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چکیده
زمینه و هدف :شیوع فراگیر جهانی کووید  ، 19موجب پیدائی و پویایی" بحران کرونا " در ابعاد گوناگون شده

است و تجربه ای نوین در مدیریت و مناسبات اجتماعی وامنیت انسانی را رقم زده و سبب بروز تحوالت گسترده گردیده

است .نهاد آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در چنــد مــاه گذشــته آموزش عالی جهانــی بــه دلیــل
گســترش ویــروس کرونــا شــدیدا ً دســتخوش تغییــر شــده اســت .هدف این مطالعه تعیین تاثیر شیوع کووید

 19بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی بود.

روش بررسی :مطالعه حاضر با بهرهگیری از رویکرد کیفی در سال  1399انجام شد .مشارکت کنندگان این پژوهش

 18نفراز خبرگان دانشگاههای شهر تهران بودندکه اغلب دارای سابقه مدیریت در دانشگاه (رییس دانشگاه ،رییس دانشکده،
معاون آموزشی و مدیرگروه) بودند .جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبة نیمه ساختار یافته انجام شد و از روش تحلیل

مضمون به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استفاده شد.

یافتهها :از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها چهارتم اصلی تاثیر بر ابعاد و فعالیتهای آموزشی ،ابعاد و فعالیتهای پژوهشی ،خدمات

اجتماعی و حکمرانی و مدیریت دانشگاهی آموزش عالی و  18تم فرعی استخراج شد و جمع بندی نتایج انجام گرفت.

نتیجهگیری :یافته های پژوهش بیانگر این بودکه شیوع کووید  19در بعد آموزش بر بین المللی و جهانی شدن ،بومی و

محلی شدن ،تحول دیجیتال ،نابرابری در دسترسی به آموزش عالی وکیفیت آموزش ،در بعد پژوهش بر رواج پژوهش مجازی،

پارک های علم و فناوری ،کیفیت پژوهش و بودجه پژوهش ،در بعد خدمات اجتماعی بر ارتباط دانشگاه با صنعت ،شبکه
سازی اجتماعات محلی و مسئولیت پذیری اجتماعی ،در بعد حکمرانی و مدیریت دانشگاهی بر مدیریت و رهبری ،قوانین و
اسناد باالدستی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت منابع مالی ،مدیریت بحران و مدیریت تغییر در دانشگاهها تاثیر گذاشته است.

بنابراین دامنه وکیفیت تاثیر متنوع ونسبتا عمیق است

کلمات كلیدی :مدیریت دانشگاهها ،بحران ویروس کووید ،19آینده آموزش عالی ،تحلیل محتوا

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانf_rabbani@yahoo.com .
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانvaldian2001@yahoo.com .
 .*3نویسنده مسئول :دانشیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی ،تهران ،ایرانzakersalehi@irphe.ir .
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وقوع هر بحران ،علیرغم سختی و دشواریهای ناشی از آن ،آیینه

است).(3

و نشاندهنده وضعیتی اسـت که کشورها در آن به سر می

پاندمی کووید  19نظام آموزش عالی منطقه را تا حد زیادی

برند .بحرانها به کشورها و سازمانها کمک می کننـد تـا درک

تحت تأثیر قرار داده است .با شیوع پاندمی و تعطیلی دانشگاهها

کنند که در کجا ایستاده اند ،در زمان بروز بحران از چه میزان

و دیگر مؤسسات نظام آموزش عالی ،گذار به نظام آموزش از

قدرتی برای مواجهه با آن برخـوردار بوده اند و در زمان عبور

راه دور و نحوه بکارگیری استراتژیها و ابزارهای جدید آموزشی

از بحران ،چگونه قادر به بازسازی و ترمیم خسارات ناشی از آن

تکنولوژی محور به معیاری برای آزمودن سرعت عمل و میزان

خواهند بود .آموزش عالی ایران در حال حاضر متأثر از پدید ٔە

اثربخشی ،سطح توسعه یافتگی ،نحوه مدیریت بحران دانشگا

کرونا ،هم از بعـد ملـی و هـم بینالمللـی دچار تغییراتی شده

هها و دیگر موسسات آموزش عالی در برابر این رخداد ناگهانی

است(.)1

و بی سابقه تبدیل شده است(.)4

آغـاز شـیوع ویـروس کرونـا ( کــه بــه  COVID-19مشــهور

در نهایت ،این بحـران فرصـتها و چالشهـای مهـمی را در حـوزۀ

اســت) ،در فاصلـه کوتاهـی بـه یـک بحـران جهانـی در

علمـی و پژوهشـی بـرای دانشگاهها ایجاد کرده است؛ ایجاد

حـوزه سـالمت تبدیـل شـده و ابعاد و سـطوح مختلـف زندگی

فرصتی تاریخی برای تجربۀ شرایط متفاوت با تغییر ن ُرمهـای

انسـان را چه از منظـر اجتماعـی ،دانشـگاهی ،فرهنگـی و چـه

رایج و نقد هنجارهای غالب در حوزه های مختلف زندگی،

در سـطوح اقتصـادی و سیاسـی دسـتخوش تحـوالت بسـیاری

پرسـشهای جدیـد و مطالبـۀ پاسخ به ابهامات و سـواالت

نمـوده است .نهاد آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده

نـوین ،انتظـار پیش بینـی سـناریوهای آینـده و کشـف

است؛ بطوری که در چنــد مــاه گذشــته چشــم انداز

راهکارهـا و راه حلهای مورد نیاز جامعۀ بشری در شرایط

آموزش عالی در سطح جهان بــه دلیــل گســترش ویــروس

جدید که می توانـد زمینه سـاز تحـوال تی بـزرگ در سطح

کرونــا شــدیدا دســتخوش تغییــر شــده اســت .از بسته

ملی و جهانی و تغییر روابط فراملی و شکل گیری قدرتهای

شدن دانشگاهها تا سرمایه گذاری در آموزش مجازی( آنالین)

جدید علمـی و سیاسـی در سطح بین المللی باشد .همچنین،

و حمایت از قرنطینه دانشجویان و کارکنان ،از جمله اقداماتی

بنظر می رسد که برجسته شدن ضعفها و نارساییهای فعلی

است که دانشگاهها با شیوع کرونا ویروس با آنها دست و پنجه

نهادهای تخصصـی از قبیل دانشگاه ،از پیامدهای مثبت و

نرم کرده و خود را با حالت و شرایط جدید سازگار کردند.

منفی این بحران بوده است.

اکنون مؤسسات آموزش عالی وقت خودرا صرف شناسایی و

با شیوع بیماری و ظهور ایـن بحـران ،ناخواسته شرایطی پیش

توسعه راه حل های احتمالی مشکالت مطروحه میکنند(.)2

آمد و اتفاقاتی رخ داد که به طور عادی فقـط بـا گـذر سـالیان

شیوع ویروس کرونا به یک اختالل اساسی در کالج ها و

متمـادی قابل تجربه هستند .تجربیات گرانسنگ و بی نظیر

دانشگاه های سراسر کشور تبدیل شده است ،به طوری که

این دوران ،تحوالت را سرعت بخشید و سطح آن را تا حد

اکثر موسسات کالس های حضوری را لغو کرده و به آموزش

زیادی باال برد ،زمان زندگی را فشرده و غنی کرد و ضعفها و

های آنالین اختصاص می دهند .این بیماری تقریباً همه جنبه

اشکاالت موجود در نظامات علمـی و دانشگاهی را نیز عیان

های زندگی دانشگاهی  ،از پذیرش و ثبت نام گرفته تا بودجه

نمود .بنابراین ،نیازمند رویکـرد دوراندیشانه ،همه جانبه
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نگر و نیز تغییرات ساختاری-کـارکردی در آمـوزش عـالی

عرضه پیشنهادات متناسب با مقتضیات دوره جدید کردند ،تا

و دانشـگاهها است تا عمیقا همه ابعاد و جوانب آن بررسی

بازیگران دانشگاه و آموزش عالی با وظایف خود و نحوه تعامل

شود (.)5

با سایر بازیگران دانشگاه بیشتر آشنا شده و راهحلهای عملی

در چنین شرایطی ،برنامه ریزی یک سناریوی منظم می

پیشبرد بی وقفه ماموریتهای دانشگاه در شرایط جدید را مهیا

توانند کمک کننده باشد .بحران ها می توانند منجر به از

سازند.

کارافتادگی و ترس شوند و به همین دلیل است که برنامه

بدیهی است در نوشتار کوتاه ،بررسی و ارزیابی همه مقاالت

ریزی دقیق سناریوها می تواند به مدیران کمک کند تا آسیب

منتشره امکانپذیر نمی باشد ،اما به تعدادی از آنها درجدول

های احتمالی را ترسیم کرده و راهکارهایی برای مقابله با آنها

زیر اشاره می شود.

طراحی کنند .در حقیقت ،دانشگاه ها باید به نقطه ای فراتر از
بحران چشم بدوزند تا بتوانند راهکارهای بلندمدت و موثری

روش بررسی

برای رهایی از شرایط فعلی و حفظ آینده خود در شرایط

این مطالعه تحلیل محتوای کیفی با تکنیک تحلیل مضمون

عادی ایجاد کنند (.)6

ف پژوهش ،تاثیر شیوع ویروس
است .باتوجه به این که هد 

بحران شیوع کرونـا فرصـتی مناسـب برای شناسایی تغییرات

کرونا بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها (بعدآموزشی ،بعدپژوهشی،

ایجاد شده و جستجوی راهکارهای هوشمندانه برای رویارویی

خدمات اجتماعی و حکمرانی و مدیریت دانشگاهی) بود.

با پیامدهای های حاصل از تغییر و ابداع روش ها و رویکردهای

این مطالعه درسال 1399دربین خبرگان و مطلعان کلیدی

نوین به منظور تبدیل تهدیدها به فرصت ها است ،تا از این

موضوع به انجام رسید .پاسخگویان در این پژوهش خبرگان

منظر بتـوان از وضــعیت موجــود به ســمت وضــعیتی

آموزش عالی شاغل در دانشگاههای سطح شهرتهران بودند که

مطلــوب حرکت کــرد .دانشـگاهها بایـد دیدگاه آمـوزشی

اغلب دارای سابقه مدیریت در دانشگاه (رییس دانشگاه ،رییس

خـود را وسـیعتر کـرده و افـق دید خـود را به دوران پساکرونا

دانشکده ،معاون آموزشی و مدیر گروه) بودند .نمونه مشارکت

نیز گسـترش دهنـد .لزوم پیش بینی آموزش عالی و برنامه

کنندگان بصورت هدفمند و راهبردی بر اساس تجارب قبلی

ریزی برای آن در شرایط موجود و شرایط پساکرونایی ضروری

تیم تحقیق انتخاب شدند.گردآوری اطالعات موردنیاز از طریق

و اجتناب ناپذیر است(.)7

مصاحبة نیمه ساختار یافته باابزار پرسشنامه باز انجام شده

این پژوهش نیز درصدد است تاثیر شیوع کووید  19بر ابعاد

است.

مدیریتی و روندهای آموزشی دانشگاهها را بررسی نماید و

با توجه به سؤاالت تحقيق ،پرسشهایی در مصاحبه به عنوان

راهکاری برای بازنگری و تحکیم زیرساخت های آموزش عالی

سؤاالت اصلي در نظر گرفته شد و با توجه به ماهيت نيمه

ارائه نماید.

ساختار يافتة آن ،سؤاالت ديگري نيز با توجه به پاسخ ها و به

از همان ابتدای شروع بحران کرونا ،دانشمندان ،نظریه پردازان و

منظور روشن تر شدن مفهوم پاسخ هاي ارائه شده طرح گرديد

صاحبنظران علوم اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و علی الخصوص

.چهار پرسش اصلی این بود که بحران کووید 19-چه تاثیری بر

مدیران و متخصصان آموزش و آموزش عالی اقدام به ارزیابی

ابعاد و فعالیت های آموزشی ،پژوهشی ،خدمات اجتماعی و در

شرایط جدید ،ابعاد و تبعات مختلف بحران و راه گشایی و

نهایت حکمرانی و مدیریت دانشگاهی دارد؟

فهیمه ربانی خواه و همکاران
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تأثیر کووید 19بر آموزش عالی و نقش بیماری بعنوان کاتالیزور و دیجیتال سازی آموزش عالی و ایجاد
نوآوری در آن()10
چشم انداز غم انگیز بعد از بیماری کرونا در آموزش عالی ،ضربه اقتصادی و تقویت روند فعلی ناسیونالیسم و
پوپولیسم()11
ارائه الگو و فرمول بهینه تخصیص بودجه فدرال برای آموزش عالی در بحران ناشی از کرونا ویروس به منظور
حمایت از دانشکده ها ،موسسات آموزش عالی و دانشجویان()12
پاسخگویی اضطراری آموزش عالی به همه گیری کرونا ویروس و تدوین استراتژی های الزم()3
بررسی شباهت ها و تفاوت های رویکرد بکار گرفته دانشگاههای  20کشور در مواجهه با ویروس کرونا)(13
بررسی منطقی بودن بسته شدن دانشگاهها به دلیل نگرانی های سالمتی در مورد ویروس کرونا)(14
بررسی تأثیر تعطیلی دانشگاه ها به دلیل بیماری کرونا ویروس  2019بر آموزش و سالمت روحی -روانی
دانشجویان و اعضای هیات علمی)(15
مدیریت ریسک کووید  19در دانشگاههای چین و نقش آنها در در پیشگیری و کنترل اوضاع)(16
واکنش دانشجویان بین المللی و مؤسسات آموزش عالی به وضعیت اضطراری جهانی و مسئولیت آنها برای
بررسی و پیشبرد مداوم استراتژیها و اقدامات مدیریت بحران )(2
بررسی نقش رهبری انعطاف پذیر وخدمتگزار دانشگاه در مواجه با ویروس کرونا و عبور از بحران)(17
بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف آموزش عالی ،بی ثباتی آینده در جذب دانشجو
و کاهش بودجه)(18
اتخاذ سیاستی استراتژیک و تقویت نقش آموزش عالی در اقدامات توانمندسازی جامعه)(19
بررسی تاثیر کرونا ویروس برآموزش عالی جهانی و پیامدهای فیزیولوژیکی منفی ایجاد شده)(20
ضـرورت رویکـرد تأمل پذیرانه ،همه جانبه نگر و نیز تغییرات ساختاری -کـارکردی در آمـوزش عـالی و
دانشـگاهها()21
بررسی جایگاه و نقش آموزش عالی در تعامل با چالش ناشی از فراگیر شدن ویروس کووید  19و ارائه راحل
هایی برای کاستن عوارض منفی()22
بررسی فضـیلت های تـازه آموزش عالی و دانشگاهها در این شرایط و تعیین مازاد ملی و جهانی برای
مواجهه اثـربخش بـا ایـن بلیـه بزرگ()23
بررسی پدیده نوزایی بودن کرونا :متزلزل نمودن الیه های جهانشـناختی ،انسانشـناختی ،معرفت شـناختی
و اخالقـی و نشان دادن نقـاط آسیب پذیر ما در هریک از این الیه ها()24
بررسی سناریوهای پیش رو در آموزش عالی ،کرونایی شدن آموزش عالی و انتخاب سناریوهای محتمل و
مرجح واعتباربخشی سناریوها ازطریق پیمایش()25
بررسی اثرات و پیامـدهای ساختاری و مالی گسـترش کرونـا در نظـام آمـوزش عـالی()26
آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا و توجه به نیازها و نگرانیهای دانشجویان با به روزترین ابزارهای
فناورانه()27
بررسی اجمالی اقدامات و تصمیمات دانشگاههای مختلف جهان در مواجهه با پاندمی کرونا ()28

پس از انجام 18مصاحبه ،پژوهشگر به این نتیجه رسید که
کدها به حد اشباع نظری رسیده اند؛ بدین معنـا کـه پاسخ ها

تکراری شده و داده جدیدی یافت نشد.
درفرآیند مطالعه ،به مشارکت کنندگان ازحیث محرمانگی
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ردیف
1

پژوهشگران

حوزه تمرکز پژوهش
برنامه ریزی موسسات آموزش عالی ایاالت متحده برای آینده ای نامشخص و طراحی سناریوهایی برای
رهایی از شرایط فعلی و حفظ آینده ()6
تأثیر کوید 19بر آموزش عالی  ،چالش ها و فرصت های ایجاد شده با شیوع کرونا ویروس ،ارائه ترکیبی
آموزهای الکترونیک و همکاری بیشتر دانشگاهها با صنعت()8
تأثیر کووید  19بر تحقیق و نوآوری و ارزیابی اثرات آن بر آموزش عالی و دانشجویان()9
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وعدم افشای نام اطمینان خاطر داده شد .این مطالعه در

شد (.)31

کمیته اخالق(پژوهشهای زیست پزشکی دانشکده علوم

دقت واعتبارکدگذاریها ازطریق ارزیابی و مرورمداوم همکاران

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات) با کد

تیم تحقیق ورعایت مراحل وپروتکل تحلیل مضمون صورت

 IR-IAU-PS-REC-1399-186مورد تصویب قرار گرفت.

پذیرفت.

پس از انجام مصاحبه ها ،متن ها پیاده سازی شد و از روش
تحلیل مضمون 1برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

براون و کالرک معتقدند مضمون بیانگر اطالعات مهمی

تجزیه و تحلیل آماری بر روی  18مصاحبه انجام شده صورت

درباره داده ها و پرسش های پژوهش است و تا حدی معنی

گرفت 17 .درصد از مصاحبه شوندگان زن و  83درصدمرد بودند.

و مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از داده ها را نشان

سابقه

سن  56درصد از آنها باالی  50سال،

می دهد( .)29مضمون الگویی است که در داده ها یافت

کار 28درصد باالتر از  20سال ،سابقه مدیریت

می شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و

 39درصد آنها بین  15تا  20سال بود( .جدول)2

حداکثر به تفسیر جنبه هایی از پدیده ها می پردازد (.)30

بر اساس تحلیل موضوعی مصاحبه ها 4 ،تم اصلی به

شناخت مضمون یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل در

عنوان موضوعات عمده پیرامون مسائل آموزش عالی

پژوهشهای کیفی است و به عبارتی قلب تحلیل مضمون است.

دانشگاهها و  18تم فرعی استخراج گردید که در دو

تحلیل اطالعات با خواندن مصاحبه ها به صورت مکرر آغاز شد

جدول  3و  4و شکل  1بطور کامل تشریح شده است.

تا درکی کامل درباره آنها به دست آید .ابتدا تمامی سواالت

تمهایاصلیوفرعیاستخراجشدهازمصاحبههابدینشرحمیباشد:

پاسخ داده شده و مصاحبه های انجام شده تایپ شده ،سپس
به منظور استخراج کدها ،داده ها کلمه کلمه خوانده شد،

ابعاد و فعالیتهای آموزشی

سپس با استفاده از شیوه مقایسه مداوم و به روش تحلیل روش

یکی از موضوعات اصلی و تاثیرپذیر از شیوع ویروس کووید

استقرایی تجزیه تحلیل شدند .به عبارتی دیگر کلمه ها ،جمله

 ،19آموزش دانشگاهها می باشد که که دارای  5تم فرعی

ها و پاراگرافهایی از گفته هاي شرکت کنندگان که حاوي نکات

می باشد:

مهم و مرتبط با موضوع پژوهش بودند ،به عنوان واحد معنایی

 -1بین المللی و جهانی شدن :بینالمللی شدن آموزش

و یادداشت نویسی در حاشیه متن همراه با کدگذاري انجام

عالی در سه دهه اخیر ،بهعنوان مهمترین عامل تغییر در

شد .براي کدگذاري اولیه از کلمات خود شرکت کنندگان و

دانشگاههای کشورهای مختلف مطرحشده است .ارزش و

تعدیل آن بر اساس برداشتهاي پژوهشگر از گفته هاي آنان

اهمیت بین المللی شدن آموزش عالی بسیار فراتر از آمد و شد

استفاده گردید .کدها چندین بار بازخوانی شدند ،تا بر اساس

و یا حضور دانشجویان خارجی در پردیس های دانشگاهی و یا

تشابه معنایی در زیر تم ها و تم های اصلی جایگزین شوند .در

ارقام و درآمدهای اختصاصی ناشی از آن است( .)32یکی از

مرحله بعدي تعاریفی براي هر تم و زیرتم و کد صورت گرفت و

صاحبنظران بیان داشت که " بحران ویروس کووید  19فرصت

بدین ترتیب به گزارش عوامل موثر هریک از حالت ها پرداخته

و تمرینی برای گسترش همکاریهای بین المللی و تبادل استاد

1

thematic analysis-

و دانشجو فراهم نموده است " (.)P5
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جدول .2مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش
متغیر

گروهبندی

تعداد

درصد

مرد

15

83

2

11

سن

 30تا  35سال

1

 40تا  45سال

4

 35تا  40سال
 45تا  50سال

سابقه کار

مدیریت

22
6

باالتر از  50سال

10

56

 5تا  10سال

1

0
6

8

44

کمتر از  5سال

-

 10تا  15سال

4

باالتر از  20سال

5

 5تا  10سال

2

 15تا  20سال

سابقه

1

6

کمتر از  5سال

2

 10تا  15سال

2

باالتر از  20سال

5

 15تا  20سال

7

22
28
11
11
11
39
28

 -2بومی و محلی شدن :بومی سازی نظریه ای است که خواهان

برگزاری آموزشهای الکترونیکی و آنالین شد" (.)P7

اشاعه و رشد پارادایم دانش ،فناوری و سرمایه های فرهنگی و

 -4نابرابری در دسترسی به آموزش عالی :نابرابری های آموزشی،

ارزش های محلی و قومی خاص هر قوم و ملیت است و همانند

یکی از مقوله های بسیار مهم در حوزه برنامه ریزی آموزشی است

مسئله جهانی شدن که بر اصل بین المللی سازی تأکید می کند،

که سهم و نقش تعیین کننده ای در گسترش و بهبود آموزش دارد.

بر مسئله قوم گرایی تأکید می کند .با توجه به شیوع کرونا ویروس

نقش برنامه ریزان آموزشی در این زمینه بی بدیل است .آنها باید

و بازگشت دانشجویان به محل زندگی و کشورهای خود به نظر می

از طریق تجزیه و تحلیل دقیق ،علل پیدایش فرصت های نابرابر

رسد بومی و محلی شدن آموزشها قوت بگیرد .یکی از صاحبنظران

را دریافته و برای اصالح آن پیشنهاد های مناسب ارائه دهند .در

در این رابطه بیان داشت که"دانشجویان با توجه به مسائل پیش

جریان شیوع ویروس کرونا و تغییر رویکرد به سمت آموزشهای

رو تمایلی به آموزش در غیر از محل زندگی خود ندارند" (.)P3

مجازی ،امکان دسترسی برابر در کل کشور به آموزشهای آنالین

 -3تحول دیجیتال :تعطیلی فراگیری دانشگاهها و موسسات

وجود نداشت .اساتید در این زمینه اظهار داشتند "اساتید و

آموزش عالی باعث تغییر رویکرد و حرکت به سمت آموزشهای

بخصوص دانشجویان مناطق محروم به امکانات آموزش مجازی

مجازی و آنالین شد .یکی از اساتید در این زمینه اظهار داشت:

دسترسی ندارند و زیرساخها و امکانات الزم موجود نیست،)P2( ".

"کرونا ویروس و شیوع آن باعث ایجاد شوک در نظام آموزش عالی

"بعضی از دانشجویان لب تاب و بعضی هم دسترسی به اینترنت

جهان و به تبع آن ایجاد زیرساختها و نرم افزارهای مورد نیاز برای

ندارند" (.)P10
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جنس

زن

3

17

202

تاثیر شیوع کووید  19بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات ...

جدول .3یافته های حاصل از تحلیل کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آموزش عالی
مضمون فراگیرتاثیربحران برابعادمدیریتی دانشگاهها
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ردیف

تم اصلی

1

ابعاد وفعالیتهای آموزشی

2

ابعادوفعالیتهای پژوهشی

3

خدمات اجتماعی دانشگاه

تم فرعی

جهانی و بین المللی شدن آموزش عالی
بومی و محلی شدن آموزش عالی

نابرابری در دسترسی به آموزش عالی
تحول دیجیتال در آموزش عالی
کیفیت آموزش عالی
پژوهش مجازی

پارک های علم و فناوری
کیفیت پژوهش
بودجه پژوهش

ارتباط دانشگاه و صنعت

شبکه سازی اجتماعات محلی
مسئولیت پذیری اجتماعی
مدیریت و راهبری

4

قوانین و اسناد باالدستی

حکمرانی و مدیریت

مدیریت منابع انسانی

دانشگاهی

مدیریت منابع مالی
مدیریت تغییر

مدیریت بحران
جدول  .4نمونه بدست آوردن تم یا مضمون از مصاحبه ها
منبع کد
P3

P12

نمونه نقل قول

فراگیر بودن کرونا ویروس تعامل توامان دولتها را
ایجاد کرد و ساز و کارهای آموزشی جهانی و بین
المللی را فراهم نمود.
تعطیلی دانشگاهها و تمرکز بر استفاده از فضای
مجازی باعث توسعه کمی و کیفی آموزشهای
الکترونیکی شد.

تعداد مراجع
2

10

کد اولیه

تم

فرصت و تمرین برای همکاریهای بین
المللی و تبادل استاد و دانشجو

بین المللی شدن
آموزش

توسعه کمی و کیفی آموزشهای
الکترونیکی

تحول
دیجیتال

 -5کیفیت :ویروس کووید  19بر کیفیت آموزش ها هم تاثیر مثبت

سه مرحله ی پرسش ،پاسخ و بازتاب که به اصطالح به آن  IRFمی

و هم تاثیر منفی داشته است .از طرفی باعث تغییر متناسب در

گوییم (  )Feedback،,Initiation, Responseوجود ندارد" (.)P4

سبک و مدل آموزش در جهت ارائه خدمات آموزشی و خالقیت
و پویایی شده اما از طرف دیگر کاهش ارتباط رو در رو و تعامل

ابعاد و فعالیتهای پژوهشی:

مشکالتی بوجود آورده است .یکی از صابنظران در این زمینه اشاره

یکی از موضوعات اصلی و تاثیرپذیر دیگر از ویروس کووید ،19امر

کرد" آموزشهای مجازی باعث حذف ارتباط صورت رو در روشده و

پژوهش می باشد که که مشتمل بر  4تم فرعی است:

فهیمه ربانی خواه و همکاران
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شکل  .1شبکه مضامین تاثیر شیوع ویروس کرونا بر آموزش عالی

 -1کیفیت پژوهش :شیوع ویروس و به دنبال آن تعطیلی

مجازی جهت اشتراک گذاری نتایج پژوهشها گسترش یافته

دانشگاهها باعث به تعویق افتادن زمان اجرای پروژه های در

است (.)P4

حال اجرا و ضرر و زیان شد .اما از طرفی فرصتی فراهم شد

 -3پارک های علم و فناوری :پارکهای علم و فناوری در

تا محققین با ابزارهای آنالین جهت انجام پژوهش آشنایی

سراسر دنیا با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای

بیشتری پیدا کنند و زمان اساتید برای پرداختن به پژوهش

دانش محور تشکیل شدهاند و با توجه به وضعیت محیطی

بیشتر شد .یکی از اساتید بیان نمود" تعطیلی دانشگاهها در

و سیاستگذاریهای کالن در سطح داخلی و خارجی پارک،

ایجاد و توسعه شبکه ملی پژوهش و تقویت پژوهشها کمک

چشماندازها و مأموریتهای متفاوتی را دنبال میکنند .این

زیادی نمود (.)P9

پارکها دارای مکانیسمهای زیرساختی مهمی هستند که باعث

 -2پژوهش مجازی :با توجه به تعطیلی دانشگاهها هر چند

انتقال یافتههای تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش مضاعف

بصورت موقت فعالیتهای پژوهشی متوقف شد اما برای انطباق و

شده ،در نهایت عامل تسریع رشد اقتصادی در سطح ملی و

سازگاری با شرایط جدید شبکه هایی در فضای مجازی تشکیل

منطقهای میشوند .این مهم به صورت گستردهای در کشورهای

و با سرعت زیاد نتایج بسیاری از پژوهشها به اشتراک گذاشته

مختلف دنیا به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شدهاست.

شد .یکی از اساتید بیان نمود»در شرایط پیش آمده شبکه های

در ایران نیز طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
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یکی از اعضای هیات علمی در این باره اشاره کرد" پارکهای

پاسخگویی به نیازهای جامعه ،به ویژه در عرصههای فناوری،

علم و فناوری تقویت شده و تکنولوژی های جدید توسط آنها

از جایگاه ویژهای برخوردار است .با توجه با توجه به تعطيلي

برای حل مشکالت بکارگرفته می شود» (.)P13

صنايع و همچنين طرح فاصله گذاري اجتماعي و محدوديتهاي

 -4بودجه پژوهش :در قانون برنامه ششم توسعه قید شده که

شديدي در ورود به واحدهاي صنعتي و توليدي در اوایل

باید دو درصد از بودجههای پژوهشی دستگاهها به امر پژوهش

شروع کرونا ویروس این ارتباط قطع ولی همانطور که یکی

اختصاص یابد .در این راستا ساز و کارهای اجرایی برای تحقق

از اساتید در این زمینه اشاره کرد» همکاری های میان رشته

این امر بایستی ایجاد هر چند سال یک بار باید مورد بازنگری

ای در حوزه های مختلف خدمات اجتماعی در آموزش عالی

قرار گیرد .با توجه به شیوع ویروس کووید  19بحث پژوهش

در صنعت ،تولید ،اقتصاد ،سیاست ،امنیت ،بهداشت و سالمت،

تحت الشعاع قرار گرفته است .یکی از صاحبنظران در این

حقوق شهروندی و بشر ،حوادث غیر مترقبه و  ....تقویت گردید

زمینه گفت "اولویت قرار گرفتن بهداشت و درمان در جامعه

"(.)P1

صرفه جویی در بودجه پژوهش را به دنبال داشت"(.)P1

 .2شبکه سازی اجتماعات محلی :یکی دیگر از کارکردهای
اصلی شبکه اجتماعات ملی و محلی استفاده از پتانسیلهای

خدمات اجتماعی

جامعه نخبگی و نظام دانشگاهی کشور برای بهبود و ارتقای

یکی از موضوعات اصلی و تاثیرپذیر دیگر از ویروس کووید،19

نظام تصمیمسازی در سطوح استانی ،منطقهای و ملی است که

بحث خدمات اجتماعی دانشگاهها می باشد که مشتمل بر 3تم

در جهت و همراستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه

فرعی است:

نیز قرار دارد .ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابهی

 .1ارتباط دانشگاه و صنعت :ارتباط دانشگاه و صنعت شکل

رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی می باشد .در

توافقهای رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که با

این زمینه یکی از اساتید عنوان نمود" تشکلهای دانشجویی و

هدف دستیابی به موفقیتهای بیشتر ایجاد میشود .در این

اساتید در فضای مجازی و حقیقی برای پاسخگویی به نیازهای

ارتباط ،دانشگاه و صنعت تالش میکنند تا برخی از فعالیتهای

کشور فعال شده اند" (.)P12

علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند .به هر

 .3مسئولیت پذیری اجتماعی :طی دهه اخیر ،مفهوم مسئولیت

حال ،همکاریهای دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در بر

پذیری اجتماعی به گفتمان غالب تبدیل شده است و سازمان

میگیرد که هر یک از آنها به تنهایی قادر به انجام دادن آنها

های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر جامعه و محیط

نیستند( .)33اگر چه در سالهای اخیر همکاریهای دانشگاه و

اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خودمی بینند .در

صنعت در برخی زمینهها نظیر انرژی هستهای و پتروشیمی

سالهای اخیر ،تغییر نسل های دانشگاهی ( از نسل 1و 2

دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است ،اما این

به نسل سوم) برخی د انشگاهها نیز به مسئولیت اجتماعی

همکاریها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله بسیاری

به عنوان رویکردی برای توسعه پایدار روی آورده و در بیانیه

با کشورهای پیشرفته دارد .این در حالی است که در آغاز قرن

ماموریت خود گنجانده اند .یکی از صاحبنظران در این زمینه

بیست و یکم دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر

بیان نمود» دانشگاهها در کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر

از منابع طبیعی و اقتصادی قلمداد میشود و در این میان

بحران ها و تهدیدها فعالیت خود رو دو چندان نموده اند"()P8

فهیمه ربانی خواه و همکاران

یکی دیگر از موضوعات اصلی و تاثیرپذیر از ویروس کووید،19

تجربههاي اجرايي نشان ميدهند كه كاركنان مهمترين منبع

بحث حکمرانی ومدیریت دانشگاهها می باشد که که مشتمل

كسب مزيت و دستيابي به اهداف راهبردي سازمان هستند.

بر 6تم فرعی است:

در رويكرد مبتني بر منابع از سرمايهي انساني به عنوان

 .1مدیریت و رهبری :راهبری نظام آموزش عالی در کل ،و

كليديترين عامل كسب مزيت پايدار ياد ميشود .امروزه

راهبری دانشگاهها به طور خاص ،یکی از پدیده های اجتماعی

رهبران سازمانها دريافتهاند كه منابع انساني ،تأثير مستقيمي

است که از اهمیت ویژهای برخوردار است که در ایران تا

بر اركان و عملكرد سازمان خواهد داشت؛ از اين رو بايد در يك

حدوی متاثر از از سیاستهای دولت ،مصوبات شورای عالی

نگرش راهبردي اهداف مديريت منابع انساني با اهداف سازمان

انقالب فرهنگی و  ...است .یکی از صاحبنظران در این زمینه

همسو گردد .در بحران پیش آمده برای تطابق و سازگاری

بیان نمود " در این شرایط مشارکت مبنای تصمیم گیری های

باید شیوه مدیریت منابع انسانی تغییر و رویکردهای الکترونیک

دانشگاه است و به تدریج مدیریت مشارکتی شکل می گیرد

جایگزین می شد .بحران کرونا فرصت مناسبی برای نشان دادن

"(.)10P

این مهم بود تا دانشگاهها خط مشیهای کهنه را کنار گذاشته

 .2قوانین و اسناد باالدستی :ماهيت و سرشت دانش رهايي

و به دنبال راههای نو در مدیریت منابع انسانی باشند .مدیریت

بخشي ،نقادي و نوآوري است ،آزادي و خودمختاري نهادهاي

منابع انسانی باید نقش "عامل تغییر" را در این بیماری ایفا

علمي را طلب مي كند .دركشورايران مقولة استقالل و

کند .با توجه به تعطیلی دانشگاهها و لزوم انجام امور ،یکی از

خودمختاري دانشگاهي با فراز و فرودهايي مواجه بوده است.

صاحبنظران در این زمینه بیان نمود" کارکنان و اعضای هیات

سیر تحول و استقالل و خودمختاري دانشگاهها در ايران

علمی آموزشهای الزم در خصوص سامانه های الکترونیکی را

شامل  5مرحل متفاوت بوده است( . )34با توجه به بند الف

دیده و امور به شیوه دورکاری و از طریق سیستمهای مجازی

ماده  49قانون چهارم توسعه و ماده  1قانون احکام دائمی

انجام می شود.)P5( .

کشور مبنی بر استقالل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 .4مدیریت منابع مالی :شیوع کرونا ویروس در ایران و دیگر

همچنان موانعی و مشکالتی در مسیر تحقق استقالل اداری و

کشورهای جهان ،تأثیرات بسیار مهمی در چرخه کسبوکار و

مالی دانشگاهها وجود داشته است .شرایط جدید پیش رو در

تبعاً اقتصاد همه نقاط جهان داشته خاصه از این جهت که نظام

کشور و تفاوت ظرفیتها و قابلیتهای هر دانشگاه و لزوم تصمیم

اقتصادی حاکم بر کشورها آمادگی مواجه با چنین پدیدهای را

گیریهای مجزا با توجه به شرایط خاص هر استان و منطقه،

نداشت.یکی از اساتید در این راستا اشاره کرد" تعطیلی دانشگاه

لزوم تقویت استقالل دانشگاهها بیش از پیش نمایان شد .یکی

باعث کاهش شدید درآمدها شده است)P9( .

از صاحبنظران در این زمینه بیان نمود "تاثیر شیوع بیماری

 .5مدیریت بحران :مدیریت بحران به مجموعه اقدام هایی

مثبت بوده چون عموما قوانین حاکمیتی دست و پاگیر هستند

اطالق می شود که قبل از وقوع ،در حین وقوع و بعد از وقوع

و شرایط کرونا آزادی عمل رو از این جهت بیشتر کرده است

سانحه ،جهت کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام می

"().P4

گیرد .شیوع ویروس کرونا و خطراتی که برای مردم جهان

 .3مدیریت منابع انسانی :منابع انساني ،از ديرباز منبع حياتي

به وجود آورده ؛جامعه راملتهب و مضطرب نموده است و بر

پاییز  ،1399دوره  ،29شماره 3

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی

براي سازمانها محسوب ميشود .تحقيقات دانشگاهي و

205
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تاثیر شیوع کووید  19بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات ...

پاییز  ،1399دوره  ،29شماره 3

روی اقتصاد ،کسب و کار  ،مارکت و ..اثرات نامطلوبی گذاشته

نشان داد تاثیرات این بحران ،وسیع ،چندجانبه و پیچیده

است .حل بحران کرونا نیاز به مدیریت مطلوب زمان و مطالعات

است .هریک ازنویسندگان آثارقبلی وهرمصاحبه شونده روی

تخصصی و تطبیقی با سایر کشورها دارد .یکی از صاحبنظران

یک یا چندعامل تاکید داشته اند اما این مطالعه توانست با

در این زمینه بیان نمود « مشكالت پيچيده ای در خصوص

تلفیق آنها درخت مضامین کلیدی را کشف واستخراج نموده

برگزاری امتحانات وجود دارد»)P13(.

ودیدی کل نگر به تاثیرات کووید 19بر آموزش عالی و نهادهای

 .6مدیریت تغییر :تغییر به معنای آماده نگاهداشتن کارکنان

آموزش پزشکی بدست آورد .یافته ها نشان داد این بحران و

و سازمان برای یادگیری و رشد مستمر می باشد که خود نوعی

موقعیت غیرقابل پیش بینی منجر به تغییر در چهار وجه :ابعاد

تفکر برای آینده است .الکترونیکی کردن سیستم اداری و

و فعالیتهای آموزشی ،ابعاد و فعالیتهای پژوهشی و خدمات

اجرایی ،یکی از برنامههایی بوده که همیشه برای اجرای آن

اجتماعی و حکمرانی و مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش

برنامهریزی کردهایم اما متاسفانه به دلیل اهمیت ندادن به

عالی پزشکی و غیر پزشکی گردید .هرچند اکنون در میانه راه

آن تاکنون هیچ قدم جدی در این حوزه برداشته نشده بود

این بحران جهانی کرونا هستیم و آینده وضعیت کرونـایی مـا و

که خوشبختانه با شیوع کرونا زیرساختهای آن ایجاد شد.

زمـان اتمام آن هنوز مشخص نیست ،اما این پرسشها ،گفتگوها

این موضوع یکی از اهدف مهم کشور بود که مردم برای امور

و مطالعات می تواند آغازگر راهی برای اندیشیدن و تأمـل در

اجرایی به ادارات مراجعه نکنند و به صورت الکترونیکی پیگیر

درک بهتر از وضعیت پـیش رو و پیـدا کـردن راه حلهـایی

مسائلشان باشند که خوشبختانه امروز هم تدریس و هم

موثر برای ترسیم چشم اندازهای آتی باشد.

پیگیری کارهای اداری به صورت الکترونیکی انجام میشود.

یافته های تحقیق حاضر با یافته فراستخواه از منظر تاثیر

یکی از اساتید در این خصوص اشاره کرد» نوسازی زیرساخت

کرونا بر چهار کارکرد  .1آموزشـی .2 ،پژوهشـی .3 ،خـدمات

ها انجام شده و بسترهای الزم برای تغییر فرآیندها به صورت

تخصصـی و .4رسـالت اجتمـاعی و عمومی دانشگاه و آموزش

مجازی و آنالین شکل گرفته است)P11(».

عـالی همسو وسازگار است(.)23
در بعد فعالیتهای آموزشی این پژوهش که تاثیر کرونا بر جنبه

بحث ونتیجه گیری

های بین المللی و جهانی شدن ،بومی و محلی شدن ،تحول

اولین پیامد مهم شیوع ویـروس کرونـا ،تعلیـق همه فضاهای

دیجیتال ،نابرابری در دسترسی به آموزش عالی بررسی شد ،با

جمعی و حضوری و الگوهای سنتی و پیشـین نهادهـای

مطالعه حبیبی مطابقت داشت که بر تاثیر بحران پیش آمده

اجتمـاعی بـود .تعطیلـی دانشگاهها و بخش عمده ای از مراکز

بر سرعت تغییرات ایجاد شده و به رسمیت شناختن آموزش

آموزش عالی جهان ،مصداق و نمـاد تـامی از ایـن تعلیـق

از راه دور تاکید می کند و به این بحران به عنوان یک

است .در این پژوهش تالش شد از دیـدگاهها و ایـده های

فرصت پپش آمده در توسعه و تقویت نظام یادگیری آنالین

خبرگان واساتید در مواجه با چالشهای پیش روی آموزش

می نگرد(.)4

عـالی اسـتفاده شـود .پس از تحلیل مصاحبه ها  4تم اصلی

در بعد فعالیتهای پژوهشی که تاثیر کرونا بر رواج پژوهش

و  18تم فرعی استخراج شد که در قسمت یافته ها مورد

مجازی ،پارک های علم و فناوری ،کیفیت پژوهش وبودجه

بحث و بررسی قرار گرفت .شبکه مضامین استخراج شده

پژوهش بررسی شد ،نتایج تحقیقات دانشگاه های انگلستان

فهیمه ربانی خواه و همکاران

به آموزش عالی وارد شود و باید در مورد نحوه تأمین بودجه

با مسائل جدیدی مواجه کرد و به نظر میرسد با یک مدیریت

تحقیقات دانشگاه تجدیدنظر صورت بگیرد(.)35

جامع و اثرگذار میتوان سیاستهای صحیحی را برای دوران

در بعد خدمات اجتماعی که منظور ارتباط دانشگاه با صنعت،

پساکرونا اتخاذ کرد تا از تهدیدهای موجود زمینه ای ساخت

شبکه سازی اجتماعات محلی و مسئولیت پذیری اجتماعی بود

و از این منظر فرصتی برای بازاندیشی و تغییر برخی روالهای

نیز مطالعه نورشاهی با یافته های این پژوهش مطابقت دارد

مدیریت دانشگاهی را فراهم نمود.

مبنی بر اینکه همه گیری ویروس کرونا باعث افزایش احساس

ازآنجا که یافته ها نشان داد بحران کووید  19می تواند برهمه

مسوولیت اجتماعی دانشگاهها نسبت به جوامع خود شده است

چهاربعد اصلی مرتبط با ارکان دانشگاه تاثیرگذارباشد ،حفظ

و بر اساس نیاز های جوامع محلی الگوی شکل گیری مشارکت

آمادگی معاونتهای مختلف ذی ربط در درون دانشگاه وتدوین

را در آینده قطعا دستخوش تغییر خواهد نمود و در نهایت به

برنامه اقدام( )Action planبرای پیشگیری از آسیبهای بیشتر

مشارکت و تعامل دو سویه بین دانشگاه و جامعه به صورت

بر روند جاری فعالیتها وخدمات دانشگاهها بویژه خطر کاهش

فعاالتر تر خواهد انجامید) .(36در این راستا یمنی نیز ضرورت

کیفیت،کاهش دسترسی دانشجویان و خانواده ها و جامعه

تغییرات اساسی در سـاختارها و کارکردهـای دانشـگاهها را

وصنعت به خدمات دانشگاه مهم تلقی می شود .یافته ها می

اعالم می دارد و تاکید بر ضرورت و بازنگری در قوانین و آیین

تواند نوعی اشراف و آگاهی مدیریتی ایجادکرده و دیدی جامع

نامه ها بمنظور تضمین اسـتقالل آموزشـی و پژوهشی و مالی

وکل نگر درارتباط با تاثیرات متنوع بحران درمدیران ایجادکند.

برای بروز خالقیتها و نوآوریهای آموزشی و مسئولیت پذیری

درمحیط بیرون نیز دولت بعنوان نهاد حمایت گر دانشگاه می

دانشگاهها می نماید(.)7

بایست ازعمق و گستردگی وپیچیدگی این تاثیرات مطلع بوده

در بعد حکمرانی و مدیریت و تاثیر ویروس کرونا بر مدیریت

و در برابر آنها ازحساسیت و پاسخگویی الزم برخوردار شود.

و راهبری ،قوانین و اسناد باالدستی ،مدیریت منابع انسانی،

یافته ها ی حاضرمی تواند این حساسیت را ارتقا بخشد.

مدیریت منابع مالی ،مدیریت بحران و مدیریت تغییر ،مطالعه

پیشنهاد می شود پیمایش بصورت پرسشنامه ای درسطح کل

ذاکرصالحی مبنی بر تغییر و تحول رهبری دانشگاهی و

کشور نیز انجام شود و مطالعاتی به صورت تطبیقی و مقایسه

استقرار نوعی حکمرانی هوشمند موید این مطالعه است (.)37

تاثیرات بحران کووید  19برنظام آموزش عالی درکشورهای

هر چند شیوع کرونا ویروس بر عوامل بسیاری از جمله حذف

مختلف صورت گیرد .همچنین انجام مطالعاتی چون بررسی

ترم تحصیلی ،حذف واحدهای آموزشی ،ناکافی بودن آموزشها،

تجارب عملی ومستندسازی و مدیریت دانش مدیران ،استادان،

لغو و با تاخیر افتادن قراردادهای خدمات آموزشی و پژوهشی،

دانشجویان وکارکنان در دوره کرونا و نگرش سنجی های

کاهش ارتباط با صنعت و  ....بدلیل نبودن بستر و زیرساخت

طولی وادواری از دانشگاهیان برای بهبود نظام تصمیم گیری

الزم تاثیرات مخربی برجای گذاشت ولی کرونا ویروس از نظر

در شرایط کرونا و پساکرونا مد نظر قرار گیرد.
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نیز نشان داد شیوع ویروس کووید 19خسارات قابل توجهی

علمی و پزشکی یک پلتفرم جدیدی داشت که نهاد آموزش را
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Education institute from the Perspective of Experts
Fahimeh Rabbikhah1, Vali Khanbabaei2, Gholamreza Zaker Salehi3*

Abstract
Background and objective: The global Covid 19 pandemic has caused the dynamic emergence of the “corona

crisis” at different educational, cultural, social, political, security, economic, legal and professional dimensions thereby
leading to a novel experience in managing the social interactions and human security. In this respect, the Higher
Educational system is not an exception; in the past few months, the higher educational systems in the world have
changed drastically due to the Coronovirus pandemic. For this reason, the need felt to investigate the possible impact of
the new situation on the educational system. The aim of this study was to investigate the effect of coronavirus outbreak
on the different dimensions of university managements from the perspective of academic experts.
Methods and Materials: The present study was conducted in 1399 using a qualitative approach. Participants

in this study were 18 experts and administrators at different universities in Tehran (including dean, dean,
vice chancellor and department manager) who had management experiences. Data were collected through
semi-structured interviews and content analysis (thematic); method was used to analyze the interviews
(coding and determining the main and secondary themes).
Results: From the analysis of the interviews, four main themes of educational dimensions and activities,

research dimensions and activities, social services and and governance and university management and 18 subthemes were extracted and finally the results were summarized.
Conclusion: The findings of this study indicated that the outbreak of Covid-19 have affected different aspects

of internationalization, globalization, localization, digital transformation, inequality in access to higher education,
educational quality, the prevalence of virtual research, science and technology parks , research quality, research
budget, university-industry relationship, local community networking, social accountability, management and
leadership, upstream laws and documents, human resource management, financial resource management, crisis
management and change management at universities. Therefore, the scope and quality of the impact is varied
and relatively deep.
Keywords:University Management, Coronavirus 19 Crisis, The Future of Higher Education, Content Analysis
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