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Abstract 

    The concept of education is defined by tangible material spaces such as school, 

classroom and teacher. But the new knowledge space is based on the networked world 

and the information society, in which the highways and information flows in the virtual 

world are the determining factors and components. Digital University is a university 

based on transformational technologies, providing desirable experience for its diverse 

stakeholders, especially its students, faculty and staff. Digital University is a university 

based on transformational technologies, providing desirable experience for its diverse 

stakeholders, especially its students, faculty and staff. Digital University Approaches 

the evolutionary path of the university and the lessons learned in the wake of the Corona 

crisis and beyond that. Therefore, the present study aimed to investigate the digital 

university in the corona and post-corona pandemics. To reach the objectives, the present 

study was conducted by searching for the keywords of digital university, e-learning, 

virtual education, student, professor, university, pandemic, Covid-19 epidemic, in 

databases in the period from 2019 to 2021. The result of the primary articles included 

36 articles, upon which after a step-by-step review and three-phase screening and search 

application of exclusion criteria, we obtained 28 articles. The results showed that the 

emergence of the coronavirus, along with all its related difficulties, was an opportunity 

to test the strength and ability of countries to use strategic tools of identity management 

and exercise governance and control the disease. Creating, strengthening and 

developing digital identity infrastructures at the national level has received more and 

more attention from countries. Therefore, the use and enjoyment of digital phenomenon 

is more necessary than ever because the future belongs to universities that have more to 

do with digital world. 
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 دانشگاه دیجیتال در پاندمی کرونا و پسا کرونامروری بر رویکرد 
 3، سعید صفاریان همدانی*2، مریم تقوایی یزدی1احسان جعفری

 

 چكيده
دانش  یاما فضا؛ است شدهفیتعرمثل مدرسه، کالس درس و معلم  یملموس ماد یاغلب، مفهوم آموزش با فضاها   

موجود در جهان  یاطالعات یهاانیجرو  هابزرگراهاست که در آن  یشده و جامعه اطالعات یاجهان شبکه ،بر یجدید مبتن

آفرین، های تحولبستر فناوریدانشگاه دیجیتال، دانشگاهی است بر . آن هستند کنندهنییتع یهامؤلفهعوامل و  یمجاز

 ل،یجیتاد هنشگا. دانمایدویژه دانشجویان، اساتید و کارکنانش فراهم مینفعان متنوع خود بهای خواستنی برای ذیتجربه

 اساسنیا بر رود.میر ماـش هـب ازآنپس و ناوکر انبحر با جهامو در عالی زشموآ کزامر و هنشگادا تکاملی مسیر هیافتر

بنابراین مطالعه حاضر با ؛ است صورت گرفته دانشگاه دیجیتال در پاندمی کرونا و پسا کرونا یحاضر با هدف بررسمطالعه 

  پاندمی، ، یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی، دانشجو، استاد، دانشگاه،دانشگاه دیجیتال :کلیدی یهاواژهجستجو 

صورت گرفته است تعداد مقاالت ابتدایی  0291-0209 یهاسالنی در بازه زما یهادادهدر پایگاه  ،91-گیری کوویدهمه

فاز و اعمال معیارهای خروج از و غربالگری سه یامرحلهمقاله بوده است که بعد از بررسی  63حاصل از جستجو شامل 

 فرصتی است، داشته که هاییآفت همه کنار در کرونا ویروس ظهورداد نتایج نشان  .میافتیدستتعداد مقاله  02مطالعه، به 

 اعمال جهت به دسترسی و هویت مدیریت راهبردی ابزار از در استفاده کشورها توانمندی و قدرت زدن محک برای

 شیازپشیب ملی سطح در دیجیتال هویت هایزیرساخت توسعه و تقویت بود و ایجاد، بیماری این مهار و حاکمیت

ضروری است زیرا آینده  یهرزمانمندی از امر دیجیتال بیش از فاده و بهرهاستبنابراین  ؛است قرارگرفته کشورها موردتوجه

 .است که ارتباط بیشتری با دیجیتال دارند ییهادانشگاهمتعلق به 
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 مروری                                                                                                                    و همکاران جعفری 

 
       0011، پاییز ویژه نامهدوره یازدهم،                                                        تعالی بالینی                                                                                    

 مقدمه
به  مدرنپستانقالب دیجیتال و پیدایش دانشگاه    

بررسی این تحول در آموزش عالی از دیدگاه 

شناختی و آموزش اختصاص دارد. در عصر معرفت

ای بدون گذر از صافی دیجیتال، هر نوع ایده و داده

سنجش اهل علم، سریعاً به اقصی نقاط عالم منتشر 

 میان دانشگاهیان، در دیجیتالی سواد (.9)شودمی

 تعامل که است معنی بدان کارکنان و دانشجویان

 های پشتیبانی مناسبشبکه فقدان ایجاد برای زودهنگام

 ضروری نهاد کل در پایدار تغییرات به دستیابی برای

 با این انطباق برای را خود که هاییدانشگاه (.0)است

 گذاشته کنار کنند،نمی آماده جدید دیجیتال عصر

فراتر از آموزش  یزیچ تالیجیحرکت د (.6)شد خواهند

مفهوم دانشگاه دیجیتالی در چند سال  (.0)است نیآنال

موضوعی کلیدی در گفتمان  عنوانبهاخیر 

ی در آموزش عالی به وجود و آموزش سازمانیتوسعه

 طیف از استفاده دیجیتال، دانشگاه مفهوم (.5)تآمده اس

 ویژهبه ارتباطات، و اطالعات از فناوری ایگسترده

 و یادگیری مانجا برای وب، بر مبتنی هایفناوری

 و محیط بر مبتنی عالی روش آموزش دو هر در تدریس

 و آموزش تمام یعنی ؛(3)است دور راه از آموزش

 وب بر مبتنی هایاز برنامه استفاده با آنالین یادگیری

 عنوانبه را دیجیتالی دانشگاه (.7)شودمی انجام

 مناسب ابزارهای و هاروش اصلی، منابع از ایمجموعه

کنند. تعریف می هاکاربران دانشگاه از یتحما برای

 و معلمان که است چیزی آن دیجیتالی حقیقتاً دانشگاه

 دانشگاه (.2)دهندمی انجام دیجیتال عصر در دانشجویان

 شناختی،معرفت ،شناسیهستیپیچیده  مسائل دیجیتالی

 طریق از مسائل این انگیزاند.برمی را هویتی و اخالقی

 هاآن توسط اما آیندوجود می به لیدیجیتا هایفناوری

 مکان، یک دیجیتالی دانشگاه (.1)شوندنمی تعیین

دانشگاه (. 3)تنیس تفکر روش یک یا و فناوری

 هایفناوری ، دانشگاهی است که مبتنی بردیجیتال

دیریتی و یادگیری خود را با رویکردی ، نظام مدیجیتال

ای جذاب اکوسیستمی متحول نموده و با خلق تجربه

 (.92)است یافتهدستبرای ذینفعانش به عملکردی عالی 

های دانشگاه دیجیتال، دانشگاهی است بر بستر فناوری

نفعان متنوع ای خواستنی برای ذیآفرین، تجربهتحول

و کارکنانش فراهم  اساتیددانشجویان،  ویژهبهخود 

 مقاالت اعم مختلف منابع بررسی با (.99)دنمایمی

 اسناد و دیجیتال دانشگاه حوزه ایحرفه و پژوهشی

 سیزده جهان، پیشروی هایدانشگاه دیجیتال راهبردی

 شناسایی دیجیتال دانشگاه برای کلیدی ویژگی

 (.90)شودمی

 

 
 (90) دیجیتال اهدانشگ برای کلیدی ویژگی 96 :1الگوریتم شماره 

 

    

، اساتید و دانشجویان، تالیجیدارکان دانشگاه  نیترمهم

 توسط آموزش اثربخشی افزایشکارکنان هستند. 

 برای دیجیتال کار محیط ، ایجادفناوری کمک با اساتید

 برای یکپارچه پرتال ارائه اداری، امور در وریبهره

محتواها  سازیدیجیتالی برندسازی، دانشگاه، امور تمامی

 تالیجیدارکان دانشگاه اصولی است که در  نیترمهمجز 

دانشگاه دیجیتال نسخه بعدی  (.96)شودیممطرح 

دانشگاه الکترونیکی نیست، بلکه عنوانی برای یک 

باشد. دانشگاه دیجیتال، پارادایم شیفت در این صنعت می

در عصر برای موفقیت  پرداخته و ساختهدانشگاهی 

 دیجیتالی، دانشگاه گریدعبارتبه (.90)تدیجیتال اس

 از ایپیچیده ارتباط که است مفهومی چندوجهی

ها، داده و محتوا از تعامل انسان با فناوری مرتبط عوامل

 لهای اصلی تحوهفمؤل نیترمهم (.95)دهدرا نشان می
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 کروناه دیجیتال در پاندمی کرونا و پسادانشگارویکرد              
 

  
            0011، پاییز  ویژه نامهدوره یازدهم،                                                                                    تعالی بالینی                                                              

نوین  یهایفناوراستفاده از  در دانشگاه که بـا لیجیتاد

و  نفعانیذایجاد شبکه از:  اندعبارتگیرند می انجام

 تالیجیدهای ها و سامانهاطمینان از امنیت سیستم

ل های دیجیتاتوانمندسازی و پرورش قابلیتدانشگاه، 

کردن فرایند پذیرش  ابکچ ،یعلمئتیهاعضای 

 زمان از محوری ، دانشجوورود به دانشگاه داوطلبان

 وختگی،آمدانش از پس هاآن مداوم یادگیری تا نامثبت

 منظوربه ادگیریی پشـتیبانی دماتخ یسازهوشمند

دانشجویان،  رک تحصیلت و روطیمش از پیشـگیری

در کارکردها و  تالیجید یهایفناور استفاده از

 (.93)هایریگمیتصمدر  ژهیوبهدانشگاه  یهاتیفعال

 و هنشگادا تکاملی مسیر هیافتر ،یجیتالید هنشگادا

 و ناوکر انبحر با جهامو در عالی زشموآ کزامر

و  91-کوویدرود. ظهور ویروس میر ماـش هـب ازآنپس

های پایانی و در ماه 0202گیری آن در آغاز سال همه

های موجب شد تا تغییرات اساسی در برنامه 9612سال 

این بیماری  (.97)آموزش عالی جهان و ایران پدید آید

رش و های زندگی دانشگاهی از پذیهمه جنبه باًیتقر

خود قرار داده  ریتأث تحترا تا بودجه و اعتبارات  نامثبت

ها، از المللی دانشگاهبراساس آمار اتحادیه بین(. 92)است

کشور در  903زمان شیوع جهانی ویروس کرونا تاکنون 

 51)اندشان را تعطیل کردهیلی آموزشتمام مقاطع تحص

 محدود صورتبهوزش درصد( و در برخی مناطق نیز آم

درصد نیز در شرایط  92درصد(،  62)فعال بوده است

اند و فقط یک دانشگاه در سختی به فعالیت مشغول

کشور بروندی به فعالیت عادی خود ادامه داده است از 

های جهان از آموزش درصد دانشگاه 37این میان 

درصد از زیرساخت  00اند، الکترونیکی استفاده کرده

ها نیز تعطیل قیه دانشگاهمناسب برخوردار نبودند و ب

 یگذارهیسرما تا هادانشگاه بسته شدن از (.91)اندبوده

 قرنطینه از حمایت و)آنالین( مجازی آموزش در

 اقداماتی است ازجمله کارکنان، و اساتید، دانشجویان

 هاآن با روسیکروناو شیوع با هادانشگاه که

 شرایط و حالت با را خود و کرده نرم وپنجهدست

)شرایط وضعیت بحرانی(. 02)کردند سازگار دیدج

های ها( نگرانیگیری کرونا و تعطیلی دانشگاههمه

در  بسیاری از قبیل کاهش کیفیت آموزش و نگرانی

نابراین، ب؛ (09)مورد آینده دانشجویان را ایجاد کرده است

و نیز تغییرات  جانبههمهنیازمند رویکـرد دوراندیشانه، 

 هادانشگاهدر آمـوزش عـالی و  کـارکردی-ساختاری

 (.00)همه ابعاد و جوانب آن بررسی شود قاًیعماست تا 

خواهد کمک میدیجیتالی دانشگاه دیجیتالی و یادگیری 

کند که ارتباط دانشجویان با یکدیگر و با استادان 

زندگی دانشجویی  تنهانهصورت بگیرد و این ارتباط 

را هم شامل  بلکه زندگی بعد از حضور در دانشگاه

 آورد به وجود را فرصتی 91-کووید پاندمی (.06)دشومی

و برطرف  تالیجیدها با رویکرد یادگیری دانشگاه تا

کردن نقاط ضعف در آموزش و پژوهش، نگرشی 

متفاوت را در جهت رویارویی با چنین حوادثی تجربه 

آموزش عالی باید در دوران شرایط کرونایی  (.00)کنند

خود را در مدیریت آموزش نشان  ییراو کااثربخشی 

دهد. آموزش عالی در سراسر دنیا به دلیل بیماری 

ها مواجه شده و گیر کرونا با تعطیلی دانشگاههمه

گیری همه (.05)است قرارگرفتهتحت تأثیر  شدتبه

صورت موجب گردید که آموزش به 0291 روسیکروناو

ترونیک های آموزش الکآنالین و با استفاده از سیستم

انجام گیرد اما نبود زمان، زیرساخت ضعیف و عدم 

وجود محتوا کافی موانعی در این نوع آموزش محسوب 

یق آموزش در شوند. آموزش الکترونیکی مانع از تعلمی

در دوره نمونه  عنوانبه(. 03)دوران شیوع بیماری شد

 پزشکی علوم هایدانشگاه مخصوصاً هادانشگاهپاندمی 

 به نسبت شدن دانشگاه رفتن و یتالیجیدبه سمت 

 و آموزشی هایکالس حضوری تشکیل جلوگیری از

؛ (07)نمودند اقدام آموزشی مجازی هایکالس برقراری

)دانش و ایبنابراین بایستی نسبت به توسعه حرفه

 و تـدریس بـرای یعلمئتیه( تالیجیدهای مهارت

یـادگیری  یهاستمیسراحـی محتـوای درسـی در ط

و  یزیربرنامهترونیکـی در سـطح ملـی و دانشـگاهی الک

توان به نکـات زیـر توجـه اقدام گردد. در این فرایند می

محوری به ه نقش مدرس از مدرس ل وتحو: کـرد
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حرکت چگونگی  ؛لدر فضای دیجیتا یدانشجو محور

ها واقعیت ؛تالیجیدحضوری به فضای  کالساز فضای 

ضرورت  ؛دیجیتال های حاکم بر فضایو محدودیت

آمادگی مدرس برای برقراری تعامل بـا یادگیرنـده در 

محتوای  ؛بارهنیدراصـرف وقت  ول فضـای دیجیتـا

تدریس و راهبردهای  یاچندرسانهدرسی با استفاده از 

 (.02)استفاده شود تالیجیددر فضای 

ل تحـو یسوبهرا  هادانشگاه ستهناخوا روند این اثرات به

، باید فرصت رونیازا. خواهد داد وقس الدیجیتـ

حضـوری در  هایکالساز تعطیلـی  آمدهدستبه

بـه مناسبت شیوع ویروس کرونا را برای  هادانشگاه

 یسوبهراهبردی و حرکـت  یزیربرنامهبازاندیشی، 

بر اساس  (.01)دغنیمت شمر هادانشگاهدر  تالیجیدتحول 

تال یکی از گذر به سمت دانشگاه دیجی مطالب مطروحه

سال آینده  چندطی  .دستاوردهای شیوع کرونا بود

کامل متحول خواهد  طوربه هادانشگاهشدن  یتالیجید

توسعه دانشگاه ه ذکر شد، چاساس آنبر این . کرد

بـرای مدیران  فردمنحصربه طالئی و فرصتی ،یتالیجید

در فرایند ، کارکنان دانشجویان ،اسـتادان ،دانشگاهی

اطمینان از  منظوربه هبود امور اداریو ب یادگیری

الکترونیکی  تسهیل در آموزشبرای  الزم یهارساختیز

های زیربنـایی عفضا و از کمبوده اطالعگاهی، دانش

 ە ٔدر دور اســت بنابراین الزم؛ فـراهم خواهـد نمـود

و  یگذاراستیس بــه ـبتنس اکرونا،پسـ زمــانی

 بـا الکترونیکـی، یرییـادگ توسعهراهبردی  یزیربرنامه

 ،انیبندانشانقالب صنعتی چهارم و جامعه  بـه توجـه

 هریـک سطح در سپس و کشوری کالن سطح در ابتدا

 .کشور نسبت به این امر اقدام شود هایدانشـگاه از

 در دانشگاه، فرایندی است که کاربرد  لدیجیتال تحو

مور سازی انجام تمام ادیجیتال را در چابکهای فناوری

 سازد.می ریپذامکاندانشگاه 

 

 روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است بر مقاالت دو    

که در  یهاسالزبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 

و به  اندمنتشرشدهمجالت داخلی یا خارجی چاپ و 

با  دانشگاه دیجیتال در پاندمی کرونا و پسا کرونابررسی 

مطالعه و هدف مطالعه حاضر  ورودرویکرد معیارهای 

. جستجوی مقاالت براساس واژگان کلیدی اندبوده

دیجیتال، یادگیری الکترونیکی،  فارسی؛ دانشگاه

گیری دانشجو، استاد، پاندمی، همه آموزش مجازی،

 ؛ها نظیرو نیز معادل انگلیسی این کلیدواژه 91-کووید
Digital University, Electronic Learning, Virtual 

Learning, Crona and Univeristy Education  در

، PubMedمعتبر از جمله  ی و استنادیاطالعات هایگاهیپا

PQDT Open ،Google scholar، Science Direct ،

قرار گرفت. تمام مقاالت اصیل جهت ورود  یموردبررس

 یاییارهایمعو بررسی گردیدند.  یآورجمعبه مطالعه 

و خروج در سه  ورودمعیارهای با اعمال  یغربالگر

 مرحله صورت گرفت؛
 اندنداشتهکلیدی در عنوان خود  یهاواژه( مقاالتی که 9

 ،اندشدهحذف

و گزارش همایش،  هانامهانیپا( مقاالت در قالب چکیده و 0

 ،اندشدهخارجها از مطالعه ها و سخنرانیکنگره

 ،اندشدهخارج از مطالعه اندداشتهچکیده  صرفاً( مقاالتی که 6

( مطالعاتی که محتوا با هدف مطالعه مقاربت موضوعی 5 

 .اندشدهخارجاز مطالعه  اندنداشته

مقاله در ابتدای جستجو یافت شد در مرحله  63

مقاله از مطالعه  5مرحله ابتدایی(  0غربالگری)

مقاله  02و در مرحله انتهای غربالگری  اندشدهخارج

اقی ماندند که مورد ارزیابی مرتبط با هدف مطالعه ب

 محتوایی قرار گرفت و وارد مطالعه شدند.

 

 هایافته

مقاله داخلی و خارجی  02نتایج جستجو مقاالت تعداد  

 در راستای هدف مطالعه در ذیل آورده شده است؛

ارائه در پژوهشی تحت عنوان  (0209)نآراسته و همکارا

رد )رویکدانشگاه دیجیتالی گذاریی سیاستالگو

تحقیق حکایت از شناسایی پنج بعد  یهاافتهی ( کیفی

آموزشی،  یهایگذاراستیسگذاری شامل سیاست

ساختاری، فناورانه، فرهنگی و اقتصادی داشت. 
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ارزشیابی  ،هایگذاری آموزشی شامل مؤلفهسیاست

دیجیتالی، کیفیت آموزش دیجیتالی، اکوسیستم 

نامه درسی یادگیری دیجیتالی، محتوای دیجیتالی، بر

 (.62)دیجیتالی و فرایند یاددهی یادگیری دیجیتالی بود

 یهاچالش سهیمقادر  (0209)همکاران و محلیصادقی

در دوره قبل و بعد از  یدر پرستار یآموزش مجاز

 با تقویت ساختارها و نشان دادند که  کرونا

فرایندهای آموزشی و  اصالحهای ضروری و تکنولوژی

ساتید و دانشجویان وضعیت ارزشیابی و آموزش ا

 (.69)استکنونی را به فرصت تبدیل کرده  زیدآمیتهد

دانشگاه در پژوهشی تحت عنوان  (0209)خباره و آراسته

دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران 

های پژوهش حاضر تأکید بر کرونا و پساکرونا یافته

که طوریسازی دیجیتالی دانشگاه داشته بهیکپارچه

های آن به صورتی تمامی کارکردها، فرایندها و رویه

راین اساس، دانشگاه بدیجیتالی و یکپارچه درآید. 

بستری مناسب برای یادگیری  عنوانبهدیجیتالی 

دیجیتالی، راهبردی اثربخش در آموزش عالی در دوران 

در پژوهش  (.60)کندرا معرفی می ازآنپسکرونا و 

 تیدرنهاها یافته (0202)روحانیو  فرزانه کندری

چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل 

کاربردها، اکوسیستم قضایی، حکمرانی  ،توانمندسازها

تحول دیجیتال و سفر تحول تحول دیجیتال، نقشه راه 

پژوهش  یهاافتهی .(66))شامل پنج مرحله( استدیجیتال

شیوع  بود کهبیانگر این  (0202)ربانی خواه و همکاران

، شدنیجهانو  یالمللنیبدر بعد آموزش بر  91-کووید

و تحول دیجیتال، نابرابری در دسترسی به آموزش عالی 

آموزش، در بعد پژوهش بر رواج پژوهش  تیفیک

علم و فناوری، در بعد خدمات  یهاپارکمجازی، 

اجتماعی بر ارتباط دانشگاه با صنعت، در بعد حکمرانی 

 هادانشگاهدر  مدیریت و رهبری و مدیریت دانشگاهی بر

 (0202)نجفی و احمدی دهرشی (.60)گذاشته است ریتأث

 در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که شیوع

 عدم دیگر سوی از و سوکی از کرونا ویروس ناگهانی

سبب  امر، این تحقق جهت الزم یهارساختیز وجود

 هایچالش و مشکالت با الکترونیک آموزش تا شد

و  کاظمی فلوردی (.65)گردد روبرو یادهیعد

به این نتیجه دست   در مطالعه خود (0202)همکاران

بین نسل جوان و نوجوان با  شکاف دیجیتال ریتأث یافتند

پیشین که همان والدین و معلمان هستند بر  یهانسل

در دوران  گذاشته و ریتأث گیریفرایند آموزش و یاد

بین این دو نسل شده  شکاف دیجیتال باعث بروز  کرونا

ه بررسی تأثیرات شیوع ب (0202)رسولی (.63)است

در این مقاله پرداخته و  بر هویت دیجیتال اویروس کرون

های نوین، به موضوعاتی نظیر حضور دیجیتال، فناوری

-های هویتی، حریم خصوصی و چالشحاکمیت داده

 کردهاشاره هاسازمانهای مدیریت هویت و دسترسی در 

شتری که در این دوران بر هویت دیجیتال تأثیرگذاری بی

الگوی  به (0291)و همکاران آراسته (.67)اندداشته

سبب آن نتایج که  آموزش عالی ایران دانشگاه دیجیتالی

بعد  شاملشناسایی چهار بعد برای دانشگاهی دیجیتالی 

نهایتاً بعد  و بعد مدیریتی ،بعد سازمانی ،پداگوژیک

زواکی (. 62)اشاره کردند فناوارانه دیجیتالی بوده است

 ریو تأث یفعل تیوضع در پژوهشی با عنوان (0209)ریچر

عنوان  در آلمان تالیجید یبر آموزش عال 91-دیکوو

 یکیآموزش الکترون یابزارها رشیپذ کهیدرحالکرد 

 تیبود، وضع افتهیکاهش یاندک 91-کووید وعیقبل از ش

 سیدر تدر تالیجید یهایبر نوآور یمثبت ریتأث یفعل

گارسیا  (.61)داشت در آلمان خواهد یدانشگاه

در پژوهشی با عنوان دگرگونی دیجیتال در  (0209)پنالوو

 یبا نگاهکرونا اظهار کرد  یریگهمه راتیتأث: هادانشگاه

نبود که تصور  یزیاصالً آن چ 0202به گذشته، سال 

را مشخص  زیچهمه 91-کووید یریگ. همهمیکردیم

 یزندگ یتصوررقابلیغ اتیکرده است. ما با تجرب

مستلزم  یحبس و فاصله اجتماع یوهای. سنارمیاکرده

ادامه  یبرا یابزار ضرور عنوانبه هایفناور بیترک

است. در  یو اجتماع ی، آموزشیاحرفه یهاتیفعال

 یتالیجید یهاتیقابلدر  شرفتیپ ،یسطح اجتماع

(. 02)است افتهیشیافزا یتصاعد طوربه تیجمع

نشان داد که چگونه  ودخ یمقاله پژوهش در (0209)ماستنو
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نقش  تواندیها، مبا تمام جنبه تال،یجید سیپرد کی

دانشگاه  سیساختار و فرهنگ پرد یسازیدر غن یمهم

 ،یآموزش تیریمد تیفیک نیکند تا از تضم فایا

نوآورانه  یهایبا استفاده از فناور یو ادار یپژوهش

اشاره  (0202)ماستنو .(09)حاصل کند نانیاطم یواقع

 یایمزا 0202سال  یدادهایرو نیآخرکه  کندیم

 کردیتوسط دانشمندان را در رو جادشدهیا یهایفناور

انتقال از آموزش و -ینوآورانه به آموزش دانشگاه

فناوری  قیاز طر تال،یجید سیمرسوم به پرد قاتیتحق

( 0202)اچیسون و همکاران(. 00)نشان داده است آموزشی

 یرو برا شیپ یهاتنش در پژوهشی با عنوان

 :تالیجیدر حوزه دانشگاه د یآموزش دهندگانتوسعه

آموزش عنوان داشتند که  توسعه فرد، توسعه محصول

 ژهیوبهاست،  جیرا یکه اکنون در آموزش عال تالیجید

در  نیو کامالً آنال یبیترک هاشنهادیپدر گسترش 

 در (0291)کوون و همکاران (.06)مشهود است هادانشگاه

 نیدانشگاه به ا کی یتالیجیو د یاطالعات طیتوسعه مح

 یهایفناورمشکالت خاص،  رغمیرسند که علیم جهینت

با الزامات مدرن  یآموزش ندیدر فرآ شدهادغام یاطالعات

و  انیدانشجو یهایستگیشاجامعه مطابقت دارد و 

-یم شیرا افزا یآموزش ندیدر فرآ کنندهشرکت دیاسات

در پژوهشی با عنوان  (0291)کیم و همکاران (.00)دهد

در  یتالیجید یو آمادگ یلیتحص یرینقش درگ

آموزش  یهاطیمحدر  انیدانشجو یدستاوردها

کاربرد فناوری  جینتااظهار داشتند  دانشگاه یکیالکترون

 یو آمادگ یلیتحص یریدرگ تیاهم یبرا دیجیتال

 یریادگیاز  هاآندر ادراکات  یانجیعنوان مبه یتالیجید

 یلیتحص شرفتیپ واسطهبه شدهینیبشیپ یکیالکترون

عنوان کردند ( 0291)رای و همکاران .(05)است توجهقابل

 یبرا تال،یجید یهافرمدر پلت شرویپ هایسازمان

 یتالیجید یهابه اثرات مثبت، شاهد ظهور پلتفرم یابیدست

هوش  یهایاز کاربرد فناور یکه ناش ینسل بعد

در پژوهشی  (0292)شیل (.03)هستند وعی و دیجیتالیمصن

 سیمکان و زمان پرد رییو تغ تالیجیدانشگاه دبا عنوان 

ارتباطات  نکهیا یجابهکه  کندیم شنهادیپ سندهینو

محوطه دانشگاه به  یاز دسترس یشکل عنوانبه تالیجید

را  تالیجیدر نظر گرفته شود، دانشگاه د تربزرگجهان 

 عنوانبهآن  یو فرازمان یدر شکل فرامحل توانیم

خالید و  (.07)در نظر گرفت دهیا نیا شیگشا

 تالیجیدانشگاه ددر پژوهشی با عنوان  (0292)همکاران

 کی یتحول آموزش عال یبرا یاساس ازی: ندوارکنندهیام

 شنهادیپ یمؤسسات آموزش عال یرا برا یتالیجیمدل د

کل مؤسسه  یرا برا تالیجید یاستراتژ کیکرد تا 

 یفناور شرفتیمرتبط با پ یایتا از مزاکند  یسازادهیپ

 (،0292)اسمیت و نیل مک جانسون،(. 02)مند شودبهره

 بیان مورد 0 در را دیجیتالی دانشگاه کلیدی ساختار

 دسترسی سازی،دیجیتالی جهانی مشارکت اند:کرده

 انسانی هایشبکه مدنی، هایمسئولیت و نقش گسترده،

 ابعاد خود پژوهش رد (0292)عبداللهی(. 01)دیجیتال و

 و کرد: فلسفه بیان دیجیتالی برای دانشگاه را زیر

 فناوری، یهارساختیز مبانی نظری، مدل، اهداف

 انسانی، هایپداگوژیکی، زیرساخت زیرساخت

زیرساخت اجتماعی، ارزشی، فرهنگی، هایزیرساخت

 و مدیریت، رهبری زیرساخت اقتصادی، های

مراحل  و تیبانیپش نظام و اداری امور زیرساخت

 کدر گزارشی ی( 0297)گراند کلمنتس(. 52)اجرایی

در  ریاز آموزش فراگ نانیاطم یبرا یچارچوب مقدمات

استفاده  شیبا افزا. دهدیارائه م ندهیفزا یتالیجید یایدن

 و ابدییکاهش نمی ، نقش مربیتالیجید یهایاز فناور

و  یسازگار یبرا یابزار عنوانبه مهارت الکترونیکی

  در نظر گرفته ی برای فراگیرانریادگی یریپذانعطاف

 ابزارهای و هاروش (0297)سوسا و همکاران(. 59)شودیم

 اند:کرده بیان طبقه 0 در را دیجیتالی یادگیری
 دیجیتال یادگیری هایروش .9

 یادگیری دیجیتال هایزمینه .0

 هامحیط وب؛ بر مبتنی )ویدئوساز مانند:شبیه و ابزار .6

 دیجیتالی( هایفیلم ها؛انیمیشن ی؛ارایانه

 هاییدیجیتال: سیستم یادگیری از پشتیبانی هایسیستم .0

کنند می کمک یادگیری فرایند مدیریت به که هستند

(50.) 
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: دانشگاه یجهان یبا عنوان فضا یدر پژوهش (0297)حسن

ها که انسان کندیمدر عصر شبکه عنوان  تالیجید

آنالوگ را  یهاانهستند که جه یموجودات مشابه

 عتیدر طب یادیرا تا حد ز هاآناند که ساخته

ادراکات ( 0297)و همکاران هندرسون(. 56)شناسندیم

ارزیابی کردند.  دیمف را تالیجید یاز فناور انیدانشجو

 تیماه تالیجید یهایکه فناور دهندینشان م هاداده

(. 50)دهندیم رییدانشگاه را تغ یریادگیآموزش و 

 یهادانشگاه درباره خود پژوهش در (0293)رواک

 یهادانشگاه تمامی در پیمایشی طول در که دیجیتالی

 داردیم بیان است، شدهانجام انگلستان آموزش عالی

دید.  کار انجام یهاروش عنوانبه باید را دیجیتال که

 متخصصان از حوزه فراتر دانشگاه، در را دیجیتال باید

 در ،مثالعنوانبهدهیم.  قرار یاهحرف مدیران و فناوری

 هایدولت، دیدگاه سیاست :اجراستقابل زیر موارد

 (.55)دانشگاه مأموریت یهاهیانیبو  مشاوران علمی،

 مطالعه خود به پژوهش در( 0295)همکاران و اسکرپنیک

 دانشگاه برای آمادگی ایجاد بر مندینظام مروری

 در باید که را مختلفی عوامل پرداختند و دیجیتالی

 گرفت نظر در دانشگاه دیجیتال یک یاندازراه هنگام

 از: اندعبارت

 ابزارهای آموزشی، محتوای ها،فناوری مدرسان، وجود 

 مبتنی مکاتبات آموزش هایی مانندآموزش، روش ارائه

 در ویدئوکنفرانس رادیو، یا تلویزیونی پخش چاپ، بر

 یافزارنرم هایو برنامه ویدئویی هایفیلم سنتی، قالب

 و مربیان محتوا، دوره، طراحی رسانه، مستقل، آموزشی

 (.53)آموزشی یهایاستراتژ

دیجیتال، بیان  انسان دیجیتال، دانشگاه (0220)فاضلی 

 این در تواندنمی دیجیتال انقالب تردید بدون داردیم

 هایپایه از یکی دیجیتال انقالب. باشد تأثیر بدون زمینه

 ظهور در دیجیتال انقالب نقش. است سمیمدرنپست

 که پارادایمی عنوانبه عالی آموزش جدید پارادایم

 (.9)باشدیم رگذاریتأثبرد می پیش را علم رشد فرایند

 

 

 بحث

در دانشگاه  لدیجیتا تحولکه در تعریف  طورهمان   

 -های اصـلی، امر یاددهیهفنمایان است، ازجمله مؤل

در دانشگاه  (.57)است لیادگیری در فضای دیجیتا

و  زمانهم تعامالت استادان و دانشجویان بین دیجیتالی

 دانشجویان که معنا این به است. برقرار زمانهم غیر

 مورد در که طورهمان نیستند، دور فاصله دیگر در

 اینکه و (52)دارد وجود دور راه سنتی از آموزش

 درس هایکالس به بیشتر محدود یادگیری و آموزش

 در که طورهمان -بستگی ندارد خاصی هایساعت یا و

 (.51)دارد وجود محیط دانشگاهی بر مبتنی یادگیری

 بلکه هادانشگاه در فقطنه دیجیتال های یادگیریروش

 در باال به مهدکودک از طیف آموزش کل در

، الهای بادر بخش (.32)کندنفوذ می درسی هایبرنامه

گذرا به ایـن نکتـه اشـاره و تأکید شد که در این 

جملـه عوامـل مهـم موفقیـت، آمـادگی  ها ازسیسـتم

های دیجیتال ایـن آمادگی شامل قابلیت .مدرسـان اسـت

در  تالیجیدل است که در فرایند تحو یعلمئتیه

از جمله  .دانشـگاه نیـز از اهمیتی ویژه برخوردار است

ای و تسلط بر سواد اطالعاتی و رسانهها، این قابلیت

 (.39)است تالیجیدهای تدریس در فضای قابلیت

 دیجیتال دانشگاه مورد در مطالعات از ایمجموعه

 اند کهداده نشان مستقل طوربه همه است. شدهانجام

 ایشافز در یتوجهقابل پتانسیل دارای دانشگاه دیجیتال

 آموزش هایزینهه کاهش زمانهم و دانشجویان نامثبت

تر به است این امر باعث شده که کشورها هرچه سریع

: وجود ازجملهسمت دانشگاه دیجیتالی روی بیاورند 

 برای سنگین بسیار فیزیکی غیر و های فیزیکیهزینه

 فرسایطاقت گاهی و مسافرتی از هزینه اعم هادولت

 یمرزبرون علمی هایحتی مسافرت و شهری

 کشور، از خارج هایان دانشگاهاستاد و دانشجویان

 هر صورتبه اماکن و نوسازی تجهیز و نگهداری هزینه

 هایهزینه آموزشی(، هایو مؤسسه ها)دانشگاهسال

 هایکتابخانه جمله از زیاد اشغال فضای و کتاب چاپ

 کشور هایدانشگاه علمی توان رقابت کاهش موجود،
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 حضور شدن رنگالمللی، کمبین عرصه در

 جهانی، با تحوالت همسویی در کشور هایگاهدانش

که همه این موارد  ... و المللیبین وبینارهای برگزاری

همه (. 60)باشد؟الی میدهنده اهمیت دانشگاه دیجیتنشان

ها در دانشگاه در دوره پاندمی های آموزش عالیفعالیت

؛ تقویم ازجملهاست  قرارگرفته ریتأثکامالً تحت 

رآیندهای اداری، زندگی دانشجو، تحصیلی، مدیریت ف

، منابع مالی آموزش عالی، کارکردهای یسازمانفرهنگ

 آموزشی و فرهنگی، اجتماع علمی، -پژوهشی

ها و تجهیزات و های ارتباطی، زیرساختوارهعادت

 عالی آموزش نهاد بر کرونا بحران تأثیر بنابراین غیره.

 یزندگ فرآیندهای تمام و است جانبههمه یریتأث

 یهمه و اندکرده تغییر بحران این ریتأث تحت یدانشگاه

 آموزش در کرونا گفتمان که است دلیل این به هااین

متعدد  با وجه به نتایج (.30)است گرفتهشکل عالی

در حال  سرعتبهکه سواد دیجیتالی  طورهمان

 العمرمادامبه ابزاری ارزشمند برای یادگیری  شدنلیتبد

 و )دانشجویانیادگیرندگان مهارت افزایش ،شودیم

 محسوب ارزشمند یگذارهیسرما استادان( یک

 در مجازی آموزش که رسدمی نظر به (.36)شودیم

 تریبیش توجه و شده جدیدی فازکی وارد ما کشور

 طرف از .است شده معطوف مجازی هایآموزش به

 آموزش اهمیت بر شیازپشیب نیز امر مسؤولین دیگر،

 یادگیری بر مبتنی هایآموزش و ردو راه از

هویت دیجیتال و  (.30)اندشده واقف الکترونیکی

دنیای اند. دوسویه بر یکدیگر داشته ریتأثویروس کرونا 

کرونا صورت جدیدی به هویت دیجیتال در دوران پسا

توان اذعان داشت، می درمجموع .خود خواهد گرفت

ت این بیماری سرعت پیشرفت و بلوغ مدیریت هوی

 بر (.67)دیجیتال در فضای مجازی را افزایش داده است

 مناسب بستری عنوانبه دیجیتالی دانشگاه این اساس،

 آموزش در اثربخش راهبردی دیجیتالی، برای یادگیری

شود مطرح می را ازآنپس و کرونا در دوران عالی

 مقابله در مؤثری دیجیتالی رهیافت دانشگاه به پرداختن

 خودش ،نیباوجودااست  ازآنپس و کرونا شرایط با

 و اولیه ایجاد بسترهای و یگذاراستیس نیازمند

 تا است تحقق آن موانع و عوارض به نسبت هوشیاری

 خاطر اجرای به عالی آموزش تکاملی دستاورد این

اجرای  و فهم با بلکه نشود اثر کم ضعیف، و نادرست

و  عالی آموزش تکامل در نوپدید فرصتی درست،

 وجود به کنونی، بحرانی شرایط به گوییپاسخ

 توسعه با که رودیم انتظار بنابراین (.35-37)آورد

 سراسری شبکه توسعه قبیل از الزم هایزیرساخت

 یافزارهانرم تولید آن، سرعت افزایش و اینترنت

 شدهکسب تجارب از استفاده و محور تعامل آموزشی

 مجازی آموزش روزافزون رونق شاهد پاندمی این در

 کرونا، شیوع یافتن پایان از بعد حتی و باشیم کشور در

 تداوم حضوری آموزش کنار در آموزش نوع این

 .باشد داشته

 

 گيرینتيجه

 و برندگان اعصار، سایر همانندِ دیجیتال، عصر    

 در واکنشمان نحوۀ با که ماییم این .دارد بازندگانی

 اهجایگ حاضر، تهدیدهای عصر و هافرصت مقابل

 دولبه دیجیتال شمشیری. میکنیم تعیین را خود رقابتی

 دستاوردهای شگرفی شود، چرخانده خوب اگر است؛

 گرفته کار به ناشیانه و منفعالنه اگر و دارد همراه به

 یهاشکست و شودیم خودمان به آسیب شود، باعث

 هم پزشکی دنیای .داشت خواهد در پی یریناپذجبران

 روزها این. است قرارگرفته یجیتالد سونامی تأثیر تحت

 دستیاری به هاروبات چگونه که دیادهید هارسانه در

 ذهن از دور و اندشدهلیتبد جراحان برای توانمند

 جایگزین کامل طوربه نزدیک آیندۀ در که نیست

 یهامکتین ،هااهیستخته رنگی، هایگچ .شوند هاآن

 یهایفناور نیترشرفتهیپ ابری هایکن تخته پا و چوبی

 صحبت روزها این اما؛ بودند گذشته دهۀ چند آموزشی

 هایکالس گیمیفیکیشن، تعاملی، یهاآموزش از

 دنیای در افزوده واقعیت همچون هاییفناوری و آنالین

 آموزشی دورۀدر خانه خود  میتوانیم .است آموزش

 نیز را آن مدرک و بگذرانیم را استنفورد دانشگاه
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 افزوده، های واقعیتعینک با روزها، نای .بگیریم

با  را بدن مختلف اجزای توانندمی پزشکی دانشجویان

 مراتببه و کنند مشاهده اسکلت روی بر کامل جزئیات

 موردبحثو اما آنچه  ببینند آموزش از قبل ترباکیفیت

های آموزش را متحول عصر کرونا فرصتاصلی است 

یک بحث پزشکی باشد مسئله کرونا بیشتر از آنکه . کرد

فرهنگ  کهیوقتیک مسئله فرهنگی اجتماعی است و 

های جدید برای سیستم قوی باشد منتهی به رهیافت

شود. بحث این است ها میآموزش عالی و زندگی آدم

های علمی و... چه که آموزش عالی، استادان، هیئت

تعریفی از آموزش دارند؟ بحث جدایی آموزش عالی از 

ی بحث مهمی است. در کشورهای آموزش پزشک

 شوند؟های مهم چگونه مدیریت میپیشرفته دانشگاه

که در دانشگاه هستند نبود و  ییهایعلمئتیه اکنون

کنند؟ ها تعریف میبودنشان را چگونه در دانشگاه

ها خیلی کم ابتکار دارند که این هم به عدم دانشگاه

 توسعهرای ب یزیربرنامه .گرددیبرماستقالل دانشگاه 

یادگیری الکترونیکی در آموزش عـالی ایـران در 

ها بـه انجـام گیرد که دانشگاه چنانپسـاکرونا بایـد 

های متبوع بهداشت سیاست کالن وزارت خانهتبعیـت از 

اسـتراتژیک دانشگاهی  یهابرنامه، بـه تـدوین و علوم

ر ردازنـد. ایـن امیادگیری الکترونیکی بپ توسعهبرای 

سیسـتم یـادگیری الکترونیکی  جیتدربهتوانـد می

به نوع ششم ارتقا دهد و زمینـه را  اولدانشگاه را از نوع 

در دانشگاه فراهم آورد. در  تالیجیداشاعه تحول بـرای 

سیسـتم  3انجام آن باید عوامل مؤثر در ایجاد نوع 

گیـرد. از ایـن  قـرار موردتوجهیـادگیری الکترونیکـی 

ت: زیرسـاختی، سطح اس چهارادگی در جـاد آمجملـه ای

 کرونا ویروس ظهوراست.  انسـانی، محتوایی و سازمانی

 بود فرصتی است، داشته که هاییآفت همه کنار در

 در کشورها توانمندی و قدرت زدن محک برای

 به دسترسی و هویت مدیریت راهبردی ابزار از استفاده

 ایجاد، .بیماری این مهار و حاکمیت اعمال جهت

 در دیجیتال هویت یهارساختیز توسعه و تقویت

 قرارگرفته کشورها موردتوجه شیازپشیب ملی سطح

 یهابحث ،فنّاورانه و فنی موضوعات بر عالوه است.

 فرهنگی هم و اجتماعی ،یالمللنیب سیاسی، حقوقی،

 هویت از ابعاد این راتیتأث و کرد پیدا بهتری نمود

 چشم به شیازپشیب بیماری نای مدیریت در دیجیتال

 هرمندی از امر دیجیتال بیش از استفاده و بهره .آمد

هایی ضروری است زیرا آینده متعلق به دانشگاه یزمان

 .است که ارتباط بیشتری با دیجیتال دارند
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