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داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد در ﺳﺎل  2017درسﻫﺎی راﯾﮕﺎن آﻧﻼﯾﻦ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

آﮐﺴﻔﻮرد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮐﻠﯽ ،ﻫﺎروارد و
امآیﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﻮرﯾﻪ  2017ﻣﯿﻼدی داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ  edXدرس ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع از "ﻓﻘﺮ ﺗﺎ رﻓﺎه :درک ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی" را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ
آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راﯾﮕﺎن در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدی را ﺳﺎل آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﮐﺴﻔﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
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ﺑﺪون ﺷﮏ اراﺋﻪ دروس ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ اﯾﻦ دروس از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ درس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درس اﻗﺘﺼﺎد ،اﯾﻦ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ از ﺳﻮی ﺳﺮ ﭘﻞ ﮐﻮﻟﯿﺮ ،اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﮐﺴﻔﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار دوﻟﺖﻫﺎ
در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ«.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺎﯾﺮی وودز ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه  Blavatnikآﮐﺴﻔﻮرد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺪف داﻧﺸﮑﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،راﻫﮑﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﻼسﻫﺎی آﮐﺴﻔﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪهای در ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ«.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  edXﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻔﺘﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪای ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی درﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس From Poverty to Prosperity: Understanding
 Economic Developmentﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

1395  آﺑﺎن30

https://www.shabakeh-mag.com/news/world/5540 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

