشــت ســال دفاع مقدس، عاوه بر حضور 
مستمر در جبهه های جنگ، در پشت جبهه نیز همیشه 
فعالیت های مستمری برای تجهیز رزمندگان داشتند. 
به همین اعتبار، دانشجویان دانشگاه تبریز نیز به 
تبعیت از ولی زمان خویش، در راه تحقق آرمان های 
انقاب از هیچ کوششی دریغ نکردند و  علت اینکه در 
حال حاضر دانشگاه تبریز به عنوان »مشهدالشهدای 
دانشگاه های کشور« مطرح می شود، به خاطر شهادت 
۲۲ تن از دانشــجویان این دانشگاه، در ۲۷ دی سال 
۶۵، بر اثر یورش وحشیانه رژیم بعثی به دانشکده فنی 

این دانشگاه بوده است.
از این حیث، شــهدای دانشــگاه و در این میان 
شــهدای دانشــگاه تبریز از جمله شــهیدان باکری، 
شــفیع زاده و... که فارغ التحصیان دانشــگاه تبریز 
بودند، همچون سایر شهدای هشت سال دفاع مقدس 
کشــورمان با نثار جان خود و با الگوگیری از مکتب 
عاشورا و قیام امام حسین)ع(، موجب حفظ و احیای 
فرهنگ اسام ناب محمدی)ص( شدند، به طوری که 
عزت و اقتدار امروز ملت ایران در عرصه های مختلف 

به خاطر ثمره خون این شهداست.
کوتاه سخن آنکه شهدای دانشگاه و به ویژه شهدای 
دانشجو به عنوان سرآمدان  ایمان  و ایثار آگاهانه  باید 
همیشه و در همه حال در فضای جامعه ما زنده باشند 
و از این رو، زنده نگه داشتن یاد و نام این شهدا، گام 
نهادن در مســیر حرکت و راه آنهاست و با برگزاری 
آیین ها و یادواره های مختلف از جمله برپایی هر چه 
با شــکوه تر مراسم هفته دفاع مقدس، قدمی هر چند 
کوچک برای معرفی و شناساندن راه و آرمان های شهدا 

برای آشنایی نسل جوان برداشت.

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران مطرح کرد:
 انتقاد از غربزدگی 

در معاونت زنان ریاست جمهوری!


