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چکیده
علــوم و فنــاوری پلیمــر دو موضــوع کلیــدی هســتند کــه
ضمــن توســعه مــواد نویــن و فرایندهــای پیشــرفته ،روی همــه
جوانــب زندگــی روزمــره بشــر شــامل مســکن و ســاختمان،
ت پزشــکی و بهداشــتی تــا اســتخراج
علــوم رايانــه و ملزومــا 
و فــراورش منابــع طبیعــی اثــر گذاشــتهاند .پیشــرفت در ایــن
زمينههــا نیــاز بــه آموزشهــای بنیاديــن و پیشــرفته علــوم
پلیمــر از مدرســه تــا دانشــگاه دارد .از آنجــا کــه آفریقــا دارای
منابــع غنــی طبیعــی ماننــد نفــت خــام ،فلــزات و مــواد معدنــی
اســت ،بــرای رشــد و توســعه مناطــق روســتایی ،در دو دهــه
اخیــر ایــن قــاره ،از فعالیتهایکشــاورزی بــه صنعتــی بــا
تولیــد محصــوالت نویــن روی آوردهانــد کــه موجــب افزايــش
نیــاز بــه امکانــات ،وســایل و پژوهشهــای فزاینــده شــده
اســت .پیــش نیــاز چنیــن توســعه ای ،گســترش زیرســاختها
و تســهیالت آمــوزش عالــی از جملــه در علــوم و فنــاوری
پلیمــر اســت .ایــن مقالــه بــه وضعیــت آموزشــی علــوم پلیمــر
در منطقــه مــاورای صحــرای آفریقــا میپــردازد .بــه صــورت
مشــخص کشــورهای بزرگتــر ایــن قــاره شــامل نیجریــه،
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آفریقای جنوبی

تانزانیــا و زیمبــاوه مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد و بــا آفریقای
جنوبــی مقایســه مــی شــود.
مقدمه
چنانچــه دوران تکامــل زندگــی بشــر را بــه دوران ســنگی،
برنــز و  ...تقســیم بنــدی کنیــم ،عصــر حاضــر بــه عنــوان
عصــر پالســتیک شــناخته مــی شــود .بــه گفتــه دکتــر گیلیوناتــا
( )Dr Guilionataدر ســال  ،1963برنــده جایــزه نوبــل ،ایــن
توصیــف جلــوه ای از فراگیــری پليمــر در وضــع موجــود
زندگــی بشــر اســت .پلیمرهــا (یــا پالســتیکها) در بخشهــای
مهــم زندگــی بشــر ،ازکاربردهــای ســاده ماننــد بســته بنــدی و
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ساختمانســازی تــا کاربردهــای فضایــی و فنــاوری روباتیــک،
جراحــی و مراقبتهــای پزشــکی و بهداشــتی و تصفیــه آب،
ورود پیــدا کــرده اســت .پیشــرفت علــوم و فنــاوری بهطــور
مشــخص در اروپــا ،آمریــکا و خــاوردور حاصــل شــده اســت.
کشــورهای در حــال رشــد ،بــه ویــژه در آفریقــا ،از توســعه کند
بــا اســتانداردهای بســیار نامطلــوب برخوردارنــد .قــاره آفریقــا
غنــی از منابــع طبیعــی اســت و در حــال حاضــر جــزء بســیار
کوچکــی از منابــع آن در مناطــق محلــی بــا شــیوه ســنتی و یــا
منســوخ ،فــراورش میشــود .در آفریقــا بخــش کشــاورزی بــر
فعالیتهــای اقتصــادی غالــب اســت و فراینــد تبدیــل هنــوز
بســیار عقــب مانــده اســت .اکثــر مــواد مصرفــی و محصــوالت
فنــاوری پیشــرفته از ســایر کشــورهای جهــان وارد میشــوند
و صنایــع محلــی آن بــر پایــه نیــروی انســانی اداره میشــود.
مانــع اصلــی توســعه فنــاوری در آفریقــا کیفیــت آموزشــی
رشــد نیافتــه آن اســت .بیســوادی نســبت بــه ســایر قارههــا
گســتردهتر اســت و کیفیــت آموزشــی در مقاطــع ابتدایــی و
متوســطه ضعیــف اســت .مطابــق گفتــه ساندرســون و همکاران
( )Sanderson et. alدر چنــد ســال اخیــر آمــوزش عالــی در
آفریقــای جنوبــی از رشــد و توســعه قابــل توجهــی در مقایســه
بــا  30ســال پیــش برخــوردار شــده اســت .عليرغــم اســتفاده
از پلیمرهــای پیشــرفته در صنایــع الکترونیــک و پزشــکی و
نیــز توســعه کامپوزيتهــای جدیــد ،دانــش آمــوزی کــه از
مدرســه فارغالتحصيــل میشــود هنــوز نمیدانــد کــه کیســه
پالســتیکی چیســت و چگونــه توليــد و بازیافــت میشــود .در
حــال حاضــر در آفریقــای جنوبــی توجــه بــه رویکــردی جامع
در امــر آمــوزش مــواد و پلیمرهــا کامــا محســوس اســت .نظر
(نویســنده) ،ایــن اســت کــه دوره هــای جدیــد میتوانــد بــه
ارتقــای آمــوزش در آفریقــای جنوبــی کمــک کنــد و آگاهــی
دانــش آمــوزان را نســبت بــه محیــط زیســت و اطــراف خــود
افزایــش دهــد .نیجریــه و آنگــوال از منابــع زیرزمینــی ،بــه
ویــژه نفــت برخوردارنــد کــه تولیــد آن بــه  2میلیــون بشــکه
در روز میرســد .ایــن اســتخراج مســتقیم صــادر میشــود و
انــدک مقــدار آن وارد فراینــد تصفیــه پتروشــیمیایی میشــود.
در ضمــن در ایــن کشــورها تولیــد پالســتیک تقریبــا امــکان
پذیــر نیســت .بــا توجــه بــه نــکات یــاد شــده مــی تــوان
فهمیــد کــه هیــچ انگیــزهای بــرای دانشــگاهها نیســت کــه بــه
آمــوزش علــوم و مهندســی پلیمــر روی آورنــد .در تعــدادی
از دانشــگاه هــا آمــوزش ابتدایــی علــوم پلیمــر بــا دوره هــای
شــیمی عمومــی یــا مهندســی شــیمی ادغــام و اجــرا میشــود.
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نیجریــه دارای جمعیتــی حــدود  175میلیــون نفــر (رتبــه
 7جهانــی) و تولیــد ناخالــص ملــی آن تــا  5میلیــارد دالر
آمریکاســت (رتبــه  25جهانــی) و در زمــره کشــورهای
غــول پیکــر قــاره آفریقاســت .نیجریــه هشــتمین کشــور
صادرکننــده نفــت کــه نقــش مهمــی در اقتصــاد آن دارد و 40
درصــد تولیــد ناخالــص ملــی و  80درصــد درآمــد دولتــی را
تشــکیل میدهــد .ایــن کشــور دارای  128دانشــگاه اســت کــه
فــدرال آن شــامل  40و دولتــی آن  38دانشــگاه اســت و بقیــه
دانشــگاههای آن خصوصــی انــد.
تعــداد دانــش آمــوزان متوســطه آن فقــط  29درصــد جوانــان
نیــاز بــه تحصیــل را در بــر میگیرنــد .در ایــن کشــور 68
درصــد جمعیــت از ســواد برخوردارنــد کــه بــه طــور عمــده
آمــوزش ابتدایــی اســت .بــا بررســی  5دانشــگاه اصلــی نیجریه
مشــخص میشــود کــه هیــچ مــدرک مســتقل در علــوم و
فنــاوری پلیمــر وجــود نــدارد .آمــوزش هــای پلیمــر بخشــی
از تدریــس شــیمی و مهندســی شــیمی را تشــکیل میدهــد و
مــدارک کارشناســی ارشــد و دکتــری بنــام شــیمی و مهندســی
شــیمی اســت.
در دانشــگاه هــای اوبافمــی اولــوو (،)Obafemi Awolowo
ایلوریــن ( )Ilorinو الگــوس ( )Lagosمباحــث مربــوط بــه
علــوم پلیمــر در ســال آخرکارشناســی ارشــد ارائــه میشــود.
دانشــگاه مــورد اول ،مقــداری بیشــتر بــه مباحــث پلیمــری
میپــردازد .در دانشــگاه فنــاوری فــدرال ( )Owerriدانشــکده
مهندســی آن شــامل دانشــکده پلیمــر و مهندســی الیــاف اســت
و مــدرک نهایــی را در علــوم و مهندســی الیــاف و علــوم و
مهندســی پلیمــر اعطــا میکنــد .بــر اســاس بررســی کامــل،
فقــط ایــن دانشــگاه در ارائــه رشــته علــوم و تکنولــوژی پلیمــر
فعــال اســت.
آموزش علوم پلیمر در تانزانیا
تانزانیــا دارای جمعیتــی  45میلیــون نفــر (رتبــه  ۲۹جهانــی)
و تولیــد ناخالــص ملــی آن  33میلیــارد دالر آمریــکا (رتبــه
 93جهانــی اســت) .تانزانیــا کشــوری نســبتا فقیــر اســت کــه
صنعــت و ســاختمان  22درصــد درآمــد ناخالــص ملــی را
کــه جــزء فعالیــت هــای اصــل آن اســت تشــکیل میدهــد.
صنایــع آن شــامل معــدنکاری ،اکتشــاف معــادن ،بــرق و گاز
طبیعــی ،تصفیــه آب و ســاخت و ســاز اســت .ســطح ســواد در
کشــور تانزانیــا بــرای  15ســال بــه بــاال در حــدود  68درصــد
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اســت .ســواد آمــوزی فعالیتــی اجبــاری اســت کــه کــودکان
تــا ســن  15بایــد فراگیرنــد .ایــن کشــور دارای  26دانشــگاه
(  10دانشــگاه دولتــی و  16دانشــگاه خصوصــی) اســت.
هیــچ یــک از دانشــگاهها دوره هــای تدریــس پلیمــر ندارنــد
و بســیاری از آنــان فاقــد دانشــکده علــوم و مهندســیاند.
دانشــگاه دارالســام دارای دانشــکده مهندســی و کالــج هــای
علــوم محــض و کاربــردی اســت و هیــچ اطالعاتــی راجــع بــه
رشــته  های آن در دســترس نیســت .دانشــگاه علــوم و مهندســی
نلســون مانــدال مرکــز آموزشــی و پژوهشــی جدیــدی اســت،
کــه قــرار اســت شــبیه دانشــگاه  ITTهندوســتان فعالیــت کنــد.
دانشــکده های علــوم مــواد و مهندســی مــدارک کارشناســی
ارشــد و دکتــرا و علــوم محیــط زیســت اعطــا میکننــد.
آموزش پلیمر در کشور زیمباوه
زیمبــاوه دارای جمعیتــی نســبتا کوچــک حــدود  13میلیــون
نفــر اســت و تولیــد ناخالــص ملــی آن از ســایر کشــورها
کمتــر اســت .ایــن کشــور دارای ذخایــر زیــاد منابــع طبیعــی
اســت کــه وضعیــت سیاســی آن در توســعه صنایــع تبدیلــی
و تولیــد تاثیــر کندکننــده ای داشــته اســت .امــا ایــن کشــور از
بــدو اســتقالل در امــر ســواد آمــوزی ســرمایه گــذاری زیــادی
کــرده اســت و میــزان ســواد آن از ســایر کشــورهای قــاره
آفریقــا باالتــر اســت .در ســال  2013میــزان ســواد بزرگســاالن
بــه حــدود  90درصــد نــزول پیداکــرده ،در صورتــی کــه طبــق
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وزارت آمــوزش زیمبــاوه اعــام کــرده اســت کــه از ســال
 2007تعــداد بیســت هــزار معلــم کشــور را تــرک کردهانــد و
از همــان ســال نیمــی از کــودکان زیمبــاوه از مدرســه ابتدایــی
باالتــر نرفتهانــد .ایــن وضعیــت چالــش بزرگــی در مقاطــع
باالتــر کشــور ایجــاد کــرده اســت .تعــداد  7دانشــگاه دولتــی و
 4دانشــگاه مرتبــط بــا کلیساســت کــه در ســطح دنیــا شــناخته
شــدهاند .دانشــگاه زیمبــاوه در هــراره ( )Harareدارای
دانشــکده شــیمی در مقطــع کارشناســی و شــیمی تجزیــه در
مقطــع کارشناســی ارشــد اســت .در دانشــگاه ملــی علــوم و
تکنولــوژی رشــته هــای علــوم پایــه تدریــس میشــود .رشــته
پلیمــر در ایــن دانشــگاه بــه مباحثــی ماننــد مقدمــه ای بــر
پلیمرهــا ،پلیمریزاســیون ،الیــاف ،روش هــای پلیمــر شــدن و
الســتیک ها میپــردازد .پژوهشــگاه فنــاوری هــراره در ســال
 2005شــروع بــه کارکــرده کــه هــدف آن توســعه فنــاوری
در برنامههایــی در مقطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد

اســت .کالــج مهندســی و تکنولــوژی دارای دانشــکده علــوم
و مهندســی پلیمــر در مقطــع کارشناســی در زمینههــای علــوم
پلیمــر ،مهندســی پلیمــر ،فنــاوری پلیمــر و مــواد و فــراورش
پلیمــر و بازیافــت و محافظــت محیــط زیســت اســت و بــه
پژوهــش و توســعه محصــول میپــردازد .مقطــع کارشناســی
بــا همــکاری دانشــگاه اشــتلن بــوش ( )Stellenboschآفریقــای
جنوبــی در رشــته علــوم پلیمــر فعــال اســت.
آموزش پلیمر در آفریقای جنوبی
آفریقــای جنوبــی دارای جمعیــت  54میلیــون نفــر اســت
(رتبــه  25جهانــی) و تولیــد ناخالــص ملــی  350میلیــارد
(رتبــه  333جهانــی) دالر آمریکاســت .اقتصــاد ایــن کشــور،
بــر اســاس بانــک جهانــی ،بــا درآمــد ملــی بــاالی متوســط
اســت و بــه عنــوان کشــور جدیــد صنعتــی شــناخته میشــود.
اقتصــاد آن در ردیــف دوم قــاره اســت و رتبــه  34در ســطح
دنیاســت .تنهــا کشــوری در آفریقاســت کــه بــه بــازار جهانــی
ورود پیــدا کــرده اســت .اقتصــاد ایــن کشــور بــر مبنــای
چنــد فعالیــت اســت کــه از عمــده آنهــا معــدن ،کشــاورزی
و ماهیگیــری و تولیــد ماشــین آالت ،ارتباطــات و غیــره
اســت .صنایــع شــیمیایی آفریقــای جنوبــی بســیار پیچیــده و
متنــوع اســت و صنایعــی ماننــد ســوخت انــرژی تــا تولیــد
پالســتیک و دارویــی نقــش بســیار مهمــی در اقتصــاد آفریقــای
جنوبــی دارنــد کــه بیــش از  200،000نفــر را بــه اســتخدام در
آوردهانــد .صنعــت غالــب ســوخت مایــع و پتروشــیمیایی بــر
اســاس ذغــال و تبدیــل گاز بــه مایــع اســت .ایــن صنایــع از
لحــاظ اقتصــادی دارای بهــره باالییانــد و از تولیــدات مهــم
آن ،اتــان ( )Ethaneو پروپــن ( )Propeneاســت .واحــد تولیــد
مــواد شــیمیایی و پلیمــری آن بــه ساســول ( )Sasolموســوم
اســت .در نتیجــه فعالیتهــای موجــود در ایــن کشــور ،مقطــع
تحصیــات تکميلــی بســیار پیشــرفته و نســبت بــه دیگــر
کشــورهای آفریقــا پیشــرو اســت .تعــدادی از دانشــگاه هــای
آن در ســطح جهــان شــناخته شــدهاند .ایــن دانشــگاه هــا بنــام
اشــتلن بــوش ( ،)Stellenboschکیــپ تــاون ()Cape Town
و ژوهانســبورگ( )Johannesburgاســت .ایــن دانشــگاه ها
مقاطــع کارشناســی تــا دکتــرا را بــا تاکیــد بــر پژوهــش ارائــه
میدهنــد .در مــورد آمــوزش علــوم پلیمــر ،تعــدادی دانشــگاه
بــر شــاخه علــوم و تکنولــوژی پلیمــر متمرکــز و فعالانــد .در
حالــی کــه دانشــگاه اشــتلن بــوش روی ســاختار پلیمرهــای
نویــن ،مــواد هوشــمند :پلــی اولفیــن و علــوم تجزیــه پلیمــر
فعالانــد ،دانشــگاه تکنولــوژی تشــاوین ( )Tshwaneو
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دانشــگاه پرتوریــا ( )Pretoriaروی فنــاوری فــراورش پلیمرهــا
متمرکــز هســتند .دانشــگاه دولتــی آزاد ( )Free Stateبه خواص
پلیمرهــای نویــن و اصــاح پلیمرهــا میپــردازد .در دروس
تمــام ایــن دانشــگاه هــا علــوم پلیمــر را بــه نحــوی مرتبــط
بــا پیــش نیــاز پژوهــش ،برنامهریــزی کردهانــد .دانشــگاه
دولتــی آزاد (کالــج  )Qwaqwaطیــف وســیعی از علــوم پلیمــر
را در مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا ارائــه
میدهــد .برنامه هــای پژوهشــی بــر اســاس طرحهــا تدویــن
شــدهاند ،در صورتــی کــه برنامــه کارشناســی دو تــرم کامــل
تدریــس را میپوشــاند.
دانشــگاه پرتوریــا ( )Pretoriaدر ارائــه علــوم پلیمــر طبــق
برنامــه رســمی عمــل نمیکنــد ،بلکــه دارای تعــدادی دوره بــر
پایــه علــوم کاربــردی اســت .دوره علــوم پلیمــر ایــن دانشــگاه
شــامل علــوم مــواد پلیمــری ،فــراورش پلیمرهــا ،فــراورش
افزودنی هــا (افزودنی هــای پایــدار کننــده و فعــال ســطحی)
فلــورو پلیمرهــا ( فلــورو مونومــر ،پلیمــر شــدن ،خــواص
فیزیکــی و فــراورش) اســت .تمرکــز پژوهشــی روی محصــول
و طراحــی فــراورش پلیمــر و نانــو کامپوزیتهاســت .دانشــگاه
تشــوین ( )Tshwaneبــه آمــوزش پلیمــر میپــردازد و دارای
امکانــات پژوهشــی در دانشــکده مهندســی اســت.
دورههــا شــامل تکنولــوژی پلیمــر و علــوم پلیمــر اســت.
در تکنولــوژی پلیمــر ،فــراورش پلیمرهــا ماننــد قالبگیــری
تزریقــی ،اکســتروژن ،قالبگیــری فشــاری ،خــواص جریانیابــی
پلیمرهــا ،رئولــوژی ،ویســکومتری همــراه بــا دوره عملــی
آزمایشــگاهی تکنولــوژی پلیمــر ارائــه میشــود.
در علــوم پلیمــر جامــع تریــن دوره علــوم پلیمــر در دانشــگاه
اشــتلن بــوش ارائــه میشــود .علــوم پلیمــر بزرگتریــن
بخــش دانشــگاه و دارای بهتریــن امکانــات پژوهشــی اســت.
ایــن بخــش دارای دو کرســی اســت .پروفســور کالپرمــن
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( )Prof Klumpermanروی ســاختارهای درشــت مولکولــی
پیشــرفته و پروفســور بــاش ( )Prof H. Paschدارای کرســی
علــوم تجزیــه پلیمــر و دارای  10نیــروی هیئــت علمــی
اســت .پژوهشهــای رایــج آنهــا شــامل روشهــای تجزیــه
بــرای پلیمرهــای کمپلکــس ،درشــت مولکولهــای پیشــرفته
(ســاختار و خــواص) و نانوکامپوزیتهــای پليمــری و علــوم
نســاجی اســت .در ســال  2015تعــداد  50دانشــجوی دکتــری
در ايــن مرکــز مشــغول تحصيــل و تحقیــق بودنــد.
عــاوه بــر فعالیتهــای یــاد شــده ،دانشــگاه بــه برگــزاری
کنفرانسهــای بین المللــی میپــردازد .علــوم پلیمــر در
کالــج زمســتانی بــه طــور ســالیانه ارائــه میشــود .مــدارس
زمســتانی در ترمهــای ســوم و چهــارم بــرای دانشــجویان
آفریقــای جنوبــی کــه  25دانشــجو در هــر کالــج اســت،
برگــزار میشــود.
آمــوزش علــوم پلیمــر بهصــورت فراگيــر توســط
"پالســتیکهای آفریقــای جنوبــی" ارائــه میشــود .نــام
قبلــی آن "فدراســیون پالســتیک آفریقــای جنوبــی" بــود .ایــن
فدراســیون نماینــده صنایــع ،واردکننــدگان و ارائــه دهنــدگان
ماشــین آالت توليــد و بازیافــت اســت .ایــن مرکــز بیــش
از  3000نيــروی ماهــر تکنســين در ســال تربیــت میکنــد.
پالســتیک آفریقــای جنوبــی ( )SAدارای ســه مرکــز آمــوزش
در کل کشــور اســت کــه اهــداف آن تربیــت نیروهــای عملیاتی
و ماهــر اســت و ايــن واحــد نقــش پلــی بيــن نیروهــای
فارغالتحصيــل دبیرســتانها ،کالجهــا بــا صنایــع پليمــری
ايفــا میکنــد .تربیــت نیروهــای صنعتــی را دانشــگاه  ها بــه
عهــده ندارنــد.
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