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گفت وگو با مریم جباری دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی در آمریکا

آالم مادران، کودکان اوتیسمی را کم کنیم
 مدتی است که برای انجام پژوهش به خارج از ایران 

آمد ه اید؟
از فوریه 2013 تا به االن که در دهه اول ماه نوامبر قرار 
داریم )نزدیک به 20ماه( در پژوهشکده دانشگاه دیویس 
کالیفرنیا مش��غول پژوهش در زمینه اوتیسم و سندرم 
ایکس شکننده )FXS( هس��تم. در طول مدت پژوهش 
زیرنظر پروفسور رندی هگرمن استاد و پژوهشگر ممتاز 
در آمریکا فعالیت می کنم که خود ایشان بیش از ربع قرنی 
اس��ت که در این زمین��ه پژوهش مس��تمر دارند، البته 
مش��ورت هایی نیز از خانم دکتر س��لی راجرز که از زمره 

چهره های جهانی اوتیسم هستند، می گیرم.
پژوه�ش ش�ما چ�ه ن�ام دارد و نس�بت ب�ه س�ایر 
پژوهش هایی ک�ه در این زمین�ه در آمریکا یا دیگر 
نقاط جهان انجام شده از چه ویژگی ها و مزیت هایی 

برخوردار است؟
در این پژوهش  روی دختران و زنان مبتال به س��ندرم 
ایکس ش��کننده از نوع پیش از جهش مطالع��ه کردم و 
میزان اختالل اوتیسم، بیش فعالی، کمبود توجه، تمرکز و 
توجه، تشنج، اضطراب،  افسردگی و هوش را مورد بررسی 
قرار دادم. در حقیقت روند رش��د روان��ی و ذهنی زنان و 
دختران مبتال به فک��س )FXS( در این پژوهش مدنظر 

بوده است. 
آیا دلیل خاصی برای بررسی این سندرم داشتید؟

از آن جایی که سندرم ایکس شکننده بعد از تریزومی 
21 یا همان سندرم داون، متداول ترین نوع عقب ماندگی 
ذهنی، ارثی است و از سوی دیگر من هم عالقه مند بودم 
که ارتباط این سندرم و پژوهش در این زمینه را با اوتیسم 
بدانم عالقه مند ش��دم که در این زمین��ه همکاری کنم. 
ضمن  آن که همکاری با استاد ممتازی چون خانم دکتر 
هگرمن هم برای من مزایای فراوانی داشت که مهم ترین 
آن کسب تجربه از ایش��ان و بهره گیری از دانش و فضل 

ایشان در کار تحقیقی است.
همچنان که در جریانید سندرم ایکس شکننده دومین 
بیماری ژنتیکی مربوط به عقب ماندگی اس��ت. ژن این 
بیماری به صورت وابسته به ایکس غالب به ارث می رسد. 
این سندرم موجب ناتوانی فکری، عقلی مشکالت رفتاری 
چون بیش فعالی، اوتیسم و رفتارهای اوتیستیک، چون 
ناخن جویدن، تماس چش��می ضعیف، و پرخاشگری، 
مشکالت خواب و اضطراب اجتماعی و تشنج و... می شود. 
از آن جایی که پیش از آمدن به کالیفرنیا در بنیاد خیریه 
کودکان اوتیسم تهران تجربیاتی را در کار با خانواده های 
دارای کودکان اوتیس��م داش��تم و از آن جایی که برخی 
از ک��ودکان مبتال به س��ندرم ایکس ش��کننده، عالیم و 
رفتار های اوتیس��تیک از خود بروز می دهند، تمرکزم را 
روی پژوهش در این زمینه قرار دادم تا بتوانم پاسخ فرضیه 

ذهنی خودم را از طریق این پژوهش بدهم.
چرا روی زنان و دختران پژوهش کردید؟

چون سندرم ایکس شکننده یک اختالل کروموزومی 
اس��ت که در م��ردان ش��ایع تر از زن��ان اس��ت و اغلب 
پژوهش های انجام ش��ده درباره مردان و پس��ران بوده  و 
تاکنون کمتر کسی به سراغ دختران و زنان در این زمینه 
خاص رفته و من بعد از مش��ورت با اس��تادم خانم دکتر 
هگرمن، به سراغ این بخش از مبتالیان رفتم که تاکنون 
روی آنها کار نشده بود و آنچنان که استادم هم می گفت 
خأل در بخش دختران مبتال به این اختالل خیلی حس 
می شود. در این پژوهش انگیزه اصلی من بررسی میزان 
روند رشد ذهنی،  رفتاری دختران و زنان مبتال به سندرم 
ایکس شکننده از نوع پیش از جهش بوده و مقایسه این 

میزان با پسران مبتال.

نتیج�ه پژوه�ش ش�ما چه چی�زی را نش�ان 
می دهد؟

از جمله نتایج قابل اعتنای این پژوهش میزان 
بسیار پایین اوتیسم و تش��نج و بیش فعالی در 

دختران مبتال نسبت به پسران مبتال بوده است. 
پژوهش های قبلی که عمدتا روی پس��ران 

انج��ام ش��ده بود، نی��ز در ای��ن زمینه  
درصد باالیی از اوتیس��م و تش��نج 
و بیش فعالی را در پس��ران نش��ان 

می داده است.
میزان ش�یوع ا ین اخت�ال در 

آمریکا و ایران چقدر است؟
در آمری��کا نس��بت ش��یوع این 
اختالل در پس��ران یک از هر 4 هزار 
نف��ر و در دختران ی��ک از هر 8 هزار 
نفراست، البته نس��بت به این ارقام 
صرفا به دلیل این که به عنوان مثال 
از هر 4 هزار نوزاد متولد ش��ده پسر 

یک نفر ممکن است مبتال ش��ود نباید بی اعتنا بود. 
چرا که ممکن است این رقم در سال های آینده رو 
به افزایش نهد. در مورد ایران آخرین آماری که در 
دسترس بود ایران را جزو کشورهایی قرار داده اند 
که در مرز هشدار نسبت به این اختالل قرار دارد. 
 )FXS( ش�ما در کنفرانس بین الملل�ی
ش�رکت کردید و البته مقاله ش�ما هم 
در ای�ن س�مینار عرض�ه ش�د. از 
جایگاه این سمینار در غرب و مقاله 

خودتان بگویید؟
ای��ن پژوه��ش در چهاردهمین 
کنفران��س بین الملل��ی در ش��هر 
اورن��ج کانت��ی ایال��ت کالیفرنی��ا 
در قال��ب س��خنرانی در تابس��تان 
2014 ارایه شد. کنفرانس سندرم 
ایکس شکننده که هرساله در آمریکا 
برگزار می شود، جزو کنفرانس های 
مهم دنی��ا در این زمینه اس��ت که 

هر سال پژوهشگران و اس��اتید پژوهش های خود را ارایه 
می کنند و بعد از ارزیابی هایی که همه معیارهای سخت و 
استانداردهای باالی علمی دارند،  مقاالت برای شرکت در 
این کنفرانس  بین المللی پذیرفته خواهند شد و من خیلی 
خرسندم که مقاله ام در قالب سخنرانی در این کنفرانس 

پذیرفته شد.
در حقیقت مطالعه و پژوه��ش من ادامه پژوهش های 
پروفس��ور رندی هگرم��ن بوده که ایش��ان نی��ز در این 
کنفرانس به عنوان س��خنران اصلی و عضو هیأت رئیسه 
این کنفرانس بودند و ایش��ان نیز درب��اره اثرات بالینی و 
کلینیکی مکانیزم مغز )FXS( و راه های سالمت زیستن 
زنان حامل ژن سندرم ایکس شکننده سخنرانی کردند. در 
این کنفرانس بیش از 800 پژوهشگر استاد و خانواده های 
دارای فرزند مبتال به فکس و اوتیس��م شرکت کرده اند و 
نتایج حاصل این پژوهش ها به اس��اتید،  روانپزش��کان، 
در تجوی��ز دارو راهکاره��ای درمانی در کاه��ش و رفع 
مشکالت رفتاری و یادگیری کمک خواهد کرد و عالوه 
بر آن خانواده ها نیز از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه 

)FXS( مطلع می شوند.
برنامه آینده شما چیست؟

در ح��ال حاضر مش��غول پژوهش در زمینه بررس��ی 
تأثیرات دارویی بر برخی از اختالالت رفتاری در دختران 
و پسران مبتال به س��ندرم ایکس شکننده از نوع پیش از 
جهش هس��تم. همچنین به عنوان دانش��جوی مقطع 
دکترای روانشناسی بالینی )Psyd( در کالیفرنیا مشغول 
تحصیل هس��تم. عالوه بر آن مطالعات جدی در زمینه 
اختالل اوتیسم، بیش فعالی و س��ندرم ایکس شکننده 
نیز دارم و به عنوان یک ایرانی،  یکی از فعالیت های اصلی 
من تمرکز بر س��المت روان مادران دارای فرزندان ناتوان 
ذهنی اس��ت و در بخش درمان مشغول به ارایه خدمات 
روانشناس��ی و درم��ان اخت��الالت ذهن��ی روی زنان و 
خانواده های آسیایی از جمله افغانستان،  تاجیکستان و 
ایران هستم. ضمن این که با استفاده از امکانات اینترنتی 
در قالب اسکایپ و نیز وایبر با برخی خانواده های فارسی 
زبان و به خصوص ایرانی��ان دارای فرزندان اوتیس��م در 
تماس��م و از این طریق ب��ه آنها در کمک ب��ه همراهی با 

فرزندانشان مشورت می دهم.
و سخن آخر...؟

در نتیجه مطالع��ات کتابخان��ه ای و کلینیکی و نیز 
تجربه هایی که از کار ک��ردن با مادران و پ��دران دارای 
فرزندان اوتیسم به دست آوردم و نیز مشاوره هایی که هم 
اینک نیز به صورت آنالی��ن و کلینیکال به آنها می دهم 
به این جمع بندی رس��یدم آن کس��ی ک��ه در اختالل 
اوتیس��م بیش از همه آسیب می بیند نه فرزند یا کودک 
اوتیستیکی است، بلکه مادر این کودکان است. آنها هم 
از درون غصه می خورند و جسما و روحا تحلیل می روند 
و هم از بیرون و متاس��فانه نه تنها در ایران که در غرب و 
حتی آمریکا نیز به خانواده های اوتیسمی چندان توجهی 
نمی شود و اگر امکاناتی هست بیش��تر برای کودکان و 
فرزندان دارای اوتیسم هس��ت و نه پدران و به خصوص 
مادران. البته امکانات این جا )آمریکا( قابل مقایسه با ایران 
نیست و این جا هر مدرس��ه ای یک کالس ویژه دارد که 
کودکان اوتیسمی در آن جا درس می خوانند. زنگ تفریح 
آنها مجزاس��ت و چندین مربی و کارورز و کاردرمانگر و 
گفتار درمانگر با این فرزندان کار می کنند، اما مشکل این 
اس��ت که به ماداران و پدران این کودکان کمتر توجهی 
می شود. به همین دلیل یکی از دغدغه های من تمهید 
امکانات و مشورت هایی است که بتواند اندکی از آالم آنها 

را کم کند.

نگاه 1

نگاه  2

آموزش و پرورش را دیگرگونه بنگریم

ضمن خدمت فرهنگیان، آموزش یا سوزش

نزد کس��انی که آم��وزش و پ��رورش ای��ران و 
خبرهای آن را دنب��ال می کنند س��خن از »آمار 
باالی دانش آموزان« سخن آشنایی است. یعنی از 
بیست وپنج سال پیش که شمار دانش آموزان ایران 
پیرامون 18-1۹ میلیون تن ب��ود تا هم اکنون که 
یک سوم کاهش یافته و به پیرامون 12/۵ میلیون 
رسیده اس��ت، کمابیش همه فرادستان آموزش 
و پرورش ایران، ش��مار دانش آموزان کشور را باال 
اعالم کرده اند. همین آمار ب��االی ادعایی و این که 
دول��ت نمی تواند به ای��ن ش��مار از دانش آموزان، 
آموزش درست و حسابی بدهد، خود دلیلی شده 
ب��رای برخی تصمیم گیری های مهم در گس��تره 
آموزش و پ��رورش. برای نمون��ه این که چون این 
آمار باالس��ت پس درص��دی از آن – آن گونه که 
گفته می ش��ود پیرامون 10 درصد - بایس��تی به 

مدرسه های پولی )خصوصی( فرستاده شوند. 
اما آمار برخی از کشورهای دیگر جهان و منطقه 
درستی این سخنان را به چالش می گیرند. ایران 
بیش از ۷۵ میلیون تن جمعی��ت دارد و پیرامون 
12/۵ میلیون دانش آموز، پس نسبت دانش آموزان 
به جمعیت، نزدیک به 1۷ اس��ت. اما، برای نمونه، 
کش��ور فرانس��ه، با ۶۵ میلیون جمعیت نزدیک 
به 1۶ میلی��ون دانش آموز و 2 میلیون دانش��جو 
دارد. نس��بت دانش آموزان این کشور به جمعیت 
کش��ور، نزدیک به 2۵ درصد اس��ت. یا آمریکا، با 
بیش از 31۵ میلیون جمیعت پیرامون ۵۵ میلیون 
دانش آموز دارد که نس��بت آن می شود 1۷درصد. 
ترکی��ه ب��ا ۷۶ میلی��ون جمعی��ت، 13 میلیون 
دانش آم��وز دارد یعنی کمی بی��ش از 1۷ درصد. 
افغانستان با کمتر از 30 میلیون جمعیت، پیرامون 
11/۵ میلیون دانش آموز دارد که نسبت آن نزدیک 

38 درصد می شود. 
با توجه به آمار و کش��ورهای باال - که در این جا 
به عنوان نمونه ای از کش��ورهای جهان و منطقه 
برگزیده شدند - روشن می شود که سخن از شمار 
باالی دانش آموزان ایرانی س��خن درستی نیست. 
به ویژه اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که  درصد 
دانش آموزان ایران، که کشوری درحال توسعه به 
ش��مار می رود با  درصد دانش آموزان کش��ورهای 
توس��عه یافته ای همچون آمریکا و فرانسه برابری 
می کند یا حتی از آنها کمتر است. این نیز درخور 
یادآوری است که در آمریکا که کاپیتالیستی ترین 
کش��ور جه��ان دانس��ته می ش��ود 10 درص��د 
دانش آموزان، به مدرس��ه های پولی می روند. این 
نس��بت هم اکنون در ایران پیرامون 8 درصد است 
و فرادس��تان آموزش و پرورش در تالشند آن را به 
10 درصد برسانند. و اگر این را هم در نظر بگیریم 
که بسیاری از مدرسه های دولتی ایران، هم اکنون 
سال هاس��ت که دیگر رایگان به ش��مار نمی روند 

و  درص��دی از هزینه ه��ای خ��ود را از خانواده ها 
می گیرند روشن می شود که ایران در پولی سازی 
آموزش و پرورش، گوی س��بقت را از کش��ورهای 
س��رمایه داری جهان هم ربوده اس��ت! بگذریم از 
کشورهایی همچون ترکیه، فرانسه، فنالند، سوئد، 
کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر جهان، که 
آموزش و پرورش آنها سراسر رایگان است یا  درصد 

ناچیزی از آن پولی است. 
آم��وزش و پ��رورش در جهان و در بس��یاری از 
س��ندهای حقوقی و آموزش��ی، به عنوان یکی از 
وظیفه های دولت ها شناخته شده است. دولت ها 
وظیفه دارن��د آموزش و پ��رورش رایگان و کیفی 
فراخور زمانه را به ش��هروندان خ��ود ارایه کنند. 
پولی س��ازی آموزش و پ��رورش و ب��ه بهانه های 
گوناگون شانه خالی کردن دولت ها از زیر بار مالی 
آم��وزش و پ��رورش، پیامدهای گوناگون��ی دارد. 
در یکی از واپس��ین گزارش ها درباره پولی سازی 
آموزش و پرورش می خواندم که خصوصی سازی 
آموزش و پرورش به تبعیض جنسیتی در جهان 
دامن می زند. خانواده های تنگ دس��ت، راحت تر 
از آموزش فرزندان دختر خود چشم می پوشند تا 

فرزندان پسر. 
پولی س��ازی آموزش و پرورش البته فرآیندی 
است فراگیرش��ونده، که س��ویه های گوناگون و 
پیش بینی ناپذیر می گی��رد. هم اکنون داد برخی 
از اندیش��ه وران اقتص��ادی آمریکا از گس��ترش 
فرهن��گ مصرف��ی و پول��ی در مدرس��ه ها بلند 
شده اس��ت. برای نمونه مایکل سندل، در کتاب 
»آنچه با پ��ول نمی ت��وان خری��د« در انتقاد به 
گسترش این سیاس��ت و فرهنگ مصرف گرایی 
در مدرس��ه ها می نویس��د: »به دانش آموزی که 
خیل��ی از دوران کودک��ی اش ص��رف آم��وزش 
برای زندگی در جامعه ای مصرف گرا می ش��ود، 
آس��ان نمی توان یاد داد که ش��هروندی با تفکر 
انتقادی درباره جهان پیرامونش باشد... تبلیغات 
تجارتی، انسان را تش��ویق به خواستن چیز ها و 
برآوردن خواس��ته هایش می کن��د، درحالی که 
مدرسه می خواهد به انس��ان بیاموزد که نقادانه 
به خواسته هایش بیندیش��د و آنها را مهار کند یا 
ارتقا دهد. تبلیغات به دنبال ایجاد مصرف کننده 
است، مدرسه در پی تربیت شهروند... موقعی که 
بازاریاب ها هجوم می آورند، مدرسه های به ستوه 
آمده از بحران مالی، افزای��ش مالیات ها، کاهش 
بودجه ها، و افزایش تعداد محصالن، چاره ای جز 
این نمی بینند که در ها را ب��ه روی آنها باز کنند. 
ولی بیشتر، ما مردم مقصریم تا مدارس. در عوض 
این که بودجه عمومی ب��رای آموزش فرزندانمان 
را افزای��ش بدهی��م، وقت آنه��ا و مغز آنه��ا را به 
»برگرکینگ« و »ماونتین دی یو« می فروشیم.«

آموزش وپرورش، متعهد سرمایه س��ازی برای 
آینده کش��ور اس��ت و انتظار می رود در این راه به 
رش��د علمی معلمان نگاه ویژه ای داش��ته باشد تا 
آنان را همگام با رخدادهای سیاس��ی، اجتماعی و 
علمی دنیا قادر به پاسخ گفتن به نیازهای علمی 
و روحی دانش آموزان در عصر چیرگی فناوری های 
پیچیده و دنیای مجازی کند اما بي توجهی به این 
بخش از آموزش وپرورش روزبه روز رنگ غمبارتری 
به خود می گیرد چنان که گویی اهمیت دوره های 
ضمن خدمت در این روزها به فراموش��ی سپرده 
شده است. نیم نگاهی به روند برگزاری این دوره ها 
در دولت های پیش��ین می تواند در نتیجه گیری 
کمی وکیف��ی در این ب��اره موثر باش��د. در دولت 
سازندگی، دوره های ضمن خدمت با بي اعتنایی 
معلمان همراه بود و برای رفع این نقیصه، مزایای 
مالی مناس��بی در دولت اصالحات تعریف ش��د 
که پای معلمان را ب��ه دوره های ضمن خدمت باز 
کرد اما متاسفانه در انتخاب مدرسان این دوره ها 
معیار های دقیق و منسجمی وجود نداشت و سود 
مادی اندکش بر ارتقای علمی معلمان می چربید. 
در دولت سابق که معلمان بیشتر از سایر نهادها و 
سازمان ها هدف صرفه جویی های اقتصادی دولت 
قرار گرفتند؛ دوره ه��ای ضمن خدمت تخصصی 
به فراموشی سپرده ش��د؛ به عنوان نمونه در رشته 
ادبیات فارسی متوسطه دو، یک یا دو دوره ضمن 
خدمت ب��ا افراد مح��دود برگزار ش��د که فرصت 

حضور برای امثال بنده پیش نیامد و حتی به نوعی 
سفارش بازی منجر ش��د. در حالی  که بیشتر این 
دوره ها، بدون برنامه م��دون علمی و با موضوعات 
عمومی برگزار شد. در اواخر دولت یادشده، تدبیری 
اندیشیده شد تا هم دوره های ضمن خدمت برگزار 
شود و هم پول دوره ها از جیب معلمان درآید. این 
دوره های نرم افزاری در نوع خود بسیار شگفت انگیز 
بود زیرا نه تنها بار مالی برای دولت نداش��ت بلکه 
ش��اید س��ودی هم نصیب دولت می کرد و برخی 
معلمان نیز با پرداخت مبلغی به کافی نت ها، خود 
را از زحمت مطالعه مواد درس��ی دوره ها، خالص 
می کردند. با آم��دن دولت دکتر روحانی که کارها 
رو به س��امان یافتن دارد انتظار می رفت این رویه 
ناپسند برچیده شود و ضمن برنامه ریزی مناسب 
با حضور معلمان آگاه، دوره های الزم برای ضمن 
خدمت فرهنگیان شناس��ایی ش��ود و با استفاده 
از مدرسان شایس��ته و به دور از رفاقت بازی های 
پیشین اجرا شود اما متاسفانه این روال نسنجیده 
ادامه یافت و چند دوره جدید نیز به شکل یادشده 
برای تابس��تان امس��ال معرفی ش��د که نه تنها از 
عیوب یادشده خالی نیست بلکه برگزاری چنین 
دوره هایی از دولتی که مزین به نام »تدبیر« است 
بعید می باشد. امید اس��ت متولیان امر با بررسی 
معای��ب این ش��یوه نادرس��ت، به فک��ر برگزاری 
دوره های ضمن خدمت، متناسب با شأن معلمان 

عزیز و دولت تدبیر و امید باشند. 

اشاره: مطالعات و تجربه های تازه در زمینه  برخی اختاالت و بیماری های کودکان همه گاه می تواند برای ما ایرانیان 
و به خصوص خانواده هایی که غرق در این گونه مشکات و مصایبند مفید و موثر باشد. به خصوص که این تجربه 
و دانش افزایی در زمینه اختاالت مربوط به کودکان اوتیسم، س�ندرم داون و سندرم ایکس شکننده )یا همان 
FXS( باشد. اختاالتی که چندسالی است گریبان خانواده های ایرانی را گرفته و به رغم حضور برخی نهادهای 
دولتی و مردم نهاد در این حوزه ها همچنان مش�کات فراوانی را بر خانواده ها بار کرده است. به خصوص اختال 
اوتیس�م که برابر پژوهش هایی که صورت گرفته ایران را در زمره کش�ورهای در مرز خطر قرار داده است. مریم 
جباری، دانش�جوی دکترای دانش�گاه کالیفرنیا در آمریکا از جمله پژوهشگرانی اس�ت که 1/5سال قبل برای 
پژوهشی کوتاه مدت به موسسه مایند در دانشگاه یو سی دیویس کالیفرنیا رفت، اما عاقه  او به دنبال کردن جدی 
تحوالت دانش در این زمینه در مغرب زمین سبب ش�د تا با پروفسور رندی هگرمن، از چهره های شناخته شده 
و بین المللی در زمینه مطالعات اوتیسم و سندرم ایکس شکننده، آشنا شود و زیر نظر او پژوهشی ویژه را انجام 
دهد ک�ه در نهایت به ارایه آن به س�مینار بین المللی در همین زمینه در ش�هر اورنج کانت�ی ایالت کالیفرنیا در 
تابستان امسال منجر ش�د. خانم جباری پیش از این در ایران نیز در مقطع کارشناسی ارشد تحقیقی را زیرنظر 
دکتر مصطفی تبریزی،  سامان داد که به صمیمیت افزایی میان خانواده های دارای کودکان اوتیسم مربوط بود. او 
همچنین چندسالی به خانواده درمانی و زوج درمانی و نیز دیگر امور مربوط به حوزه روانشناسی در کلینیک روزبه 
مشغول بود و در کنار آن به صورت رایگان به خانواده های دارای کودکان اوتیسم در بنیاد خیریه کودکان اوتیسم 
مشورت می داد. همزمان با سفر به آمریکا برای پژوهش و ادامه تحصیل ارتباطش را با ایران قطع نکرد و در کنار آن 
بخش مشاوره آناین در سایت بنیاد خیریه کودکان و اوتیسم را راه اندازی کرد که هم اینک هم این کار را به صورت 
رایگان استمرار می دهد و با خانواده های کودکان اوتیسم در ارتباط است. با وی درباره فعالیت های تازه اش و نیز 

وضع اوتیسم در ایران گفت وگویی کرده ایم که از نظر شما گرامیان می گذرد.

|  مهدی بهلولی  |  آموزگار |

|  غالمرضا شمسی  |  آموزگار |

تحلیلی درباره عملکرد سازمان فضایی کشور
محمدحسین ذوالفقار | طراح کپسول زیستی حامل 
موجود زن��ده به فضا و طرح ملی ارتقای س��ازمان فضایی 
کشور در تحلیلی بحران مهمی که پیشرفت های فضایی را 

تهدید می کند خطاب به مسئوالن گوشزد می کند. 
این بحران را می توان به 2 دسته مهم خارجی و داخلی 
که مدیریتی است تقسیم کرد: در بعد خارجی می توان به 
اولین پرتاب ماهواره در کشور اش��اره کرد که بازتاب این 
گام بلند علمی در سطح کشورهای منطقه و به خصوص 
اس��المی منجر به الگ��و قرارگرفتن کش��ورمان در حوزه 
تکنولوژی ش��د، به طوری که طی بیداری اسالمی که در 
س��ال 8۹ به اوج خود رسید، س��ران این انقالب ها عنوان 
کردند ای��ران به عنوان کش��وری که تحت ش��دیدترین 
تحریم ها قرارگرفته بود توانست بدون دخالت کشورهای 
قدرتمند و با تکیه بر توان داخلی به فناوری ساخت ماهواره 
و از همه مهم تر پرتابگر دست پیدا کند. این موضوع برند و 
شاخصی در راستای شناساندن پیشرفت های کشورمان در 
میان ملل اسالمی منطقه مطرح شد. پس از این دستاورد 
مهم پرتاب کاوشگر حامل موجود زنده به فضا اهمیت این 
مس��أله را دوچندان کرد و برخی کشورهای منطقه را که 
در حوزه سخت افزار نتوانسته بودند با کشورمان و اهداف 
دوربرد و تأثیرگذار آن در منطقه ب��ه مقابله بپردازند وارد 
یک رویارویی معنوی و الگوس��ازی مصنوعی برای جهان 
عرب در تقابل تکنولوژی با جمهوری اس��المی ایران کرد 
که از آن جمله می توانیم به نقش امارات در این راستا اشاره 
کنیم. چراکه این کشور در مدت کوتاهی با طرح اتحادیه 
فضایی کشورهای عربی و تشکیل سازمان فضایی در فاصله 
زمانی بسیار کوتاه و اعالم حجم سرمایه گذاری ۵.۵میلیارد 
دالری در بع��د اعزام انس��ان به مریخ ی��ک هدف گذاری 
غیرممکن از لحاظ فنی را برای خود ترسیم کرد تا بتواند 
با استراتژی پرتاب موجود زنده به زیر مدار که قبل از اعزام 
انس��ان به فضا توسط این کش��ور صورت می پذیرد اعزام 
انسان به مریخ را در میان افکار عمومی جهان عرب بقبوالند 
و خود را یک س��روگردن باالتر از کش��ورمان نشان دهد 
چراکه هدف گذاری کشورمان در حوزه ارسال موجود زنده 
به فضا قرار دادن انسان در مدار زمین است و این درحالی 
است که چشم انداز فعالیت فضایی امارات فرود انسان در 

مریخ است که این منطق بیان و طرح تکنولوژی، یک تضاد 
را در میان افکار عمومی در راستای قبول قدرت برتر علمی 
منطقه ایجاد خواهد کرد. پس می توان گفت کشوری در 
آینده نفوذ و تأثیرگذاری الزم راخواهد داشت که بتواند این 
برند و عالمت تکنولوژی پیش��رفته را در درون خود ایجاد 
کند و درنهایت آن را حف��ظ کند. این که ما بیاییم اولویت 
اعزام فضانورد به فضا را کن��ار بگذاریم و فقط به طراحی و 
ساخت ماهواره و توس��عه خدمات فضایی بپردازیم خطر 
بزرگی اس��ت که به طورکلی ما را از رسیدن به این هدف 
کالن که مورد تأکید مقام معظم رهبری و شاخصی برای 
اندازه گیری سطح تکنولوژی در کشورمان است بازمی دارد 
چراکه باتوقف تحقیقات و فعالیت های سازمان فضایی در 
اعزام محموله زیستی به فضا دانشمندان ما بیکار خواهند 
شد و همان ماجرای خلبانان ایرالین های کشور که توسط 
برخی از کشورهای منطقه و با دستمزدهای کالن جذب 
خطوط هوایی خارجی شدند این بار در ابعاد بسیار وسیعی 
برای جذب دانش��مندان فضایی تکرارخواهد شد. و با این 
استراتژی س��ازمان فضایی حتی نخواهد توانست شرایط 
کنونی خ��ود را حفظ کن��د و دلیل روش��نی که احتمال 
وقوع این پارامتر را قوی می کند این اس��ت که کشورهای 
اطراف ماکه این ادعاهای بلندپروازان��ه را کرده اند نیروی 
انس��انی متخصص در این حوزه را ندارند. پس می بایست 
اقدام به تأمین این نیروها از کش��ورهای دیگر کنند. اما از 
س��وی دیگر دولتمردان ما در س��رمایه گذاری از بودجه 
بیت المال در پی یک دس��تاورد تج��اری و مفید ملموس 
برای کشور هس��تندکه پرداختن به این پروژه این هدف 
را ارضا نمی کند. ولی در این راستا می توان میزان گردش 
مالی را که در فوتبال وجود دارد با گردش مالی طرح کالن 
ملی اعزام فضانورد به فضا مقایسه کرد که ما را یقینا به یک 
شاخص تعجب آور ده ها برابری خواهد رساند و این درحالی 
اس��ت که دس��تاورد این دو مقوله از زمین تا آسمان برای 
کشورمان متفاوت است.  در طرح ارتقای سازمان فضایی 
که در س��ال 8۷ تکمیل شد و در اختیار ریاست جمهوری 
قرار گرفت برای ایجاد یک گردش مالی مؤثر درخصوص 
پروژه های فضایی پیش��نهادی داده ش��د ک��ه بتوانیم در 
بعد بین المللی این فرآیند را ایجاد کنیم. بر این اساس ما 

کش��ورها را به سه دس��ته 1. صاحب فناوري 2. هم سطح 
فناوري 3 فاقد تکنولوژی هوافضا، تقس��یم بندی کردیم. 
مکانیزم جذب س��رمایه در امور بین الملل به این صورت 

تعریف مي شود:
1- کشورهای صاحب فناوری ملي:  این کشورها در 
رشته مهندسي هوا فضا صاحب فناوري هاي نوین دنیا بوده 
و داراي اقتدار صنعتي و صادراتي هس��تند. امور بین الملل 
سازمان با بررسي این کشورها در قالب فني و حقوقي اقدام 
به اجراي پروژه هاي آموزش��ي و پژوهشي فناوري محور از 
طریق دانشگاه هاي این کشورها مي کند و یک بازار گسترده 

برای ورود این فناوری ها و بومی سازی آنها تعریف می کند.
2-کشورهاي همسطح فناوري:  کشور هایي که از 
لحاظ فناوري و پژوهشي همسطح با کشورمان هستند. 
س��ازمان با این کش��ورها اقدام به انجام پروژه هاي صرفا 
مشترک پژوهشی فن آورمحور با سرمایه و امتیاز مشترک 
مي کند. کشورهایی مثل اندونزی، مالزی و آرژانتین مثال 

خوبی برای این بخش هستند.
هوافض�ا:   تکنول�وژی  فاق�د  3-کش�ورهاي 
کش��ورهایي که فاقد قدرت پژوهش، دانش��گاه و فناوري 
هوافضایي هستند. با این کش��ورها سازمان اقدام به انجام 
پروژه هاي پژوهش��ي با قرارداده��اي تضمین صرفا مالي 
از طرف این ملل مي کند بدین صورت که سیس��تم اقدام 
به انجام پروژه هاي پژوهش��ي در داخل کشور کرده و این 
کشورها صرفا تأمین کننده منابع مالي براي طرح ها بوده 
و از محصول ای��ن پژوهش ها که همان فن��اوری و امتیاز 
تکنولوژی اس��ت به طور مساوي با کش��ورمان بهره مند 
مي ش��وند که در این راستا باید به کش��ور های آمریکای 
التین مثل ونزوئال توجه ویژه ص��ورت گیرد چراکه مقام 
معظم رهبری هم طی فرمایشات اخیر خود بر نقش این 
کشورها در راهبرد نظم نوین جهانی تأکید ویژه ای داشتند. 
فوایدی که این مکانیزم دارد به این ش��رح اس��ت: امروزه 
در دنیا عمدت��ا فناوري ها و محصوالت��ی که تولیدکننده 
آنها ابرقدرت ها هس��تند صاحب امتیاز استانداردگذاري 
مي باشند. با پیاده سازی این سیستم سازمان فضایی اقدام 
به استانداردگذاري مشترک در پژوهش هاي فناوري محور 
و محصوالت آن مي کند و یک برند جدید و قدرتمند را در 

بازار ارایه می کند که با یک سطح فناوری متوسط جایگاه 
مناسبی برای این سازمان در بهره برداری از فضای ماورای 
جو شکل می گیرد و مشکل گردش مالی نیز تا حد زیادی 

برطرف می شود.
متاس��فانه بزرگ ترین مشکل این س��ازمان، مدیریتی 
است که از دولت دهم در این سازمان همچنان پابرجاست. 
چراکه این مدیریت قابلی��ت دفاع قاطع درخصوص طرح 
پیاده ش��ده درخصوص ارتقای س��اختار و مکانیزم های 
اجرایی این سازمان را نداشت و عمال موجب ایجاد تردید 
درخصوص جایگاه و س��اختار س��ازمان فضایی در دولت 
جدید ش��د و دلیل بروز این مشکل کپی برداری محض از 
طرحی بود که بنده به دولت قبل ارای��ه کرده بودم. اخیرا 
شاهد این هس��تیم که برخی از صاحب نظران محترم در 
علوم فضایی جایگاه و عملکرد پژوهش��کده های سازمان 
را نقد کرده و خواس��تار جداش��دن این پژوهش��کده ها از 
سازمان و پیوستن آنها به وزارت علوم و ارتباطات و فناوری 
اطالعات هستند. هدف از ایجاد پژوهشگاه و پژوهشکده 
زیرنظر مستقیم س��ازمان که س��اختار را از حالت آژانس 
خارج کرده این بود که در دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی 
ما، علوم بین رشته ای هنوز قابلیت ش��کل گیری ندارد و 
همان گونه که مستحضرید برای این که بتوان در یک پروژه 
فضایی چندین تخصص را کنار هم مدیریت کرد، نیازمند 
اش��رافیت و قرارگیری تخصص های مختل��ف کنار هم 
هستیم تا بتوانیم یک محصول را طرحی کرده و بسازیم. 
حال آن که قابلیت هر دانش��کده به ص��ورت جداگانه در 
یک رشته و گرایش های مرتبط آن ایجاد شده است پس 
بنابراین ما باید بتوانیم در یک ساختار فرادست پژوهشی به 
صورت هرمی )مدیریت براساس دستور از باال و اجرای امر 
مافوق( خروجی ساختار ماتریسی )تشکیل کارگروه های 
هم عرض( دانشکده ها را که در قالب پژوهشکده های جوار 
صنعت تعریف می شوند را مدیریت کرده و اقدام به تدوین 
اس��تاندارد و مهم تر از همه علوم فناور محور بین رشته ای 
کنیم و با این مکانیزم خأل ایجاد پژوهشکده زیر نظر سازمان 
فضایی کش��ور نمایان می شود اما متاس��فانه شاهد این 
هستیم که بدون دخالت و کوچک ترین نظرخواهی از طراح 

این طرح در حال اجراست.

آن کسی که در اختال 
اوتیسم بیش از همه آسیب 
می بیند نه فرزند یا کودک 
اوتیستیکی است، بلکه 

مادر این کودکان است. آنها 
هم از درون غصه می خورند 

و جسما و روحا تحلیل 
می روند و هم از بیرون


