
تأثیــر    ویــروس کرونـــا 
بر آموزش عالی جهان

داده های پیمایش انحصاری QS به ما نشان می دهد که دانشجویان 
بین المللی آینده و مؤسسات آموزش عالی چه واکنشی به این وضعیت 

اضطراری جهانی نشان می دهند.

w
w

w
.i

sc
s.

a
c.

ir

از مجموعه »گزارش های 
بین المللی آموزش عالی و 

بحران کرونا)2(«

ترجمه آریا متین

تاریخ اصل اثر
آوریل 2020 

تاریخ انتشار
24 فروردین 1399



2        تأثیر کروناویروس  بر آموزش عالی جهان

مقدمه

دانشجویانچهواکنشیبهبحرانویروسکرونانشانمیدهند؟
•    ویروس کرونا چه اثری بر برنامه های تحصیلی می گذارد؟

•    دانشجویان درباره تغییر نحوه ارائه مواد آموزشی و افزایش آموزش آنالین چه احساسی دارند؟
•    دانشجویان توقع دارند در خالل این بحران چه صدایی را از دانشگاه هایشان بشنوند؟

مؤسساتآموزشعالیچهواکنشیبهاینوضعیتاضطراریبهداشتجهانینشانمیدهند؟
•    مؤسسات آموزش عالی با چه چالش هایی در جریان این بحران روبرو می شوند؟

•    دانشگاه ها چه تاکتیک هایی را در آغاز شیوع ویروس کرونا به کار بسته اند؟
•    دانشگاه ها تا چه حد از آموزش آنالین استقبال می کنند؟

•    دانشگاه ها به مسئله جذب دانشجو چگونه رسیدگی می کنند؟
•    دانشگاه ها چگونه نقل و انتقال دانشجویان و شراکت های بین المللی را تغییر می دهند؟

•   دانشگاه ها چگونه با دانشجویان بین المللی ارتباط برقرار می کنند؟
•   دانشگاه ها چگونه برنامه های مدیریت بحرانشان را موردبازنگری قرار می دهند؟

نتیجهگیری

QSدرباره

فهرست مطالب
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آخریــن  نتایــج  کــه  »امیدواریــم 
بــر  نظــارت  بــا  بتواننــد  تحقیقاتمــان 
در  کرونــا  ویــروس  کــه  گسســتی 
وضعیــت دانشــجویان بین المللــی آینــده 
برنامه ریــزی  در  اســت  کــرده  ایجــاد 
شــفاف بــرای ســال تحصیلــی آینــده بــه 
مؤسســات آمــوزش عالــی یاری رســانند. 
ایــن داده هــا ضمنــا نشــان می دهنــد 
احتمــاال  کرونــا  ویــروس  تاثیــر  کــه 
ــق  ــدی خل ــر زمان بن ــی را از نظ موضوعات
ــت  ــروری اس ــن ض ــرد بنابرای ــد ک خواه
ــام،  ــن دوره پرابه ــگاه ها در ای ــه دانش ک
ضرب االجل هــای  و  مهلت هــا  نظــر  از 
درخواســت پذیــرش و تاریــخ شــروع 

تــرم، انعطــاف داشــته باشــند.

ــات  ــن اطالع ــه به روزتری ــا ارائ ــت م اولوی
ــن  ــر در ای ــوع تغیی ــان وق ــن در جری ممک
وضعیت اضطراری اســت. در شــرایطی که 
مــا بــه ایفــای نقشــمان به عنــوان شــریک 
مســئول بخــش آمــوزش عالــی ادامــه 
می دهیــم امیدواریــم تــا بینش هایــی 
بــه  بتواننــد  می دهیــم  ارائــه  کــه 
ــرات  ــا از اث ــد ت ــکان دهن ــگاه ها ام دانش
و  دانشــجویان  بــر  ویــروس  نامطلــوب 

کارکنانشــان را کاهــش دهنــد.«

نونزیوکواکوارلی
QSمدیرعامل

در چنــد مــاه گذشــته چشــم انداز آمــوزش عالــی 
ــه  ــه ب ــا )ک ــروس کرون ــترش وی ــل گس ــه دلی ــی ب جهان
COVID-19 نیــز مشــهور اســت( شــدیدا دســتخوش 

ــت ــده اس ــر ش تغیی
ــرای  ــی را ب ــای مداوم ــران، پیمایش ه ــن بح ــی ای QS ط
تعییــن اهــداف و احساســات دانشــجویان بین المللــی 
راســتای  در  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  آینــده 
اطالع رســانی و حمایــت از بخــش آمــوزش عالــی برگــزار 

ــت. ــرده اس ک
بــدو  از   » آینــده  بین المللــی  »دانشــجوی  پیمایــش 
 11000 تــا  شــده  موفــق  فوریــه  اواســط  در  تاســیس 

دانشــجو را بــه خــود جــذب کنــد.
ــن  ــای ای ــی یافته ه ــه بررس ــع  ب ــزارش جام ــن گ در ای
ــا  ــن واکنش ه ــر ای ــوه تغیی ــم و نح ــش می پردازی پیمای
ــی  ــا را بررس ــروس کرون ــداوم وی ــا ت ــان ب ــول زم در ط

می کنیــم
ــه  ــت ک ــده اس ــن ش ــز تدوی ــه نی ــش ضمیم ــک پیمای ی
دانشــگاه های  عالــی  آمــوزش  متخصصــان  مختــص 
 400 از  بیــش  شــامل  و  اســت  جهــان  سراســر 

می شــود. پاســخ دهنده 
ــر  ــه تاثی ــا ازجمل ــن یافته ه ــی ای ــه بررس ــه ب در ادام
آن هــا بــر پذیــرش، ارائــه آمــوزش آنالیــن، مدیریــت 
دیگــر  حوزه هــای  از  طیفــی  و  دانشــگاه  پردیــس 

خواهیــم پرداخــت.
ــی از  ــا و آگاه ــن بینش ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــا ب لطف
چگونگــی ســازگار شــدن بخــش آمــوزش عالــی بــا ایــن 
ــم  ــا آن مواجهی ــی ب ــه همگ ــد ک ــی جدی ــت طبیع وضعی

ادامــه متــن را مطالعــه کنیــد.

مقدمه
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دانشــجویان در کلیــه بخش هــای آمــوزش عالــی بــه علــت اعمــال محدودیت هــای ســفر و فاصله گــذاری اجتماعی]فیزیکــی[، 
ــر  ــت تاثی ــدت تح ــا به ش ــدن مرزه ــته ش ــگاه و بس ــای دانش ــدن پردیس ه ــته ش ــه، بس ــال قرنطین ــازی، اعم ــه س ــات ایزول اقدام

ــد. ــرار گرفته ان ــا ق ــروس کرون گســترش وی
QS در اواســط فوریــه پیمایــش مــداوم دانشــجویان بین المللــی آینــده را بــا هــدف درک واکنــش دانشــجویان بــه شــرایط کنونــی 

اضطــراری بهداشــت جهانــی و نحــوه تغییــر ایــن واکنــش در طــول زمــان آغــاز کــرد.
در ادامــه، داده هــای گرایــش مربــوط بــه تغییــرات تصمیم گیــری دانشــجویان بین المللــی آینــده و معنــا و مفهــوم ایــن واکنــش 

بــرای موسســه شــما را به تفصیــل تشــریح خواهیــم کــرد.
ویروس کرونا چه تاثیری بر برنامه های تحصیلی می گذارد؟

 مــا در پیمایشــی کــه دربــاره دانشــجویان بین المللــی آینــده برگــزار کردیــم از پاســخ دهندگان پرســیدیم کــه آیــا ویــروس کرونــا 
بــر برنامه هایشــان بــرای تحصیــل در خــارج تاثیــر گذاشــته اســت؟ در نمــودار زیــر درصدهــای کل به دســت آمده در طــول دوره 

پیمایــش را مشــاهده می کنیــد.

 

ما به بررسی این نکته پرداختیم که پاسخ های دانشجویان در جریان تشدید این بحران به چه نحو تغییر می کنند.
در بخش هــای بعــد خواهیــم دیــد کــه پاســخ دهندگان بیشــتری بــه دلیــل ویــروس کرونــا به مــرور زمــان برنامه هــای تحصیلشــان 
ــر می دهنــد. جالــب اســت کــه بیشــترین افــت پاســخ دهندگانی کــه می گفتنــد برنامــه تحصیلی شــان تحــت  در خــارج را تغیی
تاثیــر قــرار نگرفتــه اســت و بیشــترین افزایــش کســانی کــه گفتــه بودنــد، برنامه شــان تغییــر کــرده اســت را در هفتــه مربــوط بــه 

ســیزدهم تــا نوزدهــم مــارس شــاهد هســتیم.

دانشجویان چه واکنشی به بحران ویروس کرونا نشان می دهند؟

بله خیر نمی دانم
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ضمنــا شــمار بیشــتری از دانشــجویان بــا ابهــام فزاینــده دربــاره برنامه هــای سفرشــان مواجــه شــده اند و افزایــش معنــادار کســانی 
را شــاهد هســتیم کــه می گفتنــد نمی داننــد آیــا ایــن بحــران از منظــر شــخصی بــر آن هــا تاثیــر می گــذارد یــا خیــر.

ایــن تغییــر معنــادار احتمــاال بــه دلیــل ایــن حقیقــت رخ داده اســت کــه ســریع ترین نــرخ افزایــش تعــداد موردهــای بیمــاری و 
مــرگ کــه نماینــده تشــدید ســریع ویــروس کرونــا بــود را در ایــن هفتــه شــاهد بودیــم.

آیا ویروس کرونا بر برنامه های تحصیل در خارج شما تاثیر گذاشته است: سیر تغییر پاسخ ها به مرورزمان
 

بله خیر نمی دانم

14-20ام فوریه21-27ام فوریه28 فوریه - 5ام مارس16-12ام مارس13-19ام مارس20-26ام مارس

ضمنــا QS ایــن ســوال را از دانشــجویان بین المللــی آینــده پرســیده اســت کــه ویــروس کرونــا چــه تاثیــری بــر برنامه های تحصیلشــان 
در خــارج از کشــور گذاشــته اســت. پاســخ ها شــامل گزینه هــای زیــر می شــدند: تعویــق ورود بــه دانشــگاه در ســال بعــد، تصمیــم 

بــه تحصیــل در کشــور متفــاوت، انصــراف از تحصیــل در خــارج از کشــور، ســایر علــل، یــا هیچ یــک از مــوارد فــوق
 

  در حال حاضر قصد دارم ورودم را تا سال بعد به تعویق بیندازم
  دیگر نمی خواهم در خارج تحصیل کنم

  در حال حاضر قصد تحصیل در کشور متفاوتی را دارم
سایر

هیچکدام
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ــش  ــر داده هــای گرای ــد. در نمــودار زی ــان نشــان می دهن ــادار قابل درکــی را در طــول زم ــرات معن پاســخ های دانشــجویان تغیی
ــد: ــاهده می کنی ــه را مش مربوط

  در حال حاضر قصد دارم ورودم به دانشگاه را تا سال آینده به تعویق بیندازم
  در حال حاضر قصد دارم در کشور متفاوتی تحصیل کنم

 در حال حاضر نمی خواهم در خارج از کشور تحصیل کنم
هیچ کدام

14-20 فوریه 21-27 فوریه 28 فوریه - 5 مارس 6-12 مارس 13-19 مارس 20-26 مارس

مــا از دانشــجویان بین المللــی آینــده خواســتیم تــا در قالــب جمالتــی بــه مــا بگوینــد چــرا ویــروس کرونــا بــر برنامــه تحصیلشــان 
در خــارج از کشــور تاثیــر گذاشــته اســت.

ــای  ــن مصاحبه ه ــکالت گرفت ــا، مش ــو پروازه ــگاه ها، لغ ــدن دانش ــته ش ــفر، بس ــای س ــاره محدودیت ه ــا درب ــیاری از آن ه بس
ــد. ــت می کردن ــتی صحب ــای بهداش ــان و نگرانی ه ــق امتح ــا تعوی ــو ی ــان، لغ ــای زب ــا آزمون ه ــزا ی ــای وی ــیه، تقاض بورس

در بخش زیر گزیده ای از پاسخ های دانشجویان بین المللی آینده را مشاهده می کنید:

»بسیاری از امتحان هایی که الزم بود برای درخواست پذیرش در آن ها شرکت کنم به دلیل COVID-19 لغو شده یا 
زمانشان تغییر کرده است. به همین دلیل فرصت تحصیل در خارج را از دست داده ام.«

»یکی از اعضای خانواده ام در قرنطینه است و به همین دلیل نمی توانم روند درخواست پذیرش و پرداخت را 
به موقع انجام دهم بنابراین نیاز دارم تا طول دوره نامه پذیرشم افزایش پیدا کند.«



      تأثیر کروناویروس  بر آموزش عالی جهان        7     

»در حال حاضر نمی خواهم پس اندازم را در سال تحصیلی 2021|2020 خرج کنم زیرا نگرانم که مبادا بحران ویروس 
کرونا خاتمه پیدا نکند و همچنان همه کالس ها آنالین باشند. نمی خواهم هزاران دالر شهریه را فقط برای دسترسی 

به کالس های آنالین بپردازم. ضمنا نمی توانم پروازهایم را به طور قطعی رزرو کنم«

»COVID-19 در سراسر جهان گسترش یافته و شرکت های هواپیمایی، روند ورود و خروج مسافر از کلیه کشورها را 
متوقف کرده اند. خانواده ام در حال حاضر از فرستادن من به هرجایی می ترسند چه یک کشور خارجی باشد و چه فقط 

رفتن به مغازه خواروبارفروشی! اکنون برای ادامه تحصیالتم از پلتفرم های تحصیل آنالین استفاده می کنم.«

»این روزها از خارج رفتن می ترسم. جهان در حال مواجهه با فروپاشی اقتصادی است؛ بنابراین دسترسی به 
آموزش می تواند پرهزینه شود. این وضعیت برای خودم و خانواده طبقه متوسطم قابل تحمل نیست. تقریبا تمامی 

کشورها، پذیرش دانشجویان خارجی را متوقف کرده اند. این اقدام آن ها، صفی طوالنی از نامزدهای بورسیه را 
ایجاد خواهد کرد. این شرایط مرا می ترساند زیرا ریز نمره یا صالحیت خارق العاده ای ندارم. تمام آنچه دارم ذهنیتی 

سخت کوش و رویای انجام کاری مفید است.«

»امتحان GMAT من به دلیل ویروس کرونا لغو شد. مطمئن نیستم چه وقت و چگونه می توانم امتحانم را به اتمام برسانم. 
نمی دانم آیا می توانم در دانشگاه های برتر به موقع ثبت نام کنم یا خیر و آیا می توانم به موقع روادید F1 را بگیرم؟«

»نمی دانم مرزها دوباره چه وقت باز می شوند.«

»ویروس کرونا با سرعتی بیش ازحد در کشورهای همسایه در حال گسترش است. والدینم از فرستادنم به خارج از 
کشور می ترسند.«

ایــن نقل قول هــا ترس هــا و نگرانی هــای دانشــجویان بین المللــی آینــده را نشــان می دهنــد. دانشــگاه ها بایــد ســریعا تــالش کننــد 
تــا ایــن نگرانی هــا را کاهــش دهنــد و بــه برخــی ســواالت مبــرم به ویــژه پرســش های مربــوط بــه انعطــاف در ضرب االجل هــای 

درخواســت پذیــرش و تامیــن مالی دانشــجویان پاســخ دهند.
دانشجویان درباره تغییر نحوه ارائه مواد آموزشی و افزایش آموزش آنالین چه احساسی دارند؟

در شــرایطی کــه بحــران ویــروس کرونــا ادامــه پیــدا می کــرد QS ســوالی را بــه پیمایــش خــود افــزود کــه از دانشــجویان بین المللی 
آینــده می پرســید آیــا بــه علــت ویــروس کرونــا بــه تحصیــل در دوره مــدرک آنالیــن عالقه منــد شــده اند؟

از تاریــخ 26 مــارس، 58% از دانشــجویان بین المللــی آینــده قــدری عالقــه بــه تحصیل مــدرک آنالیــن را به دلیــل محدودیت های 
ویــروس کرونــا ابــراز کردنــد درحالی کــه فقــط 42% اعــالم کردنــد کــه هیچ عالقــه ای به تحصیــل آنالیــن ندارند.

بعــالوه 51% از دانشــجویان بین المللــی آینــده در ایــن پیمایــش اظهــار داشــتند کــه انتظــار دارنــد دانشــگاه ها بخــش بیشــتری از 
تدریسشــان را بــه حالــت آنالیــن منتقــل کننــد.



8        تأثیر کروناویروس  بر آموزش عالی جهان

ــا از دیدگاه هــای  ــه کــرده اســت ت ــد، مصاحب ــام کرده ان ــا ثبت ن ــا دانشــجویانی کــه اکنــون در دانشــگاهی در ایتالی ــرا ب QS اخی
آن هــا دربــاره آمــوزش آنالیــن تحــت شــرایط قرنطینــه مطلــع شــود.

اســووا  دانشــجوی ســال ســوم زبــان دانشــگاه توریــن می گویــد دانشــگاه از نظــر بــه کاربســتن اقدامــات ســخت گیرانه ازجملــه 
تعلیــق کالس هــا و بســتن کتابخانه هــا به ســرعت وارد عمــل شــده اســت.

او می گوید »به عقیده من ]کارکنان دانشگاه[ به بهترین نحوی که می توانستند وارد عمل شدند. روش هایی نظیر ارائه 
پاورپوینت ها، خالصه های درس، تدریس های از پیش ضبط شده، کمک بسیار موثری به دانشجویان کردند.«

»در مـورد خـودم می توانـم بگویـم کـه چون در رشـته زبـان تحصیـل می کنـم، ترجمه های متفاوتـی به من داده شـد 
تـا آن هـا در خانـه انجـام دهـم و اکنـون به جـای ارائـه آن هـا در کالس، آن ها را بـا ایمیل برای مدرسـانم می فرسـتم و 

آن هـا بـا ایمیـل به مـن نمره می دهنـد. این سیسـتم، بسـیار کارآمد اسـت.«

دانشجویان در خالل این بحران توقع دارند چه صدایی را از دانشگاه هایشان بشنوند؟
امبرتــو، دانشــجوی پزشــکی ســال پنجــم دانشــگاه بولونیــا در جریــان بحــث دربــاره اینکــه دانشــجویان چــه نــوع پیام رســانی و 

ــد. ــا کنن ــران ایف ــن بح ــی را در ای ــش مهم ــد نق ــگاه ها می توانن ــد دانش ــد، می گوی ــگاه ها می خواهن ــی را از دانش ارتباط
»به عقیده من دانشگاه ها باید راه های ارتباط با دانشجویان را باز نگهدارند ودر این دوره دشوار به دانشجویانشان، 
توصیه هـای مناسـبی ارائـه دهنـد و اطمینـان خاطر ببخشـند. ضمنا تصـور می کنم آن هـا موظف اند تـا اطالعات علمی 
مهـم را بـا هیئت علمـی و دانشـجویان به اشـتراک بگذارند تا آن هـا نیز به نوبه خود به خانواده هایشـان اطالع رسـانی 

کننـد. راه حـل واقعـی این ویروس، تغییر رفتار اسـت و دانشـکده ها باید تا سـرحد امکان به افـراد آموزش دهند.«

اسـووا می گویـد برقـراری ارتبـاط شـفاف ضـروری اسـت: »از دانشـگاهم توقعـم دارم تـا دربـاره امتحان هـا و روندهـای 
نمـرده دهـی بـه مـا اطالع رسـانی کنـد. هرچنـد می دانـم کل ایـن وضعیت بـرای همـه جدید اسـت و هیچ کـس واقعا 
نمی دانـد چگونـه بایـد بـا آن مواجـه شـود. آن هـا در حال انجـام بهتریـن کاری هسـتند کـه از عهده شـان برمی آید.«

در پیمایــش QS از دانشــجویان بین المللــی آینــده از پاســخ دهندگان خواســتیم تــا جمالتــی کــه بیشــترین اطمینــان را دربــاره اثــر 
ویــروس کرونــا بــه آن هــا می دهنــد، بــه ترتیــب رتبه بنــدی کننــد.

بهترین شیوه حفاظت از خود در برابر ویروس کرونا شستن منظم دستهاست.

اگر احساس بیماری می کنید و نشانه های کرونا در شما وجود دارد یا از فردی مبتال به این 
بیماری مراقبت می کنید، فقط الزم است که ماسک صورت بزنید.

اکثر مبتالیان به ویروس کرونا بدون نیاز به درمان بهبود پیدا می کنند.

صرفًا حدودًا یک ششم از کسانی که به ویروس کرونا مبتال می شوند به درمان نیاز دارند.

هیچکدام
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دانشــگاه در جریــان ارتبــاط بــا دانشــجویان بایــد ایــن پیام هــا را بــه خاطــر داشــته باشــد و بــرای پیام هایــی کــه بیشــترین اطمینــان 
را در دانشــجویان ایجــاد می کننــد، اولویــت قائــل شــود

ــرای دانشــجویان  ــد خــط کمک رســانی 24 ســاعته ای را ب ــده داشــتند کــه دانشــگاه ها بای بعــالوه 52% از پاســخ دهندگان عقی
تامیــن کننــد.

در بخــش بعــد بــه بررســی نحــوه ای ارتبــاط دانشــگاه ها بــا دانشــجویان، نحــوه تغییــر گــردش کار دانشــگاه ها و واکنــش آن هــا 
بــه تهدیــد مــداوم ویــروس کرونــا می پردازیــم.
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ــن و  ــه ســمت آمــوزش آنالی ــه بســتن پردیس هــای دانشــگاه و حرکــت ب ــا وادار ب ــا آغــاز کرون ــان ب دانشــگاه های سراســر جه
ــده اند. ــی ش ــای دیجیتال ابزاره

ــه  ــن مؤسســات ب ــر نحــوه واکنــش ای ــا هــدف درک بهت ــی ب ــش از مؤسســات آمــوزش عال ــداوم پیمای QS  مشــغول انجــام مت
ــی اســت. ــی کنون ــت اضطــراری بهداشــت جهان موقعی

هــدف QS از انجــام ایــن کار، در میــان گذاشــتن بینش هــا و درس هــای آموخته شــده از دانشــگاه های سراســر جهــان و 
ــد. ــر افتاده ان ــه دردس ــام ب ــن دوران پرابه ــه در ای ــت ک ــی اس ــوزش عال ــات آم ــتیبانی از مؤسس پش

گاهــی از نحــوه بازنگــری ارائه هــای آموزشــی دانشــگاه ها در راســتای خدمت رســانی بهتــر بــه دانشــجویان و ســازگاری  بــرای آ
بــا ایــن وضــع جدیــد بــه بخش هــای بعــد مراجعــه کنیــد

مؤسسات آموزش عالی در این بحران با چه چالش هایی مواجه شده اند؟
دانشگاه ها در اثر شیوع ویروس کرونا با چالش های بی سابقه ای مواجه شده اند.

دانشــگاه های بســیاری بــرای عبــور از ایــن بحــران بــرای حفــظ مــداوم ارائــه دروس، اطمینــان از تعــداد جــذب دانشــجویان قــوی 
و ارائــه ارتبــاط روشــن بــا کارکنــان و دانشــجویان در تــالش هســتند.

مــا به عنــوان بخشــی از پیمایــش مــداوم QS از نماینده هــای دانشــگاه خواســتیم تــا بزرگ تریــن چالش هــای پیــش روی 
ــد. ــان بگذارن ــا در می ــا م ــر را ب ــرایط حاض ــان در ش موسسه ش

در اینجا صرفا تعدادی از پاسخ هایی که دریافت کرده ایم را مشاهده می کنید:

»حفظ ایمنی و سالمت دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان کنونی مان در عین تالش برای عادی نگه داشتن عملیات 
جاری مان. ما نگران افت ثبت نام در تابستان و پاییز هستیم.«

»بزرگ ترین چالش ما، عدم امکان آگاهی از اطالعات درست و نادرست است. بعالوه زندگی در کشوری همچون 
هندوراس که سیستم بهداشتی قابل اطمینانی ندارد موجب می شود تا اطمینان از این که موسسه مان آماده بحران 

است یا نیست، دشوار باشد.«

»بزرگ ترین چالش ما چگونگی انتقال از آموزش سنتی به آموزش آنالین و نحوه غلبه بر مشکل درس ها و 
آموزش های عملی است.«

مؤسسـات آموزش عالی چه واکنشـی به این وضعیت اضطراری بهداشت 
جهانی نشان می دهند؟
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»بزرگ ترین چالش هایمان عبارت اند از برنامه ریزی پیوسته، ارتباطات و مواجهه با ابهام«

»تاثیر این بحران بر تعداد دانشجویان قابل توجه است و این روند به معنای ایجاد فشار در جهت جابجایی منابع مالی 
برای رفع کمبودهایی است که پدید می آیند. ضمنا مسائلی نیز درباره گزینه های ارتباطی و تحصیل راه دور ایجاد 
می شوند که در شرایطی که باید جزئیات دسترسی به اطالعات و منابع موردنیاز بررسی شوند، دائما مشکالتی را 

ایجاد می کنند.«

»حفظ ایمنی و رفاه دانشجویان و کارکنان ما، جلوگیری از ایجاد هراس، حفظ پیشرفت آموزشی با راه حل نوآورانه ای 
آموزشی نظیر انتقال به روش آنالین، رسیدگی به کسری مالی ناشی از دانشجویان کمتر و هزینه های مربوط به 

الزامات مرتبط با ویروس کرونا و حفظ جریان ورودی دانشجویان بین المللی مان، بزرگ ترین چالش های ما هستند.«

دانشگاه ها چه تاکتیک هایی را با آغاز شیوع ویروس کرونا به کار بسته اند؟
دانشگاه ها در مواجهه با این چالش ها از طیفی از اقدامات برای سازگاری با این شرایط جدید استفاده کرده اند.

گاهــی از آنکــه دانشــگاه ها از چــه تاکتیک هایــی را اســتفاده می کننــد از پاســخ دهندگاِن پیمایــش پرســیده اســت  QS بــرای آ
کــه آیــا اقدامــات زیــر را در موسسه شــان انجــام داده انــد یــا خیــر:

 
ارائه برخی دروس برنامه ریزی شده به شیوه آنالین

به تعویق انداختن تاریخ آغاز برخی از دوره های آموزشی تا ترم بعد

تعویق مهلت درخواست پذیرش برای دوره پذیرش بعدی در دانشگاه

تغییر مهلت قبول درخواست پذیرش برای ترم بعد

تعویق برخی پذیرش های سال 2020 تا سال 2021

آغاز برگزاری امتحانات زبان انگلیسی

گنجاندن دوره های زبان انگلیسی پیش ترم فشرده در برنامه مدرک اصلی

در ادامه برخی از این تاکتیک ها را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.
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دانشگاه ها تا چه حد از آموزش آنالین استقبال می کنند؟
ــل  ــن منتق ــوزش آنالی ــه آم ــای آموزشــی برنامه ریزی شده شــان را ب ــش، برخــی دوره ه درحالی کــه 50% از پاســخ دهندگان پیمای

کــرده بودنــد امــا بــا تــداوم بحــران ویــروس کرونــا احتمــاال ایــن رقــم همچنــان افزایــش خواهــد یافــت.
ــل  ــه دلی ــده ب ــی آین ــجویان بین الملل ــم، 58% از دانش ــالم کردی ــع اع ــزارش جام ــن گ ــب همی ــر در قال ــه پیش ت ــور ک همان ط
محدودیت هــای ویــروس کرونــا قــدری عالقــه بــه تحصیــل در دوره مــدرک آنالیــن را ابــراز می کردنــد درحالی کــه 42% اظهــار 

می کردنــد کــه هیــچ عالقــه ای بــه تحصیــل آنالیــن ندارنــد.
ــتری از  ــش بیش ــگاه ها بخ ــد دانش ــار دارن ــه انتظ ــد ک ــش گفتن ــن پیمای ــده در ای ــی آین ــجویان بین الملل ــالوه 51% از دانش بع

ــد. ــوق دهن ــن س ــس آنالی ــمت تدری ــه س ــا را ب تدریس ه
شــرکت های فنــاوری آموزشــی نظیــر iTeach.world، Raftr، Aula و Intergreat در حــال ارائــه ابزارهــای آمــوزش راه دور و 

ــه دانشــگاه های سراســر جهــان هســتند. ــرای یاری رســاندن ب ــن به صــورت رایــگان ب پلتفرم هــای آنالی
ژان-پیـر گیتـارد  مدیرعامـل و موسـس iTeach.world می گویـد »بزرگ ترین چالشـی کـه پیش روی دانشـجویان موجود 
دارد، پهنـای بانـد اینترنـت اسـت. خـب همـه آنالین می شـوند امـا در برخی کشـورها و در برخـی مناطق، زیرسـاخت 
اینترنت برای این شـرایط مناسـب نیسـت. این موضوع بر تجربه برخی معلمان و دانشـجویان تاثیر منفی می گذارد.«

»بـه عقیـده مـن بایـد مـدارس را مجبـور کرد تـا تغییراتی کـه الزم اسـت را ایجاد کننـد زیـرا در پس زمینه ایـن تغییر 
بـازار عظیـم، مـردم دریافته انـد که ما این ابزارهـای ارتباطی را در اختیـار داریم... این موضوع مـردم را بیدار می کند 

و باعـث می شـود تا رویکردشـان به آمـوزش را مدرن تـر کنند.«

این همان احساسی است که رابرت هسیونگ ، مدیرعامل چینی شرکت آموزشی آنالین EMERITUS نیز دارد:
»حرکـت انبـوه بـه سـمت آنالیـن شـدن، سیسـتم آموزشـی را وادار می کنـد تـا بفهمـد چگونـه بایـد مشـارکت در 
دوره های آموزشـی اش را به سـطح مناسـبی برسـاند. این باعث خلق پنجره ویژه ای برای ما در راسـتای ارتقای تجربه 

حمایـت از ایـن مـدارس می شـود.«

»بـه عقیـده مـن ویـروس کرونـا مدرسـان و معلمـان را بـه ایجـاد انقالبـی در شـیوه تدریسشـان و حرکـت از مـدل 
سخنران-شـنونده به سـوی مـدل تعاملـی و آموختـن از طریـق عمـل کـردن وادار خواهد کرد. مـا آمادگـی خوبی برای 

بهـره بـردن از ایـن مـوج داریم.«

دانشگاه ها چگونه به مسئله جذب دانشجو رسیدگی می کنند؟
بسیاری از چالش هایی که در بخش های پیش ذکر شدند، نگرانی های مبرمی هستند که ذهن متخصصان دانشگاه را درباره 

دستیابی به اهداف جذب دانشجو به خود مشغول کرده اند.
دانشجویان بین المللی هرساله در بسیاری از دانشگاه ها بیشترین درآمد مورد نیاز دانشگاه را تامین می کنند. دانشگاه ها به دلیل 
محدودیت های سفر و بسته شدن مرزها با این حقیقت مواجه شده اند که شاید این درآمد در سال تحصیلی آینده به میزان قابل توجهی 

کاهش پیدا کند.



      تأثیر کروناویروس  بر آموزش عالی جهان        13     

50% از پاسخ دهندگان پیمایش QS عقیده داشتند که ویروس کرونا اثر مخربی بر تعداد درخواست های پذیرش در موسسه شان 
خواهد داشت.

در مقابل 26% تصور می کردند که تعداد درخواست های دانشجویان یکسان باقی می ماند و 6% می گفتند که میزان درخواست ها 
افزایش پیدا خواهد کرد و 18% نیز نمی دانستند که این موضوع چه تاثیری خواهد داشت.

34% از پاسخ دهندگان در حال حاضر برای رسیدگی به مسئله تغییرات پذیرش دانشجویان به دنبال متنوع کردن کشورهای منبعی 
بودند که برای اهداف پذیرش دانشجویان به آن ها تکیه می کردند.

هرچند 30% از پاسخ دهندگان همچنان در حال بررسی گزینه تنوع بخشی بودند اما 20% به دنبال تنوع بخشی نبودند و 16% نیز 
می گفتند که نمی دانند چه کار خواهند کرد.

برای گسترش فعالیت های پذیرش دانشجویشان هستند و  بازارها  از  مؤسسات آموزش عالی در حال بررسی طیف گسترده ای 
کشورهای برزیل، کلمبیا، فرانسه، هند، اندونزی، کنیا، مالزی، مکزیک، پاکستان، فیلیپین، جمهوری کره، عربستان سعودی، 

آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی و ویتنام همگی به عنوان قلمروهای جدید جذب دانشجو نام برده می شدند.
هنگامی که از مؤسسات آموزش عالی پرسیده شد کدام اقدامات را برای جذب دانشجو در دوره ویروس کرونا واجد اهمیت کمتر 

یا بیشتری هستند، آن ها این گونه پاسخ دادند:

رویدادهای دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

جلسات آنالین یک به یک باکیفیت

تولید سرنخ

جلسات حضوری یک به یک باکیفیت

رویدادها و نمایشگاه های حضوری

مهم ترقابل اعمال نیستکم اهمیت تر

مطابــق انتظــار، در شــرایطی کــه ویــروس کرونــا دانشــجویان و مؤسســات بیشــتری را بــه مالقــات و ارتبــاط از طریــق ابزارهــای 
دیجیتــال مجبــور می کنــد، روش هــای دیجیتــال و آنالیــن اهمیــت بیشــتری پیــدا می کننــد. در جریــان بحــث دربــاره الزامــات 
زبانــی بــرای دانشــجویان بین المللــی، 39% از مؤسســات گفتنــد کــه دانشــجویانی کــه بــه دلیــل محدودیت هــای ویــروس کرونــا 

در امتحانــات ضــروری زبــان قبــول نشــده اند را پذیــرش نخواهنــد کــرد.
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برعکس 17% گفتند که این قبیل دانشجویان را می پذیرند و 27% گفتند که همچنان در حال بررسی این تغییر هستند.
گزارش هــای اخیــر می گوینــد کــه در حــال حاضــر بیــش از 1000 موسســه آمریکایــی نتایــج امتحانــات زبــان »تســت انگلیســی 
دوئولینگــو « )یــک برنامــه آموزشــی زبــان( را به عنــوان مــدرک پشــتیبان در کنــار ســایر مقیاس هــای مهــارت انگلیســی یــا حتــی 

ــد. ــوان مــدرک مســتقل می پذیرن به عن
دانشگاه ها چگونه نقل و انتقال دانشجویان و شراکت های بین المللی را تغییر می دهند؟

نقل و انتقال دانشجویان و کارکنان به وضوح تحت تاثیر گستره ویروس کرونا قرار گرفته است. دفاتر بین المللی در گوشه و کنار 
جهان در جریان سازگاری با چشم انداِز آموزش عالی بسیار متفاوِت آینده به سرعت در حال تغییر عملیاتشان هستند. طبق تحلیلی 
که انجام دادیم، 52% از پاسخ دهندگان معتقد بودند که نقل و انتقال دانشجویان توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد و %37 

گفتند که هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و 11% نیز گفتند که توجه کمتری به این موضوع خواهد شد.
خوشبختانه یافتن و ارتباط با دانشجویان و کارکنان سیار برای اکثر مؤسسات آسان است و 28% از مؤسسات گفتند که این کار 

برایشان بسیار ساده است 42% گزینه نسبتا ساده را انتخاب کردند و فقط 8% گفتند که این کار نسبتا دشوار است.
هنگامی که به مبحث شراکت های بین المللی رسیدیم، 44% از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که به موضوع شراکت های بین المللی توجه 
بیشتری می شود درحالی که 46% گفتند که هیچ تغییری ایجاد نمی شود و 11% گفتند که توجه کمتری به این شراکت ها می شود. در 

ماه های آتی، ارتباط شفاف و پیوسته، بیش از هر زمان دیگری به جزئی حیاتی از شراکت های بین المللی تبدیل خواهد شد.
دانشگاه ها چگونه با دانشجویان بین المللی ارتباط برقرار می کنند؟

با توجه به ابهامی که هم اینک نیز بسیاری از دانشجویان بین المللی با آن مواجه هستند، QS از مؤسسات آموزش عالی پرسید که تا 
چه حد با دانشجویان بین المللی کنونی شان درباره اخبار و به روزرسانی های مرتبط با ویروس کرونا تماس برقرار می کنند.

نتایج به دست آمده در نمودار زیر درج شده اند:
 

ما به شکل خاص با نمی دانم
دانشجویانمان درباره کرونا 

تماس نمی گیریم

چند بار در هفتههر روز یا بیشتریک بار در هفتهدوهفته یکبار یا کمتر
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ظاهرا درحالی که اکثر مؤسسات مکررا با دانشجویان بین المللی درباره به روزرسانی های مرتبط با ویروس کرونا تماس می گیرند اما 
برخی مؤسسات فرصت های کلیدی اطالع رسانی و اطمینان بخشیدن به دانشجویان بین المللی را از دست می دهند.

اکثر مؤسسات آموزش عالی از ایمیل برای اعالم به روزرسانی های ویروس کرونا استفاده می کنند )87%( درحالی که تقریبا نیمی 
از آن ها از رسانه های اجتماعی )44%( و برخی از تلفن )24%( استفاده می کنند و برخی نیز از وی چت  )17%( برای ارتباط با 

دانشجویان چینی استفاده می کنند.
هنگامی که این سوال مطرح شد که آیا رضایت و حفظ دانشجویان بین المللی در بحث های برنامه ریزی پس از ویروس کرونا 
بررسی شده است یا خیر، 25% از مؤسسات گفتند که این کار را انجام داده اند، 36% گفتند که انجام نداده اند و 39% نیز اطالعی 

نداشتند.
آموزش  ابزارهای  اهمیت  بر  بسیاری  بودند عده  بررسی کرده  را  بین المللی  دانشجویان  میان موسساتی که رضایت و حفظ  از 
آنالین، تعلیم افراد دارای مهارت محدود انگلیسی درباره این ابزارها، اطمینان بخشی به دانشجویان بین المللی و رسیدگی فوری به 

نگرانی های آن ها تاکید می کردند.

دانشگاه ها چگونه برنامه های مدیریت بحرانشان را موردبازنگری قرار می دهند؟
QS عالوه بر پیمایش مداومی که از نمایندگان دانشگاه ها و درباره واکنششان به ویروس کرونا برگزار می کند، پیمایش دیگری از 

بیش از 300 فرد دانشگاهی و متخصص دانشگاه را برای درک بهتر رویکرد آن ها به مدیریت بحران آغاز کرده است.
از میان مؤسسات شرکت کننده در پیمایش، 73% دارای نوعی برنامه مدیریت بحران بودند، 25% چنین برنامه ای نداشتند و 2% نیز 

نمی دانستند که آیا موسسه شان برنامه مدیریت بحرانی را تدوین کرده است یا خیر.
هنگامی که از پاسخ دهندگان خواستیم تا نظرشان را درباره اثربخشی برنامه مدیریت بحران موسسه شان اعالم کنند، پاسخ ها متفاوت 

بودند:

 

شدیدًا مؤثراصاًل مؤثر نیست بسیار مؤثر نسبتًا مؤثر کمی مؤثر

این نشان می دهد که اکثر نهادها اهمیت مدیریت بحران را درک می کنند، برنامه مدیریت بحران را اجرا کرده اند و آن را موثر 
می دانند )البته از نظر برخی این برنامه ها »نسبتا موثر« بودند(. درصورتی که شرایط اضطراری بهداشت جهانی کنونی ادامه پیدا کند، 

این موضوع اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت.
در حال حاضر 80% از مؤسسات شرکت کننده در پیمایش، استراتژی ها یا برنامه های مدیریت بحران را برای رسیدگی به گسترش 

ویروس کرونا اجرا می کنند.



16        تأثیر کروناویروس  بر آموزش عالی جهان

هنگامی که درباره نظر پاسخ دهندگان درباره رویکرد بخش آموزش عالی به مدیریت بحران و ویروس کرونا سوال کردیم، بسیاری 
از پاسخ دهندگان بر اهمیت موارد زیر تاکید کردند:

▪  آموزش آنالین   
▪  همکاری و هماهنگی بین المللی   
▪  اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه   

▪  رهبری قدرتمند دانشگاه   
▪  انعطاف در ضرب االجل های ارزیابی و امتحانات   

▪  اقدامات بهداشتی سخت گیرانه تر   
▪ برقراری ارتباط روشن از طرف رهبری دانشگاه و مدیران دانشگاهی   

یـک اسـتاد مهندسـی در آمریـکا بـه مـا گفـت: »آمـوزش عالی بایـد از حیـث ارائـه رویکـرد آرام و سـنجیده بـه مدیریت 
بحـران پیشـگام باشـد و بـدون ایـن کـه ریسـک های منطقـی را کمتر از حـد جلوه دهـد یا نادیـده بگیـرد، درعین حال 

قاطـع و کارآمـد باقـی بماند«

یـک مدیـر و رئیـس دانشـگاه در چین بـه ما این گونه گفت: »مؤسسـات آمـوزش عالـی در مواجهه با بحرانـی نظیر ویروس 
کرونـا کامـال آسـیب پذیر هسـتند زیـرا اکثـر دانشـگاه ها، گروه هـای اجتماعـی بزرگـی هسـتند کـه زمانـی کـه تحـت 
تاثیـر ایـن بیمـاری قـرار بگیرند به گسـترش زیاد بیمـاری منجر می شـوند. هرچند با حمایـت اینترنـت و فّناوری های 
مرتبـط، دانشـگاه ها از بختـی بـرای بررسـی چگونگـی اسـتفاده فعاالنـه از فّنـاوری بـرای توسـعه دروسشـان از طریـق 

روش هـای آنالیـن برخوردار هسـتند«.

درنهایـت یک متخصص پژوهشـی اسـترالیایی به ما گفت »مؤسسـات آموزش عالی همـواره در کار با سـناریو های احتمالی 
ضعیـف هسـتند و بیشـتر تمایـل دارنـد تا به جای آنکـه از پیش آماده شـوند، صرفا بـه بحران واکنش نشـان دهند. 
مؤسسـات اسـترالیایی زیـادی هسـتند کـه با آنالیـن کردن دروسشـان بـه همه گیری جهانـی ویروس کرونـا واکنش 
نشـان داده اند – و این اقدام ممکن اسـت به خلق مواد آموزشـی باکیفیتی منجر شـده باشـد یا نشـده باشـد. معموال 
انگیـزه اصلـی آن هـا بـه درآمـدی مربوط می شـود که اگـر دانشـجویان در دروسشـان ادامه شـرکت نکنند از دسـت 

می دهنـد معمـوال انگیـزه اصلی این قبیـل اقدامات ارتقای رفاه دانشـجویان نیسـت«.

در شرایطی که بحران ویروس کرونا ادامه پیدا می کند مسئولیت مؤسسات آموزش عالی آن است تا بررسی و پیشبرد مداوم استراتژی ها 
و اقدامات مدیریت بحران خود را در دستور کارشان قرار دهند.

به خاطر داشتن این نکته مهم است که انعطاف و توانائی سازگاری سریع با شرایط در حال تغییر بحران در ماه های آینده می تواند 
کمک زیادی به مؤسسات آموزش عالی کند.
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ــم  ــر می بری ــه س ــزی ب ــه در دوران ابهام آمی درحالی ک
بــرای  تــالش  در  پیوســته  می تواننــد  دانشــگاه ها 
ــا  ــتوار ب ــاط اس ــاال و ارتب ــت ب ــوزش باکیفی ــه آم ارائ
دانشــجویان باشــند.برای انجــام ایــن کار الزم اســت 
تــا مؤسســات آمــوزش عالــی بــه نیازهــا و نگرانی های 
ــن  ــا به روزتری ــد و خــود را ب دانشــجویان گــوش دهن

ــه ارتقــا دهنــد. ابزارهــای فّناوران

پیمایش هــا و پژوهــش مــداوم QS بــا هدف پشــتیبانی 
از مؤسســات آمــوزش عالــی در اجــرای ایــن اقدامات 
و ارائــه به روزتریــن بینش هــا دربــاره ایــن انجــام 
می شــوند کــه مؤسســات آمــوزش عالــی همتــای 
آن هــا چــه اقداماتــی را انجــام داده انــد و دانشــجویان 

ــه ایــن اقدامــات دارنــد. چــه واکنشــی ب

در ماه هــای آتــی، ســازگار شــدن مــداوم بــا ایــن 
 QS ــود و ــد ب ــی خواه ــد حیات ــی جدی ــت طبیع حال
ــریک  ــران ش ــن بح ــالل ای ــا در خ ــت ت ــم اس مصم

ــد. ــی باش ــوزش عال ــات آم ــرای مؤسس ــی ب خوب

ــا تیــم  ــد لطفــا ب ــا نگرانی هایــی داری اگــر ســواالت ی
QS در https://www.qs.com/contact تمــاس 

. ید بگیر

بــرای هــر نــوع درخواســت رســانه ای لطفــا بــا ایمیــل 
qspressoffice@qs.com :زیــر تمــاس بگیریــد
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QS یا کواکوارلی سیموندز  ارائه دهنده پیشگام خدمات، تحلیل و بینش به بخش آموزش عالی جهان است و وظیفه خود را توانمندسازی 
افراد پرانگیزه در تمامی نقاط جهان برای تحقق ظرفیت هایشان در زمینه کسب موفقیت آموزشی، نقل و انتقال بین المللی و توسعه 

شغلی، می داند.
فهرست رتبه بندی دانشگاه جهانی QS برای اولین بار در سال 2004 تدوین شد و اکنون به محبوب ترین منبع داده های مقایسه ای جهان 
راجع به عملکرد دانشگاه تبدیل شده است. وبسایت پرچم دار این فهرست در آدرس www.TopUniversities.com قرار دارد و 
149 میلیون بار در سال 2019 از آن بازدید شده است و در سال 2019 بیش از 94000 کلیپ رسانه ای متعلق به QS یا حاوی ارجاع به 

QS توسط خروجی های رسانه ای در سراسر جهان منتشر شده است.
QS فراتر از انتشار فهرست رتبه های دانشگاه های پیشگام بازار جهان به تدوین پیمایش دانشجویان بین المللی – بزرگ ترین پیمایش 
 The – جهانی احساسات، انگیزه ها و سالیق دانشجویان بین المللی آینده – نیز می پردازد. سلسله رویدادهای مواجهه با دانشجوی ما
QS World Grad School Tour، QS World MBA Tour و QS World University Tour –فرصت مالقات با مدیران پذیرش 

دانشجو در برخی از دانشگاه های برتر جهان را طی 348 رویداد در سراسر جهان به 225000 دانشجوی آینده اعطا می کند.
QS در طول شیوع COVID-19 این قبیل برنامه هایش را به صورت موقت به شیوه آنالین برگزار می کند و این اطمینان را ایجاد کرده 
است که مؤسسات سراسر جهان همچنان قادر به ارتباط با استعدادهای سراسر جهان هستند. واکنش QS به همه گیری جهانی ویروس 
کرونا شامل تدوین سلسله ای از منابع بازاریابی دیجیتال برای مؤسسات – که با هدف تسهیل همکاری مداوم باکیفیت با دانشجویان 
بالقوه طراحی شده است – و افتتاح سلسله وبینارهایی است که به هیئت علمی و مدیران دانشگاه امکان می دهند تا بهترین رویه هایشان را 

با هم به اشتراک بگذارند و با همدیگر همکاری کرده و ارائه های آموزشی شان را به سمت کالس درس مجازی سوق دهند.
واحد جمع آوری اطالعات QS – شعبه خدمات حرفه ای و پژوهش QS –تحلیل سفارشی عملکرد مقایسه ای را بر طبق مقیاس های 
محوری برای تمامی ماموریت های مؤسسات آموزشی ازجمله تدریس، تاثیر پژوهشی، جایگاه از نظر شهرت، اشتغال پذیری دانشجویان 

و بین المللی شدن به دانشگاه های سراسر جهان ارائه می کند.
ضمنا این واحد بر همایش های بین المللی QS برای رهبران آموزش عالی نیز نظارت دارد. این همایش ها عبارت اند از:

  ▪  Reimagine Education: برنامه و همایش جایزه پیشگام جهانی برای نوآوری آموزش و یادگیری
▪  EduData Summit: عرصه ای که شاغالن پیشگام جهان در نقطه تالقی حوزه های  داده و آموزش را با هم مرتبط می کند.  

▪  QS APPLE: برجسته ترین همایش آسیا برای رهبران آموزش عالی  
▪  و طیفی از اجالس های موضوعی که همراه با دانشگاه های شریک برگزار می شوند.  

QS در سال 2019 به عنوان بخشی از تعهدش به اهداف پایداری به عنوان شرکت CarbonNeutral® تایید شده است. این تاییدیه، بازتابی 
از اقدامات این شرکت در راستای کاهش اثر منفی بر محیط زیست از طریق سلسله ای از اقدامات موثر و جبران انتشار غیرقابل اجتناب 

گازهای گلخانه ای از طریق پروژه تایید شده جنگلداری جبران کربن در برزیل است.

QS درباره
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