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چکیده
شیوع ویروس کرونا ،از مهمترین مخاطرات جهان امروز است و همهگیری این ویروس ،بخشهای گوناگون جامعهه
ازجمله دانشگاهها را درگیر کرده است .همانند هر چالشی ،همهگیری ویروس کرونا نیز برای دانشهگاههها و جامعه
علمی ،تهدیدها و فرصتهای بسیاری را بههمراه آورده است .این پدیده موجب شده کهه جوامه علمهی در زمینه
آموزش الکترونیکی تجربههای ارزشمندی کسب کنند و آمادة ورود به عصر جدیدی از آموزش به شیوهههای نهوین
ازجمله آموزش در فضاهای سهبعدی باشند .فرهنگ و هنر نیز با آموزش پیوند یافته است .ایهن مووهوع مهیتوانهد
آغازی برای حرکت بهسمت یکپارچگی جهانی در روند آموزش باشد .در چند ماه اخیر ،بسیاری از کنفرانسها نیهز
به شیوة مجازی برگزار شدهاند که با استقبال گستردهای روبهرو شدند .سیاستهای جهانی نیز در راستای افهزایش
بودج علوم کاربردی تمهیداتی را اندیشیدهاند ،بهطوریکه بودج ساالنه بنیاد ملی علوم آمریکا از  8میلیهارد دالر
در حال تغییر به  40میلیارد دالر است .از سوی دیگر همهگیری کووید 19-توجه محققان در رشتههای مختلف را
به خود جلب کرده و سبب شده مسهیر تحقیقهاتی در جههان بههطهور گسهترده بههسهمت علهوم بنیهادی و یهافتن
راهکارهایی برای درمان این ویروس تغییر پیدا کند .این مسئله برخی زمینههههای تحقیقهاتی دیگهر را بها مشهک
بودجه روبهرو خواهد کرد .بسیاری از دانشگاههای جهان نیز بهعلت رویکرد استفاده از فضای مجازی ،بها مشهک ت
متعدد ازجمله کاهش ثبتنام دانشجویان خارجی و بهدنبال آن کمبود بودجه مواجه شدهاند که این مسئله ،حیات
برخی دانشگاهها را با تهدید روبهرو ساخته است .دانشگاههای سراسر جهان تمهیدات ارزشمندی را با هدف حفظ و
ارتقای اهداف آموزشی خود و سازگاری هرچه بیشتر با این پدیده مخاطرهآمیز جهانی اندیشهیدهانهد .بها توجهه بهه
مراتب یادشده ،در این مقاله به بررسی این رویکردهای ارزشمند در جهان میپردازیم .امید است بها بههرهگیهری از
مشارکت علمی و انتقال تجارب سودمند جهانی ،بتوانیم از این تهدید ،فرصتی برای بهبود و ارتقای علهم و آگهاهی
در کشور بسازیم.
واژههای کلیدی :آموزش و یادگیری الکترونیکی ،دانشگاه ،فرصتها ،کووید ،19-مخاطرات ،ویروس کرونا.
 نویسنده مسئول

Email: saboury@ut.ac.ir
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مقدمه
مخاطرهشناسی در جهان کنونی دانش نوظهوری است [ .]5شیوع ویروس کرونا در ابتدای سهال
 2020می دی سبب مخاطراتی در جهان شد؛ از جملهه  1/5میلیهارد یادگیرنهده در کشهورهای
مختلف از دسترسی به ک سهای حضوری محروم شدند [ .]37ایهن ویهروس گذشهته از ایجهاد
اخت ل در نظامهای آموزش قب از دانشگاه ،نظامهای آموزش عالی و پژوهشی هم کشهورها را
درنوردیده و به اخت ل کشانده اسهت .در ایهران تقریبها از ابتهدای نیمسهال دوم تحصهیلی -99
 ،1398مشک همهگیری کوویهد 19-موجهب شهد کهه بهرای حفهظ سه مت دانهشآمهوزان و
دانشجویان به استفاده از سامانههای الکترونیکی و آموزش برخط روی آورند .ع وهبر آن ،بهعلت
حضور نداشتن اعضای هیأت علمی و دیگر پژوهشگران در نهادهای آموزش عالی و تحقیقهاتی و
تعطیلی آزمایشگاهها و کارگاههای عملی ،اجرای طرحهای تحقیقی با دشواری روبهرو شوند .این
موووع ممکن است تهدیدی برای نظامهای آموزشی و پژوهشی در ک جهان باشد ،امها برخهی
کشورها از آن بهمثاب فرصت استفاده کردهاند .از این جمله میتوان به استفاده از فضای مجازی
در آموزش عالی ایران اشاره کرد .زیرا قب از شیوع کرونا ،وزارت مثبوع توصهیه کهرده بهود کهه
دانشگاههای کشور میتوانند فقط تا  20درصد درسهای خود را بهصهورت الکترونیکهی عروهه
کنند .بر این اساس نیز دانشگاههای کشور علیاالصول برای استفاده از فضای مجازی و تهدریس
برخط رغبتی نداشتند .درحالیکه پس از همهگیری ویروس کرونا این رغبت بهه اجبهار تبهدی
شد .مث دریک دانشگاه 1کشور که قب فقط  200درس بهصورت برخط عروه میشهد پهس از
شیوع کووید 19-بهناچار هم ک سهای حضوری شام حدود  5000ک س بهصهورت بهرخط
برگزار شد .بر این اساس میتوان تصور کرد که در فرایند گهذار از تهدریس سهنتی بهه تهدریس
برخط ،حجم مشک ت و نارساییها تا چه حد بوده است .از طرف دیگر آموزش عهالی ،در عصهر
هوش مصنوعی و ورود به انق ب چهارم صنعتی ،با تحهوالتی روبههرو شهده کهه توجهه بهه آنهها
انکارناپذیر است [.]8
با توجه به نکات یادشده در این مقاله سعی شده است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 .1با همهگیری ویروس کرونا چه تحوالت کلی در حوزههای آموزش ،فرهنگ و هنر رخ داده
است؟
 .2چالشهای دانشگاههای جهان در دوران کرونا چه بهوده اسهت و چهه رویکردههایی بهرای
روبهرو شدن با آنها در نظر گرفته شده است؟
 .1بهمنظور حفظ اخ ق پژوهشی از ذکر نام دانشگاه خودداری میشود.
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 .3براثر همهگیری ویروس کرونا ،چقدر خسارت مالی به دانشگاهههای منتخهب جههان وارد
شده است؟
 .4چگونه همهگیری ویروس کرونا بر مهاجرت تحصیلی و جذب دانشجویان در "نظهامههای
آموزشی و ص حیتهای حرفهای" اثر گذاشته است؟
بدون شک نهاد آموزش و پرورش در ذهن عموم افهراد جامعهه ،از ابتهداییتهرین سهطوح تها
عالی ترین سطح آن در قالب مکانی به نام مهد ،مدرسه و دانشگاه تعریف شده است .آمهوزش در
ساعات خاص و در مکان های خاص ،ارزش و اعتبار رسمی در جامعه دارد ،درحالی که آمهوزش و
به ویژه یادگیری بهمعنای واقعی باید در تمام ساعات زندگی و بها تجهارب و کهنش ههای روزانهه
همراه باشد .در عصر فناوری های نوین باید ساختارهای مکانی -زمهانی بهرای آمهوزش شکسهته
شود و آموزش در فضایی پویا با کشف و یادگیری همهراه شهود .از طهرف دیگهر ،یونسهکو قهرن
بیستویکم می دی را قرن یادگیری نامگذاری کرده است [ .]4همچنهین توسهع فنهاوریههای
نوین ،بهویژه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزههای مختلهف اقتصهادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی
یادگیری مادامالعمر را برای افراد جامعه الزامآور کرده است .در این راستا ،فناوریهای گوناگونی
از جمله آموزش در فضای سهبعهدی بهرای آمهوزش و یهادگیری پیشهنهاد شهده اسهت .تجربه
بازیهای رایانهای نشان داده است که فضاهای سهبعدی ،اشتیاق ،تحرک و می بهه یهادگیری و
خ قیت در کاربران را افزایش می دهد [ .]14طراحی چنین فضاهایی ،نقایص سیستم آموزشهی
فعلی ازجمله متکلم وحده بودن استاد ،شیوة آموزش صرفا صوتی با حهداق تجهیهزات بصهری،
نبود مشارکت پویای دانشجو و از همه مهم تر ممکهن نبهودن مشهارکت فعهال و همزمهان همه
دانشجویان را برطرف میکند [.]15
در طراحی فضاهای سه بعدی آموزشی می توان از عناصر فرهنگهی ،هنهری و بهوم شناسهی ههر
کشور نیز کمک گرفت و در کنار آموزش مباحث اصلی ،طراحی محیط با این عناصهر بهه آمهوزش
غیرمستقیم دانش آموز یا دانشجو کمک خواهد کرد [ .]38از جمله مزایای طراحهی ایهن فضهاهای
سه بعدی آموزشی ،دسترسی آسان و ارزان در مقایسه با شرایط مشابه در محهیط واقعهی و امکهان
تعام سهگانهای است که از یادگیرندگان انتظار میرود .این تعام دربردارنهدة تعامه مهدرس بها
یادگیرنده ،تعام یادگیرنده با محتوا و مناب یادگیری و تعام یادگیرندگان با یکدیگر است [.]32
تحقیقات نشان داده است که هرچه طراحی محیط مجازی بهه محهیط کالبهدی (فیزیکهی)
واقعی نزدیکتر و امکان مشارکت کاربران بیشتری در محیط مجازی با شهرکتکننهدگان دیگهر
فراهم باشد ،یادگیری از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود .شایان یادآوری است که نمی تهوان
ب فاصله فضای ک س درس برخط (آن ین) را به فضای کالبدی نزدیک کرد .بههعبهارت دیگهر،
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باید از طریق رویکهرد ترکیبهی (حضهوری ر بهرخط ی رویکهرد تلفیقهی) بهه ترکیهب کالبهدی و
دیجیتال (کاجیتال) رسهید و سهپس از طریهق واقعیهت مجهازی و واقعیهت افهزوده بهه فضهای
شبهفیزیکی نزدیک شد [.]32
امروزه به وسیل فناوری اسکن سهبعدی ،میتوان محیط فیزیکی حقیقی را اسکن و سهپس
به محیط مجازی منتق کرد [ .]35از دیگر مزایای این محیط سهبعهدی آمهوزش مجهازی ایهن
است که هم عوام آموزشی از قب طراحی و برنامه ریزی شده اند و هیچ عامه تصهادفی نظهم
موجود را برهم نمیزند [.]17
نکت اساسی در این شیوة آموزشی ،امکان طراحی فضاهای مناسب با مباحث آموزشی برای
مواجه مستقیم یادگیرندگان با مفاهیم بنیادی است .به عنوان مثهال ،بهرای دانشهجویان رشهت
هنر ،طراحی مجازی محیط موزه این امکان را فراهم می کنهد کهه یادگیرنهده در کنهار دریافهت
اط عات ،تجرب مواجه مستقیم با مباحث و مکاتب هنری و آثار را کسهب کنهد .همچنهین در
زیست شناسی به عنوان یک مثال دیگر ،برای آمهوزش انهدامک ههای درونهی بها طراحهی فضهای
سهبعدی مشابه درون بدن ،یادگیرنده از نزدیک و بهطور ملمهوس بها مباحهث آموزشهی روبههرو
میشود .در رشتههایی چون تاریخ و باستانشناسی نیز ،با طراحی دورهههای مختلهف تهاریخی،
یادگیرنده بهراحتی سیر وقای را با تجربه مسهتقیم حضهور در فضهای مشهابه آن دوران ،رصهد
خواهد کرد [.]27
همهگیری کووید 19-و ورورت سازگاری جغرافیایی با آن [ ]6زمین پیشرفت سریعی را در
حوزة آموزش الکترونیکی و استفاده از فضای مجازی برای جامع آموزشی کشهور فهراهم کهرده
است .امید است که این تجربهه پهس از عبهور از ایهن ووهعیت ،بهه فراموشهی سهپرده نشهود و
برنامهریزی دقیق برای رف نقایص و مشک ت در این حوزه ،موجب شک گیری ابعاد جدیدی از
آموزش با کیفیت مطلوب برای جامعه علمی شود.
روش تحقیق :در این مقاله با استفاده از روش مطالع موردی ،از مناب پژوهشهی ،اسهناد و
وبگاههای بینالمللی و ملی ذیربط اسهتفاده و دادههها و اط عهات الزم گهردآوری شهده اسهت.
سپس دادهها و اط عات تحلی شده است.
تحلیل دادهها
نقش فرهنگ و هنر در شرایط کرونا

همه گیری کووید 19-در آغاز ،قدرت و اهمیت آموزش و فرهنگ را به شهدت کهاهش داده بهود.
ازآنجا که خانواده ها به مرور با تغییرات و استرس ناشی از آموزش و یادگیری کودکان و نوجوانان
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در خانه سازگار می شوند و خود را با این شرایط وفق می دهند ،آموزش و فرهنگ مهی توانهد بهه
گسترش و تغذی ذههن ،ورای محهدوده چههاردیواری ههر خانهه کمهک کنهد .اعضهای خهانواده
می توانند از فرصت در کنار هم بودن نه تنها در پرورش ع قه بهه یهادگیری بیشهتر ،بلکهه بهرای
کمک به تندرستی اجتماعی و عاطفی بهره ببرند [.]10
فرهنگ بههمراه هنر و فعالیتهای خ قانه ،نقهش اساسهی در پهرورش تهابآوری جمعهی و
فردی دارد .فرهنگ و آموزش در کنار یکدیگر می توانند نوآوری ایجاد کنند ،تجارب یادگیری را
عمیق تر کنند ،امیدواری را القا کنند و مردم و جوام را به یکدیگر پیوند دهند .آنهها همچنهین
می توانند به رف تنش های اجتماعی کمک کنند؛ تنش ههایی کهه ممکهن اسهت صهلح ،ثبهات و
همبستگی در داخ و بین کشورها را تضعیف کنند [.]26
یکی از تأثیرگذارترین راه ها برای به کارگیری قدرت فرهنگ در حمایت از بخش آمهوزش در
این بحران ،آموزش هنر است که شام آموزش در رشته های هنهری و همچنهین روشهی بهرای
آموزش است که هر دو مورد با روش های یادگیری از راه دور ،ازجمله تلویزیون ،رادیو و اینترنت
سازگارند [ .]30برخی از مطالعات پیش بینی می کنند که مهارت های خ قانه در طهوالنی مهدت
عاملی اساسی برای اشتغال زایی خواهند شد؛ زیرا دنیا شاهد افزایش رشد فناوری است و شهک
مشاغ بهزودی تغییر شگرفی خواهند داشت [.]31
تجارب جهانی نشان داده است که چگونه برنامه های آموزش هنر (موسیقی ،تئهاتر ،نقاشهی،
عکاسههی ،فههیلم ،هنرهههای دیجیتههال ،داسههتانپههردازی ،ادبیههات و  )...بههر عملکههرد در ریاوههیات،
مهارت های نوشتاری ،خ قیت و پشتکار اثر مثبت می گهذارد .آمهوزش مووهوعات اصهلی ماننهد
ریاویات ،علوم طبیعی یا ادبیات با ترکیب عناصر فرهنگ بومی با آمهوزش ،فراینهد یهادگیری را
بهبود می بخشد ،زیرا مطالب تدریسشده در ک س ها را با زندگی روزان کودکان مرتبط می کند
[.]36،33
آموزش هنر در مواق مخاطره بهمثاب پشتیبان روانی نیز عم کرده و یادگیری اجتمهاعی و
عاطفی را تسهی می کند .تأثیر فاصهل اجتمهاعی و انهزوای اجتمهاعی بهر سه مت روان کهام
شناخته شده است .تنهایی ،استرس و اوطراب در طوالنی مهدت اثهر خهود را مهی گهذارد و قهرار
گرفتن مداوم فراگیران در معرض استرس و ترس از بیماری ،موجب تضعیف روانی و بهدنبال آن
تضعیف جسمانی آنها خواهد بود .در این شرایط بحرانی ،انتظار می رود سیاسهت ههای آموزشهی
به طور فعال از بهزیستی ذهنی و روانی -اجتماعی فراگیهران در حهین و بعهد از شهیوع حمایهت
کنند [.]9
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سیاست گذاران و مؤسسات دولتی باید از ادغام بیشتر فرهنگ و هنرها در زمین آمهوزش در
شرایط بحران کووید 19-برای حفظ ع قه ،انگیزه و تعهد به یادگیری در حین قرنطینهه و پهس
از آن حمایت کنند و فضاهای فرهنگی مانند مهوزه هها ،سهاختمان ههای تهاریخی ،کتابخانهه هها،
بایگانی ها ،مخازن فیلم و موسیقی را برای به اشتراک گذاشتن محصهوالت و محتهوای فرهنگهی
تولیدشده توسط افراد جامعه از طریق سکوهای دیجیتال و دیگر رسانه ها تشویق و فعالیت آنهها
را تسهی کنند [.]34
تشویق و دعوت به مشارکت خ ق هر دو بخش دولتی و خصوصی ،ازجملهه وزارتخانهه ههای
مسئول آموزش و فرهنگ ،مدارس ،مؤسسات فرهنگی و هنری در سطح ملی ،موزهها ،ارکسترها،
هنرمندان فردی و انجمن های هنری ،بایگانی ملی و مراکز اسناد تصویری ،کارآفرینان فرهنگهی،
جوام و غیره باید در رأس اهداف سیاست های فرهنگی دولت قرار گیرد .همچنین باید فرصهت
یادگیری از طریق سیستم عام های یادگیریِ از راهِ دورِ مناسب برای همه فراهم آید و مطالهب
آموزشی مربوط و آموزش فنی و حرفهای متناسب با زمینههای فرهنگی هر کشور بههخهوبی بهه
اشتراک گذاشته شود .بهعنوانمثال ،برای ترویج دسترسی به فرهنگ در طهول همههگیهری ،بهه
پیکههار یونسههکو  ShareOurHeritage#مراجعههه کنیههد [ .]43همچنههین مههیتوانیههد جنههبش
 ResiliArt#را ببینید [.]28
تحول در پژوهش
هفت ماه پس از اولین موارد گزارش شده در مورد کووید ،19-این بیماری در هم ابعاد زنهدگی
اخت الت بسیاری ایجاد کرده است ،در عین حال پتانسی ایجاد فضایی برای تغییر وو موجود
وجود دارد .اصوال در شرایط مخاطره «ورورت ،مادر نبوغ و اختراع اسهت» .شهواهد بیهانگر ایهن
است که شرکت های دانشبنیان در پاسخ به چالش های همه گیری کووید 19-بسهیار زیرکانهه و
فراگیر عم کرده اند .این نشان می دهد که در صهورت رفه چههار چهالش اساسهی پهیش روی
جامع علمی ،میتوان نیازهای پژوهشگران و جهان به علم را در آیندة پس از کووید 19-تطبیق
و تحول بخشید [.]23
الف) تفکر مجدد درباره چگونگی تأمین بودجۀ تحقیقات

محدودیت های ناشی از کووید ،19-سیاهچال بالقوهای را در مناب دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم،
فناوری ،مهندسی و ریاویات 1نشان میدهد .بودج مناسب ،تهأثیر بسهزایی در تحقیقهات کنهونی و
1. STEM
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آیندة جهان خواهد داشت و کمبود بودجه تحقیقات را دچهار چهالش خواههد کهرد ،مگهر اینکهه در
مدل های فعلی بودج تحقیق ،تجدید نظر شود .همچنان که در نمودار زیر مشاهده می شود ،میهزان
ورود خالص پول نقد از فعالیت های اجرایی مؤسسات مختلهف در انگلسهتان در سهال 2020-2021
پس از شیوع همهگیری کووید 19-نسبت به قب از آن بهشدت کاهش یافته است [.]23

شکل  .1نمودار مقدار ورود خالص پول نقد قبل و بعد از شیوع همهگیری کرونا در انگلستان [.]23

سیستمهای بودجه با سرعت زیاد پاسخگویی که در طول همهگیری فعال شدهانهد ،اهمیهت
تأثیر بالقوة چنین تجدید نظری را نشان میدهند .بررسی درخواست کمکهزین معمولی هفهت
تا نه ماه طول میکشد ،اما در این سیستم جدید از  48ساعت تا چند هفته انجام میگیرد .ایهن
روند سری به محققان اجازه میدهد که با سرعت بیشتری تحقیقات خود را شروع کنند .اگر در
طی یک بحران بتوانیم برنامه های مبتنی بر شایستگی را در طهی چنهد سهاعت یها چنهد هفتهه
شناسایی و اجرایی کنیم ،می توانیم در شرایط عادی نیز همین کار را انجام دهیم .مزیهت دیگهر
افزایش سرعت در روند تأمین بودج تحقیهق ایهن اسهت کهه گهروه درخواسهتکننهدة بودجهه،
سری تر تشکی و آمادة شروع فعالیت میشود و در نتیجه انرژی ،هیجان و ارادة ایدة پیشنهادی
را حفظ و تقویت میکند .این کار احتمال بروز نتایج خ قانه را نیز افزایش میدهد.
ب) بازنگری دربارۀ چگونگی تقسیم بودجۀ تحقیقات

با استفاده از الگوی پایدار بودجه ،هنوز این سؤال اساسی وجود دارد که چه تحقیقاتی می توانند
نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت را پیشبینی کنند .برای دستیابی بهه موفقیهت و پیشهرفتههای
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میانمدت و بلندمدت ،حمایت از تحقیقات بنیادی باید در اولویت باشهد .در عهینحهال ،بایهد از
تحقیقات کاربردی نیز حمایت شود تا در صورت بروز بحران ،به نیازهایی مانند درمهان کوویهد-
 19پاسخ سری بدهند .یک راه برای دستیابی به این هدف ،ارزش گذاری و تأمین اعتبار بیشهتر
هر دو شاخ تحقیقات (بنیادی و کاربردی) است.
1
در ایاالت متحدة آمریکا ،بودج تحقیقات بنیادی توسط بنیاد ملی علوم تهأمین مهیشهود کهه
بودج هشت میلیارد دالری دارد ،درحالی که بودجه تحقیقهات کهاربردی زیسهتپزشهکی توسهط
مؤسس ملی بهداشت 2تأمین می شود که بودج چه ویک میلیارد دالری دارد .بودج مؤسس ملی
بهداشت پنجبرابر بودج بنیاد ملی علوم است که بیانگر اولویت تحقیقات کاربردی است؛ درحالی که
در رقابت شک گرفته بین مؤسسات و کشورها نیز برای ساخت واکسن کوویهد ،19-نیهاز بهه دانهش
بنیادی مشهود است .برای مثال ،بدون کار بنیادی ،تعیین توالی و حاشیهنویسی توالی ژنوم ویهروس
سارس کو 3برای شناسایی جهش ها و اهداف دارویی ،ساخت واکسن مناسب ،تقریبا نهاممکن اسهت.
بنابراین در تدوین برنام بودجه ،بازنگری و توجه بیشتر به علوم پایه ورورت دارد [.]18
ج) نوآوری در چگونگی مدلهای نشر تحقیقات علمی

در همهگیری ویروس کرونا ،چاپ مقاالت برای بهروز بودن دادههها ،در زمهان کوتهاهتهری انجهام
میگیرد ،درحالی که زمان معمهول بهرای چهاپ مهاههها یها حتهی سهالهها پهس از جمه آوری
داده هاست .این سرعت زیاد در چاپ و دسترسی سری به نتایج تحقیقات ارزشمند اسهت ،ولهی
این کار با چالشهای مهمی روبهروست؛ ازجمله کافی نبودن آنالیزها در مقاالت ارسالی یا وجود
برخی خطاها بهدلی سرعت زیاد بررسی .مقال چهاپ شهده در مهورد «هیدروکسهی کلهروکین4؛
داروی ماالریا» که اشتباهاتی در آنالیزهای آن مشخص شده از این دست است.
کنترل کیفیت از وروریات انتشارات علمی است و نباید فهدای بهه روز بهودن مطالهب شهود.
شناسایی اشکاالت و بیان چالش های مقاالت پیش از چاپ ،عام و بستر مهمی بهرای پیشهرفت
علمی است [ .]24در شک زیر میانگین زمان بین ارسال یک مقاله تا چاپ آن توسهط مجه ت
در دوران قب از بحران کرونا و پس از آن نشان داده شده است .این میهانگینِ زمهانی در دوران
پس از همهگیری کرونا بهطور متوسط  50درصد کاهش یافته که نشاندهندة افهزایش سهرعت
بررسی و چاپ مقاالت در نشریات است.
1. NSF
2. NIH
3. SARS-CoV-2
4. Hydroxychloroquine
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شکل  .2نمودار میانگین تعداد روزهای بین دریافت یک مقاله تا چاپ آن در دوران قبل و بعد از
همهگیری کرونا []23

در شرایط بحران ویروس کرونا ،جامع نشر بهدلی دسترسی آزاد به تحقیقات مرتبط با کوویهد-
 19که بهطور معمول بدون پرداخت هزینه امکان دسترسی به آنها وجود ندارد ،ستایش شده است .با
وجود این ،باید این سؤال مطرح شود که آیا میتوان امکان دسترسی آزاد را برای همیشه فراهم کرد
و سؤال مهمتر اینکه آیا همگان باید دسترسی آزاد به تحقیقات داشهته باشهند؟ کوویهد 19-موجهب
دسترسی به سرورهای پیشچاپ 1مانند بیورکایو 2و مدرکایو 3شده اسهت .ایهن دسترسهی تهازه بهه
نشریات علمی ،سبب رشد علم در دنیای پس از بحران خواهد شد [.]24
د) تجدیدنظر دربارۀ چگونگی برقراری ارتباط علمی

مخاطرات همه گیری کووید 19-به درک بیشتر سودمندی علم در جامعه منجر شد و در برخهی
موارد سیاستهای علمی توسط دولتها در سراسر جهان برای مقابله با شیوع ویروس اتخاذ شد.
در نمودار زیر نتایج بررسی و همه پرسی با حضور بیش از  1100دانشمند ،سیاست گذار و عموم
مردم در هشتاد کشور جهان نشان میدهد که مهردم اعتقهاد دارنهد تخصهص پزشهکی و علمهی
بهدنبال بحران کووید 19-در مشاورة سیاستها ،یکپارچهتر و تأثیرگذارتر خواهد بود.
نگاه مثبت به اثرگذاری علم و ارتباط مفید و ثمربخش آن با سیاست و جامعهه ،بایهد حفهظ
شود و پرورش یابد .برای رسیدن به این هدف ،جامعه علمهی بایهد محققهان را بههطهور مهداوم
آموزش دهند تا بین کار خود و نقش آن در جامعه ارتبهاط برقهرار کننهد .فراتهر از رویکردههای
بنیادی ،این امکان باید برای هم دانشمندان فراهم شهود تها در مسهیر ارتبهاط کهاری خهود بها
مخاطبان مختلف قهرار گیرنهد .آمهوزش اختصاصهی و اصهولی در زمینه چگهونگی شهک دادن
ارتباطات ،احتماال سودهای زیادی را در زمین ارتقای جامع علمی آینده خواهد داشت [.]24
1. preprint
2. bioRxiv
3. medRxiv
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با وجود این ،حتی بهترین ارتباطات علمی تنها در مواقعی مؤثر است که جهان آمادة گهوش
سپردن به حرفهای دانشمندان باشد .اگر یکی از دستاوردهای کووید 19-ایهن باشهد کهه علهم
یک بخش حیاتی و مهم در تصمیمگیری است و نهفقط ابزاری کهه راهحه را در هنگهام ظههور
یک چالش خاص فراهم می کند ،جامع علمی گام های بزرگی را در پیش می گیرد تها اطمینهان
حاص کند که کار علمی ،به بهترین نتایج برای مناف عمومی منجر میشود.

شکل  .3نتایج همهپرسی از بیش از  1100دانشمند ،سیاستگذار و عموم مردم در هشتاد کشور جهان،
دربارۀ اثرگذاری و اهمیت علم در جامعه []23

ه) تغییر حوزۀ مطالعاتی محققان جهان در اثر کرونا

در سراسر جهان بسیاری از محققان به دلی همه گیری کرونا تغییر گرایش تحقیقاتی داده و بهه
پژوهش در زمین تشخیص و درمان کرونا می کرده اند .از میان آنها برخی خاطرنشان کرده انهد
که هرگز به حوزة مطالعاتی قبلی خود بازنخواهند گشت .دولت ها نیز با تغییر جهت بودجه هها و
اعتبارات پژوهشی همراهی کردهاند [ .]21دادههای سرورهای حاوی نسخههای پهیش از انتشهار
مقاالت ماننهد بیورکهایو ،مهدرکایو و آرکهایو 1نشهان مهیدههد کهه سههم کلهی مقهاالت در ردة
میکروب شناسی که شام زیست شناسی ویروس هاست ،نسبت به سال  2019بیشتر شده است،
1. arXiv
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درحالی که سهم علوم اعصاب کهاهش یافتهه اسهت کهه نشهان مهیدههد برخهی از دانشهمندان
ت شهای خود را به حوزة ویروس کرونا تغییر جهت دادهاند [.]21
1

2

«روزر والنتی»  ،فیزیکدان نظری دانشگاه گوته آلمان که حوزة اصهلی پژوهشهی وی درک
حاالت و تغییرات ماده با استفاده از فیزیک کوانتوم است ،در این روزهای بحران ،به شبیه سازی
تکام همه گیری ویروس کرونا پرداخته است .والنتهی اعه م کهرده اسهت کهه پهس از کهاهش
همهگیری ،وی هر دو مسیر تحقیقات را با هم بهپیش خواهد برد [.]29
5
4
«ترور فورسیس» ،3بیوفیزیست و مدیر گروه علوم زیستی مؤسسه الئهون النهوین در گرنوبه
فرانسه که حوزة اصلی پژوهشی وی مطالع ساختار پروتئینهای درهمتنیهده و سهایر مولکهولههای
پیچیده با کمک پرتوهای نورونی بود ،به مطالعه دربارة ویهروسهها روی آورده اسهت .بهه گفته وی:
«محققان در چند سال پیش رو ع قهمند به حوزة مطالعاتی ویروسها باقی خواهند ماند» [.]29
6

7

«توماس کارل»  ،شیمیدان دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان آلمان ،بهر ایهن بهاور اسهت کهه
بحران ویروس کرونا عام رشد بیشهتر در زمینه مطالعهات بیمهاریههای عفهونی اسهت .گهروه
تحقیقاتی وی که بیشتر بر زیستشناسی شیمیایی  DNAو  RNAتمرکز داشتند ،در مهاهههای
اخیر به بیان بخشهایی از ژنوم ویروس در دیگر سلولها و روشهای غیرفعهال کهردن ویهروس
پرداختهاند .همچنین دانشجویان آزمایشگاه ایشان حتی آنهایی که پروژة دکتری خود را شهروع
کرده بودند ،به تغییر یا تطبیق پروژة خود با کار در زمین ویروس کرونا روی آوردهاند [.]29
بیش از هزار مقاله در زمین کووید 19-به سرور آرکهایو ارسهالشهده اسهت .یهکسهوم ایهن
مقاالت از طرف نویسندگانی است که قب هرگز به آرکایو مقاله ارسال نکرده بودند و یهک سهوم
دیگر به رشتههایی بهجز رشتههای معمول خود در علوم و فیزیهک ارسهال کهردهانهد .در رشهت
زیستشناسی کمّی ،بیشتر مقاالت ارسالی در زمین مدلسازی همهگیری ویروس کرونها اسهت.
در رشت علوم کامپیوتر 29 ،درصد مقاالت در زمین تأثیر کووید  19بهر شهبکه ههای اجتمهاعی
است .از رشت فیزیک  45درصد مقاالت ارسالی مربوط به کسانی است که مقاالت قبلی آنها در
حوزة فیزیک ذرات پرانرژی و ماده تغلیظشده چاپ شده است و  73درصهد در گهروه فیزیهک و

1. Roser Walenti
2. Goethe University
3. Troor Foesis
4. Laun Lanvin Institute
5. Grenoble
6. Thomas Carl
7. Ludwig Maximilians University
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جامعهشناسی ردهبندی می شوند .از رشت مهندسی برق و علوم سامانهها ،هم مقهاالت ارسهالی
بر پردازش تصویر با پرتو ایکس تمرکز داشتند [.]22
با وجود این ،بسیاری از دانشمندان معتقدند گرایش بهه کهار در زمینه کوویهد 19-مهوقتی
است و تغییر زمین فعالیت محققان صرفا بهدلی مشارکت در پویش جهانی ت ش علیه کوویهد
 19و همچنین باز ماندن آزمایشگاه تحقیقاتی در دوران همهگیری است.1

2

«جوزف باکلی»  ،مدل ساز ریاوی کالج دانشگاهی لندن  ،بیان کرده است که مشتاق اسهت
به تحقیقات بنیادی خود بازگردد و شبیه سازی چگونگی ورود ویروس بهه سهلول ههای انسهانی،
فعالیتی موقتی است و ع ق واقعی او مسائ نظری است.]29[ .
به نظر میرسد که عام اصلی مشخص شدن مسیر تحقیقات در آینده ،مقدار بودجه خواههد بهود.
تغییرات اخیر در بودجههای تحقیقاتی در صورت کشف واکسن علیهه ویهروس کرونها بهه حالهت قبه
بازخواهند گشت .ولی در صورت ادامهدار بودن این ویروس ،جهتدار شدن بودجهها بهسمت تحقیقهات
مرتبط با کووید  ،19-زمینههای تحقیقاتی دیگر را دچار چالشهای اساسی خواهد کرد [.]22
اشاعۀ نتایج پژوهشهای علمی در کنفرانسها
از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون ،تعدادی از کنفرانس های علمهی بهه صهورت آن یهن برگهزار
شده اند و بسیاری از کنگره های نیم دوم سال  2020نیهز بهه طهور کامه یها جزئهی بههسهمت
برگزاری مجازی تغییر برنامه دادهاند [.]39
بسیاری از محققان بههدلیه مسهائ زیسهتمحیطهی امیدوارنهد کهه حتهی پهس از پایهان
همهگیری ،کنفرانسها برای همیشه بهشک برخط (آن ین) برگزار شوند ،زیرا مقدار دیاکسهید
کربن برای هر شرکتکننده در کنفرانس حضوری بین  0/5تا  2تن یا بیشتر تخمهین زده شهده
است [ .]39شک آن ین کنفرانسها امکهان مشهارکت گسهتردهتهری را فهراهم مهیکنهد ،زیهرا
دانشمندانی که بهدلی معلولیت یا داشتن فرزند کوچک امکان سهفر ندارنهد نیهز مهیتواننهد از
کنفرانسها بهه ایهن شهک بههره ببرنهد .از سهوی دیگهر ،برخهی محققهان بهر ایهن باورنهد کهه
کنفرانسهای حضوری پس از پایان مخاطرات کووید ،19-دوباره برقرار خواهند شد [.]25
مدیر کنگرههای انجمن فیزیک آمریکا 3بیان کرده است که نشست ساالن ایهن انجمهن کهه
بهشک مجازی در ماه آوری برگزار شد ،نتایج شگفتانگیزی بههمهراه داشهت .تعهداد ثبهتنهام
1. Joseph Buckley
2. University College London
3. APS
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کنندگان در این دوره چهاربرابر قب بود و حدود  96درصد شرکتکنندگان فقط در بخشههای
خاص مورد نظر خود ،وارد کنفرانس شدند و بهره بردند و سپس خارج شدند .شهرکتکننهدگان
این دوره نیز از مزایای آن ین بودن ،تمجید کردند و احساس روایت داشتند .برای مثال ،امکان
ارسال سؤاالت بهصورت آن ین سبب شد کهه دانشهجویان تحصهی ت تکمیلهی بهدون احسهاس
خجالت ،سؤاالت خود را ارسال کنند و امکان رأی دادن مجهازی بهرای طهرح سهؤاالت ،کیفیهت
سؤاالت را افزایش داد .همچنین یافتن همکاری علمی در این روش بسیار مفید بود ،زیرا در این
همایش برنامهای در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت که با استفاده از آن میتوانستند رزومه
محققان حاور در کنفرانس را بخوانند و در صورت لزوم در فضای طراحیشده برای گفتوگو بها
یکدیگر مکاتبه کنند [.]11
یکی از معایب جلسات آن ین کاهش مناب درآمدی انجمنهای کوچک است ،چراکه بیشتر
انجمنها بخش بزرگی از بودج ساالن خود را از راه برگزاری کنگرهها تأمین میکردند [ .]25از
دیگر وعفهای این جلسات ،ارائ ناموفق پوستر در فضای مجازی است [ .]25با وجود ایهن ،در
بین بسیاری از محققان ،اتفاق نظری وجهود دارد کهه اگهر جلسهات مجهازی همیشهگی نشهوند،
حداق بتوان راهکاری را برای ادام حضور مجازی فراهم کرد.
چالشهای دانشگاههای جهان در دوران شیوع ویروس کرونا و رویکرد مؤثر در مقابله با آن


کالج ها و دانشگاه های سراسر جهان در پی اتخهاذ تصهمیم در ایهن مهورد هسهتند کهه در سهال
تحصیلی بعد ک س های خهود را چگونهه اداره کننهد .همهه گیهری جدیهد ویهروس کرونها ،آثهار
نامطلوبی بر ووعیت اقتصادی دانشگاه ها گذاشته است .ع ئم موجود نشان می دههد کهه تعهداد
زیادی از دانشجویان ،تقاوای مرخصی تحصیلی در ترم پاییز خواهند داشت .این اعتقهاد وجهود
دارد که اندازه ،جایگاه و تراکم جمعیتی دانشگاهها ،باید شاخصهای مهمی برای تصهمیمگیهری
در خصوص برگزاری ک س به صورت مجازی یا حضوری قرار گیرند .در این شهرایط بسهیاری از
مؤسسات آموزش عالی با مشک تی در زمین تأمین بودجه مواجهاند .دانشهگاهههای خصوصهی و
ثروتمند در آمریکا مانند جانز هاپکینز 1در بالتیمور 2با خطر از دسهت دادن صهدها میلیهون دالر
سرمایه مواجهاند .دانشگاههای انگلستان بهعلت نامنویسی نکردن دانشجویان شهریهپرداز ،با سهه
میلیارد دالر کسری بودجه مواجه خواهند بود .دانشگاه های استرالیا نیز امسال مجبور به تعهدی
 21000نیروی تمام وقت هستند که  7000نفر آنها مشغول به تحقیق و پژوهش اند .پیش بینهی
1. Johns Hopkins University
2. Baltimore
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می شود که کسری بودج دانشگاه ههای اسهترالیا کهه وابسهته بهه شههری دانشهجویان خهارجی
به خصوص از چین هستند ،دو تا سه میلیارد دالر باشهد .ایهن کسهری بودجهه در دانشهگاهههای
پیشرفتهای چون سیدنی 1که از نظر تحقیق و پژوهش سرآمدند ،بیشتر مشاهده میشود.
دانشگاه آریزونا 2طی اقدامی هوشمندانه سیستمی به نام شبک مایکروکمپس 3را در چند سال اخیر
طراحی کرده است که دانشگاه را با مؤسساتی در خارج از کشور مرتبط میکنهد و ایهن امکهان را بهرای
دانشجویان کشورهای دیگر فراهم میکند تا از ک سهای آن ین آریزونا استفاده کنند [.]20
بیشتر دانشگاه های انگلیس بنا به وهرورتِ فاصهلهگهذاری اجتمهاعی ،تصهمیم بهه برگهزاری
ک سهای آن ین دارند .در انگلیس ،ووعیت اقتصادی برخی دانشگاهها را بهدلی کاهش تعهداد
دانشجویان شهریهپرداز بینالمللی که احتمال مهیرود در پهاییز امسهال بهه دانشهگاه برنگردنهد،
بحرانی اع م کرده اند .دانشگاه کمبریج 4اولین دانشگاه انگلهیس شهد کهه تصهمیم گرفهت همه
ک س های دانشجویی خود را برای سال بعد به صورت مجازی برگزار کند .همچنهین آنهها بیهان
کردند که امکان دارد برخی از ک س های کوچک که امکان رعایت فاصهل ایمنهی در آن وجهود
دارد ،بهصورت حضوری برگزار شود .همچنین اجازة دسترسی به نسخههای الکترونیکی مجه ت
علمی ،کتابها و پایگاههای اط عات علمی در پایگاه اینترنتی کتابخانه به دانشجویان داده شده
است .این دانشگاه برای دانشجویانی که در موعد مقرر قادر بهه فهارغالتحصهی شهدن نیسهتند،
تمهیداتی در جهت تمدید دورة آنها در نظر گرفتهه اسهت .کارمنهدان نیهز بههصهورت دورکهاری
وظایف خود را انجام میدهند و حقوق خود را هم مانند قب دریافت میکنند [.]13
5
بسیاری از دانشگاه های توانمند و ثروتمند از قبی مؤسس صنعتی ماساچوسهت در مقابه
بحران های ناشی از این ویروس موفق تر عم کرده اند .این مؤسسه در کمبهریج آمریکها از سهال
 ،2002تجرب برگزاری مجازی بعضی از دروس را دارد ،اما پس از همه گیر شهدن ایهن ویهروس،
دروس دیگر هم به فهرست برگزاری آن ین این دانشگاه اوافه شدهاند .این دانشهگاه ،تجهیهزات
زیادی اعم از تبلت و وسای جانبی آموزش مجازی را برای دانشجویان ،بههمنظهور آمهادهسهازی
محیط خانه برای ک سهای مجازی و انتقال آموزشهای الزم برای بازگشت به محیط دانشهگاه
آماده ارسال کرده است .همچنین کمک مالی هزار دالری برای محققان پسادکتری و کارمندانی
که در امور مسکن و امرار و معاش و آموزش به کمک نیاز دارند ،آماده شده است [.]42
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دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 1هم ک سهای خود را در پاییز  2020بههصهورت مجهازی برگهزار
خواهد کرد ،اما ممکن است شرایط برگزاری ک س های پرستاری یا آزمایشگاه های علوم تفهاوت
داشته باشد و به صورت حضوری برگزار شود .آنها اولین دانشگاهی بودند که به دانشجویان خهود
اع م کردند در پاییز  2020امکان برگزاری ک س به صورت حضوری وجود ندارد .این در حهالی
است که بسیاری از دانشگاههای آمریکا قصد بازگشایی ک سها در پاییز را دارند [.]44
دانشگاه مکگی کانادا 2نیز اع م کهرده اسهت کهه دروس را در پهاییز پهیش رو بهه صهورت
مجازی اداره خواهند کرد .بعضی از دانشگاه های کوچک تر در مناطقی که شیوع ویهروس کرونها
زیاد است ،مانند دانشگاه وین 3در منطق دیترویت و کهالج سهیرا 4در سهاکرامنتو ،که س ههای
درسی خود را صرفا به صورت مجازی برگزار خواهند کرد .برخی از دانشگاه ها هم مانند دانشهگاه
بردلی ،5در پئوریا با  111هزار دانشجو اع م کرده است که در پاییز  ،2020فقط  5000دانشجو
را بهصورت حضوری میپذیرد [.]45
امپریال کالج لندن 6ک سهای خود را بهصورت ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار خواهد
کرد .همچنین امکان بازگشایی آزمایشگاه ها با رعایت فاصل اجتماعی وجود خواهد داشت .ایهن
دانشگاه در خصوص بازگشایی در ترم پاییز اقداماتی از قبی فهراهم آوردن اسهکان دانشهجویان
خارجی در خوابگاههای تکنفره و بهبود خدمات نظافتی خوابگاهها مطابق با رعایت دسهتورهای
بهداشتی انجام خواهد داد .همچنین بست حمایتی مالی برای دانشجویانی که تحت تأثیر بحران
ویروس کرونا دچار مشک ت مالی شدهاند ،در نظر گرفته شده است.
دانشگاه آکسفورد 7برای جبران خسهارتههای مهالی خهود اقهداماتی همچهون جلهوگیری از
هزینههای اوافی و تعدی نیروهای جدید و افزایش ندادن حقهوق سهال آینهده و ته ش بهرای
جذب دانشجویان خارجی شهریهپرداز انجام داده است .همچنین برای دانشهجویانی کهه در ایهن
شرایط با مشک ت مهالی مواجهه شهدهانهد ،بسهت حمهایتی مهالی در نظهر گرفتهه شهده اسهت.
دانشجویان تحصی ت تکمیلی در صورت تمای و همچنین فراهم شدن مح امن بهرای اقامهت
توسط بخش مربوط ،میتوانند در آزمایشگاههایشان فعالیتهای خود را از سر گیرند [.]46
8

دانشگاه صنعتی فدرال  ETHزوریخ در دوران همهگیری ویروس کرونها ،آمهوزش را بههصهورت
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مجازی ادامه خواهد داد .پژوهش برای دانشجویانی که به حضور در آزمایشگاه نیاز ندارند ،بهصهورت
کار در منزل و برای دانشجویانی که به تجهیزات آزمایشگاهی نیاز دارند ،بهصورت حضوری با رعایت
فاصل اجتماعی (به ازای هر  10متر مرب یک دانشجو) خواهد بود .برنامهای که این دانشهگاه بهرای
بازگشایی در نظر گرفته ،رزرو ساختمانی با حدود هزار جایگاه برای کار دانشهجویان بها مهدت زمهان
مشخص برای حضور هر فهرد اسهت .همچنهین بههمنظهور کهاهش اسهتفادة دانشهجویان از وسهای
حم ونق عمومی ،پارکینگ دانشگاه تا اوای ماه اوت رایگان شده است [.]47
1

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ اع م کرده است که آموزش بهصورت مجهازی ادامهه
خواهد یافت و دورههای عملی و کار در آزمایشگاه ،به تأیید کتبهی رئهیس دانشهکده نیهاز دارد.
کارمندان دانشگاه نیهز بها رعایهت فاصهل اجتمهاعی و حضهور چرخشهی و کهار در منهزل بایهد
فعالیتهای خود را ادامه دهند .امکان بازگشایی تدریجی با بهبود شرایط وجود دارد [.]48
2

دانشگاه آمستردام آموزش را بهصورت ترکیبی از حضوری و مجهازی ادامهه خواههد داد .در
مورد کارهای پژوهشی ،اولویت با سه گروه از دانشجویان است :دانشجویان دکتری و پسادکتری
که در مراح پایانی پژوهش خود هستند ،دانشجویان دکتری و پسادکتری که قادر بهه کهار در
منزل نیستند و دانشجویان بینالمللی که مجوز اقامت آنها در حال اتمام است .ایهن سهه گهروه
میتوانند با رعایت شیوهنامههای بهداشتی بهصورت حضهوری پهژوهشههای خهود را بهه اتمهام
رسانند .به این منظور برای ههر سهاختمان ظرفیهت مشخصهی تعیهین شهده و ههر قسهمت بهه
فعالیتهای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،سالن مطالعه و برگزاری جلسات اختصاص یافتهه اسهت.
همچنین حمایت مالی برای دانشجویان از سوی دانشگاه در نظر گرفته شده است [.]49
3

دانشگاه ملی سنگاپور قسمت اعظم نظام آموزشی خود را بهصورت مجازی اداره میکند ،اما
تمهیداتی را نیز در نظر گرفته است ،از جمله بررسی روزان ووهعیت سه مت و درجه حهرارت
دانشجویان ،استفاده از سامانههای کنترل ورود و خروج در هم ساختمانها و تقسهیم دانشهگاه
به نواحی مختلف و تعیین محدودیت تردد در هر قسمت .در حوزة پژوهشی ،محققان در زمینه
کووید 19-میتوانند دسترسی کام به مناب و تجهیزات بهصورت حضوری داشهته باشهند ،امها
حضور دانشجویان دیگر نوبتبندی شده است و محققان در هر نوبت مهیتواننهد در گهروهههای
حداکثر پنجنفری ،در صورت لزوم جلسات را برگزار کنند [.]19

1. Ludwig Maximilians University
2. University of Amsterdam
3. National university of Singapore
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1

دانشگاه هنگکنگ در حال حاور باز است و آموزش بهصورت حضهوری برقهرار اسهت ،امها
برای ک سهای بیش از نود نفر ،آموزش بهصورت مجازی اسهت .کهار در آزمایشهگاههها نیهز بها
جمعیت کم و حفظ فاصله برقرار است [.]19
2

در دانشگاه استنفورد  ،تنها آزمایشگاههایی که تحقیقات وروری انجام میدهند باز هسهتند
و آزمایشگاههای دیگر تعطی اند .همچنهین دانشهجویان و کارکنهان بایهد یهک سهاعت پهیش از
رسیدن به دانشگاه ،ووعیت س مت خود را توسط نرمافزار کنترل س مت دانشگاه اع م کنند.
متخصصان بهداشت و محققان پیش بینی می کنند که در تابستان سهال جهاری ( )2020بها
موج دوم کوچک تری از بیماری کرونا و در پاییز با موج بسیار شهدیدتری مواجهه خهواهیم بهود.
حال که دستیابی سری به واکسن محتم نیست ،همواره باید برای شرایط سخت تر نیهز آمهاده
باشیم و بدانیم که کرونا واقعیت جدید و پرهزین زندگی ماست.
خسارتهای واردشده به دانشگاهها در دوران کرونا

در اینجا به خسارتهای مالی ناشی از کووید 19-به برخی دانشگاهههای معهروف جههان پرداختهه
میشود .همهگیری ویروس کرونا تاکنون موجب وررهای سنگین مالی به دانشگاههها شهده اسهت.
ازآنجا که برای بسیاری از دانشجویان برگزاری ک س حضهوری ،بخهش مهمهی از رونهد آمهوزش و
یادگیری محسوب می شود ،در طی شیوع ویروس کرونا ،بسیاری از دانشهجویان جههان درخواسهت
مرخصی تحصهیلی کهردهانهد و چنانچهه که س هها بهه صهورت مجهازی بهاقی بمانهد ،دانشهجویان
شهریهپرداز ،تقاوای جدی برای کاهش هزینه های شهریه خواهند داشت ،زیرا عقیده بر این اسهت
که ک سهای صرفا از راه دور ،بدون حضور هیچگونه امکاناتی نظیر آزمایشگاهها ،مراکهز ورزشهی و
دانشجویی ،ارزش هزین پرداختی را ندارد .شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی مکان های بسهیاری
شده است و از اینجهت خسارات زیادی را به دانشگاهها اعمال کرده است .خوابگاههای دانشهجویی
و کتابفروشیهای دانشگاه تعطی شدهاند .دانشگاهها با کاهش کمک خیرین و ههدایا مواجههانهد.
بسته بودن مرزها نیز موجب شده دانشجویان خارجی شهریهپرداز به ویژه از کشورهای آسیایی کهه
مناب مهم مالی دانشگاهها محسوب میشوند ،نیز بسیار کاهش یابند.
3

4

در دانشگاه هایی مث شیکاگو و دانشگاه ایالتی آیووا  ،دانشجویان درخواست پنجهاه درصهد
کاهش شهریه دارند که تحقق آن ،بهدلی کاهش بودجه و هدایای تقدیمی به دانشگاهها مشک
1. University of Hong Kong
2. Stanford University
3. University of Chicago
4. Iowa State University
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به نظر می رسد .برخی معتقدند که تأثیرات مالی و روانی شیوع این ویهروس ،موجهب شهده کهه
دانشجویان به انتخاب دانشگاه های ارزان تر و نزدیکتر به مح زندگی خود تمای داشته باشهند
یا حتی ممکن است این بار روانی تها حهدی افهزایش یابهد کهه آنهها را بهه یهک سهال دوری از
محیط های آموزشی و ترک تحصی تشویق کند .یک مؤسسه که ووعیت مالی آموزش عهالی را
در سراسر کشور آمریکا بررسی می کند 23 ،میلیارد دالر ورر مالی و  15درصد افت تحصیلی را
تخمین زده است.
1
مؤسس آمریکایی اینوستورز سرویس که شرایط مالی تحصی ت عالی را ارزیابی مهی کنهد،
2
پیش بینی کرده است که مؤسسات و دانشگاه های بزرگ و با گردش مالی خوب ،مانند ههاروارد
و استنفورد در مقاب خسارات جبران ناپذیر ویروس کرونا تا حد زیادی مقاومت خواهند داشهت؛
اما دانشگاههای کوچکتر و با وو مالی وعیف ،آسیبهای جبرانناپذیری را متحمه خواهنهد
شد .با وجود این ،دانشگاههای ثروتمند نیز اع م کردهاند که اقداماتی ازجمله کهاهش اسهتخدام
اعضای هیأت علمی و محدود کردن دیگر هزینه های دانشهگاه را انجهام خواهنهد داد .همچنهین
برخی از مؤسسات ،اقداماتی از قبی لغو بورسیه ههای تحصهیلی و اخهراج کارمنهدان خهود را در
پیش گرفتهاند.
3
نانسی پلوسی  ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ،به تازگی اع م کرده که دانشگاه ها در سال
تحصیلی پیش رو با  15درصد کاهش دانشجو روبهرو خواهند بود کهه در بهین آنهها  25درصهد
کاهش در دانشجویان کشورهایی از جمله چین که شهری کام می پردازند ،دیده می شود .ایهن
شهریهها وسیل خوبی برای تأمین بودج دانشگاهها و همچنین تسهی روند تحصی برای مردم
آن کشور میشود.
در انگلیس ووعیت اقتصادی برخی از دانشگاه ها به دلی کهاهش دانشهجویان شههریهپهرداز
خارجی در حالت بحرانی قرار گرفته و گوین ویلیامسون ،4وزیر آمهوزش انگلهیس ،اعطهای یهک
بست حمایتی مالی را برای این دانشگاه ها اع م کرده است .دانشگاه سواس 5که در سهال 2005
به نق از روزنام گاردین در رتب چهارم دانشگاههای برتر انگلیس قرار گرفت ،در حال حاور در
پی شیوع ویروس کرونا درخطر انح ل قرار گرفته است .یکی از تمرکزهای اصلی ایهن دانشهگاه،
آموزش زبان های مختلف اعم از آفریقایی ،آسیایی و خاورمیانه است و همچنین زبان های مدرنی
1. Moody’s Investors Service
2. Harvard University
3. Nancy Pelosi
4. Gavin Williamson
5. SOAS University of London
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مث آلمانی و فرانسه که در ده اخیر به دلی وسعت کم این دانشگاه و همچنین شهری  9هزار
پوندی ،با کاهش مواجه بوده است [.]7 ،16
تغییرات دانشگاهها در اثر همهگیری ویروس کرونا

حتی پس از گذشتن از دورة همه گیری ویروس کرونا ،آثار آن می تواند به طور دائم در نحوة کهار
دانشمندان ،مطالعه و درآمد آنها تأثیرات چشمگیری ایجاد کنهد .سهالن ههای سهخنرانی خهالی،
آزمایشگاه های غیرفعال یا با فعالیت حداق دانشجویان و کارمندان ،همگی موجب شده انهد کهه
دانشگاه های سراسر جهان در پی راهکارهای رف این مشک و بهه حهداق رسهاندن زیهان ههای
ناشی از آن برآیند .مشک تی همچون وعف سامان پشهتیبانی آن یهن ،شههریهههای سهنگین و
فاصله داشتن دانشگاه با جامعه ،به راهکارهایی جدی نیاز دارند .برخی از نتایج این اصه حات و
تغییرات می تواند به طور دائمی باقی بماند .این تغییرات ممکن است سبب تغییر شیوة برگهزاری
بسیاری از ک س ها از حضوری به مجازی و همچنین برقراری ارتباط قویتهر و مسهتحکمتهر بها
جامع ملی و بینالمللی شود.
اعتقاد بر این است کهه همهه گیهری ویهروس کرونها ،ههم در کشهورهای ثروتمنهد و ههم در
کشورهای فقیر ،به بهبود فرایند آموزش و پیشرفت بیشتر در زمین همگام شدن با فنهاوری روز
جهان منجر شده است .بسیاری از استادان در پاکستان در پی بسته شدن دانشگاه ها و تعطیلهی
ک س های حضهوری ،امکانهات آمهوزش مجهازی را در اختیهار نداشهتند .همچنهین بسهیاری از
دانشجویان نیز به اینترنت مناسب دسترسی نداشتند ،اما گروه آموزش عالی پاکستان 1به منظهور
استانداردسازی آموزش آن ین و تشویق شرکتهای مخابراتی ،پهنای بانهد الزم و ارزانقیمهت را
برای گوشی همراه دانشجویان تهیه کرد و بدین ترتیهب ،دانشهجویان بهرای مشهاغ مهرتبط بها
فناوریهای روز جهان ،آمادگی الزم را پیدا میکنند .بنابراین ویروس کوویهد  ،19موجهب شهده
که کشورهای با درآمد کم یا متوسط ،به تقویت و بهبود برنامه های درازمهدت بهه منظهور بهبهود
کیفیت و شیوة آموزش بپردازند [.]7
همه گیری ویروس کرونا ممکن اسهت سهبب تغییهر دیهدگاه نخبهه گرایهی و جامعههگریهزی
دانشگاه ها شود و آنها را مجبور کند که بیشهتر بهه حه مشهک ت جامعه ملهی و بهین المللهی
بپردازند .برای مثال ،امروزه دانشگاه های سراسر جهان در حال پژوهش های گسترده برای یافتن
راه درمان این بیماری و غلبه بر ویروس کرونا و ساخت واکسن هستند .برای مثال اگر واکسهنی
در انگلستان ساخته شهود ،بهدون شهک از بسهتر دانشهگاه و توسهط جامعه علمهی اسهتادان و
1. Higher Education Commission of Pakistan
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دانشجویان خواهد بود .به این ترتیب ،اهمیت دانشگاه و جامع علمی در پیشبرد اههداف ملهی و
بینالمللی بهخوبی مشخص میشود .با اینکه دولتها بودجههایی را به برخی از دانشگاهها اعطها
کردهاند ،این نگرانی وجود دارد که دوران مرگ سیاه 1در شیوع همه گیری طاعون بوبونیک 2کهه
در قرن چهارم آسیا و اروپا را آلوده کرد ،تکرار شود .این همه گیری موجب تخریب ابعاد مختلف
جوام شد و از سی دانشگاه اروپا ،پنج دانشگاه به طور کام تعطی شدند و بقیهه دوام آوردنهد.
اما پس از اتمام این شوک ،برخی از دانشگاه ها دوباره رونق گرفتند و به بستر جامعه بازگشهتند.
این درس مهمی از تاریخ است و احتمال تکرار آن وجود دارد ،بنابراین باید با درایهت ،آگهاهی و
هوشمندی کام به این موووع پرداخت [.]40
همهگیری ویروس کرونا و مهاجرت تحصیلی

همهگیری ویروس کرونا موقعیت تعداد بسیار زیادی از دانشجویان را در سراسر جهان دچار نهاامنی
کرده است .بسیاری از دانشجویان به دلی بسهته بهودن مرزهها ،لغهو پروازهها و تعطیلهی دفترههای
کنسولی قادر به مسافرت و بازگشت به محیط های آزمایشگاهی خود نیستند .ادامه ایهن ووهعیت
موجب شده است که سرنوشت بسیاری از دانشجویان جدید بینالمللی که قادر به شروع ترم پهاییز
نیستند ،مشخص نباشد .در ایاالت متحدة آمریکا نگرانیها دربهارة مههاجرت افهزایش یافتهه اسهت.
رئیس جمهور آمریکا با افزایش بیان شعارهای ود مهاجرت ،محدودیت های جدید ویهزا را افهزایش
داده است .این امر اوواع را برای افرادی که برای تحصی یا کار به آمریکا میآیند وخهیمتهر کهرده
است [ .]12، 41مشک تی از ایندست موجب شده است که پیشبینی شود برخهی دانشهگاهههای
کشورهای آسیایی ممکن است در زمین جذب دانشجویان خهارجی در دوران پهس از همههگیهری
ویروس کرونا ،رقیب جدی دانشهگاه ههای انگلسهتان شهوند .یهک کارشهناس آمهوزش بهین المللهی
پیش بینی کرده است که همه گیری ویروس کرونا ممکن است سهبب افهزایش جهذب دانشهجویان
خارجی در کشورهای آسیایی نظیر چین و مالزی شود و این کشورها می توانند به طور بالقوه رقبای
اصلی کشورهای انگلیسی زبان شوند .این امر که قب از بحران ویروس کرونا در حال رشد بود ،بعهد
از شیوع ویروس کرونا نیز بیشتر از قب خواهد شد .این پیش بینی ها در ماه مارس ،توسط سایمون
مارگینسون ،3مدیر مرکز آموزش عالی جهانی در دانشگاه آکسفورد بیهان شهد کهه شهرق آسهیا را
قطب منطقهای جدید برای مهاجرت دانشجویان بهینالمللهی بیهان کهرد .ایهن افهزایش تمایه بهه
مهاجرت به این کشورها میتواند در قالب دورههای کوتاهمدت مث یک تهرم باشهد کهه مهیتوانهد
1. Black death
2. Bubonic plague
3. Simon Marginson
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به صورت آن ین نیز برقرار شود .چالش مهم این است که آیا ظرفیت کافی در کشهورهای آسهیایی
برای افزایش تقاوای کوتاهمدت دانشجویان بینالمللی در دوران بحران وجود دارد؟ آیا دانشهجویان
پس از پایان دورة همه گیری ویروس ،به الگوهای اصلی مهاجرت خود بازمی گردند؟ پاسخ به نحهوة
عملکرد و کیفیهت فهراهمآوری بسهترهای مناسهب بهرای پهذیرش جامعه علمهی بهین المللهی در
کشورهای آسیایی بستگی دارد [.]12
دانشگاهها و چالش آموزشهای نوظهور

رویکرد جدید دانشگاهها به آموزشهای الکترونیکی ،پای غولهای فضای مجازی را برای رقابهت
باز خواهد کرد؛ غولهایی همچون گوگ که مخزن همه اط عات بشری است و نیازهای جامعهه
را بهخوبی میشناسد .آنها براساس اط عهات مخهازن ههر لحظهه در حهال افهزایش خهود ،قهادر
خواهند بود آموزش های الزم را به کاربران خود بدهند تا بتوانند شغ مناسب و دلخواه خهود را
در کوتاهترین زمان ممکن انتخاب کنند .شرکت گوگ اع م کرده است که میخواهد با اعطهای
«مدارک حرفهای گوگ » ،در دورههای ششماهه ،سیستم آموزشی آمریکها را متحهول کنهد .در
این دورهها ،افراد متقاوی شغ  ،بدون نیاز به گذراندن دورههای آموزشی چندسهاله معمهول در
دانشگاهها و هزینههای سنگین ،آموزش خواهند دید .این غول فناوری تصمیم دارد با این کار به
جذب استعداد و کاهش نرخ بیکاری ناشی از بحران کووید 19-کمک کند .کنت واکر ،1مسهئول
ارشد امور بینالمل گوگ در این زمینه میگوید" :مدارک دانشهگاهی در دسهترس بسهیاری از
آمریکایی ها نیست و نباید برای رسیدن به امنیت اقتصادی ملزم بهه کسهب مهدرک دانشهگاهی
باشید .ما به آموزش حرفهای نوین و در دسترس ،از برنامههای شغلی گرفته تها آمهوزش آن یهن
نیاز داریم تا آمریکا را احیا و بازسازی کند" .واکر ادامه مهیدههد" :گوگه بههعنهوان بخشهی از
اص حات فرایند استخدام از این پس مدارک حرفهای را معادل یک مدرک چهارسهاله در رشهت
مرتبط قلمداد خواهد کرد ".در حال حاور گوگ تنها شرکتی اسهت کهه چنهین تغییهری را در
سیستم استخدامی خود اعمال کرده ،ولی همین اقدام خ قان گوگ  ،آن ههم در کشهوری کهه
بدهی فعلی دانشآموزان و دانشجویانش به یکونیم تریلیون دالر رسیده است ،بیثمهر نخواههد
بود .به گفت واکر ،شرکت گوگ صدهزار دورة آموزشی را بهرای دانهشآمهوزان نیازمنهد فهراهم
خواهد کرد .این برنامه مهارتهایی در زمین تحلی داده ،مدیریت پروژه و طراحی برای افزایش
تجرب کاربران را در بر خواهد داشت .میانگین حقوق سالیانه برای عنهوانههایی همچهون مهدیر
پروژه  93هزار دالر ،تحلیلگر داده  66هزار دالر و طهراح حرفههای تجربهه کهاربر  75ههزار دالر
1. Kent Walker
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است .قرار است گوگ از ابتدای پاییز امسال ،مدارکی را در زمین فناوری اط عات بها همکهاری
بیش از صد کالج اجتماعی در آمریکا ارائه کند .البته هنوز هزین این دورهها مشخص نیست .اما
بیگمان بیشتر از چند صد دالر نخواهد بود .مطابق گزارش مجل اینک ،1ههماکنهون دوره ههای
آن ین گوگ در قالبهایی مث کورسرا ،2چیزی در حدود پنجاه دالر در ماه هزینه دارنهد .ایهن
مبلغ در مقایسه با هزینههای کالج ،پیشنهادی عهالی و در مقایسهه بها دورهههای حضهوری کهه
دانشآموزان فعلی با مشقت فراوان هزین آن را پرداخت میکننهد ،فرصهتی فهوقالعهاده اسهت.
کارشناسان آموزشی اعتقاد دارند که آموزش سنتی در آمریکا باید هر چه سری تر متحول شود.
دورههای چهارسال فعلی میلیونها مشتاق آموزش را بدهکار میکند و هیچ تضمینی هم بهرای
آیندة شغلی آنها نمیدهد .این دورهها در دورههای متعدد و با مساوات برای همهه ارائهه شهده و
ماهیت طبقاتی کالج را هم ندارد :در آمریکا اگر به دانشگاههای عضو لیهگ آوی 3نرفتهه باشهید،
برای همیشه محکوم به کار با حداق دریهافتی خواهیهد بهود .چنانچهه گوگه بتوانهد سیسهتم
آموزشی آمریکا را تغییر بدهد ،زندگی چنهد نسه آینهده را دگرگهون خواههد داد .ایهن دنیهای
مجازی است که تغییر را در هم حوزهها موجب خواهد شد .شاید ایهن تغییهر بها دگرگهونی در
دانشگاه و آموزش ،بسیار اساسیتر از حد تصور ما باشد [.]50
نتیجهگیری
ویروس کرونا موجب تغییرات زیادی در جهان شده اسهت .ایهن تغییهرات ،دانشهگاه هها و دیگهر
جنبههای نظام آموزشی را نیز در برمی گیرد .این دگرگهونی هها ناخودآگهاه تهأثیرات خهود را بهر
جنبه های گوناگون جامعهه ازجملهه فرهنهگ و هنهر ،محهیط زیسهت و  ...گذاشهته اسهت .ایهن
همهگیری موجب تغییر نظام آموزشی بهسمت اسهتفاده از فضهای مجهازی شهده اسهت .چنهین
استفادهای دربردارندة گسترهای مرکب از شش حالت است :سادهترین حالت فقط سهخنرانی در
ک س مجازی است و پیچیدهترین حالت ،ک س کام برخط است [ .]2گذار از تدریس سهنتی
(ک س درس حضوری) به تدریس کام برخط ممکن است از جنبههایی مورد ایراد واق شهود،
اما این اتفاق می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نابودی جنگ های بسیاری برای چهاپ
کتاب های درسی و آموزشی در سراسر جهان جلوگیری کند .این رخداد موجب رشهد چشهمگیر
هنر و خ قیت فردی شده و جنبه های روشن فناوری را به ما یادآور می شود؛ میهانگین مطالعهه
افزایش مییابد و پیش بینی می شود که در جهان پساکرونا انسان بهسهمت خهردورزی بیشهتری
1. INC.
2. Coursera
3. Ivy League
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سوق خواهد کرد .این بحران موجب تغییر اهداف مطالعات از ملی به بین المللی و سهبب ایجهاد
دغدغ مشترک جهانی شده است ،چراکه هیچ کشوری نمی تواند صرفا بها ته ش ملهی بهر ایهن
ویروس غلبه کند و اهمیت کنار گذاشتن انزوای ملهی و حرکهت بههسهمت یکپهارچگی جههانی
مشخص میشود .این تغییرات موجب شده که اهمیهت علهوم پایهه در حه ریشههای معضه ت
جامعه مشخصتر شود و همانطور که بیماری طاعون موجب به راه افتهادن چهرخههای صهنعت
شد ،همه گیری ویروس کرونا نیز انق بهی را در حهوزه ههای علهوم پایهه نظیهر ویهروس شناسهی،
بیوتکنولوژی ،زیستشناسی سلولی و علوم کامپیوتر به پا خواهد کرد.
همچنین برای کاهش مخاطرات ناشی از همهگیهری ویهروس کرونها ،دانشهگاهههای سراسهر
جهان باید تمهیداتی راهگشا و عملی را اجرا کنند .ازجمله مهیتهوان اولویهت دادن بهه آمهوزش
مجازی و فراهم کردن تجهیزات الزم برای این نوع آموزش برای هم دانشهجویان ،بههخصهوص
دانشههجویان منههاطق محههرومتههر را نههام بههرد .بازگشههایی آزمایشههگاههههای تحقیقههاتی بهههصههورت
نوبتبندیشده و با حفظ فاصل اجتماعی و استفاده از ماسک بهرای ههر شهخص بها مسهئولیت
بررسی و اعمال قوانین توسط مسئول هر آزمایشگاه ،نیازمند نظارت دقیق و کام هیهأت نهاظر
دانشگاه است تا تحقیقات دانشگاهی در بحران ایجادشده بهطور مؤثر تداوم یابد .بازگشایی ایهن
محیطها باید بهصورت مرحله به مرحله و بها توجهه بهه شهرایط موجهود شهیوع ویهروس باشهد.
کتابخانهها باید دسترسی آسان و رایگان به مناب کتابخانهای و الکترونیکی را برای دانشهجویان،
پژوهشگران و دانشمندان فراهم آورند و امکان اشتراک بهین دانشهگاهی را نیهز تسههی کننهد.
اسکان دانشجویان در خوابگاهها نیز باید با کاهش تعداد افراد به یک تا دو نفر در هر اتاق صورت
گیرد و تردد دانشجویان بین دانشگاه و خوابگاه با سرویسهای مخصوص دارای شهیوهنامههههای
بهداشتی صورت پذیرد .ک سها ،کنفرانسها و جلسات نیز تا حد امکان باید بهصهورت مجهازی
برگزار شود و در صورت نیاز به برگزاری حضوری ،جمعیت کم و رعایت فاصل مطلوب دو متری
مدنظر قرار گیرد .برای برگزاری اینگونه ک سها ،امکان پخش زنده بهصورت مجازی نیهز بایهد
فراهم شود .همهگیری ویروس کرونا سبب تغییر سیاستگذاریهای کلی و تحمی هزینههههای
پیشبینینشدهای شده که ورورت برنامهریزیههای دقیهق و مهدون و همچنهین اتحهاد ملهی و
بینالمللی و انتقال تجارب سودمند در جهان را بر همگان آشکار میسازد.
در ایران نیز همهگیری ویروس کرونا سبب شد که در هم مقهاط نظهام آموزشهی ،شهام
آموزش قب از دانشگاه و دانشگاهی ،ناخواسته ک سههای درس حضهوری تعطیه شهود و بهه
ک سهای مجازی در فضای الکترونیکی روی آورند .البتهه ،برخهی افهراد تصهور مهیکننهد کهه
برگشت به حالت قب از کرونا بهزودی میسر است ،اما بایهد اذعهان کهرد کهه ایهن امهر نههتنهها
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امکانپذیر نیست ،بلکه تحول دیجیتال در دانشگاهها در پسهاکرونا وهرورت دارد [ .]3افهزونبهر
این ،به صرف اینکه در دوران کرونا تمام ک سهای حضوری ،آزمایشگاهها و کارگاهههای عملهی
در دانشگاهها تعطی شد و دانشجویان مجبور به حضور در فضای مجهازی شهدند ،حهد روهایت
دانشجویان بهعنوان کاربران فضای مجازی مشخص نیست .مشخص شدن این مووهوع مسهتلزم
کار پژوهی و سنجش روایت دانشجویان است [ .]1به هر حهال ،امیهد اسهت بها برنامههریهزی و
سیاستگذاری برای تحول دیجیتال در دانشگاههها ،بها عمه بهه تمهیهداتی سهودمند ،پاسهخی
مناسب برای گذر از این بحهران یافتهه شهود و افهزایش توانمنهدی انسهانهها ،افهزایش آگهاهی
اجتماعی ،بهبود بهداشت جامعه و پیشرفت فناوری در جهتی سودمند و کارامهد را در آینهدهای
نزدیک شاهد باشیم.
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