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زینب منتظری

چكیده
یادگیری ،رسانه و فناوری در طول همه گیری کووید  19میتوانند و باید کمک مستقیمتری به دانش و عمل کنند
آمورش دیﺠیتاﻟی ،رهیافﺖ مسیر تﻜامﻠی مراکﺰ آموزش عاﻟی در مواﺟه با بﺤران کرونا و ﭘﺲ از آن بـه ﺷـمار
میرود .بر ایناساس مطاﻟعه حاضر با هدف بررسی فن آوری های دیﺠیتال و آموزش از راه دور در دوران ﭘاندمی
ویروس کرونا صورتگرفته اسﺖ .بنابراین مطاﻟعه حاضر با ﺟستﺠو واژههای کﻠیدی آمورش دیﺠیتال ،یادگیری
اﻟﻜترونیﻜی ،آموزش مﺠازی ،دانشﺠو ،استاد ،دانشگاه ،ﭘاندمی ،همهگیری کووید ،19-در ﭘایگاه دادههای در بازه
زمانی سالهای  1993تا  2021صورت گرفته اسﺖ .تعداد مقاالت ابتدایی حاصل از ﺟستﺠو ﺷامل  36مقاﻟه
بوده اسﺖ که بعد از بررسی مرحﻠه ای و غرباﻟگری سه فاز و اعمال معیارهای خروج از مطاﻟعه ،به  28تعداد مقاﻟه
دسﺖ یافتیم .نتایج نشان داد ظهور ویروس کرونا در کنار همه آفﺖهایی که داﺷته اسﺖ ،فرصتی برای مﺤک
زدن قدرت و توانمندی کشورها در استفاده از ابﺰار راهبردی مدیریﺖ هویﺖ و دسترسی به ﺟهﺖ اعمال حاکمیﺖ
و مهار این بیماری بود و ایﺠاد ،تقویﺖ و توسعه زیرساخﺖ¬های هویﺖ دیﺠیتال در سطح مﻠی بیش از ﭘیش
مورد توﺟه کشورها قرارگرفته اسﺖ .بنابراین استفاده و بهرهمندی از امر دیﺠیتال بیش از هر زمانی ضروری اسﺖ
زیرا آینده متعﻠق به مراکﺰ آموزﺷی هسﺖ که ارتباط بیشتری با دیﺠیتال دارند. .
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مقدمه
اوﻟین موضوع ویژه یادگیری ،رسانه و فناوری سال  ، 2020تﺤﺖ عنوان "آموزش و فناوری در دهه  :2020آینده فرضی" ،
مﺠموعهای از مقاالت را ارائه میدهد که به آینده تﺤقیقات مهم در مورد فنآوریهای آموزﺷی نگاه میکنند .همانطور که
مینویسیم  ،فقط چند ماه بعد ،با ﺷیوع همه گیر ویروس کرونا در سراسر ﺟهان ،آینده بیش از هر زمان دیگری نامطمئن به نظر می
رسد .عفونﺖ و بیماری ﺟهانی  ،قرنطینه ﺟمعیﺖ و تعطیﻠی گسترده موسسات آموزﺷی در مدت کوتاهی بین ﺷماره های این مﺠﻠه
کشورهای کره زمین را درگیر خود کرده اسﺖ .همه گیری ﺟهانی اﻟبته نه تنها یک اورژانﺲ ﺟدی بهداﺷﺖ عمومی اسﺖ  ،بﻠﻜه یک
اورژانﺲ سیاسی  ،اقتصادی و اﺟتماعی نیﺰ اسﺖ .تﺤقیقات عﻠمی در سال های آینده ﻟﺤظه فعﻠی ما در رﺷته های بی ﺷمار عوامل
ﭘﺰﺷﻜی ،سیاسی ،اقتصادی و اﺟتماعی را تعیین خواهند کرد .بسیاری از این موضوعات مورد توﺟه خوانندگان رﺷته های آموزش،
رسانه و فناوری قرار خواهند گرفﺖ .این اقدامات ﺷامل مانور سیاسی در رابطه با بیماری همه گیر ،از اطالعات غﻠط و اقدامات
اقتصادی گرفته تا سیاسﺖ های فاصﻠه اﺟتماعی ،قرنطینه سازی و انﺰوا اسﺖ .استفاده درسﺖ و سواستفاده از داده ها  ،آمارها و
تﺠسم در مقیاس بﺰرگ ؛ اﺷﻜال ﺟدیدی از کار  ،فرهنگ و زندگی ﺷخصی با واسطه دیﺠیتال .سیستم های نظارتی برای "ردیابی
تماس "1؛ استفاده از مدل سازی اﭘیدمیوﻟوژیک ﭘیش بینی؛ توسعه فنون برای درک بهتر مردم از عﻠم؛ و استفاده سیاسی از اقتصاد
رفتاری به عنوان آموزش عمومی مدیریﺖ ﺟمعیﺖ .مقاالت آینده در این مﺠﻠه در چارچوب تغییراتی که هم اکنون در مقیاس سیاره
ای تﺠربه می ﺷوند و تغییرات باﻟقوه چشمگیر در روابط بین عﻠم  ،فناوری و ﺟامعه  ،نوﺷته خواهند ﺷد .در یک زمینه کﻠیدی
احساس می کنیم یادگیری ،رسانه و فناوری در طول همه گیری کووید 192می توانند و باید کمک مستقیم تری به دانش و عمل
کنند :تغییر به قاﻟب های آموزش آنالین و دیﺠیتال و ظهور انواع "از راه دور" آموزش و یادگیری به عنوان یک نتیﺠه از تعطیﻠی
گسترده مدارس ،کاﻟج ها و دانشگاه ها .در این ﻟﺤظه از سیاسﺖ همه گیر ،ﺟایی که رقابﺖ ها در مقیاس ها و سطوح مختﻠف بر سر
راه های کنترل و حل بﺤران درگیر اسﺖ ،آموزش از راه دور به یک موضوع مهم تبدیل ﺷده اسﺖ که مورد توﺟه مقامات سیاسی،
مشاغل آموزﺷی  ،خیریه ها  ،معﻠمان  ،واﻟدین و دانش آموزان اسﺖ .به طور یﻜسان آموزش به یک موضوع اضطراری تبدیل ﺷده
اسﺖ و در کنار آن  ،فناوری های آموزﺷی به عنوان یک سرویﺲ اورژانسی در خط مقدم قرار گرفته اند (بﻠتیﻜین و کویوﻟو.)20203،
آموزش از راه دور ،ارائه مﺤتوای آموزﺷی و تﺠارب اساتید مﺠرب هر رﺷته از طریق فناوری اﻟﻜترونیﻜی به فراگیران عالقهمند
میباﺷد ،که این فراگیران میتوانند در هر نقطه ﺟهان از این آموزشها بهرهمند گردند (ارﭘی 4و همﻜاران .)2020 ،به طور کﻠی
آموزش از راه دور استفاده از فناوری ارتباط از راه دور به منظور دریافﺖ اطالعات با هدف آموزش و یادگیری اسﺖ (گﻠینو-مورل و
دیﻠتﺲ.)2021 5،
در سال های اخیر آموزش  ،رسانه و فناوری به نشریه ای اصﻠی در رابطه با مطاﻟعات مهم آموزش و فناوری تبدیل ﺷده اند.
سایر رسانه ها با راهنمایی  ،مشاوره و مراﺟعه به تﺤقیقات موﺟود از مطاﻟعات امیدوارکننده ای که ممﻜن اسﺖ مربیان را برای
استفاده بهینه از این ﺷرایط اضطراری ﺟدید آموزﺷی ﭘشتیبانی کنند  ،به تغییر سریع آموزش آنالین ﭘاسخ داده اند .اما همچنان نیاز
به تأمل اساسی در مﺤور سیاره ای برای آموزش از راه دور و از راه دور با واسطه دیﺠیتال اسﺖ .ما نمیخواهیم آموزش از راه دور
آنالین را تﺤقیر یا انتقاد کنیم ،بﻠﻜه هدف این سرمقاﻟه کوتاه دو موضوع اسﺖ .نخسﺖ ،ما می خواهیم یک سری از احتیاط های
اساسی را بر اساس مقاالت قبﻠی و مسائل ویژه منتشر ﺷده در ژورنال ،در برابر ادعاهای ساده انگارانه و فرصﺖ طﻠبانه مبنی بر
1. Call tracking
2. COVID-19
3. Beltekin & Kuyulu
4 . Erqi
5 . Gelineau-Morel & Dilts
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اینﻜه فن آوری های آموزﺷی درمانی آماده برای بﺤران کنونی اسﺖ ،مطرح کنیم .دوم  ،ما می خواهیم فراخوانی را برای تﺤقیقات
آینده صادر کنیم تا با ﺟﺰئیات دقیق ،اثرات و ﭘیامدهای گسترش و تعبیه فناوری ها و رسانه های دیﺠیتال در سیستم های آموزﺷی،
موسسات و اقدامات در سراسر ﺟهان را بررسی کنیم .ما ﻟﺰوماً این مسائل را ﺟدید یا منﺤصر به بیماری همه گیر نمی بینیم  ،اما در
حال حاضر توسط مربیان  ،دانش آموزان و واﻟدین در سراسر ﺟهان  ،از ساﻟهای ابتدایی تا تﺤصیالت عاﻟی  ،به طور ﺟدی و حساسی
همه این ها را تﺠربه می کنند .در حوزه تخصصی تﺤقیق و عمل ما ،سیاسﺖ همه گیر اکنون از طریق تالش برای ﺟاسازی کامل
سیستم ها و روش های آموزش عمومی  ،با دسترسی بین اﻟمﻠﻠی  ،در سیستم های فن آوری به طور فﺰاینده قدرتمندی در حال
انﺠام اسﺖ .ما در اینﺠا چهار مسئﻠه قابل توﺟه در آموزش و فناوری برای اکتشاف مﺠدد مطرح می کنیم.
روش کار
مطاﻟعه حاضر یک مطاﻟعه مروری اسﺖ بر مقاالت دو زبان فارسی و انگﻠیسی در بازه زمانی سال های که در مﺠالت داخﻠی یا
خارﺟی چاپ و منتشر ﺷده اند و به بررسی دانشگاه دیﺠیتال در ﭘاندمی کرونا و ﭘسا کرونا با رویﻜرد معیارهای وورد مطاﻟعه و هدف
مطاﻟعه حاضر بوده اند .ﺟستﺠوی مقاالت براساس واژگان کﻠیدی فارسی؛ دانشگاه دیﺠیتال  ،یادگیری اﻟﻜترونیﻜی ،آموزش مﺠازی،
دانشﺠو ،استاد ،ﭘاندمی ،همهگیری کووید ،19-و نیﺰ معادل انگﻠیسی این کﻠیدواژهها نظیر Digital University,
 Electronic Learning, Virtual Learning, Crona and Univeristy Educationدر ﭘایگاههای اطالعاتی و
استنادی معتبر از ﺟمﻠه  ، Science Direct ،Google scholar ،PQDT Open ،PubMedمورد بررسی قرار گرفﺖ.
تمام مقاالت اصیل ﺟهﺖ ورود به مطاﻟعه ﺟمع آوری و بررسی گردیدند .معیارهای های غرباﻟگیری با اعمال معیارهای وورد و خروج
در سه مرحﻠه صورت گرفﺖ؛  )1مقاالتی که واژه های کﻠیدی در عنوان خود نداﺷته اند حذف ﺷده اند )2 ،مقاالت در قاﻟب چﻜیده و
ﭘایان نامه ها و گﺰارش همایش ،کنگرهها و سخنرانیها از مطاﻟعه خارج ﺷده اند )3 ،مقاالتی که صرفا چﻜیده داﺷته اند از مطاﻟعه
خارج ﺷده اند )5 ،مطاﻟعاتی که مﺤتوا با هدف مطاﻟعه مقاربﺖ موضوعی نداﺷته اند از مطاﻟعه خارج ﺷدهاند 36 .مقاﻟه در ابتدای
ﺟستﺠو یافﺖ ﺷد در مرحﻠه غرباﻟگری( 4مرحﻠه ابتدایی)  5مقاﻟه از مطاﻟعه خارج ﺷده اند و در مرحﻠه انتهای غرباﻟگری  28مقاﻟه
مرتبط با هدف مطاﻟعه باقی ماندند که مورد ارزیابی مﺤتوایی قرار گرفﺖ و وارد مطاﻟعه ﺷدند.
اقتصاد سیاسی تعلیم و تربیت همه گیر
رویﻜرد متمایﺰ به آموزش به عنوان یک هنﺠار ﺟهانی در ماه های آغازین سال  2020ﭘدیدار ﺷده اسﺖ .آموزش از راه دور و
آموزش آنالین رویﻜردهای ﺟدیدی در زمینه آموزش و ﭘرورش و یا طراحی برنامه درسی نیسﺖ  ،اما در مورد آنها بار دیگر تﺠدید
نظر می کنند .بﺤث و گفتگو در مورد اینﻜه آیا اصطالحات فعﻠی را «آموزش اضطراری از راه دور »1در ﺷناخﺖ متنی ﺷرایط فوق
اﻟعاده ای که در آن توسعه و استقرار یافته اند ،در رسانه های اﺟتماعی آغاز ﺷده اسﺖ .این "آموزش های همه گیر "2همچنین به
کانون توﺟه صنعﺖ فناوری آموزش تبدیل ﺷده اسﺖ .از زمانی که تأثیرات بﺤران ویروس کرونا در سیستم های آموزﺷی برای
اوﻟین بار در اوایل سال  2020در ﺟنوب ﺷرقی آسیا آﺷﻜار ﺷد  ،ﺷرکﺖ های آموزﺷی و مشاغل فناوری برای ﭘشتیبانی قابل توﺟه از
آموزش آنالین  ،بازاریابی مﺤصوالت خود را افﺰایش داده اند .بسیاری از ﺷرکﺖ ها  ،از ﺟمﻠه کنفرانﺲ ویدئویی و ارائه دهندگان
مﺤتوای آموزﺷی  ،قبالً خدماتی را که برای دوره های موقﺖ رایگان بود را بصورت کامال رایگان ارائه داده اند ،در کنار چهره های
مشهور که مﺤتوای آموزﺷی را با ﭘخش مستقیم از تمرینات و کالس های رقص را به کالس های مهمانی و ﺟﻠسات ﭘرسش و
ﭘاسخ آنالین ارسال می کنند .تا حد قابل توﺟهی ،این ﭘیشنهادات خیرخواهانه ابﺰارها و منابع بسیاری را فراهم کرده اسﺖ تا مربیان
1. Emergency distance learning
2. Epidemiological training
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بتوانند در ﺷرایط بسیار ﭘر تنش و در ﺟدول زمانی فشرده و مﺤدود ،خواسته های باالی تغییر رویه به آموزش آنالین را برآورده
کنند .ﺷاید مهمتر از همه  ،آنها ممﻜن اسﺖ به واﻟدینی که اکنون مسئول حمایﺖ از آموزش از راه دور فرزندان خود هستند  ،کمک
کنند تا کودکان خود را در دوره های انﺰوا و قرنطینه مشغول ،فعال و تﺤریک ذهنی کنند .با این حال  ،به نظر واضح می رسد که
برخی از فعاالن صنعﺖ فناوری آموزش ،بﺤران را به عنوان یک فرصﺖ ﺷغﻠی تﻠقی می کنند ،و عواقب آن به طور باﻟقوه طوالنی
مدت در رابطه با چگونگی درک و تمرین آموزش عمومی ،مدتها ﭘﺲ از کنترل ویروس کرونا می باﺷد .بازاریابی این مﺤصوالت
برای معﻠمان از طریق ایمیل و در ﺷبﻜه های اﺟتماعی آنالین بسیار ﺷدید بوده اسﺖ ،زیرا تعطیﻠی مدارس و کاﻟج ها به فرصتی
برای صنعﺖ فناوری آموزش تبدیل ﺷده اسﺖ تا مﺰایای خود را اثبات کند ،دامنه خود را گسترش دهد و سهم بازار را افﺰایش دهد.
در اوایل مارس  ، 2020بانک سرمایه گذاری1ﺟهش سهام صنعﺖ فناوری آموزش را ﭘیش بینی کرد .آن ها ادعا کردند :در حاﻟی که
ما از ذکر" برندگان "در وضعیﺖ ویروس کرونا ناراحﺖ نیستیم  ،ممﻜن اسﺖ موقعیﺖ برخی از ﺷرکﺖ ها بهتر از دیگران باﺷد .به
طور خاص  ،افرادی که در آموزش آنالین تخصص دارند ،می توانند در صورت وخیم ﺷدن وضعیﺖ  ،افﺰایش توﺟه داﺷته باﺷند
(ادسورگ .)2020 2،ﺷرکﺖ های آموزش و ﭘرورﺷی مانند ﭘیرسون 3خدمات یادگیری آنالین خود را به صورت رایگان در اختیار
موسسات مشترک ﺟدید قرار داده و بسته های مشاوره ،منابع و راهنمایی های "آموزش در منﺰل" را راه اندازی کرده اند .بسیاری از
بﺰرگترین و موفق ترین مشاغل فناوری دنیا نیﺰ خدمات آموزﺷی خود را به سرعﺖ گسترش داده اند  ،از ﺟمﻠه گوگل، 4
مایﻜروسافﺖ ، 5آمازون 6و زووم 7.مدت هاسﺖ که بازارها یﻜی از دغدغه های اصﻠی صنعﺖ فناوری آموزش ﺟهانی هستند ،اما
ممﻜن اسﺖ همه گیری ،فرصﺖ های ﺷغﻠی قابل توﺟهی را برای سودآوری و همچنین نفوذ بیشتر بر رویه های آموزﺷی به آن ارائه
دهند .در ﺷماره ویژه اخیر یادگیری  ،رسانه و فناوری  ،هیﻠمن  ،برگویﻜن رنسفﻠد و ایوارسون )2020(8حدس زدند که سیستم های
آموزﺷی ممﻜن اسﺖ به طور فﺰاینده ای مبتنی بر ﺷبﻜه ﺷوند ،به ویژه آن سیستم هایی که در حال حاضر درﺟه باالیی از
تمرکﺰزدایی را دارند" .استراتژیک سازی مدرسه"  ،در ﺷرایطی که "مدرسه به عنوان یک نهاد قاﻟباً ﺷﻜسته ،غیرمتمرکﺰ و به بازار
عرضه ﺷده اسﺖ"  ،آنها ادعا می کنند ،در حال حاضر منﺠر به "وضعیتی با حاکمیﺖ کوچک دوﻟﺖ می ﺷود که در آن سیستم
عامل های فنی غاﻟب در میان معدود مواردی باﺷد قدرت متمرکﺰ کردن مدارها به عنوان یک سیستم مدارس مﻠی و سیستم عامل
های تﺠاری ﺟهانی که در آموزش عمومی گنﺠانده ﺷده اند ،آموزش به عنوان یک کاالی عمومی را به چاﻟش می کشند (هیﻠمن ،
برگویﻜن رنسفﻠد و ایوارسون .)2020 ،تﺠﺰیه و تﺤﻠیل اقتصاد سیاسی آنها از بستر سازی آموزﺷی ،نیاز به احتیاط ﺟدی در مورد
گسترش تﻜﻠونوژی آموزﺷی و سایر ﺷرکتهای دارای ﭘﻠتفرم را در طی ﺷیوع ویروس کرونا نشان می دهد .در حال حاضر ،آموزش
عمومی به اﺟبار در خانه های دانش آموزان متمرکﺰ ﺷده اسﺖ ،که عمدتا از موسسات و ﺷیوه های آموزش ﺟدا ﺷده اسﺖ و در
عوض  108سرمقاﻟه 9به عنوان نوعی آموزش در منﺰل با استفاده از ابﺰارهای فناوری ،تﺠاری و سایر موسسات تغییر حاﻟﺖ داده
اسﺖ .در واقع بسیاری از مشاغل تﻜﻠونوژی آموزﺷی ساﻟهاسﺖ که به دنبال ظرافﺖ در مدل آموزش "از راه دور" هستند .آنها تالش
کرده اند تا آموزش را از راه دور از مدارس یا دانشگاه ها در دسترس قرار دهند ،در عین حال سیستم عاملهایی را به عنوان واسطه

1. BMO Capital Markets
2 . EdSurge
3. Pearson
4. google
5 . Microsoft
6 . Amazon
7. Zoom
8 . Hillman, Bergwiken Ransfeld and Ivarson
9. EDITORIAL
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بین موسسات آموزﺷی و دانش آموزان خود قرار دهند و از راه دور برای ﺷﻜل دادن به امﻜانات آموزش و یادگیری اقدام می کنند.
به عبارت دیگر  ،ممﻜن اسﺖ توسط برخی از مشاغل به عنوان یک واکنش اضطراری در برابر بﺤران بهداﺷﺖ عمومی و سیاسی ،
وضعیﺖ فعﻠی "آموزش همه گیر" دیده نشود  ،اما به عنوان نمونه اوﻟیه سریع آموزش به عنوان یک سرویﺲ خصوصی و فرصتی
برای غیرمتمرکﺰ کردن از طریق سیستم عامل ها درنظر گرفته می ﺷود (میشرا1،و همﻜاران.)2020 ،
فراتر از استراتژی های ساده بازار سازی ،طیف وسیعی از ائتالف ها و ﺷبﻜه ها برای ارتقاء اﺷﻜال یادگیری آنالین به عنوان
یک ﭘاسخ بﻠند ﭘروازانه و کوتاه مدت به بیماری همه گیر برای کل سیستم های آموزﺷی تشﻜیل ﺷده اسﺖ .به عنوان مثال ائتالف
آموزش ﺟهانی که توسط یونسﻜو اعالم ﺷده ،یک مشارکﺖ بیناﻟمﻠﻠی اسﺖ که هدف آن کمک به کشورها برای بسیج منابع و
اﺟرای "راه حل های نوآورانه و متناسب با زمینه برای ارائه آموزش از راه دور ،استفاده از فن آوری سطح باال ،فن آوری سطح ﭘایین
و بدون فن آوری" اسﺖ  ،هر دو به منظور "کاهش اختالل فوری ناﺷی از کووید  19و ایﺠاد رویﻜردهایی برای توسعه سیستمهای
آموزﺷی باز و انعطاف ﭘذیر برای آینده" (یونسﻜو .)2020 2،ﺷرکای آن ﺷامل گوگل  ،مایﻜروسافﺖ  ،فیﺲ بوک و زوم در کنار
سازمان های بین اﻟمﻠﻠی با نفوذ سازمان همﻜاری و توسعه اقتصادی 3و بانک ﺟهانی هستند که هم اکنون با مأموریﺖ مشترک
گسترش آموزش آنالین در سطح ﺟهانی همسو ﺷده اند .بانک ﺟهانی به طور فعال با وزارتخانه های دوﻟتی در سراسر ﺟهان برای
امﻜان آموزش آنالین کار کرده اسﺖ ،در حاﻟی که سازمان همﻜاری و توسعه اقتصادی ﺷروع به صﺤبﺖ در مورد کووید  19به
عنوان بﺤران توسعه "سرمایه انسانی" و همه گیری به عنوان "فرصتی برای آزمایش و ﭘیش بینی مدﻟهای ﺟدید آموزش و
روﺷهای ﺟدید استفاده از زمان یادگیری حضوری '(سازمان همﻜاری و توسعه اقتصادی .)2020 ،این سازمان های بین اﻟمﻠﻠی
تأثیرگذار در سیاسﺖ اکنون به ارائه دهندگان سیستم عامل های خصوصی امﻜان می دهند تا دامنه خود را به مناطق و فضاهایی که
قبالً غیرقابل دستیابی بود ،گسترش دهند .در سطح مﻠی  ،ائتالف ها همچنین اﺷﻜال خاص خود را برای آموزش از راه دور ارائه می
دهند .در انگﻠستان ،وزارت آموزش و ﭘرورش کمک ماﻟی  300000ﭘوندی به آکادمی مﻠی اوک ،یک مدرسه آنالین استارتاﭘی با
ﭘشتیبانی ( Teach Firstارائه دهنده آموزش خصوصی معﻠمان) و ( research EDیک ﺷبﻜه تأثیرگذار که بر روی ﺷواهد
ﭘژوهشی "آنچه در این زمینه کار می کند" در آموزش تﺤقیق می کند ).همﺰمان با ﭘخش عمومی  ،بی بی سی کاتاﻟوگ آنالین
 Bitesizeو مﺤتوای  Player Iخود را برای یادگیری در خانه آماده سازی کردند .مدارس  Wide Openمستقر در ایاالت
متﺤده  ،به همین ترتیب  ،توسط  Common Sense Mediaتأسیﺲ ﺷد و با ﭘشتیبانی ﺷرکﺖ " Salesforceمﺠموعه
ای رایگان از بهترین تﺠربه های یادگیری آنالین برای کودکان"  ،با ﺷرکایی از ﺟمﻠه ،Google ،Khan Academy
 Apple ،YouTubeو  Zoomفراهم می کند .سبک های غاﻟب سیاسﺖ های آموزﺷی که از نظر تاریخی قدرت را به ﺷبﻜه
های چند بخشی توزیع می کرده اند  ،هم اکنون ﺷرکﺖ های خصوصی را قادر می سازند تا به زیرساخﺖ های آموزش عمومی
تبدیل ﺷوند ،به روش هایی که ممﻜن اسﺖ در سال های آینده تثبیﺖ ﺷوند .این نمونه تصاویر نشان می دهد که چگونه سیاسﺖ
های همه گیری ﺟدید ،آموزش ها و ﺷیوه های آموزش آنالین  ،آموزش از راه دور و آموزش در خانه در مسابقات سیاسی و
اقتصادی قرار گرفته اسﺖ .همچنین یک زاویه ژئوﭘﻠیتیک وﺟود دارد که نشان دهنده چگونگی تالش ﺷرکتهای فناوری از ایاالت
متﺤده و چین در استفاده از مﺰیﺖ و گسترش تﺠاری در آموزش اسﺖ (ناکﺲ  .)2020سیستم عامل های فناوری ﺟهانی در کنار
سازمان های مﻠی و بین اﻟمﻠﻠی تﺤﺖ تأثیر سیاسﺖ که به دنبال "سرمایه انسانی" به عنوان نتیﺠه اصﻠی آموزش هستند ،توانمند می
ﺷوند .مدل های آموزش اضطراری به عنوان نمونه های اوﻟیه برای سیستم های آموزﺷی در نظر گرفته می ﺷوند تا فراتر از همه
گیری از آن تقﻠید کنند .اگرچه  ،از بسیاری ﺟهات  ،تغییر در آموزش آنالین در ﺟهان تصادفی و بی نظم بوده اسﺖ ،اما مطاﻟعات
1. Mishra
2. UNESCO
3. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development
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مهم برای تعیین این تغییرات در اقتصاد سیاسی گسترده تری از بیماری همه گیر کووید ، 19-ﭘیشینه آن و عواقب بﻠند مدت آن
الزم اسﺖ.
نابرابری های دیجیتال در طی همه گیری
همانطور که مقاالت در این مﺠﻠه به طور مداوم نشان داده اند (به عنوان مثال  ،بﻜمن و همﻜاران  ، )2018همه ﺟوانان "بومی
دیﺠیتال" و کامالً مسﻠط و آﺷنا با دیﺠیتال نیستند که سخنان ﺟوانان ﭘیرامون فن آوری ما را بر این باور واداﺷته اسﺖ .در عوض ،
روﺷهای دسترسی ﺟوانان  ،ﭘیمایش و استفاده از اینترنﺖ و سایر فنآوری های ﺟدید  ،با اقﻠیﺖ مهمی که بطور کامل از این قاعده
مستثنی هستند  ،اعتبار قابل توﺟهی دارد .از آنﺠا که مدارس به دﻟیل ﺷیوع کووید 19-تعطیل می ﺷوند و بسیاری از معﻠمان برای
برقراری ارتباط با دانش آموزان خود به دنبال روش های دیﺠیتاﻟی هستند ،سیاسﺖ گذاران آموزش ﺷروع به درک این نﻜته می
کنند که سخنان ﭘیرامون ﺟوانان نادرسﺖ اسﺖ و اکنون برخی از ﺟوانان از بسیاری از موارد تﺤصیالت و ﺷبﻜه های اﺟتماعی خود
فاصﻠه گرفته اند .این امر منﺠر به یک ﭘاسخ خیرخواهانه ﺷده اسﺖ  -سعی کنید این ﺟوانان را در اسرع وقﺖ متصل کنید .اما
بسیاری از کسانی که برای یک حرکﺖ در این مسیر بﺤث می کنند قبالً در این حوزه کار نﻜرده اند یا از بسیاری از طرح های
دسترسی به خانه در گذﺷته برای اتصال همه ﺟوانان مطﻠع هستند .همه ﺟوانان باید توانایی دستیابی و مهارت در استفاده موثر و
ایمن از فناوری را برای دستیابی به اهداف خود (آموزﺷی و غیره) داﺷته باﺷند .با این وﺟود درسﺖ کردن چنین طرح هایی بسیار
دﺷوار اسﺖ.
سه سوال متداول که چنین طرح هایی باید ﭘاسخ دهند:
سطح کافی دسترسی دیﺠیتاﻟی چیسﺖ؟ در نگاه اول ،به نظر می رسد برای کسانی که آن را ندارند این یک سوال واضح اسﺖ،
ﻟپ تاپ و  /یا دسترسی به اینترنﺖ را فراهم کنید .اما دسترسی یک اقدام دوگانه نیسﺖ ،بﻠﻜه چند وﺟهی اسﺖ .این مربوط به
کیفیﺖ آن دسترسی اسﺖ .به عنوان مثال  ،آیا همه کودکان به دستگاه خودﺷان احتیاج دارند؟ در غیر این صورت  ،چند ﺟوان می
توانند از همان دستگاه استفاده کنند؟ چه گروه سنی بیشترین تأثیر را دارد؟ آیا موبایل کافی اسﺖ یا ﺟوانان برای یادگیری و آموزش
به ﻟپ تاپ نیاز دارند؟ حداقل مشخصات فنی یک دستگاه باید کدام باﺷد؟ چه نوع اتصال به اینترنﺖ کافی اسﺖ؟ چگونه می توان
ﺟوانان و خانواده های آنها را در فن آوری در خانه حمایﺖ کرد؟ ﺟوانانی که در خانه دسترسی دیﺠیتاﻟی ندارند  ،احتماالً مهارت های
دیﺠیتاﻟی کمتری نسبﺖ به همساالن خود دارند و احتماالً واﻟدین و سرﭘرستان آنها نیﺰ از مهارت های دیﺠیتاﻟی قوی برخوردار
نیستند .استفاده از اینترنﺖ ﺷامل فرصﺖ های متعدد و همچنین خطرات اسﺖ .چگونگی حمایﺖ از ﺟوانان برای توسعه این مهارت
ها و کمک به مﺤافظﺖ از آنها در برابر آسیب  ،امری اساسی اسﺖ .به طور معمول  ،فیﻠترهای قوی که روی دستگاه هایی قرار می
گیرند باعث می ﺷوند کمتر از آنها استفاده ﺷود و کمتر به تﺠربه های دیﺠیتاﻟی همساالن خود ﺷباهﺖ دارند .در عوض ،برای
کمک به ﺟوانان و خانواده هایشان در اینترنﺖ برای ﭘیمایش ایمن و موثر ،ﭘشتیبانی متخصص الزم اسﺖ (از معﻠمان یا دیگران) .و
همچنین در صورت خراب ﺷدن دستگاه یا خرابی اینترنﺖ راه هایی برای کمک به آنها ارائه دهید .چگونه می توان طول عمر طرح
را اطمینان داد؟ در عﺠﻠه برای اتصال ﺟوانان ،راه حل های سریع در حال ﺟستﺠو اسﺖ ،ﺟایی که دستگاه ها باید قرض گرفته ﺷوند
و اتصال اینترنﺖ برای مدت کوتاهی به صورت رایگان ارائه می ﺷود .با این حال  ،این عدم اطمینان در مورد ماﻟﻜیﺖ و مسئوﻟیﺖ ها
باعث می ﺷود و اغﻠب استرس زیادی ایﺠاد می ﺷود زیرا خانواده ها تﺤﺖ فشار قرار می گیرند که ﭘﺲ از ﭘایان دوره "رایگان"
اوﻟیه  ،هﺰینه اینترنﺖ را ﺷروع کنند .در حاﻟﺖ ایده آل  ،دستگاه هایی باید در اختیار فرد ﺟوان و خانواده هایشان قرار گیرد تا
اطمینان حاصل ﺷود که آنها مسئوﻟیﺖ خود را در مورد اینﻜه چرا و چگونه استفاده می کنند ،دارند .و باید دستوراﻟعمﻠهای روﺷنی در
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مورد آنچه که با قطع ﺷدن اینترنﺖ رخ می دهد وﺟود داﺷته باﺷد  ،با مراقبﺖ قابل توﺟه برای اینﻜه خانواده ها را مﺠبور به ادامه
کار با طرحی که نمی توانند هﺰینه های آن را ﭘرداخﺖ کنند ،نﻜنیم.
فراتر از این سه ﭘرسش ،برخی از موضوعات اساسی نیﺰ وﺟود دارد که باید در مورد آن ها توافق ﺷود .یک تمرکﺰ اصﻠی باید
مشخص کند که "موفقیﺖ" برای یک طرح خاص به چه معناسﺖ .در گذﺷته ،نتیﺠه چنین اقداماتی غاﻟباً بر این مسئﻠه بود که آیا
دسترسی فراهم ﺷده اسﺖ؟ به عنوان مثال  ،ﻟپ تاپ تﺤویل داده می ﺷود و اتصال اینترنﺖ راه اندازی می ﺷود .این منطقی اسﺖ ،
اما سپﺲ فرضیات دیگری  ،که بر اساس مدرکی نیستند ،در مورد مﺰایای مثبﺖ "اﺟتناب ناﭘذیری" که این طرح برای ﺟوان و
خانواده آنها به ارمغان آورده اسﺖ ،بیان می ﺷود .با این حال ،ما می دانیم که مﺰایای استفاده از فناوری بسیار متفاوت اسﺖ ،به
طوری که افراد بهتر تمایل دارند که از نظر آموزﺷی و اﺟتماعی بیشتر بهره مند ﺷوند .اتصال دیﺠیتال مهم اسﺖ ،اما همه نابرابری
هایی که ﺟوانان با آن روبرو هستند  -در طول کووید 19-یا موارد دیگر  -برطرف نمی ﺷوند .در نظر گرفتن چگونگی ارتباط هر
طرح دسترسی با طرح گسترده تر برای ﺟوانان برای ارائه آموزش از راه دور با کیفیﺖ بسیار مهم اسﺖ .مدارس نقشها و اهداف
بسیاری دارند و ارائه آموزش از راه دور در این زمان برای همه ﺟوانان بسیار چاﻟش برانگیﺰ اسﺖ .آموزش یک چیﺰ نیسﺖ و به یک
ﺷﻜل تﺠربه نمی ﺷود .نابرابری ها در سیستم مدرسه ما و ﺟامعه گسترده تر تنها با بﺤران فعﻠی بیشتر می ﺷود .بنابراین واقعاً مهم
اسﺖ که همه طرح ها  ،دیﺠیتاﻟی یا غیره  ،برای حمایﺖ از ﺟوانان و مدارس کم درآمد تر  ،با هم کار کنند .یک دید ﺟامع بهتر از
یک رویﻜرد قطعه ای عمل خواهد کرد .همانطور که خوانندگان این مقاﻟه میدانند ،تﻜنوﻟوژی یک نهاد بیطرف نیسﺖ که وقتی
مردم به آن دسترسی داﺷته باﺷند  -این یک مﺤصول فرهنگی ﭘیچیده و اﺟتماعی اسﺖ .با گذاﺷتن تﻜنوﻟوژی به خانههایی که به
احتمال زیاد در حال مبارزه ماﻟی هستند ،و از زمان ﺷیوع بیماری کووید 19-بیشتر رنج میبرند ،اینترنﺖ دسترسی به معﻠمان،
اطالعات و حمایﺖ اﺟتماعی آنها را فراهم خواهد کرد و همه این موارد حائﺰ اهمیﺖ هستند .با این حال ،اینترنﺖ نیﺰ ﺷامل موارد
زیر اسﺖ :ﺷرکﺖهای وام دهندگان و ﺷرکﺖهای قمار با دسترسی آسانتر به خانوادههایی که در حال حاضر از نظر ماﻟی ،مﺤتوا و
افرادی که ﺟوانان نباید به آنها دسترسی داﺷته باﺷند ،و واسطههای اطالعاتی با اطالعات بیشتر که ممﻜن اسﺖ بر آینده خانواده
تاثیر منفی بگذارد (سانچو – گیل1و همﻜاران .)2020 ،دﻟیل اصﻠی این که این خانوادهها دسترسی دیﺠیتال ندارند به دﻟیل فقدان
منابع مادی ناﺷی از نابرابری اﺟتماعی اسﺖ .این واقعیﺖهای اقتصادی به عنوان نتیﺠهای از طرح ﻟپ تاﭘش فاصﻠه ندارند .در واقع
همانطور که این بیماری همهگیر ادامه دارد ،ﺟوانان و خانوادههای آنها در مشﻜالت ماﻟی و نابرابری ماﻟی در ﺟامعه قرار خواهند
گرفﺖ .تﻜنوﻟوژی نمیتواند نابرابری اﺟتماعی را ثابﺖ کند .اگر چه برنامههای دسترسی به (اگر خوب انﺠام ﺷود) کمک خواهد کرد
(اگر خوب انﺠام ﺷود) مهم اسﺖ که یک کﻠینگر و در دوره طوالنیتر باﺷد .ما نباید به سادگی در مورد مسائل نابرابریهای
دیﺠیتال در رابطه با ﭘرسشهایی از دسترسی فﻜر کنیم ,اما در عوض این بار را به عنوان یک ﻟﺤظه مهم برای حمایﺖ ,تنظیم و
طراحی یک آینده دیﺠیتاﻟی ﺟامع برای همه ما ,که بخشی از یک ﺟامعه اسﺖ که از نظر اﺟتماعی مناسبتر اسﺖ ,ببینیم.
نابرابریهای اﺟتماعی ,آموزﺷی ,سالمﺖ و دیﺠیتال هیچگاه روﺷنتر نبوده اند .ﺷاید هم اکنون زمان آن رسیدهاسﺖ که مﺠموعه
های بیشتری از دگرگونیهای چشمگیر اﺟتماعی و دیﺠیتال بسازیم.
فضاها و سلسلهمراتب در زمان بیماری همهگیر :تعیین موقعیت آموزش دیجیتالی
بودن در زمان بیماری همهگیر و کار کردن از خانه ،برای آنهایی که به اندازه کافی خوشﺷانﺲ بودهاند که در سمﺖ راسﺖ
نابرابری قرار دارند و با این فرصﺖ که این کار را انﺠام دهند ،به معنای بررسی بیشتر روشهایی اسﺖ که در آن روابط فضایی و
فضایی در کار (دیﺠیتال) که ما به عنوان معﻠم و مﺤققان انﺠام میدهیم ،تغییر کردهاسﺖ .هیچ نقشهبرداری سادهای از آفالین به
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صورت آنالین وﺟود ندارد که بتواند بین آنچه امﻜان ﭘذیر اسﺖ و آنچه که تﺤﺖ این ﺷرایط غیر ممﻜن اسﺖ ،صرفنظر از این که
چند بار واﻟدین و  /یا مربیان به آنها گفته میﺷود که این کار آسان اسﺖ و "دیﺠیتال" آن را به این ﺷﻜل ایﺠاد میکند ،وﺟود
ندارد .مواد در یادگیری رسانه و تﻜنوﻟوژی در سالهای اخیر ,در زمانهای ﭘیش از همهگیر ﺷدن ,کشف کردهاند که چه اتفاقی
میافتد وقتی وسایل فنآوری از خانه به مدرسه آورده میﺷوند ,و ﺷیوههای دستگاه خودتان را به همراه میآورند (عﻠیرضابیگی1و
همﻜاران .)2020 ،قفل کردن در بسیاری از کشورها به دﻟیل این بیماری همهگیر نیازمند این اسﺖ که این آینه را به آنچه که در
زمان حرکﺖ فضای کالس در ﺟهﺖ دیگر ,وارد مﺤیط خانه ,معرفی دنیای چند همﺰمان یادگیری در عصر دیﺠیتال در ریتمهای
زندگی خانوادگی رخ میدهد ,نگه داریم .ما ممﻜن اسﺖ این را حرکﺖ مدرسه خودتان بنامیم .در این مﺤیط ,زمان صفﺤه نمایش
ﺷخصی در همان زمانی گرفته میﺷود که فضاهای فیﺰیﻜی خانه تﺤﺖ استعمار و مشترک قرار میگیرند (فری 2،و همﻜاران،
 .)2020آنهایی که با اکوسیستم حساس فرزند داری در عصر دیﺠیتال دسﺖ و ﭘنﺠه نرم میکنند درک میکنند که این چیﺰی ﺟﺰ
یادگیری از راه دور نیسﺖ .آن نﺰدیک و ﺷخصی اسﺖ و با تﺠارت مﺤﻠی مرسوم استعمار .نوید هر دو ارزش سرگرمی (همانطور که
در بیبیسی اخیر در انگﻠستان در حال ارائه افراد مشهور به عنوان معﻠم) و اعتیاد خودمانی " هر زمانی " اسﺖ ,در هر ﺟایی "
یادگیری در هر کﺠا وﺟود دارد به ﺟﺰ اینﻜه این تعهد میتواند نوید باﻟقوه ,یا تهدید ,از " همه زمانها " و " همه " باﺷد .بنابراین,
روال عادی مختل میﺷوند ,اما نه به روشها و نه در مﻜانهایی که از طریق تبﻠیغات از تﻜنوﻟوژی برتر ﭘنداﺷته میﺷوند; فضاها به
وسیﻠه وسایل و صفﺤههای نمایش مورد هﺠوم قرار میگیرند که در حال حاضر ,نقشها و ﺷرایطی هستند که هیچکﺲ فﻜر
نمیکند تا به حال اعمال ﺷود .مدارس ,دانشگاهها و دانشگاهها به روشهای مختﻠفی در این مﺤیط  BYOSHواکنش نشان
میدهند .انتظارات در زمینههای مختﻠف با سطح مﺤﻠی در بریتانیا ,متفاوت تنظیم میﺷوند (حق ﺷناس.)1397 ،

بحث و نتیجه گیری
تفﻜر نهایی ما دراینﺠا بر روی راههایی اسﺖ که آموزش از راه دور در ﺷرایط "آزمایشی " قرار گرفته اسﺖ .طبق مقاﻟهای در
مﺠﻠه  ،Quartzکرونا ویروس سرعتش افﺰایش یافته اسﺖ .بﺰرگترین تﻜنوﻟوژی آموزﺷی دنیا ( )ed techدر تاریخ اسﺖ .با 1,5
میﻠیارد دانشآموز از مدرسه و صدها میﻠیون نفر که سعی در یادگیری آنالین دارند ،این تﺠربه بازسازی مدارس ،ایده آموزش و آنچه
در قرن بیسﺖ و یﻜم به نظر میرسد را تغییر خواهد داد( .اندرسون  .)2020این ایده از آزمایش ،دانش آموزان ،معﻠمان و واﻟدین را به
موضوعات آزمایشگاهی که تﺠارب و فعاﻟیﺖهای مشروط آنها در مورد آینده خود  ed techمشاهده میﺷود ،تبدیل میکند.
تﺠربه  ed techﺟهانی نیﺰ فرصتی اسﺖ برای توﻟید مقادیر بسیار زیادی از دادههای دانش آموزان ,زیرا دانش آموزان بصورت
آنالین به مﺤیطهای یادگیری دیﺠیتال فشرده در مقیاس بیسابقهای وارد میﺷوند .برای مﺤققان و سازمانهایی که در فرمهای
عﻠمی دادهها در آموزش و ﭘرورش سرمایهگذاری کردهاند ,همانطور که زیمرمن )2020(3آن را در تاریخچه آموزش عاﻟی قرار داد,
فرصتی اسﺖ برای " تﺠربه یادگیری آنالین " :ویروس کرونا مﺠموعهای از آزمایشها طبیعی بیسابقه را ایﺠاد کردهاسﺖ .برای
اوﻟین بار کل بدن دانش آموزان مﺠبور ﺷدهاند همه کالسهای خود را به صورت آنالین بردارند .بنابراین ما میتوانیم بررسی کنیم
که چگونه آنها در این دورهها نسبﺖ به نوع صورت به صورت رو به رو عمل میکنند ,بدون این که نگران انﺤراف از خود انتخاب
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باﺷند .اگر دستوراﻟعمل آنالین فقط چند هفته طول بﻜشد ,بدسﺖ آوردن دادههای خوب مشﻜل اسﺖ .اما در موسساتی که به
اینترنﺖ رویآورده اند  -تنها برای بقیه ترم ,ما باید قادر به اندازهگیری این باﺷیم که دانش آموزان در مقایسه با دستوری که قبالً
دریافﺖ کرده بودند ,در آن مﺤیط آموزش ببینند .بﺤثی که توسط زیمرمن نشان داده ﺷد این اسﺖ که بﺤران ویروس کرونا یک
فرصﺖ تﺠربی طبیعی برای دانشمندان دادههای آموزﺷی اسﺖ  -هم آن کسانی که در تﺤقیقات عﻠمی تﺤصیﻠی و تﺤﻠیل گران کار
میکنند که در ﺷرکﺖهای  ed techو دیگر دانشگاهها کار میکنند  -تا اثر تﺤصیل آنالین  EDITORIAL 112بر روی
آموزش رو به رو را نشان دهند .زیمرمن حتی معتقد بود که اگر دانش آموزان دستاوردهای بیشتری از آموزش آنالین داﺷته باﺷند،
استادان که کالسهای رو به رو تدریﺲ میکنند  -مانند من  -ممﻜن اسﺖ ﺷغل خودﺷان را در خطر ﭘیدا کنند " (زیمرمن .)2020
رویای عﻠمی اندازهگیری یادگیری در مقیاس به منظور توسعه درک دقیق از مﺰایای آموزش از راه دور به طور واضح بخشی از
تالش بنگاههای تﺠاری و مﺤققان مربوطه برای استفاده از ﺷرایط اضطراری ویروس کرونا به عنوان یک فرصﺖ ﺟمعآوری
دادههای انبوه و فرصﺖ تﺠﺰیه و تﺤﻠیل اسﺖ .و این ممﻜن اسﺖ در نهایﺖ ،همانطور که زیمرمن ﭘیشنهاد کرد ،منﺠر به تﺤﻜیم
آموزش آنالین ﺷد و در نتیﺠه ،عدم دقﺖ کارگر برای آموزگاران را بدتر کرد .ادغام احتماﻟی آموزش عاﻟی به عنوان یک تﺠربه در
مﺤوطه دانشگاهی و تغییر ﺟهﺖ آموزش و یادگیری از راه دور در حال حاضر در ارتباط با بسیاری از مربیان اسﺖ.
تالش برای موقعیﺖ همهگیر ﺷدن تعﻠیمات به عنوان یک فرصﺖ تﺠربی طبیعی برای عﻠم دادههای آموزﺷی به اثبات " اثبات
" مﺰایای آموزههای دیﺠیتاﻟی بیانگر راههایی اسﺖ که "داده سازی "1در سالهای اخیر به عنوان نیروی قابل انتقال در آموزش
معرفی ﺷدهاسﺖ .همانطور که ﺟارک و برایتر ( )20192در معرفی خود به یک مساﻟه خاص از آموزش ,رسانه و تﻜنوﻟوژی درباره "
داده سازی آموزش " قرار دادند ,چرا که نه تنها روشهایی که آموزش و یادگیری سازمان دهی میﺷوند ,بﻠﻜه ترس مرتبط با
احترام به نظارت و کنترل ,مسایل حریم خصوصی ,روابط قدرت و (ﺟدید) را ایﺠاد میکند (ﺟارک و برایتر) .از این دیدگاه ,تالشها
برای نشان دادن تﺠربه دانشآموز از تﺤصیل در طول بیماری همهگیر نیاز به درک بسیار ﺷدید از آرمانهای بﻠند مدت برای قابل
خواندن به عنوان اعداد از طریق فنآوریهای فراگیر و تﻜنیکهای نظارت دارد .بیماری همهگیر کووید 19-به عنوان یک آزمایش
آزمایشگاهی در مقیاس انبوه آموزش به طرقی که ممﻜن اسﺖ باعث تقویﺖ و ﭘیشبرد منافع ﺷرکﺖها ,ﭘژوهشگران و طرفداران داده
ﺷود ,تﺤﺖ درمان قرار میگیرد .از آنﺠا که میﻠیونها دانشآموز به سﻜوهای ﺟدید اﺷاره میکنند تا بتوانند در طول این بیماری
همهگیر به تﺤصیل دسترسی داﺷته باﺷند ,نگرانی از حریم خصوصی داده و استفاده از داده برای ثبﺖ مشخصات و اطالعات دانش
آموزان باید به تمرکﺰ تبدیل ﺷود .همان طور که در تعریف تﺤول دیﺠیتال در دانشگاه نمایان اسﺖ ،ازﺟمﻠه مؤﻟفههای اصـﻠی ،امر
یاددهی -یادگیری در فضای دیﺠیتال اسﺖ .در دانشگاه دیﺠیتاﻟی بین دانشﺠویان و استادان تعامالت هم زمان و غیر هم زمان
برقرار اسﺖ .به این معنا که دانشﺠویان دیگر در فاصﻠه دور نیستند ،همان طور که در مورد آموزش سنتی از راه دور وﺟود دارد و
اینﻜه آموزش و یادگیری بیشتر مﺤدود به کالسهای درس و یا ساعﺖهای خاصی بستگی ندارد -همان طور که در یادگیری
مبتنی بر مﺤیط دانشگاهی وﺟود دارد روشهای یادگیری دیﺠیتال نه فقط در دانشگاهها بﻠﻜه در کل طیف آموزش از مهد کودک
به باال در برنامههای درسی نفوذ میکند .در بخشهای باال ،گذرا به ایـن نﻜتـه اﺷـاره و تأکید ﺷد که در این سیسـتمها از ﺟمﻠـه
عوامـل مهـم موفقیـﺖ ،آمـادگی مدرسـان اسـﺖ .ایـن آمادگی ﺷامل قابﻠیﺖهای دیﺠیتال هیات عﻠمی اسﺖ که در فرایند تﺤول
دیﺠتال در دانشـگاه نیـﺰ از اهمیتی ویژه برخوردار اسﺖ .از ﺟمﻠه این قابﻠیﺖها ،تسﻠط بر سواد اطالعاتی و رسانهای و قابﻠیﺖهای
تدریﺲ در فضای دیﺠتال اسﺖ .مﺠموعهای از مطاﻟعات در مورد دانشگاه دیﺠیتال انﺠام ﺷده اسﺖ .همه به طور مستقل نشان
دادهاندکه دانشگاه دیﺠیتال دارای ﭘتانسیل قابل توﺟهی در افرایش ثبﺖ نام دانشﺠویان و همﺰمان کاهش هﺰینههای آموزش اسﺖ
1. datafication
2. Jarke & Breiter
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این امر باعث ﺷده که کشورها هرچه سریعتر به سمﺖ دانشگاه دیﺠیتاﻟی روی بیاورند از ﺟمﻠه :وﺟود هﺰینههای فیﺰیﻜی و غیر
فیﺰیﻜی بسیار سنگین برای دوﻟﺖ ها اعم از هﺰینه مسافرتی و گاهی طاقﺖفرسای ﺷهری و حتی مسافرتهای عﻠمی برون مرزی
دانشﺠویان و استادان دانشگاههای خارج از کشور ،هﺰینه نگهداری و تﺠهیﺰ و نوسازی اماکن به صورت هر سال (دانشگاهها و
مؤسسههای آموزﺷی) ،هﺰینههای چاپ کتاب و اﺷغال فضای زیاد از ﺟمﻠه کتابخانههای موﺟود ،کاهش توان رقابﺖ عﻠمی
دانشگاههای کشور در عرصه بیناﻟمﻠﻠی ،کمرنگ ﺷدن حضور دانشگاههای کشور در همسویی با تﺤوالت ﺟهانی ،برگﺰاری
وبینارهای بیناﻟمﻠﻠی و  ...که همه این موارد نشاندهنده اهمیﺖ دانشگاه دیﺠیتاﻟی میباﺷد؟ همه فعاﻟیﺖهای آموزش عاﻟی در دوره
ﭘاندمی در دانشگاهها کامالً تﺤﺖ تاثیر قرار گرفته اسﺖ از ﺟمﻠه؛ تقویم تﺤصیﻠی ،مدیریﺖ فرآیندهای اداری ،زندگی دانشﺠو،
فرهنگ سازمانی ،منابع ماﻟی آموزش عاﻟی ،کارکردهای ﭘژوهشی-آموزﺷی و فرهنگی ،اﺟتماع عﻠمی ،عادتوارههای ارتباطی،
زیرساخﺖها و تﺠهیﺰات و غیره .بنابراین تأثیر بﺤران کرونا بر نهاد آموزش عاﻟی تاثیری همهﺟانبه اسﺖ و تمام فرآیندهای زندگی
آکادمیک تﺤﺖ تاثیر این بﺤران تغییر کردهاند و همهی اینها به این دﻟیل اسﺖ که گفتمان کرونا در آموزش عاﻟی ﺷﻜل گرفته
اسﺖ  .با وﺟه به نتایج متعدد همانطور که سواد دیﺠیتاﻟی به سرعﺖ در حال تبدیل ﺷدن به ابﺰاری ارزﺷمند برای یادگیری مادام
اﻟعمر میﺷود ٬افﺰایش مهارت یادگیرندگان (دانشﺠویان و استادان ) یک سرمایه گذاری ارزﺷمند مﺤسوب میشود .به نظر میرسد
که آموزش مﺠازی در کشور ما وارد یک فاز ﺟدیدی ﺷده و توﺟه بیشتری به آموزشهای مﺠازی معطوف ﺷده اسﺖ .از طرف
دیگر ،مسؤوﻟین امر نیﺰ بیش از ﭘیش بر اهمیﺖ آموزش از راه دور و آموزشهای مبتنی بر یادگیری اﻟﻜترونیﻜی واقف ﺷده اند..
هویﺖ دیﺠیتال و ویروس کرونا تاثیر دوسویه بر یﻜدیگر داﺷتهاند .دنیای هویﺖ دیﺠیتال در دوران ﭘسا کرونا صورت ﺟدیدی به خود
خواهد گرفﺖ .در مﺠموع میتوان اذعان داﺷﺖ ،این بیماری سرعﺖ ﭘیشرفﺖ و بﻠوغ مدیریﺖ هویﺖ دیﺠیتال در فضای مﺠازی را
افﺰایش داده اسﺖ .بر این اساس ،دانشگاه دیﺠیتاﻟی به عنوان بستری مناسب برای یادگیری دیﺠیتاﻟی ،راهبردی اثربخش در آموزش
عاﻟی در دوران کرونا و ﭘﺲ از آن را مطرح میﺷود ﭘرداختن به دانشگاه دیﺠیتاﻟی رهیافﺖ مؤثری در مقابﻠه با ﺷرایط کرونا و ﭘﺲ از
آن اسﺖ با وﺟود این ،خودش نیازمند سیاسﺖ گذاری و ایﺠاد بسترهای اوﻟیه و هوﺷیاری نسبﺖ به عوارض و موانع تﺤقق آن اسﺖ
تا این دستاورد تﻜامﻠی آموزش عاﻟی به خاطر اﺟرای نادرسﺖ و ضعیف ،کم اثر نشود بﻠﻜه با فهم و اﺟرای درسﺖ ،فرصتی نوﭘدید در
تﻜامل آموزش عاﻟی و  ،ﭘاسخگویی به ﺷرایط بﺤرانی کنونی ،به وﺟود آورد.بنابراین انتظار می رود که با توسعه زیرساخﺖهای الزم
از قبیل توسعه ﺷبﻜه سراسری اینترنﺖ و افﺰایش سرعﺖ آن ،توﻟید نرم افﺰارهای آموزﺷی تعامل مﺤور ،و استفاده از تﺠارب کسب
ﺷده در این ﭘاندمی ﺷاهد رونق روزافﺰون آموزش مﺠازی در کشور باﺷیم و حتی بعد از ﭘایان یافتن ﺷیوع کرونا ،این نوع آموزش در
کنار آموزش حضوری تداوم داﺷته باﺷد.
آموزش ﭘاندمی ممﻜن اسﺖ چیﺰی از تغییرات طوالنیمدت در رابطه بین فنآوری و ﺟامعه را روﺷن کند .با خدمات دیﺠیتال
تطابق یافته به عنوان راه حﻠی برای هر مشﻜﻠی (همچنین در تنشهای ﺟاری بر سر کاربردهای مراقبﺖ و حریم خصوصی
برنامههای "ردیابی تماس ") منعﻜﺲ میﺷود.
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