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یونسکو در ترویج علم با مشارکت تعدادی از نهادهای علمی و کرسی 

های علمی، در راستای مسئولیت فرهنگی از جمله برخی از انجمن
اندازی کرده است ترویجی خود، پویشی را با نام "#علمی_شو" راه -علمی

 و باورهای غلطی که این به منظور مقابله با شبه علم و اخبار غیرعلمیکه 
روزها پیرامون کرونا ویروس جدید در جامعه منتشر شده، جایگزین 

در جامعه  می به جای هراس  از بحران کرونااندیشه و رفتار صحیح عل
 باشد.

گاهی و جلب مشارکت عمومی برای پیشگیری، کنترل و مقابله با آافزایش 
سازی میان و شبکه کرونا ویروس جدید، کمک به ایجاد گفتمان علمی

راستای افزایش آگاهی عمومی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در راستای  در گذارانسیاست مشارکت اساتید، پژوهشگران و نهادها، جلب
گاه  سازی جامعه، از جمله اهداف این پویش است.آ

رسانی ایران، انجمن علمی کتابداری و اطالعی انجمن ترویج علم ایران، پویش، که با همکار های طراحی و اجرای برنامه عملیاتیگاماز جمله  
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، شبکه آموزش )برنامه خونه 

های فعال در حوزه رسانه و تولید محتوا )ژنراتور، اینجاست(، استارتاپ
وی کست(، کانون توسعه فرهنگی کودکان، ایکوم و مؤسسه فرهنگی 

تشکیل  توان بهمی ی جام فیروزه" تشکیل شده است،هنری"سیما
 ذینفعان، تهیه مشارکت برنامه، جلب جلسات اتاق فکر برای طراحی

ترویجی برای انتشار در تلگرام، اینستاگرام و  و آموزشی محتواهای
های اجتماعی انتشار محتواهای تولید شده در شبکه، سایت کرسیوب

آموزان در راستای اهداف دانش شرکای پویش، طراحی جشنواره برای
 پویش اشاره کرد. ارزشیابی و و پایش پویش

و آدرس تلگرامی  unescocpsآدرس اینستاگرامی  به توانند برای دریافت اطالع بیشتر، مندان میعالقه آغاز شده و 2931 اسفندماه  12 این پویش از 
@unescocps های اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مرکز در پویش علمی شو، آورده شده است. در ادامه، بخشی از پیام .مراجعه کنند 

 

 وش علمی پویش  و علم ترویج در یونسکو کرسی
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   دکتر کیوان الستی

 شو_علمی#                   ؟                                                                                                           علم را باور کنیم؟ یا تسلیم آن شویم

گاه  اند ودو، گاهی کنار هم ایستاده اند و هم انقالبیون. اینانقالبات اجتماعی بزرگ را که مرور کنید، هم فالسفه در آن نقش داشته -1
 انقالبیون فیلسوف. اند و نهاند و از قضای روزگار، نه فالسفه انقالبی شدهمقابل هم جنگیده

اند. انقالبیون اما، دست به عمل زدهاند و کمتر ها شک کردهفالسفه به جزم
اند. شک دائمی بزرگترین فالسفه، اند و کمتر به شک افتادهخوب عمل کرده

مانع از عمل قاطعشان شده و در مقابل شمشیر نافذ و قلم برنده انقالبیون، 
 کمتر به شیرینی شکاکیت لرزیده است.

 ده است.انقالب از شک و جزم به یک اندازه سود بر ،حالبا این
کنند نیز تقسیم مشابهی متخصصانی که به رابطه میان علم و جامعه فکر می -2

 دارند.
اند. هدفشان از عمل )نه فقط مروجان علم، انقالبیون عرصه علم و جامعه

های نهفته در میان ترویج فرهنگ علم و ارزش انتقال محتوای علم بلکه(
 دانشمندان است.

هایی که ها از دانشمندانی که مروج علمی هستند، ژورنالیستدر صف خدمت آن اند.وجان، ایفای نقش کردهافراد قدرتمندی در لباس مر
، داران دیگری در سطوح متفاوتکنند تا درجهاند، متخصصانی که اتفاقات روز علمی را دنبال و ترویج میعلم را موضوع قلم خود قرار داده

 االجرا را در ترویج فرهنگای دارند. قلمی که قادر است انقالبی الزمنند، زبان و قلم قدرتمند و برندهداگاهًا چند زبان می اند.به خط شده
آل از دانش بشر اند اما نه به مبانی علم. ایمان به حقانیت علم و اینکه شکلی ایدهعلم محقق کند. اینان شکاکعلم و زدودن خرافه و شبه

های خوب علمی )که از غذا بیشتر در علوم طبیعی و ریاضی ها و یافتهست. همانند انقالبیون، به روشرا عرضه کرده است، ابزار کارشان ا
 است تا علوم انسانی( اعتماد و اعتقاد دارند.

شود که شاید علم همان چیزی است که کنند این نگاه نیز)از سر سرخوشی( میان عموم جاری میناچار، در میان آنچه ترویج میلذا، وبه
گوید ای دور. نگاهی که میای نزدیک، یا نهایت در آیندهها را( در دست دارد؛ چه امروز چه در آیندهها را )و به تأکید همه پاسخهمه پاسخ

 سوالی نیست که پاسخی علمی برای آن نباشد، و اگر "پاسخی" هست آن پاسخ در نهایت "علمی" است.
کنند و اگر دانشمند انقالب( به فالسفه نزدیکترند. کسانی که در حیطه علوم انسانی کار میدر مقابل، فعاالن دیگری نیز)در تمثیل  -3

ها به گاه است ولی نه آنقدر محکم که گاهی مانع از شک آنها تکیهنامیده شوند، از دانشمندان علوم انسانی خواهند بود. علم برای آن
 رابطه مثبت میان علم و انسان نشود.

ی باشد توانست به نحو دیگرکنند، اما در ارتباط با انسان. انسان برایشان انتخابگر است و انتخاب انسان شاید میرا درک میها نیز علم آن
و به شکل دیگری علم را برسازد. و همین که پذیرفته باشند که )شاید( انسان، به واسطه انسان بودن و آزاد بودنش، در چگونگی شکل 
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کند که در مواجهه با علم، پایگاه محکم مروج آن را چندان هم محکم قلمداد ( نقشی داشته است، کفایت میگرفتن علم امروز )شاید
 نکنند.

عزیز است و همین دلیل است که پرداختن به رابطه میان انسان و  های آن(ها )اگر نه بیشتر(، به اندازه علم مروجان )و یافتهانسان برای آن
عی نگرانی همراه است. این نگرانی که آیا اصواًل توسعه علم )شاید، اگر و حتی( خطراتی نیز برای انسان به همراه ها با نوعلم نیز برای آن

دهد و در نتیجه شیوه پرداختنشان به این رابطه را نیز از نوعی دیگر رقم ماند و آزارشان میخواهد داشت، گاهًا گوشه ذهنشان باقی می
 خواهد زد.

که رد پایش اگر دنبال شود چند سالی ما را به عمق تاریخ  های علمای طوالنی دارد؛ جنگبقهدو نوع تخصص، سا مباحث میان این -4
اش رسیدن نتیجه خواهد برد. در ماهیت این مباحثه اما جایی برای نگرانی نیست. حق و ناحقی نیز در میان نیست. که تعامل این دو نگاه،

 تر از همیشه است.اخالقیاتش )از تصادف روزگار( پررنگ  به نوعی از پیشرفت علمی است که
هایی که علم یک سوی مهم آن است )ازآن جنس که امروز در جهان درگیر آن هستیم( اهمیت این مباحثه را بیش از پیش روشن بحران

 خواهد کرد.
 

 

 

  دکتر یونس محمدی

 شو_علمی#                                                                                                                    اثر ویل راجرز و تصور کنترل بیماری کرونا
 

 توانید تست تشخیص بگیرید. اواًل تا می
 ادهانوم تدروساین پیشنهاد " بگیرید"."یک بیان برای همه کشورها داریم، تست بگیرید، تست بگیرید و تست بگیرید. از همه موارد مشکوک تست 

ش افزای اسفند است که خطاب به کشورهای دنیا برای مقابله با ویروس عالمگیر کرونا ارائه شد. 2۲رئیس سازمان بهداشت جهانی، در  گبریسوس"
جنوبی، بسیاری از کشورها هم همین کرهای هم رسیده و پس از نتایج چشمگیر کنندهتعداد تست کرونا در برخی از کشورها، به نتایج مثبت خیره

 سیاست را پیش گرفتند.
و  رافزایش تست، منجر به تشخیص مبتالیان بیشتر خواهد شد و وقتی مبتالیان مشخص شوند، امکان قرنطینه کردن و مقابله با انتقال ویروس، بهت

مبتالیان کشورها، حتمًا به معنای شرایط بد این کشورها در مقایسه با سایرین توان مدعی شد که "تعداد باالی تر انجام خواهد شد. بنابراین میراحت
 اند.این دلیل باشد که این کشورها بیشترین تعداد تست را انجام دادهتواند بهها مینیست" و آمار باالی آن

 با افزایش تعداد تست تشخیص، در دام اثر ویل راجرز نیفتید.
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در شعبه الف و فروشندگان  3و  2، 1فروشنده دارد: فروشنده  ۲شعبه کوچک خودروفروشی در شهری هستید که در مجموع فکر کنید مسئول اداره دو 
هر هفته یک  1نده شماره طور متوسط، فروشبه  در شعبه ب. ۲و  5، 4

هر هفته دو تا و الی آخر فروشنده  2فروشد، فروشنده شماره ماشین می
معلوم   با اندکی محاسبه کند.امله میماشین مع۲، هر هفته ۲شماره 

شود متوسط فروش شعبه الف، دو ماشین به ازای هر فروشنده و می
-می ماشین به ازای هر فروشنده را دارد. حال تصمیم 5شعبه ب متوسط 

را به شعبه الف منتقل کنید، چه اتفاقی می 4گیرید فروشنده شماره 
 افتد؟

شود و می 5/2ی هر فروشنده فروش متوسط هفتگی این شعبه به ازا
را دارد(، متوسط فروش  ۲و  5برای شعبه ب )که االن دو فروشنده 

چنین ترفندهایی در مجموع  دو رشد داشته است. شود. هرمی 5/5
کنند. به این اثر، پدیده کنند، فقط ظاهر را عوض میچیزی را عوض نمی

 گویند.ویل راجرز می
های کنیم. فرض کنید تعداد کیتشدگان تفکیک میفوت -3بهبودیافتگان، -2ابتالیافتگان، -1به سه گروه  در خصوص ویروس کرونا، افراد را

تیجه بیمارانی که قباًل شوند. در نکه به مراحل خطرناک بیماری برسند، تشخیص داده میتشخیص کشور افزایش یافته و طبیعتًا افراد بیشتری قبل از این
راد با درصد آیند. اضافه شدن این افشدند، اکنون ابتالیافته به حساب میتشخیص طوالنی و ناقص، سالم تشخیص داده میبه خاطر تشخیص ندادن یا 

ته باشیم، شود. از طرف دیگر هرچه تعداد تشخیص بیشتری داشتر به مرحله ابتالیافتگان، باعث افزایش میانگین تعداد بهبودیافتگان میبیماری ضعیف
 شوند.شدگان هم کمتر میشوند طبیعتًا تعداد فوتر بیشتری زودتر وارد پروسه درمان میچون تعداد بیما

-لهشدگان را نتیجه موفق سیاست مواجهه با بیماری )فاصشدن میانگین فوت گذار دچار خطا شود، افزایش میانگین بهبودیافتگان و کماگر سیاست
 که نتیجه افزایش میانگین تعداد تشخیص است.داند، در حالیگذاری اجتماعی( و کم شدن تعداد ابتالیافتگان می

ر واضحی کاهش طوبه یافتگی )کشندگی ویروس(بیماری کنترل شده است. مشخص است با افزایش تعداد تست، میزان فوت ثالثًا خطای بزرگتر:
ذار را در دام اثر ویل راجرز بیاندازد، بدین معنا که افزایش گاما باید دقت کرد که این افزایش تعداد تست تشخیص، امکان دارد سیاست کند.پیدا می

میانگین تعداد  که نتیجه افزایشداند، درحالیشدگان را نتیجه موفقیت سیاست مواجهه با بیماری میمیانگین بهبودیافتگان و کم شدن میانگین فوت
شود بیماری در مرحله کنترل قرار گرفته است. هنوز تا کنترل بیماری شود و آنکه تصور میتست تشخیص است. این خطا منجر به خطای بزرگتر می

درصد مبتالیان هم  ۲مبتال تشخیص داده شده است، که اگر مطابق مطالعات صورت پذیرفته تنها  ۰۰۹۹۹راه زیادی مانده است. تاکنون حدود 
اند و هنوز امکان ابتالی درایران تاکنون مبتال شده معیت ایران(هزار نفر )دو تا سه درصد ج ۲۹۹شناسایی شده باشند، چیزی حدود یک میلیون و 

 افراد بسیار زیادی در کشور وجود دارد.
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 دکتر کیوان الستی

 شو_علمی#                                                                   ساز؟موجود کوچکی که جهان را به چالش کشیده طبیعی است یا دست
 

آیا موجود کوچکی که جهان را به چالش کشیده، نتیجه طراحی هوشمندانه است یا از نوعی جهش و سازش با محیط حاصل شده؟ طبیعی است یا 
 گران ساخته شده است؟ساز؟ منشاء آن حیوانی است یا در آزمایشگاهی در چین توسط توطئهدست

اد کننده ایجسواالت گمراهتقسیمات ما )مثل طبیعی و مصنوعی( گاهی 
هم طبیعی نیست:  دانیم چندانچه که طبیعی میکند: بسیاری از آنمی

و اسب(، سگ و اسب و  ها گرفته تا گوسفندسگ ازحیوانات خانگی )
گوسفند بودنشان در نتیجه تغییراتی است که انسان ایجاد کرده. انسان بوده 

ها را از چرخه زاد و ولد که از گوسفندان پروار، فرزند کشیده و نحیف
ها را نابود اندام بوده و سرکشهای خوشخارج کرده است، حامی اسب

های خانگی ها را نسل به نسل تربیت کرده و به سگکرده است. گرگ
( خواهیدها، انسانی دخیل بوده که )اگر میتبدیل کرده است و در همه این

 بنامید. " طراحی هوشمندانه" اش
چه که طراحی شده و هوشمندانه قلمداد شده نیز بسیاری از آنسو، آناز 

ها با ها و سازش آنها( در طول زمان و از نوآوریهای پیچیده اطراف ما )کامپیوتر، موبایل و اتومبیلاند. فناوریچندان هم هوشمندانه طراحی نشده
ریدار چه که پسند خنیست که در کارگاه و آزمایشگاه خود از پیش به همه آن اند. مهندس هوشمندیبازار و سلیقه جامعه، شکل گرفته و تکامل یافته

 افتد اشراف داشته باشد.می
 شود؟های فرگشت تفاوت قائل میپس چه جذابیتی برای عموم غیرمتخصص هست که تا این حد میان طراحی هوشمندانه و نظریه

توان و نباید با جزئیات و مخلفات اضافه کند. کلمه "خلق" معنایی دارد که نمیمیها سنگینی بخشی از پاسخ، در ارزشی است که بر دوش واژه
از سکند. "دستمند" را برآورده نمیمندان( معنایی دارد که تلطیف آن، منظور آن "عالقهاش کرد. "ساخته شدن در آزمایشگاه" نیز )برای عالقهآلوده

به طراحی  پرور،مداران قاتلپرست و سیاستآن است ازصفرتا صد، در آزمایشگاهی که قاتالن پول و "آزمایشگاهی بودن" ویروس، ساخته شدن  بودن"
 خند و برق چشمان قاتالن(نظر از ردیابی نیمنیز )صرف اند که هدفش کشتار و کاهش جمعیت است و راه یافتنشسازی" مشغولهوشمندانه "دست

 نهفته است.در درایت سیاسی و درک رموز پنهان "باهوشان" 
هایی که کمترین ها است. پاسخترین پاسخهای علمی )چه دست و قصد انسان دخیل باشد و چه نباشد( سادهاز درایت سیاسی اگر بگذریم اما، پاسخ

های آزمایشگاه ها برخوردارند. افراد مرموز درگیرد و موجودات فرض گرفته شده نیز، از کمترین رمز و راز و پنهان بودگیموجودات را فرض می
 های دوزخی و اساتید در کوه المپ، درعلم جایی ندارند.شیاطین در داالن پنهان،

چرا   شان. پس آیا این امکان وجود ندارد که ویروس کرونا در آزمایشگاه ساخته شده باشد؟شان، بلکه به خاطر در دسترس نبودننه به خاطر عدم امکان
گویند، تلقین شیطان که می  میلیارد سال قدمتی" 14همان اندازه که امکان دارد کیهان ما دیروز خلق شده باشد و "که ندارد، همیشه امکان دارد: به 

چای زعفرانی کاشان، برای نظریهکردنآسا در یک میلیارد سال نوری فاصله از زمین مشغول دمغول  ایباشد. به همان اندازه امکان دارد که قوری
ند، به جای ابه همان اندازه امکان دارد، که دانشمندان چینی فرازمینی که در آزمایشگاه ساخت کرونای فرازمینی مشغول مینی باشد.پردازان توطئه فراز

ان مفید طکربن در بدنشان پیوندهای سیلیکونی به کار رفته باشد. به همان اندازه امکان دارد که نوشیدن روغن شتر با پنبه، ممکن است در درمان سر



 

 7 

ارد که ن موباشد. و چه کسی و چه مقامی و چه دانشمند بزرگی در زمین و فرازمین وجود دارد که بتواند ادعا کند و شواهدی ارائه کند که ثابت کند ای         
 از گفتن آن خوشحالیم( صادق نبوده و افسانه است و )خدای ناکرده( علمی نیست. )گفتیم و

 
 زادهه مهدیمنصور دکتر 

 شو_علمی#                                                                                                 کشورها حاکمیت و علم نهاد به اعتماد کاهش و کرونا
 

ارتی عب شود، بهمتخصص کمرنگ میها به تدریج به علم و عالمان در کنار وابستگی مردم به نهادهای تخصصی، اعتقاد آن آمیز،در جامعه مخاطره
از شناسایی و مقابله با ویروس کرونا ناتوان است، به تدریج از اقتدار در  اقتدار دانش تکنیکی در حال رکود و کاهش است. زمانی که علم پزشکی

رفته وهیچ مکانیسمی برای مهار،  شود. جامعه پزشکی در درمان بیماری کرونا در حال حاضر تنها به صورت آزمون و خطا پیشجامعه کاسته می
کنترل و درمان این بیماری ندارد؛ از همین روی بسیاری از مبتالیان، قرنطینه 

ها در زمان بیماری و دوره نقاهت خود ترجیح خانگی را به ماندن در بیمارستان
 دهند.می

آمیز، کارکرد علم و تکنولوژی تغییر پیدا معتقد است در جامعه مخاطره بک 
کند. طی دو قرن اخیر در کشورهای غربی، نظر دانشمندان جایگزین تقدیر می

اما به صورت متناقضی هرقدرکه علم و تکنولوژی در مقیاس  شده است.
دهد، اقتدار این جهانی، بیشتر زندگی را تحت نفوذ خود در آورده و تغییر می

ه علم و ظن بشود. از نظر بک، این عدم اطمینان یا سوءمتخصصان کمتر می
نسبت به نهادهای   توان آن را در فرسایش "اعتماد"تکنولوژی محدود نشده و می

 حاکم اجتماعی و سیاسی از قبیل دولت نیز مشاهده کرد.
وم ن علها نیز در کنار دانشمندابلکه آن آمیز جهانی، دیگر حامیان صرف قدرت و اعمال آن نیستند؛قدرت در جامعه مخاطرهمداران و صاحبانسیاست

 گیرند.های مختلف قرار میها در معرض نقدها و چالشطبیعی و دیگر برگزیدگان حوزه علم و فناوری و تکنوکرات
بیماری  در مقابله و کنترل این هاها نیز تا حد زیادی زیر سوال رفته است. زیرا دولتهمزمان با شیوع و گسترش بیماری کرونا در دنیا، مشروعیت دولت

ان هستند. دولت ایران نیز در شرایط جدیدی ازعدم قطعیت قرارگرفته است. لذا طبیعی است که دولت نتواند تصمیمات بلندمدت و قطعی کامال ناتو
نند. کبرای مهارت کنترل این بیماری بگیرد و ازاین روی تا حد زیادی مشروعیت خود را از دست خواهد داد و مردم به نوعی خودآیینی دست پیدا می

ی که در آن هرکس مختار به انتخاب سرنوشت خود است. بک از این شرایط به قرار گرفتن فضای بیشتر برای کنشگران برای "شکل دادن" به شرایط
کند. در شرایط نسبتًا نامطلوب تأمین اجتماعی و رفاهی، برخی از مردم با تحلیل هزینه فایده ماندن در خانه، گزینه بیرون سرنوشت خود تعبیر می

ها، مانع مدرسه و دانشگاه رفتن فرزندان تن را بر ماندن در خانه ترجیح دادند. برخی دیگر از مردم معتقدند که حتی با باز شدن مدارس و دانشگاهرف
امعه در جگرایی، آنومی و آشفتگی اجتماعی به دنبال کاهش اقتدار و مشروعیت دولت کنید نوعی از کثرتطور که مالحظه میخود خواهند شد. همان

 در حال ظهور و بروز است.
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 کیوان الستی دکتر

  شو_علمی#                                                                   راهی نیست به جز تشخیص راستگویان  ،برای تشخیص راست از دروغ

 به اریکبدل اگر نیست عجیب. بنویسد زردی یروزنامه را، درست اخبار اگر نیست عجیب. بگوید دروغگویی را، راست حرف اگر نیست عجیب
 .ندک تجویز( تصادفاً ) ساحری را «موفقی» درمان   اگر نیست عجیب و کند اشاره اصلی
 ماهری ازبندب کاربدل. باشد نظیریبی عاشق زردنویس باشد، خوبی نانوای دروغگو شاید

  .نباشد ماهر مارگیری از ترادیب و ترشریف و ترمهربان هیچکس شاید گاهی و باشد،
 از علم زردنویسان، از ادب دروغگویان، از راستی شنیدن از هست هراسی چه پس

 مارگیران؟ از درمان و جادوگران
 اشف و اصالت و ادب و راستی. بدل از اصل تشخیص در ناتوانی: است اندک اشکالش

 ،راست هم هرچقدر راست، حرف. خواهندمی دلیل بودنشان، شفا و اصالت و راستی برای
 نسخه و کند، روایت ایزردپیشه اگر جذاب، هرچقدر داستان بگوید، دروغگویی اگر

 .تندنیس موجه ... اما هستند شفا و جذاب و راست بپیچد، را آن منسوخی اگر شفا، هرچقدر
 خیصتش برای. گویانراست تشخیص جز به نیست راهی دروغ از راست تشخیص برای
 داردن راهی شرنگ، از دارو تشخیص و. متخصصان یافتن جز به نیست راهی ،بدل از اصل

 .گراندرمان تشخیص مگر( ندارد هرگز و)
 نه) را گراندرمان و اصالتشان، با را زادگاناصیل تخصصشان، با را متخصصان آثارشان، وزن   با را ادبا اند،شناخته هایشانراستگویی با را گویانراست

 .شاندعوی اصالت و تخصص و ادب با( که هایشان،درمان با تنها
 مهربانی انقدرد تنها( بیاییم) اند،داشتنیدوست هرچند ساحران و پردازانداستان و نانوایان و عارفان و عاشقان و مهربانان. است گرفته را شهر بیماری

 .بسپاریم گراندرمان به را درمان و باشیم شانداستان و نان و عرفان و

 

 سحر کوثری دکتر

 شو_علمی#                            در آینده                                                                                                                      09-آثار کووید

 سمت به را موازنه 1۰-دیکوو روسیو بروز رسدیم نظربه. ابدییم ظهور اقدامات و اندازهاچشم روندها، دادها،یرو کنشبرهم ریثأت تحت ندهیآ
 ،دادیرو نیا .است زده همبه( دارند یاگسترده اریبس راتیثأت فتندیب اتفاق اگر یول است کم هاآن وقوع احتمال که سازهایشگفت جنس از) دادهایرو

 :سازدیم ریپذامکان را یمتعدد یوهایسنار ،روسیو تیماه از یناش متعدد یهاتیقطعرعدمیثأت تحت
 سریم مدت یطوالن در یماریب کنترل ای و شود مهار مدت کوتاه در و باشد یفصل یماریب که یمعن نیا به ،زمان تیقطع عدم از ثرأمت یوهایسنار •

 .شود
 باالتر ای و 2۹- دیکوو به 1۰-دویکو جهش تیقطع عدم از ثرأمت یوهایسنار •
 باالتر ای و 1۰-دیکوو( استمرار مقابل در) یتوال تیقطع عدم از ثرأمت یوهایسنار •
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 محتمل، نانه،یبدب نانه،یبخوش هاآن از یبرخ اً عتیطب که سازندیم را ییویسنار گانه۰ یهالوتیپ ،شودیم جادیا محور سه نیا تقاطع از که ییفضا
 .بود خواهد مختلف یهاهیال در یخاص اقدامات و هااستیس ازمندین یی،ویسنار یفضا هر ،است مسلم آنچه اما .بود خواهند ریباورپذ ای و ممکن

 نیا ضعف و شدت که است یعیطب .کنمیم اشاره هاآن نیتریاصل به ادامه در که هستند ینیبشیپ قابل اثرات یدارا شیوب کم وهایسنار نیا همه اما
  :بود خواهد متفاوت مختلف یوهایسنار در آثار

 :یاقتصاد آثار
 یدرصد ۹.0 تا ۹.3 کاهش ی،کنزمک تیریمد مشاوره شرکت ینیبشیپ براساس -1

 2۹2۹ سال در جهان یداخل ناخالص دیتول
 کالن اقتصاد بر هم و( وکارهاکسب و خانواده) خرد اقتصاد بر هم کرونا راتیثأت -2

 .بود خواهد
 ،است رگذاریثأت هستند تیبااهم یاقتصاد نظر از که ییکشورها بر هم روسیو نیا -3

 .هستند فیضع یاقتصاد لحاظ از که ییکشورها بر هم
 خواهد یترمخرب یاقتصاد آثار باشد باالتر هاآن در روسیو وعیش که ییکشورها -4

 .داشت
 ارقر ریثأت تحت را شدن یجهان اً اساس و یجهان شبکه بر یمبتن اقتصاد ،روسیو نیا -5

 .داد خواهد
 :فناورانه آثار

 یمجاز یفضا و یتکنولوژ روشن سمت افتنی تیاهم-1
 داده کالن و یمصنوع هوش یفناور گرفتن قرار تیاولو در -2
 کیالکترون دولت و کیالکترون آموزش ک،یالکترون سالمت مانند ارتباطات و اطالعات یفناور یکاربردها بر شتربی توجه -3

 :یبهداشت/ یطیمح ستیز  آثار
 یاهیگ و یجانور یهاگونه یبقا و حفظ و هاجنگل ینابود کاهش -1
 تریآب آسمان تینها در و دکربنیاکسید و یاگلخانه یگازها کاهش -2
 نیزم کره یدما آمدن نییپا -3
 یعموم بهداشت ریچشمگ شیافزا -4
 سالمت نظام در ریرواگیغ یهایماریب مقابل در ریواگ یهایماریب افتنی تیاهم -5
 سالمت نظام در درمان بخش و بهداشت بخش به متوازن توجه -۲

 :یفرهنگ و یاجتماع آثار
 یزندگ سبک و مناسک مراودات، تعامالت، فرهنگ گرفتن قرار ریثأت تحت -1
 هاکنسرت و یشگاهینما یهابرنامه حج، ک،یالمپ زمان قیتعو احتمال مانند یعموم یرخدادها گرفتن قرار ریثأت تحت -2
 ریچشمگ صورت به یفرد تیخالق و هنر شیافزا -3
 یرانندگ تصادفات کاهش -4
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 ... و
 از یریدگای و ندهیآ به ناظر یهاروش از استفاده با بتوان تا باشدیم یاگسترده و قیعم مطالعه ازمندین ،آثار نیا از کیهر بسط که است واضح پر

 .نمود بکس سازیشگفت یدادهایرو با مقابله جهت فعال کنش و بخشتیرضا یآمادگ و نموده اقدام نامطلوب یجانب راتیثأت کاهش جهت ،گذشته

 

 

 یونس محمدی دکتر

 شو_علمی#                                         ها را تلف نکنیم                                                                                                              بحران
 یسرد روز. مبود شده کار به مشغول یاقتصاد نهاد کی در فراوان رنج از بعد یتازگ به و مدرستیترب دانشگاه یدکتر یدانشجو. بودم ساله 20 حدودا

 راه و نداشتم یاپشتوانه و پناه دیآیم ادمی که ییجا تا. داد را اخراجم امیپ سمیرئ ،«خودکار» با نوشتهدست کی در 4 ساعت یحوال و بود زییپا بود،
 از و زدم قدم و زدم قدم. دیباریم سرم بر آسمان از که بود آوار و شدم انقالب ابانیخ یراه و کردم ترک را آنجا شهیهم یبرا یخداحافظ بدون و افتادم

 هابحران نیا دیشا. مینکن تلف را هابحران» است گفته لیچرچ مکان فالن و جا فالن که آمدیم ویراد یصدا که گذشتمیم یفروشکتاب مغازه یجلو
 .نزند نمیزم یپولیب و حقوق بدون کار ماه 4 یخستگ تا بود یکاف جمله کی همان. «باشد ما یزندگ لحظات نیبهتر

 و خطرها ها،بیآس و شودیم متعارف یهاانگاره شدن شکستهدرهم باعث هابحران
 لیتشک یحروف همان از ینیچ زبان در بحران واژه. آورندیم وجود به یاتازه یازهاین

 کی نشانگر که همچنان بحران. اندداده شکل را «فرصت» و «خطر» که است شده
 را هابحران .باشدیم زین رشد یبرا یفرصت نشانگر است، دیتهد ای عهیضا ب،یآس مانع،
 . مینکن تلف

                                                                                                                      م؟ینکن تلف را هابحران چگونه
 اما دسینویم را ستمیس یتیریمد یهایینارسا کهاست  «ییجادو یخودکار» ،بحران

 . شودیم محو زود
 کزتمر یخاص حوزه یعیطب نظم و هاانگاره شکستن درهم بر ها،بحران از کیهر معموال

 تحت را هاحوزه یتمام در کشور تیوضع که است یابربحران 1۰-دویکو اما کنندیم
 :مانند ییهاضرورت. میافتی دست هاحوزه از یاریبس در رییتغ جادیا ضرورت به ،روسیو نیا بعدازظهور. است داده قرار ریثأت
  دولت، و مردم بهتر یریپذتیمسئول و نمودن پاسخگو منظور به یبستر جادیا��
 بهتر، یحکمران منظور به یاجتماع و یعموم یهارسانه تیظرف از استفاده��
 (کرونا یماریب تیریمد یمل ستاد دستور رغمیعل هابانک حساب از قسط برداشت مسئله مانند) هابحران تیریمد در ینظارت نظام بهبود و اصالح��
 بحران، تیریمد به یگفتاردرمان تیریمد از گذار ضرورت��
 (محور یریشگیپ سالمت نظام توسعه ضرورت مانند) نگرندهیآ تیریمد به نگردرمان تیریمد از گذار ضرورت��
  نهاد، مردم و یعموم ینهادها توسعه ضرورت��
 ها، بحران تیریمد به کمک در یاجتماع یهاهیسرما حفظ ضرورت��
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 .هابحران در توانمندساز و مولد نهاد کی به ریرپذیثأت نهاد کی از انیدانشگاه و هادانشگاه نقش اصالح ضرورت��
 یتیامن ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد تحول قرن کی کنندهیادآوری معلم 1۰-دویکو. »دارد مرگ دارد، فقر دارد، غصه دارد، درد خود با کرونا بحران

 @«.moh_fazeli شود یم رید زود یلیخ م،یرینگ فرا را درسش اگر. ماست یفرهنگ و
 یهایینارسا که ییخودکارها. «ییجادو یخودکار» اما ،کنندیم عمل فرصت و دیتهد قوت، ضعف، نقاط نگارش یبرا «یخودکار» مانند هابحران

 صورتنیا ریغ در. یبعد بحران تا شودیم محو چون ،میکرد که میکرد یبردارادداشتی آن یرو از نگارش، لحظه در اگر. دنکنیم گوشزد مارا
 .میشناسب بهتر را مشکالتمان دیشا تا شوند ادیز هابحران میکن دعا دیبا صورتنیدرا. میباش آن مجدد نگارش منتظر یبعد بحران تا ستیبایم
 
 شودیم روان ینوآور  با اما ردیگیم لکنت که «یخودکار » ،بحران 

 با که حال. میهست...  و یعموم ،یاجتماع ،یفن ،یتیریمد یهاینوآور انواع ازمندین هابحران هنگام در. است ینوآور بحران، تیریمد اهرم و هیپا
 مشکالت که ییهاینوآور. الذکرفوق یهایینارسا از کیهر در ینوآور. میکن تیریمد ترروان را آن ،ینوآور با م،یشد روبرو 1۰- دویکو بحران

 قشن ثرؤم یفایا در ینوآور) سازتوسعه و بسترساز یهاینوآور طورنیهم و( نیآنال یهااستارت خدمات ارائه وهیش در ینوآور) کند کم را ما یکنون
 (.هابحران در انیدانشگاه و علم نهاد
 خط «خودکار» ،1۰- دویکو که باشد. باشد کشور توسعه یبرا یعطف نقطه بلکه ق،یتعل نقطه کی نه بحران نیا که باشد. مینکن تلف را بحران نیا پس

 .باشد یتیریمد یهایتلخ بخش انیپا و زننده

 

 زادهسمیه کریمی دکتر

 شو_علمی#                                                       جامعه برای کرونا                                                                                                             
 یاجامعه به تا است یمغتنم فرصت ،اندپذیرفته را علم سخنگویان و نمایندگان عنوان به هادولت حرف و اندکرده اعتماد علم به جامعه اکثر که حال

 .بیاندیشیم کرونا یبرا
 نهدیم ارج را خود سالمت ابتدا ،مازلو هرم طبق نیز ایرانی جامعه که است مسلم ✓

 خواهد یریزطرح عالقه و ارادت ابراز جهت را یدیگر یهاگونه خود تعامالت در و
 ،یاسیس ،یاجتماع گسترده یهابزم در ما پیوسته همبه جامعه که است گونهاین .کرد

 آن گرمطالبه طبیعت جبر که کرد خواهد مالحظه وضوح به تغییراتی خود یاقتصاد
 به است دیری که است هاییسرزمین با شدن فرهنگهم راستای در یتالش و شده

  .گذارندمی احترام( اجتماعی) فیزیکی فاصله
 -نوع هم کردن رعایت ،انسانی هر برای کار بهترین ،شرایط این در رسدمی نظربه ✓

 این زیرا ،باشد -پیکرند یک اعضای آدم بنی ،فرمود که نیکوسخن سعدی مصداق
 راحتی به که است اولیه هایتشخیص از بعضی در عجیب و ناشناخته قدرآن ویروس

 انجیل ریتعب به ،نوعهم کردن رعایت با پس .کرد خواهد خود گرفتار را انسانی هر
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 بهداشت عایتر با آخرزمانی یا آپوکالیپتیک جامعه بطن در موضوع این. یافت را راه تاریکی در شدن گرفتار بدون و کرد زندگی نور در توانمی عیسی
 .شودمی مشخص دانشمند و علم به احترام و
 مجامع ،یرسم یهاسازمان مدارس، االن،سهم گروه- بلومر نظر از اجتماعی ثیرگذارأت عوامل عنوان به محیط و مدرسه مناسبات بر ویروس این ✓

 تعبیر همکالسی نام به چیزی که آورد وجود به شرایطی است ممکن آنالین هایآزمون و هاکالس برگزاری زیرا داشت؛ خواهد جدی تأثیر –یعموم
 قرن در. ودب خواهد مالحظه قابل زیادی حد به نیز یاجتماع و رفتاری هایازمهارت بسیاری یادگیری نظیر تربیتی عوامل در موضوع این باشد؛ نداشته

 عنوان به خانواده و شد خواهد ییهاچالش چه دچار ایدن که گیرد قرار شناسروان و شناسجامعه محققان ارزیابی مورد باید موضوع این (2۹2۹) 21
 .بود خواهد یدیجد یجد آزمون مورد ی،ریپذجامعه اول سازمان
 دایپ رد ییتوانا و انطباق واسطه به انسان فقط را سخت یهادانیم روزیپ ،بشر خیتار ماند؛ خواهد زنده شهیهم یبرا روسیو نیا رسدیم نظربه ✓

 لیتبد .داشت میخواه را یعاد یزندگ به بازگشت امکان ،آن با انطباق و یآورتاب باالبردن با تنها ما است، دانسته آن با انطباق و یآورتاب کردن
 1۰-دیکوو ریثأتتحت 21 قرن در خدمات، و ارتباط یالمللنیب مراودات مجامع، یبرگزار نیآنال یهاوهیش ،یدورکار به یکار معمول یهاروش

 رییغت ،یعموم اماکن در یبهداشت یهاپروتکل تیرعا شتر،یب یهاربات دیتول .رفت میخواه یدیجد کامالً  دوره به ما جمله از ایدن کل و بود خواهد
 .بود خواهد 1۰-دیکوو مهار یبرا یمیدا یراهبردها ی،زندگ سبک دیجد راتییتغ و بهداشت و نظافت یالگوها

 

 کیوان الستی دکتر

 شو_علمی#                                                      رموز سیاست                                                                                                                   

 
1 

 است، گرد نیزم که امدهید است، گرد نیزم دانمیم: اول روز
 .تاس گرد نیزم کردم فکر که دیشا بوده دید یخطا.... دانمیم که داندیم که یول: دوم روز
 ناگهان که شده باعث ینیچ مرد آن. است گرد هم دیشا م،یندار که خبر چند، هر: سوم روز
 .است گرد نیزم که بوده تصور که کنم فکر
 یمنافع ن،یماچ از زن فالن نکهیانه مگر. ستین گرد اما خود، یجا به شیلیدال: چهارم روز
 .ستین گرد نیزم که کنم فکر ناگهان که بوده ینیچ یاتوطئه که کنم تصور من که دارد
 جلسه مرموز، ی  نیرزمیز سازمان آن نداند که ستیک. است گرد حال نیا با یول: دهم روز

 گرد نیزم که کندیم یکار نیماچ و نیچ که کنم فکر من که انددهیچ توطئه و اندکرده
 .است

 ن،یزم عمق در شدهحبس سر   سه طان  یش که چه ستین گرد که است روشن اما: صدم روز
 نیزم مسحور همه نیماچ تا گرفته نیچ از که دهیجو خود دوزخ   در را سازمان یاعضا چنان
 .است گرد چطور که اندشده
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2 
 .دهندیم رشییتغ ای کندیم رییتغ ای جهان. ندارد ای دارد وجود ای یضیمر ست،ین  ای است گرد ای نیزم

 .است ییکتای سلوک کردن، یدانشمند. است یواحد مرام   بودن دانشمند. است یکی کردن یعلم کار نباشد، و باشد هرچه
 .است ییایزا و یسادگ شیهاارزش و یریانتقادپذ و تیشفاف هنجارش است، یجمع یکار کردن یدانشمند

  
 .کدرند و پنهان( اما باشند، است ممکن) ینیرزمیز یهاسازمان و ینیزم نیاطیش

 ستند،ین حلقابل( اما باشند، جابه دیشا) هیچندال و دهیچیپ مسائل
 .حاصلندیب و یته( اما شوند! ختهیر دیشا) هاتوطئه

  .کنندیم فکر آن به یراحت به گرانید که یاریبس به است نکردن فکر بلکه اند،نکرده فکر گرانید که است یزیچ به کردن فکر فقط نه کردن یدانشمند 

 

 یونس محمدی دکتر

 شو_علمی#                                                                                                                                                 مینیبینم که را آنچه م،ینیبب

 ما در برابر آنچه وجود ندارد، غافلیم. -1
ها در هریک از آن 4. این اعداد چه اشتراکی دارند؟ درست است عدد 411، 3۰4، ۰43، 421، ۰40، 024دو سری عدد داریم. سری الف(  ��

کند؟ سری این اعداد را به هم مرتبط می. چه چیزی 34۰و  ۰51، 204، ۰۹5، 002، ۹32، ۰54، 113وجود دارد. حاال سری ب( را امتحان کن. 
به مراتب دشوارتر از تشخیص « نبودن»گیری؟ تشخیص اند. از این چه چیز یاد میاستفاده نکرده ۲تر است، نه؟ جواب: هیچ کدام از عدد ب سخت

صوصیت اثر خ»وجود ندارد. علم این اثر را، است. به طور خالصه، گرایش به توجه به چیزی که وجود دارد به مراتب بیشتر از چیزی است که « بودن»
 گوید.می« مثبت
کید بیشتری بر آنچه هست می«. غافلیم»اند مشکل داریم. ما در برابر آنچه وجود ندارد، ما در اتفاقاتی که نیفتاده �� جود ندارد. کنیم تا آنچه وما تأ

کادمیک، فرضیه ر به چاپ تکنند. اما اثری که در رد فالن فرضیه یا نظریه بوده، به مراتب سختهای تایید شده، به انتشارات راه پیدا میدر محیط آ
 رسد. می

 .بینیمایم میشویم. اما معموال فقط آنچه را بر آن تمرکز کردهافتد میکنیم متوجه اتفاقاتی که مقابل ما میتصور می -2
بال برداری کردند که توپ بسکتآموزی فیلمو کریستوفر چیریس، از دو تیم دانش های دنیل سایمونزشناس به ناممیالدی، دو روان 1۰۰۹در دهه  ��

در  The Monkey Business Illusionدادند. یک تیم لباس مشکی و یک تیم لباس سفید پوشیده بود )دیدن کلیپ را به عقب و جلو پاس می
وسط  دهند بشمارند. ناگهاند دفعاتی را که پیراهن سفیدها، توپ ها را پاس میخواهند تعداشود(. در این ویدئو از بینندگان مییوتیوب پیشنهاد می

شود. اپدید میزند و خیلی سریع نای میاش ضربهرود، به سینهآموزی که لباس گوریل پوشیده بود به وسط اتاق میاین ویدئو اتفاق عجیبی افتاد. دانش
ریل؟ کدام دهند. گوزدگی تکان میعمولی شدی یا نه. نیمی از بینندگان سرشان را به نشانه بهتدر انتها از بینندگان پرسیدند که متوجه چیز غیرم

 گوریل؟
شود توضیح نامیده می« جمعیخطای حواس»شناسی است و آنچه را ها در روانیکی از مشهورترین آزمایش« رفتار شیطنت آمیز»آزمایش  ��
ن مثال: بینیم. در ایایم میشویم. اما، در حقیقت، معمواًل فقط آنچه را بر آن تمرکز کردهافتد میبل ما میدهد؛ ما مطمئنیم متوجه هر اتفاقی که مقامی
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تواند به اندازه یک گوریل، بزرگ و چشمگیر باشد اما اندازی که دیده نشده میهایی که تیم سفیدپوش داده است. عوامل غیرقابل انتظار و وقفهپاس
س ک، عبارت است از: یک موضوع با نهایت اهمیت و فوریت و این که ما باید حتمًا به آن توجه کنیم، اما هیچ«گوریل در اتاق»نبینیم. اصطالح  ها راآن

 م. گیریدانیم چه چیزهایی را داریم نادیده میماند. بنابراین اصال نمیخواهد در موردش چیزی بداند. هر چیزی که متوجه آن نشدیم، مغفول مینمی
 وگو کنیم بنویسیم، نشر دهیم و گفت -3

بینیم. در شویم و نمیدو اثر باال یک وجه مشترک دارند. در هر دو حالت، ما نابینا می
به مراتب دشوارتر از تشخیص « نبودن»، چون تشخیص «اثر خصوصیات مثبت»
جمعی، حواس شویم. در خطایاست، ما در برابر آنچه وجود ندارد، نابینا می« بودن»

شویم. اما، در حقیقت، معمواًل افتد میما مطمئنیم متوجه هر اتفاقی که مقابل ما می
 بینیم. ایم میفقط آنچه را بر آن تمرکز کرده

ای چه چیزی مورد غفلت همه است؟ با تمام سناریوهای حل چیست؟ در هر زمینهراه
ازه که به سروصدا واکنش نشان ممکن و در ظاهر ناممکن روبه رو شویم. "به همان اند

 دهیم به سکوت هم توجه کنیم". به چیزهای تصور ناشدنی فکر کنیم. می
چه بسیار موضوعاتی که اگر در زمان مربوطه، درست میدیدیم، االن تبدیل به مسئله 

به روزمرگی «. »تاریخ تکرار خواهد شد اگر باز نابینا باشیم»و معضل نشده بودند. 
 «. کر مسائل اساسی باشیمنیفتیم و به ف

ا که باید هوگو با کیست؟ چگونه دانش ضمنی را به دانش آشکار تبدیل کنیم؟ چه تصمیموظیفه بیناسازی با کیست؟ وظیفه پژوهش، نوشتن و گفت
 گرفتیم ولی روزمرگی نگذاشت. می
 بنیانگذار از اقتصاد منبع محور به اقتصاد کارامحور و اقتصاد دانش��
 های آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوریگذار و گسستگی نظامهادهای سیاستتعدد ن��
 های اقتصادی کشورهای توسعه صنعتی و سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری با سیاستعدم هماهنگی سیاست��
 ناکارآمدی مدل تمرکزگرا در آموزش عالی��
 محور در آموزش عالیناکارآمدی مدل عرضه ��
 ساماندهی )ایجاد، حذف و ادغام( مؤسسات آموزش عالیمسئله ��
 ضرورت اصالح نظام جامع سنجش و پذیرش کشور )کنکور(��
 مسئله ارتقای کارآمدی نظام جذب، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی��
 های بزرگبنیان با بنگاههای دانشسازوکار همکاری شرکت��
 و .... ��

ردیم که کبه چنین مسائلی فکر کنیم. ای کاش اگر آن موقع که فکر کردیم، نشر کردیم ولی کارساز نشد، بیشتر فکر میبهتر است در زمان مناسب 
 چگونه این مسائل به عنوان یک مسئله با اهمیت در دستورکار قرار گیرد.
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 کیوان الستی دکتر

 شو_علمی#                                                                                                                                     یتکنولوژ و علم اخالق و ابیکرونا

 را ردنک نقد یآزاد او به که ییهنجارها به بندیپا یعلم جامعه کی( الف: شودیم انجام یمیقد فرمول همان با ،یتکنولوژ و علم مسئوالنه ت  یفعال -1
 .دارند را کردنش نقد امکان آزادانه و کنندیم یبررس را آثار آن که یانیهمتا( ج شوند،یم ارائه تیشفاف با که یعلم آثار( ب دهد،یم

 کردن ترمسئوالنه یبرا گذاراناستیس و شناسانجامعه یسو از یترکامل روند شنهادیپ باعث که شد مطرح یگرید یاخالق مسائل ریاخ سال چند در
 متخصصان و بزرگتر جامعه به نسبت دیبا( متفاوت یامرتبه در هرچند) نقد مقابل در یریپذانعطاف و تیشفاف همان نکهیا: است شده یعلم تیفعال

 .اشدب داشته وجود زین( قیتحق جهینت تا یگذاراستیس ندیفرا یابتدا از و) گرید
 جوهو از یکی( یتکنولوژ یگذاراستیس و اخالق متفکران از) شومبرگفون رنه -2 

 فشار» نام با را کیتکنولوژ یهاینوآور مورد در مسئوالنهریغ یریگمیتصم
 که دهدیم رخ یزمان یگذاراستیس فشار. است کرده یگذارنام «یگذاراستیس

 آنقدر حال نیع در و یفور آنقدر( دانشمندان از) قدرتمندان و مداراناستیس خواسته
 توسعه ندیافر الزمه که) جامع توافق و ارائه یبرا یکاف تیشفاف و فرصت که باشد یسر  

 یهاسازمان که است یفشار کندیم طرح او که یمثال. داد نخواهد را( است مسئوالنه
 زا او. کردند جادیا اروپا در یتیامن یهایفناور از یبرخ شدن ساخته یبرا یتیامن

 با که کندیم صحبت اروپا یهافرودگاه در( اشرار با مقابله یبرا) بدن شیپو یتکنولوژ
 به هااهفرودگ در یخوب به زین یمدت و بود شده یبررس کامال یفن لحاظ به نکهیا وجود

 نگناهماه» واسطه به ییاروپا یکشورها یبرخ توسط یمدت از بعد اما شد گرفته کار
 .نکرد حل را مساله شد گرفته نظر در اروپا پارلمان در زین آن از استفاده یبرا بعدها که ییهاتیمحدود. شد اعالم ممنوع «اهداف با بودن

 یجوشهم .سرد یجوشهم مساله شد؛ علم اخالق یهابحث یبرا کالیپیت یمثال به لیتبد که آمد شیپ یدانشگاه جامعه در یامساله ،شیپ هاسال -3 
 یافراد حال نیا با. دانستندیم ریپذامکان( است موجود ستارگان سطح در تنها که یطیشرا یعنی) باال یلیخ فشار و حرارت در تنها نیا از شیپ تا را

 قاالتم قالب در را کارشان یکیتکن شرح نکهیا یجا به هاآن. نندک ممکن را( یمعمول اتاق طیشرا و دما در) سرد یجوشهم اندتوانسته که کردند ادعا
 یاسانهر موضوع نیا آنقدر و کردند غیتبل مورد نیا در هارسانه. فرستادند یعموم یهارسانه یبرا را یناکامل شرح بسپارند، انیهمتا یداور به یعلم
 .دیرسیم نظر به رممکنیغ انیهمتا سطح در یریگمیتصم گرید که شد

 رد،یبگ قرار نیمسئول زیم یرو یدیجد یهااستیس که شده باعث و کرده جادیا جانیه همه از شتریب که یزیچ ر،یاخ یهاسال در و ما، کشور در -4  
 ،یعلم یهاتقلب کنترل موضوع مورد در. است بوده رانیا از رونیب یهالیتحل و هارسانه ریتاث تحت باشد شده یناش جامعه داخل از نکهیا از شتریب

 تیمسئول تیاهم مورد در. بود گذاراناستیس توجه محل موضوع نیا کمتر nature و  science یالمللنیب اتینشر در موضوع شدن مطرح از شیپ تا
 واکنش هرچند. گرفتیم قرار نیمسئول یهایابیارز و هاتیحما مورد مساله کمتر 2۹4۹ گزارش از شیپ تا صورت، نیهم به زین دانشگاه یاجتماع

 زیم یرو ارب نیاول یبرا موضوعات نیا گرفتن قرار و تریجد توجه اشجهینت اما بود، هاگزارش کردن قلمداد رانهیسوگ و اعتراض موارد نیا همه به هیاول
 یهاژوهشگاهپ و هادانشگاه درون یداخل متخصصان ن،یا از شیپ  ایآ که است نیا سوال اما. است یمبارک اریبس موضوع البته که بود، گذاراناستیس

 شهیهم حال نیا با. داشته وجود هشدارها نیا شهیهم که دهدیم نشان شواهد بودند؟ نداده یهشدار چیه ایآ و نکرده توجه موضوعات نیا به خودمان
 .اندشده قلمداد یاهیحاش موضوعات عنوان به زین
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 و ینظام یهاسازمان که است ییهاتیفور از یناش یگذاراستیس فشار. است حاکم ما یتکنولوژ و علم یفضا در همزمان باال مورد سه هر -5 
 و انیهمتا ینظرده یبرا فرصت که است ادیز آنقدر بازخورد ارائه یبرا تالش و یعموم یهارسانه به توجه نیهمچن. دهندیم صیتشخ یاسیس

  .دارد تیاولو مانیبرا مرزها درون از شتریب مرز رونیب گذشته، یهامثال همانند نیهمچن. شودینم جادیا گرید متخصصان
 یبازخوردها به نسبت ما شتریب یریپذواکنش -2 و کندیم ناممکن را یرینقدپذ و کدر را یعلم یفضا ،یگذاراستیس فشار -1: است روشن جهینت

 نسبت به یعموم یهارسانه در بازتاب شتریب کردن دایپ تیاهم -3 .است کرده خارج گود از عمالً  را یداخل متخصصان از یبزرگ بخش ،یمرزبرون
 ابیکرونا همانند یمحصوالت ییرونما نهایا همه جهینت و است شده هابحث شدن مانند-کاتوریکار و دقت عدم باعث ،یعلم اجتماعات دأییت

 .است یصدمتر و یاهیثانپنج
 به که ددار یطیشرا شده منجر آن یریگشکل به که یندیفرا که است نیا بحث همه. ستین یاخالق یلیتحل موضوع موردنظر، محصول ییکارا -۲ 

  .ستین یکاف هیتوج یدارا یاخالق لحاظ
 

 زادهدکتر منصوره مهدی

 شو_یعلم#                   گذارند؟مخاطرات غیرقابل کنترل همانند ویروس کرونا چگونه بر احساس امنیت وجودی تاثیر می
 
مانند دولت هستند، مخاطراتی که دارای شدت بسیار و تهدیدکننده های بزرگی کنترل افراد و سازمان ناپذیری که خارج اززندگی با مخاطرات اجتناب 

ها انسان و به طور بالقوه کل بشریت هستند، موجب افزایش احساس اضطراب دائمی است که بسیاری آن را بارزترین ویژگی دوران زندگی میلیون
شناسان و روانشناسان تمهیدی برای توان کرد؟ آیا جامعهچه می اند. حال این سوال مطرح است که در مواجهه با این نگرانی عمومیحاضر دانسته

  اند؟نجات بشر از این احساس نگرانی دائمی اندیشیده
آیا به میزانی که به سالمت جسمی مردم در شرایط شروع کرونا توجه شده است، 

وز رها نیز توجه شد؟ مسئولین محترم با اشاعه آمار روزبهبه سالمت روانی آن
های ناشی از این ویروس، موجی از نگرانی دائمی را در جامعه یان و فوتیمبتال

ها پس از مهار کرونا آثار آن در جامعه باقی ایجاد کردند. نگرانی که شاید سال
بماند و بر تصمیمات افراد تاثیر بگذارد. آیا وقت آن نرسیده است که در کنار 

کمی هم به فکر سالمت  سالمت جسمانی مردم دراین روزهای سخت قرنطینه،
 ها باشیم؟روان آن

های جمعی ما برای کاهش ترس و اضطراب ناشی از شیوع کرونا در رسانه
 جامعه، تا چه حد موفق بودند؟

شناسان در تحلیل شرایط اجتماعی برای کاهش ترس رسالت امروز ما جامعه
 عمومی چیست؟

ا و هگران اجتماعی را به خود مشغول کرده است. باشد تا با اندیشیدن پیرامون آنز تحلیلها سواالت اساسی است که این روزها ذهن بسیاری ااین
 ارائه راهکارهای عملیاتی تا حدی بتوان در خط مقدم جنگ روانی این روزها نقشی داشته باشیم.
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 دکتر رضا حافظی

 شو_علمی#                                                                                                                                           زیست خوب استحال محیط
 
دست به گریبان بودند،  1۰-کوویدبا خود به همراه آورد و در روزهایی که جوامع با مدیریت انتشار پاندمی  1۰-هایی که کوویددرکنار تمام بحران 

تری تجربه کردند ای کاهش چشمگیری داشت، تقاضا و مصرف سوخت روند نزولی طی کرد و شهرهای آلوده جهان روزهای پاکگازهای گلخانه
ساز رویارویی با بحران آب را فراهم ، زمینهها از مصرف بیش از اندازه منابع آبی افزایش یافته و تغییر رفتار بهداشتی افراد)البته باید اشاره کرد که نگرانی

های متعدد برای متحد ماندن کشورها برای آورده است(. اما اگر به بیانیه
ها طی دو دهه اخیر اشاره کنیم، معترفیم که کاهش انتشار و ناکارآمدی آن

محیطی در زمینه کاهش انتشار، اتفاقی پایبند ماندن به تعهدات زیست
ی رقم بخورد، آن هم تقریبًا در سرتاسر جهان. اگرچه این نیست که به راحت

ها انجامید، اما نه با شیبی تعهدات مؤثر بودند و به اقداماتی از سوی دولت
 1۰-های ناشی از دستکاری بشر الزم بوده است. کوویدکه برای التیام زخم

، لبشاید قوی سیاه )اشاره به کتابی با همین عنوان به قلم نسیم نیکالس طا
 آمریکایی( قرن بیست و یکم باشد؛ اما به شکل معجزه-نویسنده لبنانی

یادمان نرود تغییر اقلیم   های کنترل تغییر اقلیم را به جلو برد.آسایی برنامه
های واگیردار دامن زده است )به عنوان نمونه به خود بر شیوع بیماری

زدایی با هدف برداشت بیشتر روغن پالم )سود مالی( دایی در مالزی مراجعه کنید. این جنگلزاطالعات مربوط به شیوع بیماری ماالریا در پی جنگل
افزایش خواهد یافت زیرا کشورها در رقابتی برای بازسازی سریع اقتصاد خود، محیط پیرامون را فدای  1۰-ها برای دوره پساکوویدبوده است(. نگرانی

آفرینی را در توسعه پایدار جستجو خواهد کرد. این امر بدان معناست که انحراف از و مطلوب، ارزشکه سناریرشد اقتصادی خواهند کرد. حال آن
زیست، توسعه پایدار و ایجاد توازن بین جهانی شدن و توسعه محلی( برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت قابل آینده مطلوب )صلح بین انسان و محیط

 بینی است.پیش
های آن در رأس قابل کنترل و مدیریت است، لیکن همت و تعهدی برای مرتفع ساختن ریشه 1۰-ایم که پاندمی کوویدافتهاگرچه با گذر زمان دری

اند و چون های دیگری نیز در قرن حاضر سر بر آوردهاقبال نباشد. بحرانحد خوشها دیده نمی شود )الاقل تاکنون(. شاید بشر همیشه تا ایندولت
کنترل آن است. اما ناپذیر ناشی از عدمها تغییر اقلیم و تبعات جبرانترین آنکنند. از مهمآینده جامعه انسانی و زمین را تهدید میهای سرطانی، سلول

کنند، خصوصًا در مواردی که تعهد بر رفع آن، فشارهای اقتصادی به ها کمتر به آن توجه میهایی، عوارض تدریجی دارند، دولتچون چنین چالش
 اه دارد.همر

و  ها و بازتعریف مفهومانداز مشترک و متعهد ماندن به آن است که با تغییر در الگوهای فکری دولتبخش، ایجاد چشمرسد تنها راه نجاتبه نظر می
 ارزش )توسعه پایدار در مقابل منابع مالی صرف( هموار خواهد شد.
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 دکتر آرش موسوی

 شو_علمی#                                                                                                                                       مرگ با مواجهه تکنیک  و کرونا
 

گیرد. دراین شکل استفاده قرار می های رفتاری است که برای معالجه اختالالت اضطراب موردتکنیک "مواجهه" نوعی تکنیک در مجموعه درمان
مقابله به  شود که اینتصور می دهند.خطر با منبع اضطراب یا بافتار )زمینه( آن مواجهه میدرمان، بیمار درگیر با اضطراب را در یک شرایط سالم و بی

راب تالالتی همچون اختالل اضطکند تا بر اضطراب و پریشانی خود غلبه کند. مطالعات متعددی، کارآیی این تکنیک را در درمان اخبیمار کمک می
 اند.فراگیر، اضطراب اجتماعی، وسواس اجباری و فوبیاهای خاص نشان داده

تکنیک مواجهه در این روزهای کرونایی، که مدیریت اضطراب و تشویش، بخشی 
ناپذیر از زندگی روزمره ما شده، انتخاب بدی نیست. بخش بزرگی از جمعیت جدایی

کنند. جانبه را در زندگی خود تجربه می"پاژ" فراگیر و همه جهان در این ایام نوعی
های بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، خالی از زندگی و جنبها و کوچهخیابان

وجوش همیشگی است. زنگ مرگ، که همیشه در میان هزاران صدای کوتاه و بلند 
-بسیاری از کوچه ماند، اینک تنها صدای باقیمانده درشد و ناشنیده میروزمره گم می

 هاست.ها و خیابان
که زندگی واقعی کمابیش به نوعی زندگی مجازی تبدیل شده، بسیاری از رسانهحال

آفرینند و از این طریق نگرانیخوانند و برای ما سرگرمی میها ما را به سرگرمی می
اما،  هکنند. تکنیک مواجههای ما را برای فواصل زمانی کوتاهی به فراموشی تبدیل می

یعنی مرگ خود را بازسازی و باور  مان،های کروناییترین منبع ترسخواهد که عمیقکند. این تکنیک از ما میدرست عکس این را از ما طلب می
لکه به ما ند، بخشکاهای ما را میترین اضطرابهای مرگ خیره شویم. مواجهه با مرگ و پذیرفتن آن، نه تنها ریشه عمیقکنیم و مستقیم به درون چشم

دهد تا شاید برای یکبار هم که شده، نوعی تجربه اگزیستانسیال ژرف )مواجهه با مرگ( را از سر بگذرانیم و فرایندهای شناختی، این فرصت را می
 اندیشیم.ها بیهای فیزیولوژیک همراه آن تجربه را بشناسیم و درباره آنعواطف و انگیختگی

 گوید: مرگ نقطه مقابل زندگی نیست، بلکه بخشی از آن است.معاصر ژاپنی درباره مرگ میهاروکی موراکامی، نویسنده 
د ترین فقدان چیزی است که درون وجوترین فقدان در زندگی ما نیست. بزرگگوید: مرگ بزرگنورمن کازینز، نویسنده آمریکایی هم درباره مرگ می

 کنیم.میرد هنگامی که داریم زندگی میما می
 آفریند.گوید: مرگ یک کلمه است، یک تصویر است، و همین کلمه و تصویر است که وحشت مینا مورتی، فیلسوف هندی هم درباره مرگ میکریش

ند. اها زنده بودند و مرگ را تجربه نکردهاما معنای واقعی این جمالت چیست؟ آنچه روشن است این است که گویندگان این جمالت هنگام نوشتن آن
ها برای اینکه درکی ژرف از مرگ پیدا کنند، چیزی شبیه تکنیک مواجهه و فرصتی برای استفاده از آن تکنیک بوده است. این نها راه برای آنشاید ت

 تکنیک و فرصت استفاده از آن، در این روزهای قرنطینه و کرونا در اختیار ما هم هست.
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 رضا حافظی دکتر

 شو_علمی#                                                                                                                                 یا ...  ، یک رخداد نادر 09-کووید
 

سازمان جهانی بهداشت در چین و متعاقب آن در سراسر جهان، نظام سالمت و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است.  1۰-شیوع کووید
تر از قبل هم شده است. تصمیماتی که امروز در (، این ویروس را پاندمی اعالم کرد. این روزها این چالش جدی2۹2۹مارس  11) 13۰۰اسفند  12

شود به ما کمک خواهد کرد تا دانشی از نحوه المللی گرفته میسطح ملی و حتی بین
نیم. احتمال روبرو شدن با چنین رخدادی در ها در آینده کسب کبرخورد با پاندمی

آینده، دور از انتظار نیست. در شرایط کنونی برخی کشورها در تالشند از تجربیات 
های که، اگرچه به جنبهبرداری کنند. نکته جالب اینموفق و ناموفق سایر ملل بهره

اخیر های شود، اما گردش اطالعات بین کشورها در ماهنظام سالمت محدود می
 سابقه بوده است.بی

-دانش پزشکی در دهه ابتدا کمی به گذشته برگردیم و چند دهه اخیر را مرور کنیم.

دهد های گذشته رشد چشمگیری داشته، اما در عوض آمار و اطالعات نشان می
های واگیردار و تعداد مبتالیان، در حدود چهار دهه میزان مواجهه بشر با بیماری

توانید به آمار داشته است )برای درک بهتری از این ادعا، میاخیر رشدی نمایی 
 2۹۹2 یکم )وویکم مراجعه نمایید(. اوایل قرن بیستهای میانی قرن بیستم تا اوائل قرن بیستهای عفونی نوپدید، طی دههمربوط به تعداد بیماری

کشف شد. این  MERS-COVقاره شیوع پیدا کرد. یک دهه بعد، کشور و پنج  3۹هزار نفر را آلوده و در  ۰حدود   SARS-COV-2( 2۹۹3تا 
درصد را  3۹ای چون شتر به عنوان میزبان، به انسان منتقل شد و نرخ مرگ و میر حدود گشت و از طریق واسطهکرونا ویروس نوپدید به خفاش برمی

 ثبت کرد.
ان است، لیکن پرسش مهمی ذهن را به خود درگیر کرده: با وجود رشد اگرچه اولویت در حال حاضر، پاسخ به نیاز درمانی جامعه و مدیریت بحر

 در ادامه تالش می کنم پاسخی کوتاه به این پرسش بزرگ بدهم.  اند؟های اخیر چه بودهها در دههدانش پزشکی، عامل یا عوامل اپیدمی و پاندمی
 جهانی شدن. -3ثباتی اکوسیستم، بیناپایداری و  -2رشد جمعیت،  از  -1ترین آنها عبارتند از: شاید مهم

، مرشد جمعیت یعنی دستکاری بیشتر بشر در طبیعت، یعنی حضور بشر در مناطقی که پیش از این کمتر شناخته شده بودند و این امر به طور مستقی
متر قابل های غیرقانونی و تبعات کر جنبهعالوه، تجارت حیوانات وحشی، که بیشتکند. بههای نوپدید کمک میها و ویروسبه تماس انسان با باکتری

 شود، توانسته اثر شگرفی بر انتقال بیماری بین انسان و حیوان داشته باشد.کنترل را شامل می
یوع شتوان به تفصیل پرداخت، اما تنها به اشاره به توان صنایع غذایی و استانداردهای موجود آن را نقد کرد. به این موضوعات میبا همین نگاه می

 کنم.بسنده می H5N1  و H1N1های ویروس
 ( قابلیت جابجایی.2( ارتباط گسترده و درهم تنیده و 1شدن با دو ویژگی بارز بگذارید: این موارد را در کنار جهانی
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میلیارد  4نو چینی و ثبت حدود با سال  ، تقارن آن1۰-توان ادعا کرد که مواجهه با ویروس نوپدید، دور از ذهن نبوده است. در مورد کوویدحال می 
های بشری را با ، در عرض چند ماه، نظام1۰-روز برای ویروس کووید 14میلیون انسان، با لحاظ کردن دوره نهفتگی حدود  3۰5سفر توسط حدود 

 اختالل روبرو کرد.
ای که در سطح کالن مختلف است. آخرین نسخه هاینگاری و مشارکت تخصصحل چیست؟ حتمًا ابعاد چندگانه این مسئله، لزوم آیندهاما راه

بینی خود و بازسازی محیط آسیب دیده پیرامونی خویش است. تحت توان پیچید این است که جامعه انسانی نیازمند ایجاد تغییر در پارادایم جهانمی
تر، ها با منشاء غیرانسانی خواهند بود. به زبان سادهیگیری بیمارها کمتر شاهد همهچنین شرایطی، عالوه بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی جامعه، ملت

 توسعه پایدار باید جای خود را به نظام ارزشی اقتصادی کنونی بدهد.
 

 دکتر یونس محمدی

 شو_علمی#                                                                                                                                        حل شده در سیستم یا منتقد آن
 
 نقد درون سیستمی  -1

هنوز نتوانستیم  ن"کرونا حد وسط ندارد، یا مرگ هزاران نفر را باید بپذیریم یا قرنطینه شدید الزم است. ما االن بینابین این دو سیستم هستیم. برای همی
  نداریم."این بیماری را کنترل کنیم. سیاست مشخصی هم 

است. نقد به تصمیمات دولت. این مسئله بارها تکرار شده است  ۰۰فروردین  24ریزی ستاد فرماندهی کرونا، در جمالت باال، گفته معاون برنامه
آید که آیا یک می دارد. این سوال پیشها و یا کل سیستم روا میها، انتقاداتی را به سایر زیرسیستمکه یک فرد در قامت مدیریت یکی از زیرسیستم

ند و کننده خود انتقاد کتواند به کل سیستم یا دولت منصوبمسئول یا مدیر می
 اش را زیر سوال ببرد؟تصمیمات

 نظر نیست، یا جاهل است یا احمق یا بدخواه.کسی که بامن هم  -2
کنندگان در آزمایش، شناس سوئدی، پیتر یوهانسون، اجازه داد شرکتروان

دو فرد را که تصادفی انتخاب شده بودند، یک لحظه ببینند و چهره عکس چهره 
جذاب تر را انتخاب کنند. او سپس عکس موردپسند هرکس را از نزدیک به وی 

های عکس را توصیف ترین خصوصیتها خواست جذابنشان داد و از آن
کنند. با وجوداین، با یک تردستی، جای دو عکس را عوض کرده بود. بیشتر 

کنندگان در تشخیص آن شکست خوردند و با جزئیات شروع کردند به تشرک
نگری را که چرا آن عکس را ترجیح دادند. این مطالعه، خطای درونتوجیه این
ازاندازه یشب کنیم. اگرها را دستکاری میکنیم، یافتهنگری میازحد به باورهای خود". ما وقتی دروننگری یعنی اعتماد بیشدهد. "خطای دروننشان می

ی با نگری هستیم و کسبه مشاهدات درونی اعتماد کنید، ممکن است یک زنگ بیدار باش وحشتناک در انتظارتان باشد. زمانی که دچار خطای درون
ار در اختی طور مشخص اطالعات الزم را دهیم: الف( فرض بر جهالت طرف مقابل: طرف دیگر بهالعمل نشان مینظر ما موافق نیست، سه نوع عکس

طرف مقابل اطالعات ضروری را دارد،  فرض بر حماقت طرف مقابل:  دانست، او هم نظر مشابهی داشت. ب(چه را که تو میدانی میندارد. اگر آن
قابل: طرف ماحمق است. ج( فرض بر بدخواهی  او گیری آشکاری برسد. به عبارت دیگرتواند به نتیجهاما ذهنش به اندازه کافی رشد نکرده و نمی

  .کندکند اما به شکل عمدی مقابله میطرف مقابل اطالعات ضروری را داراست. موضوع را درک می
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 رفتار انحرافی مثبت -3
ماعی، مسئولیت اجت زنی،مفهومی در ادبیات رفتار سازمانی وجود دارد تحت عنوان اقدامات مثبت سازمانی که برخی از انواع آن عبارت است از: سوت

 ر شهروندی سازمانی، وفاداری سازمانی و رفتار انحرافی مثبت.رفتا
)یا یک سیستم(، داوطلبانه و با انگیزه اصالح بهبود باشد. توسعه این  گویند که در تعارض با معیارهای سازمانرفتارهایی می رفتار انحرافی مثبت، به 

 شد. یکی از این رفتارها نقد سیستم است.رفتار، اگر براساس اصول صورت پذیرد، منجر به رشد سیستم خواهد 
 مسئولین بدون لکنت، سیستم را نقد کنند -4

برداری از انحرافات مثبت سیستمی. تنها راه درمان اول( دوری از خطای خودنگری، دوم( بهره سیستم به دو دلیل باید اجازه دهد مدیرانش نقاد باشند:
ا ب بایست به مشاهدات درونینظران، نقد درونی بیشتر است. اجزای هر سیستم میر با غیر همگانه مذکوخطای خودنگری و دوری از مواجهه سه

 کند.همان تردیدی نگاه کند که به ادعاهای افراد غریبه نگاه می
قد شود تا سیستم نبایست گیرند دست از نوشتن و نقد برندارند. در سیستم هضم و حل نشوند. میپس افراد همیشه ناقد، زمانی که مسئولیت می

 .ترین منتقد خودت باشگیرانهسخت اصالح شود.

 

 

   

 برگزاری دومین جلسه طرح ستاپ

، با حضور دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز، دکتر سحر کوثری، دکتر مهدی پاکزاد و دکتر 13۰۰فروردین ماه  20در این جلسه، که روز 
مرکز، دکتر مهدی جعفریان، رییس گروه پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز، دکتر یونس محمدی، سرپرست رضا حافظی، از اعضای هیأت علمی 

وردی، کارشناس واحد پایش و تحول مرکز، برگزار شد، دکتر پاکزاد، توضیحاتی مجید بیک آقایناوری و نوآوری و فپژوهی علم، شبکه ملی سیاست
ریزی ها و تجربیات پیشین مرور و اعالم شد طبق برنامهو ارتباط آن با سامانه ساتع ارائه کرد. سپس، چالش سازیدرخصوص پیشینه کار، نحوه پیاده

، تحویل گرفته شود و در صورت نیاز، موارد تکمیلی جهت اعمال تغییرات، به مجری 13۰۰انجام شده، نسخه اولیه سامانه ستاپ، تا انتهای اردیبهشت 
 برآورد شده است. 13۰۰اندازی سامانه ستاپ، انتهای خرداد ماه راهاعالم گردد. زمان تقریبی 

 نشریه رهیافت  ت تحریریهأهیتشکیل جلسه 
مدیر مسئول این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی،  برگزار شد. در 33فروردین ماه  12چهارمین جلسه هیأت تحریریه نشریه رهیافت، در تاریخ 

دکتر  بهشتی، دکتر رضا مکنون، دکتر مقصود فراستخواه،قدیمی، سردبیر فصلنامه، دکتر محمدرضا آراسته، دکتر محمد حسینی، دکتر اکرم فصلنامه
گیری صمیمتهای صورت گرفته ارائه شد و عمران، دکتر هادی خانیکی، دکتر فریده عصاره و دکتر محمد توکل برگزار شد، گزارش فعالیتابراهیم صالحی

 نظر گذاشته شد.به بحث و تبادل(، ۰۰)زمستان 0۲( و شماره ۰۰)پاییز 05ن نشریه شماره در خصوص تدوی
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 برگزاری جلسه پروژه سند ملی آمایش سرزمین

شنبه  صورت مجازی، روز  سه که به  شت  ۲در این جل شاور وزیر و رییس13۰۰اردیبه ضور دکتر وحید احمدی، م مرکز، دکتر اکرم قدیمی،  ، با ح
سه پژوهش و معاون پژوهش و فناوری مرکز، دکتر حبیب س شاهی، رئیس مؤ سرین نور شکده مطالعات فناوری، دکتر ن الله طباطبائیان، رئیس پژوه

سعه و آیندهاردالن، رئیس مرکز پژوهشریزی آموزش عالی و علیرضا آزمودهبرنامه ضمن اعالم نهای تو شد،  ظر ناظر پروژه، آقای دکتر نگاری برگزار 
های آتی، نژاد، مدیر امور آموزش عالی ساااازمان برنامه و بودجه کشااور، گزارش فاز اول پروژه ارائه شاااد و ضاامن تعیین برنامهغالمرضاااا گرایی

 های فاز دوم پروژه صورت گرفت.ریزیبرنامه

 
 

 برگزاری چهارمین جلسه طرح ستاپ

، با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری 13۰۰اردیبهشت ماه  ۰در این جلسه، که روز 
تر مهدی پاکزاد و دکتر رضا حافظی، از اعضای هیأت علمی مرکز دکتر مهدی جعفریان، رییس گروه پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز و مرکز، دک

سازی و تدقیق دامنه تعهدات و اقدامات مورد انتظار از مرکز در شفاف یکز  برگزار شد، مقرر شد براآقای مهدی نصیری، مدیر مدیریت منابع مالی مر
وزارت عتف، برگزار شود و چنانچه در مواردی نظر ایشان با  یکز و معاونت محترم پژوهش و فناورمابین ریاست محترم مرای فیطرح ستاپ، جلسه

 نامه مصوب ستاپ مغایر بود، موارد مربوطه در قالب یک صورتجلسه تدوین شده و مالک عمل قرار گیرد. آیین

رح، موظف است مطابق با نظرات اصالحي که پیشتر توسط کارگروه ستاپ به ایشان ارائه گردیده است، نسبت همچنین عنوان شد شرکت مجری این ط
 به اصالح پروپوزال و فرآیندهای طراحی شده برای ستاپ اقدام نماید.

 

 برگزاری سومین جلسه طرح ستاپ

، با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری 13۰۰اردیبهشت ماه  ۲در این جلسه، که روز 
دکتر سحر کوثری، دکتر مهدی پاکزاد و دکتر رضا حافظی، از اعضای هیأت علمی مرکز، دکتر مهدی جعفریان، رییس گروه پایش، نظارت و مرکز، 

رکز مارزیابی عملکرد مرکز و آقای مهدی نصیری، مدیر مدیریت منابع مالی مرکز، برگزار شد، به فرآیند تسهیل اجرایی شدن سامانه و بررسی نقش 
 سیاست علمی کشور در سامانه ستاپ، پرداخته شد. تحقیقات
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 33اردیبهشت ماه  22آنالین مرکز، که روز دوشنبه  در اولین نشست

عضااو هیأت علمی مرکز، گفت:  برگزار شااد، دکتر رضااا حافظی،
که به دلیل شاایوع کرونا در جهان ایجاد شااده  های اقتصااادیچالش

است، بر کشورهای در حال توسعه آسیب بیشتری خواهد گذاشت. 
با بحران  2۹2۹دهد که تفاوت بحران اقتصااادی رصاادها نشااان می
در این اسااات که بحران ساااال جاری از  2۹۹۰اقتصاااادی ساااال 

 رسد.شود و به نهادهای مالی میاز میها آغاستارتاپ
را آید هایی که به دنبال شیوع کرونا پیش میوی یکی دیگر از چالش

ای از افراد، زنجیره تأمین، شبکهچالش زنجیره تأمین دانست: 
هاست که قرار است ارزش خلق کنند. شاید بتوان ها و فعالیتسازمان

یره تأمین گذاشت. را بحران زنج 2۹2۹نام بحران اقتصادی سال 
 دهد.اختالل در زنجیره تأمین، کیفیت نظام سالمت را کاهش می

دکتر حافظی، درخصوص قرنطینه و معایب آن نیز افزود: کشورهایی 
آورند که سرمایه الزم را داشته باشند، بتوانند در این تالطم دوام می

د. از نهای اقتصادی را به تدریج آغاز کنقرنطینه را مدیریت و فعالیت
طرف دیگر، وقتی مردم در قرنطینه باشند، شاهد کاهش اعتماد 
عمومی به نظام سالمت خواهیم بود، که البته این موضوع با دخالت 

 ها قابل حل است.رسانه
ها در دوران پساکرونا گفت: دولت وی در ادامه، درباره نقش دولت

ت زنجیره گذار، حامی و ناظر در باالدستواند به عنوان سرمایهمی
تری دست زنجیره تأمین را که فضای رقابتیتأمین حاضر شود و پایین

 های خصوصی بسپارد. است به شرکت
همچنین دکتر حافظی، با اشاره به اینکه کرونا با افزایش تجارت 
الکترونیک، هوشمندسازی، توسعه اقتصاد در ارائه خدمات پلتفرمی 

آینده را به ما نزدیک کرده است، گفت: و نفوذ ارزهای مجازی، 
هاست با پدیده تغییر تنها بحران جهانی ما نیست. ما سال 1۰-کووید

دهد حساسیت کمتری اقلیم مواجه هستیم، اما چون تدریجی رخ می
به آن داریم.

 

 

 

 

سناریوها، راهبردها و "برگزاری نشست آنالین 

های فراگیر: مطالعه پاسخگویی به بحرانالزامات 

  "09-یدوموردی پاندمی کو
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وشنگ حیدری، عضو برگزار شد، دکتر امیره 33اردیبهشت ماه  21چهارشنبه که روز  نشست ایندر 
گفت: بحران کرونا، رخدادی جهانی است که اقدامات مختلفی را از سوی  هیأت علمی مرکز،

اگرچه ما باید در  .کشورهای گوناگون جهان به دنبال داشته و آینده جدیدی را برای ما خواهد ساخت
ها را برگزینیم و به اجرا درآوریم، ولی آنچه ترین آنای از اقدامات، مناسبکوتاه از بین مجموعه زمان

 حائز اهمیت است پذیرش مسئولیت اقدامات ما است.  ،عالوه بر حل این مشکل
گفت: تصمیمات طبیعی و آنی، همچون  پژوهیهای خاص آیندهگیریوی ضمن اشاره به تصمیم

 ،ریزی راهبردی همچون تولید ماسک و الکلاعی، تصمیمات مبتنی بر برنامهگذاری اجتمفاصله
تصمیمات مبتنی بر دیدگاه استقبال از وقایع و عدم تالش برای بازگشت به موقعیت پایدار گذشته، نمونه 

 پژوهی در رخداد کرونا ویروس است.تصمیمات آینده
، ردکتوان برای جهان پساکرونا تصور که می دکتر حیدری در ادامه خاطرنشان کرد: آینده محتملی را

بینی، رفتار، اخالق و سبک زندگی که موجب نظم نوینی در جهان جهانی با تغییرات شگرف در جهان
ی های زیادگذرد و برای ما عالوه بر تهدیدات عدیده، فرصتخواهد شد. دنیای کرونایی بسیار زود می
ساکرونایی، جوامعی موفقند که به تهدیدات به دید فرصت را هم به دنبال خواهد داشت. در دوران پ

 .گرانه بسازندهای جدیدی را کنشنگریسته و آینده
 
 

 "جهانی اقتصاد بر 09-کووید ویروس بحران بررسی" آنالین نشست برگزاری

 
 

برگزار شد، دکتر بهروز  2933اردیبهشت  12 شنبه  در این نشست که روز
بر  23-در زمینه تأثیر بحران کووید عضو هیأت علمی مرکز، شاهمرادی،

 الملل صورتاقتصاد جهانی از منظر تجارب اقداماتی که در سطح بین
های گرفته است، به بحث پرداخت. وی با مقایسه بحران اخیر با بحران

، گفت: وسعت و دامنه 1221حران  و ب 2392گذشته چون بحران بزرگ 
ی تر و شدیدتر است. افزایش نرخ بیکارتخریب بحران اخیر بسیار وسیع

های اخیر در ظرف سه سال به وقوع هایی که در بحرانو افزایش بدهی
پیوستند، در بحران اخیر در ظرف سه هفته، آن هم در طیف و عمقی 

شد ینی میبین بحران، پیشبسیار شدیدتر تحقق یافتند. در ابتدای وقوع ا
است، که بعد از مدتی دوباره به حالت شکل رخ داده Vکه یک رکود 

 شکل و  Uرونق برخواهد گشت، اما مسئله اینجاست که این رکود حتی 
L  شکل هم نبوده که حداقل برای مدتی یک حالت ایستا در رکود ایجاد

  "09-کووید نگری در مواجهه با شیوعنگری و پسپیش"برگزاری نشست آنالین 
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 کودی که در این بحرانشود و دوباره رونق ایجاد گردد، بلکه، متاسفانه ر
صورت که ما روز به روز شکل است، به این Iشاهدش هستیم، یک رکود 

-شاهد ورشکستگی و تعطیلی و سقوط بیشتر بازارها و اقتصادها می

 باشیم. 
گفت: ایران اقداماتی  کشورمانهای شوی در خصوص  اقدامات و تال

است از جمله: اختصاص  ها موفق نبودهاست که برخی از آن را انجام داده
میلیارد دالر از حساب ذخیره ارزی برای مقابله با ویروس کرونا،  2

و ترغیب  المللی پولمیلیارد دالری از صندوق بین 2درخواست وام 
های خود، از جمله اهم کننده ایران جهت لغو تحریمکشورهای تحریم

توان به می است. بعالوه اقدامات مالی بوده که این کشور انجام داده
ی و یا های متوالهای تولیدی و مشاغل پرریسک برای هفتهتعطیلی بنگاه

زایی خود، های اشتغالهای تولیدی از بازپرداخت واممعاف نمودن بنگاه
 ها اشاره نمود. جهت جلوگیری از ورشکستگی و یا تعطیلی آن

ت رفبرونوی در پایان به اقدامات مورنیاز در عرصه جهانی و داخلی برای 
تواند سریع از این بحران اشاره کرد: در سطح جهانی، این اقدامات می

شامل: یک پاسخ جهانی هماهنگ به کمبود نقدینگی برای رفع نیازهای 
 های ذخیره کشورهایفوری تأمین مالی، تزریق زیاد نقدینگی به حساب

حال توسعه و در
جلوگیری از بحران 

-بدهی مالی، کمک

ای های توسعه
بالعوض به طور 
کامل و بدون قید و 
شرط به کشورهای 
درحال توسعه، 

های آزمایش
های اجتماعی ؛ و در عرصه داخلی شامل: بیمه23-کووید گسترده

شدن  ارزش جلوگیری از بی و فراگیر، جلوگیری از شکست کسب و کارها
 ارزها از طریق چاپ پول توسط دولت باشد.

  

 

در اواخر  23-به پیدایش ویروس کووید عضو هیأت علمی مرکز، برگزار شد، دکتر آرش موسوی، 33اردیبهشت ماه  11دوشنبه  در این نشست که روز
 جنوبیبخصوص ایران و کره ،به عنوان مرکز یک ایالت پرجمعیت در چین و روند گسترش این ویروس در جهان ،میالدی در شهر ووهان 1223سال 

 پرداخت. 
ای گذاری در مواجهه با هر مسأله عمومی، مجموعهگفت: هسته اصلی سیاست 23-گذارانه ناظر بر بحران کوویدوی در ادامه، با تحلیل ابعاد سیاست

ت گذاری اجتماعی، با مقاومهای قرنطینه و فاصلهشود. موج تقاضا برای سیاستآن معمواًل با عنوان "کار کارشناسی" یاد میهاست که از از فعالیت
یل های اقتصادی دلگفت محدودیت توان گذاری میهای دیگر روبرو شد که  طبق عوامل تحدیدکننده حلقه سیاستدولت ایران و بسیاری از دولت

 قاومت بود. این کشورها برای م
 

  "گذاری عمومیهای سیاستو نظریه 09-بحران کووید"نشست آنالین بررسی 
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سازی اجتماعی بدون هزینه و بدون محدودیت نیست. بخش مهمی از این وی افزود: سیاست خلوت

اقتصاددان مشهور امریکایی و شود. به طور مثال جوزف استیگلیتز، هزینه از ساختار اقتصاد ناشی می
تاثیرات اقتصادی کرونا از چین نیز خارج خواهد شد و اقتصاد جهانی  استمعقتد  2۹۹1برنده نوبل 

تاثیر عواقب اقتصادی ویروس قرار خواهد گرفت. اقتصاد چین، بخش بسیار مهمی از زنجیره تحت
اقتصاد جهانی نیز  مین اقتصاد جهانی است، اگر اختالل اقتصاد این کشور طوالنی شود، مطمئناً أت

  اهد شد.متحمل ضررهای بزرگی خو
-ها و باورهای موجود در ذهن بازیگران  درگیر در فرایند سیاستدکتر موسوی در پایان اظهار کرد: ایده

کنند و در بسیاری از موارد از منافع پیشی گذاری، نقشی مهم در تعیین سمت و سوی این فرایند ایفا می
هایی که در جامعه جهانی ها و آشفتگیها، اضطرابرغم تمام تلخی، علی23-بحران کووید گیرند.می

ران گتی در اختیار تحلیلآفریده، ماده اولیه مناسبی برای شکل دادن به یک تمرین در تحلیل سیاس
د.گذارمی

 

 

 

 برگزاری جلسه پروژه سند ملی آمایش سرزمین 

سه سه روز  شت ماه  23شنبه این جل ضور دکتر وحید 13۰۰اردیبه شاور وزیر و رییس مرکز، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و ، با ح احمدی، م
سفناوری مرکز، دکتر حبیب شکده مطالعات فناوری، دکتر یونس محمدی،  ستااااالله طباطبائیان، رئیس پژوه سیا شبکه ملی  ژوهی علم، پرپرست 

 ش عالی برگزار شد.ریزی آموزفناوری و نوآوری و دکتر نسرین نورشاهی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه

رار گفت و در نظر قبینی ساختار فضایی و مدل تحلیلی راهبردها، مورد بحث و تبادلها، پیشبینی آینده شاخصدر این جلسه، موضوعاتی چون پیش
شکده مطالعات فناوری در حوزه علم و فناوری و  شور در حوزه پژوهش، پژوه ست علمی ک سیا شد، مرکز تحقیقات  سه پژوهش و پایان مقرر  س مؤ

 آموزش عالی، گزارش تحلیلی اعم از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید را در ارتباط با سناریوهای مطرح شده در جلسه، تهیه نمایند.ریزیبرنامه
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 "شیوع کرونا و مروری بر تحول در فرهنگ آموزش و پژوهش در جهان"برگزاری نشست آنالین 

 اجالل،برگزار شد، دکتر مریم صنیع 33اردیبهشت ماه  12چهارشنبه در ابتدای این نشست که روز 
در  دو حوزه  23-به تحوالت آموزش عالی در پی شیوع ویروس کووید عضو هیأت علمی مرکز،

در  بر نظام آموزش عالی و نقش آن 23-آموزش و پژوهش پرداخت و تائیر  بحران ویروس کووید
   د.برابر این بحران را بررسی کر

عنوان یکی از کارکردهای اصلی  در ادامه، با بررسی تحوالت در حوزه آموزش، افزود: پژوهش به وی
در جهان، به شدت تأثیر پذیرفته است.  23-نظام آموزش عالی، به تبع از گسترش دامنۀ شیوع کووید

در گیرندگان و در قبال ذینفعان و خدمت)بقای نهاد آموزش عالی(  آموزش عالی در مقابل خود
 .مقابل تحوالت به وجوده آمده مسئول است

اجالل در پایان، حفظ امنیت و سالمت شهروندان در شرایط شیوع کرونا را یکی از  دکتر صنیع
های دولتی و غیردولتی دانست و افزود: آموزش و پژوهش، به عنوان دو کارکرد وظایف اصلی سازمان

 های ایجاد شده انطباق دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای ذینفعان باشند.تاصلی مؤسسات آموزش عالی، باید خود را با وضعی

 

 

 

 
عضو هیأت  زاده،برگزار شد، دکتر رضا نقی 33اردیبهشت ماه  11که روز شنبه در ابتدای این نشست، 

، 2313های اقتصادی جهانی از قبیل سقوط وال استریت در سال به مهمترین بحران علمی مرکز،
های بازار سهام در سراسر جهان(، بحران بدهی آمریکای التین، دوشنبه سیاه )سقوط شدید شاخص

( و بحران مالی جهانی اشاره 2331-1222ها )کام(، بحران حباب دات2331بحران مالی آسیا )
کرد و افزود:کسب و کارهای آنالین و اینترنتی در یک دهه اخیر در ایران در حال توسعه است؛ ولی 

های جدی وکارهای فعال ایرانی، تجربیات محدودتری در مواجهه با بحرانها و کسباین شرکت
های واقعی ها با بحرانا، اولین مواجهه جدی آندارند و شیوع و تاثیر بیماری کرونا براین کسب و کاره

 باشد. است، که عمدتًا مبتنی بر کاهش تقاضا می
های پیش رو در این دوران و ارائه راهکارهای پیشنهادی آن را  زاده، بررسی چالشرو، دکتر نقیاز این

های موجود، سناریوی مکنزی و مرکز بهداشت وی در ادامه، با توجه به چالش پراهمیت دانست.

 

 "آنالین پس از بحران شیوع کرونا های سیاستی توسعه کسب و کارهای اینترنتی وآموزهدرس"برگزاری نشست آنالین 
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بینی این است که احتمااًل تا آخر مرداد ماه، از پاندمی بیماری کرونا عبور نام داشت، که پیش خوشبینانهجهانی را مطرح کرد: سناریوی اول، سناریوی 
شود. در بدترین حالت ممکن در سناریوی سوم، ما تلقی می نام داشت، این بیماری بخشی از زندگی پایدارایم. در سناریوی دوم، که سناریوی کرده

 برد تا واکسن کرونا تهیه شود. سال زمان می 1
 شویم:سال آینده با سه واقعیت مواجه می 1زاده معتقد است: در هر سه سناریو، در بازده زمانی دکتر نقی

ها با توان مالی محدود، و این عوامل منجر ( ورشکستگی شرکت9فزاینده،  روبرو شدن با بیکاری (1کاهش تقاضا در کسب و کارهای اینترنتی،  (2
مد این ای مواجه بودند و کاهش درآکنندهشود که پیش از این با رشد خیرهکارهای آنالین و اینترنتی در کشور میبه سقوط بزرگ برای برخی از کسب

 است. 12های ابتدایی قرن کام در سالداتبازارها، یادآور حباب
های حقوقی جهت انجام امور اکتساب های قانونی و زیرساختگذاری ارائه داد: حمایتپیشنهاد  اساسی در حوزه سیاست سهزاده، دکترنقیدر پایان 

 .هاگذاری مانند صندوقهای سرمایههای تشویقی و حمایت از مجموعهو ادغام کسب و کارها، حمایت از نوآوری کسب و کارها در قالب سیاست

 

 

 

اردیبهشت ماه  20روز شنبه ، این نشست
،  با حضور دکتر اکبر نصراللهی، رئیس ۰۰

اجتماعی، ارتباطات و علومدانشکده 
مرکزی، دکتر  مطالعات رسانه واحد تهران

المللی استاد پژوهشگاه بین زارع،مهدی 
ندسی زلزله، دکتر پروانه شناسی و مهزلزله
للی مالپژوهشگر پژوهشگاه بیننمازی،پیش
دکتر علی و  شناسی و مهندسی زلزلهزلزله
شناسی رئیس بخش زلزله اللهی،بیت

و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه،  مهندسی
به صورت آنالین برگزار  مسکن و شهرسازی

 شد.
در ابتدای این وبینار، دکتر زارع، با اشاره به 
زلزله اخیر که در تهران به وقوع پیوست، 

اردیبهشت ماه، اطالعات  1۰گفت: در زلزله 
علمی خوبی نسبت به قبل در اختیار مردم 
قرار گرفت و ارتباط بهتری با مردم برقرار شد. 

وی نقش استفاده بیشتر و بهتر از فضای 
 مر موثر دانست.مجازی را در این ا

 
اللهی، با اشاره به نقش در ادامه، دکتر بیت

مسئولیت اجتماعی در میان اساتید و 

دانشگاهیان گفت: گاه اساتید، تنها دغدغه 
رشد علمی و انتشار مقاالت و کتب را دارند، 
ولی اساتیدی هستند که دغدغه شناخت و 
ارتقاء سطح علمی جامعه را نیز دارند. در 

ها، برای اساتیدی که ی دانشگاهنظام ارزیاب
های اجتماعی را جدی گرفته و در رسالت

کنند امتیازی در نظر این راستا فعالیت می
گرفته نشده و در این امر باید تجدیدنظر شود 

ای هو بخشی از امتیازات اساتید، به فعالیت
 ها تخصیص داده شود.اجتماعی آن

له و عاق ها را، قوهنشگاهدکتر نصراللهی نیز دا
دهنده کشور و مرکز شناخت دقیق مشورت

ها، تبیین چرایی و مخاطرات و بحران
ها و در نهایت مداخله و ارائه بینی آنپیش

راهکارهای مواجهه و مقابله هوشمندانه و 
ها دانست و افزود: کارشناساسه با بحران

 ها ونقش دانشگاه با توجه به تنوع رشته

 

نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی برگزار شدچهارمین پیش  

(هانقش دانشگاهیان در آگاهی اجتماعی در مواجهه با بحران)  
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حوری آن، گسترده و مهم است. منقش
دانشگاه شبکه ارتباطی و خود رسانه است، 
بنابراین نقش دانشگاه نباید به آموزش 
محدود باشد، بلکه باید در کنار آموزش، به 

گاه  بپردازد. سازی، نظارت و رهبری همآ
ها را در وی علل کارآمدی پایین دانشگاه

ها، دغدغه ناکافی و مخاطرات و بحران
ها از ها و فاصله آنار سنتی دانشگاهساخت

مشکالت کشور، آن هم در شرایط 

نیازی های ظالمانه آمریکا و بیتحریم
اجرایی از دانشگاه و حمایت و هایبخش

 ها دانست.مطالبه نکردن از آن
در پایان نیز دکتر پروانه پیشنمازی، ضمن 

که مسئولیت اجتماعی  اشاره به این
جدی است، گفت: با دانشگاهیان سنگین و 

توجه به اینکه دانشگاه مرکز تفکر جامعه 
است، الزم است دانشگاهیان بیشتر به 

های جامعه توجه مسائل اجتماعی و دغدغه
 کنند. 

وی همچنین بر لزوم استفاده از دانش 
گیری دانشگاهیان در فرآیندهای تصمیم

کید کرد: در حال حاضر تصمیم گیران و تأ
موثری ندارند و نقش  دانشگاهیان ارتباط

گیر ها چشمگیریدانشگاهیان در تصمیم
 نیست.

 

 

 ابعاد و پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا در"برگزاری نشست آنالین 

"جامعه

زاده، پژوهشگر مرکز شد، منصوره مهدیبرگزار  ،33اردیبهشت ماه  11روز یکشنبه در این نشست که 
در جامعه،  23-یدوتحقیقات سیاست علمی کشور، در ابتدا به منظور بررسی منشاء ظهور ویروس کو

به نقش مداخله انسان در طبیعت و نقش غیرمستقیم او با ظهور و گسترش این ویروس، به عنوان نوعی 
ادامه، پیامدهای اجتماعی مخاطره کرونا در جامعه بینی و جهانی پرداخت و در مخاطره غیرقابل پیش

را مورد بررسی قرار داد: افزایش نگرانی در جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی به نهادهای علم و حاکمیت 
  ها از جمله این پیامدها است.و ایجاد دلزدگی و رفتار بی ثبات و پاندولی مردم و دولت

توان وطنی شدن، میمطرح کرد: باتوجه به مفهوم جهانرا مخاطرات  های مقابله باحلوی در پایان نیز راه
حل مخاطرات جهانی نیز فراتر از مرزهای ملی کشورها قرار آمیز کنونی، راهگفت که در جامعه مخاطره

های محلی حلی ورای دولتدارد. در مقابله با بیماری کرونا، تمام جهان باید یکپارچه شوند و به راه
 های مقابله با این بحران است. حلساالرانه در جامعه، از دیگر راهمردم یپذیربند. تعمیم مسئولیت و محاسبهخود دست یا
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های آیندهای تأثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانهبررسی پیش"برگزاری نشست آنالین 

 "اجتماعی در دوران شیوع کرونا در کشور

مرکز و دکتر امید امراله، پژوهشگر دبیرخانه شورای  پژوهشگربا سخنرانی دکتر قاسم آزادی،   ،33اردیبهشت ماه  13دوشنبه روز  در این نشست که 
گیر شدن جهانی بیماری کرونا و تبدیل آن به عالی انقالب فرهنگی، برگزار شد، دکترآزادی اظهار کرد: همه

اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن، یکی از های نظر از تمام پیامدالمللی، صرفیک بحران بین
 های آموزشی است.ترین نتایج آن، تحت تأثیر قرار گرفتن نظاممحسوس

در ادامه، پیامدهای منفی تعطیلی مدارس، توقف در یادگیری، سوءتغذیه، معضل مراقبت از فرزندان، هزینه 
یش ترک اند، افزار مراکزی که هنوز تعطیل نشدهمالی زیاد، تأثیر منفی بر شبکه بهداشت و درمان، فشار ب

 یبرنامگی و افزایش ساعات استفاده از تلفن هوشمند و حضور غیرضرورتحصیل، انزوای اجتماعی، بی
  آموزان در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.دانش

 توجه به نامشخص بودنهای آموزش سیار، افزود: با دکتر آزادی همچنین با بررسی، موانع استفاده از روش
( و زمان بازگشایی ایمن مدارس، مدارس دولتی و غیرانتفاعی 2931-2933) وضعیت سال تحصیلی جاری

ای، خودجوش و کاماًل متفاوت شروع به اقداماتی در جهت برقراری ارتباط بین در کشور به صورت سلیقه
های اجتماعی داخلی و خارجی، در شرایط فعلی تنها ها و شبکهرسانها، پیامیشناند. استفاده از اپلیکآموزان خود نمودهکادر آموزشی و دانش

ها به اجرا رسمی کشورها به جای مدارس در خانه های درسی و آموزشبایست برنامهیباشند. در این برهه از زمان مهای درس میجایگزین کالس
 .باشدهای اجتماعی مجازی میهای درسی رسمی در رسانهازی برنامههای موثر برای حل این مساله، اجرای مجدرآید. یکی از راه

 

 
 
 

آمارهایی   مرکز،عضو هیأت علمی  برگزار شد، دکتر مژگان سمندرعلی اشتهاردی، 33اردیبهشت ماه  92که  روز چهارشنبه ،این نشست  ابتدای در
ف های مختلهای مربوط به صنایع و بخشرا در زمینه تعداد مرگ و میر ناشی از انتشار این ویروس در کشورهای مختلف ارائه نمود و افزود: شاخص

ان وجود دارد بورس تهرکه نکته قابل توجهی که در مورد بازار دهنده تأثیر منفی این بحران بر صنایع هستند، در حالیاقتصادی در بازار بورس، نشان
هایی که در بازار بورس تهران هستند، در دهد. گویا صنایع و شرکتدر صنایع نشان می هااین است که، آمارهایی را مبنی بر باال رفتن این شاخص

 ند. در حال فعالیت هست ،اتفاق نیفتاده 23-یدودنیایی مجزا که درآن بحران کو
  
 
 

 

"بر صنایع مختلف 09-اثر بحران کووید"برگزاری نشست آنالین   
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به دنبال حفظ فاصله دکتر سمندرعلی اشتهاردی در ادامه گفت: 
اجتماعی، صنایعی که نیازمند تعامل باالی اجتماعی هستند، بیشترین 

-ها، رستوراناند. از این رو، خدمات مصرفی شامل هتلآسیب را دیده

-مؤسسات آموزشی، با شیوع کوویدها، مراکز تفریحی و ورزشی و 
نایع و ص یاند. صنایع گردشگربه شدت آسیب دیده و تعطیل شده 23

مرتبط با مسافرت، جزو صنایعی هستند که بیشترین تاثیر منفی را 
ها، رویدادهای ورزشی و سایر خدمات با اختالل اند. رستورانگرفته
 های بزرگرکتاند. به همین ترتیب، سهام شتوجهی مواجه شدهقابل
ازار رود باست. انتظار میدر چند هفته گذشته کاهش یافته ،داریهتل
میلیارد دالر در فروش گیشه از دست داده  2بیش از  ،المللی فیلمبین

توجهی در درآمدهای های سرگرمی مانند دیزنی، ضربات قابلو غول
سب ینه کالبته استثناهایی هم در زموی تاکید کرد:  .خود داشته باشند

 توجهی را  برتأثیر مثبت قابل 1۰-شود که کوویدکارها مشاهده می  و
های است. مانند خرده فروشی برخط و سوپرمارکتها داشتهرشد آن
، که هرچند برای یک دوره MultiLineفروشان ای و سایر خردهزنجیره

قرار گرفتند، اما شاهد رشد  1۰ -کوتاه دچار سرگیجه ناشی از کووید
 ها هستیم.مثبت سهام این شرکت

عضو هیأت علمی 
مرکز در پایان 

ناتوانی در گفت: 
بینی اثرات پیش

بلندمدت این 
بحران در این بخش 
و عدم قطعیت 
حاکم در زمینه 

های احتمالی گزینه
رو و همچنین، پیش

به دلیل توقف در ساخت و ساز و کمبود نیروی کار ناشی از حفظ 
گذاری در این بخش را مسکوت کرده و یهفاصله اجتماعی، سرما

در ایران هم آمارها حاکی از  اند.ها به تأخیر افتادهبسیاری از پروژه
ها همچنان به دلیل هرچند قیمت ،کاهش نرخ معامالت می باشد

 نند. کانتظارات تورمی و عدم ثبات اقتصادی، مسیر صعودی را طی می
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 فهرست        
 

 رهنییف ابعاد نباید: ایسکانیوز  با وگوگفت در کوثری سحر  دکتر  

 گرفت نادیده را الکترونیکی آموزش در
 هم اکرون از: ایسکانیوز با وگوگفت در حیدری امیرهوشنگ دکتر 

 !  گیریمنمی درس
 لمیع سواد  سطح  افزایش نقش ایسنا   با مصاحبه  در احمدی دکتر  

 کرد  بررسی را هابحران مدیریت در مردم
 نا  با  وگوگفت  در اجاللصسسسنیع مریم دکتر نا  : ایر غازگر  کرو   آ

 است پژوهش و آموزش در بنیادین تحوالت
 

هااعضای هیأت علمی در رسانه  
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وگو با ایسکانیوز: نباید ابعاد فرهنگی در آموزش الکترونیکی را نادیده در گفت سحر کوثریدکتر 

 گرفت
    

درباره آینده آموزش و پژوهش در ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و  کوثریصورت گرفت، دکتر  ۰۰دین ماه رفرو ۰وگو، که روز شنبه در این گفت
؛ اما های کنونی استها اظهار کرد: اگر بخواهیم آموزش و پژوهش را جدا از یکدیگر در نظر بگیریم، پژوهش کمتر وابسته به بحرانتعطیلی دانشگاه

رند؛ یکی پذیرش فناوری است که شاید بیشتر در استادان ما نمود داشته باشد، البته هایی روبرو هستیم که ابعاد مختلفی دادر بحث آموزش با چالش
 .ها قابل مشاهده است. در نسل جدید کمتر بحث پذیرش فناوری مطرح استبخشی هم در خانواده

 
 

ام میشد های سیاستی و راهبردی انجگذاریالیه وگرفت های وزارت ارتباطات قرار میوی با بیان اینکه آموزش الکترونیکی پیش از این باید جزو اولویت
ناسب مخواهیم به سطح مطلوبی برسیم، وضعیت کنونی فرصتی های عملیاتی و اجرایی برسیم، افزود: اکنون اگر میاکنون به نتیجه مطلوبی از الیهتا هم

تری وبها به نتیجه مطلها را شناسایی و با رفع آنکنیم، ضعف ررسیبوزارتی، خانوادگی و فردی را وزارتی، برونهای درونتا چالش استتمام سطوح در 
 برسیم.
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  !گیریموگو با ایسکانیوز: از کرونا هم درس نمیدکتر امیرهوشنگ حیدری در گفت

ها رخ داد و دانشگاه ۰۰ای که در سال بینی نشدهصورت گرفت، دکتر حیدری، درباره اتفاقات پیش ۰۰فرودین ماه  14وگو، که روز پنجشنبه در این گفت
مده، رسد همچنان قصد نداریم از اتفاقات و وقایع پیش آ، سال اتفاق و رخداد بود؛ اما متأسفانه به نظر می۰۰را به تعطیلی کشاند، اظهار کرد: سال 

 کنیم. هایی داشته باشیم و از رخدادها عبور میها و یافتهآموزه

 
 

یافته جهان، گفت: در کشورهای های کشور و اهمیت آن در کشورهای توسعهها و سازمانوی در ادامه، با انتقاد از نبود حافظه سازمانی در وزارتخانه
فایده را نیز کنند و اقدامات عبث و بیای تاریخی ثبت کرده، راهکارهایی که باعث رفع مشکل شده را استخراج مییافته، اتفاقات را مانند واقعهتوسعه

 گذارند. برای جلوگیری از تکرار مکررات، برای آیندگان به یادگار می
ایم تا بت کردهث دکتر حیدری خاطرنشان کرد: اگر خدای ناکرده زلزله شدیدی، پایتخت یا دیگر شهرهای ایران را بلرزاند، آیا تجربیاتی از مقابله با کرونا

وفق از آینده، برای عبور مهای الزم را لحاظ کنیم تا در بینیبدانیم در شرایط بحرانی، چه احتیاجاتی داریم و چه امکاناتی مورد نیاز است؟ باید پیش
 هایی مثل کرونا که تمام دنیا را درگیر کرده، آماده باشیم. رخدادهای طبیعی و بحران

ها، افزود: در بحران کرونا، بخش وسیعی از تحقیقات در حوزه آموزش عالی، معطل وی در پایان با اشاره به مشکالت محققان ایرانی به دلیل تحریم
نستیم از بروندادهای جهانی استفاده کنیم. این تجربه باعث شد متوجه شویم در شرایط تحریم، فقط اقتصاد و صنعت متضرر تواماند؛ چراکه نمی

 علمی جهانی افول خواهیم کرد.  بندیردهشویم و در شود؛ بلکه در نگارش مقاله هم دچار مشکل مینمی
 
 
 



 

 65 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را هابحران مدیریت در مردم علمی سواد سطح افزایش نقش ایسنا، با مصاحبه در احمدی دکتر

 کرد بررسی
 بحران این: گفت شد، انجام 99 ماه اردیبهشت 4 پنجشنبه روز که ایسنا با گفتگویی در مرکز، رییس و وزیر مشاور احمدی، وحید دکتر

 علمی سواد با ما علمی یجامعه اگر کرونا، مانند هاییچالش در رود، باال هادانشگاه در ما علمی تخصص سطح هرچقدر که داد نشان

 .داریم مشکل شرایط، مدیریت در نباشد، باال مردم علمی سواد سطح همچنین و باشد نداشته ارتباط مردم

 

 
 فرصت به ار تهدیدات بگیریم یاد باید: افزود هستیم، علمی مسائل با هاآن تعامل و مردم علمی سواد افزایش نیازمند کهاین بیان با وی

 درهمین. کنیم تعریف رابطه همین در را فرایندهایی و هافرمول و دهیم گسترش را مردم عامه و علمی جامعه بین یرابطه و کنیم تبدیل

 و کنیم هاستفاد درست داده، قرار کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز اختیار در یونسکو که علمی ترویج کرسی جایگاه از راستا،

 .بخشیم بهبود را مردم و علمی جامعه میان ارتباط

 هایمجموعه اختیار در که غیررسمی و رسمی هایرسانه: افزود ارتباط این گیریشکل در هارسانه نقش درباره پایان در مرکز، رییس

 ایدب ارتباط این. کنند کمک مردم و علمی جامعه بین قوی ارتباط کانال این کردن فراهم به باید هم است دانشگاهی مراکز و علمی

 .کنند اعتماد علمی جوامع به مردم بحران شرایط در که شود باعث
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 کرونا، آغازگر تحوالت بنیادین در آموزش و پژوهش است: رناوگو با ایدر گفت اجاللمریم صنیعدکتر  

بحران کرونا را آغازگر تحوالت بنیادین در آموزش دانست، به  انجام شد، دکتر صنیع اجالل، 2933اردیبهشت  12در این گفت و گو که روز پنجشنبه 
ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند: بحران کرونا در ایران و جهان سبب شد تا تغییرات تحول ،توانند با خالقیت و نوآوریکه همه دانشگاهیان میطوری

اقتصاد، سیاست، شرایط کسب  بگیرد. بهداشت و درمان، ارتباطات میان فردی، های عادی و جاری بشری صورتای در همه ارکان برنامهبسیار عمده
هایی بودند که توسط کرونا مورد هدف قرار گرفتند. این شرایط سبب شد تا تجربه ترین بخشو کارها، معیشت مردم، گردشگری و آموزش از مهم

باب شود و این فضا به محلی برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی، عرضه آموزش از طریق فضای مجازی به خصوص عرصه  ،هاجدیدی در همه بخش
 .تولیدات و آموزش تبدیل شود

 
 لی،های فرامتصریح کرد: گسترش فرهنگ به کارگیری نوآوری در آموزش، گسترش آموزش ،وی در خصوص تحوالت در آموزش بر اثر شیوع کرونا

تحول آموزش برخط  و مجازی و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، مشارکت بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر، گسترش فرهنگ دیجیتالی و 
 پذیری دستاوردهای آموزشی، قداست زدایی از مکانیت دانشگاه،انه روز، نظمجا و در طول شبمحتوای آموزشی، انتظار دسترسی به آموزش در همه

دن المللی شهای دانشگاهی، تغییر رویه در بینجایی دانشجویان و پژوهشگران، محدودسازی آزادیشدید جابه تدهندگان، محدویتغییر سن آموزش
رونیک های مبتنی بر الکتای از جمله تحوالتی است که در آموزشرشتهوزش بینآموزش عالی، بحران ارزیابی سطح یادگیری دانشجویان و گسترش آم

 .در عصر شیوع کرونا رواج خواهد داشت
توانند با خالقیت و نوآوری خاطرنشان کرد: در شرایط حال حاضر همه دانشگاهیان و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور میدر پایان اجالل دکتر صنیع

 بدیل کنند و امیدوارم این رویه در آموزش و پژوهش به بهترین شکل اجرایی شود.تهدیدها را به فرصت ت


