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 چکیده

جامعهه  گوناگون  های بخش ،این ویروس گیری همه امروز است وجهان  مخاطرات ترین مهم از شیوع ویروس کرونا،
جامعه   و  هها  دانشهگاه برای  نیز ویروس کرونا گیری همههمانند هر چالشی،  است.کرده را درگیر  ها دانشگاه ازجمله
 زمینه   درجوامه  علمهی   کهه   شده موجب است. این پدیده همراه آورده به را بسیاری های فرصتو  تهدیدها ،علمی

نهوین   ههای  شیوهآموزش به  ورود به عصر جدیدی ازآمادة و د نارزشمندی کسب کن های تجربه الکترونیکیآموزش 
 توانهد  مهی  است. ایهن مووهوع   پیوند یافتهبا آموزش  نیز فرهنگ و هنر ند.باش بعدی سهآموزش در فضاهای  ازجمله

نیهز   ها کنفرانسبسیاری از  ،. در چند ماه اخیرآموزش باشدروند در سمت یکپارچگی جهانی  به آغازی برای حرکت
جهانی نیز در راستای افهزایش   های سیاست .شدند رو هروب ای گستردهد که با استقبال ان همجازی برگزار شدشیوة به 

میلیهارد دالر   8آمریکا از علوم  بنیاد ملیبودج  ساالنه  که طوری به ،اند اندیشیدهتمهیداتی را علوم کاربردی بودج  
ف را مختل های رشتهدر  محققانتوجه  19-کووید گیری همهلیارد دالر است. از سوی دیگر می 40 در حال تغییر به

سهمت علهوم بنیهادی و یهافتن      طهور گسهترده بهه    بهه در جههان  سهیر تحقیقهاتی   شده مسبب به خود جلب کرده و 
بها مشهک     تحقیقهاتی دیگهر را   ههای  زمینهه این مسئله برخی  .درمان این ویروس تغییر پیدا کندبرای  راهکارهایی

 بها مشهک ت  ، استفاده از فضای مجازی ویکردر علت به نیز ی جهانها دانشگاهبسیاری از . خواهد کرد رو روبهبودجه 
حیات  ،این مسئلهکه  اند شدهمواجه دنبال آن کمبود بودجه  بهدانشجویان خارجی و  نام ثبتکاهش  ازجملهمتعدد 
حفظ و با هدف سراسر جهان تمهیدات ارزشمندی را  های دانشگاه. رو ساخته است هرا با تهدید روب ها دانشگاهبرخی 
. بها توجهه بهه    انهد  اندیشهیده جهانی  آمیز پدیده مخاطرهآموزشی خود و سازگاری هرچه بیشتر با این اهداف  ارتقای
از  گیهری  بههره امید است بها   .پردازیم میارزشمند در جهان  رویکردهایدر این مقاله به بررسی این  ،یادشدهمراتب 

آگهاهی  بهبود و ارتقای علهم و   برای یصتفر ،این تهدید بتوانیم از ،جهانی سودمندتجارب و انتقال  مشارکت علمی
 بسازیم.در کشور 

  .ویروس کرونامخاطرات،  ،19-، کوویدها فرصت دانشگاه، آموزش و یادگیری الکترونیکی،: های کلیدی واژه
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 مقدمه

ر ابتدای سهال  دشیوع ویروس کرونا . [5] شناسی در جهان کنونی دانش نوظهوری است مخاطره

میلیهارد یادگیرنهده در کشهورهای     5/1 از جملهه  ؛شد در جهان تیمخاطراسبب  می دی 2020

گذشهته از ایجهاد   ایهن ویهروس    .[37]شدند حضوری محروم  های ک سمختلف از دسترسی به 

کشهورها را  هم  آموزش عالی و پژوهشی  های نظامآموزش قب  از دانشگاه،  های نظاماخت ل در 

-99از ابتهدای نیمسهال دوم تحصهیلی     تقریبها  ان ایهر  دراسهت.   و به اخت ل کشانده درنوردیده

آمهوزان و   دانهش بهرای حفهظ سه مت     موجهب شهد کهه    19-یهد وکو گیری همهمشک   ،1398

علت  به ،بر آن ع وه. آورند  رویالکترونیکی و آموزش برخط  های سامانهاستفاده از   بهدانشجویان 

های آموزش عالی و تحقیقهاتی و  پژوهشگران در نهاددیگر و علمی  هیأت اعضای  نداشتن حضور

ند. این شو رو روبهبا دشواری  یتحقیق های طرحاجرای  ، عملی های کارگاهو  ها آزمایشگاهتعطیلی 

، امها برخهی   باشدآموزشی و پژوهشی در ک  جهان  های نظامتهدیدی برای موووع ممکن است 

به استفاده از فضای مجازی  انتو می. از این جمله اند کردهفرصت استفاده مثاب   بهز آن ا کشورها

ا، وزارت مثبوع توصهیه کهرده بهود کهه     قب  از شیوع کرون رایزشاره کرد. ادر آموزش عالی ایران 

الکترونیکهی عروهه    صهورت  بهخود را  های درسدرصد  20ند فقط تا توان میی کشور ها دانشگاه

ریس داز فضای مجازی و ته  برای استفاده االصول علیی کشور ها دانشگاهاین اساس نیز  کنند. بر

تبهدی    اجبهار   بهه ویروس کرونا این رغبت  گیری همهپس از  که درحالیبرخط رغبتی نداشتند. 

پهس از   شهد  میعروه  برخط صورت به درس 200فقط  قب  کشور که  1دریک دانشگاه مث   شد.

رخط به  صهورت  بهس ک  5000 شام  حدودحضوری  های ک سهم   ناچار به 19-کوویدشیوع 

تصور کرد که در فرایند گهذار از تهدریس سهنتی بهه تهدریس       توان میاین اساس  . بربرگزار شد

عصهر   در ،بوده است. از طرف دیگر آموزش عهالی  تا چه حد ها یینارساحجم مشک ت و  ،برخط

 آنهها توجهه بهه    رو شهده کهه   هتحهوالتی روبه   با ،هوش مصنوعی و ورود به انق ب چهارم صنعتی

 .[8] است انکارناپذیر

 :های زیر پاسخ داده شود پرسشدر این مقاله سعی شده است به یادشده با توجه به نکات 

های آموزش، فرهنگ و هنر رخ داده  گیری ویروس کرونا چه تحوالت کلی در حوزه با همه. 1

 است؟

بهرای   ییو چهه رویکردهها   بهوده اسهت   های جهان در دوران کرونا چه های دانشگاه چالش. 2

 است؟ شده گرفته نظردر  آنهاشدن با  رو روبه

                                                           
 . شود منظور حفظ اخ ق پژوهشی از ذکر نام دانشگاه خودداری می به .1
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ههای منتخهب جههان وارد     به دانشگاه یخسارت مالچقدر  ،گیری ویروس کرونا براثر همه. 3

 شده است؟

 ههای  نظهام "ویان در جدانش گیری ویروس کرونا بر مهاجرت تحصیلی و جذب چگونه همه. 4

 اثر گذاشته است؟ "ای های حرفه ص حیت و آموزشی

 تها  سهطوح  تهرین  ابتهدایی  از جامعهه، افهراد   عموم ذهن در پرورش و آموزشد نها بدون شک

 در آمهوزش  .است شده تعریف دانشگاه و مدرسه مهد، نام به مکانی البقدر  آن سطح ترین عالی

و  آمهوزش  که درحالی ،دارد جامعه در رسمی اعتبار و ارزش ،خاص های مکان در و خاص ساعات

 روزانهه  ههای  کهنش  و تجهارب  بها  و زندگی ساعات تمام در باید قعیوا معنای به یادگیری ویژه به

 شکسهته  آمهوزش  بهرای  زمهانی  -مکانی ساختارهای های نوین باید در عصر فناوری .باشد همراه

قهرن   ونسهکو ی گهر، یاز طهرف د . همهراه شهود   یادگیری کشف وبا  پویا فضایی در آموزش و شود

 یهها  یفنهاور   توسهع  نینه چهم .[4] کرده است یگذار نام یریادگیرا قرن  ی دیم کمی و ستیب

 یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یمختلهف اقتصهاد   یها در حوزه یهوش مصنوع یکاربردها ویژه به، نینو

 یگوناگون یها یراستا، فناور نی. در استآور کرده ا افراد جامعه الزام یالعمر را برا دامام یریادگی

 تجربه   .شهده اسهت   شهنهاد یپ یریادگیه مهوزش و  آ یبهرا بعهدی   آموزش در فضای سه از جمله

 و یهادگیری  بهه  می  و تحرک اشتیاق،، بعدی سهکه فضاهای است  داده نشان ای رایانه های بازی

سیستم آموزشهی  نقایص ، فضاهایی چنین طراحی[. 14] دهد می افزایش کاربران را در خ قیت

 بصهری،  تجهیهزات  داق حه  با صوتی صرفا  آموزش شیوة استاد، بودن وحده متکلم ازجملهفعلی 

 همه   زمهان و هم فعهال  مشهارکت  ممکهن نبهودن   تر مهم همه از و دانشجو یپویا مشارکت نبود

 [.15] کند میبرطرف  را دانشجویان

ههر   شناسهی  بهوم  و هنهری  فرهنگهی،  عناصر از توان می آموزشی بعدی سه فضاهای طراحی در

 آمهوزش  بهه  عناصهر  این با محیط طراحی اصلی، مباحث آموزش کنار در و گرفت کمک نیز کشور

 فضهاهای  ایهن  طراحهی  مزایای جمله از [.38] کرد خواهد کمک دانشجو یا آموز دانش غیرمستقیم

 و امکهان  واقعهی  محهیط  در مشابه شرایط با مقایسه در  ارزان و آساندسترسی  آموزشی، بعدی سه

تعامه  مهدرس بها     ةدربردارنهد  این تعام  .رود میاست که از یادگیرندگان انتظار  ای گانه سه تعام 

 .[32] است گان با یکدیگرداب  یادگیری و تعام  یادگیرننتعام  یادگیرنده با محتوا و م، یادگیرنده

 (فیزیکهی کالبهدی )  محهیط  بهه  مجازی محیط طراحی هرچه که است داده نشان تحقیقات

دیگهر   کننهدگان  شهرکت  با مجازی محیط در کاربران بیشتری مشارکت امکان و تر نزدیکواقعی 

تهوان   یادآوری است که نمی شایان .بود خواهد برخوردار بهتری کیفیت از یادگیری باشد، فراهم

، گهر ید  عبهارت  بهه . کردب فاصله فضای ک س درس برخط )آن ین( را به فضای کالبدی نزدیک 
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از طریق رویکهرد ترکیبهی )حضهوری ر بهرخط ی رویکهرد تلفیقهی( بهه ترکیهب کالبهدی و           باید

بهه فضهای   از طریهق واقعیهت مجهازی و واقعیهت افهزوده       ( رسهید و سهپس  کاجیتال)دیجیتال 

 .[32شد ]نزدیک فیزیکی  شبه

محیط فیزیکی حقیقی را اسکن و سهپس   توان می ،بعدی سه اسکن اورینف  وسیل بهامروزه  

 ایهن  مجهازی  آمهوزش  بعهدی  سه محیط این مزایای دیگر از .[35] کردبه محیط مجازی منتق  

 نظهم  تصهادفی  عامه   هیچ و اند شده یزیر برنامه و طراحی قب  از آموزشی عوام  هم  که است

 [.17] زند نمی برهم را موجود

 برای آموزشی مباحث با مناسب فضاهای طراحی امکان ،آموزشی شیوة این در اساسی نکت 

  جویان رشهت دانشه بهرای   مثهال،   عنوان به. است بنیادی مفاهیم با یادگیرندگان مستقیم مواجه 

 دریافهت  کنهار  در یادگیرنهده  کهه  کنهد  می فراهم را امکان این مجازی محیط موزه طراحی هنر،

در  . همچنهین کنهد  کسهب  را آثار و هنری مکاتب و مباحث با مستقیم مواجه  تجرب  اط عات،

 فضهای  طراحهی  بها  درونهی  ههای  انهدامک  آمهوزش  برای یک مثال دیگر، عنوان به شناسی زیست

 رو روبهه  آموزشهی  مباحهث  بها  ملمهوس  طور بهو  نزدیک از یادگیرنده، بدن درونمشابه  عدیب سه

 ،تهاریخی  مختلهف  ههای  دوره طراحی با ،نیز شناسی باستانو  هایی چون تاریخ . در رشتهشود می

 رصهد ، دوران آنفضهای مشهابه    در حضهور  مسهتقیم  با تجربه   را وقای  سیر راحتی به یادگیرنده

 .[27] کرد خواهد

در  ی راسریع پیشرفت  زمین [6]آن و ورورت سازگاری جغرافیایی با  19-یدوکو گیری همه

کهرده  فهراهم   کشهور  آموزشی جامع  برای مجازی الکترونیکی و استفاده از فضای آموزشحوزة 

بهه فراموشهی سهپرده نشهود و      ،ووهعیت امید است که این تجربهه پهس از عبهور از ایهن      است.

از  یابعاد جدید گیری شک موجب  ،و مشک ت در این حوزه رف  نقایصای دقیق بر ریزی برنامه

 .شودآموزش با کیفیت مطلوب برای جامعه علمی 

موردی، از مناب  پژوهشهی، اسهناد و   مطالع  این مقاله با استفاده از روش در : روش تحقیق

دآوری شهده اسهت.   هها و اط عهات الزم گهر    و داده ربط اسهتفاده  المللی و ملی ذی های بین وبگاه

 است. شدهها و اط عات تحلی   سپس داده

 ها دادهتحلیل 
 کرونا شرایط در هنر و فرهنگ نقش

. بهود  داده کهاهش  شهدت  به را فرهنگ و آموزش اهمیت و قدرت ،آغاز در 19-کووید یگیر همه

 نوجوانان و کودکان یادگیری و آموزش از ناشی استرس و تغییرات با مرور به ها خانواده که آنجا از
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 بهه  توانهد  مهی  فرهنگ و آموزش ،دهند می وفق شرایط این با را خود و شوند می سازگار خانه در

 خهانواده  اعضهای . کنهد  کمهک  خانهه  ههر  چههاردیواری  محهدوده  ورای، ذههن  تغذی  و گسترش

 بهرای  بلکهه  ،بیشهتر  یهادگیری  بهه  ع قه پرورش در تنها نه بودن هم کنار در فرصت از ندتوان می

 .[10ببرند ] بهره عاطفی و اجتماعی تندرستی به کمک

 و جمعهی  آوری تهاب  پهرورش  در اساسهی  نقهش  خ قانه، های فعالیت و هنر همراه به فرهنگ

 را یادگیری تجارب کنند، ایجاد نوآوری ندتوان می در کنار یکدیگر آموزش و فرهنگ. دارد فردی

 همچنهین  آنهها . دهند پیوند یکدیگر به را  جوام و مردم و کنند القا را امیدواری کنند، تر عمیق

 و ثبهات  صهلح،  اسهت  ممکهن  کهه  یههای  تنش ؛کنند کمک اجتماعی های تنش رف  به ندتوان می

 .[26] کنند تضعیف را کشورها بین و داخ  در همبستگی

در  آمهوزش  بخش از حمایت در فرهنگ قدرت کارگیری به برای ها راه ینتأثیرگذارتر از یکی

 بهرای  روشهی  و همچنهین  هنهری  های رشته در آموزش شام  که است هنر موزشآ ،بحران این

 اینترنت و رادیو تلویزیون، ازجمله دور، راه از یادگیری های روش با مورد دو هر کهاست  آموزش

 مهدت  طهوالنی  در خ قانه های مهارت که کنند می بینی پیش مطالعات از برخی[. 30] سازگارند

 شهک   و است فناوری رشد افزایش شاهد دنیا زیرا شد؛ خواهند زایی لاشتغا برای اساسی یعامل

 [.31] داشت خواهند شگرفی تغییر زودی به مشاغ 

 نقاشهی،  تئهاتر،  ،موسیقی) هنر آموزش های برنامه چگونه که است داده نشان جهانی تجارب

 یاوههیات،ر در عملکههرد بههر...(  و ادبیههات ،پههردازی داسههتان دیجیتههال، هنرهههای فههیلم، عکاسههی،

 ماننهد  اصهلی  مووهوعات  آمهوزش  .گهذارد  می مثبت اثر پشتکار و خ قیت نوشتاری، های مهارت

 را یهادگیری  فراینهد  آمهوزش،  با بومی فرهنگ عناصر ترکیب با ادبیات یا طبیعی علوم ریاویات،

 دکن می مرتبط کودکان  روزان زندگی با را ها ک س در شده مطالب تدریس زیرا ،بخشد می بهبود

[36،33.] 

 و اجتمهاعی  یادگیری و کرده عم  نیز روانی پشتیبان مثاب  به مخاطره مواق  در هنر آموزش

 کهام    روان سه مت  بهر  اجتمهاعی  انهزوای  و اجتمهاعی   فاصهل  تأثیر. کند می تسهی  را عاطفی

قهرار   و گهذارد  مهی  را خهود  اثهر  مهدت  طوالنی در اوطراب و استرس تنهایی،. است شده شناخته

 آن دنبال به و روانی تضعیف موجب ،بیماری از ترس و استرس معرض در فراگیران فتن مداومگر

 آموزشهی  ههای  سیاسهت  رود می انتظار ،بحرانی شرایط این در. بود خواهد آنها جسمانی تضعیف

 حمایهت  شهیوع  از بعهد  و حهین  در فراگیهران  اجتماعی -روانی و ذهنی بهزیستی از فعال طور به

 [.9کنند ]
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 در آمهوزش  زمین  در هنرها و فرهنگ بیشتر ادغام از باید دولتی مؤسسات و گذاران ستسیا

 پهس  و قرنطینهه  حین در یادگیری به تعهد و انگیزه ع قه، حفظ برای 19-کووید بحران شرایط

 ،هها  کتابخانهه  تهاریخی،  ههای  سهاختمان  ،هها  مهوزه  مانند فرهنگی فضاهای کنند و حمایت آن از

 فرهنگهی  محتهوای  و محصهوالت  گذاشتن اشتراک به برای را موسیقی و فیلم نمخاز ،ها بایگانی

و فعالیت آنهها   تشویق ها رسانه دیگر و دیجیتال سکوهای طریق از جامعه افراد توسط تولیدشده

 [.34] کنندرا تسهی  

 ههای  وزارتخانهه  ازجملهه  خصوصی، و دولتی بخش دو هر خ ق مشارکت به دعوت و تشویق

 ،ارکسترها ،ها موزه ملی، سطح در هنری و فرهنگی مؤسسات مدارس، فرهنگ، و آموزش مسئول

 فرهنگهی،  کارآفرینان تصویری، اسناد مراکز و ملی بایگانی هنری، های انجمن و فردی هنرمندان

 فرصهت  باید همچنین. گیرد قرار دولت فرهنگی های سیاست اهداف رأس در باید غیره و جوام 

 مطالهب  و آید فراهمهمه  برای مناسب دورِ راهِ از یِیادگیر های عام   سیستم طریق از یادگیری

 بهه  خهوبی  بهه  کشور هر فرهنگی های زمینه با متناسب ای حرفه و فنی آموزشو  مربوط آموزشی

 بهه  ،گیهری  همهه  طهول  در فرهنگ به دسترسی ترویج برای ،مثال عنوان به. شود گذاشته اشتراک

 جنههبش یههدتوان مههی همچنههین[. 43] کنیههد مراجعههه ShareOurHeritage# یونسههکو پیکههار

#ResiliArt [.28] ببینید را 

 پژوهش در تحول

 زنهدگی  ابعاد هم در  بیماری این ،19-کووید در مورد شده گزارش موارد اولین از پس ماه هفت

 موجود وو  تغییر برای فضایی ایجاد پتانسی  حال عین در ،است ایجاد کرده بسیاری اخت الت

 ایهن  بیهانگر  شهواهد  .«اسهت  اختراع و نبوغ مادر ،ورورت» مخاطره شرایط در اصوال . دارد وجود

 و زیرکانهه  بسهیار  19-کووید گیری همه های چالش به پاسخ در بنیان دانش های شرکت که است

 روی پهیش  اساسهی  چهالش  چههار  در صهورت رفه    که دهد می نشان این. اند کرده عم  فراگیر

 تطبیق 19 -کووید از پس آیندة در را علم به جهان و پژوهشگران نیازهای توان می علمی، جامع 

 .[23] دیبخش تحول و

 تحقیقات بودجۀ تأمین چگونگی درباره مجدد تفکر الف(

 علوم، تحقیقات مراکز و ها دانشگاه مناب  در را ای بالقوه چال  سیاه ،19-کووید از ناشی های محدودیت

 و کنهونی  تحقیقهات  در بسهزایی  تهأثیر  ،مناسب بودج . دهد می شانن 1ریاویات و مهندسی فناوری،

                                                           
1. STEM 
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 در اینکهه  مگهر  ،کهرد  خواههد  چهالش  دچهار  را تحقیقات بودجه کمبود و داشت خواهد جهان ةآیند

 میهزان  ،شود می مشاهده زیر نمودار در که همچنان. شود نظر تجدید ،تحقیق بودج  فعلی های مدل

 2020-2021 سهال  در انگلسهتان  در مختلهف  مؤسسات اجرایی های فعالیت از نقد پول خالص ورود

 .[23است ] یافته  کاهش شدت به آن از نسبت به قب  19-کووید گیری همه شیوع از پس

 
 .[23] انگلستاندر  کرونا گیری همه شیوع از بعد و قبل نقد پول خالص ورود مقدار نمودار .1 شکل

 اهمیهت  ،انهد  شده فعال گیری همه طول در که پاسخگوییزیاد با سرعت  بودجه یها سیستم

 هفهت  معمولی هزین  کمک درخواست بررسی. دنده می نشان را ینظر تجدید چنین ةبالقو تأثیر

 ایهن  .گیرد می انجام هفته چند تا ساعت 48 از در این سیستم جدیداما  ،کشد می طول ماه نه تا

 در اگر. حقیقات خود را شروع کنندت بیشتری سرعت باکه  دده می اجازه محققان به سری  روند

 هفتهه  چنهد  یها  سهاعت  چنهد  طهی در  را شایستگی بر مبتنی های برنامه بتوانیم بحران یک طی

دیگهر   مزیهت . دهیم انجام را کار همین نیز عادی شرایط در یمتوان می کنیم، اجرایی و شناسایی

 ،بودجهه کننهدة   درخواسهت  گهروه  کهه  اسهت  ایهن  تحقیهق بودج   تأمینافزایش سرعت در روند 

 پیشنهادیایدة  ارادة و هیجان انرژی، نتیجه درو  شود می فعالیت شروع آمادة وتشکی   تر سری 

 .دهد می افزایش نیز را خ قانه نتایج بروز احتمال کار این .کند می تقویت و حفظ را

 تحقیقات بودجۀ تقسیم چگونگی دربارۀ بازنگری ب(

 ندتوان می تحقیقاتیچه  که دارد وجود اساسی سؤال این هنوز ه،بودج پایدار الگوی از استفاده با

 ههای  پیشهرفت  و موفقیهت  بهه  دستیابی برای. کنند بینی پیشرا  بلندمدتو  مدت کوتاه نیازهای
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 از بایهد  ،حهال  عهین  در. باشهد  اولویت در باید بنیادی تحقیقات از حمایت ،بلندمدت و مدت میان

-کوویهد  درمهان  مانند نیازهایی به بحران، بروز صورت در ات شود حمایت نیز کاربردی تحقیقات

 بیشهتر  اعتبار تأمین و گذاری ارزش هدف، این به دستیابی برای راه  یک. دندهسری  ب پاسخ 19

 .است تحقیقات )بنیادی و کاربردی( شاخ  دو هر

 کهه  شهود  مهی  تهأمین  1علوم ملی بنیاد توسط بنیادی تحقیقات بودج  ،مریکامتحدة آ  ایاالت در

 توسهط  پزشهکی  زیسهت  کهاربردی  تحقیقهات  بودجه   که  درحالی دارد، دالری میلیارد هشت بودج 

 ملی مؤسس  بودج . دارد دالری میلیارد ویک چه  بودج  که شود می تأمین 2بهداشت ملی مؤسس 

 که  درحالی؛ است کاربردی تحقیقات اولویتبیانگر  که است علوم ملی بنیاد  بودج برابر پنج بهداشت

 دانهش  بهه نیهاز   ،19-کوویهد  واکسن ساخت براینیز  کشورها و مؤسسات بین گرفته شک رقابت  در

 ویهروس  ژنوم توالی نویسی حاشیه و توالی تعیین ،بنیادی کار بدون ،مثال برای . مشهود است بنیادی 

 .اسهت  نهاممکن  تقریبا  ،مناسب واکسن ساخت دارویی، اهداف و ها جهش شناسایی برای 3کو سارس

 [.18] ورورت دارد پایه علوم به بیشتر توجه و بازنگری ،بودجه برنام  تدوین در بنابراین

 علمی تحقیقات نشر های مدل چگونگی در ینوآور ج(

ی انجهام  تهر  کوتهاه  زمهان  در ،هها  دادهبودن  روز بهبرای  مقاالت چاپ کرونا،ویروس  گیری همه در

 آوری جمه   از پهس  هها  سهال  حتهی  یها  هها  مهاه  اپچه بهرای   معمهول  زمان که  درحالی ،دگیر می

 ولهی  ،اسهت  ارزشمند تحقیقات نتایج به  یسر دسترسی و چاپ درزیاد   سرعت این. ستها داده

 وجود یادر مقاالت ارسالی  آنالیزهاکافی نبودن  ازجمله ؛روست روبه مهمی های چالش بااین کار 

 ؛4وکینرکله  هیدروکسهی » مهورد  در هشهد  چهاپ   مقال .بررسی زیاد سرعت دلی  به خطاها برخی

 .از این دست است شده مشخص آن یآنالیزها در اشتباهاتی که «ماالریا داروی

 .شهود  مطالهب  بهودن  روز بهه  فهدای  نباید و است علمی انتشارات وروریات از کیفیت کنترل

 پیشهرفت  بهرای  مهمی بستر و عام  ،چاپ از پیش مقاالت های چالش بیان و اشکاالت شناسایی

 مجه ت  توسهط  آن چاپ تا مقاله یک ارسال بین زمان میانگین زیر شک  در[. 24] است علمی

 دوران در زمهانی  میهانگینِ  این .است شده داده نشان آن از پس و کرونا بحران از قب  دوران در

 سهرعت  افهزایش  دهندة نشان که افتهی کاهش درصد 50 متوسط طور به کرونا گیری همه از پس

 .است نشریات مقاالت در چاپ و بررسی

                                                           
1. NSF 
2. NIH 
3. SARS-CoV-2 
4. Hydroxychloroquine 
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از  بعدو  قبل دوران در آن چاپ تا مقاله یکدریافت  بین روزهایتعداد  میانگین نمودار .2 شکل

 [23] کرونا گیری همه

-کوویهد  با مرتبط تحقیقات به آزاد دسترسی دلی  به نشر جامع  ویروس کرونا، بحران شرایط در

با . ستایش شده است ندارد، وجود آنها به دسترسی نامکا هزینه پرداخت بدون معمول طور به که 19

 کرد فراهمبرای همیشه  را آزاد دسترسی امکان توان می آیا که مطرح شود سؤال این بایداین، وجود 

 موجهب  19-کوویهد  د؟نباشه  داشهته  به تحقیقات آزاد دسترسی باید همگان آیا اینکه تر مهم سؤال و

 بهه  تهازه  دسترسهی  ایهن . اسهت  شده 3مدرکایو و 2یورکایوب مانند 1چاپ پیش سرورهای به دسترسی

 [.24شد ] خواهد بحران از پس دنیای درعلم  رشد سبب ،علمی نشریات

 علمی ارتباط برقراری چگونگی دربارۀ تجدیدنظر د(

 برخهی  در و شد منجر جامعه در علم یسودمنددرک بیشتر  به 19-کووید گیری همه مخاطرات

. شد اتخاذ ویروس شیوع با مقابله برای جهان سراسر در ها دولتسط علمی تو های سیاست موارد

 عموم و گذار سیاست دانشمند، 1100 از بیش حضور با پرسی همه و بررسی نتایج زیر نمودار در

 علمهی  و پزشهکی  تخصهص  دارنهد  اعتقهاد  مهردم  که دهد می نشانجهان  کشور هشتاد در مردم

 .بود خواهد تأثیرگذارتر و تر یکپارچه ،ها استسی مشاورة در 19-کووید بحران دنبال به

 حفهظ  بایهد  جامعهه،  و سیاست با آن ثمربخش و مفید ارتباط و علم اثرگذاری به مثبت نگاه

 مهداوم  طهور  بهه  را محققهان  بایهد  علمهی  جامعه   یابد. برای رسیدن به این هدف، پرورش شود و

 رویکردههای  از فراتهر . قهرار کننهد  بین کار خود و نقش آن در جامعه ارتبهاط بر  تا دهند آموزش

 بها  خهود  کهاری  ارتبهاط  مسهیر  در تها  شهود  فراهم دانشمندان هم  باید برای امکان این بنیادی،

 دادن شهک   چگهونگی  در زمینه   اصهولی  و اختصاصهی  آمهوزش . گیرنهد  قهرار  مختلف مخاطبان

 [.24] داشت هدخوا علمی آینده جامع  در زمین  ارتقای را زیادی سودهای احتماال  ارتباطات،

                                                           
1. preprint 
2. bioRxiv 
3. medRxiv 
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 جهان آمادة گهوش  که است مؤثر مواقعی در تنها علمی ارتباطات بهترین حتی با وجود این،

 علهم  کهه  باشهد  ایهن  19-کووید دستاوردهای از یکی اگر. باشد های دانشمندان حرف به سپردن

 ظههور  هنگهام  در را حه   راه کهه  ابزاریفقط  نه و است گیری تصمیم در مهم و حیاتی بخش یک

 اطمینهان  تها  گیرد می پیش در را بزرگی های گام علمی جامع  کند، می فراهم خاص چالش یک

 .شود می منجر عمومی مناف  برای نتایج بهترین به علمی، کار کند که حاص 

 
 جهان، کشور هشتاد در مردم عموم و گذار سیاست دانشمند، 1100 از بیش از پرسی همه نتایج .3 شکل

 [23] جامعه در علم همیتا و اثرگذاری دربارۀ

 کرونا اثر در جهان محققان مطالعاتی حوزۀ تغییر( ه

 بهه  و داده تحقیقاتی گرایش تغییر کرونا گیری همه دلی  به محققان از بسیاری جهان سراسر در

 انهد  کرده خاطرنشان برخی آنها میان از .اند کرده می  کرونا درمان و تشخیص در زمین  پژوهش

 و هها  بودجه جهت تغییر با نیز ها دولت .گشت بازنخواهند خود قبلی مطالعاتی حوزة به هرگز که

 انتشهار  از پهیش  های نسخه حاوی سرورهای های داده [.21] اند دهکر همراهی پژوهشی اعتبارات

 ردة در مقهاالت  کلهی  کهه سههم   دههد  مهی نشهان   1آرکهایو  و مهدرکایو  بیورکهایو،  ماننهد  مقاالت

 است، شده بیشتر 2019 سال به نسبت ست،ها ویروس شناسی تزیس شام  که شناسی میکروب

                                                           
1. arXiv 
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 دانشهمندان  از برخهی  دههد  نشهان مهی  کهه  اسهت   یافتهه   کهاهش  اعصاب علوم سهم که  درحالی

 [.21] اند داده جهت تغییر کرونا ویروس حوزة به را خود های ت ش

 درک وی یپژوهشه  اصهلی  حوزة که آلمان 2گوته دانشگاه نظری فیزیکدان ،1«والنتی روزر»

 سازی شبیه به ،در این روزهای بحران ،است کوانتوم فیزیک از استفاده با ماده تغییرات و حاالت

 کهاهش  از پهس  کهه  اسهت  کهرده  اعه م  والنتهی . است پرداخته کرونا ویروس گیری همه تکام 

 [.29] برد خواهد پیش به هم با را تحقیقات مسیر دو هر وی ،گیری همه

 5گرنوبه   در 4النهوین  الئهون  مؤسسه   زیستی علوم گروه مدیر و فیزیستبیو ،3«فورسیس ترور»

 ههای  مولکهول  سهایر  و تنیهده  درهم های پروتئین ساختار مطالع  وی پژوهشی اصلی حوزة که فرانسه

: ویگفته    بهه  .اسهت روی آورده  هها  ویهروس  دربارةبه مطالعه  بود، نورونی پرتوهای کمک با پیچیده

 [.29] «باقی خواهند ماند ها ویروسمطالعاتی حوزة به  مند ع قهرو پیش در چند سال  نامحقق»

 کهه  اسهت  بهاور  ایهن  بهر  آلمان، 7ماکسیمیلیان لودویگ دانشگاه شیمیدان ،6«کارل توماس»

گهروه  . اسهت  عفهونی  ههای  بیمهاری  مطالعهات   عام  رشد بیشهتر در زمینه   کرونا ویروس بحران

 ههای  مهاه ، در ندتمرکز داشت RNA و DNAایی شیمی شناسی زیستتحقیقاتی وی که بیشتر بر 

کهردن ویهروس    غیرفعهال  های روشو  ها سلولدر دیگر  ویروس ژنوم ازی های بخشاخیر به بیان 

دکتری خود را شهروع  پروژة که  آنهایی دانشجویان آزمایشگاه ایشان حتیهمچنین  .اند پرداخته

 [.29اند ] آوردهویروس کرونا روی  ین در زمخود با کار پروژة تطبیق  یابه تغییر کرده بودند، 

ایهن   سهوم  یهک . اسهت  شهده  ارسهال  آرکهایو  سرور به 19-زمین  کوویددر  مقاله هزار از بیش

 سهوم  یهک  و بودند نکرده ارسال مقاله آرکایو به هرگز قب   که است نویسندگانی طرف از مقاالت

 رشهت   در .انهد  کهرده  ارسهال  کفیزیه  و علوم در خود معمول های رشته جز به یهای رشته به دیگر

. اسهت  ویروس کرونها  گیری همه سازی مدل  زمین در ارسالی مقاالت بیشتر ،یکمّ شناسی زیست

 اجتمهاعی  ههای  شهبکه  بهر  19 کووید تأثیر در زمین  مقاالت درصد 29 ،کامپیوتر علوم رشت  در

 در آنها قبلی تمقاال که است کسانی به مربوط ارسالی مقاالت درصد 45 فیزیک رشت  از. است

 و فیزیهک  در گهروه  درصهد  73 و است شده  چاپ شده تغلیظ ماده و پرانرژی ذرات فیزیک حوزة

                                                           
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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 ارسهالی  مقهاالت  هم  ،ها سامانه علوم و برق مهندسی رشت  از .شوند می بندی رده شناسی جامعه

 [.22] داشتند تمرکز ایکس پرتو با تصویر پردازش بر

مهوقتی   19-کوویهد زمینه   مندان معتقدند گرایش بهه کهار در   بسیاری از دانش ،اینوجود با 

 کوویهد مشارکت در پویش جهانی ت ش علیه دلی   به صرفا محققان فعالیت زمین  و تغییر  است

 است. گیری همهدر دوران  و همچنین باز ماندن آزمایشگاه تحقیقاتی 19-

 اسهت  مشتاق که است دهکر بیان ،2لندن دانشگاهی کالج ریاوی ساز مدل ،1«باکلی جوزف»

 ،انسهانی  ههای  چگونگی ورود ویروس بهه سهلول   سازی شبیهو  بازگردد خود بنیادی تحقیقات به

 [.29] مسائ  نظری است. او واقعیع ق  فعالیتی موقتی است و 

. بهود  خواههد بودجه مقدار  ،آینده در تحقیقات مسیر شدن مشخص اصلی عام که  رسد می نظر به

در صورت کشف واکسن علیهه ویهروس کرونها بهه حالهت قبه         تحقیقاتی یها ودجهب دراخیر  اتتغییر

سمت تحقیقهات   به ها بودجهشدن  دار جهت، ویروسبودن این  دار ادامهبازخواهند گشت. ولی در صورت 

 .[22] ساسی خواهد کردا های چالشرا دچار دیگر تحقیقاتی  های زمینه ،19- کوویدمرتبط با 

 ها کنفرانس ای علمی دره نتایج پژوهش ۀاشاع

 برگهزار  آن یهن  صهورت  بهه  علمهی  یها کنفرانس از تعدادی ،کنون تاشیوع ویروس کرونا از آغاز 

سهمت   بهه  جزئهی  یها  کامه   طهور  بهه  نیهز  2020 سال دوم نیم  یها کنگره از بسیاری و اند شده

 [.39] اند دادهتغییر برنامه  مجازیبرگزاری 

پهس از پایهان    حتهی  کهه  امیدوارنهد  محیطهی  زیسهت   مسهائ  دلیه   بهه بسیاری از محققان  

 اکسهید  دیمقدار زیرا  ،برگزار شوند (آن ینبرخط )شک   بههمیشه ها برای  کنفرانس ،گیری همه

 تخمهین زده شهده   بیشتر یا تن 2 تا 0 / 5در کنفرانس حضوری بین  کننده شرکتکربن برای هر 

زیهرا   ،کنهد  مهی را فهراهم   تهری  سهترده گامکهان مشهارکت    ها کنفرانس آن ینشک  [. 39است ]

نهد از  توان مهی فرزند کوچک امکان سهفر ندارنهد نیهز    داشتن معلولیت یا  دلی  بهدانشمندانی که 

برخهی محققهان بهر ایهن باورنهد کهه        ،از سهوی دیگهر  . ها بهه ایهن شهک  بههره ببرنهد      کنفرانس

 [.25] اهند شدبرقرار خودوباره  ،19-کووید مخاطرات پایان از پس حضوری یها کنفرانس

ایهن انجمهن کهه    ساالن  نشست  بیان کرده است که 3آمریکا فیزیک انجمن یها کنگره مدیر

 نهام  ثبهت همهراه داشهت. تعهداد     به انگیزی شگفتنتایج  ،شک  مجازی در ماه آوری  برگزار شد به

                                                           
1. Joseph Buckley 
2. University College London 
3. APS 
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 ههای  بخشفقط در  کنندگان شرکت درصد 96بود و حدود قب   چهاربرابرکنندگان در این دوره 

 کننهدگان  شهرکت . و سپس خارج شدند بردند بهره وشدند خود، وارد کنفرانس  نظر موردخاص 

امکان  ،مثال برای  .ندو احساس روایت داشتکردند  مجیدت ،بودن آن ین این دوره نیز از مزایای

بهدون احسهاس    تکمیلهی  تحصهی ت  دانشهجویان سبب شد کهه   آن ین صورت به سؤاالت ارسال

کیفیهت   ،سهؤاالت  بهرای طهرح   مجهازی  دادن رأی و امکان ود را ارسال کنندخ سؤاالت ،خجالت

 این درزیرا  ،بود مفیدبسیار  همچنین یافتن همکاری علمی در این روش .افزایش دادرا  سؤاالت

 رزومه  ستند توان میقرار گرفت که با استفاده از آن  کنندگان شرکتدر اختیار  ای برنامه همایش

گو بها  و برای گفت شده طراحیدر فضای  رانس را بخوانند و در صورت لزومحاور در کنفمحققان 

 [.11] یکدیگر مکاتبه کنند

 بیشتر چراکه ،کوچک است های انجمن درآمدیکاهش مناب   آن ینیکی از معایب جلسات 

از  [.25] کردند می تأمین ها کنگرهبرگزاری  راه خود را ازبودج  ساالن  از بخش بزرگی  ها انجمن

 در ،ایهن  وجود با[. 25] است مجازی فضایدر  پوسترناموفق  ارائ  ،این جلسات های وعفدیگر 

اگهر جلسهات مجهازی همیشهگی نشهوند،       کهه  دارد وجهود  نظری  اتفاق ،انمحقق از بسیاری بین

 .کرد فراهم مجازی حضور ادام  برای را راهکاری بتوان حداق 

 آن با مقابله در مؤثر رویکرد و کرونا ویروس شیوع دوران در جهان یها دانشگاه هایچالش

 سهال  در کهه  هسهتند  مهورد  ایهن  در تصهمیم  اتخهاذ  پی در جهان سراسر یها دانشگاه و ها کالج

 آثهار  کرونها،  ویهروس  جدیهد  گیهری  همهه . کننهد  اداره چگونهه  را خهود  های ک س بعد تحصیلی

 تعهداد  کهه  دههد  می نشان ودموج ع ئم. است گذاشته ها دانشگاه اقتصادی ووعیت بر نامطلوبی

 وجهود  اعتقهاد  این. داشت خواهند پاییز ترم در تحصیلی مرخصی تقاوای ،دانشجویان از زیادی

 گیهری  تصهمیم  برای مهمی های شاخص باید ،ها دانشگاه جمعیتی تراکم و جایگاه اندازه، که دارد

 از بسهیاری  ایطشهر  این در. گیرند قرار حضوری یا مجازی صورت به ک س برگزاری خصوص در

 و خصوصهی  یهها  دانشهگاه . اند مواجه بودجه تأمین زمین  در مشک تی با عالی آموزش مؤسسات

 دالر میلیهون  صهدها  دادن دسهت  از خطربا  2بالتیمور در 1پکینزها  زناج مانند آمریکا در ثروتمند

 سهه  با پرداز، هریهش دانشجویان نکردن نویسی نام علت به انگلستان یها دانشگاه. اند مواجه سرمایه

 تعهدی   به مجبور امسال نیز استرالیا یها دانشگاه. بود خواهند مواجه بودجه کسری دالر میلیارد

 بینهی  پیش. اند پژوهش و تحقیق به مشغول آنها نفر 7000 که هستند وقت تمام نیروی 21000

                                                           
1. Johns Hopkins University 
2. Baltimore 
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 خهارجی  ندانشهجویا  شههری   بهه  وابسهته  کهه  اسهترالیا  یهها  دانشگاه بودج  کسریکه  شود می

 یهها  دانشهگاه  در بودجهه  کسهری  ایهن . باشهد  دالر میلیارد سه تا دو هستند، چین از خصوص به

 .شود می مشاهده بیشتر ،ندسرآمد پژوهش و تحقیق نظر از که 1سیدنی چون ای پیشرفته

 اخیر سال چند در را 3مایکروکمپس شبک  نام به سیستمی هوشمندانه اقدامی طی 2آریزونا دانشگاه

 بهرای  را امکهان  ایهن  و کنهد  می مرتبط کشور از خارج در مؤسساتی با را دانشگاه که است کرده طراحی

 [.20] کنند استفاده آریزونا آن ین های ک س از تا کند می فراهم دیگر کشورهای دانشجویان

 برگهزاری  بهه  تصهمیم  اجتمهاعی،  گهذاری  فاصهله  وهرورتِ   به بنا انگلیس یها دانشگاه بیشتر

 تعهداد  کاهش دلی  به را ها دانشگاه برخی اقتصادی ووعیت انگلیس، در. دارند آن ین های ک س

 برنگردنهد،  دانشهگاه  بهه  امسهال  پهاییز  در رود مهی  احتمال که المللی بین پرداز شهریه دانشجویان

 همه   گرفهت  تصهمیم  کهه  شهد  انگلهیس  دانشگاه اولین 4کمبریج دانشگاه .اند کرده اع م بحرانی

 بیهان  آنهها  همچنهین . کند برگزار مجازی صورت به بعد سال برای را خود شجوییدان های ک س

 وجهود  آن در ایمنهی  فاصهل   رعایت امکان که کوچک های ک س از برخی دارد امکان که کردند

الکترونیکی مجه ت   های نسخهدسترسی به اجازة . همچنین شود برگزار حضوری صورت به دارد،

کتابخانه به دانشجویان داده شده  پایگاه اینترنتیدر  علمی اط عات های پایگاهو  ها کتابعلمی، 

 ،نیسهتند شهدن   التحصهی   فهارغ این دانشگاه برای دانشجویانی که در موعد مقرر قادر بهه   است.

 دورکهاری  صهورت  بهه . کارمنهدان نیهز   ر نظر گرفتهه اسهت  د آنهادورة تمهیداتی در جهت تمدید 

 [.13] کنند میوق خود را هم مانند قب  دریافت و حق دهند میوظایف خود را انجام 

 مقابه   در 5ماساچوسهت صنعتی  مؤسس  قبی  از ثروتمند و توانمند یها دانشگاه از بسیاری

 سهال  از آمریکها  در کمبهریج  سسهؤم این. اند کرده عم  تر موفق ویروس این از ناشی های بحران

 ویهروس،  ایهن  شهدن  گیر همه از پس اما ،دارد را دروس از بعضی مجازی برگزاری تجرب  ،2002

 تجهیهزات  ،. این دانشهگاه اند شده اوافه دانشگاه این آن ین برگزاری فهرست به هم دیگر دروس

 سهازی  آمهاده منظهور   بهه اعم از تبلت و وسای  جانبی آموزش مجازی را برای دانشجویان،  زیادی

بازگشت به محیط دانشهگاه  رای بالزم  های آموزشمجازی و انتقال  های ک سمحیط خانه برای 

و کارمندانی  پسادکتریدالری برای محققان هزار . همچنین کمک مالی آماده ارسال کرده است

 [.42است ]شده  آماده ،درنکه در امور مسکن و امرار و معاش و آموزش به کمک نیاز دا

                                                           
1. The University of Sydney 
2. University of Arizona 
3. Microcampus network 
4. Cambridge University 
5. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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 برگهزار  جهازی م صهورت  بهه  2020 پاییز در را خود های ک س هم  1کالیفرنیا ایالتی دانشگاه

 تفهاوت  علوم های آزمایشگاه یا پرستاری های ک س برگزاری شرایط است ممکن اما ،کرد خواهد

 خهود  دانشجویان به که بودند دانشگاهی اولین آنها. شود برگزار حضوری صورت به و باشد داشته

 حهالی  رد این. ندارد وجود حضوری صورت به ک س برگزاری امکان 2020 پاییز در کردند اع م

 [.44] دارند را پاییز در ها ک س بازگشایی قصد آمریکا یها دانشگاه از بسیاری که است

 صهورت  بهه  رو پهیش  پهاییز  در را دروس کهه  اسهت  کهرده  اع م نیز 2کانادا گی  مک دانشگاه

 کرونها  ویهروس  شیوع که مناطقی در تر کوچک یها دانشگاه از بعضی. کرد خواهند اداره مجازی

 ههای  که س  سهاکرامنتو،  در 4سهیرا  کهالج  و دیترویت منطق  در 3وین دانشگاه مانند ،است زیاد

 دانشهگاه  مانند هم ها دانشگاه از برخی. کرد خواهند برگزار مجازی صورت به صرفا  را خود درسی

 دانشجو 5000 فقط ،2020 پاییز در که است کرده اع م دانشجو هزار 111 با پئوریا در ،5بردلی

 .[45] ردیپذ می حضوری صورت به را

برگزار خواهد  یو مجاز یاز حضور یبیترکصورت  بهخود را  های ک س 6کالج لندن الیامپر

 نیه وجود خواهد داشت. ا یاجتماع  فاصل تیبا رعا ها آزمایشگاه ییامکان بازگشا نیکرد. همچن

 انیفهراهم آوردن اسهکان دانشهجو     یاز قب یاقدامات زییدر ترم پا ییدانشگاه در خصوص بازگشا

 هایدسهتور  تیمطابق با رعا ها خوابگاه یو بهبود خدمات نظافت نفره تک های خوابگاهدر  یخارج

بحران  تأثیرکه تحت  یانیدانشجو یبرا یمال یتیحما  بست نیانجام خواهد داد. همچن یبهداشت

 .در نظر گرفته شده است ،اند شده یکرونا دچار مشک ت مال روسیو

از  یریجلهوگ  همچهون  یخهود اقهدامات   یمهال  ههای  خسهارت جبران  برای 7آکسفورد دانشگاه

بهرای  و ته ش   نهده یسهال آ  حقهوق  ندادن شیو افزا دیجد نیروهای  یو تعد یاواف های هزینه

 نیه کهه در ا  دانشهجویانی  یبرا نیپرداز انجام داده است. همچن هیشهر یخارج انیجذب دانشجو

در نظهر گرفتهه شهده اسهت.      یمهال  یتیحمها   بسهت ، انهد  شهده مواجهه   یالبا مشک ت مه  شرایط

اقامهت   یفراهم شدن مح  امن بهرا  نیو همچن  یدر صورت تما یلیتکم  تیتحص انیدانشجو

 .[46] رندیخود را از سر گ های فعالیت شانیها آزمایشگاهند در توان میمربوط،  بخشتوسط 

 صهورت  بهه کرونها، آمهوزش را    روسیو گیری همهدر دوران  8خیزور ETH صنعتی فدرال دانشگاه
                                                           
1. California State University 
2. McGill University 
3. Wayne State University 
4. Sierra College 
5. Bradley University 
6. Imperial College London 
7. University of Oxford 
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 صهورت  بهندارند،  ازین شگاهیکه به حضور در آزما یانیدانشجو یادامه خواهد داد. پژوهش برا یمجاز

 تیبا رعا یحضور صورت بهدارند،  ازین یشگاهیآزما زاتیکه به تجه یانیدانشجو یکار در منزل و برا

 بهرای دانشهگاه   نیکه ا ای برنامهدانشجو( خواهد بود.  کی مرب  متر 10 هر یبه ازا) یاجتماع  فاصل

بها مهدت زمهان     انیکار دانشهجو  یبرا گاهیبا حدود هزار جا یرزرو ساختمان ،در نظر گرفته ییبازگشا

  یاز وسها  انیدانشهجو  ةاسهتفاد کهاهش   منظهور  بهه  نی. همچنه اسهت هر فهرد  حضور  یمشخص برا

 .[47] شده است گانیرا اوته ما  یدانشگاه تا اوا نگیپارک ،یعموم ونق  حم 

ادامهه   یمجهاز  صورت بهاع م کرده است که آموزش  1خیمون انیلیمیماکس گیلودو دانشگاه

دارد.  ازیه ندانشهکده   رئهیس  یکتبه  تأییدبه  ،شگاهیو کار در آزما یعمل های دورهو  افتیخواهد 

 بایهد منهزل  و کهار در   یو حضهور چرخشه   یاجتمهاع   فاصهل  تیه بها رعا  زیه کارمندان دانشگاه ن

 .[48] وجود دارد طیشرا بهبودبا  یجیتدر ییادامه دهند. امکان بازگشا اخود ر های فعالیت

ادامهه خواههد داد. در    یو مجهاز  یاز حضور یبیترک صورت بهآموزش را  2آمستردام دانشگاه

 یپسادکترو  یدکتر انی: دانشجواست انیبا سه گروه از دانشجو تیاولو ،یپژوهش کارهایمورد 

 رکه قادر بهه کهار د   پسادکتریو  یدکتر انیپژوهش خود هستند، دانشجو یانیه در مراح  پاک

سهه گهروه    نیه ا .در حال اتمام است آنهاکه مجوز اقامت  المللی بین انیو دانشجو ستندیمنزل ن

خهود را بهه اتمهام     ههای  پهژوهش  یحضهور  صورت به یبهداشت های نامه شیوه تیند با رعاتوان می

شهده و ههر قسهمت بهه      نیهی تع یمشخصه  تیه ههر سهاختمان ظرف   یمنظور برا نیارسانند. به 

اسهت.   یافتهه   اختصاصجلسات  یسالن مطالعه و برگزار ،یپژوهش ،یآموزش فمختل های فعالیت

 .[49] دانشگاه در نظر گرفته شده است یاز سو انیدانشجو یبرا یمال تیحما نیهمچن

اما  ،کند میاداره  یمجاز صورت بهخود را  یشآموز نظامقسمت اعظم  3سنگاپور یمل دانشگاه

حهرارت    درجه سه مت و   تیووهع   روزان یبررس جملهاز  در نظر گرفته است، زیرا ن یداتیتمه

دانشهگاه   تقسهیم و  ها ساختمان هم کنترل ورود و خروج در  های امانهساستفاده از  ان،یدانشجو

 زمینه  محققان در  ،یپژوهش ةحوزر تردد در هر قسمت. د تیمحدود نییعمختلف و ت یبه نواح

امها   ،داشهته باشهند   یحضور صورت به زاتیکام  به مناب  و تجه یند دسترستوان یم 19-کووید

 ههای  گهروه نهد در  توان مهی  نوبتشده است و محققان در هر  بندی نوبت دیگر انیحضور دانشجو

 .[19] در صورت لزوم جلسات را برگزار کنند ،یفرن پنج حداکثر
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امها   ،برقهرار اسهت   یحضهور  صورت بهدر حال حاور باز است و آموزش  1کنگ هنگ دانشگاه

بها   زیه ن هها  آزمایشهگاه . کهار در  اسهت  یمجاز صورت بهنفر، آموزش  نود از شیب های ک س یبرا

 .[19] کم و حفظ فاصله برقرار است تیجمع

ند هسهت  باز دهند میانجام  یورور قاتیکه تحق ییها آزمایشگاه، تنها 2دانشگاه استنفورد در

از  شیسهاعت په   کیه  دیه و کارکنهان با  انیدانشهجو  نی. همچنه ندا  یتعط ی دیگرها آزمایشگاهو 

 کنترل س مت دانشگاه اع م کنند. افزار نرم توسطس مت خود را  تیبه دانشگاه، ووع دنیرس

 بها  (2020سهال جهاری )   تابستان که در کنند می بینی پیش نامحقق و بهداشت متخصصان

. بهود  خهواهیم  مواجهه  شهدیدتری  بسیار موج با پاییز در و کرونا بیماری از تری کوچک دوم موج

  آمهاده  تر نیهز  شرایط سخت برای باید همواره ،نیست محتم  واکسن به سری  دستیابی که حال

 .ماست زندگی پرهزین  و جدید واقعیت کرونا که بدانیم و باشیم

 کرونادوران  در ها دانشگاه به واردشده های خسارت

ههای معهروف جههان پرداختهه      به برخی دانشگاه 19-ناشی از کوویدهای مالی  به خسارت در اینجا

. اسهت  شهده  هها  دانشگاه به های سنگین مالیورر موجب تاکنون کرونا ویروس گیری همهشود.  می

 و آمهوزش  رونهد  از مهمهی  بخهش  حضهوری،  ک س برگزاری دانشجویان از بسیاری برای که  ازآنجا

 درخواسهت  جههان  دانشهجویان  از بسیاری کرونا، ویروس شیوع طی در ،شود می محسوب گیرییاد

 دانشهجویان  بمانهد،  بهاقی  مجهازی  صهورت  بهه  هها  که س  چنانچهه  و انهد  کهرده  تحصهیلی  مرخصی

 اسهت  این بر عقیده زیرا ،داشت خواهند شهریه های هزینه کاهش برای جدی تقاوای پرداز، شهریه

 و ورزشهی  مراکهز  ،ها آزمایشگاه نظیر امکاناتی گونه هیچ حضور بدون ،دور راه ازصرفا   های ک س که

 بسهیاری  های مکان تعطیلی موجب کرونا ویروس شیوع. ندارد را یپرداخت  هزین ارزش دانشجویی،

 دانشهجویی  های خوابگاه. است کرده اعمال ها دانشگاه به را زیادی خسارات جهت این از و است شده

. انهد  مواجهه  ههدایا  و کمک خیرین کاهش با ها دانشگاه اند. تعطی  شده دانشگاه های فروشی کتاب و

 کهه  آسیایی کشورهای از ویژه به پرداز شهریه خارجی دانشجویان شده موجب نیز مرزها بودن بسته

 .یابند کاهش بسیار نیز ،شوند می محسوب ها دانشگاه مالی مهم مناب 

 درصهد   پنجهاه  درخواست دانشجویان ،4آیووا ایالتی نشگاهدا و 3شیکاگو مث  ییها دانشگاه در

 مشک  ها دانشگاه به تقدیمی هدایای و بودجه کاهش دلی  به تحقق آن، که دارند شهریه کاهش
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 کهه  شهده  موجهب  ویهروس،  این شیوع روانی و مالی تأثیرات که معتقدند برخی. رسد می نظر به

 باشهند  داشته تمای  خود زندگی مح  به تر دیکنز و تر ارزان یها دانشگاه انتخاب به دانشجویان

 از دوری یهک سهال   بهه  را آنهها  کهه  یابهد  افهزایش  حهدی  تها  روانی بار این است ممکن حتی یا

 را عهالی  آموزش مالی ووعیت که سسهؤم یک. کند تشویق تحصی  ترک و آموزشی های محیط

 را تحصیلی افت درصد 15 و لیما ورر دالر میلیارد 23 ،کند می بررسی آمریکا کشور سراسر در

 .است زده تخمین

 ،کنهد  مهی  ارزیابی را عالی تحصی ت مالی شرایط که 1سرویس اینوستورزآمریکایی   سسؤم

 2ههاروارد  مانند خوب، مالی گردش با و بزرگ یها دانشگاه و مؤسسات که کرده است بینی پیش

؛ داشهت  خواهند مقاومت زیادی حد تا کرونا ویروس ناپذیر جبران خسارات مقاب  در استنفورد و

 خواهنهد  متحمه   را یناپذیر جبران های آسیب ،وعیف مالی وو  با و تر کوچک یها دانشگاه اما

 اسهتخدام  کهاهش  ازجمله اقداماتی که اند کرده اع م نیز ثروتمند یها دانشگاه ،با وجود این. شد

 همچنهین . داد خواهنهد  انجهام  را دانشهگاه  های هزینه دیگر کردن محدود و علمی هیأت  اعضای

 در را خهود  کارمنهدان  اخهراج  و تحصهیلی  ههای  بورسیه لغو قبی  از اقداماتی ،مؤسسات از برخی

 .اند گرفته  پیش

 سال در ها دانشگاه که کرده اع م تازگی به ،آمریکا نمایندگان رئیس مجلس ،3پلوسی نانسی

 درصهد  25 آنهها  بهین  در بود کهه  ندخواه رو هروب دانشجو کاهش درصد 15 با رو پیش تحصیلی

 ایهن . شود می دیده ،پردازند می کام  شهری  که چین ز جملها هاییکشور دانشجویان در کاهش

 مردم برای تحصی  روند تسهی  همچنین و ها دانشگاه بودج  تأمین برای خوبی وسیل  ها شهریه

 .شود می کشور آن

 پهرداز  شههریه  دانشهجویان  کهاهش  دلی  هب ها دانشگاه از برخی اقتصادی ووعیت انگلیس در

 یهک  اعطهای  انگلهیس،  آمهوزش  وزیر ،4ویلیامسون گوین و گرفته قرار یبحران حالت در خارجی

 2005 سهال  در که 5سواس دانشگاه .است کرده اع م ها دانشگاه این برای را مالی حمایتی بست 

 در حاور حال در گرفت، قرار گلیسان های برتر دانشگاه مچهاررتب   در گاردین روزنام  از نق  به

 دانشهگاه،  ایهن  اصلی تمرکزهای از یکی. است گرفته قرار انح ل درخطر کرونا ویروس شیوع پی

 مدرنی های زبان همچنین و است خاورمیانه و آسیایی آفریقایی، از اعم مختلف های زبان آموزش
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 هزار 9 شهری  همچنین و نشگاهدا این کم وسعت دلی  به اخیر ده  در که فرانسه و آلمانی مث 

 .[7 ،16] است بوده مواجه کاهش با پوندی،

 کرونا ویروس گیری همه اثر در ها دانشگاه تغییرات

 کهار  نحوة در دائم طور به تواند می آن آثار کرونا، ویروس گیری همه ةدور از گذشتن از پس حتی

 خهالی،  سهخنرانی  ههای  سهالن . دکنه  ایجاد چشمگیری تأثیرات آنها درآمد و مطالعه دانشمندان،

 کهه  انهد  شده موجب همگی کارمندان، و دانشجویان حداق  فعالیت با یا غیرفعال های آزمایشگاه

 ههای  زیهان  رسهاندن  حهداق   بهه  و مشک  این رف  در پی راهکارهای جهان سراسر یها دانشگاه

 و سهنگین  یهها  شههریه  ،آن یهن  پشهتیبانی  همچون وعف سامان  مشک تی. یندآبر آن از ناشی

 و اصه حات  این نتایج از برخی. نیاز دارند جدی یراهکارهای به ،جامعه با دانشگاه داشتن فاصله

 برگهزاری  شیوة تغییر سبب ممکن است تغییرات این. بماند باقی دائمی طور به تواند می تغییرات

 بها  تهر  سهتحکم م و تهر  قوی ارتباط برقراری همچنین و مجازی به حضوری از ها ک س از بسیاری

 .شود المللی بین و ملی جامع 

 در ههم  و ثروتمنهد  کشهورهای  در ههم  کرونها،  ویهروس  گیهری  همهه  کهه  است این بر اعتقاد

 روز فنهاوری  با شدن همگام زمین  در بیشتر پیشرفت و آموزش فرایند بهبود به ،فقیر کشورهای

 تعطیلهی  و ها دانشگاه شدن هبست در پی پاکستان در استادان از بسیاری. است شده منجر جهان

 از بسهیاری  همچنهین . نداشهتند  اختیهار  در را مجهازی  آمهوزش  امکانهات  حضهوری،  های ک س

 منظهور  به 1پاکستان عالی آموزش گروه اما ،دسترسی نداشتند مناسب اینترنت به نیز دانشجویان

را  قیمهت  ارزان و الزم بانهد  پهنای مخابراتی، های شرکت تشویق و آن ین آموزش استانداردسازی

 بها  مهرتبط  مشهاغ   بهرای  دانشهجویان  ترتیهب،  بدین و کرد تهیه دانشجویان همراه گوشی برای

 شهده  موجهب  ،19ویروس کوویهد   بنابراین .کنند می پیدا را الزم آمادگی ،جهان روز های فناوری

 بهبهود  منظهور  بهه  درازمهدت  های برنامه بهبود و تقویت به ،متوسط یا کم درآمد با کشورهای که

 .[7] بپردازند آموزش شیوة و کیفیت

 گریهزی  جامعهه  و گرایهی  نخبهه  دیهدگاه  تغییهر  سهبب  ممکن اسهت  کرونا ویروس گیری همه

 المللهی  بهین  و ملهی  جامعه   مشهک ت  حه   بهه  بیشهتر  که کند مجبور را آنها و شود ها دانشگاه

 یافتن برای گسترده های پژوهش حال درجهان  سراسر یها دانشگاه امروزه ،مثال برای . بپردازند

 واکسهنی  اگر مثالبرای  .هستند واکسن ساخت و کرونا ویروس بر غلبه این بیماری و درمان راه

 و اسهتادان  علمهی  جامعه   توسهط  و دانشهگاه  بسهتر  از شهک  بهدون  ،شهود  ساخته انگلستان در
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 و ملهی  دافاهه  پیشبرد در علمی جامع  و دانشگاه اهمیت به این ترتیب،. خواهد بود دانشجویان

اعطها   ها دانشگاه از برخی هایی را به هبودج ها دولت با اینکه. شود می مشخص خوبی به المللی بین

 کهه  2بوبونیک طاعون گیری همه شیوع در 1سیاه مرگ دوران که دارد وجود نگرانی این ،اند کرده

 مختلف ابعاد ریبتخ موجب گیری همه این. تکرار شود کرد، آلوده را اروپا و آسیا چهارم قرن در

 .آوردنهد  دوامبقیهه   و شدند تعطی  کام  طور به دانشگاه پنج اروپا، دانشگاه سی از و شد جوام 

. بازگشهتند  جامعه بستر به و گرفتند رونق دوباره ها دانشگاه از برخی شوک، این اتمام از پس اما

 و ، آگهاهی درایهت  با باید بنابراین دارد، وجود آن تکرار احتمال و است تاریخ از مهمی درس این

 [.40]این موووع پرداخت  به کام  هوشمندی

 تحصیلی مهاجرتو  کروناگیری ویروس  همه

 نهاامنی  دچار جهان سراسر در را دانشجویان از زیادی بسیار تعداد موقعیت کرونا ویروس گیری همه

 دفترههای  تعطیلهی  و پروازهها  لغهو  ،مرزهها  بهودن  بسهته  دلی  به دانشجویان از بسیاری. است کرده

 ووهعیت  ایهن   ادامه . نیستند خود آزمایشگاهی های محیط به بازگشت و مسافرت به قادر کنسولی

 پهاییز  ترم شروع به قادر که المللی بین جدید دانشجویان از بسیاری سرنوشت که است شده موجب

. اسهت  افتهه ی افهزایش  مههاجرت  دربهارة  ها نگرانی آمریکا متحدة االتیا در. نباشد مشخص نیستند،

 افهزایش  را ویهزا  جدید های محدودیت مهاجرت، ود شعارهای بیان افزایش با آمریکا جمهور رئیس

 کهرده  تهر  وخهیم  آیند می آمریکا به کار یا تحصی  برای که افرادی برای را اوواع امر این .است داده

 یهها  نشهگاه دا برخهی  شود بینی پیش کهاست  شده موجب دست این از مشک تی[. 12 ، 41] است

 گیهری  همهه  از پهس  دوران در خهارجی  دانشجویان جذبزمین   در است ممکن آسیایی کشورهای

 المللهی  بهین  آمهوزش  کارشهناس  یهک . شهوند  انگلسهتان  یهها  دانشهگاه  جدی رقیب کرونا، ویروس

 دانشهجویان  جهذب  افهزایش  سهبب  است ممکن کرونا ویروس گیری همه که است کرده بینی پیش

 رقبای بالقوه طور به ندتوان می کشورها این و شود مالزی و چین نظیر آسیایی کشورهای در خارجی

 بعهد  بود، رشد حال در کرونا ویروس بحران ازقب   که امر این. شوند زبان انگلیسی کشورهای اصلی

 سایمون توسط مارس، ماه در ها بینی پیش این. شد خواهد قب  از بیشتر نیز کرونا ویروس شیوع از

 را آسهیا  شهرق  کهه  شهد  بیهان  آکسفورد دانشگاه در جهانی عالی آموزش مرکز مدیر ،3نمارگینسو

 بهه  تمایه   افهزایش  ایهن . کهرد  بیهان  المللهی  بهین  دانشجویان مهاجرت برای جدید ای منطقه قطب 

 توانهد  مهی  کهه  باشهد  تهرم   یک مث   مدت کوتاه های دوره قالب در تواند می کشورها این به مهاجرت

                                                           
1. Black death 
2. Bubonic plague 
3. Simon Marginson 
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 آسهیایی  کشهورهای  در کافی ظرفیت آیا که است این مهم چالش. شود برقرار نیز نآن ی صورت به

 دانشهجویان  آیا دارد؟ وجود بحران دوران در المللی بین دانشجویان مدت کوتاه تقاوای افزایش برای

 نحهوة  به پاسخ ؟گردند بازمی خود مهاجرت اصلی الگوهای به ویروس، گیری همه دورة پایان از پس

 در المللهی  بهین  علمهی  جامعه   پهذیرش  بهرای  مناسهب  بسهترهای  آوری فهراهم  کیفیهت  و عملکرد

 .[12] دارد بستگی آسیایی کشورهای

 های نوظهور و چالش آموزش ها دانشگاه

های فضای مجازی را برای رقابهت   ، پای غولالکترونیکیهای  به آموزش ها دانشگاهرویکرد جدید 

مخزن همه اط عات بشری است و نیازهای جامعهه   هایی همچون گوگ  که غول؛ باز خواهد کرد

براساس اط عهات مخهازن ههر لحظهه در حهال افهزایش خهود، قهادر          آنهاشناسد.  می خوبی بهرا 

خهود را  دلخواه های الزم را به کاربران خود بدهند تا بتوانند شغ  مناسب و  خواهند بود آموزش

خواهد با اعطهای   میاع م کرده است که گوگ  . شرکت انتخاب کنندزمان ممکن  ترین کوتاهدر 

سیستم آموزشی آمریکها را متحهول کنهد. در     ،ماهه ششهای  در دوره ،«ای گوگ  مدارک حرفه»

معمهول در   چندسهاله های آموزشی  بدون نیاز به گذراندن دوره ،افراد متقاوی شغ  ،ها این دوره

تصمیم دارد با این کار به  اورینف آموزش خواهند دید. این غول ،های سنگین و هزینه ها دانشگاه

مسهئول  ، 1کنت واکر .کمک کند 19-کوویداهش نرخ بیکاری ناشی از بحران جذب استعداد و ک

مدارک دانشهگاهی در دسهترس بسهیاری از    "گوید:  می زمینهالمل  گوگ  در این  ارشد امور بین

سهب مهدرک دانشهگاهی    ها نیست و نباید برای رسیدن به امنیت اقتصادی ملزم بهه ک  آمریکایی

های شغلی گرفته تها آمهوزش آن یهن     ، از برنامهدسترس در ای نوین و  باشید. ما به آموزش حرفه

عنهوان بخشهی از    گوگه  بهه  "دههد:   ه مهی مواکر ادا ."نیاز داریم تا آمریکا را احیا و بازسازی کند

  رشهت ارسهاله در  ای را معادل یک مدرک چه اص حات فرایند استخدام از این پس مدارک حرفه

در حال حاور گوگ  تنها شرکتی اسهت کهه چنهین تغییهری را در      "مرتبط قلمداد خواهد کرد.

ههم در کشهوری کهه     ، آنگوگ خ قان  همین اقدام  ، ولیکردهسیستم استخدامی خود اعمال 

 نخواههد  ثمهر  بی ،تریلیون دالر رسیده است نیم  و یکش به و دانشجویان آموزان بدهی فعلی دانش

آمهوزان نیازمنهد فهراهم     آموزشی را بهرای دانهش   ةدورهزار صد گوگ  شرکت واکر،   گفت به .بود

برای افزایش تحلی  داده، مدیریت پروژه و طراحی   زمینهایی در  خواهد کرد. این برنامه مهارت

ههایی همچهون مهدیر     میانگین حقوق سالیانه برای عنهوان . را در بر خواهد داشت انکاربر  تجرب

ههزار دالر   75ای تجربهه کهاربر    هزار دالر و طهراح حرفهه   66هزار دالر، تحلیلگر داده  93وژه پر

                                                           
1. Kent Walker 
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بها همکهاری   اط عات  فناوری  زمینمدارکی را در  ،از ابتدای پاییز امسالگوگ  است. قرار است 

ا . امها مشخص نیست این دوره  هزینهنوز البته  کند.ارائه کالج اجتماعی در آمریکا  صدبیش از 

ههای   دوره اکنهون  ، ههم 1اینک مجل  گزارشمطابق . بود نخواهد دالر صد چند از بیشترگمان  بی

دالر در ماه هزینه دارنهد. ایهن    پنجاهچیزی در حدود ، 2کورسرامث  هایی  قالبآن ین گوگ  در 

کهه   حضهوری ههای   و در مقایسهه بها دوره   عهالی  یپیشنهاد، کالجهای  هزینهمبلغ در مقایسه با 

. اسهت العهاده   فرصهتی فهوق   ،کننهد  را پرداخت میآن   هزینا مشقت فراوان آموزان فعلی ب دانش

متحول شود.  تر سری هر چه آموزش سنتی در آمریکا باید اعتقاد دارند که کارشناسان آموزشی 

و هیچ تضمینی هم بهرای  کند  میرا بدهکار مشتاق آموزش ها  فعلی میلیون  چهارسالهای  دوره

و با مساوات برای همهه ارائهه شهده و     متعدد های دوره درها  . این دورهدهد مین آنهاشغلی  ةآیند

 ،نرفتهه باشهید   3یآوهای عضو لیهگ   دانشگاهاگر به  آمریکارا هم ندارد: در  ماهیت طبقاتی کالج

. چنانچهه گوگه  بتوانهد سیسهتم     خواهیهد بهود  دریهافتی  برای همیشه محکوم به کار با حداق  

خواههد داد. ایهن دنیهای    دگرگهون  ا تغییر بدهد، زندگی چنهد نسه  آینهده را    آموزشی آمریکا ر

شاید ایهن تغییهر بها دگرگهونی در      خواهد شد.موجب ها  حوزههم  مجازی است که تغییر را در 

 .[50] ما باشدحد تصور تر از  دانشگاه و آموزش، بسیار اساسی

 گیری نتیجه

دیگهر   و هها  دانشهگاه  تغییهرات،  ایهن  اسهت.  هشد جهان در زیادی تغییرات موجب کرونا ویروس 

 بهر  را خهود  تهأثیرات  ناخودآگهاه  هها  دگرگهونی  این .گیرد برمی در نیز را آموزشیهای نظام  جنبه

 ایهن  .اسهت  گذاشهته  و ... زیسهت   محهیط  هنهر،  و فرهنهگ  ازجملهه  جامعهه  گوناگون های جنبه

ازی شهده اسهت. چنهین    ی مجه سهتفاده از فضها  سمت ا به آموزشی نظام تغییر موجب گیری همه

ترین حالت فقط سهخنرانی در   مرکب از شش حالت است: سادهای  دربردارندة گسترهای  استفاده

. گذار از تدریس سهنتی  [2است ]برخط  کام  ک س  ،حالت ترین پیچیدهاست و ک س مجازی 

شهود،  هایی مورد ایراد واق   برخط ممکن است از جنبه کام  )ک س درس حضوری( به تدریس 

 چهاپ  برای بسیاری های جنگ  نابودی از غیرمستقیم و مستقیم صورت به تواند می اتفاق ینااما 

 چشهمگیر  رشهد  موجب رخداد این. کند جلوگیری جهان سراسر در آموزشی و درسی های کتاب

 مطالعهه  میهانگین ؛ شود می یادآور ما به را وریافن روشن های جنبه و شده فردی خ قیت و هنر

 بیشهتری  خهردورزی  سهمت  به انسان کروناپسا جهان در که شود می بینی پیش و یابد می  افزایش
                                                           
1. INC. 
2. Coursera 
3. Ivy League 
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 ایجهاد  سهبب  و المللی بین به ملی از مطالعات اهداف تغییر موجب بحران این. کرد خواهد سوق

 ایهن  بهر  ملهی  ته ش  بها  صرفا  تواند نمی کشوری هیچ چراکه ،است شده جهانی مشترک دغدغ 

 جههانی  یکپهارچگی  سهمت  بهه  حرکهت  و ملهی  انزوای گذاشتن کنار یتو اهم کند غلبه ویروس

 معضه ت  ای ریشهه  حه   در پایهه  علهوم  اهمیهت  کهاین تغییرات موجب شده  .شود می مشخص

 صهنعت  ههای  چهرخ  افتهادن  راه به موجب طاعون بیماری که طور همان و شود تر مشخص جامعه

 ،شناسهی  ویهروس  نظیهر  پایهه  علهوم  یهها  حهوزه  در را انق بهی  نیز کرونا ویروس گیری همه شد،

 .کرد خواهد پا به کامپیوتر علوم و سلولی شناسی زیست بیوتکنولوژی،

سراسهر   ههای  دانشهگاه  ،ویهروس کرونها   گیهری  همهناشی از  کاهش مخاطراتهمچنین برای 

آمهوزش  بهه  اولویهت دادن   تهوان  مهی  ازجمله .اجرا کنند تمهیداتی راهگشا و عملی راباید جهان 

 خصهوص  بهه  ،دانشهجویان   همفراهم کردن تجهیزات الزم برای این نوع آموزش برای  مجازی و

 صههورت بهههی تحقیقههاتی ههها آزمایشههگاهنههام بههرد. بازگشههایی را  تههر محههرومدانشههجویان منههاطق 

 یتمسهئول  بها  اجتماعی و استفاده از ماسک بهرای ههر شهخص   فاصل  شده و با حفظ  بندی نوبت

نهاظر  هیهأت  ، نیازمند نظارت دقیق و کام  ول هر آزمایشگاهمسئ توسطبررسی و اعمال قوانین 

بازگشایی ایهن   طور مؤثر تداوم یابد. بهاست تا تحقیقات دانشگاهی در بحران ایجادشده دانشگاه 

شهیوع ویهروس باشهد.    توجهه بهه شهرایط موجهود     و بها   مرحله به مرحله صورت بهباید  ها محیط

، برای دانشهجویان را  یو الکترونیک ای کتابخانهمناب  به دسترسی آسان و رایگان باید  ها کتابخانه

. کننهد و امکان اشتراک بهین دانشهگاهی را نیهز تسههی      آورند فراهم  پژوهشگران و دانشمندان

دو نفر در هر اتاق صورت تا با کاهش تعداد افراد به یک باید نیز  ها خوابگاهدر  اسکان دانشجویان

 ههای  نامهه  شهیوه مخصوص دارای  های سرویسبا  اه و خوابگاهتردد دانشجویان بین دانشگو  گیرد

مجهازی   صهورت  بهتا حد امکان باید و جلسات نیز  ها کنفرانس، ها ک س .بهداشتی صورت پذیرد

 یمترمطلوب دو فاصل  و در صورت نیاز به برگزاری حضوری، جمعیت کم و رعایت برگزار شود 

بایهد  مجازی نیهز   صورت بهپخش زنده امکان  ،ها  سک گونه اینبرای برگزاری . مدنظر قرار گیرد

 ههای  هزینهه کلی و تحمی   های گذاری سیاستتغییر سبب ویروس کرونا  گیری همه فراهم شود.

دقیهق و مهدون و همچنهین اتحهاد ملهی و       ههای  ریزی برنامهشده که ورورت  ای نشده بینی پیش

 .سازد مین آشکار را بر همگا جهانسودمند در تجارب و انتقال  المللی بین

شهام    ،یآموزشه   نظهام هم  مقهاط   در شد که سبب گیری ویروس کرونا  در ایران نیز همه

و بهه  شهود  حضهوری تعطیه    رس دههای   قب  از دانشگاه و دانشگاهی، ناخواسته ک س آموزش

کننهد کهه    البتهه، برخهی افهراد تصهور مهی     . آورند  روی الکترونیکیدر فضای  های مجازی ک س

 تنهها  نهه بایهد اذعهان کهرد کهه ایهن امهر        اما میسر است، زودی بهه حالت قب  از کرونا برگشت ب
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 بهر  افهزون . [3] دارد وهرورت در پسهاکرونا   ها دانشگاهدر  دیجیتالپذیر نیست، بلکه تحول  امکان

عملهی   ههای  کارگاهو  ها آزمایشگاههای حضوری،  تمام ک سدر دوران کرونا  اینکهاین، به صرف 

 حهد روهایت  شهدند،  مجهازی  تعطی  شد و دانشجویان مجبور به حضور در فضای  ها هدانشگادر 

مسهتلزم   مشخص شدن این مووهوع . نیستمشخص  کاربران فضای مجازی عنوان بهدانشجویان 

ریهزی و   بها برنامهه   امیهد اسهت  ، حهال  هر  به .[1] و سنجش روایت دانشجویان استپژوهی  کار

، پاسهخی  عمه  بهه تمهیهداتی سهودمند    بها   ،هها  دانشگاه برای تحول دیجیتال در گذاری سیاست

هها، افهزایش آگهاهی     توانمنهدی انسهان  و افهزایش   شهود  یافتهه  از این بحهران گذر  برایمناسب 

 ای آینهده در کارامهد را  در جهتی سودمند و فناوری پیشرفت  و  بهداشت جامعهبهبود اجتماعی، 

 نزدیک شاهد باشیم.
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