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آیندهپژوهی تأثیرات بحران کوویدـ 19بر آموزش عالی
1

غالمرضا ذاکرصالحی

دریافت1399/02/10 :؛ پذیرش1399/02/30 :

چکیده

در این مقاله به آیندههای محتملی خواهیم پرداخت که بر اثربحران کرونا پیشروی آموزش عالی قرار
خواهد گرفت .این مقاله از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفیـاکتشافی و از نظر روش،
زمینهیاب مقطعی است .آیندهپژوهی بهعنوان یک ٔ
حوزه میانرشتهای جهتگیری این مقاله را تشکیل
ٔ
میدهد ٔ
نحوه جمعآوری دادهها میدانی است .دادهها از طریق ابزار پرسشنامه بسته محققساخته
گردآوری شد .در تهیه پرسشنامه از مقیاس گاتمن استفاده شد .پاسخگویان جمعی از خبرگان و
متخصصان آموزش عالی هستند که بهصورت راهبردی و هدفمند انتخاب شدند .نتایج در قالب
سناریوهای آینده ارائه شدهاند .سناریوهای محتمل برای کشف و اعتباربخشی سناریو مرجح در اختیار
عدهای از خبرگان آموزش عالی قرار گرفت .در پیمایش مربوط به اعتباربخشی 84 ،نفر از متخصصان و
صاحبنظران آموزش عالی مشارکت داشتند .سناریوهای محتمل در هفت مؤلفه سازماندهی شدند:
 )1هویت و جایگاه دانشگاه؛  )2توجه به پایداری  )3ورود به دانشگاه؛  )4تغییر سبک زندگی دانشگاهی؛
 )5بینالمللیشدن؛  )6یادگیری الکترونیکی؛ و  )7حکمرانی و مدیریت .یافتهها نشان داد خبرگان
آموزش عالی اصل وجود تأثیرات و پیامدهای بحران کوویدـ 19برآموزش عالی را پذیرفتهاند .همچنین،
از دیدگاه آنان این تأثیرات بسیط و ساده نبوده و دارای ابعاد وسیع و ّ
متنوعی است .همانگونهکه مالحظه
ّ
شد ،در هر یک از ابعاد هفت ٔ
گانه معطوف به آینده حداقل یک سناریو مرجح با میانگین باالی 50درصد
موافق وجود دارد .سه روند کالن که بیشترین احتمال وقوع را از نظر پاسخگویان دارند به ترتیب
عبارتانداز )1 :تقویت یادگیری الکترونیکی(اما نه بهصورت ّ
تحول بنیادین و مجازیشدن کامل)؛
ٔ
 )2تغییر در سبک زندگی دانشگاهی؛ و  )3توجه بیشتر به مقوله پایداری .این سه روند بیشترین
سناریوهای ّ
مرجح را در درون خود جای دادهاند.
کلیدواژهها :آموزشعالی ،بحران کرونا ،سناریوسازی ،آیندهپژوهی آموزشعالی،میانرشتهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دانشیار آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

رهبران ارو پـا همـهگیری بیمـاری کرونـا را بزرگترین لـالش پز از جنـ جهـانی دون نـامیـدنـد.
تـا زمـان نگـارش این مقـالـه48 ،میلیون نفر بـه بیمـاری مبتال شـــده و بیش از یـک میلیون
ودویسـت هزار نفر جان خود را از دسـت دادهاند.اکنون سـخن از پیامدها و لالشهای این
واقعه در آینده اسـت .آیندهپژوهی ٔ
زمینه مطالعاتی با ماهیت میانرشـتهای اسـت که به ما در
تشــخیپ پیـامـدهـای این بحران مـدد میرســـانـد .آینـدهپژوهی و دیـدهبـانی در معنـای عـان
عبـارتاســتاز زیر نظر داشــتن یـک زمین ٔـه خـا بـه کمـک همـه دانشهـای موجود بـا هـدف
شــناســایی لالشها و فرصــتهای آتی در آن زمینه بهدلیل ماهیت میانرشــتهای این حوزه
اســت که برخی از آیندهپژوهان مانند برتراند دوژوئنل 1آن را نوعی هنر میدانندٔ .
آینده جامعه
تنها محصــول وقایع ورویدادهای عینی نیســت ،بلکه برآیند رویدادها و روندها و همچنین
تصـورات و تصـویرهای ما از آینده نیز هسـت .هر سـه مورد در کنار هم ٔ
آینده پسـاکرونایی ما را
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شکل میدهند .سهم ما در ساختن ٔ
آینده پساکرونایی از اصل حادثه کمتر نیست.

در بخش آموزش عالی نیز آیندهپژوهی بحرآنهای طبیعی و اجتماعی به رصد کردن مستمر

ّ
تحوالت کمـک میکنـد .پز از آن میتوان بـه تـدوین طر هـای بلنـدمـدت برای پیشــگیری،

طر های اضـطراری برای مقابله ،آموزش ،تربیت و آمادهسـازی فکری ،روحی و روانی ،دانشـی
و مهارتی اســتادان و دانشــجویان و کارکنان دانشــگاهها پرداخت .درلنین شــرایط ســختی
آیندهپژوهی به پایدارسـازی کلیه فعالیتهای دانشـگاهها منجر میشـود .پایش و رصـد بحران،
همچنین به ما در اقدامات همگرایانه با سایربخشهای درگیر مساعدت میکند.
در مقـال ٔـه حـاضــر هـدف مـا بررســی آینـدههـای محتملی اســـت کـه بر اثر بحران کرونـا
پیشروی آموزش عالی قرارخواهد گرفت.کشـف دیدگاه متخصـصـان و خبرگان آموزش عالی
درخصــو

نااطمینانیهای فزاینده موجود برای نگارنده مهم بوده اســت .غلبه بر ابهان در

فضـای خاکسـتری موجود به رهبران دانشـگاهی کمک میکند تا با حکمرانی هوشـمند مبتنی
بر تصویرسازی از آینده در خلق راهبردهایی آگاهانه و مدون گان بردارند .تعطیلی دانشگاهها
در 192کشـور جهان ،شـکاف دیجیتالی و نابرابری در دسـترسـی به امکانات یادگیری آنالین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـدن آمـادگی برای ارائ ٔـه برنـامـههـای برخط ،بـازگشـــت دانشــجو یـان بینالمللی بـه وطن خود،
تعطیلی رو یـدادهـای فرهنگی و کنفرانزهـای علمی ،بحران مـالی در مؤســسـ ـات آموزش
عالی ،که به شــهریه متکی هســتند ،عدن رضــایت دانشــجویان از محتوا و کیفیت دورههای
آنالین ،درگیرشــدن تعدادی از اســتادان و دانشــجویان با بیماری و بســیاری مشــکالت و
لـالشهـای دیگر در این ایـان ر نموده اســـت .ا ّمـا مطـالعـات صــورتگرفتـه هم ٔـه ابعـاد و
پیامدهای بحران ویروس کرونا را پوشـش نداده اسـت .شـکاف بین رخداد و واقعیت با تدبیر
ٔ
مسئله محقق است .شکافی که اگر با مطالعه و برنامهریزی دقیق پر نشود،
رهبران دانشگاهی
باعث ســرریزشــدن بحران به بخش آموزش عالی میشــود .در لنین وضــعیت بغرنجی ،به
تعبیر آیندهپژوهان،آینده به ما شــبیخون میزند .متأســفانه ٔ
بدنه اصــلی مطالعات در پنجماه
گذشــته بر آموزش الکترونیکی و لالشهای آن متمرکز بوده اســت .ســایر پیامدهای جدی
بحران ویروس کرونا ماننـد هویت اجتمـاعی دانشــگـاه ،ورود و ثبـتنانٔ ،
مقوله پایداری ،و...
کمتر مورد توجه بوده است.
بنابراین ،مس ٔ
ـئله دون محقق این نکته اسـت که این ابعاد و زوایا را کشـف کند و در هر بعد
نیز لند سـناریو مطر کند .سـسز این سـناریوها را به محک ارزیابی خبرگان بسـسارد .اهمیت
ٔ
مســئله بحران ویروس کرونا و تأثیرآن بر آینده
این نوشــتار در رویکرد لندجانبهگرای آن به
آموزش عالی اسـت .همچنین ،رویکرد آیندهپژوهانه نیز از وجوه ممتاز این مطالعه نسـبت به
مطالعات مشابه در ماههای اخیر است.

نتایج مطالعه در قالب سـناریوهایی دارای اعتبار و ّ
مرجح اسـتخرا شـده اسـت .سـناریوها
قصـهها و ابزارهایی برای تنظیم ّ
ٔ
درباره زیسـتبونهای متفاوت آیندهای اسـت که
تصـورات ما
تصـمیمات ما درآن ممکن اسـت به اجرا درآید .سـناریوهای محتمل برای کشـف و تعیین و
اعتباربخشی سناریوی ّ
مرجح در اختیارعدهای از خبرگان آموزش عالی قرار گرفت.
 .2پیشینه

تـا قبـل از بحران همـهگیری ویروس کرونـا ،برخی مراکز معتبر علمی پیشبینیهـایی در مورد
آین ٔ
ـده علم وآموزش عـالی داشــتـهانـد .برای نمونـه ،در بیـانیـههـای اجالس علموف ّنـاوری کیوتو
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( )2011بر رونـدهـایی تـأکیـد شـــد کـه احتمـاال آین ٔ
ـده علموف ّنـاوری و آموزش عـالی را شــکـل
خواهند داد .از جمله :افزایش نقش رسـانهها ،همکاری دانشـگاه با صـنعت و دولت ،اصـال
رفتار انسـان برای یک جهان پایدار ،گسـترش دیسلماسـی علمو ّفناوری و همکاری بینالمللی و
ظهور الگوهای جدید برای دانشـگاههای قرن  .21ویژگی این دانشـگاهها از نظر شـرکتکنندگان
ٔ
توســعه اقتصــادی،
اجالس عبارتاســت از :جهانیبودن ،پیشــبرد نوآوری ،ایفای نقش در
اهمیـت روزافزون دانش و اطالعـات ،توجـه همزمـان بـه آموزش و پژوهش ،کـاهش بودجـه و....
در این اجالس تأثیر بحرآنهای اقتصــادی بر بودجه و کیفیت دانشــگاهها مورد توجه قرارگرفت
اما در مورد بالی طبیعی و تأثیر آن برروندهای یادشده مبحثی مطر نشده است.
ّ
در ایـان بحران ویروس کرونـا بـه گزارش یونســکو 192 ،کشــور در جهـان در ســطح ملی
مؤسـسـان آموزشـی خود را تعطیل کردهاند .تعداد یادگیرندگان در این کشـورها 1570000000
نفراست وحدود 92درصد از این تعداد از آموزش لهرهبهلهره محرون شدهاند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

184

دوره  ،12شماره 2
بهار 1399
پیاپی 46

مطابق نظرسـنجی مؤسـسـه کیو.اس .صـرفا 58درصـد از دانشـجویان شـرکتکننده در
کالسهای آنالین عالقهمند به ٔ
ادامه برنامههای آموزشــی آنالین بوده و 42درصــد تمایلی به
این نوع آموزش نداشــتهاند .منتظر و همکاران ( )1399ضــمن اشــاره به موضــوع شــکاف
دیجیتالی بین جوامع و محرومیت نیمی از یادگیرندگان در دسـترسـی به آموزش آنالین،اشـاره
میکننـد کـه پیـامـد دیگر شــیوع این بیمـاری تـأثیرجـدی آن برمنـابع مـالی آموزشعـالی بوده
است؛ امری که لالش در تضمین کیفیت را نیز بهدنبال خواهد داشت.

انجمن بینالمللی دانشــگاهها 1یک ســازمان جهانی مســتقل اســت که از ســال 1950

تأســیز شــده و بهطور رســمی با یونســکو در ارتباط اســت .این انجمن در گزارش خود
مینویسـد که بیش از  1/5میلیارد دانشآموز و دانشـجو در سـراسـر ٔ
کره زمین به دلیل شـیوع
ویروس کرونا تحتتأثیر تعطیلی مدارس و دانشـگاهها قرار دارند .این انجمن نخسـت برخی
از توصـیههای مؤسـسـات آموزش عالی را برای ادامه فعالیتهای تدریز و یادگیری در طول
این بحران اجتماعی–اقتصـادی ،فرهنگی و بهداشـتی و همچنین در مورد لگونگی پرداختن
به آینده منتشـر کرده اسـت .بهعالوه ،یک نظرسـنجی بینالمللی را سـامان داده اسـت تا بتواند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالشهای اصـلی دانشـگاهها و سـایر مؤسـسـات آموزش عالی را در کوتاهمدت و میانمدت و
درازمـدت تـدوین و بـه اشــتراا بگـذارد و راهحـلهـا را توســعـه دهـد (انجمن بینالمللی
دانشگاهها.)2020 ،
جورجیو مارینونی و همکاران ( )2020در مقاله خود نسـبت به خطر بروز نابرابری شـدید
بین دانشــگـاههـا (براســاس نتـایج تحقیقـات جهـانی انجمن بینالمللی دانشــگـاههـا) هشــدار
دادهانـد .این مقـالـه اســتـدالل میکنـد کـه شــکـلگیری یـک جهـان بهتر پز از ویروس کرونـا بـه
دانشــگـاههـای مـدنی و دمکراتیکی نیـازمنـد اســـت کـه در تولیـد دانش و آموزش دانشــجو یـان
اخالقی و همدل برای جوامع دمکراتیک ،عادالنه و پایدار نقش ایفا کنند (همان).
درمقـاله فرانکی بوینز و همکـاران ( )2020ســه ســنـاریو زیر برای آموزش عالی طر
شده است:
 .1کنترل سـری و مثثر .در صـورت ادامه وجود ویروس در این سـناریو ،آموزش آنالین طی
بهار و تابسـتان  2020ش ٔ
ـیوه آموزشـی غالب بوده و آموزشهای حضـوری در پاییز سـال 2020
از سـر گرفته میشـوند .برنامهها در طول تابسـتان مختل میشـوند و جریننهای درآمدی عمده و
کمکی آسـیب میبینند .سـال تحصـیلی تقریبا بهطورعادی پیش میرود اما کنترلهای بهداشـتی
جدیدی اعمال میشوند و ثبتنان دانشجویان بینالمللی نیز با اختالل مواجه میشود
 .2پاسـ مثثر اما شـیود دوباره و منط های ویروس .با بازگشـت ویروس ،آموزش آنالین طی
پاییز نیز اجرا میشـود و آموزش حضـوری در ژانویه از سـر گرفته میشـود .برنامههای سـال
تحصــیلی بهصــورت آنالین اجرا میشــوند که همین امر منجر به کاهش ٔ
عمده درآمدهای
کمکی میشــود .در حقیقـت ،برنـامـههـایی کـه برنـدهـای قـدرتمنـد و ظرفیـتهـای آنالین دارنـد،
تالش میکنند در میان ٔ
همه فرسایشها و تغییرات ایجاد شده از دانشجویان ناننویسی کنند.
 .3ناکامی گسـترده مداالتت بهداشـع عمومی .با تشـدید بیماری همهگیر ،آموزش آنالین
در کل ســال تحصــیلی  2020ادامه یافته و آموزش حضــوری در اواخر پاییز (اوائل ســال
 )2021محقق میشـود .برنامهها حداقل برای نیمسـال اول سـال تحصـیلی بهصـورت آنالین
برگزار میشــونـد .افراد بـهطور روزافزون بـه مـدارســی کـه قـابلیـتهـای آنالین قوی دارنـد روی
میآورند و ناننویسی از دانشجویان بینالمللی بهشدت مختل میشود
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گزارش دانشگاه بینالمللی جیندال 1هند در ژوئن 2020تحت عنوان «تأثیر کوویدـــ19
بر آموزش عالی :لالشها و فرصـتها» منتشـر شـد .این گزارش بااین مقدمه آغاز میشـود
که همهگیری ویروس کرونا جهان را شــوکه کرده اســت فشــاربر دانشــجویان و مؤســســات
آموزش عالی زیاد اســت .مدارس و دانشــگاهها بســته شــدهاند و امتحانات به تعویق افتاده
اسـت .کالسهای درس بهصـورت مجازی برگزار میشـوند و پذیرشها برای سـال تحصـیلی
آینـده ّ
مملو از ســردرگمی اســـت .طبق اعالن یونســکو ،بیش از  320میلیون دانشآموز و
دانشجو در مدارس و کالجهای هند درحالحاضر تحت تأثیر قرار میگیرند
این بیمـاری همـهگیر دنیـا را وادار کرده اســـت تـا روشهـای مقـابلـه بـا «پـدیـده جـدیـد» را
ٔ
مرحله اولیه تمهیدات اسـاسی ،درا تأثیر کوتاهمدت و
بهطرز لشـمگیری ابداع کنند .پز از
بلندمدت و اقدامات آینده بســیار مهم اســت .آیا هند میتواند با لشــمانداز تازهای از این
بحران بیرون بیاید و به آموزش عالی خود استمرار و ترقی بخشد؟
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این گزارش در ادامـه ســـه کالنرونـد را پیشبینی میکنـد :الف) اثرات اقتصـــاد در حـال
کـاهش جهـانی بر درآمـد دانشــگـاههـا؛ ب) رونـدهـای جـدیـد در تـدریز و یـادگیری پـدیـدار
میشـود مانند آموزشهای پودمانی یا ترکیبی یا لندرشـتهای؛ و ) فراخوانی برای همکاری
بیشــتر جهـانی بین دانشــجویـان ،دانشــگـاههـا و صــنعـت .مقـالـه کومـار( )2020نیز
دربافتارآموزش عالی هند ّ
تحوالت را مرور میکند .وی مینویسد:
ّ
بحران ملی سـالمتی ،موجب رکود تعلیموتربیت دانشـجویان نیز شـد .دانشـگاهها تعطیل و
برنامههای دانشـگاهی نیز متوقف شـد ،تا اینکه صـنعت تصـمیم گرفت انقالبی را آغاز کند.

دانشــگـاههـا بـا بـازتعریف روشهـای خود و تصــمیم آ گـاهـانـه برای رشـــد ،حتی در زمـان
بحران ،تصـمیم به دیجیتالیکردن گرفتند .بهنظر میرسـد که اصـالحات آموزشـی در هند
در دوره بحران ویروس کرونا نمونهای از لگونگی نیاز ما در تدوین این ســناریو اســت.
همهگیری این اجازه را به مؤسـسـات آموزشـی میدهد تا یادگیری آنالین را بهکار گیرند و
فرهنـ مطـالعـه مجـازی را تزریق کننـد .این بیمـاری همـهگیر بـا نوآوری و پیشــرفـتهـای
ّفناوری ،بخش آموزش عالی را به جلو سوق میدهد (کومار.)2020 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کومارجنبههای مثبت بحران را برجسته کرده و مینویسد:

کیمیاگری آموزش با ّفناوری و ایجاد یک اسـتراتژی مشـترا برای پیشـروی در ضـمن ار ٔ
ائه
ٔ
برنامه
سـخنرانی آنالین ،دانشـجویان را نیز قادر به یادگیری خالقانه خواهد کرد .با تقویت
درســی با اســتفاده از ّفناوریهای نوآورانه ،دانشــگاهها دانشــجویان را به ســمت یادگیری
بهصـورت دلخواه و نه فقط با حضـور فیزیکی آنها ،در یک کالس درگیر میکنند .عالوه بر
این ،با ار ٔ
ائه یادگیری از طریق هوش مصـنوعی توسـط دانشـگاهها آنها دورههای ّ
متنوعی را
در رابطه با سـایر همکاریها ارائه میدهند .کشـور هند بر اسـاس اصـالحات آموزشـی،
فردای جدیدی را پیشبینی میکند .بهعنوانمثال ،دانشـجویان پزشـکی میتوانند جلسـات
تعاملی را برای بحثوبررسـی در موارد خا انتخاب کنند .مشـتاقان مهندسـی میتوانند
در اعماق مهندســی محیط زیســت و برنامهریزی شــهری بههمراه مربیان مشــغول پخش
فیلم و اجرای جلسـات آنالین برای عالقهمندان باشـند .در حقیقت ،برخی از دانشـگاهها
دورههای مربوط به انقالب صنعتی لهارن را نیز ارائه میدهند که این امر ذهن دانشجویان
را برانگیخته و به آنها الهان میبخشـد تا تغییری در رشـتههای مربوطه خود ایجاد کنند .با
به دســت آوردن محبوبیت در س ـراســر جهان ،آموزش آنالین بهجای تســلیم در ش ـرایط
بحران ،دانشجویان زیادی را ترغیب میکند.

بانک جهانی ( )2020در گزارشــی با عنوان «پاســب بحران کوویدـــ ـ :19پشــتیبانی از
آموزش عالی برای اســتمرار ،ســازگاری و نوآوری» لالشهای آینده ویروس کرونا در حوزه
آموزش عالی را به دو دسـ ٔ
ـته کلی تقســیم و ســسز مصــادیق آنها را احصــاء کرده اســت)1 :
لـالشهـای فوری برای مقـابلـه؛ و  )2لـالشهـای طوالنیمـدت .فهرســـت لـالشهـا را
درجدول زیر سازماندهی کردهایم:
جدول شمارهٔ ( .)1چالشهای آیندهٔ ویروس کرونا از دیدگاه بانک جهانی
چالشهای فوری برای م ابله
▪ ایجاد اختالل در پهنای باند دانشگاهها
o

▪ بیماری کارمندان و دانشجویان و ارائه پشتیبانی مناسب

o

▪ جابجایی گسترده دانشجویان

o

▪ ازبینرفتن خدمات حیاتی دانشگاه و پشتیبانی از آن؛

چالشهای طوالنیمدت
o

▪ افزایش نابرابری :نابرابری در دســترســی و ماندگاری در
دانشــگاه برای دانشــجویان در معرض خطر بهدلیل افزایش
محـدودیـتهـای مـالی و موقعیتی (تعهـدات خـانوادگی،
تغییر در شرایط شخصی)؛
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o

چالشهای فوری برای م ابله
ّ
o
▪ توقف سیستم عاملهای قدیمی فناوری وبدهی ناشی ازآن

▪ از دسـت دادن دائمی مهارتها و سـرمایههای انسـانی در

o

▪ حـفـ عـمـلـیـات آمـوزشــی از جـمـلـه دورههـای درســی،

مناصب دانشگاهی و اداری؛

امتحانات و اعطای مدراها :اصال روشهای ارزیابی؛ o

▪ حرکت برنامهها بهســوی ســیســتم عاملهای آنالین و از

▪ حف یـا تعطیـلشـــدن عملیـات تحقیقـاتی ،از جملـه در

راه دور :نیاز به پشتیبانی برای انجان این کار؛
▪ کاهش ّ
تحرا داخلی ،منجر به افزایش تقاضــای محلی

همکاریهای تحقیقاتی خارجی؛
▪ کـاهش ّ
تحرا بینالمللی ،از جملـه پیـامـدهـای لجســتیکی

برای آموزش عـالی درعینحـال افزایش پیچیـدگی و کیفیـت

o

آزمایشــگاهها و امکانات دانشــگاه ،کار میدانی ،کنفرانزهاoو
o

کارمندان
o
برای بازگشــت و یا رفتن به محلکار دانشــجویان و
بینالمللی در محلهای مسکونی؛
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o

چالشهای طوالنیمدت

مسائل؛

▪ کاهش ّ
تحرا جهانی (مرتبط با کاهش درآمد)؛
▪ تـأثیرعوامـل اجتمـاعی ،عـاطفی دانشــجو یـان (و کـارکنـان

o

▪ مشکالت کارفرمایان و کارمندان دانشکدهها؛

o

انجمـاد
o
▪ نگهـداری وان دانشــجویی (از جملـه تعویق یـا

دانشگاهی) بر تدریز و یادگیری از راه دور؛
ٔ
توسـعه مهارتهای بین فردی
▪ توجه به رفاه دانشـجویی و

بازپرداخت)؛

در زمینههایی که فاقد تجربیات بینفردی هستند؛

o

▪ پیامدهای حقوقی صاحبان سهان؛

o

▪ دانشــجویـان کمدرآمـد و در معرض خطر (بـهطور بـالقوه
کسانی که دارای آسیبپذیریهای سالمتی هستند).

o
o

▪ از دســتدادن ســهم آموزش عالی در جوامع و فرهن
ّ
مدنی محلی و ملی؛
▪ ار ٔ
ائه آموزش مداون ،مســائل فضــای اجتماعات ،مراکز
عملکرد و هنرهای تجسمی و غیره

محققان بانک جهانی رکود طوالنی سـیسـتمهای بلندمدت دولت را نیز پیشبینی کرده و
مینویسند:
تعطیلی یا ادغان مؤسـسـات آموزش عالی ،بهویژه در بین مؤسـسـات کولک و خصـوصـی
وابسـته به شـهریه حاد اسـت .احتماال میزان بیکاری فارغالتحصـیالن افزایش مییابد ،هم
بهدلیل انقباض اقتصـادی و هم بهدلیل عدن اعتماد بازار کار نسـبت به کیفیت آموزشهای
از راه دور

محققـان بانک جهانی در ادامه گزارش مهم خود موضــوع «حف ارزشهای ما در حین
بحران» را مطر میکنند و مینویسند:
جوامع آموزش عـالی ثروتمنـد بســیـار مهم هســتنـد .آنهـا موتورهـایی برای تولیـد دانش،
ّ
اکتشـاف ،کشـف ،نوآوری ،پیشـرفت مهارت ،حف فرهن و پیشـرفت ملی هسـتند .اما
برای سـالمبودن ،جوامع آموزش عالی باید براسـاس ارزشهای اصـلی بنا شـوند :دسـترسـی

عـادالنـه ،پـاســخگویی ،آزادی دانشــگـاهی ،اســتقالل نهـادی و مســئولیـت اجتمـاعی.
درجـاییکـه این ارزشهـا مورد احتران و شــکوفـایی قرار میگیرنـد ،جوامع آموزش عـالی
نـهتنهـا مهـارتهـا و خـدمـات الزن را بـه جـامعـه ارائـه میدهنـد بلکـه ظرفیـت افراد را برای
فکرکردن در مورد خود و ایجـاد آ گـاهی ،کمـکهـای خالقـانـه در زنـدگی خود و همچنین
زندگی دیگران به حداکثر میرسانند.

این محققان سـسز متذکر میشـوند که در پاسـب به تغییرات فوری بحران ویروس کرونا ،با
از بین بردن مســیرهای گســترش بیماری ،بســتن مؤســســات ،تأثیر بر تالشهای اصــلی در
تـدریز ،یـادگیری و تحقیقـات میتوان تـأثیرات مخرب را کـاهش داد .لگونـه بـه آنهـایی کـه
بهدنبال یادگیری هسـتند آموزش میدهیم؟ لگونه میتوانیم از تداون تحقیق در صـورت امکان
پشـتیبانی کنیم؟ این در مرحله اول تغییرات منطقی و مهم اسـت .با این وجود ،ضـروری اسـت
که افراد در موقعیتی که بتوانند فراتر از بقای فوری فکر کنند ،ارزشهای اصـلی را در هر بخش
آموزش عـالی مورد توجـه قرار دهنـد؛ بـهگونـهایکـه وقتی بحران فرو مینشــینـد ،ارزشهـا در
رسالت ٔ
همه سیستمهای آموزش عالی باقی میمانند (بانک جهانی.)2020 ،
در مقالهای که با عنوان «بررســی نقش رهبری دانشــگاه در مواجه با ویروس کرونا» در
امریکـا انجـان شـــد محققـان بـه ســـه مورد از بهترین شــیوههـای رهبری برای رو یـارویی بـا
لالشهای غیرقابل پیشبینی ،مانند مواردی که توســط کرونا ویروس ایجاد شــده اســت،
اشـاره میکنند .نخسـت ،با اسـتفاده از نوعی رهبری خدمتگزار که بر توانمندسـازی ،مشـارکت
و همکاری تأکید دارد ،رهبران دانشگاهی با هوش هیجانی و ثبات عاطفی باید منافع دیگران
را باالتر از منافع خود قرار دهند؛ دون ،رهبران دانشــگاهی باید مســئولیتهای رهبری را در
شـبکهای از تیمها در سـراسـر سـازمان توزیع کنند تا کیفیت تصـمیمات اتخاذشـده در حل
بحران را بهبود بخشــنـد؛ و ســون ،رهبران بـایـد از طریق کـانـالهـای مختلف ارتبـاطی بـهطور
واضــح و مکرر بـا همـه ذینفعـان ارتبـاط برقرار کننـد .بـا نگـاه آینـدهنگرانـه ،ظهور «رهبری
سازگارشونده» یا انعطافپذیر ممکن است رهبری ایدئال برای مؤسسات دانشگاهی ما باشد
که بتوانند از بحرآنهای آینده عبور کنند (فرناندز و شاو.)2020 ،1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در مقاله بولتون وهابل 1که با عنوان «بررسـی پیامدهای شـیوع ویروس کرونا بر بخشهای
مختلف آموزش عالی» در انگلسـتان انجان شـد اشـاره شـده اسـت که بسـتهشـدن مؤسـسـات
آموزشـی پز از  18سـال ،لالشهای مهمی را برای دانشـجویان ایجاد کرده اسـت .نگرانیهای
اصــلی ارائـهدهنـدگـان ،میزان افـت درآمـد ســـال تحصــیلی آینـده بـهدلیـل افـت در هزینـههـای
بینالمللی دانشــجویان و بیثباتی آینده در جذب دانشــجو اســت .بخش آموزش عالی نگران
تأثیر ضرر کاهش بودجه پز از مدت زمان طوالنی است (هابل و بولتون.)2020 ،
جوشـا کیم )2020( 2درمقاله خود معتقداسـت بیشـتر دانشـگاهها و کالجهایی که از آسـیب
پـانـدمی ویروس کرونـا نجـات پیـدا میکننـد ،احتمـاال بـا کـاهش درآمـد مـالی و افزایش هزینـه مواجـه
میشـوند .وی سـسز سـه سـناریو احتمالی را لنین ذکر میکند )1 :افزایش یادگیری ترکیبی؛ )2
آموزش برخط بـهعنوان یـک اولو یـت راهبردی؛  )3تجـدیـدنظر در برونســسـاری توانمنـدیهـای
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اصلی آموزشی به شرکتهای مدیریت برنامههای برخط (جوشا کیم.)2020 ،
ســنتیـل نـاتـان 11( 3مـه  )2020در مقـال ٔـه خود آموزش عـالی از اینجـا بـه کجـا میرود؟
مصـــاحبـههـای بـاز و کیفی بـا دههـا تن از رهبران آموزش عـالی در خـاورمیـانـه عربی ،هنـد و
قزاقستان انجان داده است .او مینویسد:
رهبران آموزش عالی در خاورمیانه و مناطق همسـایه عموما از نتایج آزمایش در یادگیری آنالین
ابراز خرســندی میکنند که بیماری همهگیر کرونا آنها را بدان وادار کرده اســت؛ اما بســیاری
میگویند که این تجربه همچنین تعدادی از مشکالت را در بر میگیرد که باید حل شوند.

اظهـارات آنهـا بـه تعـدادی از زمینـههـای آموزش عـالی منحصــربـهفرد در اثر تعطیلیهـای
گسـترده برای متوقفکردن گسـترش ویروس کرونا اشـاره میکند .این موارد شـامل یادگیری
الکترونیکی ،تغییرات ثبتنان ،مشــاغل برای فارغالتحصــیالن جدید ،برنامهها و رشــتههای
جدید ،دانشــجویان بینالمللی و ّ
تحرا کارکنان بود .خالصــهای از دیدگاههای آنها در زیر
آمده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) در مورد اثربخشــی م ررات یـادگیری آنتیر در هن ـام بحران .خـالـد عســـالـه رئیز
دانشـگاه عجمان در امارات متحده عربی گفت« :این یک تعجب مثبت و شـگفتآور بود که
همهلیز بهتر از آنچه پیشبینی میشـد صـورت گرفت .بیشـتر دانشـگاهها از نظر ار ٔ
ائه دوره،
پاسـخگویی دانشـجویان و سـازگاری هیئت علمی با این روش پیشـرفته اسـت ...حتی حضـور
دانشجویان بهتر از کالسهای لهرهبهلهره بوده است».

تومـاس جی .هولســتلر ،1کمیســر کمیســیون اعتبـاربخشــی دانشــگـاهی 2وزارت

آموزشوپرورش امـارات ،اظهـار داشـــت کـه «نخســـت ،مؤســســـات آموزش عـالی فورا
لـالشهـای تبـدیـل بـه آموزش الکترونیکی را درا کردنـد .اســاتیـد و مـدیران بـهطور یکســان،
قلب و رو خود را به وظیفهای بسـیار دشـوار انداختند؛ دون ،بسـیاری از مؤسـسـات در این
فرایند به سازمننهای یادگیری تبدیل شدهاند».
حدود نیمی از پاسب دهندگان یادگیری مؤثر را در این قالب مشاهده کردند .عمار کاکا،3
مـأمور و معـاون مـدیر دانشــگـاه هریوت وات ،دبی ،خـاطرنشـــان کرد« :من فکر میکنم مـا
میتوانیم بهطور آنالین کارهای زیادی انجان دهیم و لهار ٔ
هفته گذشـته این امر را نشـان داد.
هم کارکنان و هم دانشجویان ما بسیار خوب مشغول کار بودند».
تی.جی.سـیتاران 4مدیر مؤسـسـه ّفناوری هند در گواتی 5آیندهای روشـن را برای یادگیری
الکترونیکی در کشــور خود پیشبینی میکنـد« .هنـد قبال دارای لنین مجموعـه عظیمی از
مـاژولهـا و دورههـای آنالین اســـت و هنـد بـهطور قطع میتوانـد در ارائ ٔـه راهحـلهـایی برای
آموزش و یادگیری آنالین در سرتاسر جهان نقش ایفا کند».
با این حال ،به برخی از موضـوعات اصـلی نیز اشـاره شـده اسـت .ویدیا یراودکار ،6رئیز
دانشگاه بینالمللی سیمبیوسیز ،در پونای هند ،اظهار داشت که «اعضای هیئتعلمی باید
ناگهان با یادگیری آنالین سازگار شوند ... .این یک رویکرد واکنشی بود».
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یسـرا موزوقی ،1معاون دانشــگاه مســقط ،در عمان ،با احتیاط گفت« :آنچه در بســیاری
موارد دیدهایم لزوما یادگیری الکترونیکی نبوده بلکه تحویل همان محتواها و مطالب ســنتی
بر روی بستر مجازی است .یادگیری الکترونیکی یک ٔ
پایه آموزشی متفاوت دارد».
گیلبرت لین ،2معـاون رئیز در امور آ کـادمیـک دانشــگـاه کیمـ  ،3در آلمـاتی قزاقســتـان
خـاطرنشـــان کرد« :پهنـای بـانـد موجود ثـابـت شـــده اســـت کـه لـالش برانگیز اســـت؛ زیرا
دانشکدهها مجبور بودند برای دانشجویان با یادگیری ناهمزمان سازگار شوند».
ماهنده ردی ،4معاون صــدراعظم بنیاد آموزش عالی 5در حیدرآباد هند خاطرنشــان کرد
کـه لنـد مزیـت دیگر آموزش الکترونیکی میتوانـد ارائـه دهـد .آنهـا شـــامـل «یـادگیری از افراد
برجسته ،مزیت مقیاس ،و فرایندهای یادگیری تعاملی» هستند.
بـه نظر میرســـد تقریبـا همـه پـاســبدهنـدگـان این دیـدگـاه قوی را دارنـد کـه یـادگیری
الکترونیکی برای ماندن در اینجاسـت و میتواند در سـالهای آینده سـهم بسـیار قویتری در
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آموزش عالی داشته باشد
ب) تأثیر در ثبعنام دانشــیویان .ناتان مینویســد« :من از رهبران در مورد افت احتمالی
ثبـتنـان دانشــجو یـان جـدیـد و لگونگی برنـامـهریزی دانشــگـاههـا برای مقـابلـه بـا این تـأثیر
پرســیدن .بســیاری با مشــاهدات توماس هولســتلر موافقت کردند که «عدن اطمینان مالی
بزرگترین لالشی است که امروز کالجها و دانشگاهها با آن روبرو هستند».
موسـی محسـن ،رئیز کالج بینالمللی امریکا در کویت ،دو اثر متعارض در ثبتنان در
دانشـگاههای خلیج فارس را تشریح کرد« :از یک طرف ،مهاجران در منطقه خلیجفارس ،که
از کار خود رها شــدهاند ،قادر نخواهند بود از آموزش فرزندانشــان در دانشــگاههای محلی
حمایت مالی کنند .از طرف دیگر ،بسـیاری از دانشـجویانی که هماکنون در خار از کشـور
تحصــیل میکنند برای گذراندن مدارا خود در دانشــگاههای محلی به کشــورهای خود باز
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میگردند .بهعنوانمثال 35000 ،دانشـجوی کویتی که در خار از کشـور تحصـیل میکنند،
طی لنـد هفت ٔـه آینـده بـه کو یـت بـازمیگردنـد» (ســنتیـل نـاتـان .)2020 ،از نظر رونـد پـذیرش
برای دانشــجو یـان جـدیـد ،بـا وجود برخی از آزمونهـای اســتـانـدارد و حتی نمرات نهـایی،
دانشـگاه به فکر فرایندی انعطافپذیر اسـت که شـامل پذیرش مشـروط ،مقررات اصـال و
تعدیل در ترن پاییز است .لندین رهبر دانشگاه درحال افزایش حمایت شهریهمحور هستند.
این اتفاق نظر وجود دارد که ثبتنان دانشــجویان بینالمللی در مقصــد برتر تأثیر منفی
بگذارد .عبدالرحیم ســبونی ،از دانشــکده ّفناوری امارات ،اظهار داشــت که این کشــورها
ممکن است «جذابیت» خود را از دست دهند (سنتیل ناتان.)2020 ،
ج) اشــتلـال فـار التحصــیتن و برنـامـههـای جـدیـد .لنـدین رهبر دانشــگـاهی گفتنـد کـه
فارغالتحصــیالن تازه و بی ٔ
تجربه ســال  2020مطمئنا «با یک لشــمانداز واقعا ترســناا»
ّ
روبرو هســتند .از تجربه گذشــته رکودهای ملی یا منطقهای ،لنین گروههای بدشــانســی به
احتمـال زیـاد طی یـک ده ٔـه آینـده بـا لـالشهـای مـداون در حرف ٔـه خود روبرو خواهنـد شـــد.
سـبونی معتقد اسـت «فارغالتحصـیالن جدید برای یافتن شـغل با لالشهای جدیدی روبرو
خواهند شــد و ممکن اســت ســعی کنند در دورههای تحصــیالت تکمیلی یا آموزش آنالین
بیشتر شرکت کنند ،تا زمانی که دوباره مشاغل باز شوند».
من همچنین از رهبران خواستم دیدگاههای خود را در مورد لگونگی تأثیر برنامههای فعلی و
جـدیـد از تـأثیر همزمـان رکود جهـانی و «انقالب لهـارن صــنعتی» بیـان کننـد .انقالبی کـه انتظـار
میرود تغییراتی اســاســی در ٔ
نحوه زندگی و کار مردن ایجاد کند .موســی محســن ،رئیز کالج
بینالمللی امریکا در کویت پاسـب داد که «کشـورها مسـتقیما به فارغالتحصـیالن رشـتههای مرتبط
با بهداشــت نیاز دارند .برنامههای کاربردی روبوتیک در بهداشــت و پزشــکی شــاهد تقاضــای
بیشـتری خواهند بود .بهعالوه ،تقاضـا برای رشـتههایی مانند تجارت الکترونیکی ،اقتصـاد سـالمت
و مدیریت زنجیره تأمین جهانی وجود خواهد داشت» .برخی موارد مهم از این قرارند:
▪ آموزش الکترونیکی آینده قدرتمندی دارد .بسیاری از دروس و تجارب آموختهشده در
این دوره از رهگذر اجبار دانشــگاهها برای تقویت و گســترش مقررات یادگیری آنالین مورد
استفاده قرار میگیرد؛
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▪ زمینههای خا

در آموزش الکترونیکی ،که نیاز به توجه دارند ،شـامل ارزیابی معتبر

و دسترسی عادالنه دانشجویان به اینترنت است؛
▪ دانشـگاهها از اختالالت احتمالی در ثبتنان دانشـجویان آگاه هسـتند .به نظر میرسـد
رهبران منطقه نسـبت به همتایان خود در دانشـگاههای غرب نسـبت به حف سـطح ثبتنان
بسیار خوش بین هستند.
▪ درا واضـح و سـختی از مشـکالت اقتصـادی دانشـجویان وجود دارد و به نظر میرسـد
دانشــگـاههـای منطقـه درحـالافزایش کمـکهـای مـالی ،بورســیـههـا و پرداخـتهـای انعطـافپـذیر
هستند؛
▪ رهبران آموزش و پرورش منطقه بهشـدت بر این باورند که تعداد دانشـجویان این منطقه که
برای تحصیل به سمت مقصدهای بینالمللی سفر میکنند ،کاهش قابلتوجهی خواهد داشت؛
▪ درحالیکه اکثرا موافق هسـتند که یک ٔ
دوره لالشبرانگیز برای گروه فارغالتحصـیالن
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ســال  2020پیشرو اســت ،دانشــگاهها هنوز برای مواجهه با این لالشها اســتراتژیهای
خاصی را تدوین نکردهاند؛
▪ در مورد برنـامـههـای جـدیـد آ گـاهی وجود دارد کـه میتوانـد در شــرایط بحران ویروس
کرونا همراه با ضرورتهای «انقالب صنعتی لهارن» تکامل یابند؛
▪ دانشــگاههایی که به دانشــجویان بینالمللی اعتماد میکنند ممکن اســت بخواهند
بورسهای تحصــیلی مبتنی بر نیاز و شــایســتگی را در نظر بگیرند و همچنین یادگیری را با
همکاری دانشگاههای منطقه در نظر بگیرند (سنتیل ناتان.)2020 ،
درمجموع با مرور نوشــتهها و آثار صــاحبنظران هفت کالنروند اصــلی شــناســایی
ٔ
شماره ( )1مالحظه میشود.
میشود که در شکل

شکل شمارهٔ ( .)1کتن روندهای مستخرج از پیشینه وادبیات

 .3روش تحقیق

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفیــاکتشافی و از نظر روش تحقیق
زمینهیاب 1مقطعی اسـت .رویکرد نویسـنده میانرشتهای است .ازاینرو ،آیندهپژوهی بهعنوان
یکی از حوزههای میانرشــتهای جهتگیری این مقاله را تشــکیل میدهدٔ .
نحوه جمعآوری
دادهها میدانی است.
ریچارد اسـالتر و همکاران )1995( 2در کتاب نو اندیشیی راای زاار نوین ،آیندهپژوهی
را مشــتمـل بر ســـه بخش عمـده میداننـد )1 :رویـدادهـا؛  )2رونـدهـا و مســیـل ظهور؛ و )3
اقدانها و تصاویر .بهنظر آنان روندها عالئم حیاتی را بهدست میدهند تا از آیندههای ممکن
ّ
متصـور برای آموزش عالی
به آیندههای محتمل (نسـبتا مطلوب) برسـیم .آیندههای ممکن و
بسـیارند .از بین آنها مواردی که درآثار مکتوب خبرگان برجسـته شـده اسـت در قالب هفت
کالنرونـد (مؤلفـه) و در درون هریـک لنـد ســنـاریو طراحی شـــد.اینهـا ٔ
آینـده محتمـل
هسـتند.سـسز در فرایند ارزیابی ،سـناریوها از طریق پیمایش سـناریوهای ّ
مرجح اسـتخرا
گردیـد .در این فراینـد تعـداد ســنـاریوهـا کـاهش مییـابـد امـا اعتبـار علمی و امکـان تحقق آنهـا
افزایش مییابد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .3-1رویکرد منتخب

از دیدگاه میشـل گوده و روبال )1999( 1سـناریوها توصـیف وضـعیتهای آینده و رویدادهای
محتمل در آن وضــعیتها هســتند؛ بهگونهای که شــخپ بتواند از موقعیت کنونی خود به
سوی آیندههای بدیل حرکت کند (گوده و روبال.)1999 ،
بـه اعتقـاد علیزاده و همکـاران ( )1387رویکردهـای ســنـاریونگـاری بـایـد بـهگونـهای انتخـاب
شـوند که اهداف مورد انتظار را برآورده سـازند ،سـسز انواع رویکردها را برمیشـمارند .در جدول
ٔ
شماره ( )2ضمن ار ٔائه مختصر آنها ،رویکرد انتخابی ما در این مطالعه مشخپ شده است.
جدول شماره ( .)2رویکردهای سناریون اری
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ردیف

رویکردهای سناریو ن اری

رویکرد انتخابی

1
2

هنجاری در برابر اکتشافی (بایدهاو نبایدها در برابر هست و نیستها)
ّ
کمی در برابر کیفی

اکتشافی
کیفی

3

تصویری در برابر تاریخی

تصویری

4

مبتنی بر نظر متخصصان در برابرمبتنی برفرض (داده)

مبتنی برنظر متخصصان

5

روبهعقب یا روبهجلو

روبهجلو

 .3-2مراحل کار

با الهان از ریچارد اســالتر و همکاران ( )1995لند گان اصــلی در این مطالعه طی شــده
اسـت )1 :سـازماندهی فکری دانش موجود (پیشـینه و ادبیات)؛  )2رسـیدن به ایدههای تازه؛
 )3ترســیم دگرگونیهـای اجتمـاعی (در اینجـا بخش آموزش عـالی)؛  )4ســنـاریوپردازی و
تدوین کالنروندها و سـناریوها (براسـاس یافتههای سـایرپژوهشـگران و تجارب محقق)؛ )5
ارزیـابی ســنـاریوهـا بر ٔ
پـایـه احتمـال وقوع و مطلوبیـت هریـک از آنهـا از طریق پیمـایش و
نگرشسنجی از خبرگان.
در نهایت ،از روش پیمایش برای اعتباربخشــی به ســناریوها اســتفاده شــد .وندل بل

2

( )462 ،2003در کتـاب مبیانی ییدید پژوزی روش پیمـایش را بـهعنوان یکی از روشهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیندهپژوهی معرفی کرده اسـت .به نظر این آیندهپژوه برجسـته ،پژوهش پیمایشـی در تمامی
ســطو  ،روشهـای متنوعی را برای بررســی مقـاصــد و ن ّیـات ،برنـامـههـا ،انتظـارات ،بیمهـا،
امیدها و تصاویر آیندههای بدیل در اختیار آیندهپژوهان قرار میدهد.
در بخش پیمایش ،دادهها از طریق ابزار پرسـشنامه بس ٔ
ـته محققسـاخته گردآوری شـد .در
تهیه پرســشنامه از مقیاس گاتمن اســتفاده شــد.این مقیاس ،مقیاس ترتیبی اســت و کاربرد
برای عبـارات دوتـایی بلی ،خیر و یـا موافق ،مخـالف کـاربرد دارد پـاســخگو یـان مشــتمـل بر
جمعی از خبرگان ومتخصــصــین آموزش عالی هســتند که بهصــورت راهبردی و هدفمند
انتخاب شـدند .نتایج در قالب سـناریوهای آینده ارائه شـدهاند .سـناریوها قصـهها و ابزارهایی
ٔ
درباره زیسـتبونهای متفاوت آیندهای اسـت که تصـمیمات ما در آن
برای تنظیم تصـورات ما
ممکن اســـت بـه اجرا درآیـد .ابتـدا بـا بهرهمنـدی از مبـاحـث پیشــینـه و تجـارب محقق فراینـد
سناریوپردازی صورت گرفت .سسز سناریوهای محتمل برای کشف و تعیین و اعتباربخشی
ســناریو مرجح در اختیار عدهای ازخبرگان آموزش عالی قرار گرفت.مخاطبان پرســشنامه
اســتادان و متخصــصــان مطالعات آموزش عالی و دانشــجویان دکتری رشــته آموزش عالی
بودند.از میان  150نفر متخصـپ شـناسـاییشـده که پرسـشنامه برای آنها ارسـال شـده بود،
تعـداد 84نفر در تکمیـل پرســشنـامـه همیـاری کردنـد .از آنجـا کـه مـاهیـت مطـالعـه
توصیفیـــاکتشافی است نیازی به ارائه و آزمون فرضیه نبود.احتمال وقوع سناریوها از طریق
مقایســه میانگین موافقان و مخالفان مورد ارزیابی قرار گرفت.پرســش اصــلی این بود که در
ابعاد هفتگانه تأثیرات و پیامد بحران ویروس کرونا بر آموزش عالی ،خبرگان با امکان وقوع
کدان سناریو (گویه) موافقاند؟
 .4سناریوپردازی (سناریوهای محتمل)

گان بعدی پز از نیل به مجموعهای از ایدههای منسـجم ،که از درون نظرات صـاحبنظران
و روندهای در شــرف وقوع حاصــل میشــود ،ســناریوپردازی اســت .اســالتر در جملهای
مشـهور میگوید« :انسـان موجودی بالفطره سـناریوپرداز اسـت».اشـاره ایشـان به این نکته
اســـت کـه در تـدوین ســنـاریو مـاننـد ســـایر تحقیقـات کیفی ،تجـارب محقق و آینـدهپژوه و
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تصـورات و ّ
تخیالت او نیز با آموزهها تلفیق میشـود .در این بخش تالش میکنیم از فضـای
خاکستری تیره به فضای خاکستری روشن عبور کنیم.
در ســطور بعد دقت کنید که لگونه دو اندیشــمند برجســته از یک رویداد مشــترا دو
تصویر متفاوت ساختهاند .یکی سناریویی بدبینانه و دیگری سناریویی نسبتا خوشبینانه.
هنری کیســینجر در ٔ
مقاله خود در وال اســتریت ژورنال آورده اســتّ :
جو عجیبوغریب
شــیوع ویروس کرونـا احســـاســی را کـه من در زمـان جوانی در یگـان پیـادهنظـان لشــکر
هشــتـادولهـار در خالل نبرد «آردنن» داشــتم یـادآوری میکنـد .مـاننـد اواخر ســـال 1944
احسـاس خطر تماننشـدنی بهوجود آمده اسـت که هدف آن شـخپ خاصـی نیسـت بلکه
ویرانی ســراســری اســت .اما تفاوت مهمی بین آن زمان و ٔ
دوره ما وجود دارد .در آن دوره،
ّ
اســتقـامـت امریکـا بـا پیشگرفتن یـک هـدف ملی تقو یـت شـــد .امـا اکنون در یـک کشــور
تقســیمشـــده اایـالـتبنـدی شـــدها برای مواجهـه بـا لنین بحرانی بـه یـک دولـت کـارآمـد و
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دوراندیش نیاز اســت که بر موانع کمســابقه غلبه کند .در این مســیر ،حف اعتماد عمومی
برای همبسـتگی اجتماعی ،ارتباط جوامع با یکدیگر و صـلح و ثبات بینالمللی بسـیار مهم
است .واقعیت این است که جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد بود.
سـران امریکا بهطور عمده با بحران مقابله میکنند ،اما این ویروس مرزی نمیشـناسـد.
ّ
ٔ
موقت باشـدّ ،
تحوالت سـیاسـی و
حمله ویروس به سـالمت جمعی
درحالیکه آنها امیدوارند
اقتصادی آغاز شده است که میتواند تا نسلها بعد بر این کشورها حکمفرما باشد.
اما لامسـکی معتقد اسـت این زخم ترمیم خواهد شـد .او گفته اسـت« :دونالد ترام و
نوکرهایش ما را به سمت لالهای عمیق هدایت میکنند .ما با دو تهدید کالن مواجه هستیم:
تهدید روبهرشـد جن هستهای و تهدید گرمایش جهانی .کرونا با پیامدهای وحشتناا خود
«ترمیم خواهد شد» اما این دو تهدید بهبود نخواهند یافت.
مالحظه شـد که برای یک واقعه یکسـان دو برداشـت متفاوت و دو سـناریو متمایز شـکل
میگیرد .بنـابراین ،از ســویی پویـاییهـای خود پـدیـده و واقعیـت عینی و از ســویی دیگر،
تص ّـورات و مداخالت معنایی ما و ٔ
نحوه مواجهه با بحران توسـط ماسـت که وضـعیت آینده را
رقم میزند.

معموال عـادت آینـدهپژوهـان این اســـت کـه بین ســنـاریو بـدبینـانـه و خوشبینـانـه ســنـاریو
میانهای نیز پیشبینی میکنند .ازاینرو ما نیز برای سـرنوشـت آموزش عالی سـه سـناریو زیر را
طر میکنیم:
سـناریو اول .بیماری مهار و اثرات مخرب همهگیری بیماری در کوتاهمدت (کمتر از یک
ســـال) ترمیم میشــود .در این شــرایط ،آموزش عـالی بـا لـاشــنی از آموزشهـایی نیمبنـد
الکترونیکی استمرار مییابد.
ســنـاریوی دوم .بیمـاری مهـار میشــود و اثرات مخرب آن تـا میـانمـدت بـاقی میمـانـد.
آموزش عالی دسـتخوش تغییراتی میشـود که ٔ
عمده آنها میتواند کمبود شـدید منابع مالی،
رکود فعالیتهای بینالمللی و پژوهشی ،قوتگرفتن آموزشهای الکترونیکی و ...باشد.
ســناریوی ســوم .بیماری گســترش و اثرات مخرب آن مانند مرگومیر و تعطیلی بنگاهها
ّ
استمرار مییابد .در لنین شرایطی آموزش عالی درگیر سردرگمی و رکود جدی شده و دولت
از توان این بخش برای مهـار بیمـاری و ســـاخـت تجهیزات و دارو واقـدامـات اضــطراری و
جبرانی کمک میگیرد .به تعبیری آموزش عالی کامال کرونایی میشود.
در شـرایطی که نظان تدبیر حاکمیتها ضـعفهای جدیای از خود نشـان داده اسـت و
نهاد ســیاســت بهجای مدیریت بحران به مدیریت عوارض بحران روی آورده اســت سـ ٔ
ـرمایه
اجتماعی رو به فروپاشـی مینهد .اعتماد به نهادهای حاکمیتی کاهش مییابد و در عمل دو
سناریو متفاوت ر مینمایاند:
سـناریوی اول .لنانچه جامعه از نهادهای مدنی فعال و سـرزنده برخوردار باشـد ،مردن به
مشـارکت در شـبکههای اجتماعی مردننهاد (سـمنها) روی میآورند تا ضـعف و خالء اقتدار
و مشروعیت دولت را جبران کنند و از آسیب بکاهند.
سـناریوی دوم .فردگرایی و شـخصـیشـدن تصـمیمات او میگیرد و هرکز تالش میکند
گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
دانشگاه به مثابه یک نهاد مدنی بالنده و فعال میتواند به تحقق سناریو اول کمک شایانی
کند.
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این کـه بحران همـهگیری کرونـا بـه تغییرات رادیکـال فرهنگی و جـابـهجـایی نظـان ارزشهـا
منجر شـود ،محل تردید اسـت؛ اما درهرحال تغییراتی ر میدهد .تعمیق هویت اجتماعی
دانشـگاه منوط به ورود دانشـگاهیان و کمک آنها به بازسـازی سـبک زندگی انسـانگرایانه با
اولو یـت مصـــالح جمعی اســـت .در غیراینصــورت پزافتـادگی و انزوای نهـاد دانشــگـاه
گریزناپذیر اسـت .دانشـگاهیان نباید فراموش کنند که گروه مرجعاند .هرلند منابع اقتصـادی
و ســیاســی لندانی در دســت ندارند اما بهعنوان منبع فرهنگی میتوانند مشــارکت و نفوذ
منحصـربهفردی داشـته باشـند .اکنون دانشـگاههای علون پزشـکی با مقدورات اقتصـادی بسـیار
اندا رهبری علمی مقابله با کرونا را در دست دارند.
در روزهـای اخیر ضــرورت افزایش در تربیـت نیروی انســـانی متخصــپ و مـاهر بخش
سـالمت احسـاس میشـود .اگر پذیرش و تربیت دانشـجو در بخش سـالمت با هدف رفع نیاز
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در شــرایط بحران باشــد در شــرایط عادی با تراکم نیروی انســانی در بیمارســتانها و مراکز
بهداشـتی مواجه خواهیم بود .مانند پادگانهایی که در شـرایط صـلح ممل ّو از افسـران و سـربازانی
اسـت که بهجز آمادگی رزمی ،کار و فعالیت لندانی ندارند و فقط در شـرایط جنگی وارد عمل
میشـوند .در لنین شـرایطی فرمول محاسـبه نیاز واقعی به نیروی انسـانی متخصـپ در بخش
سـالمت عبارت خواهد بود از میانگین تعداد مورد نیاز در شـرایط عادی و شـرایط بحران .این
امر مستلزن جهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای مرتبط است.
همچنان که در بخشهای اقتصـادی از شـتاب جهانیشـدن کاسـته شـده اسـت در بخش
آموزش اتفـاق کمنظیری افتـاده اســـت و آن تعطیلی و رکود کـامـل در ّ
تحرا بینالمللی
دانشـجویان اسـت .در ایران سـهلهارن دانشـجویان خارجی به موطن خود برگشـتهاند (گزارش
قائممقان وزیر عتف) .تنها در دانشـگاه علون پزشـکی تهران  800دانشـجوی خارجی کشـور را
ترا کردند .بنا به گزارش سـایت پرشـین میرور درحالحاضـر بیش از  500هزار دانشـجوی
خارجی در کانادا هســتند که نیمی از آنها از دو کشــور لین و هند هســتند .بســیاری از این
دانشـجویان بهدلیل مشـکالت پروازهای خارجی نمیتوانند به خانه خود برگردند و برای رفع
نیازهای ضـروری خود با مشـکل روبهرو هسـتند .آنها شـغلهای موقت و کارآموزی خود را از
دسـت دادهاند و برای پرداخت اجارهخانه و خرید مواد غذایی دلار مشـکل شـدهاند .در این

ش ـرایط حتی ارســال پول از طرف خانواده دانشــجویان نیز بهســختی صــورت میگیرد .در
سـراسـر اروپا اسـتفاده از کالسها و تورهای تابسـتانی کنسـل شـده اسـت و دانشـجویان برای
تحقیق و دسـترسـی به منابع کتابخانهای با سـردرگمی مواجهاند .با توجه به رکود 90درصـدی
ّ
تحرا بینالمللی دانشــجو یـان ســرنوشــت این بخش در هـالـهای از ابهـان قرار دارد .آیـا این
شرایط منجر به بومیگرایی آموزش و پژوهشهای دانشگاهی خواهد شد؟
اکنون محیط یـادگیری در آموزش نـاقپ اسـ ـت .آموزشهـای الکترونیکی در فضـــای
قرنطین ٔه خانگی غنی و راضـیکننده نیسـت .فضـاهای الکترونیکی مهیا شـده توسـط دانشـگاهها
حتی در  13دانشـگاه برتر کشـور بهدلیل مشـکالت زیرسـاختی با نواقپ جدی مواجه اسـت.
نگارنده حداقل از کار افتادن سـیسـتم مجازی سـه دانشـگاه معتبر در نخسـتین روزهای شـروع
تعطیالت را نظارهگر بوده اســت .اکثر این ســیســتمها فاقد امکانات مولتیمدیا و تصــویری
هسـتند .تالشهایی در جریان اسـت تا این زیرسـاختها نوسـازی شـود .سـه سـناریو در این
رابطه متصور است:
سناریوی اول .فعالیت حاشیهای آموزش الکترونیکی بهعنوان یک اضطرار در شرایط موقت.

سـناریوی دوم .شـکلگیری یادگیری ترکیبی 1که به نظر میرسـد در شـرایط فعلی سـناریویی

مناسب باشد.
سـناریوی سـوم .پیشـرفت و توسـعه بهسـوی دسـتیابی به آموزش مجازی کامل ،که سـناریو
ایدئال است.مجازیشدن شکل تمان و کمال الکترونیکیشدن است.
ســنـاری چهـارم .این ســنـاریو در صــورتی تحقق مییـابـد کـه بســتری بـه نـان حکمرانی
الکترونیک شکل بگیرد .حکمرانی الکترونیک تأکید بر تعامالت دولت ،بخش خصوصی و
شهروندان با استفاده از پیشران فاوا دارد.
باتوجه به مخاطرات جانی که اشـتغال در محیطهای بیمارسـتانی دارد از این پز بخش
عمدهای از مشــاغل پزشــکی مشــاغل پر ریســک و زیانآور تلقی خواهند شــد .در کنار آن
مشـاغل خصـوصـی کولک نیز بهشـدت آسـیبپذیر شـدند .در لنین شـرایطی امنیت شـغلی،
تـأمین اجتمـاعی و برخورداری از بیم ٔـه درمـان و بیم ٔـه بیکـاری در انتخـاب شــغـل آینـده جوانـان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بهعنوان یک پارامتر مهم تلقی خواهد شد .تغییر در ساختار مشاغل موجب تغییر در ساختار
داوطلبان و پذیرش در رشتههای دانشگاهی خواهد شد.
بخش مهمی از کنشهای اجتماعی و انسـانشـناختی آدمی ،که پیش از آن در مقولههایی
خار از علون پزشکی مطر بود ،اکنون تحت اقتدار پزشکی درآمدهاند و از طریق تعاریف،
ابزارهـا و مـداخلـههـای پزشــکی کنترل و مـدیریـت میشــونـد .در حقیقـت ،در زمـان کوتـاهی
ٔ
پدیده پزشـکیشـدن 1جامعه ر دادهاسـت .پرسـش این اسـت که آیا این پدیده به پزشـکیشـدن
آموزش عالی بهعنوان یک زیرســیســتم اجتماعیــــفرهنگی نیز منجر میشــود؟ در ســطح
عمومی پاسب مثبت است .اما آیا ترکیب و ساختار رشتهها و آموزشها نیز پزشکی میشود؟
پاسـب لزوما بله نخواهد بود .زیرا ریسـک فعالیت در رشـتههای مربوط به سـالمت باال رفته
اســت .تصــمیم خانوادهها تابعی از پارامترهای متعدد و پیچیده اســت .این انتخاب لزوما
منطبق با نیاز واقعی کشـور به نیروی انسـانی متخصـپ نیسـت .دو مؤلفهای که نقش اسـاسـی
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دارنـد عبـارتانـد از :درآمـد بـاال و ریســـک کم (در شــکـل زیر قطـاعی از مربع کـه عالمـت
دارد) .در اینجـا آموزش عـالی و دولـت بـایـد تالش کننـد در این فرمول مـداخلـه و بـا نظـانهـای
انگیزشــی و تشــویقی و اطالعرســانی هدفگذاری کمی و کیفی بهســوی رفع نیاز واقعی را
تحقق بخشند .به این معنا که ضلع سون این تصویر را رسم کنند.

تردیدی نیسـت هزینههای سـرسـانآور مقابله با بیماری کرونا برای ٔ
همه کشـورها مشـکل
کمبود منـابع مـالی بخش آموزش عـالی و تحقیقـات را بـهدنبـال دارد (بـه اســتثنـای فعـالیـتهـای
پژوهشــی و ّفناورانه مرتبط با مقابله بیماری کرونا مانند ســاخت واکســن یا دارو و تجهیزات
پزشکی مورد نیاز).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمبود منابع دانشــگاهها را آبدیده میکند .بهصــورت طبیعی آنها بهســوی افزایش بهرهوری و
اسـتفاده درسـت از منابع روی خواهند آورد و سـیاسـتهای مالی انقباضـی را در پیش خواهند
گرفت .تحقق این سـناریو قطعی اسـت .در این میان ،میدان دادن به جسـارتها و نوآوریهای
دانشمندان و دانشگاهیان برای کارآفرینی و خلق ایده و ثروت یک دستاورد مثبت خواهد بود.
جریان دیگری که ممکن اسـت دانشـگاهها به آن روی آورند پارادایم پایداری اسـت .امری
فراتر ازحف محیط زیسـت طبیعی و انسـانی .دانشـگاه باید انسـانهایی تربیت کند که قدرت
تلفیق و هماهن سـازی کلیه مالحظات فرهنگی و اقتصـادی و اجتماعی و زیسـتمحیطی و
سـالمت را داشـته باشـند .تالشهای علمی حاشـیهای ،دیگر کارسـاز نخواهد بود .دانشـگاه
باید خود به کانون پایداری تبدیل شـود .اگرلنین شـود از این پز به جای
 .امید که لنین ّ
تحولی شکل بگیرد.
بگو ییم
 .5یافتههایکمی :اعتباربخشی به سناریوها

باید

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

در جدول ش ٔ
ـماره ( )3اطالعات پاسـخگویان از نظروضـعیت جنسـیت ،سـن،تحصـیالت

وسمت منعکز شده است.

آیندهپژوهی تأثیرات بحران
کوویدـ 19بر آموزش عالی...

جدول شماره ( .)3توزی فراوانی بر اساس متلیرهای زمینهای
متلیر زمینه ای
جنسیت

سن

تحصیالت

203

فراوانی

درصد

گزینه
زن

25

29/76

مرد

59

70/24

26-30

7

8/33

31-35

16

19/05

36-40

20

23/81

41-45

10

11/90

46-50

13

15/48

51-55

8

9/52

باالی 55

8

9/52

بی باسب

2

2/38

کارشناسی ارشد

11

13/10

متلیر زمینه ای

سمت

گزینه

فراوانی

درصد

دانشجوی دکترا

29

34/52

دکترا

44

52/38

هیئت علمی

28

33/33

متخصپ آموزش عالی

33

39/28

دانشــجوی تحصــیالت
تکمیلی

مجموع پاسخگویان

27/38

23

84

با توجه به جدول توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای ،از  84نفر پاسـخگو 30 ،درصـد زن
و  70درصـد مرد هسـتند .سـن بیشترین نسبت پاسخگویان یعنی  23/8درصد آنها بین  36تا
 40سـال سـن دارند و  19درصـد افراد  31تا  35سـاله هسـتند .تحصـیالت بیش از نیمی از
پاسخگویان یعنی  52/3درصد آنها دکترا و  34/5درصد آنها دانشجوی دکترا هستند39/2 .
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پاسخگویان متخصپ آموزش عالی 33/3 ،درصد عضو هیئت علمی و  27/3درصد دیگر
دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند.
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جدول شماره ( .)4توزی فراوانی بر حسب مواف ع و مخالفع با گویههای مثلفهها
مثلفه/
روند

گویه
ارزشهای آ کادمیک دستخوش ّ
تحول اساسی میشوند.
ّ
تحول اساسی در ارزشهای آ کادمیک ر نمیدهد.

جایگاه
دانشگاه

پایداری

درصد فراوانی درصد

49

58/33

35

41/67

38

45/24

46

54/76

40

47/62

44

52/38

آموزش توسط کارتلهای محیط مجازی مانند گوگل و زون و  ...مصادره میشود.
ٔ
عرصه عمومی و ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به جامعه میشوند.
دانشگاهها وارد

42

50/00

42

50

58

69/05

26

30/95

نهاد دانشگاه منزوی میشود.

23

27/38

61

72/62

نهاد دانشگاه فرایند تعمیق هویت اجتماعی را طی میکند.

56

66/67

28

33/33

ورود دانشگاه به پرسشهای بنیادین بشر قطعی است.

59

70/24

25

29/76

نقش دانشگاهها در ترویج و پیادهسازی پایداری برجسته میشود.

57

67/86

27

32/14

دانشگاهها به اهمیت پایداری و حف محیط زیست پی میبرند.

70

83/33

14

16/67

دانشگاهها به کانون ممتاز مباحث پایداری تبدیل میشوند.

54

64/29

30

35/71

بهدلیل کاالییشدن آموزش ،مقولههایی لون اخالق علمی و هویت فرهنگی در
هویت و

موافق
فراوانی

مخالف

حاشیه قرار میگیرند.

مثلفه/
روند

ورود به
دانشگاه

گویه

زندگی

بینالمللی
شدن

یادگیری
الکترونیکی

حکمرانی
مدیریت و
بودجه

درصد فراوانی درصد

دانشگاهها مجددا نخبهگرا میشوند.

30

35/71

54

64/29

بهدلیل کمبود استقبال جوانان دانشگاهها تودهای نخواهند بود.

39

46/43

45

53/57

اشتغال از تحصیل مهمتر میشود.

64

76/19

20

23/81

18

21/43

66

78/57

بهدلیل اهمیت موضوع سالمت ،تعداد دانشجویان پزشکی افزایش مییابد.

47

55/95

37

44/05

فضای یادگیری غنای سابق را ندارد.

59

70/24

25

29/76

جامعهپذیری علمی دانشجویان دلار ضعف میشود.
زندگی در پردیز ّ
متحول میشود.

61

72/62

23

27/38

59

70/24

25

29/76

آموزشهای یکسارله مجازی تعلق به زیستبون محلی را در دانشجویان کاهش میدهد.

59

70/24

25

29/76

اشکال نوینی از رابطه استادـدانشجو و دانشجوـدانشجو ظهور مییابد.

74

88/10

10

11/9

اشکال جدیدی از همکاریهای علمیـبینالمللی شکل میگیرد.

82

97/62

2

2/38

آموزش عالی به سمت بومیشدن و محلیشدن پیش میرود.

37

44/05

47

55/95

تعداد دانشجویان خارجی بهشدت کاهش خواهد یافت.

54

64/29

30

35/71

یادگیری الکترونیکی بهصورت فعلی و بهعنوان مکمل در شرایط اضطراری ادامه مییابد.
یادگیری الکترونیکی ّ
متحول و زیرساختهای آن تا سر حد مجازیشدن کامل مهیا

83

98/81

1

1/19

65

77/38

19

22/62

بهدلیل مخاطرات مشاغل مرتبط با بیمارستانها استقبال جوانان از رشتههای
پزشکی کاهش مییابد.

دانشگاهی

موافق
فراوانی

مخالف

میشود.
یادگیری ترکیبی (حضوری مجازی) توسعه مییابد.
ٔ
پدیده پژوهش مجازی شکل خواهد گرفت.

81

96/43

3

77

91/67

7

8/33

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی متمرکزتر و سلسلهمراتبی میشود (از باال به پایین).

32

38/10

52

61/9

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی دمکراتیکتر و مشارکتیتر میشود.

54

64/29

30

35/71

دانشگاهها بهدلیل کمبود بودجه به بهرهوری و انضباط مالی روی میآورند.

74

88/10

10

11/9

برخی فعالیتهای آ کادمیک تعطیل میشود.

69

82/14

15

17/86

دانشگاهها با ابتکارات خود (ارتباط با صنعت و  )...کمبود بودجه را جبران میکنند.

57

67/86

27

32/14

بهدلیل بحران اقتصادی ،مصرفکنندگان خدمات آموزش عالی کاهش پیدا میکنند.

55

65/48

29

34/52

مجموع پاسخگویان

3/57

84

ٔ
شــماره ( )4توزیع فراوانی بر حســب موافقت و مخالفت با گویههای کالن
طبق جدول
روندها ،از  84نفر پاسخگو نسبت موافقتها به شر زیر است:
در کالنروند «هویت و جایگاه دانشــگاه» بیشــترین موافقت ،یعنی 70درصــد ،با گویه
«ورود دانشـگاه به پرسـشهای بنیادین بشـر قطعی اسـت» و کمترین موافقت یعنی 27درصـد
با گویه «نهاد دانشگاه منزوی میشود» است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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آیندهپژوهی تأثیرات بحران
کوویدـ 19بر آموزش عالی...

در کالن رونـد «پـایـداری» بیشــترین موافقـت یعنی 83درصـــد بـا گو ی ٔـه «دانشــگـاههـا بـه
اهمیت پایداری و حف محیط زیســت پی میبرند» و کمترین موافقت یعنی 64درصــد با
گویه «دانشگاهها به کانون ممتاز مباحث پایداری تبدیل میشوند» است.

در کالن روند «ورود به دانشـگاه» بیشـترین موافقت یعنی 76درصـد با ٔ
گویه «اشـتغال از

تحصـیل مهمتر میشـود» و کمترین موافقت یعنی 21/5درصـد با ٔگویه «بهدلیل مخاطرات
مشاغل مرتبط با بیمارستانها استقبال جوانان از رشتههای پزشکی کاهش مییابد» است.
در کالن روند «زندگی دانشـگاهی» بیشـترین موافقت یعنی 88درصـد با ٔ
گویه «اشـکال
نوینی از رابطه اسـتادــ ـدانشـجو و دانشـجوــ ـدانشـجو ظهور مییابد» و با مابقی گویهها هم
تقریبا 70درصد است.

در کالن روند «بینالمللیشـدن» بیشـترین موافقت یعنی 97/6درصـد با ٔ
گویه «اشـکال

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جـدیـدی از همکـاریهـای علمیـــــبینالمللی شــکـل میگیرد» و کمترین موافقـت یعنی
44درصد با ٔ
گویه «آموزش عالی به سمت بومیشدن و محلیشدن پیش میرود» است.

در کالنرونـد «یـادگیری الکترونیکی» بیشــترین موافقـت یعنی 98/8درصـــد بـا ٔ
گویـه

«یادگیری الکترونیکی بهصـورت فعلی و بهعنوان مکمل در شـرایط اضـطراری ادامه مییابد»
و کمترین موافقت یعنی 77/3درصد با ٔ
گویه «یادگیری الکترونیکی م ّ
تحول و زیرساختهای
آن تا سر حد مجازیشدن کامل مهیا میشود» است.

در کالنروند «حکمرانی مدیریت و بودجه» بیشــترین موافقت یعنی 88درصــد با ٔ
گویه

«دانشــگـاههـا بـهدلیـل کمبود بودجـه بـه بهرهوری و انضــبـاط مـالی روی میآورنـد» و کمترین
موافقت یعنی 38درصـد با ٔ
گویه «حکمرانی و مدیریت دانشـگاهی متمرکزتر و سـلسـلهمراتبی
میشود (از باال به پایین)» است.

جدول شمارهٔ ( .)5توزی سناریوهای مرجح
مثلفه/روند

1

سناریو

درصد
مواف ع

آموزش توسط کارتلهای محیط مجازی مانند گوگل و زون و  ...مصادره میشود.
ارزشهای آ کادمیک دستخوش ّ
تحول اساسی میشوند.

58/33

نهاد دانشگاه فرایند تعمیق هویت اجتماعی را طی میکند.

66/67

دانشگاهها وارد عرصه عمومی و ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به جامعه میشوند.

69/05

ورود دانشگاه به پرسشهای بنیادین بشر قطعی است.

70/24

دانشگاهها به کانون ممتاز مباحث پایداری تبدیل میشوند.

64/29

نقش دانشگاهها در ترویج و پیادهسازی پایداری برجسته میشود.

67/86

دانشگاهها به اهمیت پایداری و حف محیط زیست پی میبرند.

83/33

ورود به

بهدلیل اهمیت موضوع سالمت ،تعداد دانشجویان پزشکی افزایش مییابد.

55/95

دانشگاه

اشتغال از تحصیل مهمتر میشود.

76/19

فضای یادگیری غنای سابق را ندارد.
زندگی در پردیز ّ
متحول میشود.

70/24
70/24

آموزشهای یکسارله مجازی تعلق به زیستبون محلی را در دانشجویان کاهش میدهد.

70/24

جامعهپذیری علمی دانشجویان دلار ضعف میشود.

72/62

اشکال نوینی از رابطه استادـدانشجو و دانشجوـدانشجو ظهور مییابد.

88/10

207

تعداد دانشجویان خارجی بهشدت کاهش خواهد یافت.

64/29

اشکال جدیدی از همکاریهای علمیـبینالمللی شکل میگیرد.
ّ
یادگیری الکترونیکی ّ
متحول و زیرساختهای آن تا سرحد مجازیشدن کامل مهیا میشود.
ٔ
پدیده پژوهش مجازی شکل خواهد گرفت.

97/62

آیندهپژوهی تأثیرات بحران
کوویدـ 19بر آموزش عالی...

هـــویـــت و
جایگاه دانشگاه

پایداری

زندگی
دانشگاهی

بینالمللیشدن

یادگیری
الکترونیکی

حکمرانی
مدیریت و
بودجه

50/00

77/38
91/67

یادگیری ترکیبی (حضوری مجازی) توسعه مییابد.

96/43

یادگیری الکترونیکی بهصورت فعلی و بهعنوان مکمل در شرایط اضطراری ادامه مییابد.

98/81

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی دمکراتیکتر و مشارکتیتر میشود.

64/29

دانشگاهها با ابتکارات خود (ارتباط با صنعت و  )...کمبود بودجه را جبران میکنند.

67/86

برخی فعالیتهای آ کادمیک تعطیل میشود.

82/14

دانشگاهها بهدلیل کمبود بودجه به بهرهوری و انضباط مالی روی میآورند.

88/10

مجموع پاسخگویان

84

جـدول شــم ٔ
ـاره ( )5ســنـاریوهـای مرجح در هر یـک از مؤلفـههـای هفـتگـانـه را نشـــان
میدهد .در کل از  34سناریو محتمل 25 ،سناریو مورد تأیید و ترجیح پاسخگویان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سناریوهایی که درصد موافقت بیشتر از 50درصد است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

 .6بحث و نتیجهگیری

آیندهپژوهی بهعنوان حوزهای میانرشـتهای در جسـتوجوی عوامل ثبات یا تغییر برای تجسـم
آینده بالقوه اســت .در این مقاله رویکرد دیدهبانی آینده با مدد پیمایش پیگیری شــد .در این
نوع مطـالعـات قضـــاوت خبرگـان در مورد رونـدهـا و رو یـدادهـا بســیـار مهم تلقی میشــود.
یافتههای این مطالعه نشـان داد خبرگان و متخصـصـان آموزش عالی اصـل وجود تأثیرات و
پیـامـدهـای بحران ویروس کرونـا برآموزش عـالی را پـذیرفتـهانـد .همچنین از دیـدگـاه آنـان ،این
تأثیرات بسـیط و سـاده نبوده و دارای ابعاد وسـیع و متنوعی اسـت .همانگونه که مالحظه شـد
در هر یـک از ابعـاد هفـتگـانـه معطوف بـه آینـده حـداقـل دو ســنـاریو ّ
مرجح بـا میـانگین بـاالی
50درصـدموافق وجود دارد .سـه روند کالن که بیشـترین احتمال وقوع را از نظر پاسـخگویان
دارنـد بـهترتیـب عبـارتانـداز :تقو یـت یـادگیری الکترونیکی (امـا نـه بـهصــورت ّ
تحول بنیـادین و
مجازیشـدن کامل) ،تغییر در سـبک زندگی دانشـگاهی و توجه بیشـتر به ٔ
مقوله پایداری .این
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سه روند بیشترین سناریوهای ّ
مرجح را در درون خود جای میدهند.

با حذف سـناریوهایی که میانگین موافقان آن زیر 50درصـد اسـت ،سـناریوهای ّ
مرجح

نمـایـان میشــونـد .در مؤلفـه یـا رونـد «و یـت و جـایگـاه دانشــگـاه» ،بـهنظر میرســـد اکثر
پاسـخگویان نهاد دانشـگاه فرایند تعمیق هویت اجتماعی را طی میکنند و ورود دانشـگاه به
پرسـشهای بنیادین بشـر قطعی اسـت 61درصـد پاسـخگویان با این سـناریو که نهاد دانشـگاه
منزوی میشـود مخالف هسـتند .این یافته برخالف برخی گزارشهایی اسـت که در ابتدای
شــروع بحران ،عجوالنـه خبر از زوال هو یـت دانشــگـاه و جـابجـایی ارزشهـای آ کـادمیـک
میدادند .این خوشبینی و امیدواری نســبت به حف ارزشها و رســالتهای دانشــگاه در
گزارش بانک جهانی نیز مشهود است.
در مؤلفه/روند «پایداری» نقش دانشــگاهها در ترویج و پیادهســازی پایداری برجســته
میشــود دانشــگـاههـا بـه اهمیـت پـایـداری و حف محیط زیســـت پی میبرنـد همچنـانکـه

جورجیو مـارینونی و همکـاران)2020( 1دربخشــی ازگزارش بـانـک جهـانی براهمیـت یـافتن

پایداری در این دوران تأکید کردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مؤلف ٔـه ســون یعنی «رونـد تـأثیر بحران بر ورود دانشــجو یـان بـه دانشــگـاه(ثبـتنـان)»
بهلحاظ کاهش توان مالی خانوادهها و عوامل دیگر ،اشــتغال از تحصــیل مهمتر میشــود
امری که سنتیل ناتان  )2020از آن بهعنوان لشمانداز ترسناا نان برد.
در ٔ
مؤلفه لهارن یعنی «زندگی دانشـگاهی» پاسـخگویان معتقدند اشـکال نوینی از رابطه
استادـدانشجو و دانشجوـدانشجو ظهور مییابد
در ٔ
مؤلفه «بینالمللیشـدن» نیز روندها نشـان میدهد اشـکال جدیدی از همکاریهای
علمیــبینالمللی شکل میگیرد و تعداد دانشجویان خارجی بهشدت کاهش خواهد یافت
این سـناریو با یافتههای محققان بانک جهانی همچنین گزارش سـنتیل ناتان ( )2020همسـو
است .در مورد روند «الکترونیکیشدن» ،مرجحترین سناریو عبارت است از تداون یادگیری
الکترونیکی بهصــورت فعلی و بهعنوان مکمل در شــرایط اضــطراری بهگونهای که یادگیری
ترکیبی (حضــوری مجازی) توســعه وپژوهش مجازی روا مییابد .این ّ
تحول با نظرات

جوشـــا کیم ( )2020همچنین پیشبینی بـانـک جهـانی و آنچـه در امـارات متح ٔ
ـده عربی و
هندوستان و بسیاری دیگر از کشورها گزارششده یا درحالوقوع است سازگاری دارد.
در مؤلف ٔـه «حکمرانی ومـدیریـت» عمـدهترین ّ
تحول پیشرو این اســـت کـه دانشــگـاههـا
بـهدلیـل کمبود بودجـه بـه بهرهوری و انضــبـاط مـالی روی میآورنـد درعینحـال ،برخی
فعـالیـتهـای آ کـادمیـک تعطیـل میشــود این بحران مـالی توســط هـابـل و بولتون ( )2020و
جوشـا کیم ( )2020و همچنین منتظر و همکاران ( )1399مطر شـده بود .برای فائقآمدن
بر لالشهای مدیریت و حکمرانی از این دســت پیشــنهاد فرناندز و شــاو ( )2020مبنی بر
رهبری انعطافپذیر و خدمتگزار ،که همه ذینفعان را در شــبکهای گردهم آورد ،راهگشــا و

الهان بخش اسـت .این به معنی اسـتقرار نوعی حکمرانی هوشـمند دانشـگاهی اسـت .رویکرد
مهمی که دانشگاه ایرانی نیز باید بهسوی آن گان بردارد.
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