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 نییسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قیانین کریتیی کامانز

آزاد است.

جستاری بر تجربههای زیستۀ استادان و دانشجویان در کالسهای
مجازی در دوره کرونا؛ مطالعه موردی دانشگاه کردستان
فرید عزیزی* ،1زبیر محمدی بلبان آباد ،2حسین باقری

3

دریافت0099/90/90 :؛ پذیرش0099/90/01 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تجربههای زیستۀ استادان و دانشجییان در کالسهتای مجتازی در دوره
گسترش کرونا است .این پژوهش از نیع کیفی است و به شییۀ پدیدارشناسی انجام شده است .جامعتۀ
آماری پژوهش ،دربردارندۀ همۀ استادان و دانشجییان دانشااه کردستان بتید کته یتا ستابقۀ شترکت در
کالسهای مجازی را همزمان با شتروع بیمتاری کرونتا داشتتهانتد ،یتا اینهته در طتی ایتن دوران ،در
کالسهای یادشده تدریس کردهاند .پژوهشار ،پس از انجام مصاحبه با  30دانشجی و استتاد دانشتااه
کردستان ،به اشباع نظری دست پیدا کرد .یافتههای این پژوهش ،نشان داد که کالسهتای مجتازی ،در
مقایسه با شهل پیشین کالسها ،سبب زوا و از دستت رفتتن میقعیتتهتا ،کارکردهتا ،و نقتشهتای
پرشماری در عرصۀ نهاد دانشااه شدهاند .بهنظر بسیاری از دانشجییان ،بتا محتروم شتدن دانشتجی از
فضای فیزیهی ،امهان تعامالت و گفتوگیهای رخداده بین طرفین (دانشجی /دانشجی ،دانشجی /استتاد
و استاد /استاد) بهگینهای غمانایز از بین خیاهد رفت و جای خید را به نیعی فرایند مهانیهی و بتانهی
انتقا مطالب و میاد آمیزشی از یک منبع فرستنده به پیتامگیرنتده خیاهتد داد؛ فراینتدی کته سترانجام،
پیامدهای منفیای برای نحیۀ یادگیری ،خالقیت ،فعالیتت ،و تیانمنتدی دانشتجییان خیاهتد داشتت.
بهنظر استادان نیز شهلگیری و همهگیر شدن این کالسها در ایتران ،میجتب تغییتر نقتش استتادان در
کالسهای مجازی میشید و آنها از مخزنداری اطالعاتی در حالت خیشبینانته بته حامیتان دانتش
تبدیل میشیند .بهنظر بسیاری از استادان ،یهی دیار از آسیبهای ناخیاستۀ این نیع کالسها ،از بتین
رفتن تعامالت و گفتوگیها ،بین اعضای جامعۀ علمی (کنشاران علمی) دانشااه است.
کلیدواژهها :تجربۀ زیسته ،آمیزش مجازی ،کالسهای مجازی ،کرونا ،پدیدارشناسی ،تحلیل تماتیک
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1دانشجیی دکتری علیم ارتباطات ،گروه علیم ارتباطات ،دانشتهده ارتباطتات ،دانشتااه عالمته طباطبتایی ،تهتران ،ایتران
(نییسنده مسئی )


 .2کارشناس ارشد برنامهریزی تیسعه متطقهای ،گروه برنامهریزی تیسعه منطقهای ،دانشهده علیم اجتماعی ،دانشااه عالمه
طباطبایی ،تهران ،ایران
 .3دانشجیی دکتری علیم ارتباطات ،گروه علیم ارتباطات ،دانشهده ارتباطات ،دانشااه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

مقدمه

هناام بروز بحرانهای ناشی از بالیا و فاجعههای طبیعیای مانند زلزله ،ستینامی ،جنت ،
طیفانهای میسمی ،گسترش بیماری ،و ،...فرایند آمیزش دانشااهی بهمنظیر جلیگیری از
پیامدهای همهگیر آن متیقف میشید .درواقع ،چنتین بحرانهتایی بتید کته نظریتهپردازان،
متخصصان ،خبرگان ،و سیاستگذاران آمیزشی را وادار کترد تتا راهبردهتای جتایازینی را
برای بازتیلید چرخۀ دانش تیلید کنند .در همین روزهتا ،برختی نظریتهپردازان از اصتطال

«یادگیری انعطافپذیر »1در علیم اجتماعی ،برای اشاره به کالسهای مجازی ویژۀ شترای

بحرانی استفاده کردهاند (زایاپراگاسارازن .)8181 ،2این آمیزه ،مبتنیبر آرمانشهری بید که
در آن ،تمام محدودیتها و بحرانها ،بهگینهای خیتالی برطترف شتده و امهتان یتادگیری و

تدریس همزمان برای استاد /معلمتدانشجی /دانشآمیز فراهم میشد.
بهتدریج با پیدایش شبهۀ جهانی وب ،الاتیی ستنتی آمتیزش تتتکه بته میتزان زیتادی
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مبتنیبر هالۀ قدسی مدرس /استاد بیدت هماام با گسترش و سرایت فاجعتهها و بحرانهتای
همهگیر ناشی از نظام نیین سرمایهداری جهانی ،از رونق افتتاد و نتیع جدیتدی از آمتیزش
تتکه با اصطال هایی مانند آمیزش از راه دور ،آمیزش بافاصله ،آمیزش از طریق شتبهه ،و
آمیزش مجازی شناخته میشدتت بهتدریج جای پای خید را در محافل دانشااهی بتاز کترد
(هتتاگی و ویلیتتام .)33 ،8110 ،3ایتتن نتتیع آمتتیزش ،دربردارنتتدۀ آمتتیزه صتترفهجییی در

اطالعات است؛ بهاینمعنا که در آمیزش یادشده ،نقش منفعالنۀ دانشجی به فرامیشی سپرده
شده است و در آن ،کمترین میزان اطالعات از سیی مدرس به دانشجی سرازیر میشید و در
بهترین حالت ،الایی کمک همیارانه بته دانشتجی /دانشآمتیز درنظتر گرفتته شتده استت

(کییرزلی .)8111 ،4بهبیان روشنتر ،نقش اعضتای هیئتت علمتی ،مدرستان ،مربیتان ،و
معلمان در آمیزش یادشده ،تغییتر چشتمایری کترده استت و آنهتا نتهتنها مختزنداران و
بانک داران اطالعات ،بلهه برانایزندگان و پشتیبانان دانشجییان و دانشآمتیزان بترای فهتم
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

محتیا هستند (پلیف و پرت .)8110 ،1در شییۀ آمیزشتی یادشتده ،بتیش از اینهته معلتم،
وظیفۀ انتقا اطالعات به فراگیران را داشته باشد ،این فراگیران (دانشجییان و دانشآمتیزان)
هستند که برای دستیابی به اطالعات میردنیاز ،کندوکاو میکنند (عباسی پارسا .)0310 ،از
نااهی دیار ،در این نیع جدید از آمیزش ،استادان به حاشیه رانده میشیند و عملهرد آنها
در حد ارایهکنندۀ اطالعات (آنهم بهشهل ارایۀ فایلهای ازپیشذخیرهشده) تنتز مییابتد
(اعظمی و عطاران.)0311 ،
آمیزش الهترونیهی تتکه بهلحاظ نظری ،داعیهدار حل مشتهالت نتیع ستنتی آمتیزش
(مسایل مربیط بته کالس هتای بتزرو و پرجمعیتت ،فراگیتران منتاطق دور) در کشتیرهای
پیشرفتۀ غربتی بیدتتت دربردارنتدۀ آمتیزۀ جتالبی دربتارۀ تعاملهتای پییتا و برنامتۀ زمتانی
انعطافپذیر برای بعضی ا ز فراگیرانی بید که دلزدگی خاصی از نیع سنتی آمیزش در شرای
بحرانی داشتند .با همهگیر شدن بالیا و فاجعههای طبیعیای مانند بیماریهتای جهتانگیر،
کشیرهای درحا تیسعه نیز به این نیع آمیزش تکه ابتتدا در کشتیرهای تیستعهیافتۀ غربتی
رواج یافتت روی آوردند تا در شرای حاد از مزایای آن بهره ببرند.
در طی ماههای گذشته ،با گسترش بیماری کرونا تتکه میتیانست ستبب بیماریهتایی
از یک سرماخیردگی ساده تا انتیاع بستیار شتدید بیماریهتای تنفستی منجربتهمرو شتید
(قاسمی و عاکفی قاضیانی)0311 ،تت ضرورت اجرای برنامۀ هماانیستازی آمیزشهتای
مجازی در دانشااهها و ایجاد کالسهای مجازی در سرتاسر دنیا ،رن واقعیتت بته ختید
گرفت .دراینمیان ،در ایران نیز بهدلیل پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنای ،و اجتماعی
گستردۀ این بیماری ،سیاستمداران ،دانشااهیان ،و پزشهان فرهنای ،سیاستهای بهداشتی
و آمیزشی خاصی را برای مقابله با خطرات همهگیر این بیماری اجرا کردند که یهی از ایتن
سیاستها ،تعطیلی کالسهای درس حضیری و برگزاری مجازی آنها بهمنظیر مبتارزه بتا
پیامدهای جانی و مالی این بیماری بید.
در طی دهههای گذشته ،دانشااه ایرانی در جایااه یک اجتمتاع علمتی ،بتا مستایل و
مشهالت خاصی دستوپنجه نرم کرده است که هریک بهگینهای ،مانع اجرای کارکردهتای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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آن بهعنیان نهاد تیلید دانش و معرفت شده است .1اکنین با تمام مسایل بنیادین دانشتااه در
ایران ،دانشااه ایرانی (و صتد البتته تمتام محافتل دانشتااهی در دنیتا) بتهدلیل گستترش و
همهگیری بیماری کرونا ،با مسایل ناخیاستته و پیشبینیناپتذیری روبتهرو شتده استت کته
امهان گردهمایی در شهل سنتی کتالس درس را از استتادان و دانشتجییان تتتدستکم تتا
رخت بربستن این بیماریتت دریغ کرده و محفلهای مجازی ،جایازین آنها شتده استت.
اکنین بهدلیل شرای و بسترهای خاص ،دانشااه بیش از هرزمانی ،نهتنها با نیعی بحران در
تیلید دانش روبه رو شده است ،بلهه این بحتران را بته کارکردهتای دیاتر دانشتااه ،ماننتد
پاتیقمحیری ،رواب صمیمی بتین دانشتجی /دانشتجی و استتاد /دانشتجی ،و ،...گستترش
میدهد و درواقع ،تیشه به ریشۀ تمام ساحتهایی از دانشااه در شهل سنتی آن میزند کته
دستکم برای ایدییلیژی و آمیزههای کهنش دربارۀ شناخت بهترین دانشجییان و چاینای
بهبید سطح نمرهها و فضای رقابتی آن مقدس بیدهاند .بتهنظر میرستد ،اکنتین بتا طغیتان
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ویروس کرونا ،تمام پیست و گیشت دروغین دانشااه از بنیاد برافتاده و آنچه بهجای مانتده
است ،نیعی روا مهانیهی /مجازی است که در آن حتی ناترش خیدبنیتادی دانشتجی در
مقام نیعی یادگیرندۀ فعا در بسترهای مجازی ،زیر سایۀ رعبآور کرونتا ،بتهکناری نهتاده
شده است.
بهنظر میرسد ،نظام آمیزشی کنینی کشیر در دانشااهها ،از الاییی پیروی میکند کته
مبتنیبر رواب فرودستتفرادست بین دانشجی و استاد است .رواب فرادستتفرودستانه بین
دانشجییان و استادان و ارتباط مجازی بین آنها ،دیدگاههای متفاوتی را بتین دانشتجییان و
استتتادان شتتهل داده استتت .در نظتتام تقتتابلی بتتین استتتاد و دانشتتجی ،استتتاد در جایاتتاه
فرادستیاش تتکه با سرمایۀ اقتصادی ،اجتماعی ،نمادین ،و فرهنای همراه استتت نظتارت
میکند ،رصد میکند ،حهم میراند ،سخنرانی میکند ،تعیین تهلیف میکند ،تقسیمبندی
میکند ،نمتره میدهتد ،و کتالس بتر محتیر او میچرختد ،درحالیکته دانشتجی در مقتام
فرودست ،سرمایههای چندانی ندارد و محهیم به فرمانبرداری است .بهنظر میرستد ،ایتن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1بهعنیان نمینه میتیان به پتژوهش کتاظمی ( )2112دربتارۀ پرولتاریتای دانشتااهی در ایتران و همچنتین ،پتژوهش احمتدنیا
( )1331دربارۀ از بین رفتن کارکرد دانشااه بهعنیان نهاد اصلی تیلید معرفت اشاره کرد.

شرای  ،سبب شهلگیری دیدگاههای متفاوتی دربارۀ شییۀ آمیزش مجازی نیز شده استت و
آمیزش مجازی که بر محیر استادان استیار است ،سبب ایجاد دیتدگاههای متناقضتی بتین
دانشجییان و استادان شده است .با تیجه به چنین چشماندازی ،پژوهش حاضر در پی ایتن
است که دریابد که «استادان و دانشجییان در کالسهای مجازی برگزارشده در دورۀ کرونتا
چه تجربههای زیستهای داشتهاند؟»
 .1پیشینه پژوهش

ناار رنجبر و همهاران ( )0011در پژوهشی با عنیان «دیدگاه دانشآمیزان دوره ابتتدایی از
آمیزش مجازی در دوران کرونا (مطالعه میردی :استان فارس)» دیتدگاه دانشآمتیزان دورۀ
ابتدایی را دربارۀ آمیزش مجازی در دوران کرونا ،بررسی کردهاند .دادههای این پتژوهش از
طریق مصاحبۀ نیمهساختاریافته گردآوری شدهاند و یافتتههای آن ،نمایتانار پتنج مضتمین
کلی شامل :شییۀ برگزاری کالسها و میزان یادگیری ،شییۀ تدریس معلمان و میزان ستیاد و
مهارت رایانهای آنها ،شییۀ برگزاری امتحانها ،فعالیتهای فرهنای و فیقبرنامه ،و رواب
اجتماعی و خانیادگی دانشآمیز بید .برپایۀ نتایج بهدستآمده ،دانشآمتیزان تاحتدودی از
آمیزش مجازی راضی بیدند ،اما یهی از مهمترین مشهالت میجید در آمتیزش مجتازی،
پایین بیدن سرعت اینترنت و هزینهبر بیدن آن است .در کنار ایتن مشتهالت ،فرصتتهای
زیادی هم برای دانشآمیزان و معلمان ایجاد شده است؛ ازجمله اینهه ،عملهترد آنهتا در
استفاده از فناوری و تیلید محتیا تقییت شده است
زهرا فارسی و همهاران ( )011در پژوهشی با عنیان «بررستی رضتایتمندی از کیفیتت
دوره تحصیلي و آمیزش مجازی طي پاندمي کیید  01در دانشتجییان پرستتاری دانشتااه
علیم پزشهي آجا در نیمسا دوم  ،»0314-0311میزان رضایتمندی دانشجییان پرستاری
دانشااه علیم پزشهی آجتا از کیفیتت دورۀ تحصتیلی و آمتیزش مجتازی در طتی بحتران
همهگیری کییتد  01را بررستی کردهانتد .ایتن مطالعتۀ مقطعتی (تیصیفی تهمبستای) در
نیمسا دوم سا تحصیلی  0314-0311انجام شده است .یافتههای ایتن پتژوهش نشتان
میدهد که کیفیت دورۀ آمیزشی از دید  66/8درصتد دانشتجییان ،رضتایتبخش بتیده و
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میزان رضایت  36/3درصد دانشجییان از آمیزشهای مجازی در حد متیس بید .از بتین
متغیرهای جمعیتشناختی ،تنها ترم تحصیلی دانشجییان ،متغیر پیشبینیکنندۀ رضایت از
دورۀ آمیزشی بهشمار میآمد .بین ابعاد و نمرۀ کل رضتایت از دورۀ تحصتیلی بتا پیشترفت
تحصیلی دانشجییان ارتباط معناداری دیده نشده است .همۀ ابعاد پرستشنامۀ تجربتۀ دوره
تحصیلی ،پیشبینیکنندههای معناداری بر رضایت دانشجییان از دوره تحصیلی بیدند.
جما حاجی و مژگان محمدیمهر ( )0011در پژوهشی با عنیان «بازنمایی مشتهالت
آمیزش در فضای مجتازی بتا استتفاده از برنامتۀ شتاد در دورۀ پانتدمی کرونتا؛ یتک مطالعته
پدیدارشناسی» با استفاده از رهیافتی کیفی دریافتته استت کته ادراع معلمتان از مشتهالت و
چالشهتتای آمتتیزش در برنامتتۀ شتاد ،دربردارنتتدۀ  6مضتتمین کلتتی ،مشتتهالت مربتتیط بتته
دانشآمیزان و والدین ،مشهالت مربیط به معلمان ،مشهالت محتیا ،مشتهالت تجهیتزات،
مشهالت سازمانی ،و مشهالت ارزشیابی است.
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سمانه سلیمی و محمدعلی فردین ( )0311در پژوهشی با عنیان «نقش ویروس کرونا در
آمیزش مجازی ،با تأکید بر فرصتتها و چالشهتا» ،ناترش معلمتان مقطتع ابتتدایی شتهر
زاهدان را دربارۀ فرصتها و چالشهای ویروس کرونا برای آمیزش مجتازی در متدارس ،بتا
بهرهگیری از روش پژوهش آمیخته متیالی ناهمزمان اکتشافی (کیفیتکمی) واکاوی کردهانتد.
دادههای کمی و کیفی این پژوهش ،از طریق مصاحبه با  01معلم باتجربه و تیزیع پرسشنامه
بین  081نفر از معلمان مقطع ابتدایی ،گردآوری شدهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد کته
چالشها و فرصتها در سه سطح کتالن ،میتانی ،و خترد ،مطتر و طبقهبنتدی شتدهاند .در
سطح کتالن ،چالشهتای نداشتتن تفهتر راهبتردی متدیران و برنامتهریزان ،سیاستتگذاری
نامطلیب ،ضعف فناوری آمیزشی ،و مدیریت ناکارآمتد؛ در ستطح میتانی ،چتالش ضتعف
فناوریهتتای معرفیشتتده ،نداشتتتن استتتقال و آزادی عمتتل ،و بتترهم ختتیردن بیدجهبنتتدی
مطر شده؛ و در سطح خرد ،چالشهایی برای معلمتان (نظیتر تیجته نهتردن بته استتعدادی
گیناگین دانشآمیزان در فراگیری آمیزش از طریق فضای مجازی) ،دانشآمتیزان (نظیتر نبتید
ارتباط چهره به چهره بین مدرس و دانشآمیز) و خانیاده (نظیر نبید ارتباط مفیتد و متر ر بتین
آمیزگاران و دانشآمیزان به دلیل بیسیادی و بیاطالعی خانیادهها نسبت به فضتای مجتازی)

بهدست آمدهاند .همچنین ،بهنظر مشارکتکنندگان ،گسترش کرونا ،فرصتهایی را در ستطح
کالن (فراهم کردن زمینۀ تغییر ،تیجه به داشتن برنامهریزی راهبردی ،و تیجته بته آمیزشهتای
برخ و مجازی) ،سطح میانی (خلق فرصت آمیزشی برابر و خلق نیآوری آمیزشی جدیتد)،
و سطح خرد برای خانیاده (نظیر افتزایش مهتارتهتای دیجیتتالی والتدین) ،معلمتان (نظیتر
ارتقای مهارتهای دیجیتالی معلمان) و دانشآمیزان (نظیر ایجاد ارتباط مستتمر بتین اولیتای
دانشآمیزان با معلمان) در پی داشته است.
فاطمه چههندی ( )0311در پژوهشی با عنیان «همهگیری آنالین :بررسی چالشهتای
اساتید زبان انالیستی دانشتااه بیرجنتد در طراحتی و اجترای تتدریس مجتازی در زمتان
همهگیری کیید  ،»01با کاربست روش کیفی تحلیل تماتیک ،دریافته است که چالشهای
پیشروی استادان در این دوره عبارتانتد از :مشتهالت فنتی ،ایمنتی و اعتبتار آزمینهتای
مجازی ،نیاز بته سیاستتگذاری ،برنامتهریزی و قتیانین مشتخ  ،تتالش استتادان بترای
سازگاری با آمیزش مجازی ،چالشهای آمیزشتی ،و چالشهتای مربتیط بته دانشتجییان
ازجمله تیزیع ناکافی زیرساختهای فناوری ،بیانایزگی دانشجییان ،عدم تعامل و امهان
انزوای آنها ،و سیاد رایانهای.
منصیر غفیریفرد ( )0311در پژوهشی با عنیان «رونق آمیزش مجازی در ایران :تیان
بالقیهای که با ویروس کرونا شتهیفا شتد» ،دریافتته استت کته اگرچته همتهگیری کرونتا،
مشهالت زیادی را بر تمام شاخ های جامعه ،ازجمله سالمت مردم ،تحمیتل کترد ،امتا
سبب شهیفایی برخی قابلیتها در کشیر شد که ازجمله آنها میتتیان بته فراگیتر شتدن و
رونق یافتن آمیزش مجازی در سراسر کشیر اشاره کرد.
فهیمه عباسی و همهاران ( )0311در پژوهشی با عنتیان «تجربتۀ زیستتۀ معلمتان دوره
ابتدایی از فرصتها و چالشهای تتدریس در شتبهۀ آمیزشتی دانشآمتیزان (شتاد) :یتک
مطالعه پدیدارشناسی» ادراع معلمتان دورۀ ابتتدایی را در متیرد فرصتتها و چالشهتای
تدریس در شبهۀ آمیزشی (شاد) بررسی کردهاند .تحلیل عمیق دیدگاههای معلمان ،میجب
شناستایی و دستتهبندی  01فرصتت ،شتامل :جبتران عقبافتتادگی تحصتیلی در روزهتای
قرنطینتته ،افتتزایش مستتئیلیتپذیری و درگیتتری بیشتتتر اولیتتا بتتا فراینتتد یاددهی تیادگیری
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دانشآمیزان ،افزایش سرعت انتقا اطالعات و ارایتۀ اطالعتات جدیتد ،ایجتاد انایتزه در
معلمان برای ارتقای سیاد رسانهای ،شناخته شدن معلمان تیانمند و ختالق و فتراهم شتدن
زمینهای برای بهاشتراع گذاشتن فایلهتا و تجربتههای معلمتان ،افتزایش مستئیلیتپذیری
معلمان برای مطالعۀ بیشتر ،جذاب و برانایزاننده بتیدن استتفاده از آن بترای دانشآمتیزان،
عالقهمند کردن دانشآمیزان به دانش روز و پژوهش کردن ،انعطافپذیری در ساعت شروع
کالس و حذف رفتوآمدهای پرهزینه ،پرورش خالقیت در دانشآمیزان برای ارایۀ تهالیف
به شییهای نی و  1چالش شامل :عدم دسترسی همۀ دانشآمیزان به فضای مجازی بهویژه در
مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آمیزش ،سناین بیدن هزینتههای اینترنتت بترای
بسیاری از خانیاده ها ،کند بیدن سرعت اینترنتت ،دشتیار بتیدن ستنجش یتادگیری واقعتی
دانشآم یزان و سلب شدن قدرت نظارت از معلم ،اعتیاد برخی دانشآمتیزان بته اینترنتت و
گیشی ،استفادۀ بیجا و بیرویه از مطالب دیاران ،وقتت ناذاشتتن برختی معلمتان بترای
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تتتدریس و ارزیتتابی ،استتتفاده از نرمافتزار بتتهعنیان ابتزار تبلیغتتات ،کتتاهش انایتتزۀ برختتی
دانشآمیزان برای تحصیل در شییۀ جدید تدریس شد.
مهدی قربانخانی و کییان صالحی ( )0313در پژوهشی با عنیان «بازنمایی چالشهای
آمیزش مجازی در نظام آمیزش عالی ایران :مطالعهای بتا روش پدیدارشتناختی» ،ادراع و
تجربۀ زیستۀ دانشجییان و استادان دانشااه از چالشهای آمیزش مجازی در نظام آمتیزش
عتتالی را تحلیتتل کردهانتتد .آنهتتا پتتس از مصتتاحبۀ عمیتتق نیمهستتاختاریافته بتتا  81نفتتر از
دانشجییان و مدرسان دورههای مجازی دانشااه تهران ،دریافتند که آمیزشهای مجازی در
نظام آمیزش عالی با چالشهای متنیع و متفاوتی روبهرو است و تا رسیدن به شرای بهینه،
فاصلۀ زیادی دارد و بهبتید کیفیتت آن ،نیازمنتد ناتاه جتدی متیلیتان و دوری از برداشتت
آمیزش درجۀ دوم از اینگینه آمیزشها است .تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبههای
انجامشده سبب شناسایی پنج مقیله شد که عبارتاند از :چالشهای «مربیط به دانشااه»،
«مربیط به استاد»« ،مربیط به دانشجی»« ،مربیط به سامانه» ،و «مربیط به کالس».
سارا صبیری و همهاران ( )0313در پژوهشی با عنتیان «مشتهالت آمتیزش مجتازی
دانشااههای شهر تهران از نظر اساتید آمیزش مجازی» ،مشهالت و چالشهتای آمتیزش

مجازی دانشتااهی را از نظتر استتادان دانشتااههای شتهر تهتران ،واکتاوی کردهانتد .ایتن
پژوهش ،از نیع تیصیفیتپیمایشی ،و جامعۀ آماری آن ،دربردارندۀ همتۀ استتادان آمتیزش
مجازی در دانشااههای دولتی شهر تهران است .یافتههای پژوهش یادشده نشان میدهد که
استادان آمیزش مجازی ،مشهالت و چالشهای این نیع آمیزش را در مرلفههای فرهنای،
فنی ،حقیقی ،سازمانی ،و مالی ،در حد باال ،و مشهالت و چالشهای آمیزش مجازی در
مرلفههای شناختی ،اجرایی ،و آمیزشی را در حد متیس  ،ارزیابی کردهاند.
بهارع اعظمی و محمد عطاران ( )0311در پژوهشی با عنیان «کاوشی پدیدارشناستانه
در تجربتته تعامتتل یادگیرنتتدگان در دانشتتااه مجتتازی» بتتا کاربستتت یتتک روش کیفتتی
پدیدارشناختی ،ماهیت یادگیری الهترونیهی را از چشمانداز تجربههای مشترع دانشجییان
و دانشآمیختاان دانشااههای مجازی بررسی کردهاند .نتایج این پتژوهش حتاکی از ایتن
است که عدم حضیر اجتماعی و تعامل ضعیف دانشجییان با استاد یتا همکالستیهایش،
یهی از چالشهای بزرو افراد شرکتکننده در پژوهش است .احساس عدم امنیت روانی و
بیمسئیلیتی استادان ،ناشی از فقدان خطرپذیری بهدلیل نبید ارتباط چشمی و بتدنی ،عتدم
شناخت درست از افراد و میقعیتها ،اضطراب امتحان بتهدلیل نداشتتن تفستیر درستت از
خلقیات استاد ،بیعالقای استادان به طر پرسش در کالسهای دارای ارتباط همزمان ،و
احساس تنهایی همه ،ازجمله یافتههای پتژوهش در مقیلته تعامتل استت .افزونبتراین ،در
یادگیری الهترونیهی ،دانشجی فعا تر شده است .مشهالت فرهنای ناشی از عدم پتذیرش
این شییۀ آمیزش در کشیر بهشهل تبعیض و تحمیل حس حقارت به دانشجییان ،ضتعیف
بیدن زیرساختهای فنی ،ضعف مدیریتی ،و استتفاده نهتردن از استتادان آمیزشدیتده در
حیزۀ آمیزش مجازی ،از یافتههای دیار این پژوهش است.
در میان پژوهشهای ختارجی انجامشتده دربتاره میضتیع پتژوهش نیتز منتا حستین

القحطتانی )8181( 1در پژوهشتی بتا عنتیان «درع استتادان و دانشتجییان از کالسهتای
مجازی و تأ یر کالسهای مجازی بر تقییت مهارتهای ارتباطی» دریافته است که بیشتتر
دانشتتجییان و استتتادان ،دربتتارۀ آمتتیزش و یتتادگیری از طریتتق کالسهتتای مجتتازی زبتتان
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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

021
جستاری بر تجربههای
زیستۀ استادان و
دانشجویان ...

انالیسی ،نارش مثبتی داشتهاند .آنها بر این نظر بیدهاند که این دورههای مجازی ،ستبب
بهبید مهارتهای ارتباطی میشید.

وینا شنیی ،شیتا مهندرا ،و ناویتا ویجی )8181( 1در پژوهشی با عنتیان «کییتد :01

قرنطینه :اقتباس فنتاوری ،تتدریس ،یتادگیری ،مشتارکت دانشتجییان و تجربته دانشتهده»
دریافتهاند که دانشجییان به حالتهای آنالین گیناگینی از یادگیری مشغی شدهاند .یهتی
از یافتههای این پژوهشاران ،به تجربۀ زیسته دانشجییان هند از کالسهای مجازی مربیط
میشد .بنا بر این یافتهها ،با تیجه به ترس و اضطراب دانشجییان بهدلیل گسترش ویتروس
کرونا ،کالسهای مجازی ،سبب مشارکت بیشتر دانشجییان شتده و بهگینتهای مثبتت ،بته
یادگیری بهتر و عمیقتر آنان کمک فراوانی کرده است.

یین هین  2و همهاران ( )8181در پژوهشی با عنیان «مطالعۀ تطبیقی آمیزش آنالیتن

و آمیزش سنتی در طی بیماری کرونتا» دریافتهانتد کته هتم استتادان و هتم دانشتجییان،
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سازمان و مدیریت منظم آمیزش آنالیتن در قالتب پختش زنتده را بتهخیبی میشناستند و
دورههای آنالین ،نقش مثبت و قدرتمندی در بهبید کیفیت تدریس دارند .برپایۀ این یافتهها،
استادان و دانشجییان بر این نظرند که درمجمیع ،تجربۀ تدریس و تأ یر یادگیری دورههتای
آنالین نسبت به دورههای سنتی کمتر است؛ بهگینهای که دورههتای ستنتی یتا مخلتیطی از
حالتهای سنتی و آنالین ،برای تدریس مناسبتر است.

لیزا امیر 3و همهاران ( )8181در پژوهشی با عنیان «دیدگاه دانشجییان دربتاره کتالس

درس و یتتادگیری از راه دور در طتتی همتتهگیری کییتتد  01در برنامتتۀ تحصتتیالت مقطتتع
کارشناسی دندانپزشهی دانشااه اندونزی» دریافتهاند که متدتزمان تحصتیل بتر اولییتت
دانشجی تأ یرگذار بیده است .برپایۀ این یافتهها ،تعداد بیشتری از دانشجییان سا اولی تتدر
مقایسه با دانشجییان ترمهتای باالتر ت یتادگیری از راه دور را تترجیح میدهنتد .همچنتین،
دانشجییان برای بحت گروهتی ،یتادگیری در کتالس درس (یتادگیری ستنتی) را تترجیح
میدهند ،زیرا یادگیری ازراهدور ،سبب دشیارتر شدن برقتراری ارتبتاط میشتید و رضتایت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

کمتری را بهلحاظ یادگیری بتههمراه دارد .افزونبتراین ،تنهتا  00/8درصتد از دانشتجییان،
یادگیری ازراهدور را بر یادگیری در کالس درس ترجیح میدهند؛ اگرچه آنها تیافق داشتتند
که یادگیری ازراهدور ،روش یادگیری کارآمدتری است ( 38/6درصد) ،ایتن نتیع یتادگیری،
زمان بیشتری برای مطالعه ( 41/1درصد) و مرور مطالب ( 41/3درصد) فتراهم میکنتد.
برخی از چالشهای یادگیری ازراهدور عبارتاند از :عیامل خارجی ماننتد اتصتا ناپایتدار
اینترنت ،بار مالی اضافی برای سهمیۀ اینترنتت ،و عیامتل داخلتی ماننتد متدیریت زمتان و
مسئلۀ تمرکز در هناام یادگیری آنالین برای مدتزمان طیالنیتر.

سالبای و تیمیلی ،)8103( 1در پژوهشی با عنیان «کالسهای اسهایپ :دیدگاه معلمان

و دانشآمیزان از کالسهای آنالین همزمتان در رابطته بتا آمتیزش و یتادگیری حضتیری»
تجربههای زیسته و ادراعهای دانشجییان و استادان را دربارۀ کالسهای آنالیتن همزمتان
مطالعه کرده اند .هدف این پژوهش ،فهم این میضیع بیده است که استادان و دانشتجییان،
چه تصیری از کالسهای زبان اسهایپ در مقابل کالسهای حضیری داشتهاند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که دانشجییان و استادان بر این نظرند که کالسهای زبان اسهایپ،
امهاناتی را برای یادگیری زبان ایجتاد میکنتد و واقعیتت ایتن استت کته مزایتای ایتن نتیع
کالسها ،بیشتر از معایب آن است .همۀ شرکتکنندگان در این پژوهش ،اطمینتان دادهانتد
که صحبت کردن و گیش دادن در مقایسه با کالسهتای حضتیری ،از مزایتای کالسهتای
مجازی است .همچنین ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که میتیان از طریتق کالسهتای
اسهایپ ،زبان دانشجییان را تقییت کرد.

کتتاکیروگلی ،)8100( 2در پژوهشتتی بتتا عنتتیان «ارزیتتابی دیتتدگاه دانشآمتتیزان دربتتاره

کالسهای مجازی با تیجه به هفت اصل عملهرد خیب» دیدگاه دانشتجییان کالسهتای
مجازی را در میرد کیفیت ارایۀ دورههای درسی در کالسهای مجتازی دانشتهده آمتیزش
ترکیه بررسی کرده است .این پتژوهش ،بتر کیفیتت محتی یتادگیری ازراهدور در سته بعتد
آمیزش ،یادگیری ،و تعامل ،با استفاده از یک پرسشنامۀ مبتنیبر هفت اصل عملهرد خیب
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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متمرکز شده است .این پژوهشار ،پس از تجزیهوتحلیل پرسشهای مربیط به بعد تعامتل،
به این نتیجه رسید که تماس دانشجیتاستاد بهعنیان یتک عنصتر متر ر در کتالس مجتازی
درنظر گرفته میشید و وی دراینباره ،پاسخهای رضایتبخشتی را از دانشتجییان دریافتت
کرده است .همچنین ،دریافته است که در آمیزش مجازی ،بهندرت دانشجییان با یهتدیار
همهاری میکنند .این پژوهشار پس از تجزیتهوتحلیل پرستشهای مربتیط بته شتییههای
تدریس ،به این نتیجه رسیده است که دانشجییان از این نیع کالسها راضی هستند .بیشتتر
فراگیران تأکید کردهاند که دورۀ درسی ،بهگینتهای تنظتیم شتده استت کته بته آنهتا امهتان
میدهد ،تهالیف خید را بهگینهای مر ر انجام دهند و آنها زمان کافی برای یادگیری دارند.
میاناین پاسخهای آنها ( )3/34نشاندهندۀ وجید مشهالت فنی است ،بهویژه هناامیکه
خ مشغی است ،که این امر بر زمان [اختصاص دادهشده برای] درس ا تر منفتیای دارد.
برپایۀ این پژوهش ،دانشجییان ،ویژگی ضب درسها را یهتی از مزایتای مهتم جلستههای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مجازی بهشمار آوردهاند .بهنظر این پژوهشار ،برختی دانشتجییان ،دیتدگاههای منفتیای
دربارۀ تأخیر در بازخیرد بهمیقع داشتهاند .همچنین ،یافتههای این پژوهش نشان داده است
که دانشجییان ،رضایت باالیی از کالسهتای مجتازی داشتتهاند .بتا تیجته بته پاستخهای
دانشجییان به پرسشهای مربیط به یادگیری ،معلیم شد که بهنظر آنان ،آمیزشتار (استتاد)
در کالس مجازی میتیاند به میزان زیادی فعالیتهای یادگیری را هماهن کند .همچنین،
دانشجییان ،آمیزشارانی را که از میاد آمیزشی گیناگینی استفاده میکننتد ،رضتایتبخش
میدانستند.

کنراد )8110( 1در پژوهشی با عنیان «دیدگاههای مربیتان دانشتااه در متیرد نخستتین

تجربههای تدریس آنالین» درع استادها از تجربههای خید در آمیزش مجتازی را بررستی
کرده است .او از شرکتکنندگان در پژوهش خیاست دربارۀ نقششان بهعنیان استادان آنالین
تأمل کنند .وی با پتنج مربتی کته بترای نخستتینبار در دورۀ تحصتیالت تهمیلتی در یتک
دانشااه کانادا مشغی تدریس مجازی بیدند ،مصتاحبه کترده و همستی بتا کتالینز و بترو

2

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

( )0116نقشهتتای آمتتیزش مجتتازی را در چهتتار زمینتتۀ کلتتی :آمیزشتتی (پتتداگیژیک)،
اجتماعی ،مدیریتی ،و فنی دستهبندی کرده است .با تیجته بته مستایل آمیزشتی ،برختی از
استادان بر این نظر بیدند که فناوری اینترنت به آنها امهان میدهد کته اطالعتات ختید را
بهوضی دراختیار دانشجییان قرار دهند و عالقۀ آنها بته میضتیعهای خاصتی را تقییتت
کنند .درحالیکه برخی دیار از این استادان ،دیدگاه دیاری داشته و بر این نظر بیدهانتد کته
ساختار آنالین ،به آنها وقت کافی در زمینۀ میضیعهای خاص را نمیدهد.
 .2روش پژوهش

پژوهش حاضر ،برای فهم تجربههای زیستۀ استادان و دانشجییان در کالسهتای مجتازی
در دورۀ کرونا از روش پدیدارشناسی و بترای گتردآوری دادههتای ختام ،از روش مصتاحبۀ
عمیق نیمهساختاریافته استفاده کرده است .جامعتۀ آمتاری ایتن پتژوهش ،تمتام استتادان و
دانشجییان دانشااه کردستان بیدهاند که یا سابقه شرکت در کالسهای مجازی را همزمتان
با شروع بیماری کرونا داشتهاند یتا اینهته در ایتن دوران ،در کالسهتای یادشتده تتدریس
کردهاند .در این طر  ،ابتدا از دانشجییان یا استادان پرسشهایی دربارۀ رضایت از شترکت
در طر پژوهشی ،نحیۀ مشارکت در کالسهای مجازی دورۀ کرونتا ،و برداشتت اولیته از
شرکت در کالسهای مجازی شد و دانشجییان یا استادانی که تمایلی به مشارکت نداشتند
یا پاسخ آنها به پرسشها دربردارندۀ اهداف اولیۀ پژوهش نبید ،از فهرستت نهتایی حتذف
شتدند .در ایتن پتژوهش تتتالش شتد ،دانشتجییان از رشتتتههتای گینتاگین و از دورههتتای
کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و دکترا انتخاب شیند تا تنتیع دیتدگاههای آنتان پیشتش داده
شید .همچنین ،سعی شد با استادان جیان و سابقهداری که ستابقۀ تتدریس در کالسهتای
یادشده را داشتهاند ،مصاحبههایی انجام شید تا از ایتن طریتق ،دادههتای بهدستتآمده ،از
اعتبار بیشتری برخیردار باشند؛ بهبیان روشتنتر ،متالع انتختاب استتادان بتهعنیان نمینتۀ
پژوهش این بتید کته تاحتدامهان از استتادان در ردههتای ستنی متنتیع بهتره گرفتته شتید.
بهطیرکلی ،پژوهشاران پس از انجام مصاحبه با  1استاد و  88دانشجیی دانشااه کردستان
به اشباع نظری دست پیدا کردهاند .درواقع ،علت عدم تیازن و تعاد در نمینههای پژوهش

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

010
جستاری بر تجربههای
زیستۀ استادان و
دانشجویان ...

بین دانشجییان و استادان دانشااه کردستان ،این بید که بهدلیل عدم همهتاری و دسترستی
دشیارتر به استادان دانشااه ،پژوهشار نتیانسته است مصاحبههای بیشتری را با آنان انجتام
دهد .افزونبراین ،مسایل مربیط به رعایت پروتهلهای بهداشتی در دوران کرونا تتکه سبب
تعطیلی دانشااهها شدتت میجب شد که پژوهشاران نتیانند با حضیر در دانشتااه بهآستانی
به استادان و اعضای هیئت علمی دسترسی داشته باشد .عدم تناستب در انتختاب استتادان
(بهعنیان نمینه پژوهش) از رشتههای گیناگین تتتکه میجتب تنتیع نمینتهها میشدتتت نیتز
بهدلیل عدم همهاری استادان و همچنین ،دشیاری دسترسی پژوهشاران به استتادان دیاتر
در دوران کرونا بید .سرانجام ،در این پژوهش برای تحلیل دادهها از رویهرد تحلیل تماتیک
استفاده شده است .در جدو شماره ( )0مشخصات مصاحبهشیندگان ارایه شده است.
جدول  .4مشخصات مصاحبهشوندگان
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مشخصات
مصاحبهشونده
(نام مستعار)
قادر

وضعیت

رشته تحصیلی

سن

استاد

جامعهشناسی

03

8

شهرام

استاد

کشاورزی

31

3

حبیبالله

استاد

شیالت

36

0

ارسالن

استاد

معماری

03

3

سعید

استاد

جمعیتشناسی

01

6

فرزاد

استاد

اقتصاد

30

1

بشیر

مدرس

علیم تربیتی

00

4

فراست

مدرس

فقه و حقیق اسالمی

01

1

محمد

مدرس

روانشناسی

31

01

رسی

دانشجیی مقطع کارشناسی

فقه و حقیق شافعی

80

00

چیاکی

دانشجیی مقطع کارشناسی

حقیق

01

08

احسان

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

جامعهشناسی

84

03

فرزین

دانشجیی مقطع کارشناسی

علیم کامپییتر

81

00

سیما

دانشجیی مقطع کارشناسی

آمیزش ابتدایی

80

ردیف
0

03

کرمی

دانشجیی مقطع دکتری

ریاضی

33

06

چنیر

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

جغرافیا

80

01

سمیه

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

شهرسازی

84

مشخصات
مصاحبهشونده
(نام مستعار)
کییان

وضعیت

رشته تحصیلی

سن

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی

86

01

محمد

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی

80

81

شادمان

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی برق

81

80

میترا

دانشجیی مقطع کارشناسی

مدیریت دولتی

83

88

اسرا

دانشجیی مقطع کارشناسی

بهداشت محی

81

83

مهدی

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی (زراعت)

80

80

نیید

دانشجیی مقطع کارشناسی

کشاورزی (دام و طییر)

80

83

مهرداد

دانشجیی مقطع کارشناسی

حقیق

81

86

وریا

مدرس ،دانشجیی دکتری

علیم سیاسی

33

81

مبین

دانشجیی مقطع کارشناسی

مدیریت بازرگانی

01

84

مهیار

دانشجیی مقطع کارشناسی

مهندسی عمران

80

81

فریبا

دانشجیی مقطع کارشناسی

گیاه پزشهی

81

31

پریا

دانشجیی مقطع کارشناسی

جغرافیا و برنامهریزی شهری

81

30

شیالن

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی

83

ردیف
04

 .3یافتههای پژوهش
 .3-1تعاملزدودگی

بهنظر بیشتر مصاحبهشتیندگان« ،حضتیر فیزیهتی استتادان و دانشتجی در کتالس درس و
تعامالت انسانیای که فضای آمیزش را با تنیع و چندگینای همراه میکند ،بتا کالسهتای
مجازی قیاسناپذیر است؛ بهگینهای که در این نیع کالسها ،با محتروم شتدن دانشتجی از
فضای فیزیهی ،تعامالت و گفتوگیهای رخداده بتین طترفین بهگینتهای غمانایتز از بتین
خیاهد رفت و جای خید را به نیعی فرایند مهانیهی و بانهی انتقا مطالب و میاد آمیزشی
از یک منبع فرستنده به پیامگیرنده خیاهد داد؛ وضتعیتی کته پیامتدهای پرشتماری خیاهتد
داشت»؛ ازجمله اینهه بر «نحیۀ یادگیری ،خالقیت ،فعالیت ،و تیانمنتدی دانشتجی ،تتأ یر
جبرانناپذیری خیاهد داشت ،و رفتهرفته دانشجی منفعل شده و فاقد تیشوتیان کافی و هتر
نیع امیدی ،دستکم برای بازیابی تعامالت و گفتوگیهای درون و برونکالستی ،خیاهتد
بتتید» .بیشتتتر مصاحبهشتتیندگان ،ایتتن پیامتتدهای ناخیاستتته را بتتا عنتتیان «زوا تعتتامالت
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فیزیهی» جمع بستهاند که پژوهشاران پس از بازخیانی دقیتق دیتدگاهها ،ایتن مقیلته را بتا
عنیان «تعاملزدودگی» مطر کردهاند .بهنظر مصاحبهشیندگان ،استادان و دانشتجییان در
این فضای جدید ،ارتباط زیادی با یهدیار ندارند و بهدلیل محدودیتهایی کته بتر ارتبتاط
مجازی حاکم است ،میزان تعامالت آنها بهگینهای معنادار کاهش خیاهد یافت .در زیر دو
نمینه از گفتههای مصاحبهشیندگان آورده شده است:
اگرچه تشهیل کالس [مجازی] در اوایل یه کم جذابیت داشت واسه ما ،ولی کمکم متیجته شتدم
ً
که اون چیزی رو که در کالس واقعی وجید داشت ،اینجا اصال وجید نداره .قبل و بعد کتالس بتا
بچهها کلی بای مای داشتیم .کالس که تمیم میشد ،با استاد رابطه دوستانۀ بیشتری داشتیم .حاال
نمیگم کالس مجازی ِبد ،ولی خیب خیلی بیروحه ،درستته وقتت آزادمتین بیشتتر شتده ،ولتی
ً
همینکه چهار نفر دوست و همهالس میدیدیم ،کلی خیب بتید .حتاال قتدر اون روزا رو واقعتا
میدونم (چیاکی ،دانشجیی کارشناسی حقیق 01 ،ساله).
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کالسهای مجازی ،کالسهای پرمالطی نیستند .برای دروسی که من تدریس میکنم ،نیتاز جتدی بته
ارتباط چهرهبهچهره وجید دارد و این امهان برای ارتقای دانشجییان بههیچوجه مناسب نیستت و باعت
پاس کردن دروسی میشید که فرد بهدرستی یاد نارفته است (قادر ،استاد جامعهشناسی03 ،ساله).
 .3-2فضای غیرمنعطف

کالس درس در مقام یک سازۀ اجتماعی ،در شهل سنتی خید ،تنها محل انتقا اطالعات و
میاد آمیزشی نبتید ،بلهته در چنتین کالستی ،زمینتههای اجتمتاعی و فرهناتی کنشتاران
(مدرس /دانشجی) نقش زیادی در برقراری گفتوگی و ارتباطهای کالمی داشت و هریک از
آنهتتتا ،نتتته تنها بتتتا زبتتتان ،بلهتتته همچنتتتین بتتتا بدنشتتتان ،نقتتتش مهمتتتی در حفتتت و
ناهداری گفتوگیها ،رواب صمیمانه ،و فهم یهدیار داشتند .در شهل سنتی کالسهتای
درس ،بسیاری از میاقع ،رواب کالسی بهراحتی به رواب برونکالسی تبدیل میشد که این
امر نهتنها کلیت دانشااه را به پاتیقی برای برقراری رواب صتمیمانه تبتدیل میکترد ،بلهته
همچنین سبب خلق نیعی معرفت جمعتی و گتاهی انتقتادی میشتد و کالسهتای درس،
محلی برای تنش بین دانشجی /دانشجی و دانشجی /استاد بر سر بح های علمی بید.
کالس ،فضایی را فراهم میکرد تا دانشجییان و استادان بر سر یک مستئله یتا رویتداد،
دستکم بهلحاظ نظری ،بح کنند ،اما با گذر از ایتن شتهل از کالسهتا بته محفلهتای
درسی مجازی ،بسیاری از مسایل پیشین وانهاده شد و مسئله ،بسیار عمیقتر از پیش شد.

بهنظر مصاحبهشیندگان ،اکنین بتا پدیتدهای بتهنام «غیرمنعطتف بتیدن کتالس درس»
روبهرو هستیم که دربردارندۀ پیامدهای پرشماری است .یهی از مهمتترین پیامتدهای ایتن
پدیده ،گذرابیدگی مسایل سادهای مانند آمیزش و انتقا میاد درستی استت .دانشتجییان و
استادان ،اکنین بهدلیل ویژگی غیرجدی و گتذرابیدگی فضتای درستی ،تمایتل چنتدانی بته
ردوبد کردن میاد آمیزشی ندارند؛ بهبیان روشنتر ،نه دانشجییان میل به یتادگیری عمیتق
دارند و نه آمیزشدهندگان ،دغدغۀ جدیای برای انتقا میاد آمیزشی دارند .افزونبراین ،با
درگیر شدن دانشجییان با متین الهترونیهی« ،یادگیری و آمیزش پاورپیینتیشده» به نقطتۀ
مرجع همۀ این کالسها تبدیل میشید .بهنظر برخی از دانشجییان« ،ایتن نتیع یتادگیری،
سبب غلبۀ سطح بر عمق و ظیاهر بر ذات کالس میشید؛ امری که سرانجام ،ستبب بتروز
مشهالتی مانند دلزدگی دانشجییان از معرفت ،منفعل بیدن آنها ،و لمپنشدگی متدرس و
زوا هالۀ قدسی او میشید» .بهنظر آنها «غیرمنعطف بیدن فضای کالسهتای مجتازی،
همچنین سبب نتیعی بیتفتاوتی ناخیاستته استتادان نستبت بته دانشتجییان و بترعهس و
همچنین ،فاصلهگیری و گاهی ناآشنا ماندن دانشجییان با یهدیار میشید».
برخالف شهل سنتی کالسهای حضیری ،استادان بته میتزان زیتادی دیاتر نخیاهنتد
فهمید که دیدگاه و واکنش دانشجییان به میاد درستی و شتهل کتالس مجتازی چیستت و
دانشجییان نیز بهتدریج با دلزده شتدن از کتالس درس ،احساساتشتان در متیرد استتاد در
چنبرۀ نیعی بیتفاوتی عمیق میافتد و نیعی حتس دلزدگتی در متیرد او پیتدا میکننتد؛ در
فرایند این بدهبستان ،نیعی بیاانای همهجانبته بتر ستاحت متیاد درستی چیتره میشتید و
هردوی این کنشاران ،منتظر پایان کالس (هماام با پایان زمان کالسی) هستند تا بار دیار
از شر این فضای غیررضایتبخش رهتایی یابنتد .همچنتین ،ناآشتناماندگی و فاصتلهگیری
دانشجییان از یهدیار ،بهدلیل وضعیت غیرمنعطف ایتن کالسهتا ،بتر شتدت نارضتایتی
احساسات افزوده و در آنها نیعی سرخیردگی عمیق بهوجید متیآورد .ایتن کالسهتا کته
هیچ ارتباطی با تجربۀ زیسته و زندگی روزمرۀ دانشجییان ندارند ،سرانجام ،بهجای محلتی
برای کسب تجربه ،به فرایندی برای گرفتن نمره و حضیروغیاب تبدیل میشیند .در زیتر دو
نمینه از سخنان مصاحبهشیندگان دراینباره ارایه شده است:
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ُ
تی کالسهای مجازی ،بعد یه مدت برای دانشجی خیلی یهنیاخت میشه ،یعنی یه فرم مشخصتی داره.
ً
متنیع نیست مثل کالس حضیری .حاال نه اینهه کالس مجازی کال مفید نباشته ،نیستت ،ولتی ختیب
دسترسی به کتابخانه و آمیزش و اینترنت برای دانشجییانی که وضعشین زیتاد ختیب نیستت ،تتی ایتن
وضع یه مشهالیی پیش میاد (احسان ،دانشجیی کارشناسی ارشد جامعهشناسی84 ،ساله).
من خیدم تجربهای که داشتم ،یهی از اساتید خیدمان که کالستا رو درواقتع ،تتی واتستا برگتزار کترد،
خیلی بهتر بید ،چین درواقع ،یهی از مهمتترین ویژگیهتای کتالس درس ،تعامتل لحظهایته .متا بایتد
لحظهای با استاد تعامل داشته باشیم .حاال تتی کالسهتای حضتیری ایتن تعامتل بهصتیرت چشتمیه،
بهصیرت حسیه ،اما تی کالسای آنالین درواقع ،یه بخشی از ایتن تعامتل از بتین متیره ،حتذف میشته
(کرمی ،دانشجیی دکترای ریاضی محض33 ،ساله).
 .3-3تجربۀ حضور اجبارآمیز در کالس مجازی

برپایۀ گفتته های برختی از دانشتجییان« ،حضتیر در کالس هتای مجتازی بترای تعتداد
قابل تیجهی از دانشجییان ،نیعی رفع تهلیف بهشمار میآید ،زیرا هدف آنهتا ،بتهجای
ک سب تجربه و زندگی کردن با این محافل مجازی ،دریافت نمره ،پاس کردن درسهتا ،و
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پرهیز از هر نیع تیبیخی از سیی مدرس بتا حضتیر صتیری در ایتن کالسهتا استت».
دانشجی در کالس به صیرت مجازی حضیر دارد و تصاویر و صداها را بهخیبی دریافتت
می کند ،اما چنین حضیری ،نشاندهندۀ نیعی انفعا درونی است که در یک بدهبستان بر
سر نمتره ،ذهتن و احساستات ختییش را بته پای مطالتب انتزاعتی ،بههمفشردهشتده یتا

پاورپیینتیزه1شده قربانی می کند .در چنین فضایی ،ازآنجاکه حضتیر دانشتجی بتا نتیعی
اجبار همراه است ،انایزه ،خالقیت ،و هیجانهای دانشجی به طیر کامل روبه زوا خیاهد
نهاد و جای خید را به قیۀ بصریای می دهد که یهسره برای جمعآوری نمره ،چارهای جز
حضیر در کالس و از بر کردن مطالب درسی فالن استاد ندارد .افزون براین ،چنین حضیر
اجباری سبب ایجاد نیعی فضای تکگییانه میشید که مهم تر از هر چیزی ،قیۀ خالقانۀ
دانشجی یان و رانۀ خیدبنیادی آنها را بهگینهای بی سابقه سرکیب می کند .با شدت یافتن و
چیرگی این فضا بر رو دانشجی ،او در مقام یک شخصیت منفعل ،تنها برای کسب نمره
در کالس حضیر مییابد.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1پاورپیینتیزه شدن ،اصطال ابداعی نییسندگان است .معنتای پتاورپیینتیزه شتدن ،نتیعی آمتیزش مبتنیبتر ارایتۀ سرفصتلها
بهگینهای اختصاری است که تدریس در آن به فهتم کامتل نمیانجامتد .در ایتن معنتا از نظریتهها ،جملتهها ،و مفهیمهتایی کته
میتیانند معناهای عمیقی داشته باشند ،تنها عنیان یا تیضیحی اختصاری بیان میشید.

یهی دیار از پیامدهای این حضیر اجبارآمیز ،عدم یادگیری درسهتای عملتی استت؛
بهگینهای که دانشجی بتا فتراهم نبتیدن شترای یتادگیری ایتن درسهتا ،بتهناچار بته متیارد
انتزاعیای گیش میسپارد که برایش خستهکننده است .برخی از دانشتجییان دراینبتاره ،از
تجربۀ مرخصی تحصیلی عدهای از همهالسیهای خید بهدلیل فراهم نبیدن بسترهای الزم
برای تدریس درسهای عملی در اوضاع کرونایی سخن گفتهاند.
برپایۀ سخنان مصاحبهشیندگان ،برای دانشجییان (با وجتید حضتیر اجبتارآمیز) مهتم
است که در کالسهای مجازی ،تصییر فردی منضب و کیشا از ختید در ذهتن استادشتان
به جای باذارند تا بعدها هماام با ارزیابی پایان ترم تحصیلی ،نتیجۀ ایتن فعالیتت ختید را
ببرند .چنین مسایلی سبب میشید که آنچه «تداوم آمتیزش واقعتی» خیانتده میشتید ،در
کالس مجازی دچار وقفه شید که برایند آن ،افت سطح معرفت دانشجییان است .نمینهای
از سخنان مصاحبهشیندگان در زیر ارایه شده است:

ً
ببینید ،تنها دغدغه استادا اینته کته واقعتا دانشتجی مطالتب رو بتهخیبی کتالس حضتیری یتاد بایتره،
ً
درگیرشین کنه ،اونارو بهچالش بندازه ،از دانشجی انتظار داره که بازخیرد خیبی داشته باشه ،واقعا متا تتی
ً
این اوضاع ،خیلی بیشتر کار میکنیم ،بعضی از دانشجیها ،واقعا درگیرن و همهاریشین خیلتی خیبته،
یه عده هم همیشه یه بهینه دارن (حبیبالله ،استادیار گروه شیالت36 ،ساله).

 .3-4نهادینه نشدن ارتباطات مشارکتی

کارایی و نتیجهبخش بتیدن برگتزاری کتالس درس ،ورای حضتیری یتا مجتازی بتیدن آن،
نیازمند مشارکت فعا دانشجییان است و این امر ،بتدون تمرکتز ذهنتی و عملتی بتر مفتاد
آمیزشی بهگینتهای مطلتیب امهانپتذیر نخیاهتد شتد .ویژگتی متفتاوت برگتزاری کتالس
بهصیرت مجازی و جنبۀ جدید بیدن آن برای دانشجییان و نارش به آن بهعنیان یتک ابتزار
میقتی تا زمان برونرفت از وضعیت بحرانی میجید ،سبب شده است که بیشتر دانشجییان،
هیچ میل و رغبتی به درگیری فعاالنه با آن نداشته باشند.
برپایۀ سخنان مصاحبهشیندگان ،بیشتر آنان نظر مطلیبی در میرد این کالسها ندارنتد.
شرکتکنندگان در مصاحبه ،هناام بیان تجربۀ خید از کالسهای مجازی ،این کالسها را
با شهل سنتی کالسها مقایسه میکنند .بهنظر آنها ،دانشجییان و استادان در کالسهتای
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ً
مجازی ،در فضایی غیرانایزشی و کامال اجباری بهسر میبرند؛ بهگینهای که در یک ستیی
این فضا ،استادان در مقام منابع اطالعاتی با علم به بحران کرونتا ،بته کالسهتای مجتازی
همچین پدیدهای ناخیاسته و گذرا مینارند که با بهراه انداختن بح های کالسی کتاذب،
پرسشوپاسخهای بیبرنامه ،و حضیروغیاب ،تنها خیاهتان بتهپایان رستیدن زمتان کتالس
هستند .در سیی دیار این ماجرا نیز دانشجییان ،بهحهم اجبار ،تنها نظارهگران رویدادهای
کالسی هستند تا سرانجام با گرفتن نمرۀ الزم ،چنین درسی را پاس کند .ایتن صتیرتبندی
رواب بین کنشاران کالس مجازی ،سبب شهلگیری اجتماعهای علمی نمیشید ،زیرا بتا
نبید رواب صمیمانه بین استاد /دانشجی و دانشجی /دانشجی ،نه دانشجی به یتک شخصتیت
دانشااهی تبدیل می شید و نته استتادان حاضترند وقتت زیتادی را صترف درع و معرفتت
دانشتجییان کنتتد .در چنتتین حتتالتی ،بتتهجای شتتهلگیری شخصتتیت دانشتتجی و استتتادان
دانشجیمحیر ،با دو عنصر جداافتادۀ بیرو روبهرو هستیم کته ارزیتابی هریتک از طترف
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دیار و خید ،نه مبتنیبر میدان علمی ،که مبتنیبر نیعی میدان ساختای نمره است ،کته در
آن ،استادان سعی می کنند با دادن خروارها نمره به دانشجییان ،نظر دانشجییان را بته ختید
جلب کنند و دانشجییان نیز در این بدهبستان با حضیر صیری در این کالسها ،شایستای
خید را به استادان خییش برای نمرههای کسبشده نشان میدهند .در این بدهبستان بر ستر
نمره ،هیچ نیع مشارکتی در تیلید یک معرفت اجتماعی نهفته نیست و بح اجتماع علمی،
جایااهی ندارد .پژوهشاران ،با تیجه به پاسخهای مصاحبهشیندگان ،مقیلۀ «نهادینه نشدن
ارتباطات مشارکتی» را ابداع کردهاند تا به مبح عدم تیلیتد معرفتت جمعتی و همچنتین،
ویژگی گذرابیدگی پیامهای ردوبد شده بین کنشاران و عدم فهم طرفین از یهتدیار اشتاره
کنند .افزونبراین ،مقیلۀ یادشده ،ناظر به عدم تشهیل اجتماع علمی در کالسهای مجازی
است که در ادامه ،دو نمینه از سخنان مصاحبهشیندگان دراینباره ارایه شده است:
این کالسها برای ما عادت شده بیشتر ،نمیگم چیزی یاد نمیگیریم ،اما بچهها همتش منتظترن استتاد
ً
کارش تمیم بشه و بره .ما هم بریم به کارمین برسیم .خیلی وقتا من خیدم اصال متیجه هیچی نمیشتم.
ً
ً
اصال نمیشه همیشه حیاست کامال جمتع باشته (مبتین ،دانشتجیی کارشناستی متدیریت بازرگتانی،
01ساله).

بههیچعنیان ،کالسهای مجازی قابلقیاس با کالسهای حضیری نیست و نخیاهد بتید .استتادی کته
پیام دانشجی را تا هفتۀ بعد سین نمیزند تا دانشجییی که اناار فقت حضتیر در کتالس آنالیتن بترایش
ً
مهم است ،کارهای عملی اصال ارایه نمیشتید و ایتن بزروتترین ضتربه را بته دانشتجی میزنتد ،عتدم
امهانات کافی برای همه نسبت بته خریتد وستایل الهترونیهتی (ستمیه ،دانشتجیی کارشناستی ارشتد
شهرسازی84 ،ساله).
 .3-5حضور معطوف به نمره

برخی از دانشجییان ،دریافت نمره را هدف اصلی خید برای حضیر در کالسهای مجازی
عنیان کردهاند .برپایۀ سخنان ایندسته از دانشجییان ،اصلیترین هدفشان برای شترکت در
کالسهای مجازی« ،کسب نمرۀ قبتیلی و پتاس کتردن درسهتا» بترای رفتتن بته مقتاطع
تحصیلی باالتر بیده است؛ بنابراین ،هدف از حضیر در چنتین کالسهتایی ،بتهجای فهتم
مسایل و کسب معرفت ،تتن دادن بته ستازوکارهای دریافتت نمترۀ قبتیلی استت .نمتره در
جهانزیست دانشجییان ،همچین مزد در جهانزیست کارگران بهشمار میآیتد؛ بهگینتهای
که آن ها با نیعی رنج ،در پایان ،انتظار دریافت نمتره /دستتمزدی را برپایتۀ معیارهتای بتازار
شایستای در نظام آمیزش عالی دارند .در این میدان ،شایستای دانشجی بتا نمتره ستنجیده
میشید و کسب هر نیع مزایایی در آینده (بهویژه بهدست آوردن شتغل یتا رفتتن بته مقتاطع
تحصیلی باالتر) منیط به دریافت آن است؛ در این بازار ،استاد نیز در مقتام یتک کارفرمتا،
حق گرفتن و ستاندن نمره از دانشجییان را دارد .اما در عرصۀ کالسهای مجازی در ایتران،
جدا بر سر نمره ،الیههای معنایی پیچیدهتری دارد؛ بهگینهای که نه حتی رنج دانشتجی بتر
سر خیاندن مطالب امتحانی معیتار نهتایی بهشتمار میآیتد و شتاید نته حتتی مشتارکت و
حضیروغیاب در کالس ها و انجام کار کالسی .برپایۀ سخنان دانشجییان ،تبعیض در دادن
نمرۀ عملی ،امری بدیهی است؛ بهگینهای که در برختی شترای  ،معیتار دادن نمتره تیست
استاد ،امری نامشخ

بهشمار میآید .اگر در کالسهای حضیری میتیانستیم از تبعتیض

مثبت در میرد شخصی خاص با تیجه به گترایش ختاص فتالن استتاد باتیییم ،در چنتین
دنیایی ،معیار نمره ،ممهن استت همچتین نتیعی ستهۀ شتانس ،نصتیب خیشتبختترین
دانشجیها شید .در ادامه ،دو نمینه از سخنان مصاحبهشیندگان ارایه شده است:
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ً
همه واسه این ،شرکت میکنن که نمتره بایترن و معدلشتین نیتاد پتایین و اگته دانشتااهی کتال تعطیتل
میکردن ،بهنظرم بهتر بید ،چین دانشجی هرکاری رو انجام میده ،فق واسه اینهه نمتره بایتره .سترآخر
چیزیم یاد بایره یا نایره فرقی نمیکنه .میگن زودتر مدرع بایرم؛ همین .تی کالس حضتیری نمیشته
گفت دانشجی واسه نمره سرکالس نمیاد ،ولی دغدغه یادگیری هم داره (محمتد ،دانشتجیی کارشناستی
ارشد مهندسی کشاورزی80 ،ساله)
ً
از تجربۀ خیدم اگه بام ،واقعا از کالسای مجازی چیزی نفهمیدم .مزایتاش اینته کته رفتوآمتدا کمتتر
ً
شده ،ولی از اونیر ،هزینۀ اینترنتم واقعا کم نیست .حضیر تی کالس همش برای اینه که درسی پاس کنتی
که تی کالس واقعی اینجیری نبید که خیلی خشک باشه .هم درسی بهتر یاد میگرفتی ،هم گپوگفتی بتا
این و اون داشتی .آدم بیشتر سرش گرم بید ،ولی االن بههیچوجه (کییان ،دانشتجیی کارشناستی ارشتد
روانشناسی86 ،ساله).
 .3-6تغییر نقش استادان در کالسهای مجازی

در میرد این مقیله ،با همهگیر شدن کالسهای مجازی در پی بروز بحتران کرونتا ،تعتامالت
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بین استادان و دانشجییان تغییر چشمایری کرد و الایهای نقش جدیدی ،جای پتای ختید را
در محافل مجازی کالسهای درس باز کرد .یهی از این تغییرات ،به تغییر نقتش استتادان در
این نیع کالسها مربیط میشید .در کالسهای یادشده ،استادان از مخزنداران و بانتکداران
اطالعات ،به برانایزندگان و پشتیبانان دانشجییان تبدیل شدهاند؛ بهبیان روشتنتر ،در چنتین
کالسهایی ،الایی کمک همیارانه به دانشتجی ،جتایازین خروارهتا اطالعتات سرازیرشتده
تیس استاد بهسیی دانشجی شد .استادان در الایی جدید تعاملی ،به حاشیه رانده شتده و در
حد یک کمکیار برای دانشجییان درنظر گرفته شدهاند .بیشتر مصاحبهشیندگان دراینباره بتر
این نظر بیدند که با اینهه عرصۀ کالس مجازی ،ارتباط استادتدانشجی را آسانتر کترده استت،
اما نتیانسته است بهگینهای ا ربخش ،دانشجی را در «محضر استاد» قرار دهد و بته آن عینیتتی
همسن کالسهای حضیری ببخشد که ایتن امتر ختید ،یهتی از کاستتیهای کالسهتای
مجازی است .یهی از مدرسان دانشااه دراینباره اینگینه میگیید:

ً
اون حضیر اصطالحا استاد در کالس میتیانست زمینهای برای یادگیری فراهم کنه .ما زمانهای قتدیم،
ً
اینی داشتیم که اصطالحا میگن محضر فالن استاد ،و سناینی این واژه را درع میکردیم .میخیام باتم
ً
تی آمیزش مجازی ،این اتفاق شاید خیلی نیفته .خیلی از مسایل هستند که تتی آمتیزش مجتازی ،واقعتا
شاید آمیزشش سخت باشه (محمد ،مدرس دانشااه31 ،ساله).

افزونبراین ،بهنظر برخی از دانشجییان ،حضیر استاد ،تتأ یر خاصتی بتر جتدی بتیدن
کالسهای درس داشت و دانشجییان را وادار میکرد که فرایند یادگیری را جدی بایرند ،اما
با گذار بته دوران کرونتا و بتهوجید آمتدن کالسهتای مجتازی ،یکبتاره استتاد از عرصتۀ
کالسهای درس حذف شتد و جتای ختید را بته صتداها ،متنهتا ،و نیشتتارهایی داد کته
رویهم رفته ،قادر به بازسازی هییت یهپارچتۀ استتاد نبیدنتد .همچنتین ،دیاتر بترخالف
گذشته ،این استاد مجازی (که اکنین در مقام صداها ،متنها ،و نیشتارهایی بر بستر مجازی
فعالیت می کرد) قادر به کنتر و نظارت بر دانشجییان نبتید ،بلهته ختید ایتن شتبهههتای
ایجادشده برای کالسهای مجازی بیدند که بهگینهای خیدکار ،فرایند کنتر و نظتارت بتر
دانشجییان را انجام میدادند .یهی از دانشجییان دراینباره بر این نظر است که:
تی کالس مجازی ،حضیر استاد محسیسه ،ولی چین دانشجیها از کالس او ابتدایی تا قبتل از کرونتا،
تی کالس حضیری درس خیندن ،نمیتینن خیلی خیب ظاهر بشن و درس یاد بایترن .استتاد کته ستر
ً
کالس باشه ،همهچی فرق میکنه .شما همهچی رو خیب متیجه میشی .اصال مثتل ایتن میمینته کته
شما با کسی چت کنی بهتره یا اینهه از نزدیک باهاش حترف بزنتی؟ درس گترفتن از استتادا بهصتیرت
ً
ً
حضیری هم ،همین شهلیه .واقعا خیلی فرق میکنه با کالس مجازی و اینترنتت و اینتا .اصتال بعضتی
وقتا آدم احساس میکنه اونی که حرف میزنه ،استاد نیست ،یهی دیاتهس؛ بترای متن اینجتیری بتیده
(مهرداد ،دانشجیی کارشناسی حقیق81 ،ساله).
 .3-7ناکارآمدی کالسهای مجازی

یهی از مهمترین اهداف برگزاری کالسهای مجازی ،جلیگیری از تعطیل شدن دانشتااهها
و استمرار آمیزش بیده است و بته عنیان یتک اقتدام ستیدمند در بستیاری از نقتاط جهتان،
بهمنظیر کاهش آسیبهای ناشی از گستترش بیمتاری کرونتا ،بتهکار رفتته استت و نتهتنها
دانشااهها ،بلهه مدارس و مراکز آمیزشی و پرورشی دیار نیتز چنتین سیاستتی را بتهعنیان
اقدامی منطقی و میجه درپتیش گرفتهانتد .میفقیتت ایتن اقتدام ،تتابع متغیرهتای زمینتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فرهناتی ،تخصت

و مهتارت استتادان و دانشتجییان ،و

محتیاهای آمیزشدادهشده بیده است .این متغیرها در شرای کنتینی کشتیر ،بتا استتناد بته
تجربۀ دانشجییان و استادان در برگزاری کالسهای مجازی ،نقش برجستتهای در راستتای
رسیدن به اهداف میردنظر نداشتهاند و کاستیهای رویهای و محتتیایی ،متانع دستتیابی بته
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نتایج میردنظر شده است .تجربۀ این کالسها برای افراد گیناگین ،یهسان نبیده استت و از
رشتتتۀ تحصتتیلی ،نحتتیۀ دسترستتی بتته کالسهتتای مجتتازی ،جغرافیتتای محتتل زنتتدگی ،و
تجربههای افراد ،تأ یر میپذیرد .میضیعی که دراینمیرد در میان بیشتر دانشجییان مطتر
است و آن را در چارچیب یک تجربه درنظر داشتهاند ،عدم رضتایت و ناخشتنیدی آنتان از
برگزاری کالسهای مجازی است و هریک بتهگینتهای جستتهوگریخته ،متیاردی را مطتر
کردهاند که دا بر کافی نبیدن کالسهای مجازی و ناکارایی آنها بیده است .برایناستاس،
اگرچه بهظاهر ،آمیزش استمرار یافته است ،در باطن بهصیرت کلی ،چنین اتفتاقی نیفتتاده
است و در خیشبینانهترین حالتت ،بهگینتهای نتاق  ،تحقتق پیتدا کترده استت .یهتی از
مصاحبهشیندگان دراینباره بر این نظر است که:
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در کالسهای حضیری سنتی ،منظیر استاد ،راحت منتقل میشد .واحدهای عملی رو بتهراحتی
ً
انجام میدادیم؛ مثال من رشتم که باغبانیه ،تی کالسهای حضیری متن یتاد میگترفتم چجتیری
قلمه بزنم ،پییند بزنم ،...اما االن تی کالسهای مجازی ،این امر غیرممهنه .خیلی از همهالسیام
ترم قبل ،بته خاطر مشتهالت یتادگیری انصتراف دادن و حتذف تترم کتردن( ...پریتا ،دانشتجیی
کارشناسی علیم باغبانی81 ،ساله).
بحث و نتیجهگیری

میضتتیع پتتژوهش حاضتتر ،بتتت و تحلیتتل تجربتتههای زیستتتۀ استتتادان و دانشتتجییان در
کالس های مجتازی در دورۀ کرونتا بتید و بترای بررستی ایتن میضتیع ،از رویهترد کیفتی
پدیدارشناسی بهره بردیم .یافتتههای ایتن پتژوهش نشتان داد کته کالسهتای مجتازی ،در
مقایسه با شهل پیشین کالسهتا ،ستبب زوا و از دستت رفتتن میقعیتهتا ،کارکردهتا ،و
نقشهای پرشماری در عرصۀ نهتاد دانشتااه شتدهاند .بتهنظر بستیاری از دانشتجییان ،بتا
محروم شدن دانشجی از فضتای فیزیهتی ،تعتامالت و گفتوگیهتای رخداده بتین طترفین
(دانشجی /دانشجی ،دانشجی /استاد و استاد /استاد) بهگینهای غمانایز از بین خیاهد رفت و
جای خید را به نیعی فرایند مهانیهی و بانهی انتقا مطالب و میاد آمیزشتی از یتک منبتع
فرستنده به پیامگیرنده خیاهد داد؛ وضعیتی که سرانجام ،آ ار منفتیای بتر نحتیۀ یتادگیری،
خالقیت ،فعالیت ،و تیانمندی دانشجییان دارد .بهنظر استادان نیتز شتهلگیری و همتهگیر

شدن این کالسها در ایران ،سبب تغییر نقش استتادان در کالسهتای مجتازی میشتید و
آنها از مخزنداران اطالعات در حالت خیشبینانه بته پشتتیبانان دانتش تبتدیل میشتیند.
بهنظر بسیاری از استادان ،یهی دیار از آسیبهای ناخیاستۀ این نیع کالسها ،از بین رفتن
تعامالت و گفتوگیها بتین اعضتای جامعتۀ علمتی (کنشتاران علمتی) دانشتااه استت.
یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای اعظمی و عطتاران ( )0311همستییی دارد کته
نشان دادهاند یهی از چالشهای کالسهای مجازی ،تعامل ضعیف دانشجییان با استتادان
است .با از بین رفتن گفتوگی و تعتامالت بتین اعضتای جامعتۀ علمتی ،فراینتد یتاددهی/
یادگیری در آمیزش تغییر چشمایری خیاهد کرد و الایی بانهی آمیزش ،جای پای خید را
در محافل آمیزش مجازی باز خیاهد کرد؛ شرایطی که پیامدهای پرشتماری دارد؛ ازجملته
اینهه بر نحیۀ یادگیری ،خالقیت ،فعالیت ،و تیانمندی دانشجی تأ یر جبرانناپذیری خیاهتد
داشت و رفتهرفته دانشجی ،منفعل شده و تیشوتیان و امید خید را ،دستکم بترای بازیتابی
تعامالت و مهالمات درون و برونکالسی ،از دست خیاهد داد.
همچنین ،دانشجییان و استادان ،دربارۀ آمیزش مجازی ،دیدگاههای متناقضی داشتتند.
برخی از استادان بر لزوم شرکت دانشجییان در این کالسها تأکید داشتهاند ،برخی دیاتر،
لزوم انجام کارهای پژوهشی را مطر کردهاند ،برخی به از بین رفتن هالۀ قدسی استاد اشاره
کردهاند ،و برخی دیار ،حضیر مجازی دانشجییان را با تنبلی هرچه بیشتر آنهتا تیصتیف
کردهاند .این درحالی بید که برخی از دانشجی یان بر این نظتر بیدنتد کته استتادان ،متتهلم
وحتتدۀ کالسهتتای مجتتازی شتتدهاند ،گتتاهی سختگیریشتتان ،آنهتتا را اذیتتت میکنتتد،
کالسهای مجازی در نظرشان بیرو و خشک است ،و ....در این تقابل دیدگاهها ،استتاد
در جایااه صاحبقدرت تتو دارای سرمایهتت که در عرصۀ کالسهتای واقعتی دارای هالتۀ
قدسی نیز بید و نقش مهمی در بازتیلید رواب قدرت داشت ،کمکم از جایااه خید فاصتله
میگیرد و بهتدریج از اهمیت نقتش او در جایاتاه یتک هستتی صتاحبقدرت در محافتل
کالسهتتای مجتتازی کاستتته میشتتید .ضتتعفها و کاستتتیهای آمتتیزش مجتتازی در ایتتن
کالسها ،سبب محرومیت مدرس /استاد از ابزارهای کنترلش بر دانشجییان (مانند نظارت
بر امتحانها ،نظارت بر انجام پژوهشها ،و دیدرسی کامل محی کالس) میشتید؛ امتری
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که سرانجام ،میجب ایجاد درز و شهافهایی بتر پیهترۀ قدستی متدرس /استتاد میشتید.
هرچند در این نظام آمیزشی نیز کماکان استاد از الایی نظام آمیزش بانهی استفاده میکند
و ازاینرو ،جایااه خید را تا حد زیادی حف میکند .این درحالی بید کته دانشتجییان بته
کالسهای مجازی و فضای حاکم بر آنها نیز اعتراض داشتند .برایناساس ،دانشجییان که
در کالسهای واقعی میتیانستند نظراتشتان را بهتتر و راحتتتر بیتان کننتد و بهاصتطال ،
کالسها خشک و بیرو نبتید ،میتیانستتند در کنتار ستلطۀ استتاد بتر مباحت کتالس،
نظراتشان را بیان کنند و بهاینترتیب ،در راستای یتادگیری بهتتر و بهبتید شترای تحصتیلی
گامهایی بردارند؛ وضعیتی که بهسبب ضعفهای ساختاری کالسهای مجتازی ،نتیانستته
است آنچنانکه شایسته است ،شهل بایرد.
بخش دیاری از یافتههای ایتن پتژوهش دربتارۀ کیفیتت آمتیزش در فراینتد یتادگیری و
یاددهی در کالسهای مجازی در مقایسه بتا شتهل ستنتی کالسهتای درس (کالسهتای
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حضیری) بید .دانشجییان و استادان بر این نظر بیدند که نه استاد و نه دانشجی ،هیچکدام،
کالسهای مجازی را جدی نمیگیرند؛ برپایۀ این بخش از یافتهها ،دانشجییان و استتادان،
اکنین (برخالف شهلهای سنتی کالسهای درس) بهدلیل ویژگی غیرجدی و گتذرابیدگی
فضای درسی ،تمایل زیادی به ردوبد کردن میاد آمیزشتی ندارنتد؛ بتهبیان روشتنتر ،نته
دانشجییان میل به یادگیری عمیق دارنتد و نته استتادان ،دغدغتۀ جتدی بترای انتقتا متیاد
آمیزشی دارند .بتا درگیتر شتدن دانشتجییان بتا متتین الهترونیهتی« ،یتادگیری و آمتیزش
پاورپیینتیشده» به نقطۀ مرجع تمام این کالسها تبدیل میشید .این وضتعیت ،سترانجام
سبب بروز مشهالتی مانند دلزدگی دانشجییان از معرفت و منفعل بیدن آنها خیاهد شتد.
یافتههای این بخش از پتژوهش بتا یافتتههای القحطتانی ( )8181در تضتاد استت کته بتا
رویهردی مثبت نشان داده است که استادان و دانشجییان ،درمجمتیع بتر ایتن نظرنتد کته
کالسهای مجازی ،سبب بهبید مهارتهای ارتباطی میشیند .یافتتههای متا بتا یافتتههای
و ینا شنیی و همهاران ( )8181نیز در تضاد است که نشان دادهانتد ،دانشتجییان یهتی از
دانشااههای هند بر این نظر بیدهاند که کالسهای مجازی در دوره کرونا ،ستبب یتادگیری
بهتر و عمیقتر دانشجییان شده است .افزونبراین ،یافتههای پژوهش حاضتر بتا یافتتههای

یین هین و همهاران ( )8181نیز در تضاد است که از ا ربخشی یادگیری آنالین در دوران
کرونا سخن میگفتند .بهطیرکلی ،دلیل ناهمسییی یافتههای پژوهش حاضتر بتا یافتتههای
پژوهشهای القحطانی ،شنیی و همهاران ،و یینت و همهتاران ( )8181ایتن استت کته
بهنظر پاسخگییان (هم استادان و هم دانشجییان) ،به دالیلی مانند غلبۀ یادگیری و آمیزش
مهتتانیهی (پاورپیینتیشتتده) ،ویژگتتی گتتذرابیدگی ،و وجتتید ضتتعفهای ستتاختاری در
کالس های مجازی ،کنشاران اصلی این محافل مجتازی ،تجربتۀ خیشتایندی نداشتتهاند.
بهنظر بسیاری از دانشجییان ،در کالسهتایی کته استتادان در آن متتهلم وحتده هستتند و
گفتوگیمحیر نیست ،ویژگی تیلید مهانیهی دانش (برپایته متنهتا و صتداهای پارهپتاره و
فاقد انسجام) امهان یادگیری عمیقتر و بهتر (در مقایسه با شهلهای سنتی کالس درس) را
از دانشجییان دریغ میکند .همچنین ،بهنظر بیشتر استادان نیز بهدلیل مسایلی ماننتد غلبتۀ
فضا و گفتمان کرونایی بر شرای آمیزشی کالسهتای مجتازی (کته ستبب منفعتل شتدن
دانشجییان شده است) و وجید ضعفهای ساختاری در ستاحت آمیزشتی (کته ناشتی از
عدم آمادگی متیلیان آمیزش برای ارایۀ یک آمیزش مجازی بهینه است) ،ا ربخشی یادگیری
آنالین از کنشاران اصلی کالسهای مجازی دریغ میشید.
سرانجام اینهه یافتههای پژوهش ما با یافتههای لیزا امیر و همهاران ( )8181همسییی
داشت که نشان دادهانتد ،دانشتجییان کارشناستی دندانپزشتهی بتا اعتالم سترخیردگی از
آمیزش مجازی ،نیع سنتی آمیزش حضیری را ترجیح دادهاند ،زیرا بهنظر آنها ،یادگیری از
راه دور ،سبب دشیارتر شدن برقراری ارتباط میشید .برپایۀ یافتههای بهدستآمده میتتیان
گفت که مشارکت در کالسهای مجازی ،با تیجه به ضعفهای ساختاری نظتام آمیزشتی
کشتتیر و همچنتتین ،نبتتید ارتبتتاط واقعتتی و تجربتتۀ ملمتتیس از شتترکت در کتتالس ،ستتبب
شهلگیری نیعی رواب و الایی رفتاری و ذهنی مهانیهی بین استاد و دانشجی شده ،و این
وضعیت ،دلزدگی دانشجییان از تدریس و از بین رفتن هالۀ قدسی استادان را در پی داشتته
است .بهگینه ای که استادان که در دوران پیش از کرونا در کالس درس حضتیر مییافتنتد و
با دانشجییان تماس نزدیک داشتند ،از نیعی نظام ارتباطی نزدیک بهره میبردند که نستبت
به حضیر در کالسهای مجازی مبتنیبر فناوری ،شهل انسانیتری دارد؛ ازایتنرو ،بتهنظر
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میرسد که بهکارگیری فناوری در آمیزش ،سبب انسانیتزدایی از امر تدریس میشید و این
امر ،هالۀ قدسی استادان را دچار خدشه کترده استت؛ هالتهای کته در کالسهتای واقعتی،
مبتنیبر احترام متقابل و تیضیح و تفسیر بهتر مسایل علمی یا اعتقادی بید.
برپایۀ یافتههای این پژوهش ،دانشجییان بر این نظرند که کالسهای مجازی ،نه مهتان
یادگیری ،بلهه محفلی برای کسب نمره بهازای حضیر اجبتاری آنهتا در کالسهتای درس
است؛ بهبیان روشنتر ،آنها سعی میکنند با شترکت در کالسهتا ،نمرههتای الزم را بترای
پاس کردن درسهای خید بهدست آورند.
درواقع ،یافته های این پژوهش ،تأییدکننده این نهته بید که فرایند یتادگیری /یتاددهی در
کالسهای مجازی ،تیان تحقق اهداف آمیزش عالی مبنیبر تیلید و ترویج دانش و معرفت
و رفع نیازهای اجتماعی را ندارد .با تیجته بته ویژگتی غیرمشتارکتی کالسهتای مجتازی و
همچنین ،پایین بیدن سرعت اینترنت ،دسترسی محدود برخی از دانشجییان به سامانههای
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ارتباط مجازی ،و همچنتین ،بتاال بتیدن هزینتۀ بترای برختی از دانشتجییان دارای پایاتاه
اقتصادی پایین ،امهان مشارکت پییای آنها در کالسهای مجازی به میزان زیتادی از بتین
رفته است .در چنین بستری (در فرایند یاددهی /یادگیری) استاد به نیعی متهلم وحده تبدیل
میشید و دانشجییان در مقام فرودستان دانش ،تن به سازوکارهای سرکیبگرانهای میدهند
که در آن ،بر سر نمره در این میدان ،مبارزه میکنند.
افزونبراین ،بترخالف ادعاهتای نئیلیبرا گرایانته دربتارۀ گترایش خیدبتهخیدی فراینتد
یاددهیتیادگیری بهسیی خیدمختتاری و ختیدراهبری دانشتجییان و تیانمندستازی آنتان،
یافتههای این پژوهش نشان داد که استادان و دانشجییان ،بهدلیل ناآشنایی با فعالیت در این
فضا ،همیاره با محدودیتها و میانعی دستوپنجه نرم میکنند که در شهل سنتی کالسها
با آن روبهرو نبیدهاند .نحیۀ جذب مشارکت حداکثری دانشجییان در بح هتای کالستی،
کمک به یادگیری خالقانه دانشجییان ،برقتراری گفتتوگی ،ارزیتابی دانشتجییان ،تتداخل
زمان کاری و درسی ،یکسییه بیدن ارتباطات ،و ضعف زیرساختهای ارتباطی ،ازجملته
مشهالت مهم کنشاران این فضا بید.
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در پرتی تعهدات بینالمللی دولتها در کنتر بیماریهای واگیر؛ مطالعته متیردی کیویتد .01-فصلنامه
هطملعم هیم شت ای د عن انسمن .30-60 ،)8(03 ،
قربانخانی ،مهدی؛ و صالحی ،کییان ( .)0313بازنمایی چالشهای آمیزش مجتازی در نظتام آمتیزش عتالی ایتران:
مطالعهای با روش پدیدارشناسی .فصنامه ف آو ی اطالعم و ا تامطم د عن تربیت .083-004 ،)8(1 ،
کاظمی ،عباس ( .)0316وایت از کلال هلمی د
پژوهشهده مطالعات فرهنای و اجتماعی.
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دوره  ،41شماره 3
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دانشلگمه ت تجربل زیسلت اسلتمدا دانشلگمه .تهتران:
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