
آمــوزش  بر  کرونا  ویــروس  پاندمی  تأثیرات  میزان 
که هنوز مشخص  عالی به عوامل مختلفی بستگی دارد 

کرده است؛ از جمله: ح  نشده و پرسش هایی را مطر
پیدا  ادامــه  وقت  چند  تا  آموزشی  کز  مرا تعطیلی  	●

کرد؟ خواهد 
ــرای این  کــســن مــؤثــری ب آیــا درمـــان مناسب یــا وا 	●
را  نگرانی ها  میزان  که  شد  خواهد  کشف  بیماری 

کاهش دهد یا خیر؟
خ خواهد یا خیر؟ آیا پاندمی های مشابهی ر 	●

کــجــا پیش  ــا  تــأثــیــرات اقــتــصــادی ایـــن بــیــمــاری ت 	●
خواهد رفت؟

می توان  ابهامات،  ایــن  علی رغم  و  میان  ایــن  در 
کرونا تغییرات شایان  که در دوران پسا کرد  پیش بینی 

خ خواهد داد: ح ذیل در آموزش عالی ر توجهی به شر
امروز  تا  آنالین  آموزش  آنالین:  آموزش  گیری  فرا   -1
کارهای  آموزشی جزء دستور  کز  مرا از  بسیاری  در 
فرعی بود؛ اما پس از این، بی شک آموزش آنالین و 
گرفته  زیرساخت های مورد نیاز برای آن، جدی تر 
مناسب  ــرم افــزارهــای  ن و  برنامه ها  شــد.  خــواهــد 
پیشرفت  یافته،  گسترش  آنــالیــن  آمـــوزش  بــرای 
پیش  از  بیش  کتابخانه ای  منابِع  و  کرد  خواهند 
آنالین خواهند شد و بالطبع اساتید و دانشجویان 
روش های بهره گیری از این نوع آموزش را خواهند 

آموخت.
2-  کــوتــاه و مــتــنــوع شـــدن بــرنــامــه هــای آمــوزشــی: 
ــان هنگام  ــوی ــج ــش دان کـــه  مـــی شـــود  پــیــش بــیــنــی 
خواستار  آنالین  آموزشی  برنامه های  از  استفاده 
چهارساله  برنامه  باشند.  بیشتری  عمل  آزادی 
دست  از  بــه شــدت  را  خــود  جذابیت  کارشناسی 
از  بعضی  مــی شــود  گفته  چنانکه  داد؛  خــواهــد 
کنون در پی طراحی دوره های  از هم ا دانشگاه ها 
این  بر  هستند.  کارشناسی  برای  آنالین  ساله  دو 
کنترِل  اساس تنوع برنامه ها افزوده خواهد شد و 
ــت( بــر چــارچــوب هــای آمــوزشــی  دانــشــگــاه )و دولـ

کاهش خواهد یافت.
استادان:  کیفیت  در  جدید  ارزیابی  معیارهای    -3
ــده و جــذابــیــِت اســتــادان  ــای ــالیــن از ف ــوزش آن ــ آم
کاست. وقتی  متوسط و معمولی دانشگاه خواهد 
را  آمــوزشــی  بــه صــورت مــجــازی دوره ای  اســتــادی 
از  بعد  تــرم هــای  در  آن  تکرار  کند،  ضبط  و  بــرگــزار 
احتمااًل  و  کاست  خواهد  او  دانسته های  اعتبار 
استادی دانشگاه به عنوان یک شغل ثبات خود را 
بیش از پیش از دست خواهد داد. بر این اساس 
بیشتر در  تنوع  و  افزایش مهارت  به  نیاز  استادان 
احساس  را  مـــداوم  ــازآمــوزی هــای  ب و  تخصص ها 

کرد. خواهند 
فراهم  بــا  خصوصی:  آمــوزشــی  کــز  مــرا گسترش    -4
مهارت یابی  و  آنــالیــن  ــوزش  آمـ بسترهای  شــدن 
آمــوزش  از  بهره گیری  در  دانشجویان  و  اســتــادان 

آمــوزش  امــر  در  دانشگاه ها  محوریت  از  مــجــازی، 
بیشتری  بسیار  خصوصی  امکانات  شده،  کاسته 
دانشگاه ها  گرفت.  خواهد  قرار  افراد  دسترس  در 
آینده آن ها  رقبای فراوانی می یابند و شاید نقش 
کردن  فراهم  بر  آمــوزشــی،  فضای  ایجاد  از  بیش 

امکانات پژوهشی متمرکز شود.
پیوندهای  ایجاد  در  دانشگاه ها  نقش  کاهش    -۵
در  مؤثر  انسانی  پیوندهای  از  بسیاری  انسانی: 
از  بــســیــاری  همچنین  و  افـــراد  اجتماعی  تــحــرک 
مشترک  حــضــور  تجربه  از  علمی  هــمــکــاری هــای 
دانشجویان و اساتید در دانشگاه ها برمی خیزد. با 
کاسته شده،  افزایش آموزش آنالین، این اهمیت 
که  فقیرتری  دانشجویان  بــرای  اجتماعی  تحرک 
دشوارتر  می کنند  زندگی  مرکز  از  دور  شهرهای  در 
کمتری در  خواهد بود و »فرهنگ دانشگاه« تأثیر 
این  از  داشــت.  خواهد  جوانان  شــدن  اجتماعی 
بیشتر  محلی  و  خــانــوادگــی  فرهنگ های  جهت 
روابــط  شبکه  بــه  دانشجویان  و  می یابد  تقویت 
دوست  و  همسر  شغل،  یافتن  بــرای  محلی شان 

تکیه بیشتری می کنند.
جایگاه  کاهش  بــا  دانشگاه ها:  درآمـــد  کاهش    -6
اجتماعی پیوندخورده به دانشگاه ها و همین طور 
گــرفــتــن مــهــم تــریــن خــدمــات  ــرار  ــ در دســـتـــرس ق
ثبت نام در  برای  کمتری  آن ها، دانشجویان میل 
کاهش  دانشگاه نشان خواهند داد. این عامل با 
میزان  همین طور  و  بین المللی  رفــت و آمــدهــای 
مهاجرت های دانشجویی تشدید شده، در نتیجه 
دانشجویان  شهریه  به  که  دانشگاه هایی  درآمــد 

کاهش خواهد یافت. وابسته است، 

جمع بندی
دانشگاه ها  اهمیت  کرونا  پسا دوران  و  آینده  در 
محسوسی  کاهش  اجتماعی  مختلف  حیطه های  در 
کوچک تر،  یافته، آموزِش حرفه ای به سمت نهادهای 

کارآمدتر و پویاتر خواهد رفت.
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کرونا بر آموزش عالی تأثیر پاندمی 
  دکتر محمد مالعباسی

با فراهم شدن بسترهای آموزش آنالین 
و مهارت یابی استادان و دانشجویان در 

بهره گیری از آموزش مجازی، از محوریت 
دانشگاه ها در امر آموزش کاسته شده، 
امکانات خصوصی بسیار بیشتری در 

دسترس افراد قرار خواهد گرفت. دانشگاه 
رقبای فراوانی می یابند و شاید نقش آینده 

دانشگاه ها بیش از ایجاد فضای 
آموزشی، بر فراهم کردن 
امکانات پژوهشی متمرکز 

شود.
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