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 تاثیر گسترش کرونا بر آموزش عالی
 پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

گسترش ویروس کرونا چه تاثیری 

 بر موسسات آموزش عالی دارد؟ 
 

چه که موسسات آموزش عالی  می دهدنشان  1سایت کیو اسنتایج بررسی اختصاصی 

 . اتخاذ کرده اندشیوع ویروس کرونا  رویکردهایی در مقابل

 

ردن به وی آوربا ادامه بحران ویروس کرونا، بسیاری از دانشگاه های سراسر جهان ناگزیر به تعطیلی و 

جدید  ش هایسیستم های آموزش آنالین شده اند و این شرایط بی سابقه، الهام بخش نوآوری و ایجاد رو

حقیقات بخشی از ت سات آموزش عالی گردیده است. به عنوانبرای موس دانشجویان قرنطینه شده آموزش

 ین وضعیتاند که در زمینه ویروس کرونا، ما از متخصصان دانشگاهی خواسته ایم تا بیان کن کیو اسپیوسته 

ال ران در حین بحاضطراری بهداشت جهانی چگونه بر عملکرد آنان تاثیر گذاشته است و این افراد چطور به ا

تند که داش ظهارتحول واکنش نشان داده اند. به گفته تحلیلگران ما، شرکت کنندگان در این نظرسنجی ا

 اقدامات زیر را انجام داده اند: 

 (%50) ندده را به صورت آنالین ارائه کردش ریزی برنامه های دوره از برخی ●

 (%19)ند موکول کرد تاریخ شروع برخی از دوره های درسی را به ترم بعدی ●

 (%17) دادند تغییر را جدید های ورودی برای دانشگاه در نام ثبت مهلت ●

 (%16) دادند تغییر را جدید های ورودی برای دانشگاه سوی از شده ارائه پیشنهادات پذیرش مهلت ●

 موکول کردیم  2021را به سال  2020 سال پیشنهادات از برخی ●

 (%8) کردند برگزاررا  ها دانشگاه انگلیسی زبان های آزمون ●

 (%2) گردند برگزار اصلی دوره با همراه را اصلی جلسه از پیش انگلیسی آموزش های دوره ●
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 تاثیر ویروس کرونا بر جذب دانشجو 

ر تعداد باز پاسخ دهندگان معتقد بودند که ویروس کرونا تاثیر مخربی  %50، وججذب دانش در زمینه

این باور بودند  افراد بر %26در مقابل، نسبت به سالهای گذشته برای این موسسات خواهد داشت. متقاضیان 

 %18قم بودند و درصد معتقد به باال رفتن این ر 6تعداد درخواست های دانشجویی تغییری نخواهد کرد، که 

از  %34دانشجو،  به منظور برطرف کردن این مساله در زمینه جذب یز اطالعی از این تاثیر نداشتند.دیگر ن

ی انشجوده اهداف جذب پاسخ دهندگان به دنبال افزایش تنوع در آن دسته از کشورهای مبدا بودند ک

ظر داشتند، ناز پاسخ دهندگان اجرای چنین رویکردی را مد  %30،موسسات آموزش عالی به آنها متکی بود

 ودند. بتصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده دیگر نیز  %16% به دنبال افزایش تنوع نبودند و  20

ر می بازارهای مختلفی را در نظموسسات آموزش عالی برای گسترش فعالیت های جذب دانشجوی خود 

هوری یپین، جم، فیلگیرند و کشورهای برزیل، کلمبیا، فرانسه، هند، اندونزی، کنیا، مالزی، مکزیک، پاکستان

نوان عه به کره، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی و ویتنام، هم

ای جذب در پاسخ به این پرسش که کدام فعالیت ه .اند های جدید دارای این پتانسیل ذکر شدهکشور

ارائه  یر رازدانشجو در نتیجه ویروس کرونا دارای اهمیت بیشتر یا کمتر شدند، این موسسات پاسخ های 

 کردند: 

 ثابت %24افزایش اهمیت و  %16کاهش اهمیت،   %59و نمایشگاه های حضوری:  رویدادها ●

 ثابت %17کاهش اهمیت،  %8افزایش اهمیت،  %75: یدیجیتال رویدادهای ●

 ثابت %30افزایش اهمیت،  %24کاهش اهمیت،  %45: حضوری یک به یک جلسات ●

 ثابت %19اهمیت،  کاهش %10 اهمیت، افزایش %70: آنالین یک به یک جلسات ●

 ثابت %36کاهش اهمیت،  %13افزایش اهمیت،  %52جذب مخاطب هدفمند:  ●

 ثابت %20 اهمیت، کاهش %7 اهمیت، افزایش %73: دیجیتالی بازاریابی ●
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 را ویروسند زیبدیهی است که در این میان، روش های آنالین و دیجیتالی از اهمیت بیشتری برخوردار هست

زمینه  درکند.  لی میکرونا دانشجویان و موسسات را ناچار به دیدار و برقراری ارتباط از طریق وسایل دیجیتا

به دلیل  اعالم کردند کهآموزش عالی از موسسات  %39ی دانشجویان بین المللی، نیازمندی های زبان

ده ز را نداد نیامحدودیت های ایجاد شده در نتیجه ویروس کرونا، دانشجویانی را که آزمون های زبانی مور

جویان ین دانشااز موسسات اظهار داشتند که مشکلی با پذیرش  %17باشند پذیرش نخواهند کرد. در مقابل، 

 نیز هنوز در حال بررسی این تغییر بودند.  %27نداشته و 

موسسه در آمریکا در حال پذیرش  1000، هم اکنون بیش از 2پای نیوز بر اساس اخبار ارائه شده از سوی

یادگیری زبان  برنامه نرم افزاریکه یک  3طریق آزمون های انگلیسی دولینگو برگزار شده از نتایج آزمون زبان

 آزمونهای مهارت زبانی می پذیرند. است بوده و این نتایج را هم به صورت مستقل و هم به همراه سایر 

 تاثیر ویروس کرونا بر دانشجویان بین المللی 

مللی ین الباز موسسات آموزش عالی در این زمینه پرسید که هر چند وقت یکبار با دانشجویان  کیو اس

موسسات  این پاسخ و اره ویروس کرونا در ارتباط هستندنه اخبار یا اطالعات جدید دربفعلی خود در زمی

 اینگونه بود: 

 (%39چند بار در هفته ) ●

 (%25) ساعتی یا روزانه شکل به ●

 (%17) هفته در بار یک ●

 (%4) کمتر یا یکبار هفته دو ●

 (%4با دانشجویان خود به ویژه در زمینه کرونا ) ارتباط گونههیچبدون  ●

 (%10) اطالع بی ●
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ا با به نظر می رسد در حالیکه اغلب موسسات آموزش عالی در زمینه اخبار جدید درباره ویروس کرون

برخی از این موسسات از این فرصت کلیدی برای اطالع دانشجویان بین المللی خود در ارتباط هستند، 

غافل هستند. اکثر موسسات از طریق ایمیل با رسانی و کسب اطمینان از دانشجویان بین المللی خود 

(، در حالیکه تقریبا بیش از نیمی از آنها از رسانه های %87دانشجویان خود در این زمینه ارتباط دارند )

برای برقرارری  4و وی چت( %24( و برخی دیگر نیز از طریق تلفن همراه )%44د )اجتماعی استفاده می کنن

در زمینه رضایت و حفظ دانشجویان بین المللی در بحث ها و ارتباط با دانشجویان چینی بهره می گیرند. 

از موسسات اعالم کردند که به  %25تبادل نظرها درباره برنامه ریزی های جدید در پی شیوع ویروس کرونا،  

نیز نظری  %39اعالم کردند که درباره آنها صحبت نکردند و  %36این موضوعات پرداختند، در حالیکه 

در مورد موسساتی که به مبحث رضایت و حفظ دانشجویان بین المللی پرداختند،  همچنیننداشتند. 

آنها بر ابزارهای یادگیری آنالین، آموزش به افرادی که مهارت انگلیسی محدودی در زمینه این بسیاری از 

ای آنها غه ها و نگرانی هبین المللی و توجه سریع به دغد ابزارها دارند و اطمینان بخشیدن به دانشجویان

 تاکید داشتند. 

 

 بر پویایی و مشارکت های دانشگاهی رونا ویروس کتاثیر 

های مختلف دنیا به شدت تحت ه نشجویان و مشارکت بین دانشگاپویایی داهمانطور که انتظار می رفت، 

از آنها اعالم کردند که  %21از میان موسسات بررسی شده، . شیوع ویروس کرونا قرار گرفته استتاثیر 

قصد اعزام نماینده های خود به  %23به اعزام استاد به دانشگاه های دیگر کشورها ادامه می دهند و همچنان 

دوره های درسی بین المللی را دارند. با وجود این، احتمال ادامه این فعالیت ها به شکل روزافزونی رو به 

شده است. در زمینه  دت زیرا سفرهای هوایی در پی بسته شدن مرزهای کشورها کامال محدوکاهش اس

اعالم کردند که توجه به این موسسات افزایش یافته است، از پاسخ دهندگان  %44مشارکت های بین المللی، 
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کرده اند. نیز اظهار داشتند که توجه کمتری نسبت به گذشته دریافت  %11تغییری گزارش نکردند و  46%

کاهش توجه را  %11عدم تغییر و  %37افزایش توجه،  %52در ارتباط با پویایی و جابجایی دانشجویان نیز، 

و برقراری ارتباط با دانشجویان و کارکنانی که به موسسات آموزشی داخلی یا خارجی  یافتنگزارش کردند. 

نشان می دهند که این کار  نتایج به دست آمده وآسان است  اغلب موسسات دیگری جابجا می شوند برای

موسسات آن را  %8موسسات نسبتا آسان است و تنها  %42موسسات بسیار آسان است، برای  %28برای 

تردیدی نیست که دانشگاه ها و دانشجویان در سراسر جهان در حال گذراندن دورانی نسبتا دشوار می دانند. 

خود را متعهد به حمایت از بخش آموزش عالی از طریق ارائه منابع و  کیو اسنامشخص و پرتردید هستند و 

 اطالعات به روز در زمینه بحران ویروس کرونا می داند. 

ده و به گزارش مراجعه کر 19-برای دسترسی به جدیدترین اخبار در این زمینه به مرکز منابع ویروس کووید

ت های مینه فرصزبرای کسب اطالعات بیشتر در « دانشجوچهار ابزار اساسی برای جذب آنالین »ما با عنوان 

 .  توجه فرماییدجذب دیجیتالی دانشجو 

 


