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ویروس کرونا: آموزش عالی امریکا باید چه برنامه اي براي یک آینده 
 نامطمئن داشته باشد؟
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هنوز ابعاد این چالش مشخص نشده اند. دانشگاه ها و چالش بی سابقه اي را به وجود آورده است.  COVID-19ویروس 
گردند و اصوال این بازگشت تا چه حد امکان پذیر مراکز آموزشی در امریکا نمی دانند که در چه زمانی به وضعیت عادي بر می 

است؟ اما با اینکه رهبران آموزش عالی پاسخ این سواالت را نمی دانند، و با در نظر گرفتن دورنماي اپیدمیولوژیکی و اقتصادي 
ر راه آموزش و در میان مدت و درازمدت بر س نه چندان مطمئن، این افراد باید از خود بپرسند که چه پیچیدگی ها و چالش

یادگیري، دانشجویان، زیرساخت ها، اقدامات (وظایف) و کارکنان قرار دارد. طراحی یک سناریو منظم می تواند به یافتن پاسخ  
 این پرسشها [و غلبه بر بحران] کمک کند. 

). همه این سناریوها  1عمومی بررسی می شود (شکل  و بهداشت  کلی اپیدمیولوژیکی و بر مبناي سالمت  در این مقاله سه سناریو  
 اختالالتی را بررسی می کنند که امریکا تا کنون با آن مواجه نبوده است. 

در دو تا سه ماه آینده در نظر گرفته شده است. در سناریو دوم  COVID-19) حضور "همراه با ویروس"در سناریو اول (به نام 
یی که در زمان طوالنی تر (چند ماه) باقی می مانند بررسی می  )، فاصله فیزیکی و سایر محدودیت ها"بازگشت ویروس"(به نام  

) شرایط بحرانی (از کنترل خارج شدن وضعیت پاندمیک) و شکست  "تشدید همه گیري جهانی"شوند. در سناریو آخر (به نام 
 ی گیرد. مورد مطالعه قرار ماقدامات بهداشتی در کنترل شیوع ویروس براي مدتی طوالنی (تا دستیابی به واکسن) 

بر آموزش عالی امریکا بررسی می شود (بخش اول).  سپس در   COVID-19بر اساس این سناریو ها، چگونگی تاثیر ویروس 
 بخش دوم، به راهکارهاي پیش رو دانشگاه ها در مقابله با این چالش ها در کوتاه مدت و میان مدت پرداخته می شود.

 

 

 

 

 شرایط عادي خود را از سر بگیرد  2021امریکا نتواند تا تابستان  زش عالی: بسته به سناریو، ممکن است آمو 1شکل 
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 بخش اول:

عالی آموزش  کرد این سناریوها در  عمل گی   چگون

 

تنها قطعیت، عدم قطعیت است. اما با توجه به ماموریت و عملکرد دانشگاه ها، این مراکز باید به بررسی شیوه هاي مقابله (در  
 فعالیت هاي خود) بپردازند. چارچوب 

 

 مسایل مبتالبه آموزش و یادگیري 

، پیش بینی می شود که بیشتر دانشجویان موظف شوند دروس خود را بصورت آنالین بگذرانند و  "همراه با ویروس"در سناریو 
بصورت مجازي فارغ التحصیل شوند. به عبارت دیگر، بدون مراسم (دفاع) حضوري. از ابتداي تابستان،    2020فارغ التحصیالن سال  

  )study abroadتغییر می کنند اگر چه ممکن است برنامه هاي تحصیل در خارج (ها  قوانین مسافرت و همایش ها و برنامه
از سر گرفته نشوند. اگرچه وضع قوانین بهداشتی جدید ضروري خواهد بود، اما بازگشت دانشجویان از پاییز امکان پذیر خواهد 

دانشجویان جدید الورود که ماه هاي پایانی  بود. با این وجود، محدودیت هایی براي دانشجویان بین المللی و بسیاري از 
 تحصیالتشان با اختالل روبرو بوده، بر قرار خواهد بود. 

 

 ویروس کرونا: دانشگاه هاي امریکا چگونه باید براي یک آینده نامعلوم برنامه ریزي کنند؟ 

دانشگاهی باید سیستم فکري و نگاه خود را با خالی شدن کمپوس هاي دانشگاه ها از دانشجویان، رهبران و مدیران تحصیالت 
 براي رویارویی با آنچه که در آینده اتفاق می افتد تغییر دهند. 

 

 تمامی احتماالت را در همه حوزه ها مورد بررسی و آزمایش قرار دهند دانشگاه ها باید با توجه به ماموریت خود،

ي بزرگی بر سر راه تحصیالت تکمیلی ایجاد کند. چرخش ناگهانی  حتی این دورنماي نسبتا خوشبینانه نیز می تواند چالش ها
به سمت آموزش آنالین، زیرساختهاي موجود را تحت تنش قرار داده است و اعضاي هیات علمی که با این محیط آشنایی ندارند،  

دوره هاي کلینیکی، آزمایشگاه ها، هنر، ...)   دارند (مثل  و کار عملی در آن گرفتار می شوند. درس هایی که نیاز به دست ورزي 
مختل می شوند و دانشجویان این دوره ها، مجبور می شوند فارغ التحصیلی خود را به تاخیر بیندازند. امتحانات باید الزاما بصورت  

 غیر ممکن می شود.  )closed-bookآنالین برگزار شوند و بدین صورت، مدیریت آزمون هاي کتاب بسته (

آنالین خواهند بود. مسافرت کامال محدود  2021تا   2020و سناریو بدبینانه دیگر، بیشتر دانشکده ها و کالس ها در فاصله در د
لغو می شوند. دانشجویان  2021می شود و هیچ برنامه بزرگ دیگري قابل اجرا نیست. برنامه هاي تحصیل در خارج از کشور تا 

می شوند بدون آنکه دانشگاه محل تحصیل خود را دیده باشند. اعضاي هیات علمی جدیدالورود مجبور به شروع به تحصیل 
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فارغ التحصیل   2021مجبور خواهند شد که شیوه تدریس خود را عوض کنند. بخش بزرگی از دانشجویان قادر نخواهند بود در 
 شوند. 

 

 ) و تجربهequityمشکالت ثبت نام، عدالت (

ترین مشکل، حفظ پایستگی و استمرار است چراکه دانشجویان در تطبیق دادن خود با دروس مهم،  "همراه با ویروس"در سناریو  
آنالین مشکل خواهند داشت. مراکز آموزشی که تجربه چندانی در برگزاري دوره هاي آنالین ندارند، متضرر خواهند شد چراکه 

و تصمیم به ترك دانشگاه خود (به مقصد دانشگاه    دانشجویان فعلیشان از کیفیت محتواي آموزشی دیجیتال ناراضی خواهند بود
 دیگر) خواهند گرفت. همچنین، بازگشت دانشجویان به محل تحصیل خود تا برگشتن وضعیت عادي به تاخیر خواهد افتاد. 

در خصوص عدالت: دانشجویانی که از نظر اقتصادي ضعیفتر هستنند، آسیب بیشتري می بینند چراکه احتمال دسترسی ایشان 
ه تجهیزات و منابع (کامپیوتر، اینترنت پر سرعت، ...) که در موفقیتشان تاثیرگذار خواهد بود، بسیار کمتر است. همچنین این  ب

گروه، با اولین تالطم هاي اقتصادي ضربه خواهند خورد چراکه شرکت ها و صنایع کارکنان خود در کمپوس هاي دانشگاهی [که  
 می کنند.  اغلب، دانشجویان هستند] را اخراج

از دید دانشجویان نیز نشستن در خانه با یک لپتاپ و یک گوشی تلفن نیز به معنی دوري و فاصله گرفتن از زندگی دانشگاهی  
 است. 

در صورتی که به دانشجویان سال اول یک سال تنفس داده  ، "تشدید همه گیري جهانی"و  "بازگشت ویروس"در سناریوهاي 
شود یا اینکه به ایشان اجازه داده شود که محل تحصیل را به دانشگاهی در نزدیکی [محل سکونت خود] تغییر دهند، بازده  

ها) غیر قابل پیش بینی می شود چراکه خانواده ها نگران چالش هاي  دانشگاه ها (نسبت شرکت کنندگان به پذیرش شده
بین المللی نیز به دلیل محدویت مسافرت و ترس، به شدت با مشکل روبرو خواهد بود.  دانشجویان  اقتصادي خواهند شد. پذیرش  

 بنابراین، ثبت نام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.   

در شرایط بحران [اقتصادي]، اقبال به دانشگاه ها بیشتر می شود. به عنوان مثال، در از سوي دیگر، معموال و به صورت سنتی، 
  10و  5به ترتیب  2011، ثبت نام دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی تا سال 2009-2008بحران اقتصادي 

ها نیز تغییر می کند چراکه دانشگاههایی که  میلیون دانشجو). باالنس [توزیع] دانشجویان در دانشگاه  3درصد افزایش یافت (
دانشگاه هاي امریکا تا سال   ٪50زیرساخت بهتري در حوزه آموزش هاي آنالین دارند، با اقبال بیشتري روبرو می شوند. تقریبا 

 هیچ دوره آموزشی رسمی آنالین نداشتند و این مساله آنها را در جذب دانشجو با چالش مواجه می کند.  2018

 

 الت مربوط به اعضاي هیات علمی و کارکنان مشک

در همه سناریو ها، اعضاي هیات علمی براي تهیه محتواي آنالین و ارایه آن تحت فشار خواهند بود. فراتر از آن، تعطیلی مدارس  
نشناسی بیشتر  در همه پایه ها، اعضاي هیات علمی صاحب فرزند و نیز کارمندان را با مشکل مواجه می کند. نیاز به منابع روا

اینکه تعیین کنیم به خدمات کدام کارمندان    خواهد شد. با بسته شدن کمپوس ها و دانشکده ها، مشکل دیگري نیز وجود دارد:
 نیاز چندانی نیست و از سوي دیگر، با توجه به شرایط زندگی، نیاز به درآمد خود دارند. 
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زشکی به مشکل خواهد خورد چراکه تضعیف اقتصاد به معنی کاهش  ، ادامه پژوهش هاي علمی و پ"بازگشت ویروس"در سناریو  
حتی اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده باشد، در تابستان با آن مواجه خواهیم بود و بسیاري از دانشگاه ها  گرنت هاي پژوهشی است.  

 قادر نخواهند بود که در شرایط نبود دانشجو، هزینه هاي پرسنلی را تامین کنند. 

 

 مربوط به زیرساختمشکالت 

در موارد معدودي که دانشجویان به کمپوس هاي خود بر می گردند، باید حفظ سالمت آنها و رعایت فاصله فیزیکی تضمین  
شود. حتی در نبود دانشجو، دانشگاه باید بتواند اعضاي هیات علمی و کارکنان خود را حمایت کند. در هر دو حالت، سیستم  

رس و فشار قرار خواهد گرفت. دانشگاه هایی که مراکز پزشکی و بهداشتی خود را دارند، در خط  بهداشت کمپوس ها تحت است
مقدم قرار خواهند گرفت و اگر تعداد مبتالیان نیازمند مراقبت هاي ویژه و ونتیالتور ها افزایش یابد، مراکز بهداشتی دانشگاهها  

 در فشار زیادي قرار می گیرند. 

و حتی بعد   2020خوابگاه ها و سایر فضاهاي زیرساختی در   ، "تشدید همه گیري جهانی"و  "روسبازگشت وی"در سناریوهاي 
از آن خالی خواهند ماند. این زیرساخت ها باید براي قرنطینه در اختیار مسئولین بهداشتی قرار گیرد. از سوي دیگر، زیرساخت 

  نرم افزارهاي آموزشی و ابزارهاي مربوطه یکپارچه سازي شوند تا نیاز به تقویت دارند و الزم است   )ITهاي فناوري اطالعات (
 . ضمن حفظ کیفیت آموزشی، کالسها بصورت آنالین برگزار شوند

 

 مشکالت اقتصادي

همراه با  "در بیشتر کالج ها و دانشگاه ها، بودجه تحت فشار زیادي قرار خواهد گرفت.  در سناریو  در اثر شیوع ویروس کرونا،
احتمال  هم برنامه هاي [دوره هاي] خارجی لغو می شوند و هم  هریه هاي دریافتی کاهش خواهند داشت چراکهش ،"ویروس

باقی ماندن دانشجویان کمتر می شود. همچنین، از آنجا که معموال هزینه دوره هاي آنالین کمتر است، دانشجویان از دانشگاه 
ت دهد. در سال آینده احتماال تعداد دانشجویان بین الملل افت خواهد خواهند خواست که پول آنها [بخشی از شهریه] را عود

پانسیون، غذا، ورزش، اجاره، گرنت و سایر منابع) افت خواهد نمود چراکه اینگونه نمود و درآمدهاي جانبی (بابت اجاره خوابگاه، 
می باشند و براي آن زمان برنامه ریزي و پیش   در آمدها مربوط به سال آینده (یا تابستان، در صورت وجود برنامه آموزشی و ...) 

 بینی می شوند. 

بسیار بد تر می شود. شهریه ها به ویژه در بخش  ، وضعیت دریافتی ها از شهریه و سایر منابع، "بازگشت ویروس"در سناریو 
وند. ریزش زیادي در دانشجویان بین المللی افت شدیدي خواهند داشت و بسیاري از برنامه هاي تحصیل در خارج لغو می ش

درآمد دانشگاه هایی که توانایی برگزاري کالس هاي آنالین ندارند، صورت خواهد گرفت. درآمدهاي غیر شهریه نیزکاهش خواهند  
فت چراکه برنامه ها، همایش ها و کنفرانس ها همه به تعویق می افتند و برنامه هاي ورزشی پاییز نیز لغو می شوند. جذب یا

موقوفات و نیز به دلیل مشکالت اقتصادي با چالش روبرو خواهد بود. اگر بازار بورس تضعیف شود،      )fundraisingحمایت ها (
 هدایا نیز کاهش می یابند. 
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با توجه به طوالنی تر شدن دوره هاي آموزش مجازي، فشارها همچنان افزایش بیشتري     ، "تشدید همه گیري جهانی"در سناریو  
بر دانشگاه ها و تحصیالت دانشگاهی، یک مدل  COVID-19درك بهتر آثار اقتصادي پاندمیک ویروس  براي  پیدا می کنند.

 آورده شده است.  2اقتصادي (بر مبناي آموزش آنالین) در شکل 

 

خواهند شد. این  به دالیل کاهش درآمد و افت سرمایه گذاري و کمک ها احتماال دچار کسر بودجه : مراکز آموزش عالی امریکا 2شکل 
 مساله سبب می شود برخی دانشجویان، محل تحصیل خود را تغییر دهند

 

 

دانشگاه    ٪50ساله) و تقریبا    4دانشگاه هاي دولتی (با دوره آموزشی    ٪25)،  "همراه با ویروس"حتی در بهترین وضعیت (سناریو  
 ،"تشدید همه گیري جهانی"کسر بودجه می شوند. در سناریو    ٪5ساله) دچار    4هاي خصوصی و غیر انتفاعی (با دوره آموزشی  
می رسد و این عدد براي دانشگاه هاي   ٪50کسر بودجه دارند به بیش از  ٪5درصد دانشگاه هاي دولتی امریکا که بیش از 

کسر بودجه   ٪20مرکز آموزشی (انواع مختلف) باالي    800عالوه بر این، بیش از  واهد بود.  خ  ٪77خصوصی و غیر انتفاعی حدود  
با این مشکل مبارزه کنند. یک سوم مراکز   و کمک ها[ي مردمی]  موقوفات  یاري خواهند داشت. بعضی از این مراکز می توانند به  
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بر این مشکل غلبه کنند که   ٪ 10به میزان  کمک هاکسر بودجه) می توانند با افزایش جذب  ٪ 5خصوصی و غیر انتفاعی (با 
 البته این یک چاره موقتی است و نمی تواند یک استراتژي تلقی شود.

 

  بخش دوم:

 دانشگاه ها و مراکز آموزشی چه کاري می توانند انجام دهند؟

نیروها و نیز زنده نگه داشتن برنامه هاي آموزشی مراکز آموزشی دانشگاهی در امریکا اولین گام هاي خود را در راستاي حفاظت از  
 برداشته اند. ذیال به برخی کارهاي دیگري که این مراکز می توانند انجام دهند اشاره می شود: 

. یک سیستم مدیریت یکپارچه می تواند به راهبران آموزش )nerve centerو حکمرانی (تصمیم گیري  ایجاد یک مرکز    :مروزا
را از طریق ایجاد تیمهایی با وظایف مشخص، برنامه ریزي و  COVID-19که واکنش خود در مقابل ویروس عالی اجازه دهد 

مدیریت کنند. این کار در چهار مرحله انجام می شود. اول، رسیدن به یک دیدگاه دقیق و برداشت صحیح از شرایط (در خصوص 
الت بر اساس دیدگاه تعریف شده. دوم، الزم است که در مورد و شناسایی مشک جامعه) کمپوس ها، کالس هاي مجازي و البته، 

و نیز سازگاري آنها با اهداف و ارزش  اقدامات (بایدها) به سرعت تصمیم گیري نمود (البته بعد از ارزیابی فرضیه ها و راه حل ها
  اه با یک مدل اجرایی واقع گرایانه سوم: طراحی یک بسته یا دستورالعمل از اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت همر ).هاي دانشگاه

و در نهایت: ارایه برنامه ها و واکنش ها به شکل موثر و انعطاف پذیر.   به منظور ایجاد طرح هاي عملیاتی و اقدام بر اساس آن.
با  اعضاي مرکز تصمیم گیري و حکمرانی باید بطور منظم با یکدیگر جلسه داشته باشند (حداقل یک یا دو جلسه روزانه) و

 پیگیري اقدامات در دست اجرا، برنامه را تقویت نمایند. 

 

امکانات (انعطاف پذیري) اقتصادي و حمایت از اعضاي هیات علمی و تمرکز بر دانشجویان،  آینده نزدیک (آوریل تا می):
جمله سالمت روانی) و آموزش با کارکنان. کار باید دانشجویان و اطمینان از برخورداري همه آنها از پشتیبانی مورد نیاز ( از 

کیفیت (و استاندارد) آغاز شود. اعضاي هیات علمی باید از حمایت کافی براي ادامه پژوهش برخوردار شوند و یاد بگیرند که در  
 یک محیط آنالین چگونه می توان تدریس موثر داشت. 

در نهایت، دانشگاه ها باید   تصمیم گیري شود. غیر ضروري، باید به سرعت  کارمندان مرخصی و سیاست به کارگیري  در مورد
بررسی کنند که از نظر وضعیت اقتصادي در چه موقعیتی قرار دارند. از آنجا که بالتکلیفی ادامه خواهد یافت، دانشگاه ها باید  

 بتوانند سناریوهاي مختلفی را بررسی نموده، میزان وابستگی خود به برخی منابع را مشخص کنند. 

 

تمرکز بر ثبت نام ها (و پذیرش)، تداوم و استمرار آن و در نهایت، برنامه هاي عملیاتی. دانشگاه    ژوئن تا سپتامبر):(  میان مدت
ها باید براي سال تحصیلی آینده برنامه داشته باشند. ایجاد یک مرکز فرماندهی جهت مدیریت بازده به ویژه براي دانشجویانی 

 دانشجویان بین الملل و نیز آنهایی که از نظر اقتصادي ضعیف هستند).  ریسک عدم ثبت نام دارند (از قبیلکه 



 
 

۸ 
 

همچنین دانشگاه ها باید بدانند چگونه تغییرات اساسی در مدل هاي آموزشی فعلی خود ایجاد کنند تا این برنامه ها قابل استفاده  
که براي اختالالت در آموزش و یادگیري که   تر، انعطاف پذیرتر، ارزانتر و از همه مهمتر، جذاب تر باشند. همچنین الزم است 

 دانشجویان تجربه می کنند، چاره اي بیندیشند. 

 

بحرانها می توانند ترس و بی تحرکی ایجاد کنند. برنامه ریزي سناریوهاي دقیق می تواند به رهبران در پیش بینی آسیب هاي  
داشته باشند و استراتژي هاي احتمالی و تعیین روش هاي مقابله با آنها کمک کند. دانشگاه ها باید نگاهی به دوران پسا بحران 

   ان و تضمین آینده اي نرمال تدوین کنند.دراز مدت براي ورود به آن دور

 

 

 

 

 


