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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی انجام شده است .روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع
فراترکیب بوده است .جامعه پژوهش شامل کلیه مقاالت ،کتب ،گزارشهای کاری و انتشارات دانشگاهها به تعداد
 2600سند بوده که از این میان  84سند انتخاب و از ابزار حیاتی گلین ( )2006برای تأمین کیفیت اسناد استفاده شد.
به منظور تحلیل دادهها ،از کدگذاری باز و محوری انتخاب شد .نتایج ،سبب شناسایی چهار بعد برای دانشگاه
دیجیتالی شد .بعد پداگوژیک دانشگاه دیجیتالی شامل مؤلفههای زیستبوم یادگیری ،کالس درس ،برنامه درسی،
آموزش و کتابخانه دیجیتالی بوده است .بعد سازمانی دانشگاه دیجیتالی شامل سیاستها و قوانین ،فرهنگ و
تعامالت و ارتباطات دیجیتالی بوده است .بعد مدیریتی دانشگاه دیجیتالی شامل مدیریت مالی ،مدیریت دانش ،نظام
ارزیابی ،کنترل و نظارت و تضمین کیفیت دیجیتالی بوده است .نهایتاً بعد فناوارانه شامل بستر فناوری ،مدیریت
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محتوا و پشتیبانی دیجیتالی بوده است .براین اساس میتوان گفت؛ دانشگاه دیجیتالی ترکیبی جدید و مبتنی بر
واژگان کلیدی :دانشگاه دیجیتالی ،فناوری دیجیتالی ،فراترکیب

مقدمه
قرن بیست و یکم ،با جهانیشدن و رشد سریع اقتصاد مبتنی بر دانش ،دورهای است که تغییرات بیسابقهای در
عرصههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی با سرعت فراوان رخ داده است .این قرن ،همراه با پیشرفتهای
تکنولوژیکی ،زمان پر ،چالشی برای زندگی است .در میان نگرانیها و مسائل غیرعادی ،یادگیری مادامالعمر ،1گرچه
یک پدیده مدرن نیست ،اما کلیدی برای بقا در قرن  21است و دانشگاه دیجیتالی 2در پاسخ به این نیاز ضروری به
سرعت توسعه یافته است .از سوی دیگر ،عصر فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرصتی برای سطوح جدیدی از
همکاری چندین مؤسسه ،چندین کشور و چندملیتی برای ارائه دورههای آموزش عالی از طریق شبکههای موجود و
در حال ظهور جهانی ،فراهم میکند (کویو و تیو.)2005 ،3
دانشگاهها در این محیط پر تغییر و پر از فناوریهای جدید ،با مسائل جدیدی روبرو شدهاند که پاسخگویی به این
محیط جدید را از دانشگاه مطالبه نموده است .یکی از چالشهای مسئلهساز دانشگاهها ،انقالب آموزشی پیشروی
آن است که منجر به افول نظام دانشگاهی سنتی و ظهور یک انقالب دیجیتال در ارائه آموزش عالی شده است .به
نظر میرسد آموزش عالی بهوسیله ترکیبی از امور مالی و فناوری دیجیتالی ،مدرن شده است و چهارمین انقالب
صنعتی به محیط دانشگاهها رسیده است .دانشگاهها برای دانشجویان ،اساتید و کارمندان و بودجه در سطح جهانی
رقابت میکنند و فقط کسانی میتوانند در این عصر دیجیتال باقی بمانند که توانایی دیجیتالی شدن را داشته باشند و
منفعت کسب کنند .باقی ماندن در عصر دیجیتال ،نیازمند یک دیدگاه استراتژیک برای کل سازمان است ،دیدگاهی
که توسط مدیر ارشد با پشتیبانی بسیاری از ادارات و بخشها ،و نه فقط بخش فناوری اطالعات اداره میشود .فقدان
سواد دیجیتالی در میان دانشگاهیان ،دانشجویان و کارکنان بدان معنی است که تعامل زودهنگام برای ایجاد شبکههای
پشتیبانی مناسب برای دستیابی به تغییرات پایدار در کل نهاد ضروری است .دانشگاههایی که خود را برای انطباق با
این عصر دیجیتال جدید آماده نمیکنند ،کنار گذاشته خواهند شد (پی دبیلو سی.)2018 ،
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فناوری از سازمان دانشگاه ایجاد نموده است که به خوبی از ظرفیتهای عصر کنونی بهره خواهد برد.

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 3/

از دیگر چالشهای نظام دانشگاهی ،تغییرات سریعی است که به این نهاد روی آورده استتت .بتتهعنوانمثال ،حضتتور
حاضر تعداد زیادی از راههای جدید و پویا را برای ارائه آموزش فراهم میکنتتد .رشتتد متتداوم فنتتاوری اطالعتتات و
ارتباطات انعطافپذیر و مقرونبهصرفه بر دامنه تحصیالت عالی تأثیر میگتتذارد و منجتتر بتته ختتروت از سیستتتمهای
آموزشی سنتی و ورود به شکلهای آموزشی تکنولوژیکی میشود .پیشرفت در فناوری اطالعات و ارتباطات همتتراه
با نیازهای دانشجویان و نیاز به روشهای آموزشی انعطافپذیر ،بر آموزش عالی در سطح جهانی تأثیر بسزایی داشته
است (زوزی و چاوینگا .)2018 ،2عالوه بر آن ،ماهیت آموزش عالی ،نحوه تحقق آن و نقش دانشگاهها در جامعه و
اقتصاد در حال تغییر است و در دهه آینده بهطور قابلتوجهی تغییر خواهد کرد .یکی از زمینههای آموزش عالی کتته
بهطور قابلتوجهی در همهجا توسط فناوریهای اطالعات و ارتباطات هدایت میشتتود ،یتتادگیری بتتاز و از راه دور
است .درواقع ،جهان بهطور فزایندهای در حال تبدیلشدن به دیجیتال است و آموزش عالی به این انتقتتال و جاپتتایی
مصون نیست (زیمنس ،گاسویچ و دوسون .)2015 ،3با توسعه فناوریهای آموزشتتی یکتتی از پیشبینیهتتای کتته در
مورد دانشگاهها شده این نکته است که در  10سال آینده فقط  50دانشگاه در جهان باقی میماند (جانستون ،مک نیل
و اسمیت.)2018،4
به راین اساس امروزه و در عصر دیجیتال ،ضروری است که بلوغ دانشگاهها و مراکتتز آمتتوزش عتتالی نیتتز ختتود را
همسو با این تحوالت نموده و بتواند از ظرفیتهای فناورانه عصر جدیتتد نهایتتت استتتفاده را بتترای تحقتتق اهتتداف
آموزش عالی بنماید بااینوجود علیرغم کوششهای جستهوگریختهای که در پژوهشهایی همچتتون بتته آن پرداختتته
شده است ،اما دانشگاه دیجیتالی در قالب یک مدل منسجم موردبررسی قرار نگرفتتته استتت و پژوهشهتتای موجتتود
بیشتر بر جنبه یادگیری و اندک مؤلفههایی از دانشگاه دیجیتالی پرداختهاند .دانشگاه دیجیتالی یک ستتازمان بتتوده کتته
الزم است به ابعاد کلیدی آن توجه شود تا بتواند از ظرفیتهای عصر حاضر بهره برده و خود را به انطباقی اصولی و
برنامهریزیشده برساند .لذا پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی انجام شده است.
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چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات 1چشمانداز آمتتوزش عتتالی را بتتهطور قابلمالحظتتهای تغییتتر داده و در حتتال
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در اصطالح روزمره "دیجیتال " بهطور عمده با برنامههای فناوری رایانهای ازجمله ضبط داده ،ذخیرهسازی و انتقتتال
و نمونههای خاص ازجمله تلویزیون دیجیتالی همراه است .بااینحال ،افق بسیار وسیعتری از معنی مشهود استتت و
اصطالحاتی از قبیل "عصر دیجیتال"،"2نسل دیجیتال "3و "انقالب دیجیتال "4را در برمیگیرد.
سلوین 5دیجیتال را با زبان ساده و بهصتتورت گستتترده اینگونتته توصتتی
دستگاههای تلفن همراه برای تولید و به اشتراکگذاری اطالعات برای طی

میکننتتد :همگرایتتی اینترنتتت ،رایانتتهها و
متنوعی از اهداف اقتصادی ،اجتمتتاعی،

سیاسی و آموزشی در جامعه مدرن است؛ بنابراین یک دانشگاه دیجیتال ممکن است بهسادگی مرکز چنین همگرایتتی
باشد .مفاهیم دیجیتال در محیط داخلی دانشگاه و ازنظر تعامل بین دانشگاهها و زمینتته اجتمتتاعی گستتتردهتر مشتتهود
است .ما میتوانیم جنبههای گستردهای از جامعه را شناسایی کنیم که در آن ایتتن توصتتی

عمتتومی دیجیتتتال صتتدق

میکند در مفهوم "عصر دیجیتال " این موارد -1 :عملکرد حرفهای و علمی؛  2سازماندهی ،تولید و مصرف ،سازمان
اقتصادی؛  -3خطمشیهای سیاسی و عمومی؛  -4بخش رسانه و ارتباطات؛  -5سالمت و رفاه؛ و  -6زندگی روزمره
مردم .این بعد آخر متفاوت است (ازجمله اوقات فراغت ،توسعه شخصتتی و بستتیاری از شتترایط زنتتدگی در طیت
وسیعی از شرایط رسمی و غیررسمی) مشاهده شده است .برجسته کردن اهمیت مشارکت در آموزش عالی بهعنوان
یک مزیت عمومی فراگیر و همچنین تأکید بر اهمیت اطالعات بهعنوان جریان حیاتی از طریق اینترنت و سیستمهای
دیجیتال امکانپذیر است .پیکربندی خاصی از دیجیتال را میتتتوان در دانشتتگاهها شناستتایی کتترد...:مهمتتتر از همتته
کامپیوترها ،اینترنت و تلفن همراه – هستند .در حال حاضر این موارد ویژگیهای یکپارچتته آمتتوزش عتتالی هستتتند
(سلوین.)2014 ،
ازآنجاکه اصطالحات مختلفی وجود دارد که به استفاده از فناوریهای یادگیری اشتتاره دارنتتد ،انتختتاب مناستتبترین
واژه برای نشان دادن آموزش فناوری دشوار است (رودستام و شونولتز )2010،6قتتبالً ،آمتتوزش از راه دور بتته ارائتته
سنتی محتوا از طریق خدمات پستی ،تلفن و سایر اشکال رسانههای جمعتتی ماننتتد رادیتتو و تلویزیتتون وابستتته بتتود
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دیجیتال " به یک عبارت "جادویی " 1تبدیل شده است و یک نیروی قدرتمند اجتماعی و اقتصادی را نشان میدهد.
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(چاوینگا و زوزی2016 ،1؛ گاریسون .)2011 ،2به همین ترتیب ،آموزش مبتنی بر دانشگاه عمدتاً از طریق کالسهای
بین دانشجویان و اساتید در آموزش از راه دور از طریق توسعه فناوریها (آندرستتون و درون .)2010،3فناوریهتتای
دیجیتالی ،اینترنت و شبکه جهانی وب که بهعنوان کاتالیزورهای اصلی هستند ،اتصال ایجاد میشود.
در طول سالها ،محدوده و توصی های یادگیری از راه دور تغییر کرده است (زوزی و چاوینگتتا2018 ،؛ زیمتتنس و
همکاران )2015 ،در حال حاضر دانشجویان و اساتید در فرایند تتتدریس و یتتادگیری بتتا مکتتان و زمتتان جداشتتدهاند
(زوزی و چاوینگا2018 ،؛ مور و کرلی2004 ،4؛ ولنتاین.)2002 ،5
تغییر در محدوده و تعری

آموزش از راه دور میتواند به ظهور و استفاده از اشتتکال جدیتتد فناوریهتتای آموزشتتی

مرتبط باشد که اکنون عامل اصلی آموزش از راه دور هستند (مور و همکاران)2011 ،6؛ اما متتور و کرستلی (،)2004
مفهوم آموزش و یادگیری برنامهریزی شتتده کتته در آن تتتدریس بتتهطورمعمول در مکتتانی متفتتاوت از یتتادگیری رخ
میدهد ،نیاز به ارتباط از طریق فناوریها بهعنوان یک سازمان نهادی خاص میباشتتد .اشتتکال آمتتوزش در آمتتوزش
عالی بهوسیله رشد و پیشرفت فناوریهای مبتنی بر اینترنت هدایت میشود (اسکرپنیک و همکاران .)2015 ،7الزم به
ذکر است که طی

گستردهای از فناوریهای یادگیری در حال ظهور منجر به اصطالحات مختلفی شده است کتته بتتا

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی مطابقت دارنتتد .چنتتین شتترایطی شتتامل یتتادگیری آنالیتتن،
یادگیری مبتنی بر وب ،یادگیری ترکیبی ،یادگیری الکترونیکی ،سیستمهای متتدیریت یتتادگیری 8آمتتوزش بتته کمتتک
کامپیوتر ،آموزش مبتنی بر کامپیوتر ،یادگیری فناوریهای پیشرفته ،آموزش مبتنی بتتر اینترنتتت ،محیطهتتای یتتادگیری
مجازی و دورههای آنالین باز گسترده (دانیل2014 ،9؛ مور و کرلی2004 ،؛ چاوینگا و زوزی.)2016 ،
مفهوم دانشگاه دیجیتال در چند سال اخیر بهعنوان یک موضوع کلیتتدی در گفتمتتان توسعهستتازمانی و آموزشتتی در
آموزش عالی مطرح شده است؛ و در سراسر جهان تمرکز تحقیقات علمی درزمینهی ادبیتتات موضتتوعات یتتادگیری،
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درس بسته انجام میشود؛ که در آن معلم سخنرانی میکنند و از دانشجویان انتظار گوش دادن دارند .فاصله فیزیکتتی
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عمل تدریس و پیشرفتهای فناوری است (مکالسکی و وینتر2014 ،1؛ گتتودفالو و لتتی ،2012 ،2ستتلوین.)2013 ،3
دانشگاهها تعری

میکنند .فناوریهای دیجیتالی ،انتقال ،ذخیره و بازیابی اطالعات را سرعت میبخشد و شتتیوههای

خواندن ،نوشتن و مشاهده ما را تغییر میدهد .در عصر دیجیتال ماهیت تدریس ،یادگیری و تحقیق ،هم انسانی و هم
فناوری است و بنابراین دیجیتالی است .در زمینه همگرایی انسان و فناوری ،هرکسی حق دارد (دیجیتتتال) حقتتوق و
مسئولیتهایی را داشته باشد .سیستمهای دیجیتالی ،دانش سازمان را تغییر میدهند و دیجیتتتال در سیاستتت آمتتوزش
عالی متکی به ذهنیت دانشجویان و اساتید است .تدریس ،یادگیری و تحقیق دیجیتالی بهطور جداییناپذیری بتتا کتتار
دیجیتالی درهم آمیخته است .دانشگاه دیجیتالی یک مکان ،فناوری و یا یک روش تفکر نیستتت .دانشتتگاه دیجیتتتالی
حقیقتاً آن چیزی است که معلمان و دانشجویان در عصر دیجیتال انجام میدهند .دانشگاه دیجیتتتالی مستتائل پیچیتتده
هستیشناسی ،معرفتشناختی ،اخالقی و هویتی را برمیانگیزاند .این مسائل از طریق فناوریهای دیجیتالی به وجود
میآیند اما توسط آنها تعیین نمیشوند (پیترز ،جاندریک.)2018 ،4
مفهوم دانشگاه دیجیتالی در حالت آموزش از راه دور نشان میدهد که تمام آموزش و یادگیری آنالین با استتتفاده از
برنامههای مبتنی بر وب انجام میشود (آرینتتتو .)2016،5مفهتتوم دانشتتگاه دیجیتتتال ،استتتفاده از طیت

گستتتردهای از

فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهویژه فناوریهای مبتنی بر وب ،بتترای انجتتام یتتادگیری و تتتدریس در هتتر دو روش
آموزش عالی مبتنی بر محیط و آموزش از راه دور است (زوزی و چاوینگا.)2018 ،
دانشگاه دیجیتالی ،ویژگیهایی دارد ازجمله اینکه در دانشگاه دیجیتالی بین دانشجویان و اساتید تعامالت همزمان و
غیر همزمان برقرار است .بدین معنی است که دانشجویان دیگر در فاصله دور نیستند ،همانطور که در مورد آموزش
سنتی از راه دور وجود دارد (مور )1993 ،6و اینکه تتتدریس و یتتادگیری بیشتتتر محتتدود بتته کالسهتتای درس و یتتا
ساعات خاصی بستگی ندارد  -همانطور که در یادگیری مبتنی بر محیط دانشتتگاهی وجتتود دارد (چاوینگتتا.)2016،
عالوه بر آن ،در یک دانشگاه دیجیتال دورهها بهطور کامل با استفاده از فناوریهای مبتنی بر وب (تلویزیون ،رادیتتو،
ویدئوکنفرانس ،فیلمهای ویدئویی و برنامههای نرمافتتزاری آموزشتتی جداگانتته) ارائتته میشتتود .درنهایتتت ،دانشتتگاه
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دانشگاه دیجیتالی را بهعنوان مجموعهای از منابع اصتتلی ،روشهتتا و ابزارهتتای مناستتب بتترای حمایتتت از کتتاربران
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دیجیتالی یک مفهوم چند وجهی است که نشاندهنده ارتباط پیچیدهای از عوامل مرتبط از تعامل انسان با فناوریهتتا،
منفعل هستند ،در حقیقت نقش اساسی درصحنه فعالیتهای کلیدی مانند تعیین تکالی  ،توسعه برنامههای درستتی و
برنامههای آموزشی نقش "حمایتکننده و هدایتکننده فعال " ایفا میکنند؛ بنابراین ،نقش یک استاد در یک دانشگاه
دیجیتالی نباید دستکم گرفته شود .نهایتاً اینکه در دانشگاه دیجیتالی به دورههای بهخوبی طراحیشده بتتا محتتتوای
تعاملی و جذاب ،همکاری ساختیافته بین همساالن ،انعطافپذیری دانشجویان در سرعت یادگیری ختتود ،نظتتارت
مستمر بر پیشرفت دانشجویان و فراهم ساختن بازخورد ،نیاز است .دانشجویان میتوانند محتویاتی را که میخواهند
یاد بگیرند (وقت یادگیری و با چه کسی) را انتخاب کنند و درنتیجه باعث افزایش تعامل همکارانه با استاد که نقتتش
"غیر منفعالنه " دارد ،میشود (جوکسیموویچ و همکاران.)2015 ،2
بررسی پیشینه پژوهش دانشگاه دیجیتالی نشان میدهد که پژوهشهایی در دانشگاههای مجازی ،الکترونیکی ،آنالین
و مجازی انجام شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود .جعفتتری و ستتعیدیان ( )1385در پتتژوهش
خود که در دانشگاههای آزاد اسالمی و دانشگاههای دولتی ازجمله در شهرهای تهران ،شیراز ،اصفهان و تبریتتز و در
میان اعضای هیئتعلمی آنها انجام شده است ،عناصر پداگوژیکی دانشگاه مجازی را بدینصورت مطتترح کردهانتتد:
عوامل پداگوژیکی در یک دانشگاه مجازی عبارتاند از :فلستتفه اهتتداف (بازاندیشتتی و نواندیشتتی در طراحیهتتای
آموزشی در آموزشهای مجازی ،توجه به جنبههای عملی و اجرایی آموزش مجازی ،آمادهسازی اعضای هیئتعلمی
و دانشجویان برای یاددهی و یادگیری در محیطهای آموزش مجازی ،شناسایی نیازهای پداگوژیک دانشگاه مجتتازی
بهمنظور برنامهریزی درسی و آموزشی اثربخش) چارچوب ادراکی تمایل و مهارت یتتادگیری ختتود راهبتتر و فعتتال،
تقویت مهارتهای خالقانه و فراشناختی ،تغییر نحوه ارتباط دانشجو -استتتاد ،یتتادگیری تعتاملی ،یتتادگیری دانشتتجو
محور ،آموزش همزمان و غیرهمزمان ،تعامالت پویا و چندرسانهای ،عوامل نظام ارزشیابی.
باقری مجد و صدقی بوکانی ( )1396جهت ارائه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عتتالی کتته در نظتتام آموزشتتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد و در میان اعضای هیئتعلمی این دانشگاه انجام شده است ،به متتوارد زیتتر اشتتاره
کردند :در پداگوژیک :تولید محتوا ،مدیریت مشارکتی ،رویکرد میتتانجی؛ متتدیریت :شتتناخت و آگتتاهی و رهبتتری و
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داده و محتوا است (زیمنس و همکاران .)2015،کوچ )2014( 1ادعا میکند کتته استتاتید در دانشتتگاه دیجیتتتالی غالبتاً
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مدیریت؛ فردی :صالحیت افراد ،انگیزه ،ارتباطات انسانی؛ زمینه :بستر نظام آموزش عالی ،زیرستتاخت تکنولتتوژیکی،

مجموعتتهای از مطالعتتاتی کتته توستتط (آرینتتتو216 ،؛ چاوینگتتا و زوزی2016،؛ کتتالردی2009 ،1؛ ولنتتتاین2002،2؛
گرندزول )2006،3انجام شده است همه بهطور مستقل نشان دادهاند که یک دانشگاه دیجیتال دارای پتانستتیل بتتهطور
قابلتوجهی در افرایش ثبتنام دانشجویان و همزمان کاهش هزینهها است.
استنسفیلد و همکاران )2009( 4در پژوهش خود که در یک پروژه مشارکتی متتابین کمیتتته آمتتوزش اروپتتا و آژانتتس
سمعی و بصری اروپا بهمنظور فهم عمیقتر موضوعات مهم موفقیت و اجرای پردیسهای دانشگاهی مجازی انجتتام
شده است ،به این نتیجه رسیدند که ابعاد دانشگاه مجازی شتتامل شتتش بعتتد اصتتلی دانشتتگاه مجتتازی :متتالی -فنتتی
فناوری -زیرساختها و استانداردهای مناسب (امنیت سیستمها ،اثربخشی – هزینتته ،اتختتاذ فناوریهتتای منبتتع بتتاز)
استقبال از نوآوری (مدیریت فعال ،امتحان و ارزیابی) پداگوژیکی (رویکردها و مدلهای مناسب آموزشتتی ،کیفیتتت/
ارزشتتیابی) -دانشتتجو /کتتاربر (افتتزایش یتتادگیری بتتا فناوریهتتا ،آمتتوزش اثتتربخش ،ارتباطتتات اثتتربخش و شتتفاف
(دستورالعمل برای مشارکت آنالین) -سازمانی (کار تیمی ،نقشها و مسئولیتها) بروکراسی و متتدیریت ،رهبتتری و
مدیریت پروژه (چشمانداز روشن و رهبری قوی ،رویکرد مدیریت فعال مشارکت مؤثر و کارآمد با تمام ذینفعتتان)-
تقویتی/تحکیم (مشارکت ذینفعان ،انتشار ،بازاریابی ،برنامهریزی برای پایداری ،ارزیابی مستمر) را بیان کردهاند.
اسکرپنیک و همکاران )2015( 5در پژوهش خود در دانشگاههای استتترالیا ازجملتته ادینبتتر  ،آرلینگتتتون ،استتترالیای
جنوبی به مطالعه مروری نظاممندی بر ایجاد آمتتادگی بتترای دانشتتگاه دیجیتتتالی انجتتام دادهانتتد ،یتتادگیری آنالیتتن و
دیجیتالی را یکشکل از آموزش از راه دور معرفی کرده که در آن با وساطت فنتتاوری ،فرآینتتد آمتتوزش و یتتادگیری
بهطور کامل با استفاده از اینترنت ارائه داده میشود .عوامل مختلفی را که بایتتد در هنگتتام راهانتتدازی یتتک دانشتتگاه
دیجیتال در نظر گرفت عبارتاند از :وجود مدرسان ،فناوریها ،محتوای آموزشی ،ابزارهای ارائه آموزش .روشهایی
مانند آموزش مکاتبات مبتنی بر چاپ ،پخش تلویزیونی یا رادیو ،ویدئوکنفرانس در قالب سنتی ،فیلمهای ویدئویی و
برنامههای نرمافزاری آموزشی مستقل ،رسانه ،طراحی دوره ،محتوا ،مربیان و استراتژیهای آموزشی.
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فرهنگ یادگیری؛ محیط :ساختار آموزش عالی ،سیاست آموزش عالی ،تفکر تکنولوژیکی.
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کانگ و شین )2015( 1در بررسی خود در یک دانشگاه مجازی با مشارکت  251نفر شتترکتکننده ،دربتتاره پتتذیرش
تأثیر عوامل زیر قرار میگیرد :شامل عوامل مؤثر بر نیت رفتاری ،سودمندی درک شده و سهولت استفاده از ابزارهای
یادگیری الکترونیکی ،خودکارآمدی یادگیری الکترونیکی همزمان ،محتتتوای ستتخنرانی سیستتتماتیک ،هنجتتار ذهنتتی،
قابلیت دسترسی به سیستم.
تی جانگ و پرابوو )2016( 2در پژوهش خود عوامل مهمتتی را بتترای پیادهستتازی دانشتتگاه مجتتازی بیتتان کردهانتتد:
ارتباطات ،فرایندها ،دانشجو ،برنامه درسی ،آموزش ،همکاری ،افراد ،پشتتتیبانی کتتاربر ،متتدیریت ،ابزارهتتا ،ستتخنران/
مدرس و دولت.
واکر )2016( 3در پژوهش خود درباره دانشگاههای دیجیتالی که در طول پیمایشی در تمتتامی دانشتتگاههای آمتتوزش
عالی انگلستان انجام شده است ،بیان میکنند که دیجیتال را باید بهعنوان روشهای انجام کار دید .برای کمتتک بیتتان
دقیقتر این تعری ؛ آن را به سه ویژگی تقسیم کردهاند :ایجاد ارزش در مرزهای جدید دنیای تجارت ،ایجتتاد ارزش
در فرایندهایی که چشمانداز تجربیات مشتری را اجرا میکنند و ایجاد قابلیتهای بنیادی که از کل ساختار پشتتتیبانی
میکند .این مفاهیم در مفهومسازی دانشگاه دیجیتالی موردتوجه قرار میگیرد .باید دیجیتال را در دانشتتگاه ،فراتتتر از
حوزه متخصصان فناوری و مدیران حرفهای قرار دهیم .بهعنوانمثال ،در موارد زیر قابلاجراستتت :سیاستتت دولتتت،
دیدگاههای علمی ،مشاوران و اندیشکدهها ،بیانیههای مأموریت دانشگاه.
سوسا ،کروز و مارتینز )2017( 4در پژوهش خود که به یک پیمایش مطالعاتی به شیوهای نظاممند پیرامون روشها و
ابزارهای یادگیری دیجیتالی پرداختهانتتد ،روشهتتا و ابزارهتتای یتتادگیری دیجیتتتالی را در  4طبقتته بیتتان کردهانتتد.1 :
روشهای یادگیری دیجیتال :روشهای یادگیری دیجیتال روشهای جدید آموزش استفاده از فناوری باهدف ارتقتتا
کیفیت آموزش و درگیری دانشجویان در فرایند آموزشی است (یتتادگیری مبتنتتی بتتر پتتروژه؛ داستتتانهای دیجیتتتال؛
محیطهای یادگیری آنالین؛ لحظههای دیجیتال؛ داستانپردازی دیجیتال؛ بازیهای آموزشتتی)  .2زمینتتههای یتتادگیری
دیجیتال :زمینههای یادگیری دیجیتالی فضاها ،واقعیتها یا موقعیتهتتای یتتادگیری استتت کتته از متتدلهای نتتوآوری
آموزشی پشتیبانی میکند و به یادگیرندگان این امکتتان را میبخشتتد کتته فراینتتد یتتادگیری را تستتهیل و ارتقتتا دهنتتد
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یادگیری الکترونیکی همزمان در دانشگاه آنالین به نتایج زیردست یافتند :پذیرش یادگیریهتتای الکترونیکتتی تحتتت
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(انجمنهای همکاری؛ یادگیری تعاونی؛ یادگیری مشارکتی؛ کالس درس با استفاده از رستتانههای دیجیتتتالی؛ تمتترین
فناوری یا اینترنت برای تسهیل فرایند یادگیری مانند رایانهها ،تلفنهای همتتراه ،رایانتتههای لتتوحی ،پروژکتورهتتا یتتا
کتابهای الکترونیکی استفاده میکنند (ویدئو مبتنی بر وب؛ محیطهتتای رایانتتهای؛ انیمیشتتنها؛ فیلمهتتای دیجیتتتالی؛
بازی؛ شبیهسازی؛ تدریس مبتنتتی بتتر رایانتته؛ وبینارهتتای کتابخانتته)  .4سیستتمهای پشتتتیبانی از یتتادگیری دیجیتتتال:
سیستمهایی هستند که به مدیریت فرایند یادگیری کمک میکنند و زیرساختهایی دارند که از ویژگیهتتای تعتتاملی
مانند موضتتوعات بحتتثبرانگیز ،کنفرانسهتتای ویتتدئویی و انجمنهتتای گفتگتتو بتتهمنظور تقویتتت نتتتایج یتتادگیری
دانشجویان استفاده میکنند آموزش الکترونیکی؛ یادگیری موبایل؛ یتتادگیری ترکیبتتی ،تتتوییتر؛ کنفتترانس ویتتدیویی و
موکها (سوسا ،کروزو مارتینز.)2017،
جانسون ،مک نیل و اسمیت ( )2018که پژوهشها و مطالعات خود را به شکل کتابی مدون درآورندهاند و در آن به
دانشگاه دیجیتالی پرداختهاند ،ساختار کلیدی دانشتتگاه دیجیتتتالی را در  4متتورد بیتتان کردهانتتد :مشتتارکت دیجیتتتالی
جهانیسازی ،دسترسی گسترده ،نقتتش و مستتئولیتهای متتدنی ،شتتبکههای انستتانی و دیجیتتتال؛ ستتواد اطالعتتاتی و
دیجیتالی (مفاهیم و ادراکات سطح باال تأثیرگذار بر تمرین ،توستتعه تعامتتل کارکنتتان و دانشتتجویان ،توستتعه متتؤثر و
استفاده از زیرساختها)؛ محیط یادگیری (فیزیکی و دیجیتالی ،پداگوژی و اجتماعی ،تحقیتتق و پیگیتتری ،کارکنتتان و
منابع) طراحی برنامه درسی و دورهها (سازگاری ستتاختاری ،بازنمودهتتای برنامتته درستتی ،متتدیریت دوره ،نتتوآوری
آموزشی ،استخدام و بازاریابی ،گزارش دهی ،دادهها ،تجزیهوتحلیل).
بنا بر آنچه گفتهشده ،دستیابی به مدل دانشگاه دیجیتالی که نهتنها به ابعاد یادگیری بلکه بتته دانشتتگاه بهمثابتته یتتک
سازمان بنگرد ،نیاز است ازاینرو ،پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این ستتؤال کلیتدی انجتتام شتتده استتت کتته متتدل
دانشگاه دیجیتالی چگونه است؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش فرا ترکیب انجام شده است که طی آن با بررسی سیستماتیک مقاالت ،کتب،
گزارشهای کاری ،اطالعات سازمانی دانشگاهها ،مدل پژوهش استخرات شده است.
فرا ترکیب بر اساس روش سندلوسکی و باروسو ( )2007دارای هفت مرحله است(1 .تنظیم سؤاالت تحقیق :بتترای
انجام فرا ترکیب ابتدا الزم است ،سؤاالتی که مسئله پژوهش را مورد پرسش قرار میدهد .بتتر ایتتن استتاس ستتؤاالت
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آموزشی باز؛ مشارکت شبکه) .3 .ابزار و شبیهساز :ابزارها و شبیهسازها ابزارهای یادگیری محسوب میشتتوند کتته از

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 11/

پژوهش ،در پاسخ به این سؤال کلی که الگوی دانشگاه چگونه استتت ،الزم استتت ،نشتتانگرها ،مفتتاهیم و مقولتتههای
گردید:

•
•
•
•
•

بعد آموزشی و پژوهشی دانشگاه دیجیتالی شامل چه مؤلفههایی است؟
بعد مدیریتی و حاکمیتی دانشگاه دیجیتالی شامل چه مؤلفههایی است؟
بعد فناورانه و تکنولوژیک دانشگاه دیجیتالی شامل چه مؤلفههایی است؟
بعد سازمانی دانشگاه دیجیتالی شامل چه مؤلفههایی است؟
دانشگاه دیجیتالی آیا بعد دیگری غیر از موارد فوق را شامل میشود؟

 )2مرور سیستماتیک ادبیات :جامعه پژوهش حاضر کلیتته استتناد و متتدارک علمتتی-پژوهشتتی منتشرشتتده در زمینتته
دانشگاههای مبتنی بر فناوری بود که با کلیدواژههای به شرح جدول زیر مورد جستجو قرار گرفتتت کتته  2600ستتند
بهصورت موضوعی یافت شد که  258مورد آنها انتخاب گردید:
جدول  .1اصطالحات و کلیدواژههای جستجوی اسناد علمی
فارسی

انگلیسی

دانشگاه مجازی

Virtual-university

دانشگاه الکترونیکی

E- university

دانشگاه آنالین

Online- university

دانشگاه دیجیتالی

Digital- university

)3جستجو و انتخاب مقاالت مناسب :در این گام ،منابع جمعآوریشده ،در مرحله قبل بهصورت مورد به مورد ،بر
اساس معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش ،موردبررسی قرار گرفتند.
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جدول  .2معیارهای پذیرش و عدم پذیرش اسناد
زبان پژوهش

فارسی و انگلیسی

زمان انجام پژوهش

 1988تا 2018

حوزه موردمطالعه

دانشگاههای مبتنی بر فناوریها

روش تحقیق

آمیخته/کمی/کیفی

شرایط و جزئیات موردپذیرش مطالعه

ابعاد و عناصر دانشگاه دیجیتالی

نوع مطالعه

مقاالت چاپشده در مجالت پژوهشی معتبر ،فصول کتابها

نمایه

 ISCو Scopus ،Elsevier ،SID ،WOS ، ProQuest،ISIو.

در این مرحله  258مقاله باقی مانده بر اساس معیارهای پذیرش جدول  2موردبررسی قرار گرفت تا بدین طریق
مقاالتی که معیارهای در نظر گرفتهشده را دارا هستند شناسایی گردد .برای این منظور بهصورت گامبهگام
بررسیهایی به شرح زیر انجام شد تا درنهایت مقاالت مرتبط و مناسب بر اساس معیارهای پذیرش ،شناسایی
•

گردید.
در مرحله اول ،زمان چاپ مقاله و همچنین چکیده مقاالت مطالعه شد تا بررسی شود که آیا مقاالت ،بعد از ستتال
1988چاپشدهاند و همچنین ،از روش تحقیق مناسب و یافتههای مرتبط تشکیل شده باشند .بر این اساس در این

•

مرحله از 258سند 120 ،مورد از آنها حذف شد و تعداد 138سند باقی ماند.
در مرحله دوم ،محتوای مقاله بررسی شتتد تتتا محتتتوا موردبررستتی قتترار گیتترد در ایتتن مرحلتته نیتتز از  138ستتند
باقیمانده54،سند حذف شد و تعداد  84مقاله باقی ماند .در این مرحله برای تأمین کیفیت محتوای اسناد ،از روش
ارزیابی منتقدانه و با استفاده از ابزار ارزیابی حیاتی که لیست کامل و جامعی از سؤاالت را ارائتته میدهتتد (گلتتین،
 ،)2006استفاده شد .بر این اساس ،از میان  84سند 8 ،مورد آن متوسط و  75مورد ختتوب ارزیتتابی شتتده استتت.
ارزیابی بر اساس طی

استاندارد ارزیابی صورت گرفتهاست بدینصورت که  1.33تا  2.33ضعی  2.33 ،تا 3.66

متوسط و  3.66تا  5خوب ارزیابی شده است.
منابع بررسی شده در این فراترکیب شامل انواع مختلفی از کتابها ( 9عتتدد) 72 ،عتتدد مقالتته از پایگاههتتای ،ISI
ISC,SAGE, SCIENCE DIRECT, EMERALD, SPRIGER, WILY, SCOUPOS WOS
 ،JSTORگزارش کاری ( 3عدد) ،بوده است.
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 )4استخرات اطالعات مقاالت :با استفاده فیشهتتا و چکلیستتتهای بررستتی شتتده ،فتتیش محقتتق ستتاختهای بتترای
بدینصورت بوده است که از هر منبع ،با توجه به موضوع اصلی شناساییشده ،فیشهای مجزایی نوشته شده استتت.
 )5تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی :بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از کدگذاری باز استفاده شد که بدین ترتیب که کدها
(گزارهها ،مفاهیم و مقولهها شناسایی و نامگذاری گردید )6 .کنترل کیفیت :بهمنظور تأمین قابلیتتت اعتمتتاد یتتا همتتان
اطمینانپذیری یافتهها از سازماندهی ساختیافته برای ثبت ،نوشتن و تفسیرها استفاده شد .بتتهاینترتیب کتته بتتهطور
منظم منابع یافته شده ،فیشبرداری شد و هر منبع در فیشهای جداگانه و با دقت فراوان مورد تحلیتتل قتترار گرفتتت
سپس ،نتایج فیشها به جداول کدگذاری منتقل و در سه مرحله مشخص ،مفاهیم و مقولهها استخرات گردید .عتتالوه
بر آن همانطور که عنوان شد ،از ابزار حیاتی گلین ( ،)2006برای بررسی اعتبار مقالههای بررسی شده استفاده گردید
تا به کمک این دو روش ،هم منابع و هم فرایند تحلیل دادههتتا ،اعتبارستتنجی گتتردد( 7.مرحلتته هفتتتم ارائتته یافتتتهها
میباشد که در بخش یافتههای پژوهش آورده شده است.
ابزار جمعآوری دادهها :در این پژوهش از ابتتزار فتتیش استتتفاده شتتد .فتتیش فراترکیتتب :بتتهمنظور تتتدوین فتتیش
فراترکیب از فیش ارائه شده توسط خنیفر و مسلمی ( )1397استفاده شده است .یک نمونه از فیشهای تکمیل شده
در زیر آمده است:
جدول  .3نمونه فیش تکمیلشده فراترکیب
عنوان (به فارسی) :آموزش و یادگیری دیجیتالی :مفهومسازی دانشگاه دیجیتالی ،تقابل سیاست ،پداگوژی و عمل
متن
کد منبع:
21

کدهای باز

ساختار کلیدی دانشگاه دیجیتالی شامل :مشارکت

 .1مشتتتارکت دیجیتتتتالی جهانیستتتازی،

دیجیتالی جهانیسازی ،دسترسی گسترده ،نقش و

دسترستی گستترده ،نقتش و مستئولیتهای

مسئولیتهای مدنی ،شبکههای (انسانی و دیجیتال)؛ سواد

متدنی ،شتبکههای (انستانی و دیجیتتالی).2

اطالعاتی و دیجیتالی (مفاهیم و ادراکات سطح باال

ستتواد اطالعتتاتی و دیجیتتتالی مفتتاهیم و

تأثیرگذار بر تمرین ،توسعه تعامل کارکنان و دانشجویان،

ادراکات ستطح بتاال تأثیرگتذار بتر تمترین،

توسعه مؤثر و استفاده از زیرساختها)؛ محیط یادگیری

توستتعه تعامتتل کارکنتتان و دانشتتجویان.3 .

(فیزیکی و دیجیتالی ،پداگوژی و اجتماعی ،تحقیق و

محتتیط یتتادگیری (فیزیکتتی و دیجیتتتالی،

پیگیری ،کارکنان و منابع) طراحی برنامه درسی و دورهها

پداگوژی و اجتماعی ،کارکنتان و منتابع) .4

(سازگاری ساختاری ،بازنمودهای برنامه درسی ،مدیریت

طراحتتتتی برنامتتتته درستتتتی و دورههتتتتا
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بازاریابی ،گزارش دهی ،دادهها ،تجزیهوتحلیل).

نوآوری آموزشی)

منبع:
Johnston. B, MacNeill.Sh, Smyth. K. (2018).Digital Education and Learning:
Conceptualising the Digital University The Intersection of Policy, Pedagogy and
Practice.Spriger.

روش تجزیهوتحلیل دادهها :از روش کدگذاری استفاده شد بدینصورت که ابتدا کدگتتذاری بتتاز انجتتام گرفتتت،
سپس کدهای محوری تدوین شد و درنهایت با کنار هم قرار دادن کدهای محوری حاصل از فراترکیب مدل نهتتایی
پژوهش تدوین شد.

یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از کدگذاری یافتههای حاصل از فراترکیب در جدول زیر آمده است .همانگونه که مشخص است16 ،
مؤلفه برای دانشگاه دیجیتالی شناسایی شده است که شامل کتابخانه دیجیتال ،مدیریت دانش دیجیتال ،بستر فنتتاوری
دیجیتال ،مدیریت محتوای دیجیتالی ،زیستبوم یادگیری دیجیتالی ،مدیریت مالی دانشگاه دیجیتتتالی ،نظتتام ارزیتتابی
دیجیتالی ،نظارت و کنترل دیجیتالی ،فرهنگ دیجیتالی ،پشتیبانی دیجیتالی ،تضمین کیفیتتت دیجیتتتالی ،سیاستتتها و
قوانین دیجیتالی ،کالس درس دیجیتالی ،برنامه درسی دیجیتالی ،آموزش دیجیتالی و تعامالت و ارتباطات دیجیتتتالی
میباشد.
جدول  .4نتایج کدگذاری یافتههای پژوهش
ردیف

کدهای باز

مؤلفه

1

ارائه ختدمات کتابخانته ( ،)3( ،)13( ،)59( ،)57( ،)6( ،)1((16 ،)15کتابخانته دیجیتتالی

کتابخانه دیجیتال

(،)9( ،)10( ،)28( ،)20( ،)7( ،)8( ،)6( ،)30( ،)55( ،)54( ،)43( ،)33( ،)32( ،)29
کتابخانه مجازی ( ،)47( ،)37کتابخانه ویدئو دیجیتال (،)30
2

استفاده مجدد و بایگانی دانش ،}8{،انتشار{ ،}51مطبوعات{ ،}65ایجاد دانش از طریتق

مدیریت دانش

یادگیری ،انتشار ،حفت ،،ضتبط و اکتشتاف{ ،}8بایگتانی دیجیتتالی (ماهیتت قابتلتغییر،

دیجیتال

تکرارپذیر ،قابلانعطاف پذیر و قابلویرایش) { ،}49بایگانی الکترونیکی (ذخیرهستازی و
حف ،دانش) { ،}32{،}49سیستمهای مدیریت پایگاه داده توزیع شده{}60
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دوره ،نوآوری آموزشی ،استخدام (بهکارگماری) و

(بازنمودهای برنامه درستی ،متدیریت دوره،

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 15/
3

افزارهتتا25{}27{،}29{،}43{،}44{}48{،}{،}15{،}17{،}36{}34{،}37{}42{،

دیجیتالی

} ،}49{،}62{،}73{،}70{،}10{}24{،تستتت کیفیتتت بتترای فنتتاوری{ }59فنتتاوری
اطالعات و ارتباطتات{ ،}64{،}79{،}65اتصتال و اینترنتت{ ،}10{،}59نرمافزارهتای
کتتتتامپیوتری چندرستتتتانهای{ }73سیستتتتتمهای کتتتتامپیوتری{ ،}23فناوریهتتتتای
چندرستتانهای{ ،}2{،}4ستترور تبتتادل داده ،ستترورها{ ،}56{،}37{،}61{،}60پهنتتای
باند{ ،}61صفحه و شبکه اینترنتی (دسترسی عمومی -دسترسی پرستنل سیستتم کنتترل)
{ ،}65{،}72استتتانداردهای مناستتب{ ،}51{،}56گستتترش فناوریهتتای اطالعتتاتی و
ارتبتتاطی{ ،}77بتتهکارگیری فنتتاوری اطالعتتات{ }72شناستتایی ،ارزیتتابی و انتختتاب
فناوریهای جدید{ ،}72تسلط بر فناوریهای نوین ،}76{،بسترهای تکنولوژیکی{،}30
تفکتتر تکنولتتوژیکی{ ،}74پتتذیرش تغییتتر تکنولتتوژیکی و آمتتوزش{ ،}72تجهیتتزات و
زیرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاختهای فنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی و
سختافزاری62{}77{،}67{،}72{}69{،}59{،}6{}12{،}13{،}11{،}66{}70{،
} .}28{،}29{،}49{،}57{،}62{}80{،}20{،}59{،تجهیتتزات شتتبکهای (انطبتتاق،
رمزگذار ،رابتط) { ،}61ستهولت استتفاده از فنتاوری{ ،}11بختش تعمیتر و نگهتداری
(ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات) ،}65{،استفاده از اینترنت و فناوریهتای شتبکه
شده برای نشر اطالعات{ }81واحد پشتیبانی فناوری یادگیری{}53
4

محتوای الکترونیکی{}25{،}29{،}53{،}31؛ محتوای دیجیتالی{}25{،}69؛ متدیریت

مدیریت محتوای

محتوای آموزشی{}13{،}25{،}45؛ محتتوای ارائهشتده بایتد ازنظتر بصتری جتذاب و

دیجیتالی

تعاملی باشد{}19؛ محتوای تعاملی{}45{،}52؛ کیفیت اطالعات -محتوا{}44؛ محتوای
تعاملی توسعهیافته{}53؛ محتوای چندرستانهای{}83؛ محتتوای پویتا محتتوای در زمتان
واقعی ،مانند ایمیل ،پیامهای فوری یا تماسهای کنفرانسی{}68؛ تولید محتوای یتادگیری
دانشجویان{}68؛ آمادگی محتتوا}70{،؛ ستاخت محتتوا{}59؛ ستادهستتازی محتتتوای
دروس}75{،؛ عملگرایانهتر بودن آموزشها{}4{،}59
5

محتتتتتتتتتتتتیط یتتتتتتتتتتتتادگیری فعتتتتتتتتتتتتال{}5{،}23؛ یتتتتتتتتتتتتادگیری

اکوسیستم یادگیری

مشتتتتتتارکتی{ ،}17{،}70{،}69{،}23{،}57{،}30{،}19یتتتتتتادگیری مستتتتتتئله

دیجیتالی

محتتتور{}17{،}50{،}30؛ یتتتادگیری پتتتروژه محتتتور{}17{،}30{،}69؛ یتتتادگیری
فعتتال{}17{،}69؛ یتتادگیری تعتتاملی{}28{،}45{،}69{،}44{،}45{،}75؛ یتتادگیری
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فنتتتتتتاوری عامتتتتتتل هوشتتتتتتمند{ ،}60زیرستتتتتتاختهای فنتتتتتتاوری-نتتتتتترم

بستر فناوری
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ترکیبی{}31{،}17{،}50؛ یتادگیری بتدون محتدودیت{}76؛ یتادگیری مستتقل{}65؛
الکترونیکی جتامع{}76؛ یتادگیری ختود هتدایتی و ختودنظمدهی{}69؛ استتراتژیهای
یادگیری{}69؛ وجود متدلها و راهبردهتای یتادگیری اثتربخش{}75؛ محتیط یتادگیری
الکترونیکی مبتنی بر زیرساخت دیجیتالی{}80؛ محتیط یتادگیری (فیزیکتی و دیجیتتالی)
{}21؛ محیط یادگیری مبتنی بر منابع{}66؛ یادگیری خود راهبتر{}78{،}76؛ یتادگیری
دانشتتتتجومحور بتتتتودن{}76؛ یتتتتادگیری هدفمنتتتتد{ }83یتتتتادگیری مستتتتتمر و
مادامالعمر}2{،}60{،}11{،}34{،}36{،}43{،}42{،}48{،}51{،؛ یادگیری همزمتان
و غیرهمزمتتتان{}31{،}45{،}72{،}69؛ یادگیرنتتتده محتتتوری در نظتتتام یتتتادگیری
الکترونیکی{}80؛ آموزشی یادگیری ساختگرا از طریق آموزش مبتنتی بتر وب ({}76؛
فعالیتهای ضبط و ثبت دانشجویان{}38؛ محیطهتای یتادگیری آنالیتن{}17؛ آمتوزش
الکترونیکی{ }50ایجاد موضتوع دوره{}58؛ پرتتال جتامع }56{،پورتتال}60{،؛ پرتتال
آموزشی{}56{،}83؛ ایجاد پرتالهای شخصی}34{،}56{،؛ فرایند تدریس و یتادگیری
از طریق اینترنت و دیگر فناوری چندرسانهای{ }66ویدیو کنفرانس ،چندرستانهای ،ستی
دی{}28{،}50؛ کنفتتترانس وب{}30؛ کنفتتترانس چندرستتتانهای{}61؛ کنفرانسهتتتای
آنالین{}13؛ پیامرسانی و کنفرانس{}60؛ یوتیوب فتیس بتوک؛ اینستتاگرام؛ ویکیپتدیا؛
لینکتدین؛ گوگتل وبستایتهای یتادگیری الکترونیکتی{}17{،}50؛ فراینتد یتاددهی و
یادگیری{}79؛ رویکردهتای عینتی گترا و ستاختگرایی در یتاددهی و یتادگیری{}76؛
تعریتتت

رویکردهتتتای تتتتدریس و یتتتادگیری اثتتتربخش{}1{،}72؛ فعالیتهتتتای

یادگیری{}5{،}23{،}48؛ تعیین اهداف و وظای

یتادگیری}57{،؛ تعتاری

منطقتی از

دوره تحصیلی{}58؛ ایجاد موضوع دوره{}58؛ فعالیتها (شامل مواد یادگیری ،کنشهتا
و تعاملی است که دانشجویان در انجام کار آموزش دارند) {}38؛ تمرینات آموزشی باز،
تکنولتتوژی یکپارچتته روشهتتای آموزشتتی}17{،؛ گتتیم یفیکیشتتن؛ شبیهستتازیها؛
انیمیشن{}17{،}44{،}4{،50؛ فیلم (ویدیو) مبتنی بر وب؛ محیطهای رایانهای.فنتاوری
علوم مکانی (فضایی) {}50؛ هندبوک{}63؛ آموزش الکترونیکی{}50؛ ارائه دورههتا بتا
فناوریهای مبتنی بر وب بته رونویستی از تلویزیتون ،رادیتو ،ویتدئوکنفرانس ،فیلمهتای
ویتتدئویی و برنامتتههای نرمافتتزاری آموزشتتی{}15{،}27؛ یتتادگیری موبایتتل{}50؛
تتتوییتر{}50{،}17؛ بازیهتتای آموزشتتی{}50؛ داستتتانپردازی دیجیتتتالی{}50{،}17؛
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یادگیری چندرستانهای{}79؛ محتیط یتادگیری انعطافپتذیر{}66؛ چتارچوب یتادگیری

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 17/
شبیهستتازیهای اجتمتتاعی{}33؛ توستتعه آنالیتتن تجربتتی{}17؛ محیطهتتای یتتادگیری
فعالیتهای ضبط و ثبت دانشجویان{}38؛ رویکرد یادگیری سازنده گرایی{}66
6

روشهای جدید تأمین منابع مالی{}32؛ مدیریت مالی{}62؛ توسعه پایههای تأمین متالی

مدیریت مالی

یادگیری مجازی {}64؛ جنبههای مالی{}59؛ آمادگی مالی{}70؛ آمادگیهای مالی میزان

دانشگاه دیجیتالی

بودجتته و ستترمایهگذاری{}81؛ تخصتتیص اعتبتتارات{ }71عامتتل اقتصتتادی (تخصتتیص
اعتباری ،تجهیتز دانشتگاه و) {}71{،}72{،}73؛ فتراهم کتردن تستهیالت بترای منتابع
انسانی{}72؛ تخصیص بودجه{}1{،}41{،}16{،}25{،}51؛ حستابداری{}47؛ منتابع
مالی{32{،}42{،}64{،}35{}80{،63؛ در دسترس بودن خدمات پشتیبانی آموزشتی و
منابع مال و هزینهها و سیاستهای پرداختها{}35
7

سیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ارزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابی

نظام ارزیابی

کارآمتتتتد{}1{،}2{}4{،}22{،}23{،}26{،}37{،}41{،}43{،}44{،}48؛ تنتتتتوع

دیجیتالی

ارزیتتتتابی{}45{،}44؛ ارزیتتتتابی تکتتتتوینی ،ارزیتتتتابی تراکمتتتتی}69{،؛ دادههتتتتا،
تجزیهوتحلیل{}21{،}15؛ گتزارش دهتی{}21؛ ارزیابیهتای رایانتهای{}7؛ ارزیتابی-
بازخورد (ثبت عملکرد یادگیرندگان در هر مرحله ،ارائه بتازخورد مناستب ،تغییتر محتتوا
برحستتب ضتتترورت ،برگتتتزاری امتحتتان آنالیتتتن در هتتتر زمتتان و در هتتتر مکتتتان)
{}28{،}37{،}43؛ بازخورد مداوم را در مورد پیشرفت یادگیری برای هر دانشجو{}19
سیاستهای نمره دهی و معیارهای ارزیابی{}33؛ ارزیتابی از دورههتای آموزشتی{}34؛
ارزیتتابی نتتتایج یتتادگیری دانشتتجویان{}35؛ اعتبتتارات و نمتترات دوره{}38؛ اعتبتتار و
بازخورد{}8{،}16{،}23{،}33؛ ارزیابی و مستندسازی دستاوردهای دانشجویان در هر
دوره و در تکمیتتل برنامتتهها{}35؛ ارزیتتابی (ارزیتتابی آنالیتتن و آفالیتتن) {}47{،}52؛
امتحتتان و ارزیتتابی{}51{،}56{،}52؛ ارزشتتیابی مستتتمر{}83{،}57{،}51؛ نظتتام
ارزشتتیابی (ارزشتتیابیهای مستتتمر از فعالیتهتتای در حتتال اجتترای دانشتتگاه مجتتازی )
{}76{،}51؛ ارزیتتابی پیشتترفت تحصتتیلی دانشتتجویان{}58؛ ارزیتتابی یتتادگیری{}59
سنجش و ارزیابی{}80{،}59{،}72{،}73{،}69؛ بازآفرینی (نظارت و ارزیابی ،کیفیت
برنامههای آموزشی) {}84؛ ارزیابی اثربخش شیوه تدریس؛ {}75؛ ارزیتابی فعالیتهتا و
نظام آموزشی}82{،؛ ارزیابی فراگیریها{}82؛ شناسایی ،ارزیابی و انتختاب فناوریهتای
جدید{.}72
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آنالیتتن{}17؛ ویتتدئو مبتنتتی بتتر وب{}17؛ ویتتدئو دیجیتتتال{}17؛ وبینارهتتا{}17؛
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8

فرایندها{}64؛ تدوین چارچوبهای نظتارتی و استتانداردهای آمتوزش مجتازی {}64؛

دیجیتالی

استتتانداردهای الزم را بتترای تولیتتد محصتتوالت{}61؛ نظتتارت بتتر فراینتتد یتتادگیری
مشارکتی{}57؛ امتحانات نظارت شده{}52؛ نظارت اعضای هیئتتعلمی بتر برنامتههای
ارائهشده الکترونیکی{}35؛ کنترل}59{،؛ کنترل و خودکنترلی{.}69
9

کار در گروهها{}6؛ تمرینات عملی{}6؛ سمینارها ،انجمنهتا}6{،؛ ارائته راهنماییهتای

فرهنگ دیجیتالی

حرفتتهای و ختتود تعیینکننتتده بتترای متخصصتتان آینتتده{}62{،}73؛ گتتروه منتتابع
انسانی{}65{،}73؛ آمادگی منابع انسانی{}70{،}73؛ ختود یتادگیری -ایجتاد فرهنتگ
ختتود یتتادگیری{}31{،}34{،}36؛ تضتتمین تنتتوع و تکثرگرایتتی ،همتتراه بتتا دسترستتی
دانشجویان به سطوح مختل

فرهنگ و سیستمهای فلسفی{}52؛ فرهنگستازمانی{}59؛

آمتتادگی فرهنتتگ{}70؛ زیرستتاختهای فرهنگتتی{}79{،}77{،}81؛ زیرستتاختهای
فرهنگتتی /اجتمتتاعی /ارزشتتی{}73؛ پتتذیرش ،اشتتاعه و اجتترای فرهنتتگ تغییتتر و
نوآوری{}73؛ اشاعه فرهنگ آموزش مجازی {}72؛ عوامل اجتمتاعی و فرهنگتی{}72؛
جهانیشتتدن -بینالمللتتی{}24{،}57؛ احتتراز هویتتت جهتتانی{}56؛ انتقتتال دانتتش از
دانشتتگاههای دیگتتر و مؤسستتات بینالمللتتی از طریتتق اعضتتای هیئتتتعلمی در ستتطح
جهتتانی{}31؛ بینالمللتتی ستتازی (فرصتتتهایی بتترای آمتتوزش در مؤسستتات آموزشتتی
کشورهای خارجی بدون ترک کشور و ارائه خدمات آموزشی برای شهروندان ختارجی و
هموطنان مقیم خارت از کشور) {}64{،}73؛ ارتباط بینالمللی و بین فرهنگی{.}69
10

واحد پشتیبانی{}25{،}54{،}80}77{،}67{،}9{،}37{،}39؛ پشتتیبانی منتابع{}26؛
سیستمهای پشتیبانی از آموزش و یادگیری{}43؛ منتابع چندرستانهای بترای پشتتیبانی از
یتتادگیری دانشتتجویان{}29؛ متتوک هتتا{}50؛ دانتتش و تخصتتص در زمینتته آمتتوزش
الکترونیکی{}72؛ واحتد پشتتیبانی}53{ IT؛ واحتد پشتتیبانی فنتاوری یتادگیری}53{،؛
پشتیبانی از کارکنان و کاربران  /دانشتجویان}51{،؛ پشتتیبانی پلتت فترم (فتراهم کتردن
خدمات مشترک برای پرتتال و متدیریت کتاربرد آموزشتی ) {}56؛ پشتتیبانی از توستعه
ختتدمات{ }67عوامتتل اداری و پشتتتیبانی{}72{،}77؛ پشتتتیبانی الکترونیکتتی از انتتواع
ارتباطتتات{}58؛ مکانیستتمها و ابزارهتتای پشتتتیبانی{}60؛ پشتتتیبانی اداری{}59{،}80؛
آمتتتتتتتتادگی پشتتتتتتتتتیبانی{}70؛ اداری -دفتتتتتتتتاتر اداری -مکانیستتتتتتتتمهای
اداری{}20{،}24{،}36{،}43؛ استقرار سیستم پشتتیبانی فنتی و اداری اثتربخش{}75؛

پشتیبانی دیجیتالی
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نظتتارت{}59؛ نظتتارت بتتر بررستتی شتترایط اجتترای آمتتوزش مجتتازی و بهینهستتازی

نظارت و کنترل

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 19/
زیرساخت امور اداری و نظام پشتتیبانی{}73؛ پشتتیبانی از راهبردهتای یتادگیری}69{،؛
11

حفت ،کیفیتتت دورههتا{}1{}54{،}55؛ تضتتمین کیفیتت یتتادگیری{}6؛ استتتانداردهای

تضمین کیفیت

کیفیت{}41؛ کیفیت برنامههای آموزشی{}2؛ بهبتود کیفیتت آمتوزش و یتادگیری{}42؛

دیجیتالی

غنیسازی کیفیت فرایند مطالعه در هر موسسه آمتوزش عتالی{}3{،}24؛ الیته ستازمانی
(کپیرایتتت و تضتتمین کیفیتتت) {}20{،}73؛ کیفیتتت آمتتوزش}40{،}55{،؛ کیفیتتت
ختتدمات}44{،؛ کیفیتتت اطالعتتات -محتتتوا{}44؛ مستتئولیت کیفیتتت حرفتتهای ایتتن
دوره}58{،؛ کیفیت دوره}64{،؛ مسئول کیفیتت کتل دوره تحصتیلی{}58؛ کیفیتهتای
برنامههای درسی{}79؛ کیفیت{.}59{،}2{،}51
12

کتتتتتتتتتتتتتتالس مجتتتتتتتتتتتتتتازی (نقشهتتتتتتتتتتتتتتا -ابتتتتتتتتتتتتتتزار-

کالس درس

فعالیتها)}17{،}55{،}22{،}31{،}36{،}52{،}62{،؛ کالس آنالیتن{}33؛ کتالس

دیجیتالی

درس با استفاده از رستانههای دیجیتتال{}17؛ فراینتدهای یتادگیری در کتالس مجتازی
(توانایی برقراری ارتباط از طریق نوشتن ،پذیرش تفکتر انتقتادی و تصتمیمگیری) {}23؛
کالس درس بتا استتفاده از رستانههای دیجیتتالی{}50{،}17؛ ستازماندهی و متدیریت
فضای کالس{}57؛ مشارکت در کالس{}52؛ کتالس مجتازی (صتفحهنمایش ،متانیتور
دیجیتال ،یا پروژکتور ، LCDایستگاه کاری با ظرفیت باال در دیسک سخت و رم ،دوربتین
فیلمبرداری موبایل ،میکروفون و اکو ،سیستمبلندگو}61{،؛
13

فلسفه -بیان مأموریت و اهداف -سیاستت و خطمشتیها{}1{،}2{،}23{،}52{،}69؛

سیاستها و قوانین

تعیتتین اهتتداف{}28؛ تتترویج مفتتاهیم یتتادگیری الکترونیکتتی{}31؛ تعیتتین سیاستتتها و

دیجیتالی

دستورالعملهای مربوط به آموزش آنالین{}59؛ تصمیمگیری در متورد انتواع دورههتا و
برنامههای ارائهشده{}1؛ بازسازی نقش و مستئولیتهای متدنی{}21؛ آمتادگی سیاستت
آموزشی{}70؛ سیاستهای آموزشتی و راهبتردی{}80؛ سیاستت آمتوزش عتالی{}74؛
سیاستها و قوانین آموزشی{}77؛ آمادگی قوانین{}70؛ قوانین حمایتگر{}72؛ قتتوانین
و مقتتتررات آموزشتتتی و استتتتانداردها{}75؛ مقتتررات{}60؛ قتتوانین حمتتایتگر{}72؛
قتتترارداد الکترونیکتتتی{}60؛ تعیتتتین معیارهتتتا و استتتتانداردها{}60؛ استتتتانداردهای
اعتباربخش تی{}17{،}16؛ استتتانداردهای یتتادگیری توصتتی

اشتتیا {}60؛ استتتاندارد و

ابزارهای ترجمه دادهها{}60{،}36؛ مزیت رقابتی بودن دادههای دانشگاه مجازی {}68؛
ابزار یکپارچهسازی{}60؛ سیستم یکپارچه{}83؛ انتختاب معلمتان و بستتن قترارداد بتا
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مسئول پشتیبانی  ITاز مدیریت فرایند دوره{}58؛
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آنهتتا{}58؛ استتتخدام (بتتهکارگماری) و بازاریتتابی{}21{،}72{،}.01؛ ایجتتاد مراحتتل
هوشمند{}60؛
14

طراحی برنامه درستی و دورههتا (انطبتاق ستاختاری) {}21{،}28{،}14؛ بازنمودهتای

برنامه درسی

برنامه درستی{}21؛ برنامته درستی و دستتورالعمل متواد آموزشتی}35{،}46{،}51{،؛

دیجیتالی

بازاندیشتتی (تتتدوین برنامتته و اهتتداف بتتا توجتته بتته نیازهتتای مخاطبتتان -نیازستتنجی و
آینتتدهنگری) {}84؛ برنامتته درستتی مجموعتتهای از طراحتتی در متتورد دورههتتا ،نتیجتته و
ارزیابی{}46؛ کانالهای توزیع  /ارائه دوره (اسالیدها -سخنرانیها -کلیپها -ستیدهای
چندرسانهای)}40{ .؛ نگهداری برنامه زمانبندی برنامته درستی{}47؛ دورههتا و برنامته
درسی{}59{،}67{،}38؛ ارائه دورههای کاربردی{}34؛ طبقهبندی نرمافزارها بتا توجته
به برنامهریزی آموزشی{}28؛ انسجام ،سازگاری و شفافیت سازی با برنامته درستی{}69
برنامه درسی و دستورالعمل مواد آموزشی{}35{،}46{،}51؛
15

اساتیدمدرسان-معلتم-مربیتان{،}35{،}43{،}{،}19{،}22{،}24{،}25{،}27{،}36
{18{،}36{{،}51{،}58{،}62{،}67{،}72{29{،}30{،}31{،}52؛
یاددهنده}80{،؛ مهارت مربیان}69{،؛ نقشهتای مربیتان -معلمتان}69{،؛ نقتش جدیتد
معلم بهعنوان مربی و مشاور و تسهیلکننده فرایند یادگیری}64{،؛ مهارتهتای شخصتی
اساتید {}39؛ آمادگیهای فردی (دانشجویان ،اساتید و کارمندان)}81{،؛ جتذب متدرس
در هتتر نقطتته از جهتتان {}33؛ ستتخنرانی /متتدرس}46{،؛ متتدرس {}58{،}62{،}76؛
رضتتایت درک شتتده مشتتتری}44{،؛ دانشتتجویان بستتیار بتتا انگیتتزه}58{،؛ انگیتتزه
دانشجویان}59{،}74{،؛ دانشجو (شرکتکننده دوره هستند هدف اصتلی آنهتا افتزایش
دانتتش و توانتتایی)}58{،؛ مهارتهتتای ختتود متتدیریتی دانشتتجویان{}33؛ تجربتته
دانشجو{}51؛ فرصتی برای بهبود تجربه یادگیری دانشتجویان{}33؛ جتذب دانشتجویان
در هر نقطه از جهان{}33؛ جامعه فارغالتحصیالن{}8{،}25{،}36؛ دانشجویان بهعنوان
ستتتتتازندگان{}68؛ جامعتتتتته یادگیرنتتتتتده{}23؛ ایجتتتتتاد و تتتتتترویج جامعتتتتته
آنالین}1{،}18{،}23{،؛ در نظر گرفتن نیازهای یادگیرندگان}11{،؛ شناسایی مخاطب،
چه کسی ،چه دانشی و در چه سطح سنی ،تفاوتهای فردی {}28؛ تحلیتل نیتاز}28{،؛
آماده کردن یادگیرندگان برای کار با کامپیوتر}28{،؛ طبقهبندی یادگیرندگان بتا توجته بته
استعدادشان}28{،؛ هنجارهای ذهنتی یادگیرنتدگان}11{،؛ تعامتل متقابتل یادگیرنتده بتا

آموزش دیجیتالی
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استخدام کارکنان{}.01؛ سازوکارهای مذاکره الکترونیکی{ }60سیستمهای تصتمیمگیری

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 21/
دیگتتران{}44؛ متتدیریت یادگیرنتتده{}56؛ یادگیرنتتده}80{،}77{،؛ یادگیرنتتده فعتتال و
محور{}68{،}66؛ دسترسی آزاد و آنالین برای دانشتجویان{}68؛ دانشتجویان بتهعنوان
کاربران فعال{}68؛ پروفایل دانشجویی}5{،؛ تناستب تخصتص و توانمنتدی مدرستان و
طراحان با نیازهای دوره آموزشی { }75رضایت دانشتجویان و مدرستان  }80نگهتداری
دانشجو و رضایت دانشجویان و استادان{}35؛ دانشجویان و خدمات دانشتجویی برنامته
درسی ،الزامات دوره و مقطع تحصیلی ،ماهیت تعامالت دانشجویان  /استتاد ،مفروضتات
در مورد شایستگیها و مهارتهای تکنولتوژیکی ،نیازهتای تجهیتزات فنتی ،در دستترس
بودن خدمات پشتیبانی آموزشی و منابع مالی و هزینهها و سیاستتهای پرداختهتا{}35
نقشهای جدید اساتید در دانشگاه مجازی {}21{،}24؛ درک و نگاه استاتید نستبت بته
مفهتتوم آمتتوزش از راه دور{}4؛ بهرهمنتتدی از استتاتید برجستتته و متخصتتص در نقتتاط
دورافتتتاده{}82؛ تعاملدانشتتجو-محتتتوا{}19؛ تعتتامالت مستتتمر بتتین دانشتتجو –
استتتاد{}24{،}72؛ تعامتتل آزادانتته بتتین یادگیرنتتدگان و مربیتتان یتتا بتتین یادگیرنتتدگان
باهم}45{،؛ مدیریت یادگیری آنالین (تعامالت در تاالر گفتگو بین دانشجویان و استاتید،
گرفتن کوئیزها -و انجام تکالی ) {}40؛ تکالی }52{،؛ امتحانات خانه ،پروژهها}52{،؛
امتحانات}58{،؛ تاالرهای گفتگو}10{،}20{،؛ تاالر مباحثتات}4{،؛ بحثهتای آنالیتن
ساختیافته{ ،}19ابزارهای تعاملی (تلفن ،ایمیتل ،تتاالر گفتگتو)}29{،؛ توستعه تعامتل
کارکنان و دانشجویان}21{،}27{،؛ تعامل دانشجو -دانشجو{.}19
16

متتتدیریت ارتباطتتتات -ارتباطتتتات}13{،}32{،}46{،}54{،؛ ارتباطتتتات اثتتتربخش و

تعامالت و

شفاف}51{،؛ ارتباط و تعامل ،}57{،ارتباط از راه دور و چندرسانهای{}66؛ رستانههای

ارتباطات دیجیتالی

اجتمتتتتتاعی (فیسبتتتتتوک ،تتتتتتوییتر و واتستتتتتاپ) بتتتتترای توزیتتتتتع متتتتتواد
آموزشتتی{}8{،}15{}33{،}50؛ شتتبکههای (انستتانی و دیجیتتتالی) {}21؛ برقتتراری
ارتباطات گسترده دا نشگاهیان با اهداف علمی ،آموزشی و پژوهشتی از طریتق اینترنتت و
شبکه کامپیوتری{}77؛ ارتباطات تعتاملی}79{،}78{،؛ ارتباطتات انستانی{}74{،}39؛
پروتکلهتتای ارتبتتاطی}60{،؛ مرکتتز چندرستتانهای}65{،؛ فناوریهتتای ارتبتتاطی}60{،؛
سیستتتتمهای زیربنتتتایی مختتتابرات و ارتبتتتاط از راه دور{}73؛ ارتبتتتاط از راه دور و
چندرسانهای{}66؛ ارتباطات چندرستانهای{}63؛ ارتباطتات (تمتام شتیوههای برقتراری
ارتباط (گروهی یا یکبهیک) بین استاد و دانشجو و یا بین گروههای دانشتجویی) {}38؛
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پویا{}80{،}23؛ یادگیرنده محوری در نظام یادگیری الکترونیکی}80{،؛ مدل یادگیرنتده
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ابزارهای ارتباطی همزمان (ارتباط صوتی ،ابزار ارتباط تصویری ،ابزار اتتاق چتت)}47{،؛
تقاضا ،ابزار پخش یادداشت دوره ،عامل برنامهریزی ستاعت اداری ) { ،}47ارتباطتات و
تعتتتتتامالت آمتتتتتوزش{}81؛ حفتتتتت ،تعامتتتتتل فتتتتتردی{ ،}41تعتتتتتامالت
گسترده{}8{،}6{،}41{،}48؛ تعامالت گروهی{}48؛ بازیهای چندنفره تعاملی{}33؛
تعامتتل مناستتب در زمتتان واقعتتی یتتا تتتأخیر بتتین دانشتتجویان و استتتاد و در میتتان
دانشتتجویان}35{،؛ تعامتتل متقابتتل یادگیرنتتده بتتا دیگتتران}44{،؛ تعتتامالت متقابتتل
دیجیتالی}49{،}55{،؛ تعامل با استاد و  /یا سایر شترکتکنندگان دوره تحصتیلی}58{،؛
ارتباطات و تعامالت آموزش{}81؛ وجود ویژگیهای تعاملی در دروس بین دانشتتجو و
استتاد}75{،؛ تعامالت چندجانبه}80{،؛ تعتامالت پویتا و چندرستانهای}76{،؛ افتزایش
تعامتتل استتتاد و دانشتتجو}79{،؛ داشتتتن رویکتترد تعتتاملی}78{،؛ رویکتترد تعتتاملی و
مشتتارکتی{}77؛ همکتتاری و مشتتارکت{}62{،}63{،}39{،}46{،}48{،}49{،}54؛
فناوری گردش کار و تکنیکهای همکاری}60{،؛ مشارکت ذینفعان}51{،؛ مشتارکت در
کتتالس{}52؛ تخصتتص ،برنامتتهریزی و مشتتارکت هیئتتتعلمی{}79؛ استتتاد و افتتزایش
مشارکت فعال افراد در بحث و تبادل اطالعات{}77؛ مشارکت دیجیتتالی جهتانی{}21؛
دستورالعمل برای مشارکت آنالیتن{}51؛ بته اشتتراکگذاری و همکتاری مشتترک{}8؛
کنفرانسهای ویدئویی و صوتی{.}6

پس از کدگذاری محوری مرحله اول ،کدگذاری محوری مرحلتته دوم انجتتام و در قالتتب ابعتتاد دستتتهبندی و متتدل
دانشگاه دیجیتالی طراحی شد .کدگذاری محوری ثانویه یا مرحله دوم از وجود ابعاد سازمانی (سیاستتتها و قتتوانین
دیجیتالی ،فرهنگ دیجیتالی ،تعامالت و ارتباطات دیجیتتتالی) متتدیریتی (متتدیریت دانتتش دیجیتتتال ،متتدیریت متتالی
دانشگاه دیجیتالی ،نظام ارزیتتابی دیجیتتتالی ،نظتتارت و کنتتترل دیجیتتتالی ،تضتتمین کیفیتتت دیجیتتتالی) ،پتتداگوژیکی
(کتابخانه دیجیتال ،اکوسیستم یادگیری دیجیتالی ،کالس درس دیجیتالی ،برنامه درسی دیجیتالی ،آموزش دیجیتتتالی)
و فناوارنه (بستر فناوری دیجیتال ،مدیریت محتوای دیجیتالی ،پشتیبانی دیجیتالی) حکایت داشت.
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ابزارهای ارتباطی -غیر همزمان (نتوت بتوک دانشتجویی ،پختش ستخنرانی در صتورت
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دیجیتالی

مدیریت مالی دانشگاه

بُعد پداگوژیک

دیجیتالی

سیاستها و قوانین
دیجیتالی

مدیریت دانش

دانشگاه
فرهنگ دیجیتالی

بُعد سازمانی

دیجیتالی

دیجیتالی
بُعد مدیریتی
نظام ارزیابی دیجیتالی

تعامالت و ارتباطات
دیجیتالی

نظارت و کنترل

بُعد فناورانه

بستر فناوری دیجیتالی

مدیریت محتوای
دیجیتالی

دیجیتالی
تضمین کیفیت
پشتیبانی دیجیتالی

دیجیتالی

شکل  .1مدل دانشگاه دیجیتالی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی انجام شده است .ضرورت و نتایج پژوهش حاضر در
پژوهشهایی ازجمله دورنر و ادلمن ( ،)2018جانستون و همکاران ( ،)2018سوسا و همکاران ( ،)2017چاویتگا و
زوزی ( ،)2016تی جانگ و پرابو ( ،)2016واکر ( ،)2016اسکریتیک و همکاران ( ،)2015کانگ و شین (،)2015
کالردی ( ،)2009گرندزول ( ،)2006جعفری و سعیدیان ( ،)1385باقری مجد و صدقی بوکانی ( )1396بیان شده
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اکوسیستم یادگیری

کالس درس دیجیتالی

برنامه درسی دیجیتالی

آموزش دیجیتالی

کتابخانه دیجیتالی
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است .شاید بتوان بهوضوح تغییرات عصر کنونی را تغییرات گسترده در عرصه تکنولوژی دانست چراکه نیمهعمر
تعری

کرده و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز از این جریان تغییر مداوم ،بینصیب نماندهاند .اگر دانشگاه و

مراکز آموزش عالی کشور نتوانند خود را با این تغییرات همگام نمایند ،در ارائه خدمات به جامعه عقب خواهند
ماند .همانطور که چاویتگا و زوزی ( )2018نیز بیان نمودهاند حضور چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات
چشمانداز آموزش عالی را تغییر داده و در حال حاضر تعداد زیادی از راههای جدید و پویا را برای ارائه آموزش
فراهم میکند .رشد مداوم فناوریهای آموزشی انعطافپذیر و مقرونبهصرفه بر دامنه تحصیالت عالی تأثیر میگذارد
و منجر به خروت از سیستمهای آموزشی سنتی و ورود به شکلهای آموزشی تکنولوژیکی میشود؛ و بهبیاندیگر،
پیشرفت در فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با نیازهای دانشجویان و نیاز به روشهای آموزشی انعطافپذیر ،بر
آموزش عالی در سطح جهانی تأثیر بسزایی داشته است .ازاینرو دانشگاه دیجیتالی بهعنوان مرز توسعه فناوری در
آموزش عالی امروزه به یک مفهوم ضروری و کارآمد مبدل شده است که موردتوجه پژوهش حاضر نیز بوده است.
تکامل مفهومی فنّاوریهای برخط در دانشگاهها ،مفاهیم دانشگاه از راه دور ،دیجیتالی ،الکترونیکی ،برخط و اخیراً
دیجیتالی را به ارمغان آورده است که اگر در جای درست و به شیوهای اصولی توسعه یابد ،خدمات و کارکردهای
دانشگاه را با پیشرفت فناوارانه قابلتوجهی روبرو خواهد کرد .توسعه اصولی فنّاوری در دانشگاه ،ازجمله دانشگاه
دیجیتالی ،با اتکا به نتایج علمی و تجربی در این زمینه بوده است که پشتوانه آن محسوب میشود .در پژوهش
حاضر نیز سعی شده است ضمن اتکا به این تجارب ،مدلی برای دانشگاه دیجیتالی در کشور تعری

شود تا شاید

مسیر حرکت بهسوی دانشگاه دیجیتالی را روشنتر نماید .دانشگاههای کشور بهصورت تدریجی در حال حرکت
بهسوی نسلهای مختلفی از دانشگاههای مبتنی بر فناوری هستند و امروزه آموزشهای مجازی ،سیستمهای مدیریت
یادگیری ،پورتالها و خدمات برخط گویای این جریان است بااینوجود ،حرکت تکاملی بهسوی دانشگاه دیجیتالی
نیازمند توجه بهتمامی ابعاد این نوع سازمان دارد تا بتوان ابعاد و اجزای آن را به شکل درستی پیش برد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داده است که دانشگاه دیجیتالی دارای ابعاد و مؤلفههایی است که این نوع دانشگاه را
تعری

میکند و اجزای آن را بازنمایی میکند .این ابعاد از زوایای مختلفی نهتنها به مسائل فناوارانه دانشگاه

دیجیتالی پرداختهاند بلکه اجزای دیگر سازمان دانشگاه را نیز در فضای دیجیتالی تعری

نمودهاند .ابعاد پداگوژیک،

سازمانی ،مدیریتی و فناورانه سازنده دانشگاه دیجیتالی هستند که هر یک از این ابعاد ،اجزا و مؤلفههای فراوانی نیز
به خود اختصاص دادهاند.
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تکنولوژی بسیار کوتاه شده است .گذشت زمان انسان و خدمات او را به شکل گستردهتری در بستر تکنولوژی

ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی 25/

اولین بعد شناساییشده برای دانشگاه دیجیتالی بعد پداگوژیک دیجیتالی این نوع دانشگاهها میباشد که مشتتتمل بتتر
وظای

یادگیری ،داستانپردازی دیجیتالی ،شبیهسازیهای اجتماعی ،فرایند تدریس و یادگیری از طریتتق اینترنتتت و

دیگر فناوری چندرسانهای و غیره ،).کالس درس (کالس درس با استتتفاده از رستتانههای دیجیتتتال ،ستتازماندهی و
مدیریت فضای کالس ) ،برنامه درسی (برنامه درسی و دستورالعمل مواد آموزشی ،طراحی برنامه درسی و دورهها)،
آموزش (نقش جدید معلم بهعنوان مربی و مشاور و تسهیلکننده فرایند یادگیری ،آمادگیهای فتتردی (دانشتتجویان،
اساتید و کارمندان) ،مهارتهای ختتود متتدیریتی دانشتتجویان ،رضتتایت دانشتتجویان و مدرستتان) و نهایتتاً کتابخانتته
دیجیتالی مؤلفههای دانشگاه دیجیتالی بودهاند .اکوسیستم یتتادگیری در عصتتر جدیتتد وابستتتگی زیتتادی بتته فنتتاوری
دیجیتالی پیدا کرده است که دانشگاه نیز از این قاعده مستثنا نیست و به وجود آمدن محیطهای یادگیری دیجیتال به
امری جاری در بدنه دانشگاهها تبدیل شده است .کالسهای درسی ،برنامههای درسی و آموزش مبتنی بر فنتتاوری و
کتابخانه دیجیتالی در یک سیر تکاملی مجازی ،آنالین ،الکترونیکی و دیجیتالی وجه برجستتته آمتتوزش عتتالی اکنتتون
است که نشاندهنده شکل دیگری از پداگوژی میباشد .این ابعاد و مؤلفتتهها در پژوهشهتتایی ازجملتته جعفتتری و
سعیدیان ( ،)1385باقری مجد و صدقی بوکانی ( ،)1396سوسا و همکاران ( ،)2017جانستون و همکاران ( )2018و
مانند آنها مورد تأکید قرارگرفته است .در دانشگاههای کشور میتوان وجتته غالتتب آن را بعتتد پتتداگوژیک دانستتت
چراکه اکثر آنها دانشگاههایی آموزشی هستند که بخش زیادی از خدمات آنهتتا بتته شتتکل آموزشهتتای رستتمی و
حرفهای ارائه میشود لذا با ورود فنّاوری ازجمله فنّاوری دیجیتالی ،انتظار میرود این بعد تغییرات و تطابقهای الزم
را با این نوع فنّاوری پیدا کند .ابعاد و مؤلفههای برشمرده شده در پداگوژی دانشگاه دیجیتالی ،معرف و متمرکتتز بتتر
این ضرورت بوده است تا آموزش دانشگاهی متناسب با رشد فنّاوری خود را بهبود بخشد.
بعد دیگر دانشگاه دیجیتالی در پژوهش حاضر ،بعد سازمانی آن بتتوده کتته شتتامل مؤلفتتههایی ازجملتته سیاستتتها و
قوانین دیجیتالی (فلسفه -بیان مأموریت و اهداف -سیاستتت و خطمشتیها ،تعیتتین سیاستتتها و دستتتورالعملهای
مربوط به آموزش آنالین ،قتوانین و مقتررات آموزشتی و استتانداردها سازوکارهای مذاکره الکترونیکی ،سیستمهای
تصمیمگیری هوشمند) ،فرهنگ دیجیتالی (آمادگی فرهنگ ،درک و نگاه اساتید نسبت به مفهوم آمتتوزش از راه دور،
اشاعه فرهنتتگ آمتتوزش مجتتازی ،جهانیشتتدن -بینالمللتتی ،ارتبتتاط بینالمللتتی و بتتین فرهنگتتی ،انتقتتال دانتتش از
دانشگاههای دیگر و مؤسسات بینالمللی از طریق اعضای هیئتعلمی در ستتطح جهتتانی ،تتترویج مفتتاهیم یتتادگیری
الکترونیکی) و تعامالت و ارتباطات دیجیتالی (ارتباط از راه دور و چندرسانهای ،رستتانههای اجتمتتاعی (فیسبتتوک،
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پنج مؤلفه است .اکوسیستم یادگیری دیجیتالی (که شامل محیط یادگیری فعال ،یتتادگیری تعتتاملی ،تعیتتین اهتتداف و
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توییتر و واتساپ) برای توزیع مواد آموزشی ،تعامالت متقابل دیجیتتتالی ،تعتتامالت پویتتا و چندرستتانهای ،تعتتامالت
سیاستها و قوانینی دیجیتالی است به این معنا که در مورد اجزای دیجیتال ،کنشهای دیجیتال و چگونگی حرکتتت
و جنبش در فضای دیجیتال ،سیاستها و قوانینی را اتخاذ و اجتترا نمتتود؛ ماننتتد هتتر تکنولتتوژی و در هتتر ستتطحی،
آمادهسازی فرهنگی یک ضرورت اجتنابناپذیر است .بدون توسعه فرهنگ دیجیتالی ،امکان تحقق عملکرد و رفتتتار
دیجیتالی مطلوب و مداوم کاهش مییابد و نهایتاً هر تکنولوژی مبادی و شیوههای تعامل و ارتباط بتته خصوصتتی را
تعری

میکند که تعامالت و ارتباطات دیجیتالی نیز الزامات و تعاری

مشخصی از تعامالت و ارتباطات دارد .ایتتن

ابعاد در پژوهشهای متعددی ازجمله باقری مجد و صدقی بوکانی ( ،)1396چاویتگا و زوزی ( ،)2018استنسفیلد و
همکاران ( ،)2009کانگ و شین ( ،)2015تی جانگ و پرایوو ( ،)2016جاتستتتون و همکتتاران ( ،)2018بیتتان شتتده
است که نشانگر اهمیت این بعد از دانشگاه دیجیتالی است .بعد سازمانی دانشگاه بتترای حرکتتت بهستتوی دانشتتگاه
دیجیتالی اجتنابناپذیر است و شاید بتوان گفت مهمترین عامل ایجادکننده بستری بتترای ارائتته ختتدمات دیجیتتتالی،
سازمان دانشگاه است .حرکت بهسوی سازمانی با فنّاوری سطح باال ،نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی در دانشتتگاه
است .در این صورت خواهد بود که دانشگاه در مسیر تغییر و تکامل و در پاسخگویی بتته مطالبتتات محیطتتی موفتتق
عمل خواهد کرد.
از دیگر ابعاد دانشگاه دیجیتالی میتوان به بعد مدیریتی آن اشاره کرد که شامل مؤلفههایی ازجملتته متتدیریت متتالی
دانشگاه دیجیتالی (آمادگی مالی ،روشهای جدید تأمین منابع مالی ،توسعه پایههای تأمین مالی یادگیری ،تخصتتیص
اعتبارات) ،مدیریت دانش دیجیتالی استفاده مجدد و بایگانی دانش ،ایجاد دانش از طریتتق یتتادگیری ،انتشتتار ،حفتت،،
ضبط و اکتشاف ،بایگانی الکترونیکی (ذخیرهسازی و حف ،دانش) ،نظام ارزیتتابی دیجیتتتالی (بتتازخورد متتداوم را در
مورد پیشرفت یادگیری برای هر دانشجو ،ارزیابی و مستندسازی دستاوردهای دانشجویان در هر دوره و در تکمیتتل
برنامهها ،ارزشیابی مستمر ،ارزیابی فعالیتها و نظام آموزشی) ،نظارت و کنترل دیجیتالی (نظارت بر بررسی شتترایط
اجرای آموزش مجازی و بهینهسازی فرایندها ،تتتدوین چارچوبهتتای نظتتارتی و استتتانداردهای آمتتوزش مجتتازی،
استانداردهای الزم را برای تولید محصوالت ،نظارت بر فراینتتد یتتادگیری مشتتارکتی) و تضتتمین کیفیتتت دیجیتتتالی
(تضمین کیفیت یادگیری ،کیفیت برنامههای آموزشی ،کیفیتهای برنامههای درسی) است .به وجود آمدن ابزارهتتای
فناوارنه تسهیل گر مدیریت مالی سازمانها بوده و دانشگاه دیجیتالی به خاطر داشتن زیرساختهای فناوارانه ،در این
زمینه توانمند خواهد بود .خلق ،حف ،،بهکارگیری و انتشار دانش نیز در محیط فناوارانه با سهولت ،دقتتت و وستتعت
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بیشتری انجام میگیرد که دانشگاه دیجیتالی مدیریت دانشی با چنین ویژگیهتتایی را ارائتته خواهتتد داد .کارکردهتتای
خواهد شد .پژوهشهای متعددی ازجمله واکر ( ،)2016تیجانگ و پرایوو ( ،)2016جانستون و همکاران (،)2018
اسکرپنیک و همکاران ( )2015و دیگر پژوهشها به این بعتتد دانشتتگاه دیجیتتتالی و مؤلفتتههای آن اشتتاره کردهانتتد.
قدرت پیشران و جهت دهنده بهسوی دانشگاه دیجیتتتالی ،ابعتتاد متتدیریتی استتت .متتدیران دانشتتگاهی بتتا متتدیریت
دیجیتالی است که میتوانند ضمن تمرکز بر این نوع فناوری ،سایر اجزای دانشگاه را با این تغییرات همستتو نماینتتد.
ابعاد مالی و اقتصادی ،مدیریت دانش ،کارکردهای مدیریتی ازجمله نظارت و کنتتترل ،تضتتمین کیفیتتت و ماننتتد آن،
پیشرانههایی خواهند شد که تکامل دانشگاه را بهسوی یک دانشگاه دیجیتالی قوت و سرعت خواهد بخشید.
نهایتاً این که دانشگاه دیجیتالی به این خاطر دیجیتالی شده است که بعد فناوارانه آن در مرز فناوری موجود قرار دارد
ازاینرو بعد فناوارانه دانشگاه دیجیتالی مشتمل بر مؤلفههایی ازجمله بستر فناوری دیجیتالی (تسلط بتتر فناوریهتای
نوین ،استفاده از اینترنت و فناوریهای شبکه شده برای نشر اطالعات ،سرور تبادل داده ،فناوریهای چندرسانهای)،
مدیریت محتوای دیجیتالی (محتوای دیجیتالی ،محتوای تعاملی ،عملگرایانهتر بودن آموزشها) و پشتیبانی دیجیتالی
(منابع چندرسانهای برای پشتیبانی از یادگیری دانشجویان ،واحد پشتیبانی فناوری یتتادگیری ،پشتتتیبانی از کارکنتتان و
کاربران  /دانشجویان ،پشتیبانی الکترونیکی از انواع ارتباطات ،پشتیبانی از توسعه خدمات) شرط ضروری برای ایجاد
یک دانشگاه دیجیتالی خواهد بود .بستر فناوری دیجیتالی امکانات سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز را برای تحقق
مفهوم و ماهیت دیجیتالی را در سازمان دانشگاه ممکن میکند؛ مدیریت محتوای دیجیتالی امکان ایجتتاد و برگتتزاری
آموزشهای دیجیتالی را موجب میشود و مانند هر فنتتاوری دیگتتر ،پشتتتیبانی دیجیتتتالی ستتبب بقتتا و حیتتات ایتتن
تکنولوژی در سازمان دانشگاه میشود و به ماهیت آن تداوم میبخشد .اسکرپنیک و همکاران ( ،)2015تیجانتتگ و
پراوو ( ،)2016جانستون و همکاران ( )2018و دیگر پژوهشها به این بعد دانشگاه دیجیتالی و مؤلفههای آن اشتتاره
کردهاند .همانگونه که از اسم دانشگاه دیجیتالی بر میآید ،وجه برجسته و متمایزکننده این نتتوع دانشتتگاه بتتا متتوارد
دیگر ،بعد تکنولوژیک آن استتت .بتتدیهی استتت کتته تکنولتتوژی در ماهیتتت و ذات دانشتتگاه دیجیتتتالی وجتتود دارد
بااینوجود الزم است اجزا و مؤلفههای این تکنولوژی که موردنیاز دانشگاه بتتوده ،تصتتریح شتتود تتتا بتتتوان از میتتان
مصادیق مختل

تکنولوژی آنچه را که مناسب و موردنیاز دانشگاه است را انتخاب و در طراحی و توستتعه دانشتتگاه

دیجیتالی مدنظر قرار داد .اجزا و مؤلفههای شناساییشده برای این بعد ،به این مهم کمک خواهد نمود.
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مدیریتی مانند ارزیابی ،نظارت و کنترل ،تضمین کیفیت و مانند آن نیز از شکل و رختتداد بتته خصوصتتی برختتوردار
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بر اساس آنچه عنوان شد و متمرکز بر یافتههای پتتژوهش حاضتتر ،میتتتوان پیشتنهادهایی کتتاربردی ارائتته نمتتود تتتا
•

یکی از ابعاد دانشگاه دیجیتالی بعد سازمانی آن یعنی فرهنگ ،تعامالت و ارتباطات و قتتوانین و مقتتررات
دیجیتالی بوده است که توصیه میشود تصمیم گیران دانشگاهها درحرکت بهسوی دانشگاه دیجیتالی ایتتن
ابعاد را در سازمان موردتوجه قرار داده و سیاستهای خود را در جهت توسعه این ابعاد در دانشگاه نیتتز
تنظیم کنند.

•

بعد دیگر دانشگاه دیجیتالی بعد مدیریتی آن است که مدیران دانشگاهها میتوانند با اتکا به تکنولوژیهای
پرکاربرد کنونی ،بسیاری از کارکردهای مدیریتی و حوزههای مختل

مدیریتی را بتته انجتتام رستتانند .لتتذا

توانمندسازی بدنه مدیریتی دانشگاه به این فناوریها توصیه میشود.
•

بعد بعدی دانشگاه دیجیتالی بعد فناوارنه آن است .عصر فنتتاوری و دیجیتتتال بتتدون فنتتاوری قابلتصتتور
نیست لذا سرمایهگذاری بیشتر دانشگاهها در عرصه دیجیتالی توصیه میشود.

•

بعد نهایی دانشگاه دیجیتالی بعد پداگوژی آن میباشتتد کتته الزم استتت متخصصتتان آمتتوزش و یتتادگیری
دانشگاهها به بازتعری

•

و متناسبسازی پداگوژی دیجیتالی پرداخته و آن را به شکلی عملی درآورند.

نهایتاً اینکه اجزا و ابعاد دانشگاه دیجیتالی در کنار یکدیگر است که بهدرستی کار میکنتتد لتتذا پتترداختن
بهتمامی آنها در کنار یکدیگر توصیه میشود بتته عبتتارتی بعتتد ستتازمانی و متتدیریتی در کنتتار پشتتتیبانی
فناوارانه و تحقق پداگوژی دیجیتالی ماهیتی را خواهد ساخت که از آن به دانشگاه دیجیتالی یاد میشود.
در این پژوهش دانشگاه دیجیتالی بهعنوان سازمان (با همه ابعادش) در نظر گرفته شده استتت ،تحقیقتتات
پیشین بیشتر بر جنبه یادگیری این نوع دانشگاهها توجه کردهاند .درنتیجه وجه تمایز این تحقیق این است
که به همه ابعاد یک سازمان (دانشگاه) توجه شده است چراکه دانشگاه دیجیتالی یک نوع سازمان است و
نه یک نوع آموزش! بلکه در تالش است بهعنوان یک سازمان ارائه خدمت نماید.
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دانشگاهها درحرکت بهسوی دانشگاه دیجیتالی مورداستفاده قرار دهند:
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