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سخن نخست

شــیوع ویروس کووید1۹ همــه ی جوامع را درگیر 
تبعات خود کــرد. قرنطینه، تعطیلی کســب وکارها 
انســان در قیدوبند  و گرفتــار شــدن میلیون هــا 
بیمارســتان، ماسک، الکل و مواد ضدعفونی از جمله 
تاثیــرات ابتدایی حضور این موجــود ناموجود بود. 
تعطیلــی مراکز اقتصادی، فرهنگی و آموزشــی نیز 
برای کاهــش تجمعات از دیگر نتایج همه گیری این 
ویروس بود. مراکز آموزشی از اولین نهادهایی بودند 
که به سرعت توانســتند با ایجاد بسترهایی، موضوع 
آمــوزش را به فضــای مجــازی و از راه دور منتقل 
کنند. طبق نظر مســئولین نظــام آموزش عالی، در 
چند ماه گذشــته وضعیت آمــوزش الکترونیکی در 
دانشــگاه های کشور در ســطح جهانی نیز مناسب و 
مطلــوب بوده اســت و بر این اســاس برنامه ی آتی 
وزارت علــوم در بخــش آمــوزش، توجه بیشــتر و 
صیانت از دســتاورد آموزش الکترونیکی و توسعه ی 
آن بوده که دســتاوردی عظیم بــرای آموزش عالی 

کشور محسوب می شود. 
همچنین طبق نظر مســئولین محترم نظام آموزش 
عالی، با تالش شــبانه روزی همه ی دانشگاهیان در 
طول 6ماه گذشته تغییر اساسی در چهره ی آموزش 
عالی داشته ایم و در این مدت، ۹2درصد دانشجویان 
از آموزش هــای الکترونیکی برخــوردار بوده و اکثر 
دانشگاه ها زیرساخت های مناسبی برای آموزش های 
مجازی فراهم کرده و اســتادان و دانشجویان نیز با 

این روش آموزشی بیشتر آشنا شده اند.
در خصــوص وضعیــت جهانی آمــوزش در مواجه با 
بیماری کووید1۹ و بر اساس آمار اتحادیه ی بین المللی 
دانشگاه ها، از زمان شیوع جهانی ویروس کرونا تاکنون، 
146کشــور در تمام مقاطع تحصیلی آموزش  خود را 
تعطیــل کرده اند )5۹درصــد( و در برخی مناطق نیز 
آمــوزش به صورت محــدود فعال بــوده )۳۰درصد(، 
1۰درصد نیز در شــرایط ســختی به فعالیت مشغول 

هستند.)اظهارات معاون آموزشی وزارت علوم(
شــاید در صورت نگاه آموزش محور به دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی )دانشــگاه های نسل اول( بتوان 
بــا ارائــه ی راهکارهای بیان شــده از قبیــل ایجاد 
زیرساخت جهت توســعه ی آموزش های مجازی، بر 
دغدغه ی مواجهه با شــرایط خاص به وجود آمده از 
شــیوع ویروس کرونا فائق آمد و عملکرد مناسبی را 
برای دانشــگاه ها در نظر گرفت. اما فراموش نکنیم 
که ما هم اکنون در مرحله ی دانشگاه های نسل سوم 
)فناورمحور( و یا حداقل نســل دوم )پژوهش محور( 
و  دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد  برای  هستیم. 
دکتری که درگیر فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی 
داریــم؟ دروس دوره های  برنامــه ای  هســتند چه 
کاردانی و کارشناســی را می توان به کمک روش های 
آمــوزش مجــازی برگزار کــرد امــا در دوره های 
تحصیالت تکمیلی رابطه ی اســتاد و دانشجو بسیار 
اهمیت دارد و در این دوره هــا باید تحقیقات انجام 
شــود. نیاز به فعالیت های آزمایشــگاهی، کارگاهی، 
کارهــای میدانی و... جــزو اساســی ترین ابزارهای 
این گونه دانشــجویان هســتند. دلیل عمده ی اینکه 
بخش زیادی از دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در 
جهان به تعطیلی کشــیده شــده اند مربوط به توقف 
ـ آزمایشــگاهی و... است، زیرا  فعالیت های تحقیقاتی 
اکثر این گونه دانشــگاه ها از نوع دانشــگاه های نسل 
سوم هستند که حضور دانشــجو در فضای دانشگاه 

و انجــام فعالیــت در محیط هــای آزمایشــگاهی و 
کارگاهی جزو ضروریات است. 

از طرفی حاصل و نتیجــه ی فعالیت های تحقیقاتی 
در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی به صورت چاپ 
مقــاالت، ســمینارها و ... اســت. توقــف این بخش 
از فعالیت هــا در مراکز آموزش عالی و دانشــگاهی 
به تدریج در ورودی مقــاالت به مجالت علمی نمود 
پیدا می کند. ماهنامه ی علمی اکتشــاف و تولید هم 
از این قاعده مســتثنی نبوده و در طی دو ســه ماه 
اخیر شــاهد روند کاهشــی ورودی مقاالت علمی و 
پژوهشــی که منتج از کارهای دانشجویان دوره های 
تحصیالت تکمیلی و اســتادان آنها می باشــد، بوده 
اســت. در صورتی که این روند به همین صورت ادامه 
پیدا کند هیات تحریریه، ناچار می شــود تا پیشنهاد 
ادغام دو شــماره از ماهنامــه را به دلیل موارد ذکر 
شــده تا رفع مشــکل تامیــن مقاالت پژوهشــی و 
علمــی ارائه کند. امید اســت همان گونــه که برای 
کالس های تئوری راهکار مناسب و ایجاد زیرساخت 
برای آموزش مجازی انجام شــد، برای دانشــجویان 
تحصیــالت تکمیلی هم راهکار مناســب برای انجام 
فعالیت های تحقیقاتی توســط متولیان آموزش عالی 

کشور پیش بینی و اجرا شود.
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