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از آغـاز شـیوع ویـروس کرونـا، پاندمـی کوویـد 19 در 
فاصلـه کوتاهـی بـه یـک بحـران جهانـی در حـوزه سـالمت 
تبدیـل شـده؛ و ابعاد و سـطوح مختلـف زندگی انسـان را چه 
از منظـر اجتماعـی، دانشـگاهی، فرهنگـی و چـه در سـطوح 
اقتصـادی و سیاسـی دسـتخوش تحـوالت بسـیاری نمـوده 
اسـت. در این بین، دانشـگاه ها و مراکز علمی-تخصصی که 
به شـکلی بنیادین در ترویج و اشـاعه علم و نیز ارائه راهکارها 
و برنامه ریزی هـای تحقیقاتـی پیش قـدم هسـتند، فعالیتهـای 
گسـترده ای  طیـف  فعالیت هـا  کردنـد.  آغـاز  را  بسـیاری 
دسـتورالعمل های  ارائـه  از  می گیـرد؛  بـر  در  را  اقدامـات  از 
و  پیشـرفت  مدل سـازی  ارقـام،  و  آمـار  فـردی،  بهداشـت 
تحـول بیمـاری، تـا ارائه اطالعـات دربـاره ابعاد روانشـناختی 
بیمـاری، گزارش هـای روزانـه و موقعیتـی، فکت شـیت ها و 
ایجـاد ظرفیت هـای مناسـب بـرای تحقیقـات بیشـتر منجملـه 
کمک هزینه هـای تحقیقاتـی بـرای پروپوزال هـای تحقیقاتـی 

متمرکـز بـا ویـروس کرونا.
از طرفـی، شـیوع کرونـا حداقـل در یک مـاه اخیر تمامی 
دانشـگاه ها در سراسـر دنیـا را تعطیـل نمـوده و باعث شـده تا 
کالس هـای درس بـه درون خانه ها منتقل و به شـکل مجازی 
ادامه یابد. همینطور، بسـیاری کشـورها، کانال های تلویزیونی 
خـاص را بـه پخـش برنامه هـای آموزشـی درسـی اختصـاص 
داده انـد. بـه نظـر می رسـد کـه توانایی افـراد برای انطبـاق کار 
و تحصیل در خانه در میان دانش آموزان و دانشـجویان بسـیار 
عالی بوده اسـت و همه این ها مرهون آموزش مجازی اسـت. 
اسـتفاده از آمـوزش مجـازی هم اکنـون یکـی از رایج تریـن 
بازخوردهایـی بـوده کـه نهـاد دانشـگاه بـا بحـران کوویـد 19 
داشـته اسـت. به همیـن ترتیب، بـه دلیل ناشـناختگی ویروس 
اسـتقرار  و  بازگشـایی  لحـاظ  بـه  دانشـگاه ها  آینـده  کرونـا، 
کالس هـای حضـوری در هالـه ای از ابهام قرار گرفته اسـت و 
گمانه زنی هایـی وجـود دارد بـر ایـن مبنا که شـیوع و بازشـیوع 
پاندمـی کوویـد 19 ممکن اسـت بازگشـایی کالس هـای ترم 
پاییـز را هـم بـا اختـالل مواجـه کـرده و بازگشـایی حضـوری 
کالس هـای درس را بـه پاییـز سـال 2021 موکـول کنـد.  در 
صـورت تحقـق ایـن تاخیـر در تشـکیل کالس هـای درس، و 
قـوت گرفتـن روش هـا و رویکردهـای جدید به آمـوزش برای 
پـر کردن خـالء کالس درس و اجتناب از قطع جریان علمی 
در دانشـگاه ها بـه نظـر می رسـد که پاندمـی کوویـد 19 آینده 

آمـوزش عالـی را به شـدت دسـتخوش تحـول خواهـد نمود.
تحلیل  از  عمدتا  عالی  آموزش  با  مرتبط  گمانه زنی های 
شرایط موجود از زوایای مختلف آموزش ارائه شده  اند: این 
گمانه زنی ها نه در وب سایت دانشگاه ها که بیشتر در صفحات 
مراجع آموزش عالی مثل، تاریخچه آموزش عالی  و یا انجمن 
اقتصادی  و یا صفحات مختلف روزنامه های مهم دنیا منتشر 
شده اند. با این حال واقعیت این است که دنیای پس از بحران 
کرونا دیگر به روال سابق خود باز نخواهد گشت و در همین 
بین نظام آموزش و باالخص آموزش عالی دستخوش تغییر های 

بنیادین ماهیت خواهد شد.
لـزوم پیش بینـی آینـده آموزش عالـی و برنامه ریـزی برای 
آن در شـرایط موجـود و شـرایط پسـاکرونایی اجتناب ناپذیـر 
بـه نظـر می رسـد. آمـوزش عالـی بـه دلیل نقـش تاثیرگـذاری 
کـه در جامعـه ایفـا می کنـد، و ارتبـاط نزدیکـی کـه با بخش  
و الیه هـای مختلـف جامعـه و باالخـص رابطـه مسـتقیم و 
متقابلـی کـه با صنعـت دارد، نیازمنـد انطباق با شـرایط جدید 
اسـت. ایـن انطبـاق از برخـی جهـات خـود ممکـن اسـت بـا 
طـرح پرسـش های عمیق تـر در خصـوص ماهیـت آمـوزش، 
تاثیـر دانشـجویان و اسـاتید و مهم تـر از آن زیرسـاخت های 
مالـی و تجـاری دانشـگاه ها بحران هـا و چالش هـای بیشـتری 
را پیـش روی نظـام آمـوزش عالی قرار دهد.  ایـن تعامل به دو 
شـکل مطرح اسـت: شـکل اول، در قالـب ارائـه راه حل هایی 
بـا  مناسـب  بازخـورد  ارائـه  بـرای  مـدت  دراز  یـا  و  کوتـاه 
پاندمـی کوویـد 19، از منظـر زیرسـاخت های دانشـگاهی و 
پژوهش هـای مرتبـط بـا آن مطـرح اسـت. بنابرایـن، مسـائل 
مرتبـط بـا سیاسـت گذاری های مـوردی و درونی دانشـگاهی 
مثـل بازپرداخت شـهریه به دانشـجویان، انتقال دانشـجوهای 
بیـن دانشـگاهی، امـور مرتبط با آمـوزش مجـازی و ... نیاز به 
بازنگـری دارنـد. در شـکل دوم، بحـران کوویـد 19 می توانـد 
سـرآغاز ایجاد تحول بنیادین در ماهیت، مفهوم  و نقش کالن 
آموزش عالی باشـد، از جمله بازتعریف آموزش و بازشناسـایی 
ارتبـاط آن بـا بخش های مختلف فرهنـگ و جامعه، بازنگری 
در نقش دانشـگاه در پیشـبرد صنعت و فناوری، نایادگیری  و 
بازتعریـف در رابطه اسـتاد و دانشـجو، مطالب درسـی و روال 
آموزشـی کـه تجربه هـای زیسـته هـر دو طـرف آمـوزش را بـه 
سـطح یا شـکلی دیگر از تجربـه کردن انتقـال می دهد و طرح 
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دوباره این پرسـش که نقش نظام دانشـگاهی و آموزش عالی 
در دنیـای پسـا کرونـا چه خواهـد بود؟

مقـاالت  ارائـه  بـا  بسـیاری  صاحب نظـران  و  متفکـران 
بسـیار  دسـته بندی های  قالـب  در  و  شـیوه ها  بـه  گوناگـون، 
متفـاوت و گاه مشـابه  تـالش کرده انـد تـا پاسـخی معقـول بـه 
شـرایط موجـود بدهنـد. از ایـن رو فهرسـت بلندی از مـواردی 
کـه در کوتـاه مـدت و بلندمـدت متاثـر از ایـن پاندمـی قابـل 
طـرح هسـتند، از جملـه در بررسـی انتقال شـیوه های آموزشـی 
از حضـوری بـه مجـازی، مسـائل مرتبط با دانشـجو، شـهریه و 
اسـکان، بودجه های دانشـگاهی، زیرسـاخت های دانشـگاهی 
آمـوزش مجـازی و تثبیت آموزش مجـازی به عنـوان رایج ترین 
شـکل آمـوزش، بررسـی امـکان یـا عـدم امـکان در بکارگیری 
آمـوزش مجـازی بـرای تمـام سـطوح، تغییـر و تحـول در نقش 
معلمـان؛ تغییـر و تحـول در رابطـه آمـوزش و صنعـت از منظـر 
تربیت نیروی کار ماهر و متخصص، تغییر در تعیین اولویت در 
اختصاص بودجه های کالن دانشـگاهی و تحقیقاتی، نابرابری 

آموزشـی، تغییـر در شـهریه ها و بورس هـای تحصیلـی... .
در ادامـه، مـن بـه چند مـورد که بـه نظر می رسـد مفاهیم 
کلیـدی رویکردهـای آتـی آمـوزش عالـی خواهنـد بـود ودر 
مباحـث فعلـی نیز مـورد توجـه بـوده انـد، می پـردازم. در این 
نوشـتار، سـعی خواهم کرد کـه در صورت لـزوم در کنار ارائه 

گـزارش نقدهـای این تحـول را نیـز یادآور شـوم.

بـرای  آموزش هایـی  ارائـه  سـوی  بـه  آمـوزش  تحـول   .1
تربیـت شـهروندان در دنیایـی درهم تنیـده و تدریـس 
مهارت هـای زندگـی  بـرای آینده منجمله سـواد دیجیتال

کوویـد 19 می توانـد موقعیتـی باشـد کـه بتـوان بیشـتر بـه 
هـدف غایـی و نهایـی آمـوزش باالخـص آمـوزش عالی فکر 
کـرد. آیـا همچنـان بایـد الکوهـای پیشـین موضوع-محـور 
آمـوزش را همچنـان در فضاهـای مجـازی پیگیـری کنیـم، یا 
اینکـه اسـتاید دانشـگاه ها و مدرسـان به یک شـکل بـه دنبال 
یافتن شـیوه هایی باشـند که مهارت های زندگی و شـغلی را به 
دانشـجویان بیاموزند؟ برخـی مهارت های مهم مثل خالقیت، 
برقراری ارتباط و همکاری و رشـد هوش هیجانی در افراد که 
بتواننـد در زمان هـای بحرانـی کنش هـا و بازخوردهای معقول 
گاهانـه، تفکـر  و معنـادار )مثـل تصمیم گیـری معقـول، و آ
انتقـادی و حل-مسـئله به شـیوه خالقانه را برای مسـائل خود 
بـه کار بگیرنـد( اهمیـت دارند )لوتیـل و همـکاران 2020(. به 
نظـر می رسـد کـه برای نسـل جدیـدی از افـراد، آمـوزش باید 
ماهیتـی متفـاوت به خـود بگیرد تا بـا امکان برخـورداری افراد 
از مهارت هـای مختلـف آن هـا را برای زندگی بسـیار پرچالش 
در دنیـای کنونـی آمـاده کنـد، دنیایـی کـه بیـش از پیـش بـا 
نقـش  بیـن  ایـن  رویدادهـای دهشـتناک روبه روسـت و در 
آمـوزش عالی باید به تربیـت افرادی مقاوم در برابـر رویدادها، 

خـالق و متفکـر و انعطاف پذیـر تغییـر مسـیر دهد.

مقاومتانعطاف و انطباقهوش هیجانی

ینیخالقیت و تفکر نقادانه یادگیری مادام العمرمهارت های شغلی و کارآفر

2. بازتعریف رابطه دانشگاه و کار
تعطیلـی  موجـب  هم اکنـون  کـه   -19 کوویـد  بجـران 
دانشـگاه ها شـده است، شـاید بهترین زمان را برای تجدید نظر 
در رابطه صنعت و دانشـگاه را ایجاد کرده اسـت. بدان معنا که 
عموما تمامی مشـاغل بسـیار عالی نیازمند کسب مهارت هایی 
در خـارج از محیـط دانشـگاه و ورای اخـذ مـدرک هسـتند، و 
دانشـگاه خـود آن مهارت هـا را به افزاد آمـوزش نمی دهد. همه 
مـا مشـاهده کرده ایـم کـه آموختـن و تحصیـالت دانشـگاهی 
افـراد را بـه مشـاغل خود نمـی رسـانند و افراد مجبورنـد پس از 
گذراندن دروه  و کسب مهارت های الزم بازار کار را بیاموزند.

بحـران کووید 19 به بیشـترین میـزان، تالقی آموزش عالی 
و یادگیـری شـغلی را متذکر می شـود. غالبا تصـور عمومی بر 
ایـن بـود کـه این دو بخـش جدا از هـم فعالیت دارنـد، بحران 
ویـروس کرونـا نشـان می دهـد کـه ایـن بخـش هـا تـا میـزان 
زیـادی بـه هم وابسـته هسـتند. و به نظر می رسـد کـه فرصت 
خوبی اسـت تـا دوباره رابطـه این دو بخش بازتعریف شـوند.

بـا توجـه بـه جمعیـت بـاالی دانشـجویانی کـه در ایـن 
آتـی  تحصیلـی  نیمسـال  دسـت کم  و  تحصیلـی  نیمسـال 
فارغ التحصیـل می شـوند، و نیازمنـد شـغل هسـتند، بازبینـی 
رابطـه آمـوزش و بـازار کار و تعریـف دوبـاره ایـن دو می تواند 
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پاسـخگویی بسـیاری از مسائلی باشد که دانشـجویان همواره 
بـا آن هـا مواجه هسـتند.

3. آموزش آن الین 
آمـوزش آن الیـن تقریبـا در اکثـر مقـاالت به عنـوان آینده 
آمـوزش عالـی توصیـف شـده اند. بـا ایـن حـال، بسـیاری از 
امکانـات موجـود دانشـگاه ها را هـم به چالش خواهد کشـید 
منجملـه عـدم دسترسـی برخـی دانشـگاه ها بـه تجهیـزات و 
و  آن الیـن،  شـیوه  بـه  برگـزاری  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 
همچنیـن عـدم آمادگـی اسـاتید بـرای چگونگـی تدریس در 

فضاهـای مجـازی.
از منظـر سـاختاری، سـرعت تحـول آمـوزش عالـی در 
سراسـر دنیـا بسـیار متمایـل بـه روش های تدریسـی اسـت که 
قرن هـا قدمـت دارنـد، رویکردهـای تدریس/معلـم محـور، 
تعصبـات نهـادی، و کالس هـای بسـیار قدیمـی و کوویـد 
19 موجـب شـد تـا در مـدت بسـیار کوتاهـی تحوالت بسـیار 
شـگرفتی با شـتاب باال در حوزه تعلیم و تربیت شـکل بگیرد.

نیازهـای  توانسـته در مـدت کوتاهـی  آمـوزش مجـازی 
دانش آمـوزان و معلمـان بـه ادامـه درس هـا را فراهـم کنـد. 
بـا  مختلـف  کشـورهای  تجربـه  از  مختلفـی  گزارش هـای 
آمـوزش مجـازی غالبا منتشـر می شـوند، بـرای مثال لبنـان در 
گزارشـی منتشـر کـرده اسـت کـه کالس های مجـازی حتی 
بـرای تربیـت بدنـی هـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد، بـه 
صورتـی کـه دانشـجویان بـرای واحدهـای تربیـت بدنی خود 
کلیپ هایـی از فعالیت هـای روزانـه خـود را ضبـط کـرده و از 
طریـق پلتفورم هـای مجـازی بـرای واحدهـای درسـی خـود 

می  کننـد.  ارسـال 
آمـوزش مجـازی بـه ایـن ترتیـب شـاید بتوانـد در تقویـت 
مهارت های سـواد دیجیتالی  دانشـجویان هم بسـیار موثر باشد.

نوآوری هـای آموزشـی دیگر بیشـتر به سـوی نوآوری های 
فناورانـه میـل می کننـد و دیگـر نوآوری هایـی نخواهنـد بـود 
کـه بـا بودجه هـای دولتـی تامین شـوند. بلکـه ایـن نوآوری ها 
را بخـش خصوصـی هـم می توانـد در ارائـه راه حل هایی برای 

آمـوزش دنبـال کند.
همچنیـن علـی رغـم اینکـه بسـیاری از ایـن مقـاالت بـه 
مزایـای آمـوزش آن الیـن در ارائـه برابـر دسترسـی بـه آمـوزش 

تاکیـد کرده انـد، بـه نظـر می رسـد کـه آمـوزش آن الیـن خود 
پرسـش های بنیادینـی را در خصوص ماهیـت رابطه تدریس/

یادگیری؛ مدرس/دانشـجو و تا میزان بسـیار کمتری محتواها 
و مطالـب درسـی را ایجـاد کـرده اسـت. برخـی متفکـران 
آمـوزش آن الیـن را نوعـی آموزش در خانه جهانی   دانسـته اند 
کـه در دراز مـدت به شـیوه های مختلـف، از قبیـل یادگیری، 

آمـوزش و سـنجش خانواده هـا را نیـز درگیـر خواهـد نمـود.
- نابرابـری آموزشـی: آمـوزش آن الیـن علی رغـم تمامـی 
مزایایـی کـه می توانـد بـرای افـراد در سیسـتم های مختلـف 
دانشـگاهی داشـته باشـد، خود به همـان میـزان می تواند منجر 
به ایجاد نابرابری اهی بیشـتر میان دانشـجویان دانشـگاه ها شود 
)تیـم و همکاران 2020(. می دانیم که بسـیاری از دانشـجویان 
دانشـگاه ها بـا پیشـینه های مالی متفـاوت به دانشـگاه می آیند 
کـه امکان دسترسـی بـه اینترنت پرسـرعت، لپ تـاپ، موبایل 
هوشـمند و یـا تبلـت را ندارنـد، در طـول زمان اگر قرار باشـد 
کـه آمـوزش تنهـا بـه شـیوه مجـازی اتفـاق بیافتـد، جمعیـت 

بسـیار بزرگـی از دانشـجویان از تحصیـل بـاز می مانند. 
یادگیـری: شـکل های آن الیـن  نابرابـری آموزشـی در   -
آمـوزش مخاطـرات خـود را دارنـد. یـک درس ضعیـف و 
مختصر برای دانشـجویان  جدیدالورود که به قدر کافی با کار 
کالسـی کالج آشـنا نیستند، ممکن است بسـیار مخرب باشد.

آمـوزش  اینکـه  بـا  آن الیـن:   آمـوزش  زیرسـاخت   -
آن الیـن، بـه لحـاظ محتـوای آموزشـی و امکانـات دیجیتالی، 
پیشـرفت های بسـیار چشمگیری داشـته اسـت، دانشگاه های 
زیادی هنوز با آموزش و یادگیری دیجیتالی همسـو نشـده اند. 
بـه نظـر می رسـد دانشـگاه هایی کـه نتواننـد زیرسـاخت الزم 
بـرای ارائـه واحدهـای جـذاب آن الیـن را ایجـاد کننـد، در 
ترم هـای آینـده دانشـجویان خـود و عمـال کارآیـی خـود را از 

دسـت خواهنـد داد.
- بازتعریـف نقـش و جایـگاه مـدرس: بـه نظر می رسـد 
کـه در محیـط آموزشـی کـه تمامـی اطالعـات تنهـا بـا یـک 
یـا چنـد کلیک در دسـترس هسـتند، نقـش مدرس بـه عنوان 
ارائـه دهنـده اطالعـات کم رنگ تـر شـده و بیشـتر بایـد بـه 
نقـش تسـهیل گر  در فرآینـد آمـوزش میـل پیـدا کنـد. مفهوم 
»تسـهیل گری« در آموزش از جمله مفاهیمی اسـت که دائما 
در حوزه مباحث آموزشی در حال تعریف و بازتعریف هستند 
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ولـی از منظـر عملـی با اقبال خوبی مواجه نبوده اسـت. شـاید 
ارائـه مجـازی آمـوزش فرصتـی باشـد تـا دوبـاره بـا بازتعریف 
نقش معلم و توانمندسـازی دانشـجویان در توانایی حل مسئله 
و تفکـر انتقـادی مشـارکت کنند تـا اینکه تنهـا دریافت کننده 

صـرف اطالعات باشـند.
- سـنجش و ارزیابـی در آمـوزش آن الیـن: بدیهی اسـت 
کـه در یـک نظـام آمـوزش مجـازی، شـاید کمتـر امـکان 
برگـزاری آزمون هـای پایان تـرم به صورت کتاب بسـته باشـد. 
همچنیـن در مـورد واحدهـای درسـی، کـه نیـاز بـه تجربـه و 
آمـوزش عملـی مهارت هـا دارنـد، مثـل علـوم آزمایشـگاهی، 
فعالیت هـای بالینی و هنـری احتماال باید برگـزاری واحدهای 

درسـی خـود را بـه تعویـق بیاندازند. 
کالس هـای  نبـود  دلیـل  بـه  آمریـکا  در  مثـال،  بـرای 
حضـوری، معلمینی که نتوانسـته اند به شـکل عملـی آموزش 
بیننـد و در آزمـون شـرکت کنند، نمی توانند به شـکل رسـمی 
تدریـس خـود را آغاز کنند و بنابراین احتمال می رود در سـال 
آینـده آمریـکا با کمبـود مـدرس در دبیرسـتان و دیسـتان های 

خـود مواجه باشـد.
4. بودجه بندی دانشگاهی و مدل تجاری دانشگاه

بـه نظـر می رسـد در صـورت طوالنـی شـدن مـدت زمان 
تعطیلـی دانشـگاه  ها، دانشـگاه های بزرگی که بـا مدل تجاری 
فعالیـت می کردنـد، یعنـی بـر پایـه اخـذ شـهریه های کالن، 
بـا مشـکالتی  تامیـن هزینه هـای خـود در درازمـدت  بـرای 
مواجه شـوند و احتماال تا دو سـال آینده نتوانند برای دانشـگاه 
درآمدزایـی کننـد. بـرای مثال، غالبـا این روزها می شـنویم که 
آمـوزش مجـازی هیـچ تفاوتـی بـا آموزش حضـوری نـدارد و 

ایـن می توانـد اعتبـار هزینه هـای کالس های حضـوری را زیر 
سـئوال ببرنـد. از طرفـی، گفتـه می شـود کـه آمـوزش آن الین 
جـدای از مشـکالتی کـه می توانـد بـرای اقشـار کم بضاعـت 
ایجـاد کنـد، بـه دلیـل عدم نیـاز به رفـت و آمـد به دانشـگاه، 
می توانـد خـود شـیوه ای ارزان قیمت بـرای ارائه آمـوزش عالی 
در دراز مـدت تبدیـل شـود که این مسـئله می توانـد به راحتی 
دانشـگاه  را از منظـر تامین مالی بـرای بودجه های تحقیقاتی و 

... بـا مشـکل روبـه رو کند. 
نکته پایانی

علی رغـم همـه آنچـه کـه در مقـاالت متعـدد بـه شـکل 
مـروری در خصـوص آینـده آمـوزش عالـی گفته شـد، به نظر 
می رسـد کـه  بـا تاکیـد بـر آمـوزش مجـازی، روابـط فـردی و 
انسـانی اسـت که در محیط های دانشـگاهی دستخوش تحول 
خواهند شـد. برگـس و سیوسـتون )2020( معتقدند که حضور 
فیزیکـی کـودک در فضـای مدرسـه بـه تنهایـی منجر به رشـد 
می شـود،  وی  بین فـردی  و  فـردی  مهارت  هـای  از  بسـیاری 
بطـوری کـه غیبـت از مدرسـه بـه مـدت طوالنـی، تاثیـرات 
جبـران ناپذیـری بـر رشـد مهارتـی و ارتباطـی وی وارد خواهـد 
کـرد. بـه زعـم مـن ، همین نکتـه در خصـوص آمـوزش عالی 
نیـز صادق اسـت.  بسـیاری متفکـران آموزش مجـازی را آینده 
آمـوزش عالـی دانسـته اند و معتقدند که با کمـک فناوری های 
دیجیتالی شـاید بتوان بدون نیاز به حضور فیزیکی، در دوان پسا 
کرونـا آمـوزش را پیـش بـرد. در مـورد آموزش عالـی نیز همین 
مطلـب صادق اسـت، بدین ترتیب، رشـد مهارتهـای بین فردی 
و تعامـل و همـکاری بـا دیگـر اسـاتید و دانشـجویان در حـوزه 
پژوهش، یادگیری و ... در میزان رشـد دانشگاهی افراد و ارتقاء 

مهارت هـای اجتماعـی ایشـان بسـیار موثر خواهـد بود.
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