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مقالـۀ پژوهشـی
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مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در
بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب
: 20.1001.1.24767220.1400.11.4.1.5

پیمان جعفری سبدانی
لیال مشکینقلم
3
علی احسانی
1
2

چکیده
نوآوری پایدار برای بقا و موفقیت سازمان در فضای آشفتۀ عصر دیجیتال ،بهویژه در بحران کنونی همهگیری کووید،19-
ضروری است .بسیاری از نوآوریهای امروزی از ترکیبی از فناوریهای دیجیتال استفاده میکنند و به زیرساختهای ارتباط
از راه دور و دسترسی به اینترنت متکیاند .تجربۀ یکسالۀ بحران کووید 19-نشان داده است که نوآوریهای شکلگرفته
در بستر دیجیتال تا چه حد توانسته است تابآوری جامعه در برابر این بحران را افزایش دهد .مطالعۀ حاضر با هدف ارائۀ
مدل جامع نوآوریها در بستر دیجیتال و نقش و تأثیر آنها در بحران کووید ـ  ۱۹انجام شده است .روش اصلی این تحقیق،
فراترکیب کیفی است که در آن از محاسبۀ ضریب کاپا برای ارزیابی مدل و همچنین محاسبۀ آنتروپی شانون برای تعیین
ضریب اهمیت شاخصها استفاده شدهاست .ابتدا از طریق جستوجوی کلیدواژههای مرتبط مطالعات پیشین با موضوع
نوآوریهای دیجیتال در دوران بحران کووید 19-استخراج شد و تعداد  634مقاله یافت شد و در چهار مرحلۀ متوالی
غربالگری ،درنهایت  78مقاله انتخاب شد .در ادامه ،شاخصهای شناساییشده در مقاالت ،کدگذاری و با دستهبندی
کدها مضمونهای اصلی شناسایی شد .نتایج نشان داد که فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا ،فناوری ابری
و بالکچین مهمترین حوزههای نوآوری دیجیتال در دوران پاندمی کووید 19-هستند .همچنین بهداشت و درمان ،آموزش
و کسبوکار از حوزههای اصلی کاربرد نوآوریهای دیجیتال در دوران پاندمی شناسایی شدند.
واژگان کلیدی :آنتروپی شانون ،بالکچین ،پاندمی کووید ،19-نوآوری دیجیتال ،هوش مصنوعی
تاریخ دریافت1399/12/27 :
تاریخ بازنگری1400/02/04 :
تاریخ پذیرش1400/02/07 :

 .1دانشجوی مقطع دکتری ،مدیریت صنعتی ـ گرایش استراتژی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران (نویسندۀ مسئول)؛
peyman.jafari@srbiau.ac.ir

 .2دانشجوی مقطع دکتری ،مدیریت صنعتی ـ گرایش استراتژی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران؛
 .3استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه اراک.
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مقدمه
سازمان بهداشت جهانی 1در  11مارس  ،2020یعنی کمتر از س ه
ماه پس از تشخیص موارد عفونت ،کووید 2 19-را درحکم پاندمی
معرفی کرد .با ثبت بیش از  117میلیون مورد تأییدشده و بیش از 2/6
میلیون مورد مرگ در سراسر جهان ،درمورد سالمت جهانی ،تأثیرات
اجتماعی و اقتصادی این ویروس ،بهویژه در جمعیت آسیبپذیر و
محروم ،و در کشورهای کمدرآمد و متوسط با ضعف ساختارهای
بهداشتی نگرانیهای شدیدی وجود دارد( (�World Health Orga
 )nization, 2021درحال حاضر 7/1 ،میلیارد نفر در کشورهایی
زندگی میکنند که محدودیتهای اساسی در حوزههای اقتصادی
و اجتماعی دارند ( .)Balcombe and De Leo, 2020همانند
کنترل شیوع و بیماریهای همهگیر قبل از آن ،کنترل همهگیری
کووید 19-به تشخیص و مهار خوشههای عفونت و قطع زنجیرۀ
انتقال بیماری برای کاهش تأثیر در سالمت انسان بستگی دارد.
هنگام شیوع طاعون ،که در قرن  14میالدی اروپا را تحت تأثیر قرار
داد ،برای جلوگیری از گسترش بیشتر ،از انزوای جوامع آسیبدیده
و محدودیت جابهجایی جمعیت استفاده شد .اقداماتی از قبیل
نظارت ،شناسایی سریع موارد ،قطع زنجیرۀ انتقال و ارتباطات قوی
عمومی برای پاسخ به شیوع کووید 19-امروزه همچنان مهم است
(.)Ågerfalk et al., 2020
سرعت همهگیری کووید 19-و الزام پاسخهای سریع و
فراگیر باعث شده است الگوهای رایج توسعۀ فناوری و مدیریت
نوآوری جوابگوی شرایط فعلی نباشد .رویکرد سنتی بهمنظور
توسعۀ فناوریها ،فرایندها و داروهای جدید شامل تحقیقها
و آزمایشهای گسترده و زمانبر است که نیازمند صرف زمان
و هزینههای باالست .اغلب اوقات فناوریهای موجود ،که
خدمات درمانی را در بازارهای نوظهور به میزان چشمگیری بهبود
میبخشند ،به مصرفکنندههای نهایی نمیرسند .علت آن است
که اغلب راهحلهای درمانی با توجه به زیرساختهای موجود
به حد کافی برای قشرهای گوناگون قابلیت استفاده ندارد .نیاز به
پاسخ سریع در مواقع بحرانی ،مانند بیماری همهگیر کووید،19-
نشان میدهد که رویکردهای قدیمی دیگر جوابگوی نیازهای
فعلی نیست و تأمین سریع منابع الزم با فرایندهای تأمین مالی
و تخصیص منابع با سازوکارهای مرسوم غیرممکن خواهد بود
(.)Naimi and Moini, 2020
براساس مقررات بینالمللی بهداشت ( ،)2005همۀ کشورها
برای اطمینان از آمادگی ملی در برابر خطرات عفونی ملزم
به داشتن ظرفیتی کامل بودهاند ،ظرفیتی که امکان گسترش
بینالمللی داشته باشد .تحقیق و توسعۀ روشها و فناوریهای

جدید برای تقویت این ظرفیتهای اصلی اغلب در هنگام شیوع
اتفاق میافتد ،زمانی که نوآوری ضرورتی مطلق بهشمار میرود
( .)Lee et al. 2020طی شیوع سندرم حاد تنفسی در سال
 ،2003هنگکنگ خوشههای بیماری را با استفاده از ساختارهای
الکترونیکی داده 3شناسایی کرد .طی شیوع ابوال در غرب افریقا
در سالهای  ۲۰۱۶ـ  ،2014برای مدلسازی الگوهای سفر از
دادههای تلفن همراه استفاده شد و دستگاههای تعیین توالی ْ
دستی
امکان ردیابی تماس مؤثرتر و درک بهتر پویایی شیوع را داشتند.
بههمینترتیب ،فناوریهای دیجیتال نیز در همهگیری کووید19-
برای تقویت حوزههای گوناگون بهداشت و درمان بهکار گرفته
شدهاند (.)Papadopoulos et al., 2020
انقالب دیجیتال بسیاری از جنبههای زندگی را دگرگون کرده
است .از سال  67 ،2019درصد از جمعیت جهان به دستگاههای
تلفن همراه مجهز شده بودند که  65درصدشان تلفنهای هوشمند
بودند؛ سریعترین رشد در این زمینه در جنوب صحرای افریقا
مشاهده شده است .در سال  204 ،2019میلیارد نرمافزار دانلود
شده است و از ژانویۀ  3/8 ،2020میلیارد نفر بهطور فعال از
رسانههای اجتماعی استفاده کردهاند (.)Budd et al., 2020
نوآوری دیجیتال مجموعهای از تحوالت عمیق و تغییرات در
بوکارها در حوزۀ فعالیتها ،فرایندها ،تواناییها
سازمانها و کس 
و مدلهای کسبوکار است که به آنها اجازه میدهد بتوانند از
فرصتهای ناشی از توسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصلشده
استفاده کنند و از آنها در راستای راهبردها و اولویتهای خود
بهره بگیرند ( .)Jahanmir & Cavadas, 2018در عصر
ً
دیجیتال ،شرکتها میتوانند محصوالت جدید را مثال از طریق
شبیهسازیهای دیجیتالی ،نمونهسازیهای چاپ سهبعدی یا
محصوالت کاربردی کوچک ،بسیار سریعتر و ارزانتر از گذشته
بسازند و آزمایش کنند .همزمان ،استراتژیستهای نوآوری
عالوهبر تطبیقدادن خود با سرعت نوآوری ،باید درگیر میادین بازی
گستردهتری شوند .برای مثال مزیت رقابتی دیگر در محصوالت
نیست ،بلکه در خدمات دیجیتالی است که برای این محصوالت
ارائه میشود (.)Hosseini et al., 2018
برای مقابله با پیامدهای شدید حوادث کووید ،19-سازمانها
و دولتها از فناوریهای دیجیتال 4استفاده میکنند .ازجملۀ این
فناوریها عبارتاند از فناوریهای تلفن همراه ،اینترنت اشیا 5در
بستر شبکههای ارتباط از راه دور نسل بعدی (برای مثال ،)5G
تجزیهوتحلیل کالندادهها و هوش مصنوعی 6که از یادگیری عمیق
و فناوری بالکچین استفاده میکند (.)Agostino et al., 2020
3. Electronic Data Systems
)4. Digital Technologies (DT

)1. World Health Organization (WHO

)5. Internet of Things (IoT

2. COVID-19

)6. Artificial Intelligence (AI
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در ادبیات شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اتخاذ راهبرد
مناسب فناوریهای دیجیتال میتواند به افزایش رقابت ،بهرهوری
و عملکرد منجر شود .بهطور خاص دربارۀ همهگیری کووید19-
مشخص شده است که بهکارگیری نوآوریهای دیجیتال نقش
مؤثری در تداوم فعالیتها در بخشهای گوناگون کسبوکار،
مخابرات ،آموزش و یادگیری و بهداشت و درمان داشته است
(.)Torous et al., 2020
در مدت یکسال از شروع کووید ،19-فناوریهای دیجیتال
توانستهاند بهخوبی نقش خود را بهمنزلۀ ابزاری برای کاهش
تأثیرات زیانبار همهگیری و کمک به تداوم فعالیتهای روزمرۀ
جامعه به نمایش بگذارند .با توجه به اینکه نوآوریهای دیجیتال
مبحثی بسیار گسترده بوده و در دوران شیوع کووید 19-در
حوزههای متعدد بهکار گرفته شده است ،در این تحقیق سعی شده
که الگویی جامع و تصویری کامل از کاربردهای نوآوریهای
دیجیتال حین همهگیری کووید 19-با استفاده از رویکرد فراترکیب
فراهم آید .با توجه به کمبود تحقیقات داخلی در زمینة استفاده
از روشهای مبتنیبر فرامطالعه بهمنظور تبیین نقش نوآوریهای
دیجیتال در مقابله با کووید ،19-پژوهش حاضر میتواند تأثیر
بسزایی در بهبود ادبیات داخلی و ارائۀ چشماندازهای پژوهشی
برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه داشته باشد.

 .۱مبانی نظری تحقیق
سرعت انتشار کووید 19-و تازگی آن به پاسخهای ابتکاری و
نوآورانه نیاز دارد .جریان مداوم اطالعات جدید و شیوههای
جدید فعالیتها در دوران پاندمی به توسعۀ راهبردهای جدید
ارتباطات دیجیتال منجر شده است .گروههای بالینی بهمنظور
سازماندهی ارائۀ خدمات یا مدیریت فعالیتهای روزانۀ کارکنان،
در مواجهه با سطح باالی بیماری کارکنان ،به شکلی گسترده از
ابزارهای پیامرسان ،مانند َ
واتسپ 1و اسلک 2،برای برقراری ارتباط
استفاده میکنند ( .)Robbins et al., 2020رسانههای اجتماعی
درحال تبدیلشدن به بخش مهمی از ارتباطات حرفهای در
چندین سیستمعامل مانند فیسبوک 3و توییتر 4هستند .بزرگترین
این گروهها در انگلستان« ،انجمن پزشکان کووید (انگلیس)»
است که انجمن پزشکان انگلیس 5آن را اداره میکند و درحال
حاضر  11354عضو دارد .بحث و گفتوگوها در این پلتفرم،
طیف وسیعی از موضوعات ضروری برای کارکنان مراقبتهای
بهداشتی را شامل شده است؛ ازجمله استفاده /دردسترسبودن
1. WhatsApp
2. Slack
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تجهیزات حفاظت شخصی ،روشهای جداسازی 6و درسهایی
از همکاران در سطح بینالمللی (.)Visca et al., 2020
قدرت انتقال باالی این ویروس باعث ایجاد بسیاری از
مشکالت شده است و ریشههای تمدن کنونی بشری را متزلزل
کرده است .کشورهایی که قرنطینه و محدودیت سفر را اعمال
کردهاند ،برای معاشرت و تماس فیزیکی مردم مشکالتی به وجود
آوردهاند .پیشرفتهای دیجیتال یکی از نقاط قوت اصلی دوران
کنونی است که به ما کمک میکند تا از سختیهای ناشی از
همهگیری عبور کنیم ( .)Chang and Park, 2020فناوریهای
جدید ـ مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 7،اینترنت اشیا،
بالکچین ،رباتیک و وسایل نقلیۀ هوایی بدون سرنشین (پهپادها)،
چاپ سهبعدی ،فناوری نانو و زیستشناسی مصنوعی ،ارتباطات
 ،5Gابر و محاسبات لبهای و کالندادهها ـ میتوانند برای
توسعۀ راهبردهای هوشمند مدیریت اضطراری برای همهگیری
کووید 19-استفاده شوند (.)Kalla et al., 2020
فناوری دیجیتال تعاریف متعددی دارد و فقط به معنی
دیجیتالسازی فرایندها نیست .یکی از تعریفهای مهم آن ،فرایند
بهبود ساختارهای موجود با استفاده از فناوریهای پیشرفتۀ دیجیتال
است .فناوری دیجیتال مستلزم بازآفرینی اساسی شیوۀ کارها
بهدست افراد ،سازمانها ،دولتها و جامعه است (Fletcher and
 .)Griffiths, 2020تحول دیجیتال نهفقط با فناوریهای پیشرفته،
بلکه با ایجاد اهداف مشترک و همگرایی راهبردها و ایدههای
خالقانه امکانپذیر است .فناوری دیجیتال به توسعۀ سیستمهای
خودتنظیم ،شبکههای اجتماعی و سیستمهای هوشمند مجهز
به هوش مصنوعی (برای مثال خانههای هوشمند ،زیرساختها،
شهرها و کشورها) کمک کرده است .این تحوالت امکان استفاده
از هوش محیطی و الگوی «همهچیز هوشمند» را فراهم کرده است
( .)Iivari et al., 2020فناوری دیجیتال به سازمانها کمک کرده
است تا زنجیرۀ ارزش جهانی را با اتصال ،چابکی ،انعطافپذیری
و قابلیتهای پویا و همۀ موارد ضروری بهمنظور پایداری بنگاههای
اقتصادی در عصر شتاب و چابکی توسعه دهند .همچنین دولتها
و مؤسسات غیرانتفاعی میتوانند با استفاده از خدمات الکترونیکی
انسانی و اجتماعی ،سیستمهای مبتنیبر مشارکت شهروندان ،پلیس
تماموقت و مواردی از این دست به نهادهای دیجیتال هوشمند تبدیل
شوند (.)Mhlanga and Moloi, 2020
گیری ویروس کرونا،
فعالیتهای آموزشی بهویژه طی همه ِ
با لغو گستردۀ کنفرانسها ،دورههای آموزشی و امتحانات
تحصیالت تکمیلی بهشدت آسیب دیدهاند .باوجوداین ،به
آموزش سریع نیروی کار مراقبتهای بهداشتی درباب چگونگی

3. Facebook
4. Twitter

6. Isolation

)5. The British Medical Association (BMA

)7. Machine Learning (ML
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مدیریت بهتر شرایط بیماران و همچنین به آموزش مجدد به کلیۀ
کارکنان در عموم سازمانها در طول زمان همهگیری نیاز است .این
امر به استفاده از راهحلهای نوآورانۀ بهداشت دیجیتال برای ارائۀ
محتوای آموزشی و تداوم آن منجر شده است .برای مثال در برخی
از کشورهای اروپایی ،پزشکان ارزیابی سالیانۀ پیشرفت بالینی
( )ARCPرا در کنار طیف وسیعی از رویکردهای مجازی دیگر
با هدف محافظت از کارآموزان و پیشرفت آنها طی همهگیری
آموزش میدهند ( .)Sharma et al., 2020همچنین طیف
وسیعی از بستههای نوین آموزش الکترونیکی بسیار سریعتر از
زمان مورد نیاز و معمول محتوای دیجیتال تولید شده است .این
بستههای آموزشی دیجیتال ،تأثیر بسزایی در تدوام فعالیتهای
آموزش و یادگیری داشته است (.)Kadakia et al., 2020
بوکار از دیگر مواردی بوده است که نیاز به فناوریهای
حوزۀ کس 
دیجیتال در دوران همهگیری را بهخوبی تجربه کرده است .بیماری
همهگیر کووید 19-بهمنزلۀ بحران جهانی بهداشت ،جامعه را در
سطح کالن ،متوسط و خرد تحت تأثیر قرار داده است و تأثیرات
اقتصادی و اجتماعی آن بیسابقه بوده است (Finsterwalder and
 .)Kuppelwieser, 2020برای سازمانهای دولتی و خصوصی،
بحرانی مانند کووید 19-چالشی راهبردی است و اختالل در تقاضا
و ظرفیت ،افزایش نبود اطمینان و همچنین بیثباتی مالی ،سازمانها
را مجبور به ارزیابی مجدد و بازسازی عملیات کسبوکار کرده است
( .)Mora Cortez and Johnston, 2020نوآوریهای دیجیتال در
خدمات ،بهمنظور بهبود خدمات موجود و ایجاد خدمات جدید ،نیز
یکی از راههای مقابله با بحران است .درواقع شرایط یکسال گذشته
به شکلی بوده است که عالقهمندی فوقالعادهای را به نوآوریهای
ً
دیجیتال و هماهنگی نوآوریها ـ فراتر از آنچه قبال طراحی و اجرا
شده ـ برانگیخته است .دامنۀ برخی از این ابتکارات دیجیتال در
سطح جهانی یا ملی بوده است .سایر نوآوریهای دیجیتال در سطح
سازمان یا شرکت ظهور یافتهاند (.)Manthiou, 2020
لی و تریمی 1در بررسی کاربردهای فناوری دیجیتال در دوران
پاندمی کووید ،19-مفهوم جدیدی را با عنوان همگرایی نوآوری
دیجیتال معرفی کردهاند .این محققان با بررسی کاربردهای
گوناگون نوآوریهای دیجیتال به این نکته اشاره کردند که تحت
شرایط همهگیری ،فناوریهایی که تا پیش از این بهصورت مجزا
استفاده میشدند ،امروزه در همکاری نزدیکی با یکدیگر قرار دارند
( .)Bayram et al., 2020آنان دربارۀ کاربردهای دیجیتال در عصر
کووید 19-معتقدند که همهگیری ْ
فعلی راهی را باز کرده است تا
ً
درمورد همهچیز تجدید نظر شود؛ مثال درمورد نحوۀ زندگی ،کار،
تولید دانش علمی ،ارائۀ مراقبتهای بهداشتی و ارتباط با دیگران،
اعم از انسان یا حیوان در اکوسیستمهای سیارهای .افزونبراین،

با افزایش شدت همهگیری ،از ابزارهای دیجیتال بهداشتی مانند
اینترنت اشیا ،حسگرهای زیستی و هوش مصنوعی برای حل
اهداف دوگانۀ فاصلۀ اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی در حالت
اضطراری «بدون لمس» 2استفاده میشود (.)Lai et al., 2020
در بررسی کاربردهای دیجیتال در دوران همهگیری کووید ،19-به
این مسئله اشاره شده که دولتها و فعاالن حوزۀ فناوری درحال
بررسی ادغام دائمی فناوریهای دیجیتال در جنبههای گوناگون
زندگی مدنی پس از همهگیری ـ بهداشت ،آموزش ،کسبوکار
و سایر موارد ـ هستند .این بحثها تاکنون حالتی نئولیبرالی در
حوزههای اخالق و عملکرد آنها خلق کرده است .با ادامۀ شیوع
کووید19-در سراسر جهان ،افزایش اتکا به فناوریهای دیجیتال
و کوچکشدن فضای سیاستگذاری عمومی ،سؤاالتی را
دربارۀ تأثیرات گستردهتر و طوالنیمدت فناوریهای دیجیتال در
حاکمیت دموکراتیک در سطح جامعه مطرح میکند .درعینحال،
شواهد موجود حاکی از آن است که صرف نظر از حوزۀ کاربرد
نوآوریهای دیجیتال ،این فناوریها در زمان همهگیری فرصت
بیشتری برای اثبات قابلیتهای خود پیدا کردهاند (Yang et al.,
.)2020
هاینونن و استراندویک با بررسی کاربردهای نوآوری دیجیتال
ِ
در زمان بروز کووید 19-به این نکته اشاره کردهاند که نوآوریهای
ً
بوکار معموال عامل اصلی تمایز و رشد
دیجیتال در حوزۀ کس 
سازمانی و عاملی مؤثر در کسب مزیت رقابتی در نظر گرفته شده
است ( .)Heinonen & Strandvik, 2020به باور این محققان،
بحرانی مانند همهگیری کووید ،19-تأکید بر فناوریهای دیجیتال
را از حالت «اختیاری» به حالت «اجباری» تغییر داده است که دلیل
ً
این اجبار ،غالبا برای اطمینان از بقا و تابآوری سازمان است .این
ً
امر پیامدهای کامال شگفتانگیزی دارد و نوآوریهای دیجیتال را به
بوکار تبدیل کرده است .اکرم و
موضوع اصلی راهبرد در حوزۀ کس 
همکاران با بررسی اثربخشی فناوریهای دیجیتال در حوزۀ آموزش
به این موضوع اشاره کردند که از زمان شیوع کووید ،19-تمامی
مدارس در کشور پاکستان تعطیل شده و ازاینرو ،ساختارهای سنتی
آموزش دیگر پاسخگو نیست ( .)Akram et al., 2020در چنین
شرایطی استفاده از فناوری دیجیتال آموزشی توانسته است بهنحوی
مطلوب نیازهای آموزشی دانشآموزان را برطرف سازد .این محققان
در پایان بیان کردند که برای موفقیت بیشتر در آموزش آنالین ،دولت
باید آگاهی عمومی را گسترش دهد؛ زیرا آموزش نیازی روزانه برای
َ
یونیارسب استفاده از
طیف وسیعی از افراد جامعه استِ .دویا و
فناوریهای دیجیتال را عامل توانمندساز در یادگیری راهبرد و توسعۀ
ایدههای نوآورانه در سازمانهای معاصر دانستهاند (& Dewia
 .)Yuniarsab, 2020این محققان با انجام فراتحلیل دریافتند که

1. Lee and Trimi

2. No Touch
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بدون استفاده از فناوریهای دیجیتال ،سازمانها هرگز نمیتوانستند
به این سطح باال از نوآوری دست یابند.
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برای رعایت اختصار ،تعدادی از مقاالت دیگر را در قالب
جدول زیر مرور میکنیم.

جدول  :1خالصهای از پیشینۀ تجربی

محقق (سال)

خالصۀ تحقیق

عنوان

استفادة شرکتهای کوچک و متوسط در طول
Papadopoulos et al.,
کووید 19-از فناوریهای دیجیتال :مفاهیم تئوری
2020
و عملی

در این تحقیق ،به ترسیم مسیرهای تحقیقاتی بالقوه و
انعکاس مفاهیم مدیریتی استفاده از فناوریهای دیجیتال
در شرکتهای کوچک و متوسط برای مقابله با پیامدهای
کووید 19-و تضمین تداوم کسبوکار پرداخته میشود.

Nasajpour et al.,
2020

اینترنت اشیا در زمان کووید 19-و همهگیرهای
آینده :یک مطالعه اکتشافی

این مقاله نقش فناوریهای مبتنیبر اینترنت اشیا را در
همهگیری کووید 19-بررسی کرده است

Mhlanga and Moloi,
2020

کووید 19-و تحول آموزش دیجیتال :در افریقای
جنوبی چه چیزی را در انقالب صنعتی چهارم
میآموزیم؟

این مطالعه به دنبال ارزیابی تأثیر همهگیر کووید19-
در ایجاد انگیزه در آموزش دیجیتال و تحول در بخش
آموزشوپرورش در افریقای جنوبی است.

Marbouh et al. 2020

بالکچین برای کووید :19-بررسی ،فرصتها و
سیستم ردیابی تأییدشده

در این مقاله ،برنامهها و فرصتهای مختلف بالکچین را در
مبارزه با بیماری همهگیر کووید 19-بررسی میکنیم.

Kalla et al., 2020

نقش بالکچین در مبارزه با کووید19-

در این مقاله به سنجش کاربرد بالکچین بهمنزلۀ یک فناوری
کلیدی امکانپذیر پرداخته شده و موارد استفادۀ بالقوۀ آن را
در بحران کووید 19-شناسایی میکند.

Hussain et al., 2020

تکنیکهای هوش مصنوعی برای کووید19-

این تحقیق با انگیزۀ نیاز به استفاده از هوش مصنوعی در
مبارزه با بحران کووید ،19-خالصهای از وضعیت فعلی
کاربردهای هوش مصنوعی در دولتهای بالینی را هنگام
مبارزه با کووید 19-ارائه میدهد.

�Fletcher and Grif
fiths, 2020

تحول دیجیتال در زمان قرنطینه

این مقاله ،سه درس اساسی ارائه میدهد ،درسهایی که
ً
تاکنون از دورۀ همهگیری فهمیده شده ،اوال سازمانها باید
ً
بلوغ دیجیتال خود را بهبود بخشند ،ثانیا سازمانهایی که
از نظر دیجیتال کمتر رشد دارند شکنندهترند و در آخر
سازمانهایی با بلوغ دیجیتال باالتر انعطافپذیرترند.

 .۲روششناسی
این تحقیق با هدف بررسی نوآوریها در بستر دیجیتال و تأثیر
آنها در بحران کووید ۱۹-با رویکرد فراترکیب انجام میشود؛
بنابراین هدفی که دنبال میکند از نوع بنیادی است .ازآنجاکه
دادههای تحقیق بدون دخالت و جهتگیری محقق جمعآوری
میشود ،در زمرۀ تحقیقات غیرآزمایشی قرار میگیرد .از لحاظ
نوع روششناسی بهکاررفته ،این تحقیق با رویکرد آمیخته (کیفی
ـ ّ
کمی) انجام میشود .هدف طرحهای تحقیق آمیخته آن
است که شواهد بیشتری برای درک بهتر پدیدهها بهدست دهند.

عالوهبرآن ،محدودیت انحصاری طرحهای تحقیق ّ
کمی را که در
آنها استفاده از دادههای کیفی جایز نیست و نیز طرحهای تحقیق
کیفی را که استفاده از دادههای ّ
کمی در آنها توصیه نمیشود از
میان برمیدارد .در بخش کیفی تحقیق ،از رویکرد فراترکیب برای
شناسایی متغیرها استفاده شده و در بخش ّ
کمی ،از آنتروپی شانون
برای تعیین ضریب اثر شاخصها استفاده شده است.
با رشد تحقیقات در حوزههای متعدد علوم و مواجه شدن جامعۀ
علمی با انفجار اطالعات ،اندیشمندان در عمل به این نتیجه
رسیدهاند که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و بهروزبودن
در این زمینه ،تاحدود زیادی امکانپذیر نیست؛ بنابراین انجام
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پژوهشهای ترکیبی ـ که عصارۀ تحقیقات انجامشده در موضوعی
خاص را به شیوۀ نظاممند و علمی فراروی پژوهشگران قرار میدهند
ـ گسترش روزافزون یافته است .فراترکیب فرایند جستوجو،
ارزیابی ،ترکیب و تفسیر مطالعات ّ
کمی یا کیفی در حوزهای خاص
است .درحال حاضر ،از رویکرد فراترکیب در حوزۀ مدیریت و روش
تحقیق کیفی بهطور گستردهای استفاده میشود .در کل سه هدف
اصلی برای فراترکیب بیان شده است که شامل ساخت تئوری ،شرح
تئوری و توسعۀ مفهومی خاص است؛ بنابراین در پژوهش کیفی با

رویکرد فراترکیب در پی فهم شاخصها و اجزای دخیل در پدیدۀ
مطالعه هستیم ( .)Sandelowski and Barroso, 2007در روش
فراترکیب ،هدف بررسی و مطالعۀ سیستماتیک پژوهشهای قبلی
انجامشده در حوزۀ مدنظر ماست ،و درنهایت محقق کار را با تحلیل
نتایج و یافتهها تمام میکند و خروجی آن چراغ راهی برای یافتن
خالءهای تحقیقاتی ،نوآوری در روششناسی و روش تحقیق برای
حوزۀ مدنظر است .مراحل و روش کلی هفتمرحلهای فراترکیب در
شکل  1مشاهده میشود.

تنظيم سؤالهای پژوهش (مشخصکردن هدف)
بررسی نظاممند متون
جستوجو و بررسی مقالههای مرتبط
استخراج اطالعات مقاالت
تجزيهوتحليل و ترکيب يافتههای کيفی
ارائۀ یافتهها
پايايی و اعتبار مدل (کنترل کيفيت)
شکل  :1مراحل و روش کلی فراترکیب

 .۲-۱گام نخست :تنظیم سؤالهای پژوهش

نخستین گام فراترکیب ،تنظیم پرسشهای پژوهش است .نخستین
سؤال برای شروع فراترکیب چهچیزی است .همچنین میتوان
سؤاالتی را با مضمون چه؟ چه وقت؟ و چگونه؟ مطرح کرد:
شاخصهای اصلی مقولۀ مطالعهشده کداماند؟ شاخصهای
مقولۀ مطالعهشده شامل چه مواردی است؟ شاخصهای مقولۀ
مطالعهشده چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ در تحقیق حاضر،
سؤاالت زیر مطرح شده است:
 )۱نوآوریهای دیجیتال استفادهشده در بحران کووید۱۹-
کداماند؟ (چه چیزی؟)

 )۲نقش نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید ۱۹-چیست؟
(چگونه؟)
 .۲-2گام دو :بررسی نظاممند متون

در این مرحله ،به جستوجوی سیستماتیک مقاالت منتشرشده
در پایگاههای علمی معتبر داخلی و بینالمللی اعم از SID,
Magiran, Elmnet, Emeraldinsight, Elsevier, Taylor
& و غیره پرداخته شد .برای جستوجوی
 Francis, Scopus
نظاممند متون مرتبط ،ابتدا کلمات کلیدی مرتبط گزینش شده
است .در این تحقیق ،دوازده مدخل با موضوع نوآوریهای
دیجیتال شناسایی شده و در پایگاههای علمی و مجالت داخلی

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

و بینالمللی جستوجو شد .در کلیۀ جستوجوها از «»covid+
استفاده شده است .فهرست کلمات کلیدی استفادهشده در تحقیق

11

در جدول  2بیان شده است .براساس جستوجوی کلیدواژهها در
مجالت گوناگون ،درمجموع  634مقاله یافت شد.

جدول  :2فهرست کلمات کلیدی مرتبط با نوآور یهای دیجیتال

ردیف

کلیدواژۀ فارسی

کلیدواژۀ انگلیسی

1

فناوری دیجیتال

Digital technology

2

هوش مصنوعی

Artificial Intelligence

3

فناوری ابری

Cloud technology

4

اینترنت اشیا

Internet of things

5

تحلیل کالنداده

Big data analytics

6

یادگیری ماشینی

Machine learning

7

بالکچین

Blockchain

8

رباتیک

Robotics

9

سازمان مجازی

Virtual organization

10

سیستمهای ردیابی

Tracking systems

11

شبکۀ اجتماعی

Social network

12

اینترنت و وب

Internet and web

 .۲-3گام سه :جستوجو و بررسی مقالههای مرتبط

پس از شناسایی واژگان کلیدی تحقیق ،مجموعهمقالههای
حاوی واژگان کلیدی شناسایی شدند .این مقاالت براساس
مواردی مانند عنوان ،چکیده ،محتوا و روش تحقیق مطابق
نمودار زیر غربال شده و مقالههای نهایی استخراج شدند .در
این تحقیق ،غربال مقاالت در چهار مرحلۀ متوالی انجام شد
(شکل  .)2در مرحلۀ اول ،براساس عناوین ،تعداد  266مقالهای
که عنوان مرتبط با تحقیق نداشتند ،حذف شدند .از میان 368
مقالۀ باقیمانده 112 ،مقاله به دلیل داشتن چکیدۀ نامرتبط
حذف شدند و  256مقاله باقی ماندند .در ادامه مقاالت از
لحاظ محتوا بررسی شدند و بدینترتیب  94مقاله ،که از لحاظ
هدف تحقیق محتوای مناسبی نداشتند ،کنار گذاشته شدند .در
چهارمین مرحله از غربالگری 84 ،مقاله به دلیل داشتن روش
تحقیق نامناسب حذف شدند و بدینترتیب ،نمونۀ نهایی شامل
 78مقاله انتخاب شدند.

برای ارزیابی کیفیت مقاالت انتخابشده ،از برنامۀ
مهارتهای ارزیابی حیاتی ( )CASPاستفاده شده است.
براساس ده معیار معرفیشده در وبسایت  1،CASPبه ارزیابی
ّ
کمی کیفیت مقاالت اقدام شد .چکلیست معرفیشده شامل ده
معیار بوده (اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش ،روش
نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری ،مالحظات
اخالقی ،دقت تحلیل ،بیان واضح یافتهها ،ارزش تحقیق) که به
هریک از شاخصهای آن (متناسب با مقالۀ تحت بررسی) با
طیف لیکرت پنجتایی نمرهای بین ( 1ضعیف) تا ( 5عالی) تعلق
میگیرد.
سپس مقاالت به پنج کالس عالی ( ،)۴۰-۵۰خیلیخوب
( ،)31-40خوب ( ،)21-30متوسط ( )11-20و ضعیف ()۰-۱۰
طبقهبندی میشوند .نتایج حاصل از ارزیابی کیفی مقاالت با استفاده
از چکلیست CASP در شکل  3نشان داده شده است.
1. http://casp-uk.net/casp-tools-checklists
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کل مقاالت
یافتشده ()634

مقاالت با عنوان
مرتبط ()368

مقاالت با چکیده
مرتبط ()256

مقاالت با محتوای
مرتبط ()162

مقاالت با روش تحقیق
مناسب ()78

مقاالت حذفشده با
عنوان نامرتبط ()266

مقاالت حذفشده با
چکیده نامرتبط ()112

مقاالت حذفشده با
محتوای نامرتبط ()94

مقاالت حذفشده با
روش تحقیق نامناسب
()84
شکل  :2مراحل متوالی غربال مقاالت یافتشده از طریق جستوجوی کلیدواژهها

شکل  :3ارزیابی کیفیت مقاالت گزینششده براساس چکلیست CASP

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

 .۲-۴گام چهار :استخراج اطالعات مقاالت

در این مرحله ،محتوای مقاالت بهدقت مطالعه و شاخصهای
اساسی استخراج میشود .در این تحقیق 70 ،کد شناسایی شد و
سپس براساس مراجع یافتشده و نام محققان و سال انتشار مقاله

در جدولی در اختیار خبرگان قرار داده شد که درنهایت پس از
دریافت نظریات آنها ،مطابق با چکلیست ( CASPبراساس
طیف لیکرت) نهایی شد.

جدول  :3طبقهبندی یافتههای استخراجشده از مقاالت پس از غربال بهدست خبرگان

بعد

13

مضمون

کد
ارزیابی و نظارت
تشخیص
پیشگیری

اقدامات درمانی در لحظه

ردیابی
کلینیک مجازی
مدیریت قرنطینه
مدیریت ریسک درمانی

اینترنت اشیا

پرستاری از راه دور
تبادل اطالعات
بهروزرسانی لحظهای موجودی
مدیریت از راه دور کسبوکار

ارزیابی سطح تقاضا
تأمین نیازها
مدیریت ریسک
شفافیت قراردادها
گردآوری دادهها

سیاستگذاری دادهمحور

اسنادکاوی
پشتیبانی تصمیم
اطالعرسانی
تشخیص
درمان
ارزیابی میزان تماس

هوش مصنوعی

پیشبینی آسیب
خدمات درمانی هوشمند

توسعۀ داروها
حفاطت از کارکنان
ارسال دارو با پهباد
رباتیک
نرمافزارهای درمانی

مدیریت هوشمند کسبوکار

تعامالت خودکار با مشتری
بهبود تجربیات خرید شخصی

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،11شمارۀ  ،4زمستان 1400

14
بعد

مضمون

کد
دادهکاوی
همکاریهای در لحظه

مدیریت هوشمند کسبوکار

پیشبینی نتایج
چابکی
انعطافپذیری
تابآوری زنجیره
قراردادهای هوشمند
برنامۀ غیرمتمرکز زنجیرۀ تشخیص

تشخیص امن

درمان حین قرنطینۀ خانگی
نوبتدهی الگوریتم محور
ثبت دادههای درمانی
دسترسی دائمی به مشاورۀ درمانی

بالکچین

ارز دیجیتال
تراکنشهای آنالین
تجارت هوشمند

کاهش مراجعۀ حضوری
مدیریت لحظهای منابع مالی
پیشگیری از اختالل
نعطافپذیری کسبوکار
زیرساختهای ابر
تعامالت لحظهای
اطالعرسانی

جامعۀ هوشمند

همکاریهای تجاری
کاهش تماس مستقیم
دورکاری
محاسبات سریع

فناوری ابری

حکمرانی هوشمند
مشاورۀ لحظهای
دسترسی به اطالعات
پایگاه دادهدرمانی
درمان از راه دور

تصمیمگیری دادهمحور
کمیسیونهای پزشکی
مدلسازی و شبیهسازی
نرمافزارهایآزمایشگاهی

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب
مضمون

بعد

15

کد
آموزش از راه دور
شبکۀ مجازی آموزش
آموزش در مناطق دورافتاده
ارزشیابی آنالین

آموزش

تبادالت علمی
یکپارچهسازی مدارس
یکپارچهسازی آموزش عالی

 .۲-5گام پنج :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
مهمترین بخش تحقیقات کیفی به روش فراترکیب این مرحله
است .هدف فراترکیب ،تفسیری منسجم و نوین از یافتههایی است
که در مطالعات قبلی به آنها اشاره شده است .در این مرحله،
پژوهشگر ابتدا تمامی عوامل و شاخصهای استخراجشده را
بهصورت کد در نظر میگیرد (جدول  .)3در ادامه با توجه به
معنی کدها ،آنها در قالب مضمونهایی دستهبندی میکند.
مجموعهای از مضمونها ،یک مقوله (یا طبقه) را تشکیل
میدهند .مضمونها اساس و پایهای را برای توضیحات و مدلها،
تئوریها یا فرضیههای کاری ارائه میدهند .در این تحقیق،
نخست تمامی شاخصهای استخراجشده از مطالعات بهمنزلۀ
کد در نظر گرفته شدند .سپس با توجه به مفهوم کدها ،در قالب
مضمونهایی دستهبندی شدند .اینگونه ،مضامین اصلی پژوهش
شکل داده شده است.

 .۲-6گام شش :پایایی و اعتبار مدل (کنترل کیفیت)
در پژوهش کیفی ،منظور از ْ
اعتبار مفاهیمی ازجمله دفاعپذیری،

باورپذیری ،تصدیقپذیری و حتی بازتابپذیری نتایج تحقق است.
یکی از مهمترین روشهای استفادهشده برای ارزیابی پایایی مدل در
پژوهشهای کیفی ،محاسبۀ ضریب کاپا کوهن است .این ضریب ،با
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:

) kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE

در فرمول کاپا ،نسبت یک ارزش خاص در یک طبقه ،که کدگذار
استفاده کرده است ،در نسبت استفاده از همان ارزش بهوسیلۀ کدگذار
دوم ضرب میشود .سپس این نسبتها با هم جمع میشوند تا توافق
مدنظر بهدست آید .نتایج حاصل از محاسبۀ ضریب کاپا در جدول 4
بیان شده است .ضریب کاپا برابر با  0/763بهدست آمد که باالتر از
مقدار قابل قبول است؛ بنابراین پایایی نتایج تأیید میشود .همچنین
ضریب معناداری کمتر از  0/05بهدست آمد ( )0/004که نشاندهندۀ
رابطۀ کدگذاری میان دو سند بررسیشده است.

جدول  :4آزمون توافق کدگذاری میان پژوهشگر و یکی از خبرگان

شاخص کاپا

مقدار

انحراف معیار برآوردی

برآورد Tb

مقدار معناداری

0/763

0/172

3/012

0/004

در این تحقیق ،عالوهبر محاسبۀ ضریب کاپای کوهن ،از سه معیار
ّ
کمی برای بررسی قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت تأیید و
اطمینانپذیری استفاده شده است :ضریب هولستی ،1ضریب پی
اسکات ،2و آلفای کرپیندروف .3میزان همبستگی دیدگاه خبرگان
با محاسبۀ ضریب هولستی ( )PAOیا «درصد توافق مشاهدهشده
»  0/814بهدست آمده است که مقدار درخور توجهی است .با
1. Holsti’s Coefficient of Reliability
2. Scott’s Pi
3. Krippendorff’s Alpha

توجه به ایرادهایی که به روش هولستی وارد است ،شاخص پی-
اسکات نیز محاسبه شده است که میزان آن  0/79بهدست آمده
است .درنهایت نیز از آلفای کرپیندروف استفاده شده است و
میزان آن در این مطالعه  0/82برآورد شده است که نشاندهندۀ
اعتبار نتایج است.
 .۲-7گام هفت :ارائۀ یافتهها

در این مرحله از فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه
میشود .استفاده از آنتروپی شانون در این مرحله مرسوم است.
نتایج حاصل از محاسبۀ آنتروپی شانون در جدول  5بیان شده است.
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جدول  :5محاسبۀ ضریب اهمیت شاخصها با استفاده از آنتروپی شانون

بعد

اینترنت اشیاء

هوش مصنوعی

کد

فراوان

ضریب اهمیت

ارزیابی و نظارت

8

0/0092

تشخیص

17

0/0116

پیشگیری

11

0/0102

ردیابی

14

0/0111

کلینیک مجازی

18

0/0118

مدیریت قرنطینه

9

0/0098

مدیریت ریسک درمانی

6

0/0089

پرستاری از راه دور

22

0/0131

تبادل اطالعات

27

0/0138

بهروزرسانی لحظهای موجودی

17

0/0113

ارزیابی سطح تقاضا

20

0/0131

تأمین نیازها

26

0/0133

مدیریت ریسک

14

0/0112

شفافیت قراردادها

10

0/0110

گردآوری دادهها

11

0/0102

اسنادکاوی

16

0/0113

پشتیبانی تصمیم

15

0/0112

اطالعرسانی

11

0/0102

تشخیص

18

0/0119

درمان

29

0/0134

ارزیابی میزان تماس

17

0/0117

پیشبینی آسیب

16

0/0114

توسعۀ داروها

15

0/0116

حفاظت از کارکنان

21

0/0130

ارسال دارو با پهپاد

24

0/0134

رباتیک

29

0/0136

نرمافزارهای درمانی

14

0/0113

تعامالت خودکار با مشتری

9

0/0099

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب
بعد

بالکچین

فناوری ابری

17

کد

فراوان

ضریب اهمیت

بهبود تجربیات خرید شخصی

4

0/0072

دادهکاوی

17

0/0114

همکاریهای در لحظه

13

0/0110

پیشبینی نتایج

18

0/0121

چابکی

27

0/0137

انعطافپذیری

11

0/0110

تابآوری زنجیره

16

0/0117

قراردادهای هوشمند

31

0/0142

برنامۀ غیرمتمرکز زنجیرۀ تشخیص

27

0/0134

درمان حین قرنطینۀ خانگی

12

0/0112

نوبتدهی الگوریتم محور

15

0/0114

ثبت دادههای درمانی

11

0/0110

دسترسی دائمی به مشاورۀ درمانی

10

0/0104

ارز دیجیتال

22

0/0129

تراکنشهای آنالین

18

0/0119

کاهش مراجعۀ حضوری

16

0/0117

مدیریت لحظهای منابع مالی

18

0/0119

پیشگیری از اختالل

12

0/0111

انعطافپذیری کسبوکار

9

0/0101

زیرساختهای ابر

22

0/0129

تعامالت لحظهای

24

0/0132

اطالعرسانی

13

0/0114

همکاریهای تجاری

7

0/0098

کاهش تماس مستقیم

19

0/0120

دورکاری

14

0/0112

محاسبات سریع

18

0/0117

حکمرانی هوشمند

12

0/0111

مشاورۀ لحظهای

20

0/0130

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،11شمارۀ  ،4زمستان 1400

18

کد

فراوان

ضریب اهمیت

بعد

دسترسی به اطالعات

15

0/0115

پایگاه داده درمانی

28

0/0134

تصمیمگیری دادهمحور

10

0/0110

کمیسیونهای پزشکی

7

0/0098

مدلسازی و شبیهسازی

11

0/0112

نرمافزارهایآزمایشگاهی

16

0/0115

آموزش از راه دور

25

0/0135

شبکۀ مجازی آموزش

8

0/0099

آموزش در مناطق دورافتاده

17

0/0120

ارزشیابی آنالین

11

0/0113

تبادالت علمی

13

0/0114

یکپارچهسازی مدارس

15

0/0116

یکپارچهسازی آموزش عالی

10

0/0109

 .۳تجزیهوتحلیل دادهها و یافتهها
با توجه به نتایج بهدستآمده و مشخصشدن ضریب اهمیت
شاخصهای گوناگون و تأیید اعتبار مضامین و ابعاد بررسیشده،
مدل نهایی تحقیق در قالب زیر ارائه میشود.

در ادامه پس از مشخصشدن مدل تحقیق ،برای تعیین اوزان
مضمونها اقدام شد .نتایج بهدستآمده در جدول  ۶ارائه شده
است.

تبادل اطالعات
تأمین نیازها مسئولیت
تشخیص

پایگاه داده درمانی
ی ابری
فناور 

اینترنت اشیا

آموزش راه دور

کلینیک مجازی

تعامالت در لحظه

فناور یهای
دیجیتال

قرارداد هوشمند
ارز دیجیتال
تشخیص غیرمتمرکز

مشاوره درمانی

بالکچین

هوش
مصنوعی

مدیریت منابع

درمان
رباتیک
چابکی
ارسال پهادی

شکل  :۴الگوی جامع نوآور یهای دیجیتال در دوران بحران کووید19-
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جدول  :6رتبهبندی مضمونها براساس میانگین وزنی

ابعاد
اینترنت اشیا

هوش مصنوعی

بالکچین

فناوری ابری

مضمون ها

ضریب wj

رتبه

تشخیص در لحظه

0/1458

1

مدیریت راه دور کسبوکار

0/1443

2

سیاستگذاری دادهمحور

0/1436

2

خدمات درمانی هوشمند

0/1387

3

کسبوکار هوشمند

0/1561

1

تشخیص امن

0/1353

2

تجارت هوشمند

0/1261

3

جامعۀ هوشمند

0/1387

2

درمان از راه دور

0/1307

3

آموزش

0/1532

1

در آخرین بخش از این تحلیل ،میانگین وزنی هریک از
فناوریهای ابری ،بالکچین ،اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز

محاسبه شد .براساس نتایج بهدستآمده مشخص میشود که
عوامل مدیریتی بیشترین اهمیت را دارند.

جدول  :7رتبهبندی ابعاد براساس میانگین وزنی

ابعاد

ضریب wj

رتبه

اینترنت اشیا

0/1450

2

بالکچین

0/1307

4

هوش مصنوعی

0/1461

1

فناوری ابری

0/1408

3

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی نوآوریهای دیجیتال در دوران شیوع
کووید 19-با رویکرد فراترکیب پرداخته شد .نتایج بهدستآمده
در این تحقیق نشان میدهد که هوش مصنوعی مهمترین نوآوری
دیجیتال بوده است که در زمان همهگیری بخشهای مختلف ـ
اعم از بهداشت و درمان ،کسبوکار ،صنعت و غیره قرار میگیرد.
هوش مصنوعی و یادگیری عمیق میتواند تشخیص کووید 19-را
نیاز دسترسی به آزمایشهای دقیق و کمهزینه برای
افزایش دهدِ .
تشخیص بیماری نوعی چالش است .بسیاری از بیمارستانهای
پیرامونی در چین و سایر کشورهای درحال توسعه در آسیا،
خاورمیانه و افریقا ،آزمایش یا منابعی برای تشخیص دقیق
کووید 19-از آنفوالنزای معمولی را ندارند .با ظهور همهگیری
کووید ،19-تمرکز دولتها بر استفاده از فناوری هوش مصنوعی
به شکل چشمگیری افزایش یافته است .در اندونزی و در زمانی

که فقط دو مورد گزارش شده بود ،با وجود مواجهۀ شایان توجه
با گردشگران چینی (بالی  1/2میلیون گردشگر چینی در سال
 2019داشت) ،مقامات بهداشتی تصمیم گرفتند که از فناوری
هوش مصنوعی برای تشخیص افراد ناقل استفاده کنند (Ienca
 .)and Vayena, 2020آزمایشهای تشخیصی و غربالگری
جایگزین برای کووید 19-بسیار مفید خواهد بود .چنین
الگوریتمهای هوش مصنوعی میتواند ابزار غربالگری اولیه برای
ً
موارد مشکوک (مثال سابقۀ سفر به چین ،ایران یا کرۀ جنوبی ،یا
قرارگرفتن در معرض موارد تأییدشده) باشد تا بیماران در معرض
خطر بیشتر ،بتوانند آزمایشها را با سرعت بیشتری انجام دهند
( .)Fahey and Hino, 2020تحلیل کالنداده نیز فرصتهایی
را برای انجام مطالعات مدلسازی فعالیتهای متعدد (آموزش،
بهداشت ،تجارت ،گردشگری و غیره) و راهنمایی سیاستگذاران
در کشورهای گوناگون بهمنظور افزایش آمادگی در برابر همهگیری
َ
یونیارسب با کمک
کووید 19-فراهم میکند .برای مثالِ ،دویا و
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فناوری تحلیل کالنداده و با استفاده از سه پایگاه دادۀ جهانی ـ
راهنمای رسمی هواپیمایی ،خدمات مستقر در مکان (شنزن،
چین) و دفتر مدیریت حمل و نقل شهرداری ووهان ـ مدلی از
«پخش همزمان» و پیشبینی فعالیت بیماری کووید 19-را در
داخل و خارج از چین انجام دادند که مقامات دولتی و همچنین
سازمانهای خصوصی برای برنامهریزی و کنترل بهداشت عمومی
در سراسر جهان میتوانند از آن استفاده کنند (Dewia and
.)Yuniarsab, 2020
در این تحقیق ،اینترنت اشیا با اختالف کمی پس از هوش
مصنوعی ،یکی از مهمترین نوآوریهای دیجیتال در زمان
همهگیری کووید 19-بهشمار میرود .اینترنت اشیا بستری را
فراهم میکند که به آژانسهای بهداشت عمومی امکان دسترسی به
ً
دادهها برای نظارت بر بیماری همهگیر کووید 19-را میدهد .مثال
سیستم «ورلد متر» بهصورت لحظهای تعداد واقعی افراد مبتال در
سراسر جهان ازجمله موارد جدید روزانۀ بیماری ،توزیع بیماری در
کشورها و شدت بیماری را بهروزرسانی میکند (Nasajpour et
 .)al., 2020همچنین مرکز علوم و مهندسی سیستمهای دانشگاه
جان هاپکینز با استفاده از دادههای جمعآوریشده از مراکز کنترل
و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده ( ،)CDCسازمان
بهداشت جهانی ،مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری ،مرکز
چینی برای کنترل و پیشگیری از بیماری ( CDCچین) و وبسایت
چینی  ،DXYکه دادههای کمیسیون بهداشت ملی چین و CDC
چین را جمعآوری میکند ،یک نقشۀ پیگیری در لحظه را برای
موارد کووید 19-در سراسر جهان طرح کرده است (Bai et al.,
 .)2020اینترنت اشیا عالوهبر کاربردهای متعددی که در حوزۀ
بهداشت و درمان دارد ،در حوزۀ کسبوکار نیز بهشکل گستردهای
برای کاهش تأثیرات منفی همهگیری کووید 19-استفاده شده است
( .)Rahman et al., 2020; Singh et al., 2020اینترنت اشیا
نسل جدیدی از پیشرفتهای فناوری است که در سالهای اخیر
نظر پژوهشگران جهانی را به خود جلب کرده است و درحکم یکی
از روندهای مهم فاوا در سالهای آتی شناخته شده است .اینترنت
اشیا روند فناوری را از سیستمهایی که دستگاههای چندکاربره
داشتند و امکان تعامل افراد را فراهم میکردند به سمت پارادایمی
جدید برد که براساس آن ،بهازای هر کاربر ،چندین دستگاه وجود
خواهد داشت و اشیا نیز ازطریق شبکه به یکدیگر وصل خواهند
شد (.)Zibandeh, 2020
فناوری ابری در رتبۀ سوم در این تحقیق قرار گرفته و اهمیت
باالیی در دوران همهگیری کووید 19-داشته است .در دنیای
پساکرونا ،استفاده از پردازش ابری در همۀ برنامهها افزایش
مییابد .با گسترش ویروس ،مردم مجبور شدند در خانه کار کنند
و الگوهای یادگیری آنالین بهکار گرفته شد ،تقاضا برای کنفرانس و
آموزش ویدئویی افزایش چشمگیری یافت و همۀ این موارد ،باعث

افزایش استفاده از فناوری رایانش ابری شد )Tuli et al., 2020(.
ارائهدهندگان خدمات ابری به طور فعالی خدمات و محصوالت
خود را ارتقا داده و منابعی را برای پاسخگویی به افزایش تقاضا
در بازار فراهم کردهاند .بهاینترتیب ،به احتمال زیاد مشاغل و
مؤسسات آموزشی همچنان از این فناوری استفاده خواهند کرد.
همانطور که تقاضا برای این فناوری همچنان در حال رشد است،
پیادهسازی این فناوری در برنامههای تلفن همراه برای دسترسی
آسان ضروری خواهد بود (.)saebnia and Karimi, 2020
محققان بسیاری به اهمیت فناوریهای ابری در دوران کووید19-
اشاره کردهاند(;Budd et al., 2020; Hussain et al., 2020
.)Kaplan et al., 2020; Zhao et al., 2020
بالکچین چهارمین نوآوری دیجیتال است که اهمیت و تأثیر
آن در همهگیری کووید 19-در این تحقیق بررسی شده است.
گفتنی است سرویس تحقیقات پارلمان اروپا بالکچین را یکی
از ده فناوری اصلی برای مبارزه با بیماری شناخته است(  (�Mar
 .)bouh et al., 2020بالکچین معماری خدمات محاسباتی
غیرمتمرکز را فراهم میکند که بسیاری از محدودیتهای مربوط
به اکوسیستمهای محاسبات متمرکز را از بین میبرد .بالکچین
مجموعهای از گرههای محاسباتی است که به روشی نظیربهنظیر
( )P2Pمتصل میشوند و تراکنشهای انجامشده در شبکه را به
طور متقابل تأیید میکنند .در زنجیرۀ بلوک ،هر بلوک بهصورت
رمزنگاری مجموعهای از معامالت را مهروموم میکند و با بلوک
قبلی مرتبط میشود و زنجیرۀ بلوک مبتنیبر هش (رمزنگاری)
را تشکیل میدهد ( .)Kalla et al., 2020میتوان تغییر در
اصل پایه در تراکنشهای فضای کسبوکار را بالکچین نامید؛
یعنی ازبینبردن عاملیت واسطهای معتمد و توزیع اطالعات و
تراکنشها میان تمامی اعضای شرکتکننده .این ساختار برای
کل شبکههای بالکچین امتیازاتی به همراه دارد؛ ازجمله امتیازات
بالکچین ،دوام ،شفافیت ،اثباتپذیری و یکپارچگی فرایند است؛
ازاینرو کاربرد بالکچین در کسبوکارهای گوناگون با سرعت
درخور توجهی درحال گسترش است و پیشتازان استفادهکننده از
این فناوری دگرگونکننده در حوزههای مالی ،تدارکاتی ،بهداشت
و درمان و صنایع غذایی درحال افزایشاند .این گستردگی در
حوزههای پردازش ابری یا امنسازی بستر اینترنت اشیا ،برای
بالکچین درنظر گرفته شده و حیطۀ کاربرد آن را وسعت بیشتری
بخشیده است (.)Shahbazi et al., 2020
درمجموع نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،بار دیگر اهمیت
فناوریهای دیجیتال در دوران معاصر را نشان میدهد .نکتۀ
مهم ،که از خالل ادبیات حاصل میشود ،این است که هرچند
فناوریهای مذکور از چند دهه پیش وجود داشتهاند ،اما ظهور
کووید 19-بهرغم تمامی مشکالتی که برای جوامع به همراه
داشته است ،این فرصت را در اختیار فناوریهای دیجیتال قرار
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داده است تا قابلیتهای خود را بیشازپیش به نمایش بگذارند.
همهگیری کووید 19-باعث تغییرات فراوانی در سبک زندگی
و رفتار مصرفکنندگان در سراسر دنیا شده و تکنولوژیهای
نوین مناسبترین ابزار برای همراهی با تغییرات مذکورند .رفتار
مصرفکنندهها پس از کووید 19-به هنجارهای قبل از همهگیری
برنمیگردد .مصرفکنندگان کاالها و خدمات بیشتری را بهصورت
آنالین خریداری میکنند و تعداد بیشتری از افراد از راه دور کار
میکنند و شرکتها شروع به پیمایش در دنیای پس از همهگیری
ً
میکنند و اینجا دقیقا مکانی است که فناوری دیجیتال به کمک
دولتها ،اقتصاد ،صنایع و خدمات میآید .بهطورکلی ،میتوان
پارادایم غالب پساکرونا را همهگیری تکنولوژی نامید ( Izadi,
 .)2020این پژوهش در زمرۀ نخستین تحقیقاتی است که با
رویکرد فراترکیب به بررسی نوآوریهای دیجیتال در دوران بحران
کووید 19-میپردازد .محققان امیدوارند نتایج بهدستآمده در
این تحقیق ـ در کنار کارکردهای مدیریتی ـ بتواند ایدههای جدید
تحقیقاتی را در اختیار سایر محققان قرار دهد تا تصویری هرچه
جامعتر از اهمیت و کاربردهای فناوریها و نوآوریهای دیجیتال
بهعنوان ابزاری برای مقابله با تأثیرات منفی بحران کووید19-
بهدست آید.
در این تحقیق ،به بررسی تحقیقات علمی (مقاله یا گزارش)
در پایگاه تحقیقاتی معتبر پرداخته شده است .ازآنجاکه مقولۀ
کووید ۱۹-پدیدۀ نوظهوری است ،تحقیقات انجامشدۀ مرتبط در
این حوزه ،سهم ناچیزی را به خود اختصاص میدهند؛ محدودیت
این تحقیق را میتوان تعداد اندک پژوهشگران عنوان کرد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی :محققان میتوانند مدل را
با دادههای کافی آماری آزمون و بررسی کنند .برای این منظور،
نیاز به جمعآوری دادههای فراوان از شرکتهای معتبر است.
همچنین محققان میتوانند تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
برای مقابله با بیماریهای همهگیر یا کووید 19-را بررسی کنند.
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Abstract
Sustainable innovation is necessary for organizational survival as well as success in the turbulent
environment of the digital era, particularly in the currentCOVID-19 epidemic crisis. Many of today’s
innovations employ a combination of digital technologies while relying on telecommunications
infrastructure besides Internet access. The COVID-19 crisis one-year experience has revealed to
what extent the innovations formed in the digital context have succeeded to enhance society’s
resilience to this crisis. In this regard, the present study was aimed at providing a comprehensive
model of innovations in the digital context and their role and effect on the COVID-19 crisis.
Qualitative meta-synthesis was the main method of this research, in which the kappa coefficient
was calculated to assess the model, and Shannon entropy was calculated to specify the significance
coefficient of the indices. To this end, the previous studies on digital innovations over the
COVID-19 crisis were first extracted through searching for relevant keywords and 634 papers
were found that 78 of which were finalized at four consecutive screening stages. Subsequently,
the identified indices in different papers were coded and the main themes were identified through
categorizing the codes. The results revealed that technologies based on artificial intelligence,
the Internet of Things, cloud technologies, and blockchain are the fundamental areas of digital
innovation during the COVID-19 pandemic. Moreover, health, education, and business were
identified as the key areas for applying digital innovations during the pandemic.
Keywords: Shannon Entropy, Blockchain, COVID-19 pandemic, Digital Innovation, Artificial
Intelligence
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