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 چکیده
روی آموزش عالی قرار  های محتملی خواهیم پرداخت که بر اثربحران کرونا پیشدر این مقاله به آینده

اکتشافی و از نظر روش، ـکاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی خواهد گرفت. این مقاله از نظر هدف،  
آیندهزمینه است.  بهیاب مقطعی  میانپژوهی  تشکیل ای جهترشتهعنوان یک حوزٔه  را  مقاله  این  گیری 

جمع می  نحؤه  دادهدهد  دادهآوری  است.  میدانی  پرسشها  ابزار  طریق  از  محققها  بسته  ساخته نامٔه 
تهی در  شد.  پرسشگردآوری  و  ه  خبرگان  از  جمعی  پاسخگویان  شد.  استفاده  گاتمن  مقیاس  از  نامه 

به که  هستند  عالی  آموزش  قالب  متخصصان  در  نتایج  شدند.  انتخاب  هدفمند  و  راهبردی  صورت 
سناریوهای محتمل برای کشف و اعتباربخشی سناریو مرجح در اختیار    .اند سناریوهای آینده ارائه شده

نفر از متخصصان و   84وزش عالی قرار گرفت. در پیمایش مربوط به اعتباربخشی، ای از خبرگان آمعده
     نظران آموزش عالی مشارکت داشتند. سناریوهای محتمل در هفت مؤلفه سازماندهی شدند:صاحب

( تغییر سبک زندگی دانشگاهی؛  4( ورود به دانشگاه؛  3( توجه به پایداری  2( هویت و جایگاه دانشگاه؛  1
بین5 و  6شدن؛  المللی (  الکترونیکی؛  یادگیری  مدیریت7(  و  حکمرانی  خبرگان  یافته  .(  داد  نشان  ها 

اند. همچنین،  برآموزش عالی را پذیرفته 19ـآموزش عالی اصل وجود تأثیرات و پیامدهای بحران کووید 
که مالحظه  گونههماناز دیدگاه آنان این تأثیرات بسیط و ساده نبوده و دارای ابعاد وسیع و متنّوعی است.  

درصد  50گانٔه معطوف به آینده حداقل یک سناریو مرّجح با میانگین باالی  شد، در هر یک از ابعاد هفت
ترتیب   به  دارند  پاسخگویان  نظر  از  را  وقوع  احتمال  بیشترین  که  کالن  روند  سه  دارد.  وجود  موافق 

به1انداز:  عبارت  نه  الکترونیکی)اما  یادگیری  تقویت  مجازی  صورت (  و  بنیادین  کامل(؛ تحّول             شدن 
و  2 دانشگاهی؛  زندگی  سبک  در  تغییر  بیشترین 3(  روند  سه  این  پایداری.  مقولٔه  به  بیشتر  توجه   )

 اند. سناریوهای مرّجح را در درون خود جای داده
ایرشتهعالی،میانپژوهی آموزش عالی، بحران کرونا، سناریوسازی، آیندهآموزش  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه  .1
جـن  جـهانی دون ـنامـیدـند.    بیـماری کروـنا را بزرگترین ـلالش پز از  گیری هـمهرهبران اروـپا  

ا ه  ـت اـل ارش این مـق ان نـگ اری مبتال48  ،زـم ه بیـم ــده و  میلیون نفر ـب ک میلیون  بیش از    شـ ـی
ی این هالالش اند.اکنون سـخن از پیامدها واز دسـت داده را  هزار نفر جان خود  ودویسـت

  اسـت که به ما در  ایرشـتهمیانمطالعاتی با ماهیت   پژوهی زمینهٔ آینده اسـت. آینده واقعه در
اـمدـهای این بحران ـمدد ده  . رســـاـندمی  تشــخیپ پـی دهو    پژوهیآیـن انیدـی ان   ـب ای ـع در معـن

موجود ـبا ـهدف ـهای  ـخا  ـبه کـمک هـمه دانش از زیر نظر داشــتن ـیک زمیـنهٔ اســتعـبارت 
این حوزه   ایرشــتهمیانماهیت  دلیلبه  در آن زمینه های آتیو فرصــت  هالالششــناســایی  

جامعه   آیندهٔ   دانند. می  آن را نوعی هنر 1دوژوئنل  برتراندمانند  ان پژوهاز آیندهاســت که برخی  
ــول   ــتوقایع  تنها محص   و همچنین  روندها بلکه برآیند رویدادها و،  ورویدادهای عینی نیس

 پـساکرونایی ما را هم آیندهٔ  کنار درهر ـسه مورد  آینده نیز هـست.   تـصویرهای ما از تـصورات و
 نیست.  پساکرونایی از اصل حادثه کمتر ساختن آیندهٔ  سهم ما در  دهند. می شکل

پژوهی بحرآنهای طبیعی و اجتماعی به رصد کردن مستمر در بخش آموزش عالی نیز آینده 
د. پز از آن می تحّوالت کـمک می  ه  کـن دوین طر  توان ـب دـمدت برای پیشــگیری،  ـت ای بلـن ـه

ـسازی فکری، روحی و روانی، دانـشی  های اـضطراری برای مقابله، آموزش، تربیت و آماده طر  
ــگاه  ــجویان و کارکنان دانش ــتادان و دانش ــختی و مهارتی اس ــرایط س ها پرداخت. درلنین ش

ازی کلیه فعالیت آینده  گاه پژوهی به پایدارـس و ها منجر می های دانـش د بحران،  ـش د. پایش و رـص
 کند. های درگیر مساعدت می همچنین به ما در اقدامات همگرایانه با سایربخش 

هٔ   در اـل ا    بحران  اثر  محتملی اســـت ـکه برـهای  ـهدف ـما بررســی آیـنده  ـحاضــر  مـق کروـن
خبرگان آموزش عالی   گرفت.کـشف دیدگاه متخـصـصان و روی آموزش عالی قرارخواهدپیش

ــو  نا ــت. ی هااطمینانیدرخص   غلبه بر ابهان در  فزاینده موجود برای نگارنده مهم بوده اس
گاهی   تری موجود به رهبران دانـش ای خاکـس مند مبتنی  می کمکفـض کند تا با حکمرانی هوـش

گاهانه ود خلق راهبر  بر تصویرسازی از آینده در   ها دانشگاهمدون گان بردارند. تعطیلی    هایی آ
ور 192در کاف    جهان،  کـش ی به امکانات یادگیری   دیجیتالی وـش ترـس آنالین،   نابرابری در دـس

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پژوهی تأثیرات بحران  آینده 

 ... بر آموزش عالی   19ـ کووید 
 

  ی ـبه وطن خود، المللبینبرخط، ـبازگشـــت دانشــجوـیان  ـهای  برـناـمه  ـعدن آـمادگی برای اراـئهٔ 
دادـهای فرهنگی و الی در  ـهاکنفرانز  تعطیلی روـی ــ ی علمی، بحران ـم ات آموزش  مؤســسـ

های  کیفیت دوره ن از محتوا وکه به شــهریه متکی هســتند، عدن رضــایت دانشــجویا  ،عالی
ــجویان با بیماری و  آنالین، ــتادان و دانش ــدن تعدادی از اس ــکالت و درگیرش ــیاری مش   بس
ان ر  نموده اســـت.   دیگر درـهای  ـلالش الـعات صــورت امـّ   این اـی هٔ ا مـط ه هـم اد و  گرفـت   ابـع

ت. ویروس کرونا پیامدهای بحران   ش نداده اـس کاف بین رخداد و واقعیت با تدب   را پوـش یر ـش
  ، ی دقیق پر نشود ریزبرنامه  شکافی که اگر با مطالعه و محقق است.  مسئلهٔ رهبران دانشگاهی 

به   ،لنین وضــعیت بغرنجی در  شــود. می  باعث ســرریزشــدن بحران به بخش آموزش عالی
ــبیخونپژوهآیندهتعبیر   ــف  زند. می ان،آینده به ما ش ــلی مطالعات در پنج  انه بدنهٔ متأس ماه  اص

ســایر پیامدهای جدی    ی آن متمرکز بوده اســت. هالالش  گذشــته بر آموزش الکترونیکی و
پایداری، و...    مقولهٔ   نان،ثـبت ورود و  هویت اجتـماعی دانشـــگاه،ویروس کرونا مانـند  بحران  

   کمتر مورد توجه بوده است. 
در هر بعد   زوایا را کـشف کند و  دون محقق این نکته اـست که این ابعاد و  بنابراین، مـسئلهٔ 

اهمیت    ـسسز این ـسناریوها را به محک ارزیابی خبرگان بـسسارد. مطر  کند.  نیز لند ـسناریو 
ــتار در رویکرد لندجانبه ــئلهٔ این نوش آن بر آینده تأثیر وویروس کرونا بحران   گرای آن به مس

ت.  بت به پژوهآیندهرویکرد   همچنین،  آموزش عالی اـس انه نیز از وجوه ممتاز این مطالعه نـس
 ی اخیر است. هاماهمطالعات مشابه در 

ـسناریوها   ح اـستخرا  ـشده اـست. مرّج  قالب ـسناریوهایی دارای اعتبار و در  نتایج مطالعه
ه ّو ها  قـص ت رات ما دربارهٔ و ابزارهایی برای تنظیم تـص ت کمتفاوت آیندههای  بون زیـس ه ای اـس

  تعیین و  کشـف ودرآن ممکن اسـت به اجرا درآید. سـناریوهای محتمل برای  تصـمیمات ما
 گرفت.  خبرگان آموزش عالی قرار ازای اختیارعده ح درمرّج ی اعتباربخشی سناریو

 
 . پیشینه  2

ه  ل از بحران هـم ا قـب ا، برخی مراکز معتبر علمی پیش ـت ایی در مورد بینی گیری ویروس کروـن ـه
ه  الی داشـــت دٔه علم وآموزش ـع د.  آیـن ه اـن انـی ه، در بـی ای اجالس علم برای نموـن اوری کیوتو و ـه فنـّ
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أکـید شـــد ـکه احتـماال  آیـندٔه علم ( بر روـند 2011)  اوری و آموزش ـعالی را شـــکل و ـهایی ـت فنـّ
ها، همکاری دانشـگاه با صـنعت و دولت، اصـال  افزایش نقش رسـانه داد. از جمله:  خواهند 

ی علم  ترش دیسلماـس ان برای یک جهان پایدار، گـس المللی و  فّناوری و همکاری بین و رفتار انـس
کنندگان  ها از نظر ـشرکت . ویژگی این دانـشگاه 21های قرن  ظهور الگوهای جدید برای دانـشگاه 

بودن، پیشــبرد نوآوری، ایفای نقش در توســعٔه اقتصــادی،  اســت از: جهانی عبارت اجالس 
اهمـیت روزافزون دانش و اطالـعات، توـجه همزـمان ـبه آموزش و پژوهش، ـکاهش بودـجه و....  

ــگاه  ــادی بر بودجه و کیفیت دانش ها مورد توجه قرارگرفت  در این اجالس تأثیر بحرآنهای اقتص
های یادشده مبحثی مطر  نشده است. تأثیر آن برروند اما در مورد بالی طبیعی و  

کشــور در جـهان در ســطح مّلی   192در اـیان بحران ویروس کروـنا ـبه گزارش یونســکو،  
  1570000000اند. تعداد یادگیرندگان در این کـشورها  مؤـسـسان آموزـشی خود را تعطیل کرده 

 اند. حرون شده لهره م به درصد از این تعداد از آموزش لهره 92نفراست وحدود  
در کننده درصـد از دانشـجویان شـرکت58  صـرفا  . ه کیو.اسمؤسـسـ مطابق نظرسـنجی  

درصــد تمایلی به 42 آموزشــی آنالین بوده وهای برنامه به ادامهٔ   مندعالقهی آنالین  هاکالس 
ــته ــکاف  (1399)  همکاران منتظر و  اند. این نوع آموزش نداش ــوع ش ــاره به موض ــمن اش ض

 محرومیت نیمی از یادگیرندگان در دـسترـسی به آموزش آنالین،اـشاره  مع ودیجیتالی بین جوا
د دیگرمی اـم ه پـی د ـک اری    کنـن أثیرشــیوع این بیـم الی آموزش ـت ابع ـم الی بوده  ـجدی آن برمـن ـع

 خواهد داشت.  دنبالبهنیز  امری که لالش در تضمین کیفیت را ؛  است
 1950یک ســازمان جهانی مســتقل اســت که از ســال    1هادانشــگاهالمللی  انجمن بین

ــده و  ــیز ش ــت. این انجمن در گزارش خود  طوربهتأس ــکو در ارتباط اس ــمی با یونس رس
  زمین به دلیل شـیوع آموز و دانشـجو در سـراسـر کرهٔ میلیارد دانش  5/1نویسـد که بیش از  می

این انجمن نخـست برخی  قرار دارند.    هادانـشگاهتعطیلی مدارس و  تأثیرتحتویروس کرونا  
یه ات آموزش عالی را برای ادامه فعالیتاز توـص ـس های تدریز و یادگیری در طول های مؤـس

در مورد لگونگی پرداختن   همچنیناقتصـادی، فرهنگی و بهداشـتی و –این بحران اجتماعی
ت.   ر کرده اـس نجی بینعالوه،  بهبه آینده منتـش ت تا بیک نظرـس امان داده اـس تواند المللی را ـس

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدت و  مدت و میانو ـسایر مؤـسـسات آموزش عالی را در کوتاه  هادانـشگاهی اـصلی  هالالش
ذارد و راه ه اشــتراا بـگ دوین و ـب دت ـت لدرازـم دـح ه دـه ا را توســـع المللی )انجمن بین  ـه

(. 2020ها،  دانشگاه
دید 2020جورجیو مارینونی و همکاران )    ( در مقاله خود نسـبت به خطر بروز نابرابری ـش

ـها( هشــدار المللی دانشـــگاه ـها )براســاس نـتایج تحقیـقات جـهانی انجمن بین بین دانشـــگاه 
گیری ـیک جـهان بهتر پز از ویروس کروـنا ـبه کـند ـکه شـــکل اـند. این مـقاـله اســـتدالل می داده 

ـهای ـمدنی و دمکراتیکی نـیازمـند اســـت ـکه در تولـید دانش و آموزش دانشــجوـیان  دانشـــگاه 
 برای جوامع دمکراتیک، عادالنه و پایدار نقش ایفا کنند )همان(. اخالقی و همدل  

( ســه ســـناریو زیر برای آموزش عالی طر   2020) همـکاران درمـقاله فرانکی بوینز و
شده است:

ی  و مثثر.  1 ر در صـورت ادامه وجود ویروس در این سـناریو، آموزش آنالین طی  . کنترل ـس
2020های حـضوری در پاییز ـسال بوده و آموزش   ـشیؤه آموزـشی غالب   2020بهار و تابـستان  

ر گرفته می  وند. برنامه از ـس تان مختل می ـش وند و جریننهای درآمدی عمده و  ها در طول تابـس ـش
های بهداـشتی  رود اما کنترل عادی پیش می طور بینند. ـسال تحـصیلی تقریبا  به کمکی آـسیب می 

شود مللی نیز با اختالل مواجه می ال نان دانشجویان بین شوند و ثبت جدیدی اعمال می 
ت ویروس ای ویروس. پاـس  مثثر اما ـشیود دوباره و منط ه.2 آموزش آنالین طی   ،با بازگـش
سـال های شـود. برنامهمی  از سـر گرفته شـود و آموزش حضـوری در ژانویهمی  نیز اجرا  پاییز

ــیلی ــورت به  تحص ــوند که همین امر منجر به  می  آنالین اجرا   ص درآمدهای    کاهش عمدهٔ ش
 ، آنالین دارـندـهای ـکه برـندـهای ـقدرتمـند و ظرفـیتـهایی  شــود. در حقیـقت، برـناـمهمی کمکی
 .نویسی کنندو تغییرات ایجاد شده از دانشجویان نانها  فرسایش کنند در میان همهٔ می تالش 
ع عمومی. .3 ترده مداالتت بهداـش دید بیماری ناکامی گـس نالین  ، آموزش آگیرهمهبا تـش

ــیلی   ــال تحص ــال   2020در کل س ــوری در اواخر پاییز )اوائل س  ادامه یافته و آموزش حض
ود. برنامهمی ( محقق2021 یلیها  ـش ال تحـص ال اول ـس ورت به  حداقل برای نیمـس آنالین   ـص
  آنالین قوی دارـند رویـهای  روزافزون ـبه ـمدارســی ـکه ـقابلـیت  طورـبهافراد    . شــوـندمی  برگزار

 شودمی شدت مختلی بهالمللبینویسی از دانشجویان  نآورند و نانمی
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ــ »تأثیر تحت عنوان  2020هند در ژوئن  1ی جیندالالمللبینگزارش دانشگاه     19کوویدـ
د. «  هاو فرصـتها  لالش  :بر آموزش عالی ود می  این گزارش بااین مقدمه آغاز  منتشـر ـش ـش

فشــاربر دانشــجویان و مؤســســات    جهان را شــوکه کرده اســتگیری ویروس کرونا همهکه 
ــگاهآموزش عالی زیاد اســت. مدارس و  ــدهها  دانش ــته ش اند و امتحانات به تعویق افتاده  بس

ت.   ورت بهی درس هاکالس اـس وند و پذیرش می  مجازی برگزار  ـص یلی ها ـش ال تحـص برای ـس
ده مملّو    و  آموزمیلیون دانش  320بیش از  ،  از ســردرگمی اســـت. طبق اعالن یونســکو  آیـن

 گیرندمی قرار تأثیرحاضر تحت حالهند درهای در مدارس و کالج  دانشجو
ا    گیرهـمهاین بیـماری   ا را وادار کرده اســـت ـت ا  ـهای  روش دنـی ه ـب ابـل را   «ـپدـیده ـجدـید»مـق

و    مدتکوتاه  تأثیردرا  ،  اولیه تمهیدات اـساسی طرز لـشمگیری ابداع کنند. پز از مرحلهٔ به
ــت. آیا هند  بلندمدت ــیار مهم اس ــمتواند با می و اقدامات آینده بس از این ای  تازه  اندازلش

 ترقی بخشد؟   خود استمرار و  بحران بیرون بیاید و به آموزش عالی
اثرات اقتصـــاد در ـحال  (  الف  کـند:می  بینیروـند را پیشاین گزارش در اداـمه ســـه کالن

 ـجدـید در ـتدریز و ـیادگیری ـپدـیدار   روـندـهای(  بـها؛  دانشـــگاهجـهانی بر درآـمد  ـکاهش
ود مانند می تههاآموزش ـش فراخوانی برای همکاری   ( ؛ و ایی پودمانی یا ترکیبی یا لندرـش

ان انی بین دانشــجوـی اهبیشــتر جـه ا  ، دانشـــگ تـه ار)  . و صــنـع ه کوـم اـل نیز 2020مـق  )
 نویسد:  می وی  کند. می ت را مرورتحّوالدربافتارآموزش عالی هند 

ها تعطیل و  دانـشگاه  .تربیت دانـشجویان نیز ـشد ومّلی ـسالمتی، موجب رکود تعلیمبحران 
، تا اینکه ـصنعت تـصمیم گرفت انقالبی را آغاز کند.  نیز متوقف ـشد های دانـشگاهی  برنامه

ـگاـهاـنه برای رشـــد ـهاروش ـها ـبا ـبازتعریف  دانشـــگاه حتی در زـمان    ،ی خود و تصــمیم آ
ی در هند  نظر می گرفتند. به  کردنبحران، تصـمیم به دیجیتالی  الحات آموزـش د که اـص رـس

ــت. نمونهبحران ویروس کرونا   در دوره  ــناریو اس ای از لگونگی نیاز ما در تدوین این س
کار گیرند و  هدهد تا یادگیری آنالین را بگیری این اجازه را به مؤسـسـات آموزشـی می همه

د. این بیـماری هـمه ا نوآوری و پیشــرـفتفرهـن  مـطالـعه مـجازی را تزریق کنـن ـهای گیر ـب
 (.2020کومار، )  دهد ، بخش آموزش عالی را به جلو سوق می فّناوری

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نویسد:  می برجسته کرده و  مثبت بحران را های کومارجنبه
من ارائهٔ  فّناوریکیمیاگری آموزش با   روی در ـض ترا برای پیـش تراتژی مـش   و ایجاد یک اـس

جویان را نیز قادر به یادگیری خالقانه خواهد کرد. با تقویت برنامهٔ  خنرانی آنالین، دانـش   ـس
ها دانشــجویان را به ســمت یادگیری های نوآورانه، دانشــگاهفّناوریدرســی با اســتفاده از 

ور فیزیکی به ورت دلخواه و نه فقط با حـض کنند. عالوه بر در یک کالس درگیر می ،  آنها  ـص
ط دانشـگاه با ارائهٔ  این، عی را  های متنّو ها آنها دوره یادگیری از طریق هوش مصـنوعی توـس

دهند. کشـور هند بر اسـاس اصـالحات آموزشـی،  ارائه می   هاهمکاریدر رابطه با سـایر  
جویانعنوانکند. بهبینی می فردای جدیدی را پیش کی می   مثال، دانـش ات پزـش توانند جلـس

ی در موارد خا  انتخاب کنند وتعاملی را برای بحث ی می  .بررـس تاقان مهندـس توانند  مـش
همراه مربیان مشــغول پخش ریزی شــهری بهدر اعماق مهندســی محیط زیســت و برنامه

ها  در حقیقت، برخی از دانشـگاه مندان باشـند.فیلم و اجرای جلسـات آنالین برای عالقه
دهند که این امر ذهن دانشجویان  های مربوط به انقالب صنعتی لهارن را نیز ارائه می دوره 

های مربوطه خود ایجاد کنند. با  بخشـد تا تغییری در رشـتهرا برانگیخته و به آنها الهان می 
 جای تســلیم در شــرایط هبه دســت آوردن محبوبیت در ســراســر جهان، آموزش آنالین ب

کند.را ترغیب می  ، دانشجویان زیادیبحران

ــ   پاســب بحران» گزارشــی با عنوان ( در2020بانک جهانی ) پشــتیبانی از :  19کوویدـــ
حوزه  درویروس کرونا ی آینده هالالش  «ســازگاری و نوآوری،  آموزش عالی برای اســتمرار

(  1  کرده اســت:  ءرا احصــا ســسز مصــادیق آنها  کلی تقســیم و  دســتهٔ  آموزش عالی را به دو
الش اـل هـه ابـل الش(  2  و  ؛ ی فوری برای مـق ای  ـل دت. طوالنیـه ــت    ـم الشفهرسـ اـل را   ـه

 ایم:درجدول زیر سازماندهی کرده
 

 های آیندهٔ ویروس کرونا از دیدگاه بانک جهانی (. چالش1جدول شمارهٔ )

 مدتطوالنی هایچالش م ابله برای فوری هایچالش
 هادانشگاه باند پهنای در اختالل ایجاد ▪

o ▪ مناسب پشتیبانی ارائه و دانشجویان و کارمندان بیماری  
o ▪ دانشجویان گسترده جابجایی  
o ▪ آن؛ از پشتیبانی و دانشگاه حیاتی خدمات رفتنبیناز 

o ▪  در  ماندگاری و  دســترســی در نابرابری  نابرابری:  افزایش 
 افزایش دلیلبه خطر معرض  در  دانشــجویان  برای  دانشــگاه

ت ایمحـدودـی الی  ـه دات  موقعیتی  و  ـم   خـانوادگی،  )تعـه
 شخصی(؛ شرایط در تغییر
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 مدتطوالنی هایچالش م ابله برای فوری هایچالش
o ▪ ازآن ناشی وبدهی فّناوری قدیمی هایعامل سیستم توقف  
o ▪   درســی،  هـایدوره  ـجـملـه  از  آـموزشــی  ـعـمـلیـات  ـحـف  

  ارزیابی؛ هایروش اصال  ها:مدرا یاعطا و  امتحانات
o ▪   ا  حف ل  ـی ــدنتعطـی ات  شـ اتی،  عملـی ه  از  تحقیـق  در  جمـل

 و هاکنفرانز میدانی، کار  دانشــگاه، امکانات و هاآزمایشــگاه
 خارجی؛ تحقیقاتی هایهمکاری

o ▪  لجســتیکی  پـیاـمدـهای  جمـله  از  المللی،بین  تحّرا  ـکاهش 
ــت برای ــجوی  کارمحل  به رفتن یا و  بازگش  کارمندان و  اندانش
 مسکونی؛ هایمحل در المللیبین

o ▪ ها؛دانشکده کارمندان و کارفرمایان مشکالت 
o ▪  ه  )از  دانشــجویی  وان  نگهـداری ا  تعویق  جمـل  انجمـاد  ـی

  بازپرداخت(؛
o ▪ سهان؛ صاحبان حقوقی پیامدهای 
o ▪  ان دکم  دانشــجوـی ه  خطر  معرض  در  و  درآـم القوه  طور)ـب   ـب

 هستند(. سالمتی هایپذیری آسیب دارای که کسانی

o ▪  در  انـسانی  هایـسرمایه و  هامهارت  دائمی  دادن  دـست از 
 اداری؛ و دانشگاهی بمناص

o ▪  از و  آنالین هایعامل  ســیســتم  ســویبه هابرنامه حرکت 
 کار؛ این انجان برای پشتیبانی به نیاز دور: راه

o ▪  محلی تقاضــای افزایش به  منجر  داخلی، تحّرا  کاهش 
دگی  افزایش  ـحالدرعین  ـعالی  آموزش   برای   کیفـیت  و  پیچـی

 مسائل؛
o ▪ درآمد(؛ کاهش با )مرتبط جهانی تحّرا کاهش 
o ▪  ـکارکـنان  )و  دانشــجوـیان  ـعاطفی  اجتـماعی،  ـتأثیرعواـمل 

  دور؛ راه از یادگیری  و تدریز بر دانشگاهی(
o ▪  جویید رفاه  به توجه عهٔ  و  انـش   فردی  بین  هایمهارت  توـس

 هستند؛ فردیبین تجربیات فاقد که هاییزمینه در
o ▪  ــت از ــهم  دادندس  فرهن  و  جوامع در  عالی  آموزش  س

  مّلی؛ و یمحل مدنی
o ▪   ٔمراکز اجتماعات، فضــای مســائل مداون،  آموزش  ارائه 

  غیره و تجسمی هنرهای و عملکرد

یسـتم  محققان بانک جهانی  کرده و بینیپیشنیز  دولت را های بلندمدت  رکود طوالنی ـس
نویسند:می

اتتعطیلی یا ادغان  ـس ی آموزش عالی، به مؤـس وـص ات کولک و خـص ـس ویژه در بین مؤـس
ت. هریه حاد اـس ته به ـش یالن افزایش می احتماال  میزان بیکاری فارغ   وابـس هم   یابد،التحـص

ادی و هم بهبه بت به کیفیت آموزش دلیل انقباض اقتـص های  دلیل عدن اعتماد بازار کار نـس
 از راه دور

ما در حین  های ارزش حف   »  محقـقان بانک جهانی در ادامه گزارش مهم خود موضــوع
نویسند:می کنند ومی  طر  م را «  بحران

د دانش،   ایی برای تولـی ا موتورـه د. آنـه ار مهم هســتـن د بســـی الی ثروتمـن جوامع آموزش ـع
و پیشـرفت مّلی هسـتند. اما    اکتشـاف، کشـف، نوآوری، پیشـرفت مهارت، حف  فرهن 

ی اـصلی بنا ـشوند: دـسترـسی  هاارزش بودن، جوامع آموزش عالی باید براـساس  برای ـسالم
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اعی.  ادی و مســئولـیت اجتـم اســخگویی، آزادی دانشـــگاهی، اســتقالل نـه ه، ـپ ـعادالـن
ادر ه این  ی یـج اارزش ـک ایی قرار می   ـه الی  مورد احتران و شــکوـف د، جوامع آموزش ـع گیرـن
ه ارت ـن ا مـه ه می تنـه ه اراـئ امـع ه ـج ات الزن را ـب دـم ا و ـخ ت افراد را برای ـه ه ظرفـی د بلـک دهـن

اهی،  کرفکر ـگ اد آ کدن در مورد خود و ایـج اکـم ه در زـندگی خود و همچنین  ـه اـن ی خالـق
رسانند.زندگی دیگران به حداکثر می 

ـشوند که در پاـسب به تغییرات فوری بحران ویروس کرونا، با  این محققان ـسسز متذکر می   
ــات، تأثیر بر تالش  ــس ــتن مؤس ــترش بیماری، بس ــیرهای گس ــلی در  از بین بردن مس های اص

د  ات می ـت ادگیری و تحقیـق ه  ریز، ـی ایی ـک ه آنـه ه ـب اهش داد. لگوـن أثیرات مخرب را ـک توان ـت
تند آموزش می به  ورت امکان  دهیم؟ لگونه می دنبال یادگیری هـس توانیم از تداون تحقیق در ـص

ت   روری اـس ت. با این وجود، ـض تیبانی کنیم؟ این در مرحله اول تغییرات منطقی و مهم اـس پـش
های اصـلی را در هر بخش تی که بتوانند فراتر از بقای فوری فکر کنند، ارزش که افراد در موقعی 

ه  د؛ ـب ه قرار دهـن الی مورد توـج ه آموزش ـع ه وقتی بحران فرو می ای گوـن د، ارزش ـک ا در  نشــیـن ـه
 (. 2020مانند )بانک جهانی،  های آموزش عالی باقی می رسالت همٔه سیستم 

ــی نقش رهب»که با عنوان ای در مقاله ــگاه در مواجه با ویروس کرونابررس در   «ری دانش
ا ان  انـجان شـــد  امریـک ه ســـه مورد از بهترین شــیوه   محقـق ا   رهبری ـهای  ـب ارویی ـب برای روـی
ــت،   بینی،پیشغیرقابل  های  لالش ــده اس ــط کرونا ویروس ایجاد ش مانند مواردی که توس

که بر توانمندـسازی، مـشارکت    با اـستفاده از نوعی رهبری خدمتگزارنخـست،  کنند.  می اـشاره
کیدو همکاری   دارد، رهبران دانشگاهی با هوش هیجانی و ثبات عاطفی باید منافع دیگران   تأ

های رهبری را در  ، رهبران دانشــگاهی باید مســئولیتدون  ؛ منافع خود قرار دهند  را باالتر از
شـده در حل خاذها در سـراسـر سـازمان توزیع کنند تا کیفیت تصـمیمات اتاز تیمای شـبکه

 طور ـبهی مختلف ارتـباطی  ـهاـکاـنالو ســون، رهبران ـباـید از طریق    ؛ بحران را بهبود بخشـــند
ه ذی ا هـم اهواضــح و مکرر ـب ا نـگ د. ـب اط برقرار کنـن ان ارتـب ده  نفـع ه، ظهور  آیـن رهبری »نگراـن

ات دانشگاهی ما باشد  مؤسسل برای  ئاپذیر ممکن است رهبری ایدیا انعطاف  «سازگارشونده
. (2020 ،1عبور کنند )فرناندز و شاو آیندهبحرآنهای  ازبتوانند ه ک

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fernandez%2C+Antonio+Arturo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shaw%2C+Graham+Paul
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های  که با عنوان »بررـسی پیامدهای ـشیوع ویروس کرونا بر بخش  1وهابل   در مقاله  بولتون 
ت که بسـته  ده اـس اره ـش د اـش دن مؤسـسـات  مختلف آموزش عالی« در انگلسـتان انجان ـش ـش

های  های مهمی را برای دانـشجویان ایجاد کرده اـست. نگرانی ـسال، لالش   18آموزـشی پز از  
ه دهـندـگان، میزان اـفت درآـمد ســـال تحصــیلی  اصــلی اراـئه  ه آیـنده ـب ـهای  دلـیل اـفت در هزیـن

ثباتی آینده در جذب دانشــجو اســت. بخش آموزش عالی نگران  المللی دانشــجویان و بی بین 
 (. 2020تأثیر ضرر کاهش بودجه پز از مدت زمان طوالنی است )هابل و بولتون،  

ا کیم  گاه 2020)   2جوـش تر دانـش ت بیـش ی ها و کالج ( درمقاله خود معتقداـس ب  هایی که از آـس
کنـند، احتـماال  ـبا ـکاهش درآـمد ـمالی و افزایش هزیـنه مواـجه  ـپاـندمی ویروس کروـنا نـجات پـیدا می 

(  2( افزایش یادگیری ترکیبی؛  1کند:  شـوند. وی سـسز سـه سـناریو احتمالی را لنین ذکر می می 
ه  دنظر در برون 3عنوان ـیک اولوـیت راهبردی؛  آموزش برخط ـب دی ( تـجدـی اری توانمـن ـــس ـهای  س

(. 2020های برخط )جوشا کیم،  های مدیریت برنامه موزشی به شرکت اصلی آ 
ان اـت ل ـن ه    11)  3ســنتـی هٔ   ( در2020ـم اـل ا  مـق ه کـج ا ـب الی از اینـج رود؟  می  خود آموزش ـع

ه از وـهای  مصـــاحـب ا ده  ـب ا تن ازکیفی ـب ه عربی،  رهبران آموزش ـعالی در  ـه اـن د و  ـخاورمـی   هـن
   :نویسدمی او  قزاقستان انجان داده است. 

رهبران آموزش عالی در خاورمیانه و مناطق همـسایه عموما  از نتایج آزمایش در یادگیری آنالین  
ــندی می  ــیاری  کنند که بیماری همه ابراز خرس ــت؛ اما بس گیر کرونا آنها را بدان وادار کرده اس

گیرد که باید حل شوند.  گویند که این تجربه همچنین تعدادی از مشکالت را در بر می می 

ـهای  فرد در اثر تعطیلیآموزش ـعالی منحصــرـبهـهای  ارات آنـها ـبه تـعدادی از زمیـنهاظهـ 
کند. این موارد شـامل یادگیری می اشـارهویروس کرونا کردن گسـترش  گسـترده برای متوقف

های و رشــتهها برنامه،  التحصــیالن جدیدمشــاغل برای فارغ نان،  ثبتتغییرات  ، الکترونیکی
ــجویان  ،  جدید ــه  تحّرا ی و المللبیندانش آنها در زیر های از دیدگاهای  کارکنان بود. خالص

 :آمده است
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://commonslibrary.parliament.uk/tag/paul-bolton/
https://commonslibrary.parliament.uk/tag/susan-hubble/
https://www.al-fanarmedia.org/contributor/senthil-nathan/
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ام بحران ادگیری آنتیر در هنـ  ــی م ررات ـی ه رئیز .  الف( در مورد اثربخش ــاـل د عسـ اـل ـخ
گاه عجمان در امارات متحده عربی گفت:   گفت»دانـش آور بود که این یک تعجب مثبت و ـش

ها از نظر ارائٔه دوره، شـد صـورت گرفت. بیشـتر دانشـگاهبینی میچه پیشلیز بهتر از آنهمه
پاـسخگویی دانـشجویان و ـسازگاری هیئت علمی با این روش پیـشرفته اـست... حتی حـضور 

. «لهره بوده استبههای لهره دانشجویان بهتر از کالس 
اس جی. هولســتلر اهی،  1توـم اربخشــی دانشـــگ وزارت   2کمیســر کمیســیون اعتـب

اراتوآموزش  ه  ،  پرورش اـم ار داشـــت ـک الی»نخســـت،  اظـه ــات آموزش ـع فورا    مؤســسـ
،  یکســان   طورـبهکردـند. اســاتـید و ـمدیران    تـبدـیل ـبه آموزش الکترونیکی را درا ـهای  ـلالش

ات در این مؤسـسـ بسـیاری از ،  دون   ؛ بسـیار دشـوار انداختندای  قلب و رو  خود را به وظیفه
اند«. گیری تبدیل شدهی یادننهابه سازم  فرایند

،  3حدود نیمی از پاسب دهندگان یادگیری مؤثر را در این قالب مشاهده کردند. عمار کاکا 
اون ـمدیر دانشـــگاه هریوت وات،  کنم ـما می  من فکر»ـخاطرنشـــان کرد:  ،  دبی  ـمأمور و مـع

ته این امر را ن کارهای زیادی انجان دهیم و لهار هفتهٔ  طور آنالینهتوانیم بمی ان داد. گذـش ـش
«. هم کارکنان و هم دانشجویان ما بسیار خوب مشغول کار بودند

روشـن را برای یادگیری  ای آینده 5گواتی هند در فّناوریه مؤسـسـ مدیر    4تی.جی.سـیتاران
د.  بینی میپیشالکترونیکی در کشــور خود   ه عظیمی از  »کـن د قبال  دارای لنین مجموـع هـن

اژول اـم ای  و دوره  ـه د  ـه هآنالین اســـت و هـن هٔ طور قطع میـب د در اراـئ لراه  تواـن ایی  ـح برای ـه
. «آموزش و یادگیری آنالین در سرتاسر جهان نقش ایفا کند

ت. ویدیا یراودکار،  با این حال ده اـس اره ـش لی نیز اـش وعات اـص رئیز ،  6به برخی از موـض
علمی باید  ضای هیئتاع»اظهار داشت که ، در پونای هندسیمبیوسیز،  یالمللبیندانشگاه  

«. ناگهان با یادگیری آنالین سازگار شوند. ... این یک رویکرد واکنشی بود
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنچه در بســیاری »با احتیاط گفت:  ،  در عمان،  دانشــگاه مســقط  معاون،  1یســرا موزوقی
ــنتی   لزوما  یادگیری الکترونیکی نبوده بلکه تحویل همان محتواها و مطالب ایمموارد دیده س

 «. آموزشی متفاوت دارد  بستر مجازی است. یادگیری الکترونیکی یک پایهٔ بر روی 
ـکادمـیک دانشـــگاه  مـعاون رئیز،  2گیلبرت لین در آلـماتی قزاقســـتان  ،  3کیـم   در امور آ

زیرا   ؛ ـلالش برانگیز اســـتـکه  پهـنای ـباـند موجود ـثاـبت شـــده اســـت  »ـخاطرنشـــان کرد:  
«.  گیری ناهمزمان سازگار شوندمجبور بودند برای دانشجویان با یادها  دانشکده

ــدراعظم بنیاد آموزش عالی،  4ماهنده ردی ــان کرد    5معاون ص در حیدرآباد هند خاطرنش
ـیادگیری از افراد »تواـند اراـئه دـهد. آنـها شـــاـمل  می  ـکه لـند مزـیت دیگر آموزش الکترونیکی

هستند. « های یادگیری تعاملیفرایندو  ،مزیت مقیاس،  برجسته
ه نظر اســبمی  ـب ه ـپ ا  هـم ــد تقریـب ادگیری  رسـ ه ـی د ـک اه قوی را دارـن دـگ ان این دـی دـگ دهـن

ت و التواند در می الکترونیکی برای ماندن در اینجاـس یار قویهاـس هم بـس در  تری ی آینده ـس
 آموزش عالی داشته باشد

ــیویانب( تأثیر در ثبع ــد:  می  ناتان.  نام دانش من از رهبران در مورد افت احتمالی  »نویس
انثـبت د و لگونگی    ـن ان ـجدـی هدانشــجوـی اـم ا  دانشـــگاهی  ریزبرـن ا این  ـه ه ـب ابـل أثیربرای مـق   ـت

عدن اطمینان مالی »پرســیدن. بســیاری با مشــاهدات توماس هولســتلر موافقت کردند که 
«. با آن روبرو هستندها  دانشگاهو ها بزرگترین لالشی است که امروز کالج

ن ی محـس در  نانثبتدو اثر متعارض در ، در کویت امریکای المللبینرئیز کالج  ،  موـس
که ،  فارس مهاجران در منطقه خلیج،  از یک طرف »  :خلیج فارس را تشریح کرد های  دانـشگاه

ــده ــان در ،  انداز کار خود رها ش ــگاهقادر نخواهند بود از آموزش فرزندانش محلی های  دانش
جویانی که هم ،حمایت مالی کنند. از طرف دیگر یاری از دانـش ور ابـس کنون در خار  از کـش

 خود باز های محلی به کشــورهای  دانشــگاهکنند برای گذراندن مدارا خود در می  تحصــیل
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، کنندمی  دانـشجوی کویتی که در خار  از کـشور تحـصیل  35000،  مثالعنوانگردند. بهمی
از نظر روـند ـپذیرش   . (2020  )ســنتـیل ـناـتان،«  گردـندمیآیـنده ـبه کوـیت ـباز  طی لـند هفـتهٔ 

ان ـجدـید ا وجود برخی از آزمون،  برای دانشــجوـی ایی ـهای  ـب اـندارد و حتی نمرات نـه ،  اســـت
مقررات اصـال  و  ، پذیر اسـت که شـامل پذیرش مشـروطی انعطاففراینددانشـگاه به فکر 

محور هستند. حال افزایش حمایت شهریهتعدیل در ترن پاییز است. لندین رهبر دانشگاه در
ــجویان   نانثبتاین اتفاق نظر وجود دارد که  ــد برتر المللبیندانش منفی  تأثیری در مقص

ــبونی ــکده  ،  بگذارد. عبدالرحیم س ــورها  ،  امارات فّناوریاز دانش ــت که این کش اظهار داش
 . (2020  خود را از دست دهند )سنتیل ناتان،  «جذابیت»ممکن است 

ار  ال ـف ــتـل هج( اش اـم ــیتن و برـن دیـ التحص ای ـج دین رهبر.  دـه ه   لـن د ـک اهی گفتـن دانشـــگ
ــیالفارغ  ــال    تجربهٔ ن تازه و بیالتحص ــمبا یک  »مطمئنا    2020س ــناا  اندازلش « واقعا  ترس

بدشــانســی به های لنین گروه ای،  یا منطقهمّلی  روبرو هســتند. از تجربه گذشــته رکودهای
هٔ  اد طی ـیک دـه ال زـی ا ـلالش  احتـم ده ـب هٔ ـهای  آیـن د شـــد.   ـمداون در حرـف خود روبرو خواهـن

بونی معتقد ت ـس یال»فارغ  اـس غل با لالشالتحـص جدیدی روبرو  های  ن جدید برای یافتن ـش
تحصــیالت تکمیلی یا آموزش آنالین های  خواهند شــد و ممکن اســت ســعی کنند در دوره

«. تا زمانی که دوباره مشاغل باز شوند، بیشتر شرکت کنند
های فعلی و  های خود را در مورد لگونگی تأثیر برنامه ه من همچنین از رهبران خواستم دیدگا 

ــنعتی« بـیان کنـند. انقالبی ـکه انتـظار   ـجدـید از ـتأثیر همزـمان رکود جـهانی و »انقالب لـهارن ص
ــن، رئیز کالج  می  ــی محس ــی در نحؤه زندگی و کار مردن ایجاد کند. موس ــاس رود تغییراتی اس
های مرتبط  التحـصیالن رـشته ـشورها مـستقیما  به فارغ المللی امریکا در کویت پاـسب داد که »ک بین 

در بهداشــت و پزشــکی شــاهد تقاضــای    روبوتیک   های کاربردی با بهداشــت نیاز دارند. برنامه 
هایی مانند تجارت الکترونیکی، اقتـصاد ـسالمت  عالوه، تقاـضا برای رـشته بیـشتری خواهند بود. به 

از این قرارند:   برخی موارد مهم   ت«. و مدیریت زنجیره تأمین جهانی وجود خواهد داش 
شده در تجارب آموخته آموزش الکترونیکی آینده قدرتمندی دارد. بسیاری از دروس و ▪

ــگاهاین دوره از رهگذر اجبار  ــترش مقررات یادگیری آنالین مورد   هادانش برای تقویت و گس
؛ گیرد می استفاده قرار
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امل ارزیابی معتبر    ،که نیاز به توجه دارند ،الکترونیکیخا  در آموزش  های  زمینه ▪ ـش
؛ و دسترسی عادالنه دانشجویان به اینترنت است

گاه هـستند. به نظر نانثبتاز اختالالت احتمالی در ها  دانـشگاه ▪ رـسد  می  دانـشجویان آ
 نان ثبتغرب نسـبت به حف  سـطح های  دانشـگاهرهبران منطقه نسـبت به همتایان خود در 

ار خوش بین هستند. بسی
رسـد  درا واضـح و سـختی از مشـکالت اقتصـادی دانشـجویان وجود دارد و به نظر می   ▪ 

ـــگاه  ـــیه افزایش کـمک ـحال ـهای منطـقه در دانش ـپذیر  ـهای انعـطاف ـها و پرداـخت ـهای ـمالی، بورس
هستند؛ 

جویان این منطقه رهبران آموزش و پرورش منطقه به   ▪  دت بر این باورند که تعداد دانـش که    ـش
توجهی خواهد داشت؛ کنند، کاهش قابل المللی سفر می های بین برای تحصیل به سمت مقصد 

ن  التحصـیال فارغ برانگیز برای گروه لالش که یک دورهٔ  هسـتند موافق  که اکثرا  حالیدر ▪
های  اســتراتژیها  لالشهنوز برای مواجهه با این  ها  ، دانشــگاهرو اســتپیش  2020ســال  

اند؛ تدوین نکردهخاصی را 
اـمه  ▪ ـگاهی وجود دارد ـکهـهای  در مورد برـن ویروس   شــرایط بحران  تواـند درمی  ـجدـید آ
؛ تکامل یابند  «انقالب صنعتی لهارن های »همراه با ضرورت کرونا 
کنند ممکن اســت بخواهند می ی اعتمادالمللبینیی که به دانشــجویان  هادانشــگاه ▪
ــیلی مبتنی بر نیاز وهای بورس  ــتگی را در نظر بگیرند و همچنین یادگیری را با  تحص ــایس ش

 . (2020  )سنتیل ناتان، منطقه در نظر بگیرندهای  دانشگاههمکاری 
ــته ــاحب  آثار وها  درمجموع با مرور نوش ــایی   روندنظران هفت کالنص ــناس ــلی ش   اص

 شود. می  مالحظه (1شمارٔه ) شکل که در شودمی
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 روندهای مستخرج از پیشینه وادبیات (. کتن 1شکل شمارهٔ ) 

 
 . روش تحقیق3

از نظر روش تحقیق  اکتشافی وــ توصیفی از نظر ماهیت این مطالعه از نظر هدف کاربردی و
  عنوان به پژوهیآینده  ،روازاین است.   ایرشتهمیانمقطعی اـست. رویکرد نویـسنده  1یابزمینه

ــتههای میانیکی از حوزه ــکیل این مقاله را گیری  جهت ایرش آوری جمع نحوهٔ   دهد. می تش
میدانی است. ها داده

التر و  پژوهیآینده  ،نوین نو اندیشیی راای زاار   کتاب    ( در1995)  2همکارانریچارد اـس
( 3؛ و  و مســـیل ظهورـها  روـند(  2  ؛ روـیدادـها(  1  :دانـندمی  ســـه بخش عـمده  را مشــتـمل بر

ممکن  های  دهند تا از آیندهمی دستهروندها عالئم حیاتی را بنظر آنان  و تصاویر. بهها  اقدان
ر برای آموزش عالی  متصـّو   ممکن وهای مطلوب( برسـیم. آینده  محتمل )نسـبتا  های به آینده

قالب هفت  بین آنها مواردی که درآثار مکتوب خبرگان برجسـته شـده اسـت در از  بسـیارند. 
دکالن ه( وؤ)م  روـن د ســنـ   لـف ک لـن دهٔ در درون هرـی ا آیـن ــد.اینـه ل  اریو طراحی شـ   محتـم
ح اسـتخرا  طریق پیمایش سـناریوهای مرّج   سـناریوها از  ،ارزیابی  فرایند ند.سـسز درهسـت

امـکان تحقق آنـها   علمی و  ـیاـبد اـما اعتـبارمی  ســـناریوـها ـکاهش  تـعداد  فرایـنداین    در  گردـید. 
 یابد. می  افزایش

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . رویکرد منتخب3-1

آینده و رویدادهای های  ( ـسناریوها توـصیف وـضعیت1999) 1روبالاز دیدگاه میـشل گوده و 
ــعیت ــتندها محتمل در آن وض ــخپ بتواند از موقعیت کنونی خود به ای گونهبه؛  هس که ش

  (. 1999)گوده و روبال،  بدیل حرکت کندهای سوی آینده
اـید ـبه 1387ـبه اعتـقاد علیزاده و همـکاران )  اریونـگاری ـب ـــن ی انتـخاب  ا گوـنه ( رویکردـهای س

ـشمارند. در جدول  ـشوند که اهداف مورد انتظار را برآورده ـسازند، ـسسز انواع رویکردها را برمی 
( ضمن ارائٔه مختصر آنها، رویکرد انتخابی ما در این مطالعه مشخپ شده است. 2شمارٔه ) 

 
یون اری2جدول شماره )  (. رویکردهای سنار

یو رویکردهای ردیف  انتخابی رویکرد ن اری سنار
 اکتشافی ها(نیست و هست برابر در هانباید )بایدهاو اکتشافی برابر در هنجاری 1
 کیفی کیفی برابر در کّمی 2
 تصویری  تاریخی برابر در تصویری  3
 متخصصان برنظر مبتنی )داده( برفرض برابرمبتنی در متخصصان نظر بر مبتنی 4
 جلوبهرو جلوبهرو یا عقببهرو 5

 . مراحل کار3-2

ند گان اصــلی در این مطالعه طی شــده ل(  1995با الهان از ریچارد اســالتر و همکاران )
ت: ینه و ادبیات(( 1  اـس ازماندهی فکری دانش موجود )پیـش یدن به ایده( 2؛  ـس ؛ تازههای رـس

  ســـناریوپردازی و(  4؛  اجتـماعی )در اینـجا بخش آموزش ـعالی(ـهای  ترســیم دگرگونی(  3
( 5؛  ـسایرپژوهـشگران و تجارب محقق(های  روندها و ـسناریوها )براـساس یافتهکالنتدوین 

هٔ  اـی ا بر ـپ اریوـه ابی ســـن ک از    ارزـی ت هرـی ال وقوع و مطلوبـی ا  احتـم ایش و آنـه از طریق پیـم
.  سنجی از خبرگاننگرش 
ــناریوها  ،نهایت در ــی به س ــد.  از روش پیمایش برای اعتباربخش ــتفاده ش  2وندل بلاس

اب    (462،  2003) ه  پژوزیمبیانی ییدید در کـت ایش را ـب ای روش عنوان یکی از  روش پیـم ـه
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمامی  پژوهش پیمایشـی در،  برجسـته پژوه آیندهمعرفی کرده اسـت. به نظر این  پژوهیآینده
ات  ی متنوعی را برای بررســیـها، روش ســطو  ـها، بیم،  انتـظاراتـها،  برـناـمه،  مـقاصــد و نیـّ
. دهدمی  ان قرارپژوهآیندهبدیل در اختیار های تصاویر آینده امیدها و

 در  ـشد.  گردآوریـساخته  محقق  بـستهٔ   نامهپرـسش ابزاراز طریقها  داده  بخش پیمایش، در
از مقیاس گاتمن اســتفاده شــد.این مقیاس، مقیاس ترتیبی اســت و کاربرد   نامهپرســشتهیه  

ـپاســخگوـیان مشــتـمل بر   برای عـبارات دوـتایی بلی، خیر و ـیا موافق، مـخالف ـکاربرد دارد 
ــتند که  ــین آموزش عالی هس ــص ــورت بهجمعی از خبرگان ومتخص هدفمند  راهبردی و  ص

دند.  ناریو نتایج در  انتخاب ـش دهآینده ارهای قالب ـس ه  اند. ائه ـش ناریوها قـص و ابزارهایی  ها ـس
میمات ماای متفاوت آیندههای  بون زیـست برای تنظیم تـصورات ما دربارهٔ  آن  در اـست که تـص

  فرایـند تـجارب محقق    مـندی از مـباـحث پیشــیـنه وبهره   ممکن اســـت ـبه اجرا درآـید. ابـتدا ـبا
اعتباربخشی    تعیین و  کشف و  سناریوپردازی صورت گرفت. سسز سناریوهای محتمل برای

 نامه پرســشگرفت.مخاطبان    ازخبرگان آموزش عالی قرارای  عده اختیار مرجح در ســناریو
دکتری رشــته آموزش عالی    دانشــجویان متخصــصــان مطالعات آموزش عالی و  اســتادان و

ایی 150میان    بودند.از ناـس پ ـش ده که نفر متخـص شـش ده بود،   نامهپرـس ال ـش برای آنها ارـس
ل    ر درنف  84تعـداد امـهپرســشتکمـی د.   ـن اری کردـن ت مطـالعـه   همـی مـاهـی کـه  آنجـا  از 

ــ توصیفی طریق   آزمون فرضیه نبود.احتمال وقوع سناریوها از اکتشافی است نیازی به ارائه وـ
  گرفت.پرســش اصــلی این بود که در مخالفان مورد ارزیابی قرار و  مقایســه میانگین موافقان

بر آموزش عالی، خبرگان با امکان وقوع  ویروس کرونا  ران  پیامد بح ات وتأثیرگانه  ابعاد هفت
 اند؟)گویه( موافق کدان سناریو

 
 . سناریوپردازی )سناریوهای محتمل(4

نظران  که از درون نظرات صـاحب  ،منسـجمهای از ایدهای گان بعدی پز از نیل به مجموعه
ای جمله اســالتر در  ســناریوپردازی اســت.   شــود،می  شــرف وقوع حاصــل و روندهای در

.اشـاره ایشـان به این نکته  «اسـت  پردازانسـان موجودی بالفطره سـناریو»  :گویدمی مشـهور
اریو ـمانـند ســـایر  اســـت ـکه در   و  پژوه آیـنده  تـجارب محقق و  تحقیـقات کیفی،  ـتدوین ســـن



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 198 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ود. می  تلفیقها  با آموزه الت او نیزتخیّ   تصـورات و فضـای  کنیم ازمی این بخش تالش  در  ـش
خاکستری تیره به فضای خاکستری روشن عبور کنیم. 

ــطور   در ــمند که لگونه دو دقت کنید بعدس ــترا دو  اندیش ــته از یک رویداد مش  برجس
 بینانه. خوش  دیگری سناریویی نسبتا   یکی سناریویی بدبینانه واند.  تصویر متفاوت ساخته

غریب  وعجیب جّو   آورده اســت: خود در وال اســتریت ژورنال  هنری کیســینجر در مقالهٔ 
ا  شــیوع   ادهویروس کروـن ان پـی ان جوانی در یـگ ه من در زـم ــاســی را ـک اناحسـ  لشــکر   نـظ
 1944کـند. ـمانـند اواخر ســـال  لـهار در خالل نبرد »آردنن« داشــتم ـیادآوری میوهشـــتاد

وجود آمده اسـت که هدف آن شـخپ خاصـی نیسـت بلکه نشـدنی بهاحسـاس خطر تمان
ــت ــری اس ــراس  ، ما وجود دارد. در آن دوره اما تفاوت مهمی بین آن زمان و دورهٔ  . ویرانی س

اـمت   ااســتـق ا پیش  امریـک ا اکنون در ـیک کشــور مّلی    گرفتن ـیک ـهدفـب تقوـیت شـــد. اـم
اـلتتقســیم ه ـیک دوـلت ـکارشـــده ااـی ا لنین بحرانی ـب ه ـب ـمد و  آبـندی شـــدها برای مواجـه

ــت که بر موانع کم ــابقه غلبه کند.  دوراندیش نیاز اس ــیر، حف  اعتماد عمومی س در این مس
ی بسـیار مهم  المللبینبرای همبسـتگی اجتماعی، ارتباط جوامع با یکدیگر و صـلح و ثبات 

. جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد بودواقعیت این است که ت.  اس
ران   د.  کنند، اما این ویروس مرزی نمیعمده با بحران مقابله می  طوربه  امریکاـس ناـس ـش

ت ـسیاـسی و  تحّوالت باـشد،  ویروس به ـسالمت جمعی موقّ   امیدوارند حملهٔ  آنهاکه  حالیدر
 . ها حکمفرما باشدها بعد بر این کشورتواند تا نسلاقتصادی آغاز شده است که می

کی معتقداما  ت این زخم ترمیم خواه لامـس د.   داـس ت:  او  ـش »دونالد ترام  و  گفته اـس
کنند. ما با دو تهدید کالن مواجه هستیم: ای عمیق هدایت مینوکرهایش ما را به سمت لاله

ای و تهدید گرمایش جهانی. کرونا با پیامدهای وحشتناا خود  رـشد جن  هستهبهتهدید رو
 اما این دو تهدید بهبود نخواهند یافت.   «ترمیم خواهد شد»

ت متفاوت ومالح  د که برای یک واقعه یکسـان دو برداـش کل ظه ـش ناریو متمایز ـش  دو ـس
ابراین،  گیرد. می ایی  بـن ای  از ســویی پوـی ده وـه دـی ت    خود ـپ ، ســویی دیگر  از  عینی وواقعـی

ّو  عیت آینده را   نحوهٔ  مداخالت معنایی ما و رات وتـص ت که وـض ط ماـس مواجهه با بحران توـس
 . زندمی رقم
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بیـناـنه ســـناریو خوش   ان این اســـت ـکه بین ســـناریو ـبدبیـناـنه وپژوهـ آیـندهـعادت    معموال  
ناریو زیر را  رو ماازاین کنند. بینی میپیشنیز ای میانه نیز برای ـسرنوـشت آموزش عالی ـسه ـس
 کنیم:می طر  

یو از یک   )کمتر مدتکوتاه بیماری در گیری همهبیماری مهار و اثرات مخرب  اول.  سـنار
 بـند یی نیمـهاآموزش آموزش ـعالی ـبا ـلاشــنی از    ،این شــرایط  در  شــود. می  ترمیم  ســـال(

یابد.  می الکترونیکی استمرار
یوی دوم. ار ـــن ار    س ان  وشــود  میبیـماری مـه ا مـی اقیاثرات مخرب آن ـت اـند.می  ـمدت ـب   ـم

  شـدید منابع مالی،   کمبود  تواندمی آنها شـود که عمدهٔ می سـتخوش تغییراتیآموزش عالی د
. باشد  ی الکترونیکی و... هاآموزش گرفتن  پژوهشی، قوت  ی والمللبینهای  یتلفعا رکود

ــوم.   یوی س ــنار ــترش وس ها  تعطیلی بنگاه ومیر واثرات مخرب آن مانند مرگ  بیماری گس
ی شده و دولت جّد  رکود سردرگمی و شرایطی آموزش عالی درگیرلنین   در  یابد. می  استمرار

اری و ار بیـم داـمات اضــطراری و  از توان این بخش برای مـه   ســـاـخت تجهیزات و دارو واـق
 شود. می  کرونایی گیرد. به تعبیری آموزش عالی کامال  می جبرانی کمک

ده اسـت و ای از خود نشـان دا های جدیها ضـعفدر شـرایطی که نظان تدبیر حاکمیت
 جای مدیریت بحران به مدیریت عوارض بحران روی آورده اســت ســرمایهٔ نهاد ســیاســت به

ی میراجتماعی   یابد و در عمل دو  های حاکمیتی کاهش مینهد. اعتماد به نهادو به فروپاـش
 نمایاند:  سناریو متفاوت ر  می

یوی اول. نار لنانچه جامعه از نهادهای مدنی فعال و ـسرزنده برخوردار باـشد، مردن به   ـس
آورند تا ـضعف و خالء اقتدار روی می (هاـسمن)نهاد  های اجتماعی مردنمـشارکت در ـشبکه

 و مشروعیت دولت را جبران کنند و از آسیب بکاهند. 
یوی دوم. کند  ش میگیرد و هرکز تالـشدن تـصمیمات او  میفردگرایی و ـشخـصی  ـسنار

 گلیم خود را از آب بیرون بکشد. 
تواند به تحقق سناریو اول کمک شایانی  دانشگاه به مثابه یک نهاد مدنی بالنده و فعال می

 کند. 
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ه تغییرات رادیـکال فرهنگی و ـجا  گیری هـمهاین ـکه بحران   ا ـب  ـهاارزش ـجایی نـظان  ـبهکروـن
دهد. تعمیق هویت اجتماعی  تغییراتی ر  میحال  هراما در  ؛ محل تردید اسـتمنجر شـود،  

گرایانه با دانشـگاه منوط به ورود دانشـگاهیان و کمک آنها به بازسـازی سـبک زندگی انسـان
افـتادگی و انزوای نـهاد دانشـــگاه  صــورت پزاینلوـیت مصـــالح جمعی اســـت. در غیروا

هرلند منابع اقتـصادی  اند.  ناپذیر اـست. دانـشگاهیان نباید فراموش کنند که گروه مرجعگریز
ــت ندارند اما  ــی لندانی در دس ــیاس ــارکت و نفوذ منبع فرهنگی می  عنوانبهو س توانند مش

ی علون پزـشکی با مقدورات اقتـصادی بـسیار  هادانـشگاهفردی داـشته باـشند. اکنون بهمنحـصر
 اندا رهبری علمی مقابله با کرونا را در دست دارند. 

در تربـیت نیروی انســـانی متخصــپ و ـماهر بخش در روزـهای اخیر ضــرورت افزایش  
اس می  المت احـس المت با هدف رفع نیاز ـس جو در بخش ـس ود. اگر پذیرش و تربیت دانـش ـش

ــتان  ــانی در بیمارس ــرایط عادی با تراکم نیروی انس ــد در ش ــرایط بحران باش ها و مراکز در ش
ّو از افـسران و ـسربازانی  هایی که در ـشرایط ـصلح ممل بهداـشتی مواجه خواهیم بود. مانند پادگان 

جز آمادگی رزمی، کار و فعالیت لندانی ندارند و فقط در ـشرایط جنگی وارد عمل اـست که به 
پ در بخش می  انی متخـص به نیاز واقعی به نیروی انـس رایطی فرمول محاـس وند. در لنین ـش ـش

ران. این سـالمت عبارت خواهد بود از میانگین تعداد مورد نیاز در شـرایط عادی و شـرایط بح 
 های مرتبط است. امر مستلزن جهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته 

تاب جهانیهمچنان که در بخش ادی از ـش ت در بخش  های اقتـص ده اـس ته ـش دن کاـس ـش
اق کم اتـف ل در  آموزش  اـم ـک تعطیلی و رکود  آن  ــت و  اسـ اده  افـت ی المللبین  تحّرا نظیری 

اند )گزارش خارجی به موطن خود برگـشتهلهارن دانـشجویان  دانـشجویان اـست. در ایران ـسه
دانـشجوی خارجی کـشور را   800مقان وزیر عتف(. تنها در دانـشگاه علون پزـشکی تهران قائم

هزار دانشـجوی   500حاضـر بیش از حالترا کردند. بنا به گزارش سـایت پرشـین میرور در
خارجی در کانادا هســتند که نیمی از آنها از دو کشــور لین و هند هســتند. بســیاری از این 

جویان   کالت پروازهای خارجی نمی دلیلبهدانـش توانند به خانه خود برگردند و برای رفع مـش
آموزی خود را از  های موقت و کاررو هـستند. آنها ـشغلبهنیازهای ـضروری خود با مـشکل رو

ت داده دهاند و برای پرداخت اجارهدـس کل ـش اند. در این خانه و خرید مواد غذایی دلار مـش
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ــجویان نیز به ــال پول از طرف خانواده دانش ــرایط حتی ارس ــورت میش ــختی ص گیرد. در  س
تفاده از  ر اروپا اـس راـس جویان برای  هاکالس ـس ت و دانـش ده اـس ل ـش تانی کنـس و تورهای تابـس

ی به منابع کتابخانهتحقی ترـس ردرگمی مواجهق و دـس دی  90اند. با توجه به رکود ای با ـس درـص
ای از ابـهان قرار دارد. آـیا این ی دانشــجوـیان ســرنوشــت این بخش در ـهاـلهالمللبین  تحّرا 

 های دانشگاهی خواهد شد؟گرایی آموزش و پژوهششرایط منجر به بومی
ــ  اقپ اسـ ادگیری در آموزش ـن اآموزش ت.  اکنون محیط ـی ــای  ـه ی الکترونیکی در فضـ

  ها دانـشگاهنیـست. فـضاهای الکترونیکی مهیا ـشده توـسط  کننده  خانگی غنی و راـضی هٔ قرنطین
ور به 13حتی در  گاه برتر کـش ت.  دانـش کالت زیرـساختی با نواقپ جدی مواجه اـس دلیل مـش

تین  ه دانـشگاه معتبر در نخـس یـستم مجازی ـس روزهای ـشروع  نگارنده حداقل از کار افتادن ـس
مدیا و تصــویری  ها فاقد امکانات مولتیگر بوده اســت. اکثر این ســیســتمتعطیالت را نظاره

تند.   اختهاتالش هـس ت تا این زیرـس ناریو در این یی در جریان اـس ه ـس ود. ـس ازی ـش ها نوـس
 رابطه متصور است:

 اضطرار در شرایط موقت. عنوان یک  ای آموزش الکترونیکی به فعالیت حاشیه   سناریوی اول. 
یوی دوم. ـشرایط فعلی ـسناریویی  رـسد درکه به نظر می 1گیری یادگیری ترکیبیـشکل ـسنار

 مناسب باشد. 
وم. یوی ـس نار عه به ـس رفت و توـس تیابی به آموزش مجازی کاملپیـش وی دـس ناریو   ،ـس که ـس

شدن است. کمال الکترونیکی شدن شکل تمان واست.مجازی  ایدئال
اری  ـــن اریو  .چـهارم  س ان حکمرانی  می  صــورتی تحقق  در  این ســـن ه ـن اـبد ـکه بســتری ـب ـی

بر تعامالت دولت، بخش خصوصی و   تأکیدحکمرانی الکترونیک    الکترونیک شکل بگیرد. 
 شهروندان با استفاده از پیشران فاوا دارد. 

بخش  های بیمارسـتانی دارد از این پز باتوجه به مخاطرات جانی که اشـتغال در محیط
آور تلقی خواهند شــد. در کنار آن ای از مشــاغل پزشــکی مشــاغل پر ریســک و زیانعمده

،  پذیر ـشدند. در لنین ـشرایطی امنیت ـشغلی ـشدت آـسیبمـشاغل خـصوـصی کولک نیز به
بیـکاری در انتـخاب شـــغل آیـنده جواـنان    درـمان و بیـمهٔ   مین اجتـماعی و برخورداری از بیـمهٔ أتـ 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م تلقی خواهد شد. تغییر در ساختار مشاغل موجب تغییر در ساختار  عنوان یک پارامتر مهبه
 های دانشگاهی خواهد شد. داوطلبان و پذیرش در رشته

هایی  که پیش از آن در مقوله ،ـشناختی آدمیهای اجتماعی و انـسانبخش مهمی از کنش
تعاریف،    اند و از طریقاکنون تحت اقتدار پزشکی درآمده  ،خار  از علون پزشکی مطر  بود

در زـمان کوـتاهی    ،شــوـند. در حقیـقتـهای پزشــکی کنترل و ـمدیرـیت میابزارـها و ـمداخـله
ـشدن  اـست. پرـسش این اـست که آیا این پدیده به پزـشکیجامعه ر  داده  1ـشدنپزـشکی پدیدهٔ 

ــ یک زیرســیســتم اجتماعی  عنوانبهآموزش عالی   شــود؟ در ســطح فرهنگی نیز منجر میـــ
شود؟ نیز پزشکی می هاآموزش ها و  مثبت است. اما آیا ترکیب و ساختار رشتهعمومی پاسب 

های مربوط به سـالمت باال رفته بله نخواهد بود. زیرا ریسـک فعالیت در رشـته  پاسـب لزوما  
ــمیم خانواده ــت. تص ــت. این انتخاب لزوما  اس  ها تابعی از پارامترهای متعدد و پیچیده اس
ای که نقش اـساـسی لفهؤبه نیروی انـسانی متخـصپ نیـست. دو م منطبق با نیاز واقعی کـشور

ـند از: درآـمد ـباال و ریســـک کم )در شـــکل زیر قـطاعی از مربع ـکه عالـمت   ادارـند عـبارت 
ـهای  در اینـجا آموزش ـعالی و دوـلت ـباـید تالش کنـند در این فرمول ـمداخـله و ـبا نـظان  . دارد(

ــویقی و اطالع ــی و تش ــانی هدفگذاری کانگیزش ــوی رفع نیاز واقعی را می و کیفی بهرس س
 تحقق بخشند. به این معنا که ضلع سون این تصویر را رسم کنند. 

 
      

 
 
 

ت هزینه انتردیدی نیـس رـس کل   برای همهٔ   آور مقابله با بیماری کروناهای ـس ورها مـش کـش
ـهای  ـیتدارد )ـبه اســتثـنای فـعال  دنـبالـبهکمبود مـنابع ـمالی بخش آموزش ـعالی و تحقیـقات را  

مرتبط با مقابله بیماری کرونا مانند ســاخت واکســن یا دارو و تجهیزات    فّناورانهپژوهشــی و 
 پزشکی مورد نیاز(. 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



 

 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

203 
پژوهی تأثیرات بحران  آینده 

 ... بر آموزش عالی   19ـ کووید 
 

ــگاه  ــورت طبیعی آنها به کند. به ها را آبدیده می کمبود منابع دانش ــوی افزایش بهره ص وری و  س
ت  یاـس ت از منابع روی خواهند آورد و ـس تفاده درـس ی را در پیش خواهند  های مالی اـس انقباـض

ارت  ت. در این میان، میدان دادن به جـس ناریو قطعی اـس های  ها و نوآوری گرفت. تحقق این ـس
 دانشمندان و دانشگاهیان برای کارآفرینی و خلق ایده و ثروت یک دستاورد مثبت خواهد بود. 

امری  اـست.   روی آورند پارادایم پایداریبه آن   هادانـشگاهکه ممکن اـست  دیگری   جریان
هایی تربیت کند که قدرت  انـسان  دانـشگاه باید  انـسانی.  ازحف  محیط زیـست طبیعی و فراتر

ازی کلیه مالحظات فرهنگی وهماهن   تلفیق و ادی و  ـس ت اجتماعی و اقتـص   محیطی وزیـس
ند.  المت را داشـته باـش ازای،  حاشـیه  ی علمیهاتالش   ـس دانشـگاه   نخواهد بود.   دیگر کارـس

ود. باید خود  ود از  به کانون پایداری تبدیل ـش باید     جایه این پز ب اگرلنین ـش
 . ی شکل بگیرد تحّولمید که لنین . ایم ی بگو

 
 کمی: اعتباربخشی به سناریوهاهای. یافته5

عیت جنـسیت، ـسن،تحـصیالت    اطالعات پاـسخگویان از (3) ـشمارهٔ   جدول در نظروـض
است. وسمت منعکز شده 

ی  فراوانی بر اساس متلیرهای زمینه. ( 3جدول شماره )  ایتوز

 درصد فراوانی گزینه ای زمینه متلیر

 جنسیت
 76/29 25 زن

 24/70 59 مرد

 سن

30-26 7 33/8 
35-31 16 05/19 
40-36 20 81/23 
45-41 10 90/11 
50-46 13 48/15 
55-51 8 52/9 

 52/9 8 55 باالی 
 38/2 2 باسب بی

 10/13 11 ارشد کارشناسی تحصیالت
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 درصد فراوانی گزینه ای زمینه متلیر
 52/34 29 دکترا  دانشجوی

 38/52 44 دکترا 

 سمت

 33/33 28 علمی هیئت
 28/39 33 عالی آموزش  متخصپ

ــجوی ــیالت   دانش   تحص
 تکمیلی

23 38/27 

 84 پاسخگویان مجموع 

 
خگو،  نفر   84با توجه به جدول توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای، از  د زن    30پاـس درـص

تا   36درصد آنها بین   8/23درـصد مرد هـستند. ـسن بیشترین نسبت پاسخگویان یعنی  70و 
سـاله هسـتند. تحصـیالت بیش از نیمی از    35تا  31درصـد افراد  19سـال سـن دارند و   40

  2/39درصد آنها دانشجوی دکترا هستند.  5/34درصد آنها دکترا و   3/52پاسخگویان یعنی 
درصد دیگر   3/27درصد عضو هیئت علمی و   3/33ویان متخصپ آموزش عالی،  پاسخگ

 دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند. 
 

ی  فراوانی بر حسب مواف ع و مخالفع با گویه 4جدول شماره )  ها های مثلفه (. توز

 مثلفه/
 روند 

 گویه 
 مخالف  موافق

 درصد فراوانی  درصد فراوانی 

  و هویت
 جایگاه

 دانشگاه

کادمیک هایارزش   67/41 35 33/58 49 .شوندمی اساسی تحّول دستخوش آ
کادمیک هایارزش  در اساسی تحّول  76/54 46 24/45 38 .دهد نمی ر  آ

 در فرهنگی هویت و علمی اخالق  لون هاییمقوله  آموزش، شدنکاالیی دلیلبه
 .گیرندمی قرار حاشیه

40 62/47 44 38/52 

 50 42 00/50 42 شود. می   مصادره   ...   و   زون   و   گوگل   مانند   مجازی   محیط   های کارتل   توسط   آموزش 
 95/30 26 05/69 58 .شوند می   جامعه   به   کمک   و   اجتماعی   مسئولیت   ایفای   و   عمومی  عرصهٔ   وارد   ها دانشگاه 

 62/72 61 38/27 23 .شودمی منزوی دانشگاه نهاد
 33/33 28 67/66 56 .کندمی طی را اجتماعی هویت تعمیق فرایند دانشگاه نهاد

 76/29 25 24/70 59 .است قطعی بشر بنیادین هایپرسش  به دانشگاه ورود

 پایداری 
 14/32 27 86/67 57 .شودمی برجسته پایداری سازیپیاده و ترویج در هادانشگاه  نقش

 67/16 14 33/83 70 .برندمی پی زیست  محیط حف  و پایداری اهمیت به هادانشگاه
 71/35 30 29/64 54 .شوندمی تبدیل پایداری مباحث ممتاز کانون به هادانشگاه
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 مثلفه/
 روند 

 گویه 
 مخالف  موافق

 درصد فراوانی  درصد فراوانی 

  به ورود
 دانشگاه

 29/64 54 71/35 30 .شوندمی گرانخبه مجددا   هادانشگاه
 57/53 45 43/46 39 .بود نخواهند ایتوده هادانشگاه جوانان استقبال کمبود دلیلبه

 81/23 20 19/76 64 .شودمی تر مهم تحصیل از اشتغال
  هایرشته  از جوانان استقبال هابیمارستان با مرتبط مشاغل  مخاطرات  دلیلبه

 .یابدمی کاهش پزشکی
18 43/21 66 57/78 

 05/44 37 95/55 47 .یابدمی افزایش پزشکی دانشجویان تعداد سالمت، موضوع  اهمیت دلیلبه

 زندگی
 دانشگاهی 

 76/29 25 24/70 59 .ندارد را سابق غنای  یادگیری فضای
 38/27 23 62/72 61 شود.می ضعف دلار دانشجویان علمی پذیریجامعه
 76/29 25 24/70 59 .شودمی  متحّول پردیز در زندگی
 76/29 25 24/70 59 .دهد می   کاهش   دانشجویان   در   را   محلی   بون زیست   به   تعلق   مجازی  یکسارله   های آموزش 
 9/11 10 10/88 74 .یابدمی ظهور دانشجوـدانشجو و دانشجوـاستاد رابطه از نوینی اشکال

 المللیبین
 شدن

 38/2 2 62/97 82 .گیردمی شکل  المللیبینـعلمی هایهمکاری از جدیدی اشکال
 95/55 47 05/44 37 .رودمی پیش شدنمحلی و شدنبومی سمت به عالی آموزش

 71/35 30 29/64 54 .یافت خواهد  کاهش شدت به خارجی دانشجویان تعداد

  یادگیری
 الکترونیکی

 19/1 1 81/98 83 .یابد می   ادامه   اضطراری   شرایط   در   مکمل   عنوان به   و   فعلی   صورت به  الکترونیکی   یادگیری 
  مهیا   کامل   شدن مجازی   حد   سر   تا   آن   های زیرساخت   و   متحّول  الکترونیکی   یادگیری 

 .شود می 
65 38/77 19 62/22 

 57/3 3 43/96 81 .یابدمی توسعه مجازی(   )حضوری ترکیبی یادگیری
 33/8 7 67/91 77 .گرفت خواهد شکل مجازی پژوهش پدیدهٔ 

 حکمرانی
 و مدیریت

 بودجه

 9/61 52 10/38 32 پایین(. به باال )از شودمی مراتبیسلسله و متمرکزتر دانشگاهی مدیریت و حکمرانی
 71/35 30 29/64 54 .شودمی ترمشارکتی و تردمکراتیک دانشگاهی مدیریت و حکمرانی

 9/11 10 10/88 74 .آورندمی روی مالی انضباط و وریبهره  به بودجه کمبود دلیلبه هادانشگاه
کادمیک هایفعالیت برخی  86/17 15 14/82 69 .شودمی تعطیل آ

 14/32 27 86/67 57 .کنندمی جبران را بودجه کمبود ...( و صنعت با )ارتباط خود ابتکارات  با هادانشگاه
 52/34 29 48/65 55 .کنند می   پیدا   کاهش   عالی   آموزش   خدمات   کنندگان مصرف   اقتصادی،  بحران   دلیل به 

 84 پاسخگویان  مجموع 

ــمارٔه )طبق جدول   ــب موافقت و مخالفت با گویه( 4ش کالن  های توزیع فراوانی بر حس
 به شر  زیر است:ها نفر پاسخگو نسبت موافقت 84روندها، از 

با گویه   ،درصــد70  یعنی ،بیشــترین موافقت  «هویت و جایگاه دانشــگاه»  رونددر کالن
درـصد  27« و کمترین موافقت یعنی  بنیادین بـشر قطعی اـستهای »ورود دانـشگاه به پرـسش

 شود« است. می با گویه »نهاد دانشگاه منزوی
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ـبه    ـهادانشـــگاه»  درصـــد ـبا گوـیهٔ 83  بیشــترین موافـقت یعنی  «ـپاـیداری»کالن روـند    در
ــت پی  اهمیت ــد با 64ت یعنی  « و کمترین موافقبرندمی  پایداری و حف  محیط زیس درص
 شوند« است. می ممتاز مباحث پایداری تبدیلبه کانون  هادانشگاهگویه »

گاه»در کالن روند  ترین موافقت یعنی  «ورود به دانـش د با گویهٔ 76  بیـش تغال از  درـص »اـش
مخاطرات   دلیلبهگویه »درصـد با 5/21ٔ« و کمترین موافقت یعنی شـودمی  ترتحصـیل مهم

 یابد« است. می  پزشکی کاهشهای استقبال جوانان از رشتهها  بیمارستانمرتبط با    مشاغل
»اشـکال   درصـد با گویهٔ 88 بیشـترین موافقت یعنی  «زندگی دانشـگاهی»در کالن روند 

تادنوینی از ــ رابطه اـس ــ دانـشجو و دانـشجوــ ها هم  یابد« و با مابقی گویهمی  دانـشجو ظهورــ
 درصد است. 70 تقریبا  

دنیالمللبین»در کالن روند  ترین موافقت یعنی  «ـش کال  درصـد با گویهٔ 6/97  بیـش »اـش
عنی گیرد« و کمترین موافـقت یمی  ی شـــکلالمللبینـــــ ی علمیـهاهمـکاریـجدـیدی از

 رود« است. می شدن پیشو محلی  شدنبومی  »آموزش عالی به سمت درصد با گویهٔ 44
د  کالن  در ادگیری الکترونیکی»روـن ت یعنی  «ـی هٔ 8/98  بیشــترین موافـق ا گوـی ــد ـب  درصـ

ورت به»یادگیری الکترونیکی طراری ادامهفعلی و به  ـص رایط اـض یابد«  می  عنوان مکمل در ـش
های  ساختتحّول و زیرم  »یادگیری الکترونیکی  درصد با گویهٔ 3/77و کمترین موافقت یعنی  

 شود« است. شدن کامل مهیا میآن تا سر حد مجازی
ــترین موافقت یعنی «حکمرانی مدیریت و بودجه»روند  کالن در ــد با گویهٔ 88 بیش  درص

کمترین  آورـند« و  می  وری و انضـــباط ـمالی رویکمبود بودـجه ـبه بهره دلـیلـبه  ـهادانشـــگاه»
 مراتبی دانـشگاهی متمرکزتر و ـسلـسله »حکمرانی و مدیریت درـصد با گویهٔ 38موافقت یعنی  

اال به پایین(« است. شود )از بمی
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یوهای مرجح(. 5 )جدول شمارهٔ ی  سنار  1توز

یو مثلفه/روند   سنار
 درصد

مواف ع 

ــت ــویـ  و  هـ
 دانشگاه   جایگاه

 00/50 شود.می مصادره  ... و زون  و گوگل  مانند مجازی محیط هایکارتل توسط آموزش
کادمیک هایارزش  33/58 .شوندمی اساسی تحّول دستخوش  آ

 67/66 .کندمی طی را  اجتماعی هویت تعمیق فرایند دانشگاه  نهاد
 05/69 .شوندمی جامعه به کمک و اجتماعی مسئولیت ایفای و  عمومی عرصه وارد  هادانشگاه

 24/70 .است  قطعی بشر  بنیادین هایپرسش به دانشگاه ورود

 پایداری
 29/64 .شوندمی تبدیل پایداری مباحث ممتاز کانون به  هادانشگاه

 86/67 .شودمی برجسته  پایداری سازیپیاده و  ترویج در هادانشگاه نقش
 33/83 .برندمی پی زیست محیط حف  و  پایداری اهمیت به  هادانشگاه

  به ورود
 دانشگاه

 95/55 .یابدمی افزایش پزشکی دانشجویان تعداد سالمت، موضوع  اهمیت  دلیلبه
 19/76 .شودمی ترمهم تحصیل از  اشتغال

 زندگی
دانشگاهی 

 24/70 .ندارد را سابق غنای یادگیری  فضای
 24/70 .شودمی متحّول پردیز در زندگی

 24/70 .دهدمی کاهش دانشجویان در را محلی بون زیست به تعلق مجازی یکسارله هایآموزش
 62/72 شود.می  ضعف دلار دانشجویان  علمی  پذیریجامعه
 10/88 .یابدمی ظهور دانشجوـدانشجو و دانشجوـاستاد رابطه از نوینی اشکال

 شدنالمللیبین
 29/64 .یافت خواهد  کاهش شدت به خارجی دانشجویان  تعداد

 62/97 .گیردمی شکل  المللیبینـعلمی هایهمکاری از  جدیدی اشکال

  یادگیری
الکترونیکی

 38/77 .شودمی مهیا کامل شدنمجازی سرحّد  تا آن هایزیرساخت و متحّول الکترونیکی  یادگیری
 67/91 .گرفت خواهد شکل مجازی پژوهش  پدیدهٔ 

 43/96 .یابدمی توسعه مجازی(   )حضوری ترکیبی  یادگیری
 81/98 .یابدمی ادامه اضطراری شرایط در مکمل عنوانبه و فعلی صورت به الکترونیکی  یادگیری

 حکمرانی
 و مدیریت

بودجه

 29/64 .شودمی  ترمشارکتی و  تردمکراتیک  دانشگاهی مدیریت و حکمرانی
 86/67 .کنندمی جبران را بودجه کمبود ...( و صنعت با )ارتباط خود ابتکارات  با  هادانشگاه

کادمیک  هایفعالیت برخی  14/82 .شودمی  تعطیل  آ
 10/88 .آورندمی روی مالی انضباط و وریبهره  به بودجه کمبود دلیلبه  هادانشگاه

 84 پاسخگویان مجموع 

  ـگاـنه را نشـــان هـفتـهای  مؤلـفهســـناریوـهای مرجح در هر ـیک از    (5شـــمارٔه )ـجدول  
 . و ترجیح پاسخگویان است  تأییدسناریو مورد   25سناریو محتمل،  34دهد. در کل از می

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 است.  درصد50 از بیشتر موافقت درصد  که سناریوهایی .1
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 گیری .  بحث و نتیجه6
ی عوامل ثبات یا تغییر برای تجـسم وجوجـستدر   ایرـشتهای میانحوزه  عنوانبه پژوهیآینده

ــت.  ــ   بانیدیدهدر این مقاله رویکرد   آینده بالقوه اس در این   د. آینده با مدد پیمایش پیگیری ش
 شــود.می  مهم تلقی  مورد روـندـها و روـیدادـها بســـیار  نوع مـطالـعات قضـــاوت خبرـگان در

  ات وتأثیر  ن آموزش عالی اصـل وجودامتخصـصـ  این مطالعه نشـان داد خبرگان وهای  یافته
اـمدـهای بحران   ا  پـی این   ،دـیدـگاه آـنان  از  همچنین  اـند. ـپذیرفـته  برآموزش ـعالی را ویروس کروـن

یط وات تأثیر اده نبوده و بـس یع و ـس ت.  دارای ابعاد وـس د   گونههمان متنوعی اـس که مالحظه ـش
ح ـبا مـیانگین ـباالی  ـگاـنه معطوف ـبه آیـنده ـحداـقل دو ســـناریو مرّج ابـعاد هـفت  ـیک از  هر  در

ه روند50 دموافق وجود دارد. ـس ترین احتمال وقوع را  درـص خگویان   از نظر کالن که بیـش پاـس
  بنـیادین و  صــورت تحّول ـبه)اـما ـنه    ـنداز: تقوـیت ـیادگیری الکترونیکیاترتـیب عـبارت دارـند ـبه
دن کاملمجازی تر به مقولهٔ  در  تغییر (،ـش گاهی و توجه بیـش بک زندگی دانـش این   پایداری.   ـس

 . دهندمی  ح را در درون خود جایسه روند بیشترین سناریوهای مرّج 
ح  درصـد اسـت، سـناریوهای مرّج 50یی که میانگین موافقان آن زیر حذف سـناریوها  با

ان اـی د. می  نـم ه  در  شــوـن د    مؤلـف ا روـن ت و»ـی اه  وـی اه دانشـــگ ایـگ ــد  مینظر  هبـ   «،ـج اکثر  رسـ
ورود دانشـگاه به  ند ونکمی تعمیق هویت اجتماعی را طی  فرایندپاسـخگویان نهاد دانشـگاه  

ناریو  درـصد پاـسخگویان با61 بنیادین بـشر قطعی اـستهای پرـسش ـشگاه که نهاد دان این ـس
ابتدای   اسـت که درهایی  گزارش . این یافته برخالف برخی  مخالف هسـتندشـود  می  منزوی

ه خبر  ،شــروع بحران اه و  عجوالـن اارزش ـجابـجایی    از زوال هوـیت دانشـــگ ادمـیکـه ـک   ی آ
ــبت به حف    بینی واین خوش   دادند. می ــالت و هاارزش امیدواری نس ــگاه درهارس   ی دانش

 است.   مشهودگزارش بانک جهانی نیز 
ــگاهنقش   «پایداری»مؤلفه/روند   در ــته ترویج و پیاده در  هادانش ــازی پایداری برجس   س

 ـکه همچـنان  برـندمی  ـپاـیداری و حف  محیط زیســـت پیـبه اهمـیت  ـهادانشـــگاه  شــودمی
اـنک جـهانی(2020)  1جورجیو ـمارینونی و همـکاران افتن    دربخشــی ازگزارش ـب براهمـیت ـی

کیداین دوران   پایداری در    . کردند  تأ
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  « (ـنانورود دانشــجوـیان ـبه دانشـــگاه)ثـبتبحران بر    ـتأثیرروـند  »ســون یعنی    مؤلـفهٔ   در
ــیل مهم ،عوامل دیگر وها لحاظ کاهش توان مالی خانوادهبه ــتغال از تحص ــودمی  تراش  ش

   نان برد.  ترسناا  اندازلشم  عنوانبه( از آن 2020 سنتیل ناتانامری که 
گاهی»لهارن یعنی   مؤلفهٔ در کال نوینی از  «زندگی دانـش خگویان معتقدند اـش رابطه   پاـس
   یابدمی دانشجو ظهورـدانشجو و دانشجوـاستاد

دنالمللیبین» مؤلفهٔ  در کال جدیدی ازنیز روندها نشـان می  «ـش ی هاهمکاری دهد اـش
  شدت کاهش خواهد یافت خارجی به  و تعداد دانشجویان  گیرد می ی شکلالمللبینــ علمی

نتیل ناتان )  همچنینمحققان بانک جهانی  های  این ـسناریو با یافته  ( همـسو 2020گزارش ـس
عبارت است از تداون یادگیری  ترین سناریو، مرجح«شدنالکترونیکی» مورد روند ست. درا

ــورت به الکترونیکی ــ   عنوانبهفعلی و    ص ــطراری بمکمل در ش که یادگیری ای  گونههرایط اض
ــوری ترکیبی ــعه  )حض با نظرات   تحّول این    یابد. می  وپژوهش مجازی روا    مجازی( توس

ــا کیم انی و  بینیپیش  همچنین(  2020)  جوشـ ک جـه اـن ه در  ـب دهٔ   آنـچ ارات متـح   عربی و  اـم
 وقوع است سازگاری دارد.  شده یا درحالاز کشورها گزارش  بسیاری دیگر و  هندوستان

هٔ در   ه  پیش  تحّول ترین  عـمده  «حکمرانی وـمدیرـیت»  مؤلـف ا دانشـــگاهرو این اســـت ـک   ـه
ه لـب ه بهره دلـی ـب ه  الی رویکمبود بودـج ـم اط  دمی  وری و انضـــب الدرعین  آورـن برخی    ،ـح

ـکادمـیک تعطـیلـهای فـعالـیت   ( و2020) بولتون  این بحران ـمالی توســط ـهاـبل و شــودمی  آ
ا کیم ده بود. 1399همکاران ) منتظر و  همچنینو   (2020) جوـش آمدن  برای فائق  ( مطر  ـش

( مبنی بر 2020) شــاو و  زپیشــنهاد فرناندحکمرانی از این دســت   ی مدیریت وهالالشبر 
ــبکه نفعان را درکه همه ذی  ،خدمتگزار پذیر ورهبری انعطاف ــا و  ،گردهم آورد ای  ش   راهگش

رویکرد   معنی اـستقرار نوعی حکمرانی هوـشمند دانـشگاهی اـست.  این به الهان بخش اـست. 
 سوی آن گان بردارد. همهمی که دانشگاه ایرانی نیز باید ب
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 منابع

ــالتر، ریچارد؛ و همکاران )  ــی برای هزاره نوین: مفاهیم،  1386اس فر،  پژوهی )مترجمان: عقیل ملکی های آینده ها و ایده روش (. نواندیش
 . پژوهی علون و فناوری ،مرکز آینده ی اع دف   ع ای ن ص   ی ات ق ی ق ح و ت   ی وزش آم   ه س وس م . تهران:  مطلق( احمد ابراهیمی، وحید وحیدی 

  . برگرفته ازنگاانی دانشجویان خارجی در کانادا (.  2020،آوریل 1پرژن میرور )

مؤســســه  تهران:    .ســناریوها پایهٔ  ریزی برســناریونگاری یا برنامه  .(1387) و ناظمی، امیر  ؛ وحیدی مطلق، وحید؛علیزاده، عزیز
 .الملل انرژیمطالعات بین

 ای نامشـخپریزی مؤسـسـات آموزش عالی ایالت متحده برای آیندهویروس کرونا: برنامه  .(1399) همکاران فرانکی بوینز و
(2020آوریل  3. )تاریب اصل اثر دانشگاه عالمه طباطبایی )مترجم: پژوهشکده مطالعات ترجمه(.

    )گزارش(. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.   19ـ گیری کووید عصر همه   های آموزش در لالش   . ( 1399همکاران )   المعلی و غ   منتظر، 

(. تهران: مـصطفی تقوی و محـسن محقق)جلد اول؛ مترجمان:  پژوهی: تاریخچه، اهداف ودانشمبانی آینده  .(1391بل )  ،وندل
 .پژوهی علون وفّناوری دفاعیمرکز آینده
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