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 چكیده

به دانش و عمل کنند  یتریمکمک مستق یدو با توانندیم 19کووید  یریدر طول همه گ یرسانه و فناور یادگیری،

 رماـش هـباز آن  سپو  ناوکر انبحر با جهامودر  عالی زشموآ کزامر تكاملی مسیر هیافتر ،یجیتالیآمورش  د

  یدمدوران پان از راه دور در و آموزش یجیتالد یها یفن آور یمطالعه حاضر با هدف بررس اساسینا. بر رودمی

 یادگیری ل،یجیتاآمورش د یدیکل هایهمطالعه حاضر با جستجو واژ ینگرفته است. بنابراکرونا صورت یروسو

در بازه  هایداده یگاه، در پا19-یدوکو گیریهمه  ی،دانشجو، استاد، دانشگاه،  پاندم ی،آموزش مجاز یكی،الكترون

له مقا 36جو شامل حاصل از جست ییصورت  گرفته است.  تعداد مقاالت ابتدا 2021تا  1993  هایسال یزمان

مقاله  تعداد 28به  العه،خروج از مط یارهایسه فاز و اعمال مع یو غربالگر یمرحله ا یبوده است که بعد از بررس

ک حم یبرا یفرصت است، اشتهکه د هاییکرونا در کنار همه آفت یروسداد ظهور و نشان یج.  نتایافتیمدست 

 یتعمال حاکماجهت  به یو دسترس یتهو یریتمد یکشورها در  استفاده از ابزار راهبرد یزدن قدرت و توانمند

 یشز پا شیب یلدر سطح م یجیتالد یتهو های¬یرساختو توسعه ز یتتقو یجاد،بود و ا  یماریب ینو مهار ا

است  یضرور یماناز هر ز یشب یجیتالاز امر د یمندو بهره استفاده ینمورد توجه کشورها قرارگرفته است. بنابرا

 دارند.  .  یجیتالبا د یشتریهست که ارتباط ب یمتعلق به مراکز آموزش یندهآ یراز

 رونا،  پساکروناآموزش، ک یجیتال،د یها ی: فن آورواژگان کلیدی                             
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 مقدمه

،  "فرضی ندهی: آ2020در دهه  یآموزش و فناور"، تحت عنوان  2020سال  ی، رسانه و فناوریریادگی ژهیو موضوع نیاول

 کنند. همانطور که ینگاه م یآموزش یهایآورمهم در مورد فن قاتیتحق ندهیدهد که به آیاز مقاالت را ارائه م یامجموعه

 ینامطمئن به نظر م یگریاز هر زمان د شیب ندهیکرونا در سراسر جهان، آ روسیو ریهمه گ وعیش، فقط چند ماه بعد، با  میسینویم

مجله  نیا یشماره ها نیب یدر مدت کوتاه یگسترده موسسات آموزش یلیو تعط تیجمع نهی، قرنط یجهان یماریرسد. عفونت و ب

 کیاست ، بلكه  یبهداشت عموم یاورژانس جد کیالبته نه تنها  یجهان یریگ همه ت.خود کرده اس ریرا درگ نیکره زم یکشورها

شمار عوامل  یب یما در رشته ها یلحظه فعل ندهیآ یدر سال هاتحقیقات علمی است.  زین یو اجتماع ی، اقتصاد یاسیاورژانس س

آموزش،  رشته های وعات مورد توجه خوانندگانموض نیاز ا یاری. بسخواهند کرد نییرا تع یو اجتماع ی، اقتصادیاسی، سیپزشك

، از اطالعات غلط و اقدامات ریهمه گ یماریدر رابطه با ب یاسیاقدامات شامل مانور س نید گرفت. انقرار خواه یرسانه و فناور

ها ، آمارها و  داده زاستفاده اسوو  درست و انزوا است. استفاده یساز نهی، قرنطیفاصله اجتماع یها استیگرفته تا س یاقتصاد

 یابیرد" یبرا ینظارت یها ستمی. ستالیجیبا واسطه د یشخص یاز کار ، فرهنگ و زندگ یدیبزرگ ؛ اشكال جد اسیتجسم در مق

از اقتصاد  یاسیدرک بهتر مردم از علم؛ و استفاده س ی؛ توسعه فنون براینیب شیپ کیولوژیدمیاپ ی؛ استفاده از مدل ساز "1تماس

 ارهیس اسیکه هم اکنون در مق یراتییمجله در چارچوب تغ نیدر ا ندهی. مقاالت آتیجمع تیریمد یآموزش عمومبه عنوان  یرفتار

 یدیکل نهیزم کیدر  د شد.نو جامعه ، نوشته خواه یعلم ، فناور نیدر روابط ب ریبالقوه چشمگ راتییشوند و تغ یتجربه م یا

به دانش و عمل  یتر میکمک مستق دیتوانند و با یم219کووید  یریه گدر طول همی ، رسانه و فناوریریادگی میکن یاحساس م

 یلیاز تعط جهینت کیبه عنوان  یریادگیآموزش و  "از راه دور"و ظهور انواع  تالیجیو د نیآموزش آنال یبه قالب ها رییکنند: تغ

ها و سطوح مختلف بر سر  اسیبت ها در مقکه رقا یی، جاریهمه گ استیلحظه از س نی، کالج ها و دانشگاه ها. در اسگسترده مدار

، یاسیشده است که مورد توجه مقامات س لیموضوع مهم تبد کیاست، آموزش از راه دور به  ریکنترل و حل بحران درگ یراه ها

 شده لیتبد یموضوع اضطرار کیآموزش به  كسانین و دانش آموزان است. به طور یها ، معلمان ، والد هیری، خی مشاغل آموزش

 (.3،2020)بلتیكین و کویولو خط مقدم قرار گرفته اند ی دراورژانس سیسرو کیبه عنوان  یآموزش یها یاست و در کنار آن ، فناور

 مند عالقه به فراگیران الكترونیكی فناوری طریق از رشته هر مجرب اساتید تجارب و آموزشی محتوای آموزش از راه دور، ارائه

(. به طور کلی 2020و همكاران،  4گردند )ارپی مندها بهرهآموزش این از جهان نقطه هر در توانندمی فراگیران این که باشد،می

مورل و -)گلینو  یادگیری است و آموزش هدف با اطالعات دریافت منظور به دور راه از ارتباط فناوری از آموزش از راه دور استفاده

 (.2021، 5دیلتس

. ندشده ا لیتبد یمطالعات مهم آموزش و فناور در رابطه با یاصل یا هیبه نشر یه و فناورآموزش ، رسان ریاخ یسال ها در

 یرا برا انیکه ممكن است مرب یا دوارکنندهیموجود از مطالعات ام قاتی، مشاوره و مراجعه به تحق ییرسانه ها با راهنما ریسا

 ازیپاسخ داده اند. اما همچنان ن نیآموزش آنال عیسر ریید ، به تغکنن یبانیپشت ید آموزشیجد یاضطرار طیشرا نیاز ا نهیاستفاده به

آموزش از راه دور  میخواهینم ما است. تالیجیآموزش از راه دور و از راه دور با واسطه د یبرا یا ارهیدر محور س یبه تأمل اساس

 یها اطیاز احت یسر کی میخواه یست، ما ماست. نخ موضوعسرمقاله کوتاه دو  نی، بلكه هدف امیانتقاد کن ای ریرا تحق نیآنال

بر  یبنساده انگارانه و فرصت طلبانه م یمنتشر شده در ژورنال، در برابر ادعاها ژهیو مسائل و یرا بر اساس مقاالت قبل یاساس

                                                      
1  .  Call tracking 

2  .  COVID-19 

3 .  Beltekin & Kuyulu 

4 . Erqi 

5 . Gelineau-Morel & Dilts 
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 قاتیتحق یبرارا  یفراخوان میخواه ی. دوم ، ما ممیاست، مطرح کن یبحران کنون یآماده برا یدرمان یآموزش یها یفن آور نكهیا

، یآموزش یها ستمیدر س تالیجید یها و رسانه ها یفناور هیگسترش و تعب یامدهای، اثرات و پقیدق اتیتا با جزئ میصادر کن ندهیآ

، اما در  مینیب ینم ریهمه گ یماریمنحصر به ب ای دیمسائل را جد نی. ما لزوماً امیکن یدر سراسر جهان را بررس اتموسسات و اقدام

 یو حساس ی، به طور جد یعال التیتا تحص ییابتدا یدر سراسر جهان ، از سالها نی، دانش آموزان و والد انیضر توسط مربحال حا

کامل  یجاساز یتالش برا قیاکنون از طر ریهمه گ استیو عمل ما، س قیتحق یدر حوزه تخصص کنند. یرا تجربه م همه این ها

در حال  یقدرتمند ندهیبه طور فزا یفن آور یها ستمی، در س یالملل نیب یترس، با دس یآموزش عموم یها و روش ها ستمیس

  .مطرح می کنیممجدد  کتشافا یبرا یچهار مسئله قابل توجه در آموزش و فناور نجایانجام است. ما در ا

 کار روش

 یا داخلی مجالت در که های سال زمانی بازه در انگلیسی و فارسی زبان دو مقاالت بر است مروری مطالعه یک حاضر مطالعه

 هدف و مطالعه وورد معیارهای رویكرد با کرونا پسا و کرونا پاندمی در دیجیتال دانشگاه بررسی به و اند شده منتشر و چاپ خارجی

 مجازی، آموزش الكترونیكی، یادگیری ، دیجیتال دانشگاه فارسی؛ کلیدی واژگان براساس مقاالت جستجوی. اند بوده حاضر مطالعه

 ,Digital University نظیر  هاکلیدواژه این انگلیسی معادل نیز و  ،19-کووید گیریهمه  پاندمی،  استاد، دانشجو،

Electronic Learning, Virtual Learning, Crona and Univeristy Education و اطالعاتی هایپایگاه در 

. گرفت قرار بررسی مورد ، PubMed، PQDT Open، Google scholar، Science Direct جمله از معتبر استنادی

 خروج و وورد معیارهای اعمال با غربالگیری های معیارهای. گردیدند بررسی و آوری جمع مطالعه به ورود جهت اصیل مقاالت تمام

 و چكیده قالب در مقاالت( 2 اند، شده حذف اند نداشته خود عنوان در کلیدی های واژه که مقاالتی( 1 گرفت؛ صورت مرحله سه در

 مطالعه از اند داشته چكیده صرفا که مقاالتی( 3  اند، شده خارج مطالعه از هاسخنرانی و هاکنگره همایش، گزارش و ها نامه پایان

 ابتدای در مقاله 36. اندشده خارج مطالعه از اند نداشته موضوعی مقاربت مطالعه هدف با محتوا که مطالعاتی( 5 اند، شده خارج

 مقاله 28 غربالگری انتهای مرحله در و اند شده خارج مطالعه از مقاله  5( ابتدایی مرحله 4)غربالگری مرحله در شد یافت ستجوج

 د.شدن مطالعه وارد و گرفت قرار محتوایی ارزیابی مورد که ماندند باقی مطالعه هدف با مرتبط

 ریهمه گ تیو ترب میتعل یاسیاقتصاد س

شده است. آموزش از راه دور و  داریپد 2020سال  نیآغاز یدر ماه ها یهنجار جهان کیوزش به عنوان به آم زیمتما كردیرو

 دیتجد گریآنها بار ددر مورد ، اما  ستین یبرنامه درس یطراح ایآموزش و پرورش و  نهیدر زم یدیجد یكردهایرو نیآموزش آنال

فوق  طیشرا یدر شناخت متن« 1از راه دور یآموزش اضطرار»را  یفعلاصطالحات  ایآ اینكهدر مورد  گوکنند. بحث و گفت ینظر م

به  نیهمچن "2ریهمه گ یآموزش ها" نیآغاز شده است. ا یاجتماع یاند، در رسانه ها افتهیکه در آن توسعه و استقرار  یالعاده ا

 یبرا یآموزش یها ستمیا در سکرون روسیبحران و راتیکه تأث یشده است. از زمان لیآموزش تبد یکانون توجه صنعت فناور

قابل توجه از  یبانیپشت یبرا یو مشاغل فناور یآموزش یآشكار شد ، شرکت ها ایآس یدر جنوب شرق 2020سال  لیبار در اوا نیاول

ان و ارائه دهندگ ییدئویو کنفرانساز شرکت ها ، از جمله  یاریداده اند. بس شیمحصوالت خود را افزا یابی، بازار نیآموزش آنال

 یارائه داده اند، در کنار چهره ها گانیرا کامال بصورت بود را گانیرا موقت یدوره ها یبراکه را ی ، قبالً خدمات یآموزش یمحتوا

و جلسات پرسش و  یمهمان یرقص را به کالس ها یو کالس ها ناتیاز تمر میپخش مستق ی را باآموزش یمشهور که محتوا

 انیرا فراهم کرده است تا مرب یاریابزارها و منابع بس رخواهانهیخ شنهاداتیپ نی، ایحد قابل توجه. تا دکنن یارسال م نیپاسخ آنال

                                                      
1  .  Emergency distance learning 

2  .  Epidemiological training 
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را برآورده  نیبه آموزش آنال هیرو رییتغ یباال ی، خواسته هاو محدود فشرده یو در جدول زمان شپر تن اریبس طیبتوانند در شرا

از آموزش از راه دور فرزندان خود هستند ، کمک  تیکه اکنون مسئول حما ینیمهمتر از همه ، آنها ممكن است به والد دیکنند. شا

رسد که  یواضح م ، به نظر لحا نیبا ا کنند. یذهن کیمشغول، فعال و تحر نهیانزوا و قرنط یکنند تا کودکان خود را در دوره ها

 یکنند، و عواقب آن به طور بالقوه طوالن یم یتلق یفرصت شغل کیآموزش، بحران را به عنوان  یاز فعاالن صنعت فناور یبرخ

محصوالت  نیا یابی. بازارمی باشدکرونا  روسیمدتها پس از کنترل و ی،آموزش عموم نیدرک و تمر یچگونگ در رابطه بامدت 

 یصتمدارس و کالج ها به فر یلیتعط رایبوده است، ز دیشد اریبس نیآنالی اجتماع یو در شبكه ها لیمیا قیاز طر لمانمع یبرا

دهد.  شیخود را اثبات کند، دامنه خود را گسترش دهد و سهم بازار را افزا یایشده است تا مزا لیآموزش تبد یصنعت فناور یبرا

که  ی: در حالکردندادعا آن ها کرد.  ینیب شیآموزش را پ یجهش سهام صنعت فناور 1یگذار هی، بانک سرما 2020مارس  لیدر اوا

به باشد.  گرانیاز شرکت ها بهتر از د یبرخ تی، ممكن است موقع میستیکرونا ناراحت ن روسیو تیضعدر و"برندگان  "ما از ذکر

داشته باشند توجه  شی، افزا تیشدن وضع میتوانند در صورت وخ یتخصص دارند، م نیکه در آموزش آنال یطور خاص ، افراد

 اریدر اخت گانیخود را به صورت را نیآنال یریادگی خدمات 3یرسونمانند پ شرکت های آموزش و پرورشی(. 2020، 2)ادسورگ

از  یاریبس کرده اند. یرا راه انداز "آموزش در منزل" یها ییمشاوره، منابع و راهنما یقرار داده و بسته ها دیموسسات مشترک جد

،  4گوگلجمله  خود را به سرعت گسترش داده اند ، از یخدمات آموزش زین ایدن یمشاغل فناور نیو موفق تر نیبزرگتر

هستند، اما  یآموزش جهان یصنعت فناور یاصل یاز دغدغه ها یكی. مدت هاست که بازارها 7زوومو  6، آمازون 5یكروسافتما

به آن ارائه  یآموزش یها هیبر رو شترینفوذ ب نیو همچن یسودآور یرا برا یتوجه لقاب یشغل یفرصت ها ی،ریممكن است همه گ

 یها ستمی( حدس زدند که س2020) 8وارسونیرنسفلد و ا كنی، برگو لمنی، ه ی، رسانه و فناور یریادگی ریاخ ژهیدهند. در شماره و

از  ییکه در حال حاضر درجه باال ییها ستمیژه آن سیشوند، به و شبكهبر  یمبتن یا ندهیممكن است به طور فزا یآموزش

و به بازار  رمتمرکزیشكسته، غقالباً نهاد  کیمدرسه به عنوان "ه ک یطی، در شرا "مدرسه یساز یکاستراتژ" .دارندرا  زداییتمرکز

 ستمیشود که در آن س یکوچک دولت م تیبا حاکم یتیوضع"کنند، در حال حاضر منجر به  ی، آنها ادعا م "عرضه شده است

عامل  ستمیس  و یس ملمدار ستمیس کیکردن مدارها به عنوان  زباشد قدرت متمرک یمعدود موارد انیغالب در م یفن یعامل ها

،  لمنید )هنکش یرا به چالش م یعموم یکاال کی، آموزش به عنوان ندگنجانده شده ا یکه در آموزش عموم یجهان یتجار یها

در مورد  یجد اطیبه احت ازی، نیآموزش یآنها از بستر ساز یاسیاقتصاد س لیو تحل هیتجز (.2020 ،وارسونیرنسفلد و ا كنیبرگو

دهد. در حال حاضر، آموزش  یکرونا نشان م روسیو وعیش یپلتفرم را در ط ی دارایشرکتها ریو سا ی آموزشیتكلونوژگسترش 

آموزش جدا شده است و در  یها وهیسسات و شمو دانش آموزان متمرکز شده است، که عمدتا از یدر خانه ها اجباربه  یعموم

داده  حالت رییموسسات تغ ریو سا ی، تجاریفناور یده از ابزارهاآموزش در منزل با استفا یبه عنوان نوع 9سرمقاله 108عوض 

هستند. آنها تالش  "از راه دور"سالهاست که به دنبال ظرافت در مدل آموزش  تكلونوژی آموزشیاز مشاغل  یاریاست. در واقع بس

را به عنوان واسطه  ییهاعامل ستمیال سح نیدانشگاه ها در دسترس قرار دهند، در ع ایکرده اند تا آموزش را از راه دور از مدارس 

                                                      
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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کنند.  یاقدام م یریادگیشكل دادن به امكانات آموزش و  یو دانش آموزان خود قرار دهند و از راه دور برا یموسسات آموزش نیب

،  یاسیو س یدر برابر بحران بهداشت عموم یواکنش اضطرار کیاز مشاغل به عنوان  یبرخ ط، ممكن است توس گریبه عبارت د

 یو فرصت یخصوص سیسرو کیآموزش به عنوان  عیسر هینشود ، اما به عنوان نمونه اول دهید "ریآموزش همه گ" یفعل تیوضع

 (.2020و همكاران،  1میشرا،) درنظر گرفته می شود عامل ها ستمیس قیاز طر کردن رمتمرکزیغ  یبرا

به عنوان  نیآنال یریادگیاشكال  ءارتقا یف ها و شبكه ها برااز ائتال یعیوس فی، طیساده بازار ساز یها یفراتر از استراتژ

شده است. به عنوان مثال ائتالف  لیتشك یآموزش یها ستمیکل س یبرا ریهمه گ یماریکوتاه مدت به ب و پاسخ بلند پروازانه کی

منابع و  جیبس یا برااست که هدف آن کمک به کشوره یالمللنیمشارکت ب کیاعالم شده،  یونسكوکه توسط  یآموزش جهان

 نییسطح پای سطح باال، فن آور فن آوریارائه آموزش از راه دور، استفاده از  یبرا نهینوآورانه و متناسب با زم یراه حل ها" یاجرا

 یستمهایتوسعه س یبرا ییكردهایرو جادیو ا 19کووید از  یناش یرکاهش اختالل فو"است ، هر دو به منظور  "یو بدون فن آور

بوک و زوم در کنار  سی، ف كروسافتیآن شامل گوگل ، ما ی(. شرکا2020 ،2ونسكوی) "ندهیآ یبرا ریباز و انعطاف پذ یشآموز

مشترک  تیکه هم اکنون با مأمورهستند  یو بانک جهان 3سازمان همكاری و توسعه اقتصادیبا نفوذ  یالملل نیب یسازمان ها

 یدر سراسر جهان برا یدولت یبه طور فعال با وزارتخانه ها ی. بانک جهاناندشده همسو  یدر سطح جهان نیآنال وزشگسترش آم

به  19کووید شروع به صحبت در مورد  سازمان همكاری و توسعه اقتصادیکه  یکار کرده است، در حال نیامكان آموزش آنال

آموزش و  دیجد یمدلها ینیب شیو پ شیآزما یبرا یفرصت"به عنوان  یریو همه گ "یانسان هیسرما"عنوان بحران توسعه 

 یالملل نیب یسازمان ها نی(. ا2020 ی،و توسعه اقتصاد ی)سازمان همكار' یحضور یریادگیاستفاده از زمان  دیجد یروشها

 یی کهدهند تا دامنه خود را به مناطق و فضاها یامكان م یخصوص یعامل ها ستمیاکنون به ارائه دهندگان س استیدر س رگذاریتأث

 یم ارائه آموزش از راه دوربرای  اشكال خاص خود را نی، ائتالف ها همچن یسطح مل در .دگسترش دهن ی بود،ابیدست رقابلیقبالً غ

با  یاستارتاپ نیمدرسه آنال کیاوک،  یمل یبه آکادم یپوند 300000 یدهند. در انگلستان، وزارت آموزش و پرورش کمک مال

شواهد  بر روی که رگذاریتأثشبكه  کی) research EDمعلمان( و  یش خصوص)ارائه دهنده آموز Teach First یبانیپشت

 نیکاتالوگ آنال یس یب ی، ب ی( همزمان با پخش عمومدر آموزش تحقیق می کند. "کند یکار م نهیزم نیآنچه در ا" یپژوهش

Bitesize یو محتوا I  Player مدارس ندکرد آماده سازیدر خانه  یریادگی یخود را برا .Wide Open االتیمستقر در ا 

مجموعه " Salesforceشرکت  یبانیو با پشت دش سیتأس Common Sense Media، توسط  بیترت نیمتحده ، به هم

،  Khan Academy  ،Googleاز جمله  یی، با شرکا "کودکان یبرا نیآنال یریادگی یتجربه ها نیاز بهتر گانیرا یا

YouTube  ،Apple  وZoom قدرت را به شبكه  یخیکه از نظر تار یآموزش یها استیغالب س یسبک ها کند. یفراهم م

 یآموزش عموم یها رساختیسازند تا به ز یرا قادر م یخصوص یکرده اند ، هم اکنون شرکت ها یم عیوزت یچند بخش یها

 استیدهد که چگونه س ینشان متصاویر نمونه  نیشوند. ا تیتثب ندهیآ یکه ممكن است در سال ها ییشوند، به روش ها لیتبد

و  یاسی، آموزش از راه دور و آموزش در خانه در مسابقات س نیآنال وزشآم یها وهی، آموزش ها و شدیجد یریهمه گ یها

 االتیاز ا یفناور یتالش شرکتها یوجود دارد که نشان دهنده چگونگ کیتیژئوپل هیزاو کی نیقرار گرفته است. همچن یاقتصاد

در کنار  یجهان یفناور یها لعام ستمی(. س2020در آموزش است )ناکس  یو گسترش تجار تیفاده از مزدر است نیمتحده و چ

 یآموزش هستند، توانمند م یاصل جهیبه عنوان نت "یانسان هیسرما"که به دنبال  استیس ریتحت تأث یالملل نیو ب یمل یسازمان ها

شوند تا فراتر از همه  یدر نظر گرفته م یآموزش یها ستمیس یبرا هیاول یبه عنوان نمونه ها یآموزش اضطرار یشوند. مدل ها

نظم بوده است، اما مطالعات  یو ب یدر جهان تصادف نیدر آموزش آنال رییجهات ، تغ یاریکنند. اگرچه ، از بس دیاز آن تقل یریگ

                                                      
1  .  Mishra 

2  .  UNESCO 

3  .  OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374020300121#!
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آن و عواقب بلند مدت آن  هنیشی، پ 19-کووید ریهمه گ یماریاز ب یگسترده تر یاسیدر اقتصاد س راتییتغ نیا نییتع یمهم برا

 الزم است.

 یریهمه گ یدر ط تالیجید یها ینابرابر

 یبوم"( ، همه جوانان 2018اران مجله به طور مداوم نشان داده اند )به عنوان مثال ، بكمن و همك نیکه مقاالت در ا همانطور

. در عوض ، ته استواداش اورب ر اینب ما را یفن آور  رامونین پجوانا که سخنان ستندین تالیجید آشنا با مسلط وکامالً  و "تالیجید

قاعده  نیز ااطور کامل بکه  یمهم تی، با اقل دیجد یهای فنآور ریو سا نترنتیو استفاده از ا شیمایجوانان ، پ یدسترس یروشها

 یاز معلمان برا یاریشوند و بس یم لیطعت  19-کووید وعیش لیدارد. از آنجا که مدارس به دل یهستند ، اعتبار قابل توجه یمستثن

 ینكته م نیه درک اروع بگذاران آموزش ش استیهستند، س یتالیجید یدانش آموزان خود به دنبال روش ها اارتباط ب یبرقرار

 ودی خجتماعا یبكه هاشو  تالیاز موارد تحص یاریاز جوانان از بس یجوانان نادرست است و اکنون برخ رامونیکنند که سخنان پ

. اما دیقت متصل کنجوانان را در اسرع و نیا دیکن یسع -شده است  رخواهانهیپاسخ خ کیامر منجر به  نیا .فاصله گرفته اند

 یطرح ها از یاریبس از ای حوزه کار نكرده اند نیکنند قبالً در ا یبحث م ریمس نیحرکت در ا کی یکه برا یاز کسان یاریبس

و وثر ستفاده مهارت در او م یابیدست ییتوانا دیهستند. همه جوانان با عاتصال همه جوانان مطل یبه خانه در گذشته برا یدسترس

 اریبس ییرح هاط نیدن چنت کروجود درس نی( داشته باشند. با ارهیو غ یبه اهداف خود )آموزش یابیدست یرا برا یاز فناور منیا

 دشوار است.

 هند:پاسخ د دیبا ییطرح ها نیسوال متداول که چن سه

سوال واضح است،  کی نیکه آن را ندارند ا یکسان یبرا رسد یدر نگاه اول، به نظر م ست؟یچ یتالیجید یدسترس یسطح کاف

مربوط به  نیاست. ا ی، بلكه چند وجهستیاقدام دوگانه ن کی ی. اما دسترسدیرا فراهم کن نترنتیبه ا یدسترس ایلپ تاپ و / 

 یصورت ، چند جوان م نیا ریدارند؟ در غ اجیهمه کودکان به دستگاه خودشان احت ای، آ لااست. به عنوان مث یآن دسترس تیفیک

و آموزش  یریادگی یجوانان برا ایاست  یکاف لیموبا ایرا دارد؟ آ ریتأث نیشتریب یتوانند از همان دستگاه استفاده کنند؟ چه گروه سن

توان  یم چگونه است؟ یکاف نترنتیباشد؟ چه نوع اتصال به ا کدام دیدستگاه با کی یدارند؟ حداقل مشخصات فن ازیبه لپ تاپ ن

 یندارند ، احتماالً مهارت ها یتالیجید یکه در خانه دسترس یکرد؟ جوانان تیدر خانه حما یآنها را در فن آور یجوانان و خانواده ها

برخوردار  یقو یتالیجید یاز مهارت ها زین و سرپرستان آنها نینسبت به همساالن خود دارند و احتماالً والد یکمتر یتالیجید

مهارت  نیتوسعه ا یاز جوانان برا تیحما یخطرات است. چگونگ نیمتعدد و همچن یشامل فرصت ها نترنتی. استفاده از استندین

 یقرار م ییدستگاه ها یکه روی قو یلترهایاست. به طور معمول ، ف یاساس ی، امر بیها و کمک به محافظت از آنها در برابر آس

 یهمساالن خود شباهت دارند. در عوض، برا یتالیجید یشود و کمتر به تجربه ها دهشوند کمتر از آنها استفا یباعث م رندیگ

(. و گرانید ایمتخصص الزم است )از معلمان  یبانیو موثر، پشت منیا شیمایپ یبرا نترنتیدر ا شانیکمک به جوانان و خانواده ها

توان طول عمر طرح  یم چگونه .دیبه آنها ارائه ده ککم یبرا ییراه ها نترنتیا یخراب ایشدن دستگاه در صورت خراب  نیهمچن

قرض گرفته شوند  دیکه دستگاه ها با ییدر حال جستجو است، جا عیسر یاتصال جوانان، راه حل ها یداد؟ در عجله برا نانیرا اطم

ت ها یو مسئول تیدر مورد مالك نانیعدم اطم نیحال ، ا نیشود. با ا یائه مار گانیبه صورت را یمدت کوتاه یبرا نترنتیو اتصال ا

 "گانیرا"دوره  انیکه پس از پا رندیگ یخانواده ها تحت فشار قرار م رایشود ز یم جادیا یادیشود و اغلب استرس ز یباعث م

تا  ردیقرار گ شانیفرد جوان و خانواده ها اریختدر ا دیبا ییآل ، دستگاه ها دهیرا شروع کنند. در حالت ا نترنتیا نهی، هز هیاول

در  یروشن یدستورالعملها دیکنند، دارند. و با یاستفاده م چگونهچرا و  نكهیخود را در مورد ا مسئولیتحاصل شود که آنها  نانیاطم
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خانواده ها را مجبور به ادامه  نكهیا یوجود داشته باشد ، با مراقبت قابل توجه برا دهد یرخ م نترنتیمورد آنچه که با قطع شدن ا

 .که نمی توانند هزینه های آن را پرداخت کنند، نكنیم یکار با طرح

 دیبا یتمرکز اصل کی توافق شود. در مورد آن ها دیوجود دارد که با زین یاز موضوعات اساس یسه پرسش، برخ نیفراتر از ا

 ایکه آ بود مسئله نیغالباً بر ا یاقدامات نیچن جهینت گذشته،طرح خاص به چه معناست. در  کی یبرا "تیموفق"مشخص کند که 

است ،  یمنطق نیا شود. یم یراه انداز نترنتیشود و اتصال ا یداده م لیبه عنوان مثال ، لپ تاپ تحو شده است؟فراهم  یدسترس

جوان و  یطرح برا نیکه ا "یریاجتناب ناپذ"مثبت  یای، در مورد مزاستندین ی، که بر اساس مدرک یگرید اتیاما سپس فرض

متفاوت است، به  اریبس یاستفاده از فناور یایکه مزا میدان یحال، ما م نیشود. با ا یم انیخانواده آنها به ارمغان آورده است، ب

 یبرابرمهم است، اما همه نا تالیجیبهره مند شوند. اتصال د شتریب یو اجتماع یدارند که از نظر آموزش لیکه افراد بهتر تما یطور

ارتباط هر  ینظر گرفتن چگونگ در د.نشو یبرطرف نم - گریموارد د ای 19-کوویددر طول  -که جوانان با آن روبرو هستند  ییها

مهم است. مدارس نقشها و اهداف  اریبس تیفیکبا  آموزش از راه دوررای ارائه جوانان ب یبا طرح گسترده تر برا یطرح دسترس

 یکو به  ستین زیچ کیاست. آموزش  زیچالش برانگ اریهمه جوانان بس یزمان برا نیزش از راه دور در ادارند و ارائه آمو یاریبس

واقعاً مهم  نیشود. بنابرا یم شتریب یمدرسه ما و جامعه گسترده تر تنها با بحران فعل ستمیها در س یشود. نابرابر ینم بهشكل تجر

جامع بهتر از  دید کیاز جوانان و مدارس کم درآمد تر ، با هم کار کنند.  تیحما ی، برا هریغ ای یتالیجیاست که همه طرح ها ، د

 یکه وقت ستین طرفینهاد ب کی یتكنولوژ دانند،یمقاله م نیهمانطور که خوانندگان ا کرد. خواهدعمل  یقطعه ا كردیرو کی

که به  ییهابه خانه یت. با گذاشتن تكنولوژاس یو اجتماع دهیچیپ یمحصول فرهنگ کی نیا -داشته باشند  یمردم به آن دسترس

به معلمان،  یدسترس نترنتیا برند،یرنج م شتریب 19-کووید یماریب وعیهستند، و از زمان ش یدر حال مبارزه مال ادیاحتمال ز

شامل موارد  زین تنترنیحال، ا نیهستند. با ا تیموارد حائز اهم نیها را فراهم خواهد کرد و همه اآن یاجتماع تیاطالعات و حما

محتوا و  ،یحاضر از نظر مال لکه در حا ییهاتر به خانوادهآسان یقمار با دسترس یهاوام دهندگان و شرکت یهااست: شرکت ریز

خانواده  ندهیکه ممكن است بر آ شتریبا اطالعات ب یاطالعات یهاداشته باشند، و واسطه یها دسترسبه آن دیکه جوانان نبا یافراد

فقدان  لیندارند به دل تالیجید یها دسترسخانواده نیکه ا نیا یاصل لیدل(. 2020و همكاران،  1لیگ –)سانچو  بگذارد یمنف ریتاث

از طرح لپ تاپش فاصله ندارند. در واقع  یاجهیبه عنوان نت یاقتصاد یهاتیواقع نیا است. یاجتماع یاز نابرابر یناش یمنابع ماد

در جامعه قرار خواهند  یمال یو نابرابر یها در مشكالت مالآن یهاادامه دارد، جوانان و خانواده ریگمهه یماریب نیهمانطور که ا

به )اگر خوب انجام شود( کمک خواهد کرد  یدسترس یهارا ثابت کند. اگر چه برنامه یاجتماع ینابرابر تواندینم یتكنولوژ گرفت.

 یهایدر مورد مسائل نابرابر یبه سادگ دیباشد. ما نبا تریو در دوره طوالن نگریکل کی)اگر خوب انجام شود( مهم است که 

و  می, تنظتیحما یلحظه مهم برا کیبار را به عنوان  نی, اما در عوض امیفكر کن یاز دسترس ییهادر رابطه با پرسش تالیجید

. مینیتر است, ببمناسب ینظر اجتماع جامعه است که از کیاز  یهمه ما, که بخش یجامع برا یتالیجید ندهیآ کی یطراح

 که مجموعه استدهیهم اکنون زمان آن رس دیشا .ندتر نبوده اروشن گاهچیه تالیجی, سالمت و دی, آموزشیاجتماع یهاینابرابر

 .میبساز تالیجیو د یاجتماع ریچشمگ یهایاز دگرگون های بیشتری

 یتالیجیآموزش د تیموقع نیی: تعریگهمه یماریمراتب در زمان بفضاها و سلسله

اند که در سمت راست شانس بودهخوش یکه به اندازه کاف ییهاآن یو کار کردن از خانه، برا ریگهمه یماریبودن در زمان ب

و  ییاست که در آن روابط فضا ییهاروش شتریب یبررس یکار را انجام دهند، به معنا نیفرصت که ا نیقرار دارند و با ا ینابرابر

به  نیاز آفال یاساده یبردارنقشه چیاست. هکرده رییتغ م،یدهیبه عنوان معلم و محققان انجام م ا( که متالیجیدر کار )د ییضاف

                                                      
1 . Sancho-Gil 



 

 185/ کرونا یروسو یان پاندمو آموزش از راه دور در دور یجیتالد یها یبر فن آور یمرور  

 
که  نینظر از اممكن است، صرف ریغ طیشرا نیاست و آنچه که تحت ا ریآنچه امكان پذ نیوجود ندارد که بتواند ب نیصورت آنال

وجود  کند،یم جادیشكل ا نیآن را به ا "تالیجید"کار آسان است و  نیا که شودیها گفته مبه آن انیبمر ایو /  نیچند بار والد

 یاند که چه اتفاقشدن, کشف کرده ریگاز همه شیپ یها, در زمانریاخ یهادر سال یرسانه و تكنولوژ یریادگیمواد در  ندارد.

و  1علیرضابیگی) آورندیدستگاه خودتان را به همراه م یهاوهی, و ششوندیده ماز خانه به مدرسه آور یآورفن لیوسا یوقت افتدیم

را به آنچه که در  نهیآ نیاست که ا نیا ازمندین ریگهمه یماریب نیا لیاز کشورها به دل یاریقفل کردن در بس(. 2020همكاران، 

 یهاتمیدر ر تالیجیدر عصر د یریادگی مزمانچند هی ایدن یخانه, معرف طی, وارد محگریکالس در جهت د یزمان حرکت فضا

 شی, زمان صفحه نماطیمح نیدر ا .میبنام را حرکت مدرسه خودتان نی. ما ممكن است امی, نگه داردهدیرخ م یخانوادگ یزندگ

، و همكاران 2فری،) رندیگیمخانه تحت استعمار و مشترک قرار  یكیزیف یکه فضاها شودیگرفته م یدر همان زمان یشخص

جز  یزیچ نیکه ا کنندیم درک کنندیدست و پنجه نرم م تالیجیدر عصر د یحساس فرزند دار ستمیکه با اکوس ییهاآن (. 2020

)همانطور که  یهر دو ارزش سرگرم دیمرسوم استعمار. نو یاست و با تجارت محل یشخص و کی. آن نزدستیاز راه دور ن یریادگی

 " ییاست, در هر جا " یهر زمان " یخودمان ادیحال ارائه افراد مشهور به عنوان معلم( و اعت در انگلستان در ریاخ یسیبیدر ب

, نیبنابرا باشد. "همه  "و  "ها همه زمان ", از دیتهد ایبالقوه,  دینو تواندیتعهد م نیا نكهیدر هر کجا وجود دارد به جز ا یریادگی

فضاها به  ;شوندیبرتر پنداشته م یاز تكنولوژ غاتیتبل قیکه از طر ییهاه در مكانها و ن, اما نه به روششوندیمختل م یروال عاد

فكر  کسچیهستند که ه یطیها و شراکه در حال حاضر, نقش رندیگیمورد هجوم قرار م شینما یهاو صفحه لیوسا لهیوس

واکنش نشان  BYOSH طیمح نیدر ا یلفمخت یهاها به روشها و دانشگاهمدارس, دانشگاه شود. عمالتا به حال ا کندینم

  (.1397)حق شناس،  شوندیم می, متفاوت تنظایتانیدر بر یمختلف با سطح محل یهانهیانتظارات در زم .دهندیم

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

 در ایمقاله قطب. است گرفته قرار  "آزمایشی " شرایط در دور راه از آموزش که است هاییراه روی بر دراینجا ما نهایی تفكر

 1,5است. با  خی( در تارed tech) ایدن یآموزش یتكنولوژ نیتربزرگ .، کرونا ویروس سرعتش افزایش یافته است Quartzمجله

آموزش و آنچه  دهیمدارس، ا یتجربه بازساز نیدارند، ا نیآنال یریادگیدر  ینفر که سع ونیلیآموز از مدرسه و صدها مدانش اردیلیم

را به  نیدانش آموزان، معلمان و والد ش،یاز آزما دهیا نیا. (2020خواهد داد. )اندرسون  رییرا تغ رسدیبه نظر م كمیو  ستیدر قرن ب

 .کندیم لیتبد شود،یمشاهده م ed techخود  ندهیها در مورد آمشروط آن یهاتیکه تجارب و فعال یشگاهیموضوعات آزما

دانش آموزان بصورت  رایدانش آموزان, ز یهااز داده یادیز اریبس ریمقاد دیتول یااست بر یفرصت زین یجهان ed techتجربه 

 یهاکه در فرم ییهامحققان و سازمان ی. براشوندیوارد م یاسابقهیب اسیفشرده در مق تالیجید یریادگی یهاطیبه مح نیآنال

قرار داد,  یآموزش عال خچهی( آن را در تار2020) 3مرمنیزاند, همانطور که کرده یگذارهیها در آموزش و پرورش سرماداده یعلم

 یاست. براکرده جادیرا ا سابقهیب یعیطب هاشیاز آزما ایمجموعه کرونا روسیو :" نیآنال یریادگیتجربه  " یاست برا یفرصت

 میکن یبررس میتوانیما م نینابرابردارند. ب نیخود را به صورت آنال یهااند همه کالسبار کل بدن دانش آموزان مجبور شده نیاول

که نگران انحراف از خود انتخاب  نی, بدون اکنندیعمل م روها نسبت به نوع صورت به صورت رو به دوره نیها در اکه چگونه آن

                                                      
1 . Alirezabeigi 

2 . Ferri 

3 . Zimmerman 
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که به  یخوب مشكل است. اما در موسسات یهافقط چند هفته طول بكشد, بدست آوردن داده نیباشند. اگر دستورالعمل آنال

که قبالً  یبا دستور سهیدر مقا انکه دانش آموز میباش نیا یریگقادر به اندازه دیترم, ما با هیبق یتنها برا -اند  آوردهیرو نترنتیا

 کیکرونا  روسیاست که بحران و نینشان داده شد ا مرمنیکه توسط ز یبحث .نندیآموزش بب طیکرده بودند, در آن مح افتیدر

گران کار  لیو تحل یلیتحص یعلم قاتیکه در تحق یهم آن کسان -است  یآموزش یهادانشمندان داده یبرا یعیطب یفرصت تجرب

 یبر رو EDITORIAL 112 نیآنال لیتا اثر تحص - کنندیها کار مدانشگاه گریو د ed tech یهاکه در شرکت کنندیم

داشته باشند،  نیاز آموزش آنال یشتریب یزان دستاوردهامعتقد بود که اگر دانش آمو یحت زیمرمنآموزش رو به رو را نشان دهند. 

(. 2020 مرمنی)ز "کنند  دایممكن است شغل خودشان را در خطر پ -مانند من  - کنندیم سیرو به رو تدر یهااستادان که کالس

از  یه طور واضح بخشآموزش از راه دور ب یایاز مزا قیبه منظور توسعه درک دق اسیدر مق یریادگی یریگاندازه یعلم یایرو

 یآورفرصت جمع کیکرونا به عنوان  روسیو یاضطرار طیاستفاده از شرا یو محققان مربوطه برا یتجار یهاتالش بنگاه

 میکرد، منجر به تحك شنهادیپ مرمنیهمانطور که ز ت،یممكن است در نها نیااست. و  لیو تحل هیانبوه و فرصت تجز یهاداده

تجربه در  کیبه عنوان  یآموزش عال یآموزگاران را بدتر کرد. ادغام احتمال یعدم دقت کارگر برا جه،ینتشد و در  نیآموزش آنال

 است. انیاز مرب یاریبا بس باطاز راه دور در حال حاضر در ارت یریادگیجهت آموزش و  رییو تغ یمحوطه دانشگاه

اثبات  "به اثبات  یآموزش یهاعلم داده یبرا یعیطب یفرصت تجرب کیبه عنوان  ماتیشدن تعل ریگهمه تیموقع یتالش برا

قابل انتقال در آموزش  یرویبه عنوان ن ریاخ یهادر سال "1داده سازی"است که  ییهاراه انگریب یتالیجید یهاآموزه یایمزا "

 "درباره  یو تكنولوژ مساله خاص از آموزش, رسانه کیخود به  ی( در معرف2019)2 یتراست. همانطور که جارک و براشده یمعرف

, بلكه ترس مرتبط با شوندیم یسازمان ده یریادگیکه آموزش و  ییهاقرار دادند, چرا که نه تنها روش "آموزش  یداده ساز

ها , تالشدگاهید نی(. از ایتر)جارک و برا کندیم جادی( را ادی, روابط قدرت و )جدیخصوص میحر لیاحترام به نظارت و کنترل, مسا

قابل  یبلند مدت برا یهااز آرمان دیشد اریبه درک بس ازین ریگهمه یماریدر طول ب لیآموز از تحصنشان دادن تجربه دانش یبرا

 شیآزما کیبه عنوان  19-کووید ریگهمه یماریدارد. ب تنظار یهاکیو تكن ریفراگ یهایآورفن قیخواندن به عنوان اعداد از طر

ها, پژوهشگران و طرفداران داده منافع شرکت شبردیو پ تیکه ممكن است باعث تقو یوزش به طرقانبوه آم اسیدر مق یشگاهیآزما

 یماریب نیبتوانند در طول ا ات کنندیاشاره م دیجد یآموز به سكوهادانش هاونیلی. از آنجا که مردیگیشود, تحت درمان قرار م

ثبت مشخصات و اطالعات دانش  یداده و استفاده از داده برا یصوصخ میاز حر یداشته باشند, نگران یدسترس لیبه تحص ریگهمه

 امر اصـلی، هایمؤلفه ازجمله است، نمایان دانشگاه در دیجیتال تحول تعریف در که طور همان شود. لیبه تمرکز تبد دیآموزان با

 زمان هم غیر و زمان هم تعامالت استادان و دانشجویان بین دیجیتالی دانشگاه در است. دیجیتال فضای در یادگیری -یاددهی

 و دارد وجود دور راه از سنتی آموزش مورد در که طور همان نیستند، دور فاصله در دیگر دانشجویان که معنا این به. است برقرار

 یادگیری در که طور همان -ندارد بستگی خاصی هایساعت یا و درس هایکالس به محدود بیشتر یادگیری و آموزش اینكه

 کودک مهد از آموزش طیف کل در بلكه هادانشگاه در فقط نه دیجیتال یادگیری هایروش دارد وجود دانشگاهی محیط بر نیمبت

 جملـه از هاسیسـتم این در که شد تأکید و اشـاره نكتـه ایـن به گذرا باال، هایبخش .در کندمی نفوذ درسی هایبرنامه در باال به

 تحول فرایند در که است علمی هیات دیجیتال هایقابلیت شامل آمادگی ایـن. اسـت مدرسـان دگیآمـا موفقیـت، مهـم عوامـل

 هایقابلیت و ایرسانه و اطالعاتی سواد بر تسلط ها،قابلیت این جمله از. است برخوردار ویژه اهمیتی از نیـز دانشـگاه در دیجتال

 نشان مستقل طور به همه. است شده انجام دیجیتال دانشگاه مورد رد مطالعات از ایمجموعه است. دیجتال فضای در تدریس

 است آموزش هایهزینه کاهش همزمان و دانشجویان نام ثبت افرایش در توجهی قابل پتانسیل دارای دیجیتال دانشگاه اندکهداده

                                                      
1  .  datafication 

2  .  Jarke & Breiter 
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 غیر و فیزیكی هایهزینه وجود: هجمل از بیاورند روی دیجیتالی دانشگاه سمت به ترسریع هرچه کشورها که شده باعث امر این

 مرزی برون علمی هایمسافرت حتی و شهری فرسایطاقت گاهی و مسافرتی هزینه از اعم ها دولت برای سنگین بسیار فیزیكی

 و هادانشگاه) سال هر صورت به اماکن نوسازی و تجهیز و نگهداری هزینه کشور، از خارج هایدانشگاه استادان و دانشجویان

 علمی رقابت توان کاهش موجود، هایکتابخانه جمله از زیاد فضای اشغال و کتاب چاپ هایهزینه ،(آموزشی هایمؤسسه

 برگزاری جهانی، تحوالت با همسویی در کشور هایدانشگاه حضور شدن رنگکم المللی،بین عرصه در کشور هایدانشگاه

 دوره در عالی آموزش هایفعالیت همه  باشد؟می دیجیتالی دانشگاه اهمیت ندهدهنشان موارد این همه که...  و المللیبین وبینارهای

 دانشجو، زندگی اداری، فرآیندهای مدیریت تحصیلی، تقویم جمله؛ از است گرفته قرار تاثیر تحت کامالً هادانشگاه در پاندمی

 ارتباطی، هایوارهعادت علمی، اجتماع ،فرهنگی و آموزشی-پژوهشی کارکردهای عالی، آموزش مالی منابع سازمانی، فرهنگ

 زندگی فرآیندهای تمام و است جانبههمه تاثیری عالی آموزش نهاد بر کرونا بحران تأثیر بنابراین. غیره و تجهیزات و هازیرساخت

 گرفته شكل عالی آموزش در کرونا گفتمان که است دلیل این به هااین یهمه و اندکرده تغییر بحران این تاثیر تحت آکادمیک

 مادام یادگیری برای ارزشمند ابزاری به شدن تبدیل حال در سرعت به دیجیتالی سواد که همانطور متعدد  نتایج به وجه با . است

 رسدمی نظر به میشود. محسوب ارزشمند گذاری سرمایه یک(  استادان و  دانشجویان) یادگیرندگان  مهارت افزایش ٬شودمی العمر

 طرف از.  است شده معطوف مجازی هایآموزش به تریبیش توجه و شده جدیدی فاز یک وارد ما کشور در جازیم آموزش که

. اند. شده واقف الكترونیكی یادگیری بر مبتنی هایآموزش و دور راه از آموزش اهمیت بر پیش از بیش نیز امر مسؤولین دیگر،

 خود به جدیدی صورت کرونا پسا دوران در دیجیتال هویت دنیای. اندداشته گریكدی بر دوسویه تاثیر کرونا ویروس و دیجیتال هویت

 را مجازی فضای در دیجیتال هویت مدیریت بلوغ و پیشرفت سرعت بیماری این داشت، اذعان توانمی مجموع در. گرفت خواهد

 آموزش در اثربخش راهبردی دیجیتالی، رییادگی برای مناسب بستری عنوان به دیجیتالی دانشگاه اساس، این بر. است داده افزایش

 از پس و کرونا شرایط با مقابله در مؤثری رهیافت دیجیتالی دانشگاه به پرداختن شودمی مطرح را آن از پس و کرونا دوران در عالی

 است آن تحقق موانع و عوارض به نسبت هوشیاری و اولیه بسترهای ایجاد و گذاری سیاست نیازمند خودش این، وجود با است آن

 در نوپدید فرصتی درست، اجرای و فهم با بلكه نشود اثر کم ضعیف، و نادرست اجرای خاطر به عالی آموزش تكاملی دستاورد این تا

 الزم هایزیرساخت توسعه با که رود می انتظار آورد.بنابراین وجود به کنونی، بحرانی شرایط به پاسخگویی ، و عالی آموزش تكامل

 کسب تجارب از استفاده و محور، تعامل آموزشی افزارهای نرم تولید آن، سرعت افزایش و اینترنت سراسری شبكه سعهتو قبیل از

 در آموزش نوع این کرونا، شیوع یافتن پایان از بعد حتی و باشیم کشور در مجازی آموزش روزافزون رونق شاهد پاندمی این در شده

  .باشد داشته تداوم حضوری آموزش کنار

 دیجیتال ماتخد با. کند روشن ار جامعه و آوریفن بین رابطه در مدتطوالنی تغییرات از چیزی است ممكن پاندمی آموزش

 صوصیخ حریم و اقبتمر کاربردهای بر سر جاری هایتنش در همچنین) مشكلی هر برای راه حلی عنوان به یافته تطابق
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