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Abstract 
Objectives: This research aims to extract and categorize the components of an intelligent 

university to provide a conceptual framework. 

Methods: The current qualitative research was developed using a meta-composite strategy. 
Therefore, the specialized keywords of the research, Smart university, smart higher education, 

digital university, digital higher education in reliable scientific bases, Science Direct, Springer, 

Wiley Online Library, ERIC, Sage Journals, and Emerald were searched in the time frame (2010 
- 2020). Among the 75 articles obtained, 25 made it to the final analysis. In order to achieve the 

goal of the research, three questions were designed: What are the main components in the 

conceptual framework of a smart university? What factors have caused the emergence of 
complex conditions and the emergence of a smart university? What are the underlying factors 

for establishing a smart university? 

Results: The findings in identifying the components of a smart university include: smart 
pedagogy (smart teaching, smart learning, smart assessment); Smart research (intelligence of 

research, capacity building of research), smart academic entrepreneurship (continuous 

interaction with industry, consulting and career services); Smart governance (good governance 
based on intelligentization, intelligent leadership of higher education); Smart modern 

management (smart management of higher education, smart management in universities); Smart 

campus (smart class, smart environment, green and smart sustainability of the campus, smart 
architecture in the campus); Smart technologies (technical-statistical, high-level technologies, 

smart rules and regulations); Smart capacity building (development of hard and technological 

infrastructure); Smart finance (mechanisms for providing and allocating financial resources, 
smart financial management) and smart human resources (smart faculty members, smart 

students, smart employees and smart human resources management). In response to the second 

question, three factors; cultural contexts (change in academic and extra-academic culture); 
motivational-attitudinal fields (motivational field, attitudinal field); competitive fields 

(intensification of competition inside and outside higher education), and dual factors; The 

proliferation of technological transformations (the development of non-educational 
technologies, the development of educational technologies), the emergence of biological 
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changes (biological changes, academic changes) had an effect on the smart-university. Then, in 

addition to the theme network, the three-dimensional conceptual framework of the smart 

university is also drawn. 
Conclusions: All in all, due to the developments in the fields of technology and the change 

in the structure and nature of past academic models, and the move towards smart universities, 

along with the occurrence of unknown events such as the Covid-19 epidemic, it has made it 
difficult to return to the past academic practices. However, in order to align with these 

developments, willingly or unwillingly, higher education systems have moved towards 

intelligentization for survival and activism in dynamic conditions. Based on the ten components 

identified in this research, higher education policymakers and university managers can 

formulate and implement strategies and programs for making universities smarter according to 

this component. 

 

Keywords: Smart University, Intelligentization of Higher Education, New Generation of 

University, Smart Campus, Covid-19 Pandemic. 
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منظوربههایدانشگاههوشمندبندیمؤلفهاستخراجودسته

4)یکمطالعهفراترکیب(ارائهیکچارچوبمفهومی
 

 

 احمد کیخا
روانشناسی و  ۀریزی آموزشی، دانشکد دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه

 ahmadkeykha@ut.ac.irتربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  علوم
 

 چکیده

منظور ارائه یک چارچوب مفهومی  های دانشگاه هوشمند به بندی مؤلفه استخراج و دستههدف پژوهش حاضر  هدف:
 است. 

های تخصصی  است. در این راستا، کلیدواژه پژوهش کیفی حاضر با استفاده از راهبرد فراترکیب تدوین شده  : روش
های معتبر  لی دیجیتال در پایگاهعا عالی هوشمند، دانشگاه دیجیتال و آموزش پژوهش شامل دانشگاه هوشمند، آموزش

در بازه زمانی  Science Direct ،Springer ،Wiley Online Library ،ERIC ،Sage Journals ،Emeraldعلمی 
مقاله به تحلیل نهایی راه یافت. در راستای  22مقاله به دست آمده در نهایت  02( جستجو شدند. از میان 2222 - 2202)

اند؟ چه عواملی سبب به  های اصلی چارچوب مفهومی دانشگاه هوشمند کدام سه پرسش مؤلفه دستیابی به هدف پژوهش،
ای برای استقرار دانشگاه هوشمند  است؟ عوامل زمینه  وجود آمدن شرایط پیچیده و پیدایش دانشگاه هوشمند شده

 ریزی شد. اند؟ طرح کدام
شامل: پداگوژی هوشمند )آموزش هوشمند، یادگیری  های دانشگاه هوشمند براساس نتایج حاصل، مؤلفه ها: یافته

کارآفرینی هوشمند  سازی پژوهش(، هوشمند، ارزیابی هوشمند(؛ پژوهش هوشمند )هوشمندسازی پژوهش، ظرفیت
دانشگاهی )تعامل مستمر با صنعت، خدمات مشاوره و شغلی(؛ حکمرانی هوشمند )حکمرانی خوب بر مبنای هوشمندسازی، 

عالی، مدیریت هوشمند در دانشگاه(؛  نوین هوشمند )مدیریت هوشمند آموزش عالی(؛ مدیریت  زشرهبری هوشمند آمو
پردیس هوشمند )کالس هوشمند، هوشمندسازی محیط، پایداری سبز و هوشمند پردیس، معماری هوشمند در پردیس(؛ 

سازی هوشمند )توسعه  ظرفیت های سطح باال، قوانین و مقررات هوشمند(؛ آماری، فناوری-های هوشمند )فنی فناوری
مالی، مدیریت مالی هوشمند( و   های سخت و فناورانه(؛ مالیه هوشمند )سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع زیرساخت

نیروی انسانی هوشمند )اعضای هیأت علمی هوشمند، دانشجویان هوشمند، کارکنان هوشمند و مدیریت منابع انسانی 
های فرهنگی )تغییر در فرهنگ دانشگاهی و  گانه؛ زمینه ش دوم، عوامل سههوشمند( است. در پاسخ به پرس

های رقابتی )تشدید رقابت داخل و  نگرشی )زمینه تشویقی، زمینه نگرشی(؛ زمینه -های تشویقی فرادانشگاهی(؛ زمینه

                                                           
ک چارچوب مفهومی )یک مطالعه منظور ارائه ی های دانشگاه هوشمند به بندی مؤلفه (. استخراج و دسته1041کیخا، احمد ) استناد به این مقاله: .1

 DOI: 10.22091/stim.2021.6873.1571. 112-74(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات فراترکیب(.

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  11/10/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  10/10/1011تاری    خ اصالح:  ؛  10/14/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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های  شی، توسعه فناوریهای فناورانه )توسعه فناورهای غیرآموز عالی( و عوامل دوگانه؛ تکثیر دگرگونی خارج از آموزش
آموزشی(، پیدایش تحوالت زیستی )تحوالت زیستی، تحوالت دانشگاهی( بر دانشگاه هوشمند اثرگذار بودند. همچنین 

 است.  دانشگاه هوشمند نیز ترسیم شده  سه بُعدیعالوه بر شبکه مضامین، چارچوب مفهومی 
اوری و تغییر ساختار و ماهیت الگوهای گذشته های فن با توجه به تحوالت پیش آمده در حوزه گیری: نتیجه

، 09-ای همچون اپیدمی کووید های هوشمند در کنار وقوع رخدادهای ناشناخته دانشگاهی و حرکت به سمت دانشگاه
های گذشته دانشگاهی را دشوار ساخته است. لیکن، برای همسویی با این تحوالت خواه و ناخواه  بازگشت به شیوه

های  اند. براساس مولفه گری در شرایط پویا، به سمت هوشمندسازی پیش رفته عالی برای بقاء و کنش  های آموزش نظام
توانند با توجه به این مولفه  ها می عالی و مدیران دانشگاه گذاران آموزش گانه شناسایی شده در این پژوهش، سیاست ده

 سازی کنند. دوین و پیادهها ت هایی را برای هوشمندسازی دانشگاه ها و برنامه استراتژی

 

های نسل جدید، پردیس هوشمند، پاندمی  عالی، دانشگاه دانشگاه هوشمند، هوشمندسازی آموزش ها: کلیدواژه

 ، آموزش هوشمند، پژوهش هوشمند.09-کووید
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 . مقدمه1

ب شوند و متناس کار گرفته می های گوناگون به های اطالعاتی و ارتباطی در زمینه امروزه فناوری
هایی که ما در آن  است محیط یابند. این شرایط سبب شده  با نیازهای انسان تطبیق و سازگاری می

 1ها و سنسورهای فناورانه سازند. بنابراین، با یک محیط هوشمند کنیم را مجهز به پردازنده زیست می
ای هوشمند ه هایی هستند که افراد با دستگاه های هوشمند محیط مواجه هستیم. منظور از محیط

روز  ها باید برای برآورده ساختن نیازهای متنوع کاربران سازماندهی و به سروکار دارند. این دستگاه
هایی  ها نیز در چند دهه اخیر دچار دگرگونی (. فناوری2101و همکاران،  2رسانی شوند )البوشوتی

تر برای  ن به اشیاء کوچکاکنو های موبایل شخصی و هم های خانگی به دستگاه اند و از رایانه شده
ها در حال تبدیل شدن به  اند. بدین سبب تمامی وسایل زیستی انسان تکامل یافته 3اینترنت اشیاء

(. توسعه 2101، 4شوند )گرینگارد ها کنترل می های هوشمندی هستند که به واسطه فناوری دستگاه
سطح مهد کودک تا  های آموزشی از های هوشمند به شکل قابل توجهی بر نظام فن آوری

(. بنابراین، 2121الله و الراشد،  ؛ مین2101و همکاران،  5الله است )مین  عالی اثرگذار بوده آموزش
عالی نیز در یک مسیر مشابه در حال حرکت هستند؛ چراکه  ها و موسسات آموزش دانشگاه
حوه یادگیری نیز ها و ن تنها بر محتوای آموزشی، بلکه بر چگونگی ارائه آموزش ها نه فناوری

هایی همچون هوش مصنوعی شکل نوینی از دانش و پژوهش را در  اند. فناوری گذار بوده تأثیر
(. بدین سبب تغییرات فناورانه باید به 2101، 6اند )دنیل  گذاری کرده های دانشگاهی پایه نظام

رود  ها انتظار می ها منعکس شوند؛ زیرا همواره از دانشگاه صورت اصالحاتی در ساختار دانشگاه
خدمات با کیفیتی را متناظر با شرایط موجود جوامع ارائه کنند. عرضه خدمات و مسئولیت 

و  7های جهانی باقی بمانند )کوکلی ای باشد که در سناریوی رقابت ها باید به گونه اجتماعی دانشگاه
 (. 2104همکاران، 

                                                           
1. Smart Environment (AmI) 

2. El-Bishouty 
3. IoT 
4. Greengard 
5. Min-Allah 
6. Daniel 
7. Coccoli 
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های جامعه در  از با دیگر زیرسیستممثابه یک زیرسیستم اجتماعی ب عالی به های آموزش نظام
های  گذارند. بنابراین، نظام ها تأثیر می پذیرند و بر آن ها تأثیر می تعامل دوسویه هستند. از آن

های نوین در ساختارهای درونی  کارگیری فناوری دانشگاهی نیز همگام با این تحوالت فناورانه با به
و انتظارات نوظهور فناورانه اجتماعی و فردی جامعه  خود باید خدمات نوینی را متناسب با نیازها

عالی است. چراکه در چنین  ای در آموزش ارائه کنند. این امر متضمن تحوالت بنیادین و ریشه
تواند در جهان پویا، ایستا بماند. ایستایی  انداز دانشگاه نمی ها و چشم شرایطی کارکردها، ارزش

، 1مرگ و نابودی آنها خواهد بود )باالس، جاسمین و شیلی ها در شرایط پویا به معنای دانشگاه
ای مواجه هستیم؛ ازجمله این  های پیچیده و ناشناخته عالوه بر این، امروزه با بحران (.2101
ها اثرات قابل توجهی را پدید  گیر فعلی جهان که بر ابعاد گوناگون زیستی انسان های همه بحران
ای را نیز  این پاندومی عالوه بر شرایطی زیستی، تأثیرات گسترده است. 01-، پاندمی کووید آورده

های آنالین  ها را وادار به ارائه آموزش عالی جهان داشته و بسیاری از دانشگاه های آموزش بر نظام
هایی  عالی به ویژه برای دانشگاه بر این، تأثیرات منفی در بازارهای جهانی آموزش است. عالوه کرده 

(. با 2121، 2است )پروتا  المللی هستند، روا داشته درآمدزایی از طریق دانشجویان بینکه متکی بر 
عالی برای یک دوره  این وجود، برای بسیاری از پژوهشگران این پرسش پیش آمده که آیا آموزش

های  (. خواه و ناخواه نظام2121، 3دیجیتال در آینده آماده است؟ )هولدن و ولتسیانوس
اند و گریزی جز بازنگری در ساختارها و کارکردهای خود  این شرایط مواجه شده عالی با آموزش

های دانشگاهی  برای بقاء و عملکرد اثربخش در چنین شرایطی ندارند. بنابراین، پس از تغییر نسل
 توان آن را دانشگاه هوشمند که می ایم دانشگاهی مواجه نسل جدیددر ادوار تاریخی، امروزه با 

  نام نهاد.
های دانشگاهی با یک شرایط پیچیده  توان گفت امروزه نظام با عطف به مطالب پیشین، می

ای را فرا روی  های تازه ها و افق سو تحوالت فناورانه که روز به روز زمینه اند. از یک مواجه شده
 است که با بکارگیری این  های دانشگاهی را ناچار کرده گشاید، نظام های دانشگاهی می نظام

های خود ایجاد کنند.  های حکمرانی و زیرساخت ها، شیوه هایی را در کارویژه ها، دگرگونی فناوری
                                                           

1. Blass 
2. Perrotta 
3. Houlden & Veletsianos 
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و   همه جهان را در برگرفته 01-ای همچون پاندمی کووید های ناشناخته از سوی دیگر، بحران
تواند  است. الگوی دانشگاه هوشمند می  ای مواجه کرده های دانشگاهی را نیز با شرایط ویژه نظام

های نوین، بیشترین  پاسخی مقتضی به این شرایط و تحوالت باشد. این الگو با بکارگیری فناوری
 قرابت را با تحوالت فناورانه و شرایط ناشناخته امروز جهان دارد.

های  لیکن در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فراترکیب سنتر، و تلفیق و تحلیل یافته
تری از زوایای گوناگون موضوع به دست آید.  شود شمای جامع می مطالعات انجام شده، تالش

تری  مند آن به موضوع، برای ایجاد شناخت عمیق های این روش، نگرش نظام چراکه یکی از مزیت
از پدیده مورد مطالعه نسبت به مطالعات منفرد است. لیکن، نوآوری پژوهش حاضر روش آن 

های مروری،  ن حوزه، با استفاده از این روش و دیگر روشهای مشابه در ای است؛ چراکه در پژوهش
 ای انجام نشده است.  مطالعه

 . اهداف و سواالت پژوهش2

منظور ارائه یک  های دانشگاه هوشمند به بندی مؤلفه هدف پژوهش حاضر استخراج و دسته
 باشد. برای دستیابی به این هدف، سه پرسش اساسی مطرح است: چارچوب مفهومی می

 اند؟ های اصلی چارچوب مفهومی دانشگاه هوشمند کدام ؤلفهم 
  است؟ چه عواملی سبب به وجود آمدن شرایط پیچیده و پیدایش دانشگاه هوشمند شده 
 اند؟ ای برای استقرار دانشگاه هوشمند کدام عوامل زمینه 

 نظری . چارچوب 3

عالی و شرایط  ظام آموزشمفهوم نوپدیدی برآمده از تحوالت اخیر در ن 1دانشگاه هوشمند
زیستی است. در واقع، مفهوم دانشگاه هوشمند یک مفهوم نوپدید و در حال تحول است که مبتنی 

های  افزاری، کالس های سختافزارهای هوشمند، سیستم بر ادغام خالقانه مفاهیم نوآوری، نرم
عالی  در نظام آموزش 2های فنی، پداگوژی هوشمند های پیشرفته و سیستم عامل هوشمند با فناوری

(. در تعریفی دیگر، دانشگاه هوشمند مفهومی بوده که 2107و همکاران،  3مدرن است )اسکوف
                                                           

1. Smart University 
2. Smart pedagogy 
3. Uskov 
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(. چنین تعریفی، تصویری 2101، 1مستلزم نوسازی کامل در کلیه فرایندهای آموزشی است )گوپان
لکرد و ارتقاء کیفیت های نوین برای بهبود عم گیری از فناوری دهد که با بهره از دانشگاهی را می

های هوشمند  (. تمرکز اولیه دانشگاه2107و همکاران،  2کند )آلدووا آموختگان خود عمل می دانش
در قلمرو آموزش است؛ اما تحوالت و تغییرات فناورانه دیگر قلمروها همچون مدیریتی، حفاظتی و 

شود. در واقع با  ل میهای دانشگاه را نیز شام امنیتی تا فراگردهای زیست محیطی در پردیس
های  حل یابد. این تغییرات منجر به اتخاذ راه های پیشرفته، فرایندها تغییر می کارگیری فناوری به

علمی  های دانشگاهی برای ارتقاء کیفیت زیستی و بهبود عملکرد اعضای هیأت  هوشمند در محیط
 (.2106و همکاران،  3شود )باکن و دانشجویان می

های سطح باال در  توان صرفًا دانشگاهی با فناوری وم دانشگاه هوشمند را نمیبا این وجود مفه
شمار  های این دانشگاه به درون دانشگاه دانست. مباحث فناورانه تنها یکی از متغیرها و مؤلفه

های گوناگونی را برای این الگوی دانشگاهی در نظر گرفت. این  آیند. لیکن، باید متغیرها و مؤلفه می
پذیرد. بنابراین، دانشگاه هوشمند در قالب  اه از عوامل متکثری در سطح کالن و خرد تأثیر میدانشگ

های اقتصادی تا سطوح  یک اکوسیستم هوشمند از سطوح کالن همچون حکمرانی و زیرساخت
های اجتماعی باز  مثابه زیرسیستم ها به گیرد. چراکه دانشگاه ای، فرهنگ جامعه را در برمی زمینه

های جامعه هستند و در بستری به  شوند که در تاثیر و تأثر مستمری با دیگر زیرسیستم اشته میپند
پردازی آن در ادبیات پژوهش است. چراکه   اند. اولین مسئله متناقض، در مفهوم نام محیط قرار گرفته

ند. نکته مهم پندار برخی از پژوهشگران به ناروا دانشگاه دیجیتال و دانشگاه هوشمند را مترادف می
در تفاوت بین دانشگاه هوشمند و دانشگاه دیجیتال است. نوعی رابطه کل و جزئی بین این دو 

ها وجود دارد.  هایی در ساختارهای درونی آن الگوی دانشگاهی برقرار است. با این وجود قرابت
ا سطح باالی بسیاری از جمله شیوه حکمرانی و فرهنگ دانشگاهی ادغام شده ب  عوامل خرد و کالن

های نوین معطوف به ساختارهای درون  طلبد، اما دانشگاه دیجیتال بیشتر فناوری فناوری را می
هایی در سطح دانشگاه دارند، اما دانشگاه  دانشگاهی است. بنابراین، اگرچه این دو الگو قرابت

الگو را به درستی  یابد. برخی از پژوهشگران نیز این دو هوشمند در زمینه و بستر هوشمند معنا می
                                                           

1. Gopane 

2. Aldowah 
3. Bakken 
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برای دانشگاه  1تر پردازی خود از صفت تفضیلی بنابراین، در مفهوم اند. از یکدیگر متمایز ساخته
اند که به لحاظ کارکردی و ساختاری با آنچه در این پژوهش از دانشگاه  هوشمند استفاده کرده

های نظری دانشگاه  در ادامه به شناخت شالوده شود، همگرایی دارد. هوشمند تصویرسازی می
 شود. هوشمند پرداخته می

افزایش تعامالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی  :2شدن ( نظریه جهانی 0
است. با  ها و پیدایش دهکده جهانی شده  جوامع منجر به ایجاد تغییر در همه ابعاد زیستی انسان

های نوین، موجبات پدید آمدن  فناوری توجه به همگرایی بیشتر میان جوامع، همزمان با پیشرفت
های نظری  توان ریشه نظر می است. از این نقطه عالی شده  های آموزش شرایط خاصی در نظام

ازجمله پژوهشگرانی که به مطالعه  شدن کندوکاو کرد. های هوشمند را در نظریه جهانی دانشگاه
 4(، باربلس تورس2114) 3ان به سینگتو اند، می شدن پرداخته های آموزشی و جهانی پیرامون نظام

 ( اشاره کرد.2111)
ای مبتنی بر اطالعات و دانش،  جامعه اطالعاتی به عنوان جامعه :5( نظریه جامعه اطالعاتی2
شود. با این وجود، جامعه اطالعاتی مفهومی در حال تکامل بوده و اکنون در  پردازی می مفهوم

عصر اطالعات، این جامعه تکامل خواهد یافت و  گیری است. با پیشرفت دوران گذار و شکل
(. لیکن، پایه اصلی 2114، 6زاده ای یکپارچه بر پایه اطالعات شکل خواهد گرفت )عیسی جامعه

این نظریه و عامل پیشران در پیدایش تغییرات، فناوری اطالعات است. تعمیم این نظریه به دانشگاه 
ها بر شدت این  ست که با توسعه این فناوریهای اطالعاتی ا هوشمند، نقش محوری فناوری

شود. ازجمله پژوهشگرانی که به نظریه جامعه  های مختلف جامعه افزوده می تغییرات در الیه
 ( اشاره2111) 8( و نیواال2111) 7توان به گارنهام اند، می اطالعاتی در نظام آموزشی پرداخته

 کرد.
                                                           

1. Smarter 
2. Globalization theory 
3. Singh 
4. Burbules & Torres 
5. Information Society Theory 
6. Isazadeh 
7. Garnham 
8. Nivala 
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رگانیسم، وابستگی متقابلی با محیط خود دارد و در نظریه پیچیدگی، یک ا: 1( نظریه پیچیدگی3
شود و با تکرار این  دهد. در نتیجه به طور فعال دگرگون می به تغییرات محیطی واکنش نشان می

بازگشتی تغییراتی پویا و مداومی را برای سازگاری با محیط خود ایجاد  -روند به صورت رفت
توان از این منظر تفسیر و تبیین کرد که با فرض  د میکند. داللت این نظریه را بر دانشگاه هوشمن می

گری داشته باشند  ای کنش ها باید به گونه بینی بودن تحوالت آینده، دانشگاه پیچیدگی و غیرقابل پیش
ها  آوری داشته و خود را سازگار سازند. عالوه بر این، پیشرفت فناوری که بتوانند در این شرایط تاب

های  کارگیری فناوری ساخته برای بقاء و دوام، به سمت هوشمندسازی و به ها را ناگزیر دانشگاه
گویی به نیازهای گوناگون حرکت کنند. ازجمله پژوهشگرانی که به نظریه  سطح باال برای پاسخ

توان به  اند، می عالی و سازگاری دانشگاه با شرایط در حال تغییر پرداخته پیچیدگی در نظام آموزش
 اشاره کرد. (2110) 2اسپورن

 . پیشینه پژوهش4

( در پژوهشی به بررسی آمادگی دانشجویان برای یادگیری هوشمند 2101) 3پولووا و کلیمووا
ین به جزء جدایی پرداختند. نتایج نشان داد که امروزه یادگیری به واسطه فناوری ناپذیری از  های نو

های  های یادگیری فرصت وع سیستمبر این، این ن است. عالوه عالی تبدیل شده  های آموزش نظام
کنند. همچنین با بررسی یک دانشگاه، به این  ها ایجاد می بیشتری را برای یادگیری از طریق فناوری

مسئله پرداختند که دانشجویان برای یادگیری به چه میزان از دستگاه هوشمند تلفن همراه استفاده 
را در یادگیری خود   دانشجویان این فناوری درصد از 46های این بخش نشان داد  کنند. یافته می

 گیرند.  کار می به
سیم در  های نوین بی آوری (، در پژوهشی به بررسی ادغام فن2101و همکاران ) 4خمیسه

ها و  های هوشمند با ارائه سیستم های دانشگاه هوشمند پرداختند. نتایج نشان داد که پردیس پردیس
های سریع بدون دخالت  های هوشمند، دارای قابلیت واکنش ریهای با پشتیبانی از فناو دستگاه

سیم در یک  های بی ها چارچوبی پیشنهادی را برای معماری و ادغام شبکه عامل انسانی هستند. آن
                                                           

1. Complexity theory 
2. Sporn 
3. Poulova & Klimova 
4. Khamayseh 
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پردیس دانشگاه هوشمند برای تقویت ارتباط بین دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدیریت ارائه 
 کردند.

های هوشمند به این نتیجه رسیدند که  در بررسی وضعیت پردیس(، 2106) 1الغامدی و شتی
ها، بر  جویی در هزینه زیست و صرفه عواملی همچون ارائه خدمات با کیفیت، حفاظت از محیط

 های هوشمند اثرگذار بوده است.  توسعه پردیس
 های ها و سیستم ها، مؤلفه بندی ویژگی (، در پژوهشی به طبقه2106اسکوف و همکاران )

کارگیری  ها شامل: الف( به ها و ویژگی داد که این مؤلفه دانشگاه هوشمند پرداختند. نتایج نشان 
راهبردهای هوشمند در آموزش و یادگیری، ب( ارائه خدمات منحصر به فرد بسیار پیشرفته به 

های  دانشجویان در محیط دانشگاه و دانشجویان از راه دور/ آنالین، ج( وجود مجموعه کالس
وشمند مبتکرانه با تعامل از راه دانشجویان با اعضای هیأت علمی، د( طراحی و توسعه محتوای ه

های  های ویدئویی و آزمون ای مبتنی بر وب با ارائه به شکل مشارکتی، سخنرانی یادگیری چندرسانه
 تعاملی مبتنی بر وب و ارزیابی دانش فوری دانشجویان است.

های هوشمند در آفریقای جنوبی نشان دادند که  توسعه پردیس(، در واکاوی 2107) 2ماالتیجی
عالی آفریقا مناسب نیست و نیازمند طراحی  ها در شرایط فعلی آموزشوضعیت هوشمندی پردیس

سازی و  توان با متناسب باشد. بنابراین، می تری در زمینه هوشمندسازی می چارچوب مناسب
ها  پایی با شرایط کشور آفریقای جنوبی، از آنهای هوشمند کشورهای ارو سازی چارچوب بومی

 استفاده کرد.
(، در پژوهشی به واکاوی پداگوژی هوشمند در دانشگاه هوشمند 2107اسکوف و همکاران )

( یادگیری از طریق 0های این نوع پداگوژی شامل:  پرداختند. با توجه به نتایج بدست آمده، ویژگی
( یادگیری 1( یادگیری مبتنی بر متن، 4( آموزش تطبیقی، 3ی، ( یادگیری مبتنی بر باز2انجام کار، 

 ( یادگیری متقاطع و2گری شخصی،  ( یادگیری مبتنی بر پرسش7( یاگیری تحلیلی، 6مشترک، 
 ( یادگیری مبتنی بر روبات و سایر رویکردهای پیشرفته مبتنی بر فناوری است. 1

دانشگاه هوشمند پرداختند. براساس  (، در پژوهشی به ساخت پردیس2102و همکاران ) 3کائو
                                                           

1. Alghamdi & Shetty 
2. Malatji 
3. Cao 
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های جدید نظیر بیگ  های ساخت پردیس دانشگاه هوشمند شامل: فناوری نتایج بدست آمده، مؤلفه
ها، مدیریت  دیتاها، رایانش ابری، اینترنت اشیاء، اینترنت همراه، بسترهایی برای تبادل داده

 یکپارچه، سیستم خدمات شخصی و تلفن همراه است. 
های آموزشی  (، در پژوهشی به بررسی دیدگاه2101) 1تیستا، مدیناکاردیناس و گروئروبا-ریکو

و فناوری اینترنت اشیاء در دانشگاه هوشمند پرداختند. در این پژوهش اینترنت اشیاء، در مفهوم 
نوظهور دانشگاه هوشمند بررسی شد. در این راستا، مسئله، فرضیات و چارچوب مفهومی در زمینه 

های هوشمند، از طریق نقش اینترنت اشیاء به عنوان یک عنصر  های دانشگاه و ویژگی اصالحات
 ها ارائه گردید. اساسی در اجرای پروژه

(، در پژوهشی به بررسی ادراک ذینفعان از معیارهای 2121) 2احمد، عبدوالناج و صبور
ت آمده معیارهای پردیس هوشمند دانشگاه آمریکایی شارجه پرداختند. با توجه به نتایج بدس

انداز روشنی برای  پردیس هوشمند دانشگاهی شامل: مدیریت تغییر، اراده برای تغییر، تعریف چشم
گاهی از فناوری ها، تشویق اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای اجرای  تحول هوشمند، آ

 های پردیس هوشمند، آموزش کافی و انگیزه همه ذینفعان شناسایی شدند.  برنامه
به سمت مدیریت پردیس هوشمند: تعریف »(، در پژوهشی با عنوان 2120و همکاران ) 3کزوال

توانند از  ، نشان دادند که کاربران می«گیری از طریق طراحی داشبوردالزامات اطالعاتی برای تصمیم
رار، داشبورد، برای ارزیابی عملکرد نمونه کارها و تعیین مداخالت استفاده کنند. همچنین از طریق تک

شوند. لیکن، از این  قابلیت استفاده از داشبوردهای مدیریتی بهبود یافته و نیازهای اطالعاتی بازتولید می
 توان برای تعیین نیازهای اطالعات اینترنت اشیاء پردیس هوشمند استفاده کرد.  پذیر میروش توجیه

 ه کرد:بندی پیشینه پژوهش حاضر، باید به دو نکته اشار در ارزیابی و جمع
اواًل، همه مطالعات به صورت موردی در کشورهای مختلف به بازکاوی دانشگاه هوشمند 

های مطالعات  اند. بنابراین، نوآوری پژوهش حاضر پر کردن این خالء پژوهشی و سنتز یافته پرداخته
دهنده نوپدیدی موضوع دانشگاه  انجام شده به صورت جامع است. ثانیًا، برایند پیشینه نشان

ها در زمینه آمادگی و نیازسنجی برای دانشگاه هوشمند، شناسایی  هوشمند است؛ چراکه پژوهش
                                                           

1. Rico-Bautista 
2. Ahmed 
3. Valks 
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ها، پایش وضع  های نوین بر پردیس آوری های دانشگاه هوشمند، ارزیابی آثار ادغام فن ویژگی
موجود از حیث هوشمندی دانشگاه و غیره انجام شده است که نشان از آغاز راه و حرکت به سمت 

 عالی جهان دارد. اه هوشمند در نظام آموزشدانشگ

 . روش پژوهش5

است. فراترکیب روشی برای شناخت  استفاده شده  1در این پژوهش کیفی از روش فراترکیب
، 2است )هون تر و ایجاد یک خالصه مبتنی بر شواهد علمی در یک قلمرو موضوعی خاص ژرف

ضوعات، استخراج نکات کلیدی و مضامین (. فراترکیب مربوط به درک، توصیف و تفسیر مو2103
(. بر این اساس، 2117، 3تکرار شده در یک جریان پژوهشی است )دیکسون وودز، باس و ساتون

( استفاده شد. 2117) 4ای سندلوسکی و بارسو به طور خاص از راهبرد فراترکیب هفت مرحله
مند ادبیات است.  مهای پژوهش بود. مرحله دوم، مرور نظا ریزی پرسش مرحله نخست، طرح

، 6عالی هوشمند ، آموزش5های تخصصی پژوهش شامل دانشگاه هوشمند بنابراین، کلیدواژه
، 11های معتبر علمی ساینس دایرکت ، در پایگاه2عالی دیجیتال ، آموزش8 7دانشگاه دیجیتال

 ( جستجو2121 - 2101در بازه زمانی ) 15و امرالد 14، سیج13، اریک12، ویلی آنالین11اشپرینگر
                                                           

1. Meta-synthesis 

2. Hoon 

3. Dixon-Woods 
4. Sandelowski & Barroso 
5. Smart University 

6. Smart higher education 
رغم تفاوت الگوی دانشگاه دیجیتال با الگوی دانشگاه هوشمند، از کلیدواژه دانشگاه دیجتال نیز استفاده شد؛ زیرا  علی .7

آورند. برخی از  خود دانشگاه هوشمند پدید میتری را برای شناخت  های مطالعات دانشگاه دیجیتال زمینه ژرف یافته
های  ها بین این دو الگو دانشگاهی نظیر پردیس هوشمند، آموزش هوشمند و غیره مشترک هستند. تفاوت در ویژگی یافته

بندی براساس اشتراکات معنایی مفاهیم کلیدی )مضامین  فرادانشگاهی است. با توجه به اینکه در روش کیفی، دسته
 های این مطالعات نیز لحاظ شد. شود، یافته جام میپایه( ان

8. Digital University 
9. Digital higher education 
10. Science Direct 
11. Springer 
12. Wiley Online Library 
13. ERIC 
14. Sage Journals 
15. Emerald 
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المللی بود. در مرحله سوم،  منبع مقاله و گزارش بین 17رفته  شدند. برآیند این کندوکاو، روی هم
های مناسب انجام شد. در این مرحله برای انتخاب مقاالت از نمودار  پاالیش و گزینش پژوهش

ش در (. بازنمایی مراحل پاالیش و گزین2111و همکاران،  2استفاده شد )ماهر 1دهی پریزما گزارش
به ارزیابی کیفیت مطالعات  3است. سپس، با استفاده از فرم کاسپ ( تصویرسازی شده 0نگاره )

کند تا دقت، اعتبار و  سوالی به پژوهشگر کمک می 01اولیه استخراج شده پرداخته شد. این ابزار 
ق های زیر متمرکز است: اهداف پژوهش، منط اهمیت مطالعات را تعیین کند. سواالت بر جنبه

پذیری، مالحظات اخالقی،  ها، انعکاس آوری داده برداری، جمع روش، طرح پژوهش، روش نمونه
ها و ارزش پژوهش. در مرحله بعد، پژوهشگر به  ها، بیان واضح یافته دقت در تجزیه و تحلیل داده

دهد و پس از آن فرمی برای شمارش امتیازات مقاالت ایجاد  هر سوال امتیاز کّمی تخصیص می
 شوند. عالی حذف می 31تر از  کند. براساس امتیازدهی این ابزار، مقاالت با امتیاز کم می

( 01-1( و ضعیف )21-00(، متوسط )31-20(، خوب )41-30(، خیلی خوب )41-11)
بر این، در پژوهش حاضر در امتیازدهی مقاالت مناسب، پژوهشگر  (. عالوه2113، 4)فینفگلد

م کلیدی( مستخرج شده از هر مقاله را نیز لحاظ کرد. براساس فراوانی مضامین پایه )مفاهی
( بود. بر این 7ترین امتیاز ) ( و پایین41امتیازهای داده شده، باالترین امتیاز در بین مقاالت )

منبع پژوهشی برای تحلیل انتخاب شدند. در  21منبع شناسایی شده، در نهایت  17اساس، از 
 شده آمده است. ( فهرست مطالعات گزینش0جدول )

 فهرست مطالعات نهایی گزینش شده -1جدول 

 نام نویسنده سال عنوان مقاله

 عباسی و شیخ RFID 2228  ساخت یک دانشگاه هوشمند با استفاده از فناوری

 کوکلی و همکاران 2201 انداز تغییر سریع دوران دیجیتال های هوشمندتر: چشم دانشگاه

 رای ارائه مدل دانشگاهب PaaS ازده یک تجربه همکاری با استفا
 هوشمندتر

 کوکلی و همکاران 2202

2کاتی 2202 دانشگاه هوشمند یک مفهوم جدید در اینترنت اشیاء
 

                                                           
1. PRISMA 

2. Moher 

3. Critical Appraisal Skills Program (CASP) 
4. Finfgeld 
5. Caţă 
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 نام نویسنده سال عنوان مقاله

سیم در محیط پردیس دانشگاه هوشمند: معماری  های بیآوری ادغام فن
 چارچوب

 خمیسه و همکاران 2202

شدن برنامه یجیتالی عالی: ارزیابی دتغییر دیجیتال در آموزش ارتقاء
 درسی

0کاسکن 2202
 

 اسکوف و همکاران 2206 ها ها، اجزاء و سیستم بندی( دانشگاه هوشمند: ویژگی تاکسونومی )طبقه

ها به عنوان یکی از ارکان جامعه  های هوشمند در دانشگاهکالس
 الکترونیکی

 آگیالر 2206

انشگاه و دانشجوی کاربرد رویکردهای امنیت سایبری دیجیتال در مدیریت د
 هوشمند

 ندیالکووا و همکاران 2206

2کریوکوف و گورین 2206 هاهای دیجیتال به عنوان نوآوری آموزش در دانشگاهفناوری
 

 و همکاران 3باکن 2206 های هوشمند و دانشجویانهای هوشمند، کالسدانشگاه

 اسکوف و همکاران 2200 پداگوژی هوشمند برای دانشگاه هوشمند

1ساندرز، اورادینی و کالمنس 2200 های جدید و قدیمیدریس هوشمند در کالست
 

2استراک، شاناک و تیویتن 2200 های هوشمند: آینده آموزشی دیجیتالدانشگاه
 

های سازی دانشگاهچارچوب تجزیه و تحلیل بیگ دیتاها برای پیاده
 هوشمند

 شمس الدین و همکاران 2208

گاه دیجیتال باز در ماالوی: پیامدهای آن برای برداری از یک دانش نقشه
 آفریقا

6زوزی و چاوینگا 2208
 

 2209 دانشگاه هوشمند: مروری بر دیدگاه آموزشی و فناوری اینترنت اشیاء
باتیستا، مدیناکاردیناس  -ریکو

 و گروئرو

( 2222-2206های پنج ساله توسعه )عالی: نقد برنامهتحول دیجیتال در آموزش
 گاه چینیدانش 02

0شیائو 2209
 

دهندگان معلمان آینده( از ابزارها و نیازهای  استفاده مربیان معلم )آموزش
 عالیدیجیتالی برای مهارت دیجیتال در آموزش

8آمهگ، هلستروم و استیگمار 2209
 

9فیگاردو و آلوارز 2209 های از راه دور اسپانیاانداز دانشگاه تغییرات ساختاری در چشم
 

                                                           
1. Coskun 
2. Kryukov & Gorin 
3. Bakken 
4. Saunders 

5. Stracke 

6. Zozie & Chawinga 

7. Xiao 

8. Amhag 

9. Figaredo & Alvarez 
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 نام نویسنده سال عنوان مقاله

های دیجیتال: یک مطالعه عالی از طریق فناوری چهره آموزشتغییر 
 موردی

0فوکس 2209
 

 های دیجیتال جدید، از فضای موجودآوری توان با تلفیق فنچگونه می
 ها در آینده استفاده کرددر دانشگاه

2دیویویر 2209
 

3گوپان 2209 تکنولوژی بالکچین و دانشگاه هوشمند
 

1کوت و پرینسلو 2222 ر عصر دانشگاه هوشمندکالس هوشمند: مرز جدیدی د
 

دهندگان آموزشی در دانشگاه دیجیتال: توسعه فرد و تولید  تنش برای توسعه
 محصول

 و همکاران 2آچیسون 2222

مرحله چهارم، استخراج اطالعات مقاالت بود. در این مرحله، جزئیات مقاالت، عنوان، هدف 
 برداری شد.  ها فیش و چکیده یافته

ها است. در این مرحله از راهبرد تحلیل مضمون  حله پنجم، ادغام، ترکیب و تفسیر یافتهمر
های تحلیل محتوای کیفی  ترین روش است. این روش تحلیل محتوا یکی از برجسته  استفاده شده

است. در این راهبرد به شکل استقرایی نخست مضامین پایه )مفاهیم کلیدی( هر مقاله دریافت 
دهنده  سازمان س مضامین پایه براساس وجوه اشتراک و افتراق در قالب مضامین پیششود. سپ می

دهنده ثانویه نیز براساس اشتراکات و  سازمان شوند. سپس مضامین پیش بندی می ثانویه دسته
شوند.  بندی می سازمان اولیه طبقه افتراقات معنای یک سطح انتزاعی باالتر در قالب مضامین پیش

دهنده  سازمان د با محور قرار گرفتن مضمون فراگیر )مقوله محوری( مضامین پیشدر مرحله بع
 شوند.  اولیه به صورت شبکه وب به این مضمون متصل می

 6ینی محققبها از روش خودباز ها است. برای اعتباربخشی یافته مرحله ششم، کنترل کیفیت یافته
ها در طی فرایند  ای اعتباربخشی به یافتهاست. این رویکرد به عنوان راهبردی بر استفاده شده 

رو، (. از این2113، 7شود )ریج های کیفی شناخته می ها در پژوهش آوری و تحلیل داده جمع
پژوهشگر تالش نمود تا مراحل انجام پژوهش به طور دقیق و صحیح دنبال و انجام شود. به خصوص 

                                                           
1. Fox 

2. Duvivier 
3. Gopane 
4. Kwet & Prinsloo 
5. Aitchison 
6. Self-monitoring 

7. Riege 
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باشند، به طور دقیق مورد خوانش قرار گرفته در جستجو و شناسایی منابع، منابع شناسایی شده مرتبط 
عالوه در مرحله تجزیه و تحلیل و استخراج مضامین پایه، پژوهشگر پس از  و تجزیه و تحلیل شوند. به

 اینکه مضامین مرتبط را استخراج نمود، فرآیند کدگذاری و شناسایی مفاهیم را مجددًا انجام داد
 داقل برسد. های احتمالی به ح تا اشکاالت و سوگیری

 توان به موارد زیر اشاره های این مطالعه می ها است. ازجمله محدودیت مرحله هفتم، ارائه یافته
 کرد:

 ( با توجه به اینکه مفهوم دانشگاه هوشمند، مفهوم جدیدی است و از بلوغ و گستردگی0
اترکیب تأثیر مطالعاتی زیادی برخوردار نیست، این محدودیت منابع خواه و ناخواه در روند فر

 گذارد. می

 های دیگری منتشر شده باشد که در این پژوهش لحاظ نشده ( ممکن است پژوهشی به زبان2
 باشد.

 
 فراگرد پاالیش منابع پژوهشی -1تصویر 

 های پژوهش . یافته6

های اصلی چارچوب مفهومی  در پاسخ به پرسش نخست پژوهش، مبنی بر اینکه مؤلفه
پس از استخراج مضامین پایه )مفاهیم کلیدی( هر مقاله، این مضامین  ،ند؟ا دانشگاه هوشمند کدام

 بندی دهنده اولیه و ثانویه دسته سازمان برحسب وجوه اشتراک و افتراق در قالب مضامین پیش
 شدند.

دهنده ثانویه با  سازمان مضمون پیش 26دهنده اولیه،  سازمان مضمون پیش 01رفته،  روی هم
  ( به تفصیل تشریح شده2فاهیم کلیدی( بدست آمد. این فرایند در جدول )مضمون پایه )م 306

 است.
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 (2222-2212های دانشگاه هوشمند براساس مطالعات انجام شده ) مؤلفه -2جدول 

 مضامین پایه )مفاهیم کلیدی(

مضامین 

دهنده  سازمان پیش

 ثانویه

مضامین 

دهنده  سازمان پیش

 اولیه

مضمون 

 اصلی

های دانشی/ آموزش از طریق  گذاری دانش جدید/ ایجاد شبکه سطح باال/ به اشتراک آموزش با فناوری
کارگیری  های ارتباطی/ به ای/ آموزش مهارت رشته ای و بین افزارهای موبایل/ آموزش چندرشته نرم

سازی/ مدیریت محتوای آموزشی/ آموزش مبتنی بر  های اجتماعی در آموزش/ آموزش مبتنی بر شبیه رسانه
سازی آموزشی/ مهارت حل مسئله/ توجه به نیازهای یادگیرنده در آموزش/  گیری کاری/ پروفایل میمتص

های آموزشی  ای/ تفکر خالق/ توسعه مهارت مدیریت زمان/ مهارت خودشناسی/ برنامه آموزش سواد رسانه
ن با ابزار و درسی دیجیتال/ آموزش تطبیقی/ آموزش از طریق سخنرانی ویدئویی/ سازگاری دانشجویا

های تدریس با  آموزشی/ خودآموزی دانشجویان/ تفکر منطقی/ تغییر راهبردهای آموزشی/ سازگاری روش
های کوچک/ آموزش تلفیقی )چهره به چهره و مجازی(/ آموزش  شرایط جدید/ آموزش از طریق گروه

خودانتقادی/ تعامل  ای/ آموزش از طریق روبات/ آموزش تفکر محاسباتی/ آموزش مبتنی بر بازی رایانه
های واقعی در آموزش/ ارائه بازخورد مستمر در تکالیف  مستمر با دانشجویان در آموزش/ استفاده از نمونه

های تدریس  های شناختی دانشجویان/ سیستم دانشجویان/ استفاده از اسکایپ در ارتباطات/ توسعه مهارت
گری و نقد/ تعامالت  ایجاد فضای باز برای پرسش/ دسترسی به منابع آموزشی مختلف/  0مبتنی بر فناوری

های آموزشی از  های آموزشی ویدئویی/ دوره همزمان و ناهمزمان دانشجویان و اعضای هیأت علمی/ دوره
های ضبط شده برای دانشجویان/  های اجتماعی/ فراهم آوردن امکان نقد و بررسی کالس طریق شبکه

شغلی/ تهیه  های تدریس/ آموزش  شی/ نوآوری در روشهای آموز های دوره انسجام بین برنامه
گذاری منابع آموزشی/ تغییر  های آموزشی برای دانشجویان/ نوسازی آموزش/ به اشتراک راهنمانامه

 3و آنالین خصوصی 2های آموزشی موک الگوهای آموزشی/ آموزش از طریق وبینارها/ گسترش دوره

 آموزش هوشمند

پداگوژی 
 1هوشمند

 های مؤلفه
اصلی 

دانشگاه 
 هوشمند

العمر/ یادگیری برای  یادگیری فردی/ یادگیری از طریق موبایل/ یادگیری هوشمند/ یادگیری مادم
ای/ یادگیری مبتنی بر  / یادگیری چندرسانه2یادگیری/ یادگیری آنالین/ یادگیری تطبیقی/ یادگیری اتفاقی

یادگیری یادگیری/ یادگیری مبتنی بر پروژه/  وب/ یادگیری براساس نیاز/ تحلیل رفتار یادگیرندگان در
جمعی/ یادگیری از طریق وسایل شخصی/ اتصال یادگیری رسمی و غیررسمی/ یادگیری اکتشافی/ 
یادگیری از طریق استدالل/ یادگیری از رهگذر واقعیت افزوده به مجازی/ نظارت مستمر بر فرایند 

/ 6یری از طریق فیلم/ فضای یادگیری هوشمندیادگیری/ یادگیری عاطفی/ یادگیری در خانه/ یادگ
سازی فرایند یادگیری مبتنی تولید دانش  پذیر/ نظارت تیمی بر فرایندهای یادگیری/ بهینه یادگیری انعطاف

سازی دانشجویان برای  مفید/ توجه به الگوهای مختلف یادگیری/ یادگیری متقاطع/ یادگیری مبنی بر آماده
ها/ یادگیری  سازی شرایط بازار کار/ یادگیری تحلیلی/ یادگیری مبتنی بر داده زندگی واقعی از طریق شبیه

مهارت جدید مورد نیاز بازار کار/ یادگیری غیررسمی/ یادگیری در همه جا و مکان/ یادگیری مبتنی بر 
 وجوی شخصی چالش/ تنوع اهداف یادگیری/ یادگیرنده فعال/ یادگیری مبتنی بر پرس

 یادگیری هوشمند

ها در طول  ها/ ارزیابی براساس راندمان فعالیت های دوره های مبتنی بر اثربخشی و شایستگی ارزیابی دوره
های صالحیت/ ارزیابی براساس عملکرد تحصیلی/ ارزیابی سریع دانش  دوره/ ارزیابی مبتنی بر آزمون

ها در  در نظر گرفتن فناوریهای ارزیابی پویا/ ارزیابی شخصی توسط یادگیرندگان/  فراگرفته شده/ برنامه
های  ارزیابی کیفیت تدریس/ ارزیابی مستمر و نظارت مداوم بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ سیستم
های  ارزیابی دیجیتال/ سیستم فرایندهای دیجیتالی در امتحانات/ ارزیابی تشریحی/ ارزیابی شایستگی

  ها اعضای هیأت علمی در کاربست فناوری

 ارزیابی هوشمند

                                                           
1. ITS 
2. MOOC 
3. SPOC 

4. Smart pedagogy 

 (Learning incidentalغیرعمدی ) نشده و ریزی های برنامه به روشیادگیری بدون نیاز به تدریس و  .5
6. Smart Learning Space 
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های پژوهشی به منابع  های دیجیتال/ تبدیل یافته های نو پژوهشی/ انجام پژوهش مبتنی بر فناوری ترویج ایده
سازی  های وب/ فرایندهای دیجیتالی در تجاری های مشترک مبتنی بر شبکه آموزشی دیجیتال/ پژوهش

انجام تحقیقات مبتنی بر  دهی شیوه های پژوهشی/ افزایش توانمندهای دیجیتالی محققان/ سامان یافته
 های مجازی سازی محققان در آزمایشگاه هوشمندسازی/ ایجاد بانک اطالعات پژوهشی دیجیتال/ شبکه

هوشمندسازی 
 پژوهش

 0پژوهش هوشمند

های برای  سازی ظرفیت های پژوهشی/ فراهم گذاری یافته افزیش ظرفیت پژوهشی دانشگاه/ توسعه فرایندهای به اشتراک
های آنالین برای  های دیجیتال برای محققان/ ایجاد محیط ها/ ایجاد ظرفیت ها با پژوهشگاه شتر دانشگاهتعامل بی

 پژوهشگران/ ایجاد بسترهای پژوهشی هوشمند/ توسعه ظرفیت همکاری پژوهشگران با صنایع

سازی  ظرفیت
 پژوهش

هیل فرایند هوشمند انتقال دانش تحصیلی/ تس  ها، صنایع در طول دوره تعامل مستمر دانشجویان با شرکت
های  ها در سازماندهی مکانیزم های پژوهشی مجازی به صنعت/ توانایی خودکار دانشگاه از آزمایشگاه

های جدید برای کارآفرینی در صنعت/ کارآفرینی مبتنی بر فرایندهای نوآورانه  سازی/ ایجاد فرصت تجاری
های دانشگاه به صنعت/  سپاری فعالیت ا صنعت/ برونهای مشترک دانشگاه ب فناورانه/ برگزاری دوره

 گران و کارفرمایان های آموزشی متناظر با انتظارات صنعت برنامه

تعامل مستمر با 
 صنعت

کارآفرینی 
هوشمند 
 2دانشگاهی

ای فناورانه دانشگاه به صنعت/ ارائه خدمات شغلی جدید دانشگاه به دانشجویان/  ارائه خدمات مشاوره
 های کاریابی نوین در دانشگاه انستوسعه آژ

خدمات مشاوره و 
 شغلی

تطبیق الگوهای حکمرانی با دوران جدید/ طراحی اکوسیستم هوشمند/ ایجاد شهرهای هوشمند/ ایجاد اقتصاد مبتنی بر 
ویج های دیجیتال/ تر های دیجیتال و هوشمند/ دولت هوشمند و الکترونیکی/ توسعه جامعه مبتنی بر فناوری فعالیت

اندازهای کالن در راستای هوشمندسازی/ توسعه دسترسی به  های ملی/ ترسیم چشم گفتمان هوشمندسازی در سیاست
کنشی چهارگانه میان دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه )مبتنی بر فرایندهای  اینترنت )برابری دیجیتالی(/ هماهنگی و هم
گیری مبتنی بر رفتار  صوصی/ اصالح فرایندهای تصمیمهای دولتی و خ هوشمند(/ طراحی مجدد روابط بین بخش

ها/ حمایت دولت از هوشمندسازی/ ایجاد سیستم  گویی سازی فرایندها و پاسخ کننده و فعاالنه/ شفاف بینی تحلیلی، پیش
 مدیریت ملی اطالعات/ تسریع فرایندهای هوشمندسازی

حکمرانی خوب بر 
مبنای 

 هوشمندسازی

حکمرانی 
 3هوشمند

ها در درون کشور/ توسعه ارتباطات دانشگاه با جامعه/ هماهنگی بین سطوح  ری )مجازی( بین دانشگاههمکا
شدن  المللی  های ابزارهای دیجیتال/ بین عالی با ظرفیت ها/ توسعه آموزش مختلف تحصیلی/ استقالل دانشگاه

رهبری جهانی در نوآوری  عالی/ گیری در آموزش ها/ اطالع دقیق و شفاف از فرایندهای تصمیم دانشگاه
نگری  عالی با نیازهای آینده/ نگری و آینده های آموزش ها و مأموریت عالی/ هارمونیک و هماهنگی رسالت آموزش

عالی/  های اجرایی در زمینه هوشمندسازی آموزش ها و پروتکل نامه عالی/ تدوین آئین در سناریوسازی برای آموزش
 عالی های نوین در آموزش آوری گذاری در فن عالی/ افزایش سرمایه شبازآفرینی ساختارهای سنّتی آموز

رهبری هوشمند 
 عالی آموزش

ها/  های سازمانی هوشمند در دانشگاه ها به الگوهای هوشمند/ وجود دیدگاه تغییر الگوهای مدیریت دانشگاه
ها/ ترسیم اهداف  نشگاهسازی هوشمند برای دا های ذینفعان گوناگون در مأموریت در نظر گرفتن دیدگاه

عالی/  افزایی بین آموزش و پژوهش در آموزش ها/ هم گرایانه برای هوشمندسازی دانشگاه بلندمدت و واقع
های عملکرد کلیدی/ پایش مداوم اهداف تدوین شده/ تطابق و سازگاری  تدوین اهداف مبتنی بر شاخص

ریزی  ریزی استراتژیک در برنامه تفکر برنامه عالی/ ها با شرایط جدید/ تضمین کیفیت در آموزش دانشگاه
ها/ توجه به  های درسی و آموزشی دانشگاه ها/ مشارکت متخصصان در طراحی برنامه توسعه دانشگاه

های فناورانه و الکترونیکی در  ها/ توسعه انجمن المللی در هوشمندسازی دانشگاه استانداردهای بین
درسی متناسب با نیازهای بازار کار و  ر آموزش عالی/ تدوین برنامه عالی/ مدیریت بهینه فرایندها د آموزش

ها/  های دانشگاه های دیجیتالی/ نوآوری در مأموریت نیازهای جدید/ همگرایی محورهای دانشگاه با آموزش
ها/  ریزی الکترونیکی/ نظارت مستمر بر اثربخشی فناوری ها/ برنامه های نوین در دانشگاه پذیرش فناوری

 هایی برای پشتیبانی ه دستورالعملتهی

مدیریت هوشمند 
 عالی آموزش

مدیریت نوین 
 1هوشمند

                                                           
1. Smart Research 
2. University Smart Entrepreneurship 

3. Smart governance 
4. Smart New management 
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بینی ثبت نام  های مدیریت و پیش تغییر راهبردهای اداری در دانشگاه مبتنی بر فناوری/ سیستم
/ 0کیکارگیری ابزارهای ارزیابی خدمات در رابطه با هوشمندسازی/ سیستم مدیریت الکترونی الکترونیکی/ به

کارگیری رویکردهای هوشمند در مدیریت دانشگاه/ مدیریت الکترونیکی خدمات دانشجویان/ ترسیم  به
سازی الکترونیکی  اندازهای هوشمند برای دانشگاه/ دیجیتالی شدن فرایندهای پذیرش/ بهینه چشم

درونی دانشگاه/ های الکترونیکی/ مدیریت تغییر در ساختارهای  دهی فرایندهای اداری دانشگاه/ گزارش
 دانشگاهی/ نوآوری سازمانی در دانشگاه/ تعیین اهداف دیجیتالی تغییر در قوانین و مقررات درون

 های اداری ها در درون دانشگاه و اتوماسیون برای دانشگاه/ استقالل دانشجویان در انتخاب
خدمات دانشجویی از های مختلف اداری/ گردش کار الکترونیکی/  گذاری دیجیتال بخش هوشمند/ برچسب

 راه دور

مدیریت هوشمند 
 در دانشگاه

های پیشرفته/ تابلوهای هوشمند/ سنسورهای تشخیص صدا و چهره و غیره/  های مجهز به فناوری کالس
های کالسی و غیره/  ها در مورد حضور و غیاب، فعالیت هایی برای بازیابی و پردازش داده دستگاه
های  های ضبط فعالیت برای بروزرسانی نمایه دانشجویان/ سیستم 2نشجوییهای تجزیه و تحلیل دا سیستم

گذاری  های الکترونیکی به اشتراک در کالس درس/ سیستم 3برداری پانوراما های فیلم کالس/ دوربین
های  های ارتباطی صوتی و تصویری مبتنی بر وب در کالس درس/ سیستم محتوای کالس درس/ سیستم

هایی برای تشخیص  های تبدیل گفتار به متن/ سیستم های ردیاب حرکتی/ سیستم ضبط خودکار/ سیستم
های ترجمه خودکار )زبان انگلیسی و غیره(/ پروژکتورهای سه بعدی/  میزان آگاهی از محتوا/ سیستم

ای/  ها و کامپیوترهای رومیزی شبکه تاب های صوتی در کالس درس/ لب ها و سیستم میکروفون
آوری اطالعات مربوط به درگیری عواطف و احساسات دانشجویان در  برای جمع بندهای هوشمند مچ

های دیجیتال  کارگیری ابزار هوشمند در حضور و غیاب دانشجویان/ در نظر گرفتن شناسه کالس درس/ به
کارگیری تابلوهای هوشمند دانشجویی برای نمایش تصاویر دانشجویان از راه دور/  برای دانشجویان/ به

 های چرخان دیجیتال در کالس های آنالین دانشجویی/ صندلی لپورتا

 کالس هوشمند

 های هوشمند برای گرهای محیطی/ کارت / توسعه حس2ترسیم فضای هوشمند براساس فناوری 1پردیس هوشمند
 سیم/ سنسورهای مادون قرمز/ سنسورهای هوشمند برای گرهای بی ورود و خروج/ توسعه حس

 های تشخیص چهره با وضوح باال در پردیس/ گرها/ استفاده از دوربین حس سازی پارکینگ/ شبکه
 ای دیجیتال/ گرهای حرارتی/ مدیریت اطالعات محیطی در پردیس/ توسعه منابع کتابخانه توسعه حس

 ای دیجیتال/ توسعه انتشارات الکترونیکی/ اتصال تمام فضاهای دانشگاه سازی منابع کتابخانه المللیبین
 رنتبه اینت

هوشمندسازی 
 محیط

های خودکنترلی و خودنظارتی در زمینه مدیریت انرژی در پردیس/  مدیریت انرژی در پردیس/ سیستم
های هوشمند در مدیریت  سنسورهایی برای دریافت اطالعات مربوط به مصرف برق، دما و غیره/ سیستم

 بحران

پایداری سبز و 
 هوشمند پردیس

ای/ ایجاد  های رایانه هایی با ایمنی خودکار/ ایجاد آزمایشگاه اختمانسازی هوشمند/ س ساختمان
های  های سخنرانی مدرن/ اختصاص شناسه های مجازی و از راه دور/ ایجاد مجموعه سالن آزمایشگاه

های هوشمند برای سخنرانی اعضای هیأت  ها، کالس و غیره/ طراحی اتاق الکترونیکی به آزمایشگاه
 های دیجیتال خانهعلمی/ ایجاد کتاب

معماری هوشمند 
 در پردیس

                                                           
1. LMS 
2. SAS 
3. Panoramic 

4. Smart Campus 

5. REID 
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ها/ ایجاد سرورها و  کارگیری پردازشگرهای قدرتمند/ دیتابیس ها/ به سازی داده / تلفیق و بهینه0بیگ دیتا
 های هوشمند های مرکزی برای دانشگاه/ به روزرسانی فناوری های داده پایگاه

 آماری-فنی

های  فناوری
 2هوشمند

سیم/  های هوشمند قابل حمل/ توسعه اینترنت بی توسعه دستگاه/ 1ای های جدید شبکه های نسل سرویس/ 3رایانش ابری
های جدید/  افزاری از سیستم عامل های بازیابی اطالعات/ پشتیبانی نرم کارگیری فناوری / به2کارگیری اینترنت اشیاء به

 های عامل فنی یکپارچگی سیستم/ 0سیم بی های توسعه فناوری/ 6سازی/ هوش مصنوعی های شبیه توسعه فناوری

های سطح  فناوری
 باال

های  های سایبری برای امنیت شبکه/ سیستم حفظ امنیت و حریم خصوصی در بستر فناوری/ سیستم
 های هوشمند ضد سرقت نظارتی هوشمند/ سیستم

قوانین و مقررات 
 هوشمند

های موجود/  روزرسانی زیرساخت باطات/ بههای اطالعات و ارت های سخت فناوری توسعه زیرساخت
ها/ ایجاد  هایی برای همکاری بین دانشگاه ها/ ایجاد زیرساخت نگهداری پیوسته از زیرساخت

 ها با دیگر نهادها هایی برای ارتباط دانشگاه زیرساخت

توسعه 
های  زیرساخت
 سخت

سازی  ظرفیت
 هوشمند

های  های فناوری فزایش سرعت اینترنت/ توسعه زیرساختها برای ا افزایش پهنای باند/ توسعه زیرساخت
 های اینترنت اشیاء سطح باال/ توسعه زیرساخت

 توسعه زیر
 های فناورانه ساخت

ها  گذاری افزارها/ ارزیابی کارایی و اثربخشی سرمایه روزرسانی نرم مالی برای نگهداشت و به تخصیص منابع 
مالی جدید   های نوآورانه هوشمند برای جذب منابع در برنامه گذاری مالی های مالی/ سرمایه و تخصیص

 سازی جریان درآمدی دانشگاه( )متنوع

سازوکارهای 
تأمین و تخصیص 

 مالی منابع 
 8مالیه هوشمند

سازی  مالی درون دانشگاه/ استفاده کارآمد از منابع عمومی/ مدیریت و بهینه  استفاده بهینه از منابع
ها/ حسابداری مالی/ مدیریت مالی/ اعطای  شدن فرایند پرداخت و رصد پرداخت ها/ دیجیتالی هزینه
 های مالی برای کاهش بار مالی دانشجویان اقشار ضعیف اجتماع/ ارتقاء دانش و آگاهی مالی کمک

مدیریت مالی 
 هوشمند

لکترونیکی/ اعضای هیأت علمی/ استفاده از دستیاران آموزشی متخصص در بستر ا فناوریتوانمندسازی 
های طولی برای ارزیابی و بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی/ ارتقاء کیفیت زندگی اعضای هیأت  برنامه

های نوین(/ توسعه  ای اعضای هیأت علمی )مبتنی بر فناوری های منظم برای توسعه حرفه علمی/ برنامه
ریزی  یأت علمی/ برنامهای اعضای ه سواد دیجیتال اعضای هیأت علمی/ نیازسنجی در توسعه حرفه

 ای منسجم و مستمر برای توسعه حرفه

اعضای هیأت 
 علمی هوشمند

نیروی انسانی 
 9هوشمند

ای  های منظم برای توسعه حرفه دانشجویان/ ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان/ برنامهفناوری توانمندسازی 
 شجویانهای نوین(/ توسعه سواد دیجیتال دان دانشجویان )مبتنی بر فناوری

دانشجویان 
 هوشمند

های طولی برای ارزیابی و بهبود علمکرد کارکنان/ ارائه  کارگیری برنامه توانمندسازی فناوری کارکنان/ به
های  ها در بخش سازی کارکنان در استفاده از فناوری های ضمن خدمت به دانشجویان/ آماده آموزش

 مختلف/ توسعه سواد دیجیتال کارکنان

 شمندکارکنان هو

دیجیتالی شدن قراردادهای کارکنان/ دیجیتالی ها/  ارزیابی کارایی و اثربخشی نیروی انسانی با استفاده از فناوری
گذاری کارکنان با ابزار هوشمند/ جذب، پرورش، نگهداشت و  شدن فرایندهای ارزیابی عملکرد کارکنان/ برچسب

های فناورانه در جذب کارکنان/  / در نظر گرفتن توانمندیکارگیری نیروی انسانی مستعد )مدیریت استعداد( به
 تسهیل ارتباطات اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان )به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی(

مدیریت منابع 
 انسانی هوشمند

                                                           
1. Big data 
2. Smart technologies 
3. Cloud Computing 
4. NGN 
5. IOT 
6. Artificial Intelligence 

7. WIFI, BLUETOOTH, ZIG BEE, WIBREE 

8. Smart Finance 
9. Smart Human Resources 
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سپس بر با محور قرار گرفتن مضمون فراگیر )دانشگاه هوشمند(، با استفاده از مضامین 
( این فرایند به 2های پژوهش ترسیم شد. در تصویر ) دهنده اولیه، شبکه مضامین یافته سازمان پیش

 است. تصویر کشیده شده 

 
 های دانشگاه هوشمند شبکه مضامین مولفه -2تصویر 

در پاسخ به پرسش دوم، چه عواملی سبب به وجود آمدن شرایط پیچیده و پیدایش دانشگاه 
مضامین پایه )مفاهیم کلیدی(، این مضامین برحسب وجوه  پس از دریافت ،است؟ هوشمند شده

 دهنده اولیه و ثانویه جای گرفتند. سازمان تجانس و تباین در طبقات مضامین پیش
های مربوط به عوامل مؤثر بر دانشگاه هوشمند  تحلیل مضمون یافته)صفحه بعد( ( 3در جدول )

 است.  آمده
  



 11 منظور...به هوشمند دانشگاه هایمؤلفه بندیاستخراج و دسته

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 (2222-2212ند براساس مطالعات انجام شده )عوامل مؤثر بر دانشگاه هوشم -3جدول  

 مضامین پایه )مفاهیم کلیدی(

مضامین 

دهنده  سازمان پیش

 ثانویه

مضامین 

دهنده  سازمان پیش

 اولیه

 مضمون اصلی

ها متناظر با  های اجتماعی گوناگون/ تغییر فناوری ظهور رسانه
 ها رفتن مفهوم فاصله، بواسطه فناوری ها/ ازبین نیازهای انسان

و پیدایش دهکده جهانی/ افزایش کاربران موبایل/ افزایش 
 کاربران اینترنت

توسعه فناورهای 
 غیرآموزشی

 تغییرات فناورانه

عوامل مؤثر 
بر دانشگاه 

 هوشمند

های جدید  ظهور اشکال جدید دانشی و آموزشی/ توسعه فناوری
 فردیشده میان)در آموزش(/ افزایش دانش جمعی و توزیع

های  ریتوسعه فناو
 آموزشی

ها/ توسعه اقتصادهای مبتنی  تغییر نیازها و انتظارات انسان
های  ها/ ایجاد تحوالت اجتماعی ناشی از رسانه دانش و فناوری

های جدید زندگی/ نیازهای  اجتماعی جمعی/ توسعه سبک
های( دنیای مدرن/ تغییر نیازهای بازار کار و  نوظهور و )اپیدمی

تغییر رابطه بین کارفرمایان و متقاضیان/ ایجاد مشاغل جدید/ 
 جهانی شدن فرایندهای گوناگون

 تحوالت زیستی

 تغییرات زیستی

کننده به عنوان سازنده/ کمبود  تغییر نقش دانشجویان از مصرف
های  عالی/ تغییر نسل های آموزش مالی و باال رفتن هزینه منابع 

 دانشجویان

 تحوالت دانشگاهی

 شبکه مضامین عوامل موثر بر دانشگاه هوشمند ترسیم شده است. ( نیز3در شکل )

 
 شبکه مضامین عوامل مؤثر بر دانشگاه هوشمند - 3تصویر 

اند؟ پس از  ای برای استقرار دانشگاه هوشمند کدام در پاسخ به پرسش سوم، عوامل زمینه
فاوت در طبقات دریافت مضامین پایه )مفاهیم کلیدی(، این مضامین برحسب وجوه شباهت و ت
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های  ( تحلیل مضمون یافته4دهنده اولیه و ثانویه جای گرفتند. در جدول ) سازمان مضامین پیش
 است. ای دانشگاه هوشمند آمده  مربوط به عوامل زمینه

 (2222-2212ای موثر بر دانشگاه هوشمند براساس مطالعات انجام شده ) عوامل زمینه -4جدول  

 دی(مضامین پایه )مفاهیم کلی
مضامین 

 دهنده ثانویه سازمان پیش

مضامین 

 دهنده اولیه سازمان پیش
 مضمون اصلی

ها(/ ایجاد  گیری فناوری ها )با جهت تغییر فرهنگ درون دانشگاه
فرهنگ دانشگاهی آنالین/ توسعه فرهنگ مکالمات و ارتباطات 
 مبتنی بر فناوری در دانشگاه/ تولید آثار نوآورانه فرهنگی دیجیتال

یر در فرهنگ تغی
 دانشگاهی

 های فرهنگی زمینه

عوامل 
ای  زمینه

موثر بر 
دانشگاه 
 هوشمند

های  بوم/ تقویت شایستگی توجه به بافتار فرهنگی هر زیست
فرهنگی متقابل/ توجه و پذیرش تنوع فرهنگی/ احترام به تنوع 
فرهنگی/ پرورش فرهنگ فضای مجازی و اینترنت/ ایجاد 

 هفرهنگ اطالعاتی در جامع

تغییر در فرهنگ 
 فرادانشگاهی

تشویق رفتارها و عملکردهای مناسب دانشجویان/ تشویق 
افزایش انگیزه اعضای هیأت علمی/ تشویق افزایش انگیزه 

 های نوین دانشجویان/ تشویق دولت به استفاده بیشتر از فناوری

 زمینه تشویقی
های  زمینه
 نگرشی -تشویقی

ها در جامعه/ تغییر نگرش  وریایجاد نگرش مثبت نسبت به فنا
 ها دانشجویان و اعضای هیأت علمی در پذیرش فناوری

 زمینه نگرشی

عالی/  های آموزش افزایش رقابت بین عوامل گوناگون سیستم
 ای رشته ای و میان رشته افزایش فضای رقابتی بین

تشدید رقابت در 
 عالی آموزش

 های رقابتی زمینه
کشورها/ پر کردن شکاف رقابتی از  افزایش محیط رقابتی بین

 های دیجیتال در بین کشورها رهگذر نوآوری

تشدید رقابت خارج 
 عالی از آموزش

 ای دانشگاه هوشمند آمده است. های عوامل زمینه ( شبکه مضامین برآمده از یافته4در شکل )

 
 ای موثر بر دانشگاه هوشمند عوامل زمینه -4تصویر 
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ای در دانشگاه هوشمند،  ها، عوامل مؤثر و عوامل زمینه اس مؤلفهدر بخش پایانی، براس
چارچوب مفهومی سه بعدی برای دانشگاه هوشمند براساس مطالعات انجام شده ترسیم شد 

 (. 1)تصویر 

 
 چارچوب مفهومی سه بعدی دانشگاه هوشمند -5تصویر 

 گیری . نتیجه7

اصلی دانشگاه هوشمند شامل مؤلفه  گانه های ده های پژوهش حاضر، مؤلفه براساس یافته
های جهان به سرعت در حال  نخست پداگوژی هوشمند است. پداگوژی هوشمند در بین دانشگاه

های هوشمند، نقش مهمی در  ها و دستگاه های هوشمند مدرن، سیستم افزایش است؛ زیرا فناوری
ش دارند )اسکوف و همکاران، ارتقاء استانداردهای آموزشی و آفرینش رویکردهای نوآورانه در آموز

های هوشمند،  (. به طور کلی، پداگوژی هوشمند، به عنوان سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری2102
های  های مرتبط با بازار کار، با استفاده از برنامه دهنده آموزش ای، فراگیرمحور و ارائه چند رشته

ای، اطالعات  دهی رایانه و گزارشهای مشترک دیجیتالی، مدیریت  آوری یادگیری انطباقی، فن
شود )اسکوف و  پردازی می تر و منابع یادگیری آنالین و در دسترس، در همه جا مفهوم غنی

ای و  صورت میان رشته ها به (. بنابراین، با توجه به این تعریف و ساختار، آموزش2106همکاران، 
های  محور مبتنی بر شبکه و یادگیری ای، همزمان با نیازهای جامعه و بازار کار، روزآمد چندرشته

های دانشجویان پیوسته از طریق  هوشمند و دیجیتالی است که رصد و ارزیابی میزان آموخته
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های این بخش با نتایج  شود. یافته های هوشمند انجام می سازی سیستم گیری و پروفایل گزارش
راستا  ( هم2101آلوارز ) (، فیگاردو و2101گوپانی ) (،2101های آمهگ و همکاران ) پژوهش
 است. 

های هوشمند است.  باشد. زیربنای اصلی پژوهش، فناوری مؤلفه دوم، پژوهش هوشمند می
های نوپدید جهانی،  های پژوهش تغییر یافته و با توجه به چالش بنابراین، ماهیت و چه بسا روش

هوشمند بیش از پیش ضرورت ای  المللی در قالب ساختار شبکه ای و بین رشته نیاز به همکاری بین
ها و غیره به رکن اصلی در  ها، سرعت پردازش و تفسیر داده ها، دسترسی به داده یابد. کالن داده می

 دهنده سازمان های این بخش شامل دو مضمون پیش های دانشگاهی تبدیل خواهند شد. یافته پژوهش
سازی برای  این، هم ظرفیتسازی پژوهش است. بنابر ثانویه و هوشمندسازی پژوهش و ظرفیت

های  ها و آورده های پژوهشی به نوآوری همکاری پژوهشی و هم سازوکارهای چرخه تبدیل یافته
های مطالعات شیائو  شود. این مؤلفه با یافته های هوشمند انجام می مالی از رهگذر فناوری

 ( همخوانی دارد. 2107( و اسکوف و همکاران )2101(، کاسکن )2101)
سوم، کارآفرینی هوشمند دانشگاهی است. این امر، بدین معناست کلیه تعامالت و  مؤلفه

سازی،  ای دانشگاه به صنعت، برای نمونه هوشمندسازی فرایندهای تجاری خدمات مشاوره
 های کارآفرینی به وسیله سازوکارهای های مجازی پژوهشی، خلق ثروت و توسعه فعالیت آزمایشگاه

های  پذیرد. در واقع نوعی تحول اساسی در شکل نوین و غیره صورت میهای  مبتنی بر فناوری
های جهانی اقتصاد و  بر این، با افزایش موج دهد. عالوه پیشین تعامل دانشگاه با صنعت رخ می

ها از  های فناورانه، ماهیت بازار کار تغییر خواهد کرد. بنابراین، بسیاری از مشاغل و حرفه جریان
های  ها خواهد شد. با توجه به سیطره جریان مشاغل جدیدی جایگزین آن بین خواهند رفت و

هوشمند ضمن   های آیند. بنابراین، دانشگاه های نو، پدید می فناوری، این مشاغل در رابطه با فناوری
برای این نوع بازار کار، پرورش روحیه خالقیت و نوآوری   آموختگانی با مهارت پرورش دانش
دانشجویی با رویکرد کارآفرینی دیجیتال،  2های آف  و اسپین 1ها آپ ازی استارتاند  هوشمند، راه

های فناوری با توجه عملکرد هوشمندی که دارند، به صنایع عرضه  ای در زمینه خدمات مشاوره
( 2107(، استراک و همکاران )2101های تحقیقات فوکس ) های این بخش با یافته دارند. یافته می

                                                           
1. Startups 
2. Spin offs 
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 راستا است. هم (2101و شیائو )
های گوناگونی در زمینه حکمرانی هوشمند وجود  است. دیدگاه 1مؤلفه چهارم، حکمرانی هوشمند

های پیشرفته نوظهور  دارد. اما عمدتًا ماهیت چنین حاکمیتی را با استفاده گسترده از فناوری
(. بنابراین، 2104و همکاران،  3؛ گیل گارسیا2102و همکاران،  2کنند )پریرا پردازی می مفهوم

، 4شوند )بارنز تر تشویق می های مختلف، برای نوآوری دیجیتالی گسترده ذینفعان گوناگون و بخش
های مختلف  گران و ظرفیت سازی اکوسیستم هوشمند و هوشندسازی کنش (. در واقع، با پیاده2102

ای سازی بر حکمرانی ازجمله: اقتصاد، ساختارهای شهری، دولت الکترونیک، گفتمان
های مختلف و غیره در  سازی برای هوشمندسازی، مهندسی مجدد بخش هوشمندسازی، ظرفیت

عالی در سطح ُخرد، برای  های هوشمند برای حمکرانی آموزش سطح حکمرانی کالن و سناریوسازی
های شیائو  های پژوهش های این بخش با یافته شود. یافته سازی دانشگاه هوشمند اقدام می پیاده

 ( تناسب دارد. 2101( و کاسکن )2101(، فیگاردو و آلوارز )2106آگیالر ) (،2101)
باشد. بنابراین،  ها می عالی و درون دانشگاه مؤلفه پنجم، مدیریت نوین هوشمند در سطح آموزش

ها باید به سمت الگوهای مدیریتی  عالی و دانشگاه با بازاندیشی در ساختارهای مدیریتی، آموزش
ی با شرایط فعلی گام بردارند. دیگر الگوهای مدیریتی سنتی با شکل نوین پدید هوشمند و سازگار

ها، الگوها و  اندازی و تغییر شیوه آمده، همگرایی ندارند. بر همین اساس، باید نسبت به پوست
گیری به شکل  مدیریتی، اجرایی و تصمیم-های مدیریتی اقدام شود. کلیه فرایندهای اداری مکانیزم

شوند. با توجه به تحوالت فناورانه و ناشناختگی و  های هوشمند بازتعریف می مبنای فعالیتنوینی بر 
روی دانشگاه رصد شود و سناریوسازی  ناپایداری آینده، باید به طور پیوسته آینده و مسیرهای پیش

ذا، باید در انجام گیرد. مدیران دانشگاه باید همواره به این پیچیدگی و عدم قطعیت باور داشته باشد. ل
انداز و اهداف دانشگاه به این امر توجه  ها، چشم ریزی استراتژیک دانشگاه، مأموریت تدوین برنامه

ها باشد. نتایج مؤلفه  گیری آن ها، مبنایی برای تصمیم شده و رویکردهای هوشمند در تمامی عرصه
(، بیکن و 2106)(، آگیالر 2112های عباسی و شیخ ) های پژوهش دانشگاه هوشمند با یافته

 ( همخوانی دارد.2106( و کریوکوف و گورین )2101( فیگاردو و آلوارز )2106همکاران )
                                                           

1. Smart governance 
2. Pereira 
3. Gil-Garcia 
4. Barns 
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های دانشگاه هوشمند، پردیس  ترین مؤلفه مؤلفه ششم، عبارت است از اینکه یکی از کلیدی
 است. در واقع پردیس هوشمند، پارادایم جدیدی از تفکر مربوط به یک محیط 1هوشمند
کاری، پایداری سبز و فناوری  های ارتباطات برای همکاری شگاهی است که شامل شبکهجامع دان

های پیشگیرانه، مدیریت  گرهای هوشمند، مراقبت های مدیریت حس اطالعات و ارتباطات با سیستم
(. به عبارت 2101، 2شود )کوک دهی خودکار می های هوشمند با کنترل، امنیت و گزارش ساختمان

های درسی با سطح فناوری بسیار باال، محیطی متصل به  هوشمند دربرگیرنده کالسدیگر، پردیس 
ها برای  های هوشمند سطح باال، وجود ساختارهایی برای استفاده بهینه و مدیریت انرژی فناوری

وسازهای هوشمند است. لذا، تمام ساختار  ها و با ساخت دستیابی به توسعه سبز و پایداری انرژی
شوند. با توجه به گوناگونی سازوکارهای  انشگاهی به شکل هوشمند ساخته و اداره میهای د پردیس

ها از کالس درس تا مدیریت انرژی و کمک به پایداری محیط زیست  آن  ها، دامنه هوشمند پردیس
(، دیویویر 2121های مطالعات کوت و پرینسلو ) های پردیس هوشمند با یافته بسط یافته است. یافته

 ( همسویی دارد.2101( و کاسکن )2112(، عباسی و شیخ )2101، کاتا )(2101)
های هوشمند است. این مؤلفه یکی از ارکان اصلی دانشگاه هوشمند  مؤلفه هفتم، فناوری

بودن نقش   باشد. وجه تمایز این الگوی دانشگاهی با الگوهای دانشگاهی پیشین نیز پر رنگ می
های مطالعات،  الگوی دانشگاهی است. با ترکیب و تجمیع یافته های هوشمند و نوین در این فناوری

های سطح باال و  دهنده شامل فنی آماری، فناوری سازمان مؤلفه فناوری هوشمند در سه مضمون پیش
باتیستا، -های ریکو های پژوهش های این بخش با یافته بندی شد. یافته قوانین و مقررات هوشمند دسته

( و خمیسه و همکاران 2112(، عباسی و شیخ )2101(، شیائو )2101رو )مدیناکاردیناس و گروئ
 ( همخوانی دارد. 2101)

ها به دو دسته توسعه  باشد. ظرفیت سازی هوشمند می مؤلفه هشتم دانشگاه هوشمند، ظرفیت
های سخت  سازی شوند. ظرفیت های فناورانه تقسیم می های سخت و توسعه زیرساخت زیرساخت

های نوین و  ها هم از حیث پذیرش و توسعه فناوری سازی فناوری بستری برای پیادهسازی  و فراهم
سازی شرایط برای برقراری عدالت دیجیتال و دسترسی همه افراد در همه مناطق  هم از حیث فراهم

ها،  روزرسانی و نگهداشت مستمر زیرساخت ها، بسیار مهم هستند. ایجاد و به به اینترنت و فناوری
                                                           

1. Smart campus 
2. Kwok 
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سازی  های بخش ظرفیت های بلندمدت و میان مدت است. یافته ه و مستلزم تدوین برنامهپر هزین
( و 2101، 2104(، کوکلی و همکاران )2101هوشمند با نتایج برخی مطالعات همچون دیویویر )

 ( سازگاری دارد. 2101خمیسه و همکاران )
مالی درون و برون   مؤلفه نهم، مالیه هوشمند است. سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع

باشد. با وابسته کردن سازوکارها  ها می ترین ابزارهای ارتقاء عملکرد و کارایی دانشگاه دانشگاهی از مهم
های این مؤلفه با  شود. یافته ها کمک می ها، به ارتقاء کارایی دانشگاه به عملکرد و اثربخشی خروجی

( و 2101(، دیویویر )2106(، آگیالر )2101ها ازجمله کوکلی و همکاران ) ماحصل برخی پژوهش
 ( همسویی دارد.2106ندیالکووا و همکاران )

های انسانی یکی از   آخرین مؤلفه دانشگاه هوشمند، نیروی انسانی هوشمند است. سرمایه
شوند. شواهد تجربی فراوانی وجود  بوم و نظام دانشگاهی محسوب می ترین وجوه هر زیست کلیدی

جانبه یک جامعه  های انسانی یک جامعه نقش حیاتی در توسعه همه دهند سرمایه دارد که نشان می
ها  ای که به باور برخی از پژوهشگران جنگ آینده ملت (. به گونه2101، 1دارند )برای نمونه: پاینسلو

ها است. یک دانشگاه هوشمند نیز با توسعه سرمایه انسانی اعضای  های انسانی آن بر سر سرمایه
می، دانشجویان و کارکنان خود به وسیله سازوکارهای گوناگون، ضمن افزایش کارایی و هیأت عل

های جهانی، دوام و بقای خود را تضمین  اثربخشی خود در فضای رقابتی پدید آمده از موج
های توانمندسازی و  انسانی دانشگاه هوشمند عالوه بر برنامه های توسعه سرمایه  سازد. برنامه می

های هوشمند را نیز ارائه  گیری فناوری های توانمندسازی با جهت ای پیشین، برنامه هتوسعه حرف
های توسعه مهارت آموزش و پژوهش  کند. این امر مشتمل بر مواردی نظیر برگزاری کارگاه می

های نوین  هایی که در حوزه فناوری ها و سازمان های مطالعاتی در شرکت دیجیتال، ارائه فرصت
های هوشمند و غیره است.  های کوچینگ و منیتورینگ با محوریت فعالیت د، برنامههستن  مشغول

(، کوت و 2121های پژوهشی آچیسون و همکاران ) نتایج آخرین مؤلفه دانشگاه هوشمند با یافته
( و 2106(، کریوکوف و گورین )2102(، زوزی و چاوینگا )2101(، فوکس )2121پرینسلو )

راستا است. در بخش عوامل مؤثر بر پیدایش دانشگاه  ( هم2101 ،2104کوکلی و همکاران )
های نوین باعث  باشد. ظهور و توسعه هر روزه فناوری نخست، تغییرات فناورانه می  هوشمند، مؤلفه

                                                           
1. Pelinescu 



 1401، 4شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 421

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

شده است. در  1بروز تحوالت نوینی در عرصه جهانی در ایجاد دهکده جهانی و جهان اطالعاتی
ها تغییر ساختارها و وابستگی  اند. لیکن فناوری رومزه افراد شده ها جزئی از زندگی واقع فناوری

های  اند. تغییرات شامل بانکداری دیجیتال، مدیریت بیشتر جوامع به یکدیگر را به دنبال داشته
و دافا،  2های اطالعاتی عظیم و غیره است )دافا ای، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، پایگاه شبکه

( و 2106، کریوکوف و گورین )(2101ن بخش با مطالعات فیگاردو و آلوارز )های ای (. یافته2101
 ( همخوانی دارد. 2101دیویویر )

عامل دوم اثرگذار، تغییرات زیستی است. بدون شک، اثرات این تحوالت شگرف را بر سبک و 
تغییرات  توان کتمان کرد. چنین شرایطی مستلزم سازگاری زندگی فرد با ها نمی شیوه زیستی انسان

های جدیدی  پژوهان بر این باورند که در این عصر، نسل ای که برخی از دانش جدید است. به گونه
 3کنند )ایوانوا های پیشرفته، زندگی را خیلی سریع آغاز می متولد خواهند شد که به سرعت با فناوری

عال و دموکراتیک از های ف که بر ارزش 4(. در آینده با نسل شهروندان دیجیتال2121و همکاران، 
مشارکت آنالین  5های فناورانه جمعی برای یادگیری و زندگی تاکید داشته و در جامعه طریق رسانه

های این عامل مؤثر با  (. یافته2121و همکاران،  6دارند، مواجه خواهیم بود )کاراتماکا
ن و همکاران (، آچیسو2102(، زوزی و چاوینگا )2101، 2104های کوکلی و همکاران ) پژوهش

 راستا است.  ( هم2101(، دیویویر )2121)
گمان،  باشد. بی های فرهنگی می ساز دانشگاه هوشمند، عامل اول زمینه در بخش عوامل زمینه

ها )جامعه و دانشگاهی( باعث به وجود آمدن تغییرات  فرهنگ ها با تغییر در خرده توسعه فناوری
سخن به  7امروزه در مجامع علمی از فرهنگ دیجیتالفرهنگی وسیعی خواهد شد. به همین دلیل 

های  های دیجیتالی بر جنبه میان آمده است. فرهنگ دیجیتال از طریق گسترش و تأثیر عمیق رسانه
های این عامل  (. یافته2114و همکاران،  8ها پدید آمده است )پاپر مختلف زندگی روزمره انسان

                                                           
1. Information world 
2. Dufva 
3. Ivanova 
4. Digital citizenship 
5. Online participation in society 
6. Karaatmaca 
7. Digital culture 
8. Papper 
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 ( سازگاری2106(، کریوکوف و گورین )2101یائو )(، ش2107با تحقیقات استراک و همکاران )
 دارد.

باشد. این عامل به ایجاد سازوکارهای تشویقی  نگرشی می -های تشویقی ای دوم، زمینه عامل زمینه
های جدید اشاره دارد. چراکه باید با تغییر  برای ترغیب استفاده افراد )در جامعه و دانشگاه( از فناوری

ها، مقاومت در برابر تغییر را از بین برد. برای نمونه  های غالب و سّنتی آن شهنگرش سّنتی افراد، کلی
در  1های دولت الکترونیکی برخی از پژوهشگران بر این باورند که یکی از دالیل اصلی شکست پروژه

این های  (. یافته2106، 2باشد )باسیال و سیو جوامع، مقاومت در برابر تغییرات فناوری و نبود انگیزه می
 ( همسویی دارد. 2101( و شیائو )2102های زوزی و چاوینگا ) عامل با پژوهش

های نوظهور و اتصال  باشد. با تشدید و نهادینه شدن فناوری های رقابتی می عامل سوم، زمینه
های  های رقابتی بیشتری در ارکان مختلف جامعه به وجود آمده است. یافته ها، زمینه ملت-دولت

 ( همسویی دارد.2106( و کریوکوف و گورین )2101مطالعات فیگاردو و آلوارز )این عامل با 
های اخیر به  های دانشگاهی است. این الگو در سال دانشگاه هوشمند الگوی نوپدید در نظام

های نوین، افزایش کاربران اینترنت و  واسطه تحوالت فناورانه همچون رشد و توسعه فناوری
اجتماعی و غیره در کنار تحوالت زیستی مانند از میان رفتن مفهوم  های موبایل، گسترش شبکه

های دانشجویان و اعضای هیأت علمی،  فاصله فیزیکی و درهم تنیدگی زیستی افراد، تغییر نسل
های زندگی و انتظارات افراد، پیدایش مشاغل جدید و نوزایی نیازهای جدید و مسائل  تغییر سبک

دهند که بقاء و  است. این تحوالت نشان می  پدید آمده 01-کوویدای همچون پاندمی  ناشناخته
داوم دانشگاه وابسته به تغییر و سازگاری با شرایط موجود است. بنابراین، بازاندیشی در ساختارها و 

ناپذیر است. این بازاندیشی باید از سطح کالن  های نظام دانشگاهی امری اجتناب مکانیزم
 ای جامعه و دانشگاه صورت پذیرد.ه حکمرانی تا خرده فرهنگ

بار با تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در زمینه   در این پژوهش کوشش شد تا برای نخستین
های مطالعات ارائه شود. برای ترسیم این  دانشگاه هوشمند، چارچوب مفهومی جامعی از یافته

 تر استفاده شد. ه و ژرفچارچوب مفهومی از روش فراترکیب، برای ارائه دورنمای موشکافان
پدیده دانشگاه هوشمند، پدیده نوظهوری است که نیازمند بررسی پژوهشگران از زوایای 

                                                           
1. E-government 
2. Basyal & Seo 
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شود در یک دانشگاه خاصی از  گوناگون است. بر این اساس، به پژوهشگران آینده پیشنهاد می
یل آماری های تحل های شناسایی شده در این پژوهش، با استفاده از روش کشور، براساس مولفه

توانند با استفاده از  پیشرفته )تحلیل چندسطحی(، به پایش وضعیت موجود بپردازند. همچنین می
ها  دهی آن بندی و وزن ها از دیدگاه خبرگان و سپس انجام رتبه های آمیخته، به شناسایی مولفه روش

و ترسیم مدل پارادایمی،  توان با واکاوی اقدام نمایند. با استفاده از روش کیفی گرندد تئوری نیز می
 به شناسایی و تحلیل الگوی دانشگاه هوشمند ورود پیدا کرد. 

 . پیشنهادهای پژوهش8

عالی ایران ارائه  های سیاستی برای نظام آموزش های به دست آمده، توصیه در پایان براساس یافته
 شود: می

 ها، امعه و دانشگاههای هوشمند ج روزرسانی زیرساخت های جدید و به ایجاد زیرساخت 
 های آنالین توأمان با توانمندسازی  های آموزشی و درسی با رویکرد آموزش بازنویسی برنامه

 نیروی انسانی،
 های نوین در کنار  های جامعه برای پذیرش و همگرا شدن با فناوری تغییر در خرده فرهنگ

ک فرهنگ دیجیتال با توجه به سازی برای ایجاد ی هایی به شهروندان جهت فرهنگ ارائه آموزش
 رو، تحوالت پیش

 گام با تغییر ساختار صنعت کشور از  های انجام تحقیقات دانشگاهی، هم تغییر در شیوه
 شکل سّنتی به شکل دیجیتال، برای اتصال به شبکه اقتصاد جهانی،

 در قالب های حکمرانی مبتنی بر شرایط کنونی و تحوالت فناوری در جامعه،  تغییر در شیوه
 های هوشمند جهت دستیابی به شهر، اقتصاد، جامعه و دولت هوشمند، اکوسیستم

 های دوران پاندمی  عالی با توجه به زیست آزموده تغییر شیوه رهبری و مدیریت آموزش
 عالی،  جهت راهبری و توسعه هوشمند آموزش01-کووید

 های  های عملکردی مبتنی بر فناوری مها و انجام کلیه مکانیز تحول در ساختار درونی دانشگاه
 هوشمند،

 عالی، های هوشمندسازی آموزش سازی سیاست تخصیص منابع مالی عظیم برای تحول و پیاده 

 های سطح باال و رقابت در سطح جهانی و همگام  گذاری در زمینه فناوری توسعه سرمایه
 شدن با تحوالت جهانی.
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 . تقدیر و تشکر9

ریزی آموزشی جهت طرح  ابوالقاسم نادری استاد گروه مدیریت و برنامهاز جناب آقای دکتر 
 ایده دانشگاه هوشمند کمال تشکر را داریم.
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