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ABSTRACT 

Education field experts believe that effects and consequences of the Coronavirus pandemic on 

education in general and on higher education in particular are not only less than the other 

social institutions, but are much more comprehensive. In this study, an attempt is being made 

to represent lived experiences and perceptions of students and teachers in the virtual 

education system. Therefore, the main purpose of this research is to assess the same among 

professors and students of the University of Isfahan during the Covid-19 pandemic in order to 

identify the most important challenges of this type of education in universities and by relying 

on the findings of the study, effective solutions and approaches are presented for improving 

virtual education in universities. In the course of study, “phenomenology” has been used as a 

qualitative method whereas the research population includes all students and professors in the 

University of Isfahan in the academic year of 2020-2021. Total participants in the qualitative 

part of research were 32 people consisting of 14 professors and 18 students. Based on the 

purposive sampling, a mixture was selected and interviewed. The data was evaluated using 

Colaizzi’s seven step method (1978).  Findings showed that the damages incurred by virtual 

education damage are: “educational damage”, “damages related to university culture”, damages 

related to social-economic infrastructures” and “damage from reduced sense of presence”. 

Keywords: virtual education, damages and challenges, lived experience, university culture, 

sense of presence, University of Isfahan 
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INTRODUCTION  

Experts in the field of education believe that effects and consequences of the 
Covid-19 pandemic on education in general and higher education in particular, 
have been much more than other social institutions. In the virtual education 
like other form of education, students and teachers during that period were 
considered to be adequate, relevant, influential and interested lot who played 
important roles in adjusting and compiling educational curriculum who could 
in other words transfer useful information about quality and effectiveness of 
the coronavirus period to the rest of society. In the current study, we have 
tried to represent the lived experience and perception of students and teachers 
in virtual education system, with a case study of the University of Isfahan. As 
such, the aim was to identify some of the biggest challenges the university 
community encountered with and by relying on these results, more effective 
methods for enhancing the virtual education in the university are presented. 

PURPOSE 

The goal of the current research was to: 

a) Evaluate the perception and lived experience of students and teachers of 
the University of Isfahan during Covid-19. 

b) Present typology of experienced damages in virtual education by 
students and professors during the pandemic. 

c) Apply the findings of this study for resolving defects, disturbances, 
weaknesses of advanced virtual education. 

METHODOLOGY 

“Phenomenology” has been used as a qualitative method in this research which 
was centered on students and teachers of the University of Isfahan. The study 
population included all professors and students in the academic year of 2020-
2021.  

During the course of the study, a purposive or criteria-based sampling was 
used whereas data was collected using deep and semi-structured interview 
tools. The data collection continued until the researcher achieved a theoretical 
saturation. The number of participants was 32, which consisted of 14 
professors and 18 students. Among them, 25 people were interviewed through 
virtual social media software (WhatsApp) while the other 7 were interviewed 
in person. The data was analyzed using Colaizzi’s seven step method (1978). 

FINDINGS 

Some of the outcomes of the research showed damages virtual education 
incurred i.e., “educational damage”, “damages related to university culture”, 
“damages related to social-economic infrastructures” and “damage from 
reduced sense of presence” which can be seen well in the table below. 
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Table 1: Damages of Virtual Education 

 

CONCLUSION  

Analyzing the lived experience of students from virtual education showed that 
they found the virtual space very cliché, repetitive, monotonous, and boring 
without much joy. Their mental representation from students was a “passive 
and submissive student” enslaved to the “silence culture” of online classes. 
Therefore, the mental view of students about virtual classes was an 
“uncooperative” space that was the crystallization of non-empathic and non-
conversational. 

It seems that professors gave more emphasis on emphasizing positive 
meanings to online education than their students. They considered online 
education a cause for better efficiency in time and place and also a way of 
enhancing "self-regulation ability" in students and believe that "the lack of in-
person communication can improve independence and discipline in students". 
Nevertheless, they also came to the point that virtual education is not without 
challenge. However, mental factors they mentioned on challenges of virtual 
education were about more marginal issues such as “classes being overloaded, 
superficial and unreal presence and invalid evaluation”. 

Interpreting Codes Explanatory Codes 

Educational damages 

Monologue teachers 

Lack of skill in practical studies 

Unreal and superficial presence 

Interference and integration of educational and non-educational 
spaces 

Damages related to 
university culture 

Unfavorable interaction between student and teacher 

Decreased interaction among teachers 

Decreased obligation in students and teachers towards academic 
norms and values 

Formation of subordinate and non-critical culture 

Damages related to 
social-economic 
infrastructures 

Weak online infrastructures 

Digital gap and inequality in education accessibility 

Dissatisfaction about virtual education system in universities 

Reduced sense of 
presence  

Decreased mental presence 

Decreased social presence 

Decreased teaching presence 
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Virtual education didn’t have the capacity to expand intellectual agreement 
and normalize issues and methods in university gatherings. In such situations, 
there are not enough formal and unformal relationships between scientific 
agents. Joining and cooperating in social associations and continuous 
connection with coworkers inside and outside of social institutions was long 
forgotten and hence, decreased encounter between people and rid them of 
emotional energy. In other words, virtual education doesn’t have the 
possibility of creating a normalized and inclusive social space susceptible to 
socializing students and shaping them with their normalized and moral 
obligations. 

In a nutshell, evolving virtual education can be viewed as a chance and a 
possibility to complete formal educational plans and can be considered an 
indicator of entire educational development in the country, especially during 
critical situations such as what was experienced in the post-Covid era or in any 
emergency situation when educational facilities and schools encounter with 
similar problems, it can be used as a replacement. 

NOVELTY 

Considering the challenges faced by virtual education and necessities arising 
due to lack of deep findings in this area, the results of this study can help 
students and teachers use proper methods in order to evolve virtual education 
and acquire knowledge, attitude and skill that are necessary for their growth 
and dynamism in the university. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 
 

BIBLIOGRAPHY 

Adnan, M., Anwar, K. (2020). Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' 

perspectives. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 2(1), 45-51.  doi: 

10.33902/JPSP.2020261309 

Almaiah, M.A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2021). Exploring the critical 

challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 

pandemic. Education and Information Technologies, 25(6), 5261–5280. doi: 

10.1007/s10639-020-10219-y 

Anderson, T.A., & Elloumi, F. (1385). Yadgiri-ye Elektroniki: az te’ori ta amal [Theory 

and practice of online learning] (E. Zamani, & A. Azimi, Trans.). Tehran, Iran: 

Mo’assese-ye towse’e-ye Āmuzeš-e Madāres-e Hušmand. 

Barton, S. M. (2013). Social capital framework in the adoption of E-learning. 

International Jl. on E-Learning, 12(2), 115-137. 

Bejerano, A. R. (2008). The genesis and evolution of online degree programs: who are 

they for and what have we lost along the way? Commun. Edu., 57, 408–414. 

doi:10.1080/03634520801993697 

Bourdieu, P. (1985). The forms of capital. In J.G. Richardson (Ed.), Handbook for Theory 

and Research for the Sociology of Education (Pp. 241–58), New York: Greenwood 

Press. 

Collizzi, P. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R.S. Valls, 

& M. King (Eds.), Existential Phenomenological Alternatives for Psychology (Pp. 48-

71). New York: Oxford University Press.  

Dreyfus, H. (1389). Darbari-ye Internet: Negahi falsafi be Internet [On the internet] (A. 

Farsijezad, Trans.). Tehran, Iran: Saqi. (Original work published 2001) 

Fazeli, N. (1387). Farhang va dānešgāh [Culture and university]. Tehran, Iran: Sāles.  

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based 

environment: Computer conferencing in higher education model. The Internet and 

Higher Education, 2(2-3), 87-105. 

Green, T., Alejandro, J., & Brown, A. H. (2009). The retention of experienced faculty in 

online distance education programs: Understanding factors that impact their 

involvement. The International Review of Research in Open and Distributed 

Learning, 10(3) 1-15. doi: 10.19173/irrodl.v10i3.683 

Ho, S. S., & McLeod, D. M. (2008). Social-psychological influences on opinion expression 

in face-to-face and computer-mediated communication. Commun. Res, 35, 190–207. 

doi:10.1177/0093650207313159 

Holmberg, B. (2003). A theory of distance education based on empathy. In M. G. Moore 

& W. G. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education (pp. 79–86). Hamburg: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

https://doi.org/10.33902/JPSP.%202020261309
https://doi.org/10.33902/JPSP.%202020261309
https://doi.org/10.33902/JPSP.%202020261309
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/792525
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/792525
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/792525
https://www.researchgate.net/publication/271524285_Social_Capital_Framework_in_the_Adoption_of_E-Learning
https://www.researchgate.net/publication/271524285_Social_Capital_Framework_in_the_Adoption_of_E-Learning
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03634520801993697
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03634520801993697
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03634520801993697
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVtuzom8_8AhXOQ_EDHR47BgsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fhome.iitk.ac.in%2F~amman%2Fsoc748%2Fbourdieu_forms_of_capital.pdf&usg=AOvVaw31JyLRanUj23NIRubDSOFw&cshid=1673979721052041
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVtuzom8_8AhXOQ_EDHR47BgsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fhome.iitk.ac.in%2F~amman%2Fsoc748%2Fbourdieu_forms_of_capital.pdf&usg=AOvVaw31JyLRanUj23NIRubDSOFw&cshid=1673979721052041
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVtuzom8_8AhXOQ_EDHR47BgsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fhome.iitk.ac.in%2F~amman%2Fsoc748%2Fbourdieu_forms_of_capital.pdf&usg=AOvVaw31JyLRanUj23NIRubDSOFw&cshid=1673979721052041
https://psycnet.apa.org/record/1980-70567-000
https://psycnet.apa.org/record/1980-70567-000
https://psycnet.apa.org/record/1980-70567-000
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/714740
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/714740
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1506064
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751600000166
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751600000166
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751600000166
https://doi.org/10.19173/irrodl.v10i3.683
https://doi.org/10.19173/irrodl.v10i3.683
https://doi.org/10.19173/irrodl.v10i3.683
https://doi.org/10.19173/irrodl.v10i3.683
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650207313159
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650207313159
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650207313159
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203803738.ch3
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203803738.ch3
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203803738.ch3


 

 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 15 
Issue 3 

Autumn 2022 
 

  

Jefferson, R. N., & Arnold, L. W. (2009). Effects of virtual education on academic culture 

perceived advantages and disadvantages. US-China Education Review, 6(3), 61- 66.  

Joy, D. (2004). Instructors transitioning to online education (Unpublished doctoral 

dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University, US. 

Keller, C.H., Lindh, J., Hrastinski, S., Casanovas, I., & Fernandez, G. (2009). The impact of 

national culture on e-learning implementation: A comparative study of an 

Argentinean and a Swedish University. Educational Media International, 46(1), 67-

80.  doi: 10.1080/09523980902781253 

Kian, M. (1393). Čālešhā-ye āmuzeš-e majāzi: revāyat-e ānče dar dānešgāh-e majāzi 

āmuxte nemišavad [Chellenges of virtual education: A report of what are not 

learned]. Interdisciplinary Journal of Virrtual Learning in Medical Sciences, 5(3), 11-

22.  

Lehman, R., & Concelcao, S. (1395). Ijād-e hese hozur dar tadris-e bar xat: čegunegi-ye 

bar ham budan barāye yādgirandegan-e āmuzeš az rāh-e door [creating the sense of 

being in on-line teaching: being with eachother for distance learners] (A. Esfijani, R. 

Khodabandelou, & A. Khazaei). Isfahan, Iran: University of Isfahan.  

Mirzaei, H. (1399). Jostārhāyi dar āmuzeš-e Ǡli, elm-e va bohrān-e Coronā in Iran [Essays 

on higher education, Science and Corona Crisis in Iran]. Tehran, Iran: Institute for 

Social and Cultural Studies. 

Mohammadpour, A. (1390). Raveš tahqiq-e zed-e raveš 2 [qualitative method of anti-

method 2] (1st ed.). Tehran, Iran: Jāme’ešenāsān. 

Newman, A. (2003). Measuring successin Web-based distance learning. ECAR Research 

Study, 4,  www.educause.edu/ecar 

Openo, J. (2020). Education’s response to the COVID-19 pandemic reveals online 

education’s three enduring challenges. Canadian Journal of Elearning and 

Technology, 46(2). doi: 10.21432/cjlt27981 

Rizun, M., & Strzelecki, A. (2020). Students’ Acceptance of the COVID-19 impact on 

shifting higher education to distance learning in Poland. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 17, 64-68.  doi:10.3390/ijerph17186468  

Shea P., & Bidjerano, T. (2009). Community of inquiry as a theoretical framework to 

foster “epistemic engagement” and “cognitive presence” in online education. 

Comput Educ. 52(3):543-53. doi: 10.1016/j.compedu.2008.10.007 

Song, H., Kim, J., & Park, N. (2019). I know my professor: teacher self-disclosure in 

online education and a mediating role of social presence. Journal of Human-

Computer Interaction, 35(6), 448–455. doi:10.1080/10447318.2018.1455126 

Stodel, E.J., Thompson, T. L., & MacDonald, C. J. (2006). Learners' perspectives on what is 

missing from online learning: Interpretations through the community of inquiry 

framework. International Review of Research in Open and Distance Learning, 7(3),1-24.  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504959.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504959.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigpvedn8_8AhU8X_EDHUNNCYkQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvtechworks.lib.vt.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10919%2F29066%2FDissertationfinal3.pdf&usg=AOvVaw0SdZ9Qgk4JqOUBOerDLra5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigpvedn8_8AhU8X_EDHUNNCYkQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvtechworks.lib.vt.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10919%2F29066%2FDissertationfinal3.pdf&usg=AOvVaw0SdZ9Qgk4JqOUBOerDLra5
https://doi.org/10.1080/09523980902781253
https://doi.org/10.1080/09523980902781253
https://doi.org/10.1080/09523980902781253
https://doi.org/10.1080/09523980902781253
https://www.sid.ir/paper/249926/en
https://www.sid.ir/paper/249926/en
https://www.sid.ir/paper/249926/en
https://www.sid.ir/paper/249926/en
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4623587
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4623587
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4623587
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4623587
https://www.gisoom.com/book/11613763/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11613763/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11613763/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4623587
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4623587
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD4-SFoM_8AhVOVfEDHVjOBYYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Flibrary.educause.edu%2Fresources%2F2003%2F2%2Fmeasuring-success-in-webbased-distance-learning&usg=AOvVaw2FwV73srprofwBeuCkVgZQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD4-SFoM_8AhVOVfEDHVjOBYYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Flibrary.educause.edu%2Fresources%2F2003%2F2%2Fmeasuring-success-in-webbased-distance-learning&usg=AOvVaw2FwV73srprofwBeuCkVgZQ
http://www.educause.edu/ecar
http://dx.doi.org/10.21432/cjlt27981
http://dx.doi.org/10.21432/cjlt27981
http://dx.doi.org/10.21432/cjlt27981
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6LO3o8_8AhUOg_0HHT7CCokQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F17%2F18%2F6468&usg=AOvVaw3ITvpXYY4sz5VaHY6Guunw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6LO3o8_8AhUOg_0HHT7CCokQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F17%2F18%2F6468&usg=AOvVaw3ITvpXYY4sz5VaHY6Guunw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6LO3o8_8AhUOg_0HHT7CCokQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F17%2F18%2F6468&usg=AOvVaw3ITvpXYY4sz5VaHY6Guunw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9IHQo8_8AhUGgv0HHQ1hBqQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0360131508001590&usg=AOvVaw1pVNY5u1PKmzPwbc239FBD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9IHQo8_8AhUGgv0HHQ1hBqQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0360131508001590&usg=AOvVaw1pVNY5u1PKmzPwbc239FBD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9IHQo8_8AhUGgv0HHQ1hBqQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0360131508001590&usg=AOvVaw1pVNY5u1PKmzPwbc239FBD
https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455126
https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455126
https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455126
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjLugpM_8AhVFgf0HHQ-HDp4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irrodl.org%2Findex.php%2Firrodl%2Farticle%2Fview%2F325&usg=AOvVaw2avZbXZk9OIeithQcXeNyK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjLugpM_8AhVFgf0HHQ-HDp4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irrodl.org%2Findex.php%2Firrodl%2Farticle%2Fview%2F325&usg=AOvVaw2avZbXZk9OIeithQcXeNyK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjLugpM_8AhVFgf0HHQ-HDp4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irrodl.org%2Findex.php%2Firrodl%2Farticle%2Fview%2F325&usg=AOvVaw2avZbXZk9OIeithQcXeNyK


 

 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 
 

Sung, E., & Mayer, R. E. (2012). When graphics improve liking but not learning from 

online lessons. Comput. Human Behav. 28(5), 1618–1625. doi: 

10.1016/j.chb.2012.03.026 

Zhu. C., et. al. (2008). Students’ perceptions of motivation and learning strategies in a 

constructivist E-learning environment: Comparing Chinese and Flemish university 

Sstudents, Proceedings of the first EARLI Advanced Study Colloquium, January 2008, 

Stellenbosch, South Africa. 

 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.026
https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.026
https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.026
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjtifpc_8AhVugv0HHcZLA-YQFnoECA8QAQ&url=http%3A%2F%2Foru.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1254074%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw2awNtwf_Pmt53n2nI3XQRO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjtifpc_8AhVugv0HHcZLA-YQFnoECA8QAQ&url=http%3A%2F%2Foru.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1254074%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw2awNtwf_Pmt53n2nI3XQRO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjtifpc_8AhVugv0HHcZLA-YQFnoECA8QAQ&url=http%3A%2F%2Foru.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1254074%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw2awNtwf_Pmt53n2nI3XQRO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjtifpc_8AhVugv0HHcZLA-YQFnoECA8QAQ&url=http%3A%2F%2Foru.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1254074%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw2awNtwf_Pmt53n2nI3XQRO


  فصلنامه  تحقیقات   فرهنگی  ایران،   15) 3(،  204-139،  پیاپی   59،    پاییز   1401

 موردی   مطالعه   کرونا؛  دوران   در   مجازی   آموزش  از   ویان دانشج   و  استادان   زیسته  تجربه   پدیدارشناختی   مطالعه   . ( 1401)   زهرا  ماهر،
 :jicr.2022.3084.34021 doi/10.22035      . 171-204  ، ( 3) 15  ، ایران   فرهنگی   تحقیقات   فصلنامه   . اصفهان  دانشگاه 

 https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3084.3402  URL: http://www.jicr.ir/article_473.html   2008-1847 :شاپا 

 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)     . آزاد است     CC BY 4.0     مانز مقاله براساس قوانین کریتیو کا امل  متن ک   رسی به ان / دست سندگ نوی   ©

 یپژوهش مقاله

استادان و دانشجویان از   ۀ زیست ۀ تجرب  ی پدیدارشناخت ۀ مطالع
 دانشگاه اصفهان   ۀ موردیمطالع ؛ آموزش مجازی در دوران کرونا

 
 1زهرا ماهر

   20/05/1401پذیرش:     ؛20/01/1401دریافت: 
 چکیده

رپایتت  رۀ مردم آشکار استتت. بمو زندگی روز ،اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حوزۀ عمومیای بر  پیامدهای کرونا
شکل خاص، به  یعام و آموزش عالطور آموزش به ایهای کرونا برپیامد ی،آموزش عال نظرانصاحبدیدگاه  

و پیامتتد   ترین اثتترست. نخستین و مهمهنیز    فراگیرتربسا  چه  نیست،  ی دیگراز نهادهای اجتماع  تنها کمترنه
بتترای زمتتان   یحضتتور  دانشتتگاهی استتت. آمتتوزش   آمتتوزش بخش و کارکرد »  مربوط بهکرونا،    یزا یبسآ

تدریس سنتی مربوط به های و فعالیت یشاگرد تهای حضوری آموزش استادبرنامهد و  مانمعلق    یتوجهقابل
و مدرسان نظتتام   زیسته و ادراک دانشجویان  هایربه، سعی شده است تجپژوهش حاضر  در  حاشیه رفت.به

 زیسته استتتادان و   و تجرب   هاادراک  یبررس   پژوهش،  یراین، هدف اصلاببن  ؛دشو آموزش مجازی، بازنمایی  
های اجتمتتاعی و لفتتهؤ م  ست تا با شناختا  دانشجویان دانشگاه اصفهان از آموزش مجازی در دوران کرونا

آمتتوزش در دانشتتگاه   نتتو    های( این)چالش  یهاترین آسیبفرهنگی دخیل در فرایند آموزش مجازی، مهم
 د.شتتو در دانشگاه ارائتته  ت آموزش مجازی  یتقو   برایثری  ؤ ها، راهکارهای مبر این یافته  تکیه  و با  ی،شناسای

 پتتژوهش، بختتش کیفتتی یآمار  جامع و  ختیدارشنای پد» روش کیفی   کاررفته برای انجام پژوهش،روش به
 .بتتوده استتت  1399-1400دانشتتجویان دانشتتگاه اصتتفهان در ستتا  ت صتتیلی  استادان و     کلی  دربردارندۀ

نفتتر از  18و  تادانها از استت فر از آنن 14ند که اهبود نفر 32 ،کنندگان در بخش کیفی پژوهشمجمو  شرکت
بتتا استتتفاده از   ی پتتژوهشها. دادهشدندانتخاب  ی،  بیگیری هدفمند ترک بودند که براساس نمونه  دانشجویان
های آستتیب  ،های پتتژوهشهیافتتت شده استتت. برپایتت   ت لیل  و( تجزیه1978ای کالیزی )مرحلهروش هفت

،  های مربتتوط بتته فرهنتتگ دانشتتگاهیشتتی ، »آستتیبهای آموزنتتد از: »آستتیباآموزش مجتتازی عبار  
 و »آسیب  کاهش حس حضور .، اقتصادی تاجتماعی هایبه زیرساخت های مربوط »آسیب

 ضتتور،حتتس ح  زیستتته، فرهنتتگ دانشتتگاهی،   هتتا، تجربتت ها و چالش، آسیبیمجاز  آموزش   :ا هاژهکلیدو 
 دانشگاه اصفهان

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 )نویسنده  ایران  اصفهان،  اصفهان،  دانشگاه  انسانی،  علوم  و  ادبیا   دانشکده  جتماعی،ا   علوم  گروه   شناسی،جامعه  استادیار  .1
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 مقدمه . 1

و زنتتدگی روزمتترۀ متتردم آشتتکار    ، فرهنگ، حوزۀ عمومی   اقتصاد، سیاست،   ای پیامدهای کرونا بر 
شتتکل  آمتتوزش به   ای کرونا بر   اثرا  و پیامدهای   ، عالی   آموزش   نظران صاحب   رپای  دیدگاه است. ب 

  بستتا چه نیستتت، گتتر ی د اجتمتتاعی  تنها کمتتتر از نهادهتتای خاص، نتته  طور عام و آموزش عالی به 
  بیشتتتر هتتای دانشتتگاهی در فعالیت  متت  ه  ، ایتتن ویتتروس  هتتا آن  نظر بتته . بتتوده استتت فراگیرتر نیز 

آشتتکار و    چتته ، آن تر روشن   بیان ؛ به درآورده یا درخواهد آورد حالت تعلیق   به های جهان را دانشگاه 
هتتا و  کالس   همتت  مهمتتان ناخوانتتدۀ    تتتا دو ستتا    موردانتظار است، کرونا و پیامدهایش بین یتت  

  متتی ون مه متت آز   ، ها گاه لتتی دانشتت ی و تعط   نتتا کرو   شیو  درواقع،    های دانشگاهی خواهد بود. پردیس 
های  و ستتامانه   ، ، شتتبکه اطالعتتاتی هتتای  ی اده از فناور ف استتت   در گاهی  شتت وزش دان رای نظتتام آمتت بتت 

ع  افتتزاری، موانتت افزاری و نرم های ستتخت بر ضعف افزون   سفانه أ اما مت .  آید شمار می به الکترونیکی  
هتتای  تعاملی، مهار   های سامانه ، نبود ای چندرسانه  ی منابع و م توا  مانند فقدان   ی درخورتوجه 

های الکترونیکتتی  ظام ن  . نمایان شد   مجازی برای آموزش و نگرش و فرهنگ کار در فضای    ی ناکاف 
  نظام   ز ا جامانده به  ی ها ریشه در ارزش  رچه اجتماعی، اگ ت فنی یا فنی ت های اجتماعی ابه سامانه ث م به 

ند  ای هستتت ویتتژه   ی ط وهای ارتبا و الگ   ، مناسبا    ، ها دارای فرهنگ، ارزش   اما   ، دارند   ی آموزش سنت 
 (. 1399)میرزایی،  آید شمار می به که یکی از نتایج گذار از جامع  صنعتی به جامع  دانایی  

 هتتایدگرگونی   پتتذیری ازبا شیو  ویروس کرونا در ایران و جهتتان، نتته بتتا اختیتتار و تأثیر
به فضتتای مجتتازی  دن ش »پرتاب تعبیری به یا »کوچ ناگزیر از   اجبار،که کاماًل به  ،انهاورفن

  ریزی برنامتت ما در شرایطی ناچار به تعطیلی و اجرای بتتدون برنامتته  یهادانشگاه  ، وایمشده
و   تادان الزم را دراختیتتار داشتتتند و نتته استت   یهای الکترونیکی شدند که نه ساختارهاآموزش

متتوزش   متتا را در آی شتتدگایتتن »پرتاب  .الزم را کسب کرده بودند  یهاآمادگی   ،ن دانشجویا
کتته شتترای  درحالی   ؛های فرهنگی و اجتماعی وادار به تطبیتتق کتترد حوزه   ،عالی و به تبع آن 

 .ایمبوده  روروبهفزاینده    ی با نگرانی و اضطراب  ،برعکسبلکه    ،تنها ایمن و امیدوارکننده نبودنه
 تتتدوین و اجتتراپیوستتته  ایگونتتهبه ی بار یتتا حتتت یننخستتت یکه بتترا  ایی ش آموز   برنام   هر

متناستتب بتتا اهتتداف و   اینکه مشتتخش شتتود کتته برنامتت   یبرا  دارد.  ی شود، نیاز به بررس ی م 
ها را میزان ت قق هدف  ،ت لیل نتایج آموزش  بایا نه، باید    است شده  تعیینازپیش  یمعیارها
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 ت لیتتل هتتر،  زیتترا  استتت؛برنامتته    ی ت لیلتت   ی بررستت   دنیازمنتت   ،دست آورد و ت لیل نتتتایجبه
نشتتان شده های انجامنتایج پژوهش. آیدشمار می بهآن برنامه   سعتو  ی عنصر اصل  ی،ابرنامه

 که اغلتتب کنتتار گذاشتتتهتتتتبرنامه  کامیابی ی  یبرا یضروری  فرایندهایکی از  که    دهدمی 
کتته درصتتور  موفقیتتت   ت استت   آن   و سنجش  ی بررس   تتاست   سپرده شده  ی فراموش یا بهشده  

کیفیتتت   یتوانتتد در ارتقتتای م یتتن نظتتام  بتتازده ا  ی،آموزشتت   به اهداف نظتتام  رسیدن کامل در  
 .(2-3 ،2003نیومن، )ایفا کند  ی مهم جامعه نقش گوناگون  یهابخش

؛ نیستتت  اتثنستت م  قواعتتدایتتن از  ی آموزشتت  ش رو  عنوان یتت  نتتو  نیتتز بتته  یآموزش مجاز
تتتا بتتتوان میتتزان   شتتودو ت لیل    ی بررس دیگر    ی آموزش   یهاامهباید همچون برن   معنا کهاینبه

 ،برنامتته ی ت لیلتت  ی ستتنجید. بررستت را  شتتدهتعیینپیشاز یا اهداف و معیارهاآن ب  هماهنگی 
عملکتترد،   شتتیوۀ   ،ان رکاراندو دستتت   ی آموزشتت   یهتتاکند که در آن نظامی را فراهم م   ی شرایط

 ازاطالعتتا   نند و با استفاده از ایتتنیبی خود را م  ا میو نتایج تصم،  هامیزان انجام فعالیت 
خود و جامعه پاسخ دهند.  یتوانند به نیازهای م   رو بهت  کرده بت مراقبیشتر   ی آموزش  یهانظام
استتت کتته   ی عمیتتق و جتتامعی  واکاونیازمند  نیز    دانشگاه  یمجاز  آموزش  ۀ دور  ،اساسبراین
داد تتتا ر  متولیتتان قتترا  یرو  شیپ  ، و مستد  شفاف  یاگونهآن را به  رد ملکع  طریق، بتوان ازاین

 ا ایتتنبتت پتتژوهش حاضتتر،  آن فراهم شتتود.    ی تعال  یاهکار آشکار شده و زمینه  دهزجه و باینت
 شده است. انجام موجود عمیق از وضعیت  ی کسب شناخت   رضرو منظورو به هدف

 دانشتتجویان و   تادان ، استت ی همچون هر نو  آموزش دیگتتر  ی،مجاز  آموزشازآنجاکه در  
   برنام  یهاو در تدوین و تنظیم فعالیت  آیندی شمار م آموزش به ی اصل ، از عناصراهاین دوره 

 بتتودن   کیفیت و اثربخش  بارۀ را در  یعا  مفیدالتوانند اطی دارند، م   بنیادینی نقش    ی آموزش 
 آمتتدههای پیشچالش پرشمار بودن  با توجه به  نابراین،ب  ؛دهند  دوره، دراختیار مخاطبان قرار

 ، تتتالش بتترایبتتاره عمیتتق دراین  یهاهای ناشی از نبود یافتتتهضرور    و  در آموزش مجازی
استتتادان و   ا کم  بتتهتواند بمی   یمجازآموزش    یندادر فر  موانع و مشکال  موجود  رسی بر

و   ،سو ی موانع موجود ازکردن  یا برطرف    گیری برای کاهشتصمیم  در راستایدانشجویان  
 ی برای بالندگرا  الزم     ، زمیندیگریسوی ازهارتو م   ،ل اظ دانشی، نگرشی به  ب تجهیز مناس
 .کندانشگاه فراهم ها در دو پویایی آن 
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آموزش مجازی در دوران ی  هاب یآس  مزایا و  ایم،تالش کرده  پژوهش حاضردر    رو،ازاین
 یهادیتتدگاه، استادان  و دانشجویان   زیست  تجرب ضمن ت لیل را بررسی، وکرونا    گیری همه

ی شناستتای ی رابا آموزش مجاز  های مرتب چالشادراک و  را    موردمطالعه  ۀیدپد  دربارۀ ها  آن 
  زیستتت   ادراک و تجربتت »  :ایتتن استتت کتتهپژوهش    پرسش اصلی   ،بنابراین  کنیم؛و بازنمایی  

های آموزش مجتتازی در دوران ب یو آس ،هات ی کیفیت، م دود  ۀ و دانشجویان دربار  تادان اس
ه درکی از آموزش مجازی در عصر کرونا جویان چ و دانش   تادان اس»    وکرونا چگونه است؟

  کنند؟یابی می دارند و آن را چگونه ارز

 

 چارچوب نظری . 2

با رشد فناوری، ابزارهای آموزش و یادگیری نیز دستخوش تنتتو  و تیییتترا  زیتتادی شتتده و 
مجتتازی، ایتتن   آموزش  نظری    گاه و پشتوانتکیه  ترسیم  اند.های جدیدی به خود گرفتهشکل

و متتانع تبتتدیل کتترده  یری  یادگتیند یاددهی اگیری فررا به ی  ابزار مؤثر در شکل    آموزشنو
 شود.می هدف  و لهیجایی وسآمدن خطای جابه وجودبه

 (2000) 2گاریسن و همکاران    1اجتما  اکتشافی »  الگوینظری،    هایب ث در ابتدای  
تعامتتل ضمن طرح ب ث    رد،این رویک  .شده است های یادگیری آنالین بررسی  برای م ی 

کید می   3ی شناخت  رحضو  و  ،اجتماعی   حضور  میان حضور آموزشی،   4حضتتورکند کتته »تأ
  5حضور شناختی »است.  از تعامال  بین دانشجویان و مربیان  ناشی  اجتماعی    ۀی  پدید

اجتما  اکتشتتافی   در ی برای ساخت معنا از طریق ارتباط پیوسته  فراگیران    میزان توانایی   به
رد، انتقتتادی دا رتفکتت  یو پیامتتدها بتتا فراینتتد ی نزدیک بسیار  ارتباط که  عنصر    این  .ره دارد اشا
در م تتی  یتتادگیری   ی گیرتستتهیل و انتتدازه   یبرا  ن عنصریزتریبرانگعنوان چالشهب  تواندمی 

  جامعتت ی  شناستتای  یبتترا  عنوان توانایی فراگیتتران هب   6ی حضور اجتماع. »آیدشمار  هآنالین ب
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. community of inquiry approach 

2. Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W 
3. teaching, social and cognitive presence 
4. presence 
5. cognitive presence 

6. social presence 
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  ارتبتتاط هدفمنتتد در یتت  جامعتت  یاررو برقتت   ،به جامعتته  ی پذیرحس تعلق  نیادگیری، داشت
شده بیشتتتر بتته های انجامپژوهش،    یادشدهگانعناصر سه  شود. در بینی م   تعریف  ی یادگیر

)شی  دارد ت فراگیران امدهای یادگیری و رضاییبا پ یو ارتباط زیاد اندتوجه داشتهاین عنصر  
 (.2009، 1و بیجرانو

صتتور  تعامتتل و حمایتتت به  ار  (، حضور اجتماعی 94  ،2000)  نشکاراو هم  گریسن
کنندگان در اجتما  ت قیقی برای مطرح کردن خودشان »توانایی شرکت و    ی عاطفتی ماعاجت

شخصتتیت   نشان دادن   تر،روشنبیان  )به   واقعی »عنوان افراد  اجتماعی و عاطفی به  ل اظ به
 .اندف کردهاده تعریمورداستفی ارتباط  ان( از طریق رسانش کامل

اجتمتتاعی  یدهی به فرایندهاجهت  و، یلتسه طراحی،معنای بهنیز    2ی آموزش   ضورح »
. استتت هتتا و نیازهتتای فراگیتتران ت یقابل  برپای   شدهبینی نتایج پیش  منظور ت ققو شناختی به

ارتبتتاط زیتتادی بتتا رضتتایت  ی،آموزشتت  رحضتتودهد، وجود دارد که نشان می شواهد زیادی  
 .(2000)گریسن و همکاران،  دارد  ی و حس اجتماع ،یادگیری  فراگیر،

اجتمتتا    الگتتویریشتته در    و سازنده،  موفق  ی آموزش    تجرب   ی  ،شگران هپژونظر  برپای   
)انستتجام   ی )اکتشتتاف(، حضتتور اجتمتتاع  شتتناختی ر  حضو  دربردارندۀدارد که    ایی اکتشاف
 ،طور ختتاص. بتتهباشد  )دستورالعمل، فهمیدن(ی  و حضور آموزش   ،، ارتباطا  باز(ی گروه

انگیتتزد؛ برمی اجتمتتاعی را    و حستی داشته  مثبتأثیر    ندهرضایت یادگیر  حضور اجتماعی بر
در آن   شود کهگیری اجتماعی می سبب شکلمفید،    یمجاز  آموزشفرهنگ  وجود    بنابراین،

، 4بجرانو  ؛2012،  3و همتایان خود بیاموزند )سانگ و مایر  تادان توانند از اسدانشجویان می 
 .(2008، 5؛ هو و مکلود2008

 بر ایتتن نظتتر استتت کتته  ی مجازامل در آموزش  تع   ینظر»با طرح    (2003)  6هالمبرگ 
و م تتتوا   ،به سه عنصر یادگیرنتتده، یاددهنتتده  کمدست   ی،آموزش ایجاد تعامل در نظام    یبرا
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. Shea Bidjerano 

2. teaching presence 

3. Sung and Mayer 
4. Bejerano 
5. Ho and McLeod 
6. Holmberg 
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 در  امتتا  توا؛ م تیادگیرنده  و  ،یاددهندهتیادگیرنده  یادگیرنده،ت: تعامتتل یادگیرندهداریتتمنیاز  
 یاددهنده،تیاددهنده تعامتتل بتته ،اولیتته نتتو   ستته بتترافزون  تعامتتل، نتتو   نیترپیشتترفته
فراینتتد ن  و بنیتتادی   یضتترور  رعنصتت   تعامتتل،  .است   نیاز  نیز  م تواتم توا  و  ،م تواتیاددهنده

ل یکنتر  و نظار  یادگیرنده، تستته  و موجب   شمار آمدهبه  ی از دور و اجتما  یادگیر  آموزش
و   ی،و ارتباطا  یادگیریادگیرنده، مشارکت    عالیق  اآموزشی ب  یهابرنامه  یو سازگار  طباقان

 .(84 ،1385 الومی، و اندرسن) شوددار می اای برای یادگیری معنوسیله
 

 . پیشینۀ پژوهش2

  گردد.ترین ت قیقا  انجام شده در راستای موضو  پژوهش اشاره می در ادامه به مهم
 لی اصتت   رایران را در سه م و  یهادر دانشگاه  یآموزش مجاز  یهالشاچ   (1393)کیان  

است کتته در م تتی   نظربر این   یکند. وی م   یبندو رواب  قدر ، تقسیم  ،ت قیالت، خ یربت
  گتترفتن دانشتتجو از استتتاد و دیگتتران، زمینتت  دلیل فقدان ارتبتتاط رودررو و الگتتو، بهیمجاز

کید  یچندان فراهم نیست. و  ،تربیت  بتتر   یمجتتاز  یهتتاکتتز آموزشرتم  لدلیهکه ب  دکنی م   تأ
 روروبتته  یجتتد  موانتتع  با  خالقیت ، پرورش  باالترسطوح    ی دگیربه یا  توجهی بی حفظیا  و  

تر شتتدن دموکراتیتت    زمینتت   ،یمجتتاز  یهتتاگیرد که آموزشی جه م ینت  پایان در  وی  .  شودمی 
روابتت  بتتا   ا همچنتتان است، امتت   کردهدانشجو را فراهم  تدانشجو و دانشجوترواب  میان استاد
 نگه داشته است. لی قحدا ی استادان را در سط  میان  دانشگاه و رواب 

کارگیری یتتادگیری  ه اجتمتتاعی در بتت     سرمای   ب عنوان »چارچو   ی با ش در پژوه   ( 2013)   1بارتن 
الکترونیتت  در    کارگیری آمتتوزش ه ثیر عوامتتل فرهنگتتی و اجتمتتاعی را در بتت أ تتت   ، الکترونیتت   

  یتت  کرده استتت. در هر   و استرالیا بررسی   ، اندونزی، ترکیه، سنگاپور   ت صیال  تکمیلی مالزی، 
در متتدیریت،    ی رفتتتار   ی هتتا و الگوهتتا نگرش   ، ی اجتمتتاع     مرتب  با سرمای   ل از این موارد به عوام 
ل  را شتتک   ی انداز کلتت شود که چشتتم ی م ای  توجه ویژه ها  ای از نگرش و گستره  ، کارآفرینی، آموزش 

کارگیری فنتتاوری  ه بتترای بتت   ی اجتماع     ت سرمای ی دهد که کفا می   پژوهش نشان   این نتایج  دهد.  ی م 
فرهنگتتی،    تفتتاو    ماننتتد حساستتیت بتته )   ی واقتتع، عوامتتل اجتمتتاع ر استتت. د   ی رور جدیتتد ضتت 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. Barton, Siew Mee 
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و    ، زنتتان   فعالیتتت تستتهیل    ، ج کتتارآفرینی ی بر ترس از دست دادن، ترو   چیره شدن و  ی، اعتمادساز 
کتته بتترای   آینتتد شتتمار می به اجتماعی    همگی مظهری از سرمای  (، های پیشگامانه فعالیت    توسع 

  ی طراح  مانند آموزش فنی،  ی دیگر  ل عوام  . دارند    ترونیکی ضرور یادگیری الک از  پایدار    استفادۀ 
اجتمتتاعی      ، اما فقدان شتتبک دارند باند، و توانمندی مالی نیز اهمیت  ی  ظرفیت پهنا   اب  کاربر، و ر 

الکترونی ، موجتتب کنتتد شتتدن    ی ر شگامان یادگی ی و تشویق پ   ، ، هدایت دهی انگیزه  ی مناسب برا 
 (. 2013)بارتن،   شود رونی  می های یادگیری الکت ت قق ظرفیت فرایند  

 یهتتاچالش یمتتورد   مطالعتت در پژوهش ختتود بتتا عنتتوان »(،  2020)  1و جیهان ی  نوران
  192تیدوکو  بیماری  و  یش  ی در ط  ی خصوص   ی آموزش عال   سس ؤم    یدر    نی آنال  ی ریادگی

 آمتتوزش  یهنگام اجتترا  استادان ( بررسی این نکته که  1:  اندکرده  پژوهشی را دنبا   فدو هد
 غلبتته کتترد؟ هتتاچالش نیا توان بری چگونه م  (2 ؟ ورو بودندهروب هایی چه چالشبا   نی آنال

بتتا  نی آنال آموزش دراستادان که  بنیادینی که شش چالش   ه است داد  نشان این پژوهش    جینتا
 ؛داشتتتند نیتت آنال ی ریادگیبر  ی تمرکز کمتر ،نشجویان اد (1 :اند ازعبار   رو هستند،هآن روب 

ماننتتد   آموزشتتی   یزارهااز اب  دانشجویان (  3  ؛بخش نبودت یرضا  ،آموزش   یم   یا( بستر  2
، نترنتتت یبه ا  ان یدانشجو  ی ( دسترس 4  ؛اندجامانده  ی م ل  هایدانشکدهتاپ در  کتاب و لپ 

را مختل   سی تدر  عملکه    نترنت یا  به  استادان   داریناپا  ی ( دسترس 5  ؛بود  بخشت یرضاکمتر  
 کردند.می شرکت ن نی نالآ یهادر دوره  دانشجویان ( 6 ؛کندی م 

دلیل که به اندای را بررسی کردهی عال شآموز هایهمؤسس (، 2020)  3کی ریزان و استرلز
اند. دور روی آوردهراهیادگیری از  ییندهاابه فر  ،2020سا     در  19تدی کوو  ی گیرشرای  همه
، و 6ی وتر، اضطراب کامپی(5)خوشایندی  یور، بهره4تأثیر تجربه  ی بررس   پژوهش،هدف این  

ج پژوهش یادشتتده نتای  است.  دانشجویان   توس   دورراهآموزش از  بر پذیرش   7خودکارآمدی
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. Bibi Noraini & Jihan  
2. Covid-19 

3. Mariia Rizun and Artur Strzelecki 
4. experience 
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 یآموزان برادانش  پذیرش   ۀکنندنی یبشیپ  نی( بهتریندی)خوشا  ریوهرکه به  ه است داد  نشان 
عنصتتر استتت. هتتر دو  یخودکارآمتتد ،آن   در پتتی دور، و  راهزبه آموزش اسنتی  تیییر آموزش  

هتتدف استتتفاده و  دربارۀ  جو، نگرش دانش  2شدهو »کارایی درک   1ان درک شدهاستفاده آس»
ستتبب پتتذیرش بیشتتتر ،  ی ایتتن پتتژوهشهاکننتتد. یافتتتهی بینی م دور را پیشراهاز  ی از یادگیر

 و متخصصان آموزشی است. تادان اساین موردتوجه  ،بنابراین ؛شوددور می راهآموزش از
 ستته  ،19تیدوکو  ریگفرا  یماریآموزش به ب  »واکنش  ان با عنو  ایمقاله  رد  (2020)  3اپنو

، 4تعامتتل»  دهد کتته ستته چتتالشکند  توضیح می آشکار می را    نی آموزش آنال  داریچالش پا
مجتتازی   اصتتلی آمتتوزش  یهتتااز چالش  ، (6)پشتتتیبانی   و حمایتتت   ،5های ارزشیاب  اصالت 

 ویی اریتت رو بتتا تنهاها  آن   هایهسس ؤم   و،  آموزش  متولیان ،  ان یمرب  ی،و  نظر. بهآیندشمار می هب
بهتر در   نی آموزش آنال  راستایدر    ی بزرگ  یهاتوانند گامی ها م چالش  نیا  و مدیریت   میمستق
 ی بخشتت   بتتاال را بتته  ت یتت فیگسترده و بتتا ک  نی بردارند و آموزش آنال  ریگهمه  یماریب   ی  طو  

 بارۀ نیز در دیگری  پرشمارهای  پژوهش  .تبدیل کنند  دی جد   معموموارد  » جزئی ازدائمی و 
 (1)شتتمارۀ هتتا در جتتدو  ای از آن که خالصهاست    شدهانجام    یهای آموزش مجازچالش

 مشاهده است.قابل
 

 های آموزش مجازی مربوط به چالش هایپژوهشبندی  جمع .1جدول 

 ابعاد ها انواع چالش

های  چالش 
 گی فرهن

 ؛(1393)کیان،    ورفقدان ارتباطا  رودر
 ؛(1393)کیان،    اخالقی و تربیتی  ی فقدان الگوگیر

 ؛(2009)جفرسن و آرنلد،    ارتباطا  غیرکالمی  فقدان
 ؛(2013)بارتن،   اجتماعی در آموزش مجازی   کمبود سرمای

 ؛(2020 ،)عدنان و انوار  فقدان فرهنگ کالس مجازی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. perceived ease of use 

2. perceived usefulness 
3. Jason Openo 

4. interactivity 

5. authenticity 
6. support 
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 ابعاد ها انواع چالش
 ؛(2020تعامال  )اپنو،   کاهش 

 ؛(2021  ،مایا و همکاران)آلی  یادگیری الکترونیک نظاممثبت به تعامل با   م نگرش دع

مربوط   هایچالش 
های  به زیرساخت 

 و ارتباطی فناورانه

 ؛(2009)کلر و همکاران،    دانش فناوری  ضعف
 ؛(2009)گرین و همکاران،   مالیی  پشتیبان   فعض

 ؛(2008و همکاران، و )ز  و دانشجویان  تادانتا  اسیبودن سطح سواد دیج  پایین
 ؛(2021)آلمایا و همکاران،  ی   الکترون  شآموز نظاممشکال  فنی  

 .(2021)آلمایا و همکاران،    بانی مالییپشت  فقدان

های  چالش 
 آموزشی

 ؛(2006  ،؛ استود 1393)کیان،    در بین دانشجویان  های خالقانهو ایده  گیری خالقیت شکل  فقدان
 ؛(2009  ،)جفرسن و آرنلد  و عدم درک کامل مطالب  یفهمبد،  اه شهاندی گیری ب ث و تقابل عدم شکل

 ؛(2009  ،)جفرسن و آرنلدی  حد بر خودآموزازکید بیش أت
 ؛(2009)جفرسن و آرنلد،   بودن  م توا به آنالین بازیابیوابستگی 

 ؛تعداد زیاد دانشجویان
 ؛(2004  )جوی، هیگرو یهاطرح های دانشگاهی در م ی  دانشگاه و کاهش  تشکیل نشدن اجتما 

 ؛(2020)اپنو،   هایاصالت ارزشیاب   عدم
 .(2020)اپنو، ص  ای شرای  خاردانشجویان دا   بانی ازیپشت  فقدان

 های روانیچالش 
 ؛(2004)جوی،    دانشجویان درو انزوا  نگرانیایجاد  
 ؛(2004  )جوی،  اجتماعی یا وخجالت و انز  احساسایجاد  

 (2020)ریزان و استرلزکی،  ی  تفاو ، اضطراب کامپیوترهراس از انتظارا  ناشناخته و م   احساس

 های پژوهشیافتهبع: من

 

 پژوهش روش. 3

 پتتژوهش،  دان یم   ؛ ی دارشناسی پد»  ی کیفکاررفته برای انجام پژوهش حاضر، روش  بهروش  
دانشجویان دانشتتگاه استادان و    هم   دربردارندۀ  پژوهش،  یآمار   جامعو    ؛اصفهان دانشگاه  

 بوده است. 1399-1400ت صیلی اصفهان در سا  

استتتفاده   رمعیتتارم و  یتتا  1گیری هدفمندنمونهشیوۀ  از    ،شهای پژوهبرای انتخاب نمونه
اهداف   برخاص مبتنی   ی واحدهای  نشی   است از گزرعبا  ،هدفمند  ی گیرشده است. نمونه

از بتتین   (.1390،  )م متتدپور  پتتژوهش  خاصهای  پرسش  به  گویی پاسخ  در راستای  خاص
 2برفی گیری گلولهد و نمونهگیری حاراهبرد نمونه  از  یری هدفمند،گنمونه  گوناگون   یاراهبرده

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. purposive sampling 

2. snowball sampling 
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 بارۀ سرشار از اطالعا  در یکلیدآگاهان ابتدا موارد حاد )  ،ب یترتایناستفاده شده است. به
از ایتتن  ،حاد(. ستتپس ی گیر)نمونهشد مصاحبه   هابا آن شدند و    ی موضو  پژوهش( شناسای

م مصتتاحبه انجتتا  را بتترایهتتای مشتتابه  افرادی با ویژگی   شد کهت  درخواس  کنندگان مشارکت 
 (.ی برف گلوله ی گیر)نمونه معرفی کنند

دانشگاه از  تادان دانشجویان و اس  زیست هایاکرادررسی ب پژوهش، نیا هدف  کهازآنجا
 ان تاداستت   ،امکان انجام شود که تاحد  یاگونهگیری بهتالش شد تا نمونه  بود،  مجازیآموزش  

ایتتن موضتتو  شتتناخته   بتتارۀ یتتدی درکل  آگاهان عنوان  بهکه    گوناگون های  و دانشجویان رشته
 .شوند، عضو گروه نمونه باشندمی 

افته ی ستتاختارمهیعمیتتق و ن   مصتتاحبر  از ابتتزاها  ش حاضر، برای گردآوری دادهپژوه  در
کنندگان در این شرکت  . مجمو  ه است ادامه یافتی نیز نظر اشبا   تا رسیدن بهه و  استفاده شد

نفتتر از دانشتتجویان بودنتتد کتته   18و    تادان ا از استت هنفر از آن   14نفر بودند که    32  ،پژوهش
 25 ،. از ایتتن تعتتدادشدمصاحبه  ها  با آن و  شدند  انتخاب    ی بیهدفمند ترک   ی گیرنمونه  پای بر

 یصتتور  حضتتورنفتتر نیتتز به 7( و پ)واتستتای اجتمتتاعی مجتتاز یهانفر از طریق شتتبکه
ن یدهمتت زدوا  ربتتود. د  دقیقتته  90تتتا    30بتتین    ،گرفتند. زمان هر مصتتاحبهر  قراصاحبه  موردم 

 رمنظواشبا  نظری حاصل شد و به ن مصاحبه با دانشجویان،میو پانزده تادان با اس  مصاحبه
 .شدانجام دوباره مصاحبه  5ها، یافته به شی خباعتبار
 

 پژوهش  رکنندگان دمشارکت یمعرف. 2ل جدو 

 رشته  صیالت ح ت  موقعیت  شماره 

 روانشناسی دکترا استاد 1

 مشاوره دکترا استاد 2

 ادبیا  فارسی  دکترا استاد 3
 ی طبیعی جیرافیا  دکترا استاد 4

 ی شناسجامعه دکترا استاد 5

 ی  فیز دکترا استاد 6

 حقوق دکترا استاد 7

 حدیث  و نآعلوم قر دکترا استاد 8
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 رشته  صیالت ح ت  موقعیت  شماره 

 برق ی مهندس دکترا استاد 9

 شناسیست یز رادکت استاد 10

 عمران  ی مهندس دکترا استاد 11

 شناسی جامعه دکترا استاد 12

 ی یتب تر علوم دکترا استاد 13
 پزشکی  ی مهندس دکترا استاد 14

 علوم اجتماعی کارشناسی  دانشجو  15

 مشاوره کارشناسی ارشد  دانشجو  16

 شیمی  کارشناسی ارشد  دانشجو  17

 یشناسست یز کارشناسی  دانشجو  18

 برق کارشناسی  دانشجو  19

 کامپیوتر ی مهندس کارشناسی ارشد  دانشجو  20

 ادبیا  فارسی  دکتری دانشجو  21

 خیتار کارشناسی  دانشجو  22

 ولوژی یمیکروب  کارشناسی ارشد  دانشجو  23

 بازرگانی مدیریت  کارشناسی  دانشجو  24

 اقتصاد دکتری دانشجو  25

 مکانی   مهندسی  کارشناسی  دانشجو  26

 شناسی جامعه دکتری نشجو ا د  27

 ندسی عمران مه  کارشناسی  دانشجو  28

 شناسی جامعه کارشناسی ارشد  دانشجو  29

 غرب   فلسف کارشناسی  دانشجو  30

 حقوق کارشناسی ارشد  دانشجو  31
 زبانشناسی  کارشناسی ارشد  دانشجو  32

 
 . ایتتنشتتدند لت لیو( تجزیتته1978) یکالیز یامرحلههفت   روش   از  فادهستا  با  هاهداد

انجام   3ی و کدهای تبیین  ،2ی تفسیر  ی، کدها1کدهای توصیفی رسیدن به  ی  برا  یلت لوهی تجز
 .شد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. descriptive codes 

2. interpretive codes 
3. explanatory codes 
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 ی پژوهشهایافته. 4

و دانشتتجویان   تادان استت    ستتتی ز   اک و تجربرادحاضر این است که »  پژوهشی  اصلپرسش  
پاسخ   در   است؟  کرونا چگونه  در دوران ی  مجاز  آموزش  یهاب یآس  ها وت ی دوم د  ۀ دربار

صوتی، چهار دستتته   یهایلفای  نیو تبی  ی،ری، تفس ی توصیف  یراز کدگذاس  ، پپرسشبه این  
 (.3شمارۀ جدو  ) ندشد شناسایی ی مجاز های اصلی آموزشب یآس عنوان به ی نییتبکد 

 
 آموزش مجازی های  ـ آسیب کیفی ششده از بخاستخراج . الگوی3ول جد

 تفسیری   ی کدها  ی یین ب تی  کدها 

 آموزشی   هایآسیب 

 استادگویی ت 

 عملی   هایسدر در  مهار   فقدان

 صوری و غیرواقعی   حضور
 تداخل و ادغام فضاهای آموزشی و غیرآموزشی 

 های مربوط به فرهنگ دانشگاهیآسیب 

 تعامل نامطلوب استاد و دانشجو 
 کاهش تعامال  استاد و استاد

 دانشگاهی  یهازشبه هنجارها و ار تادانتعهد دانشجویان و اس کاهش 
 تقد و تابعنغیرم  یری فرهنگگ شکل

های  مربوط به زیرساخت   یهاآسیب 
 اقتصادی تیاجتماع

 اینترنتی  هایزیرساخت  ضعف
 شکاف دیجیتا  و نابرابری دسترسی به آموزش 

 آموزش آنالین دانشگاه   نارضایتی از سامان 

 کاهش حس حضور 

 حضور شناختی  کاهش 
 ی حضور اجتماع کاهش 
 یس حضور تدر کاهش 

 یآموزشی هابیآس. 1-4

و   شتتجویان دان  یرا بتترا  چشتتمگیری   ی موزشتت آ  یهتتاچالشی،  کتت یترونلکاۀ  شتتیو  بهی  رییادگ
 .استادان ایجاد کرده است 

 استاد  گویی. تک1-1-4

 ،هتتانظر آن بتتهدهتتد کتته آنالین نشان می ی  هاکالس ۀ  دانشجویان دربار  ذهنی   ی معان  یواکاو
و ستتالنی   ستتی هتتا، کنفرانکالس   و سب است  الی تاالر  ، دانایی در باهااین کالس   در  استاد

 .خبری نیست مشارکتی از فرایند یادگیری  درعمل،است و 
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دانستتتند کتته استتتاد بتتا  ی م   ی بعتتد ت    آموزش را یتت  فراینتتد   ند ی ا ر ف ، دانشجویان ، همچنین 
س درس  ال کتت    سوی سخنران ی    برد و به ی ش م ی کالس درس را پ   در   خود     ، سلط ی خودم ور 
کردنتتد.    توصتتیف   ی  و ستتط    ر فردم تتو » آمتتوزش مجتتازی را    ها فرایند آن   است.   تبدیل شده 

     هنگ ستتکو ر ف » ر سی که ا  است    منفعل و تابع  ی دانشجو » ها از دانشجو، ی آن ن ذه   ی بازنمای 
هتتای  دانشتتجویان از کالس ی ذهنتت   ی معنا   ین، بنابرا   ؛ است   ه های آنالین و آفالین شد در کالس 

رهمدالنتته و  ی غ   کتتنش   ی کتته تبلتتور الگوهتتا   استتت     رمشتتارکتی ی غ »   ی مجتتازی، م یطتت   درس 
  گویتتد ی مشتتاوره چنتتین م    است. دانشجوی مقطع کارشناستتی ارشتتد رشتتت  ر گوم و و غیرگفت 

،  ی جای تتتدریس تعتتامل »بیشتتتر کالستتای آنالیتتن متتا استتتاد بتته  : ( 16کنندۀ شتتمارۀ )مشارکت 
حتتتی  شه.  الس مطرح نمی کنه. هیچ تعاملی وجود نداره. پرسش و پاسخی سر ک سخنرانی می 

جوری خیلی  روخونی کنند. این   کنند که راحت استادا تصویر را فعا  نمی ی کنم بعض می س ح 
 :  گوید باره می ( نیز دراین 32)   ۀ شمار  ۀ کنند مشارکت  .   ... کننده و خشکه خسته 

دیگتته   عتتاً واق  . نه ب ثی...  ی، پرسش  نه  ، الی ؤ نه س  ؛ کرد می   ی ن و جوری بود... استاد روخ خیلی وقتا این » 
برا ارشد    اصالً   ، شه جوری می دونستم شانس من کرونا میاد و این ی اگه م . از این روش...  خسته شدیم 

  . مجازی لطفی نداره   ؛ تمون جوریه که فق  ب ثای کالسیش دلچسبه... ش کردم. ما ر ی اقدام نم 

 عملی  هایسدر   تفهیم و یادگیری  ریدشوا. 2-1-4

یان فنی و مهندستتی و علتتوم پایتته ویژه دانشجوبه  ،ان از دانشجوی  یچالش دیگری که بسیار
 با آمتتوزش مجتتازی   آزمایشگاهی   عملی و  هایسدر  ی یادگیر  ی»دشوار  که  کنندعنوان می 

 است که یتتادگیری   نظراین    نترنت، بریا  و منتقدر  معاص   لسوف یف  ،(1389)  1یفوس راد  است.
ده کتته یادگیرنتت   ایگونههب  ؛شودی م   شناخت متوقف  ی ، در مراحل اول یمجاز  یاز طریق فضا

کاردانی، تب ر،   مانند  ی یادگیر  ب باالترتهرگز به مرا  ،تقیم با استادس م   ارتباط   نداشتندلیل  به
 در دانشتتگاه ی الکترونیکتت   ی یتتادگیر  رۀ دوظاهر،  بهرسد.  نمی   ی و خرد علم  ،خبرگی، استادی

ماننتتد   گاهی دانشتت هتتای  مهار    شرپتترو  بتتهای شایستتته  گونتتهاست بهوانسته  تموردمطالعه ن
 ارشتتد  ی کارشناستت   یدانشجو  کند.عملی و پژوهش کم     هایسدرمربوط به    هایمهار  

 گوید:می ( 20 ۀ شمار ۀکنندمشارکت ) ی مهندس  رشت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. Dreyfus 
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صتتور  مجتتازی.... مشکل داریم. خیلی سخته به  م اسباتی و عملیاتی  یادگیری دروس   تو  واقعاً 
 ی، م تتتواستتاکتته توبعضتتی کال ی هستنداستادای شدیم....فت ت صیلی و مهارتی  ون دچار امهم

، یبعدقتترار دادن متتتن، تصتتویر، صتتدا، اشتتیا  ستته  کنن و بتتایاستفاده متت بر واقعیت افزوده  تنیبم
استتاتید  تعتتداد ایتتن اما واقعاً   ؛شن...درک مفاهیم برا دانشجو می  ایجاد  باعث  ...و  ،شن، فیلمیمیان

 خیلی کمه....

افتتزار را در نرم  تونم یتتهنمی   اً واقع  من»:  گویدی ره م بانیدرا  ( نیز1)  ۀ شمار  ۀکنندکت رمشا
 ریشتتکل تئتتوافتتزار را بههای نرمی خروج   بدم. مجبور شدم فق   ها یادبچه  فضای آنالین به

  .بذارم و عملی را یادشون بدم ی کارگاه شون کار کنم تا ایشاال بعد کرونا یههابا
 ها و فضاهاتداخل نقش.  3-1-4

آمتتوزش    ، هتتا از آن   ی بستتیار   ی دهد که برا ی ان م و دانشجویان نش   تادان اس   ی ذهن ی  معان   ی واکاو 
خصوصی و زندگی کاری  ی فضای زندگ  یا خانه و کالس درس   ی فضا   مجازی موجب تداخل 

کودک بتتا پتتدر و    ی فضاها و  ها تداخل نقش  اند از: عبار   ، ها ترین این تداخل مهم است.  شده 
  ، ر یتت اخ   گیری همتته در    . با فرزندان دانشتتجو  تداخل نقش پدر و مادر  و  ش مادر دانشجو و مدرس 

و    شتتده استتت   ا  بنیتتادینی ر ییتت خوش تی ت خانگی و کارکردهای آن دستت  ی خانه و فضا  فهم ما از 
آمتتوزش    مناستتب ، هتتا دلیل تداخل فضاها و نقش به  ، ها خانه  بسیاری از فضای  رسد، می  نظر به 

و    مرزهتتا   آمیختگتتی و    ی پاش فرو با    رویارویی   ما در   ی نظام مدیریت ترتیب،  این به   . نیست   ی مجاز 
 . دهد دچار ب ران است که در این شرای  خود را نشان می  ، های جدید ب موقعیت ی ترک 

 گوید:می  باره دراین( 13 ۀ شمار ۀکنندمشارکت ) ی استاد خانم
آمتتد ون رفتبتتیدور یم حواستتش نیستتت و مرتتتب از جلتتورپستت   ،خیلی وقتا موقع کتتالس آنالیتتن

شتته کنتتتر  و هتتم نمیی لتت یخ .ت دیگتته...الخره بچه اس اب خب و کهیخونم خیلی کوچ   .کنه...می
 کنه....کنه یا میاد تو اتاق و سروصدا میتلویزیون را بلند می یم دودش کرد... بعضی وقتا صدا

  :گویدباره می ( نیز دراین32 ۀ شمارۀ کنندمشارکت یکی از دانشجویان )
تتتونم ریشتتون نمیهتتیچ کا ستتخته... یخیلتت  فاجعه استتت...   دارم، واقعاً یمن که دو تا بچه کوچ 

 ،کروفونم روشتتن بشتتهی.. اگه حواسم نباشه و م.رن... دائم سر کالس از سر و کولم باال می.بکنم.
  .ره...آبروم می
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 ی آموزش  یهاو توصیفی مربوط به آسیب ی،ینی،  تفسیر ی تب یکدها .4ل جدو 

 کد توصیفی  کد تفسیری کد تبیینی 

 هایآسیب
 آموزشی 

 استاد  ی گوی ت  

 ا  نکتردنؤست  در کتالس آنالیتن، یارتبتاط نوشتتار  ، نارستایی سویهدو یارتباط تصویری  رساینا
بتته  گویی مشتتارکت دانشتتجویان در پاستتخ کتتاهش ب تتث کالستتی،ی گیراستتتاد، عتتدم شتتکل

اظهتتارنظر از ستتوی  ناپتتذیر بتتودنامکانتادان، استت  بتتودن تتتدریسر استتتاد، رادیتتووا هایپرستتش
 استاد  سویاز    تنهادسترسی    ۀ روفون و اجاز بودن میک  قطع دلیلدانشجویان به

تتتتتداخل و ادغتتتتام 
 هاو نقش  فضاها

متادر بتا   یدار چند دانشجو، تداخل وظتایف خانته  یل اظ متراژ برابهخانه    یم دود بودن فضا
بترای   آنالین، مزاحمت کودکان بترای دانشتجویان حاضتر در منتز ، مزاحمتت کودکتان  کالس 

کتودک ی بودن مهدها دلیل بستهان دانشجو و استاد بهر ماد شکلکالس، م هنگام منز     در   تاداناس
 کالس   هنگام برگزاریها  و حضور کودکان در کنار آن

 هایسم در یتفه  عدم 
 عملی 

کارگتاهی،  هتایسمجتازی در  بتودن تتدریسدشتوار مجتازی درس آمتار،  دن تدریسوبدشوار  
 اننتدم  هتایی سآمتوزش در کتان  ی، عتدم امصتور  مجتاز به  یافزار نرم   هایسفهم در   دشواری

 هتایسدر   ، عتدم یتادگیرییکتارورز   هتایرس، عدم امکان آموزش مجتازی دSPSSافزار  نرم 
 صور  آنالینآزمایشگاهی به

 حضور کاستِی حس. 2-4

ای دارد. حتتس حضتتور بتته مفهتتوم  های مبتنی بر اینترنت اهمیتتت ویتتژه حس حضور در فناوری 
های  یرندگان به واسطه تجارب یادگیری برخ  است. یافتتته گ د سایر یا     با بودن هم »اینجا بودن و با 

 . های آنالین دارد پژوهش کیفی نشان از ضعف حضور اجتماعی، آموزشی و شناختی در کالس 
 کاهش حضور اجتماعی در کالس. 1-2-4

بتتا دانشتتجویان   و تعتتامال   برقراری ارتبتتاط   ،در تدریس برخ   ی حضور اجتماع  منظور از
های انسانی شزکه ارحضور دارند نسبتًا واقعی   ی احساس کنند در فضای  هاست ک  ایهون گبه

ختتود   نشتتان دادن فرد بتترای  ی  توانایمعنای  حضور اجتماعی بهدرواقع،    .شودپاس داشته می 
اجتمتتا  ی شناسای  برای  ران یفراگی  توانای، یا  ل اظ اجتماعی و احساسی در فضای مجازیبه

ری ییتتادگ  اجتمتتا   یتت   در  هدفمند  ارتباط ی  برقرار  و  ،آن   به  تعلق  احساس  داشتن  ،یادگیری 
 (.2019)سانگ و همکاران، است 

ها در کالس آن  ی نشان داد که حضور اجتماعباره  درایندانشجویان    ی ذهن معانی   ویواکا
 :گویدباره می ( دراین27) ۀ شمار ۀکنندمشارکت عنوان نمونه، ؛ بهضعیف است  ،درس

م... ی ها ارتبتتاط بگیتترستتیهمکال  راحت با بقی تونیمیالین نمنآکالس  ر  س   هی رجودونم چه...نمی
ختتب  یحضتتور یتتتو کالستتا .اما در استفاده از میکروفون معتتذبیم... ،درسته میکروفون داریم...

کالس  .. خیلی با هم ارتباط داشتیم... به تبعش سر.و  ،استراحت بین دو کالس، وقت ناهار  مواقع
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بتتودنش خیلتتی   یو تعامال  بهتری داشتیم.... حتتس همکالستت   تر بودیماحتهم با دوستانمون ر
 .بیشتر بود...

( 2) ۀ شتتمار ۀکنندمشتتارکت عنوان نمونه، ؛ بهدارند  ی مشابه  دیدگاهباره  ایندرنیز    تادان اس
 :گویدمی 

 ،نفتتره، پتتنج40  از یه کالس مثالً   ،پرسمالی را میؤنم وقتی یه س یبآنالین، می  یهاسر کالس   خب
نم، انگتتار یباال  را متتیؤبازخورد دانشتتجوها بتته ستت ی  وقت  کنند....و مشارکت می  شش نفر فعالن

دوستاشون ارتبتتاط    ... خیلی با من و بقی.اکثر دانشجوها ساکتن  .شون تو ب ث کم شده...تمشارک 
 شه....وقت مثل حضوری نمیمجازی هیچ  ،هرحابه  .گیرن...نمی

 ی و کاستتت  بیتتان احساستتا   کمبتتود  ،نیتت آنال  یهتتاکالس بزرگ    مشکال   ازدیگر    یکی 
نیاز به تعامتتل   ،احساسا    صادقان  قا تانو دانشجویان بوده است.    تادان اس  ی حضور عاطف

 (.1389درایفوس، )رودررو دارد و مستقیم 

علتتم وجتتود  کتتارگزاران  نیبتت کتتافی  ی ررسمیو غی ارتباطا  رسمهای آنالین، کالس   رد
داده کاهش را ها بین آن  ی احساس یانرژانتقا  و  داافر می مستقیرویاروی ندارد و این مسئله،  

( 19 ۀ شتتمار  ۀکنندمشتتارکت )قدر     برق  ی مهندس   مقطع کارشناسی رشت  ی. دانشجواست 
 گوید: ی باره م دراین

و اشتتتیاق  رهیچ عالقه و شو .ندیدمشون یحضور  صورتا االن به اصالً  ها راس تا از در  دو  تاد  س ا
 یکتتاش هرچتت   پژوهشی نتتدارم....  یهاها و فعالیتن و کارگاهیآنال  در کالس   خاصی برای شرکت

 ....خسته شدیم شد. واقعاً زودتر این شرای  تموم می

 یشناخت  رحضو  تیکاس. 2-2-4

و   ،آغتتاز، ایجتتادی  یادگیرنتتدگان بتترا  یی و توانتتا  ارتباط دارد تفکر    دانشجو با  ی شناختر  حضو
ر هرچتته حضتتو.  گیتترد دربتتر می یتتن را  الم تتی  آن  در  لم أوسیله تعامل و تمعانی بهی  ابی ارز

داشت که معنی  بیشتری خواهندی باشد، توانای بیشتر  آنالینتدریس    شناختی دانشجویان در
های   مفتتاهیم و موضتتو  ۀ بتتاررد  را  ختتود  دانتتش  و  کتترده  درک   راشده در کتتالس  ارائه  مطالب 
 .(1395 )لهمان و کانسیسائو، شده بسازندمطرح 

ها شناختی آن   رحضو  کاهشدهندۀ  نشان   ،درس  یهاس الک  نشجویان ازاد   تیس ز   تجرب
  :گویدباره می ( دراین25) ۀ شمار ۀکنندکت رمشا .است  آنالین یهادر کالس 
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.. چون خیلی ب ث و مشتتارکت .پیدا کنم.  واالتم رؤتونم جواب س نمی  یخوبکالس آنالین به  سر
 حا هربتته  ،یکه تو حضوریالح رد  ؛مونه...میسربسته    ،سری موارد خود یهکالسی نیست، خودبه

 .ومتتد...امی  ا  پتتیشؤستت ومفصتتل و جواب  یای و ب ثتتانکتتا  حاشتتیه  ،ه مطلتتبیتت   یرو  خیلی
 .فتاد...اخود مطلب جامیبهخود

 تدریس(  ر)حضو  حضور آموزشی  یکاست. 3-2-4

 و ی اجتمتتاعی ینتتدهاافر بتته ی دهجهتتت و ، لیتستته ،ی طراحتت  معنایهبتت   زین  ی آموزش   حضور
 ازکتته  است  ران یفراگی ازهاین و هات یقابل  برپای   شدهی نیبشیپ  نتایج  ت ققظور  نم هبی  شناخت

 ری، ییادگی هات یفعال و  فیتکال  دوره،  یم توای طراح   و،  ی ارائه، سازمانده  گزینش،  قیطر
ی وجتتود زیتتاد  شتتواهد.  شودی م   م ققی  اجتماع  وی  شناختر  حضو  دو نو  یل  تسه  با  همراه

س حتت  وی، رییادگ ر،یفراگ ت یرضا بای زیادط ارتبای، آموزش   حضوردهند،  می دارد که نشان  
 (.2019سانگ و همکاران، ) دارد  اوی اجتماع

آنالیتتن، حضتتور    ی هتتا س کال ر  ستتت کتته د ا  ایتتن  دانشجویان حاکی از   ت یس ز  رب  تج ی او ک وا 
  ترتیب، این دارد. بتته   ی، وضتتعیت بهتتتری و شتتناخت  ی، حضور اجتماعی، عاطف  آموزشی نسبت به 

حضتتور    ، امتتا همچنتتان   ، استتت    قبو قابتتل   تادان شده توس  استت ارائه   ی م توا   ت ح جذابیت و صرا 
 : گوید باره می ( دراین 21ۀ ) شمار   ۀ د ن کن مشارکت .  روست روبه هایی با چالش  تادان اس  ی آموزش 

. ستتاده و روان توضتتیح بتتدن...  ،آنالیتتن  ستتر کتتالس   ور  یتونن مفاهیم درس یاستادا نمی  ... بعض
تن از پتتاور یتتا ستتایر م تواهتتای یستت اند و بلتتد نیستتنت یخیلتت  ستتتادا کتتهاز ا بعضتتی مخصوصتتاً 

 .تصویری استفاده کنن، این مشکلو بیشتر دارن...تصوتی

 :گوید( نیز می 28) ۀ شمار ۀکنندکت رمشا
اون  متمرکتتز کنتته تتتا بهتتتر یخوبروی تکالیف عملی به  وتونه دانشجوها رخیلی وقتا استاد نمی...

تناستتب به  ومطتتالبتتتونن  نتتدارن و نمی  در تتتدریس  وسرعت مناسب  اتخیلی وق  .ن...مب ثو یاد بگیر
بتته   یریو یادگ   یبردارتش یاددا  رافرصت کافی ب  ،ننیبنمی  وما ر  چون  ؛ارائه بدن...  مباحث درسی
 .رنگن و میتند و تند می یجورهمین .دن...دانشجوها نمی

 :  گوید ( می 32)   ۀ شمار   ۀ کنند کت ر مشا 
 ور  ت دانلتتودیتت قابل،  گیم استادیکنند. م  یگذاررتن یه پاور رو بایسد نلباساتید حتی    یخ ماشاال بر

بتته  ونتتت ری پاورپو یتت زحمتتت ته  یبعضتتی هتتم کتته حتتت   تیم....یسن  گن بلدبرامون فعا  کنید، می
 .جور نیستن...دیم.... ولی خب همه هم اینانگار داریم به رادیو گوش می  .دن...خودشون نمی
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 حس حضور  یمربوط به کاست  یفی و توص  ی،، تفسیر ییینبت یکدها .5 جدول

ــد  کـــ
 تبیینی

 کد تفسیری
یرکــــد  ز

 تفسیری
 کد توصیفی

کتتاهش 
حتتتس 

 حضور

کتتاهش حضتتور 
 آموزشتتتتتتتتتتی

 )تدریس(
- 

 یهای مدرسان برای طراحی و اجرای تتدریس در فضتاناکافی بودن دانش و مهار  
و   نیازهای دانشتجویان  یکی باهای یادگیری الکترون نظاممدرسان    ناآشنایی  ،دیجیتا 

 ، نتدادنتادانتوس  اس  ینامناسب مطالب درس   ، ارائ هاآنی  هایویژگ  خت شنا  عدم
 ، نداشتتتنی افتتزایش یتتادگیر منظوربتتهعملتتی بتته دانشتتجویان  هتا و تکتتالیفتمرین
 نتت، عتدمی پورپاو  آنالین، عتدم استتفاده از  یدارتدریس و کالس   یی برایهاراهبرد 

، یهتای کالست ب ث  ۀ استاد در ادارناتوانی و تصویری،   یصوت ی  ااستفاده از م تواه 
و ی  یتادگیر  ینداشتن سرعت مناسب در تدریس، ندادن فرصت کافی به دانشجو برا 

منظور آماده شتدن ب مدرسان بهیترغ   برایانگیزشی    کمبود عوامل،  یبرداریادداشت 
 جیتا یو تدریس در فضای د 

کاهش حضور  
 اجتماعی 

کتتتتاهش 
حضتتتور 

 سیاحسا

عدم تعلق به کالس، احساس غریبگی در کالس، نداشتن احساس راحتتی   سااحس
دیگتران،   مخالفتت بتا نظتر  هنگتاماحساس راحتی    اعالم نظر خود، نداشتن  هنگام

استتتفاده از  هنگتتامبتتودن راحتتت ن ها، یارتبتتاط بتتا همکالستت  یبرقتترارنتتاتوانی در 
هتا، کالس   رنشتاط د کالستی، نبتودن  ی  هاها و ب ث مشارکت   میکروفون، کم بودن

هتا، شتاد هتا، خشت  و مکتانیکی بتودن کالس شوخی در کالس  ناپذیر بودنامکان
 کالس، کاهش رواب  احساسی بین استاد و دانشجو  ینبودن فضا

کاهش حضور  
 شناختی 

- 

 دربتتارۀ اندیشتتی ف رژ کتتاهش  توستت  دانشتتجویان، یستت رد  مفتتاهیم رک د  کتتاهش 
، هتاسیم برختی درهت فکتاهش تدانشتجویان،  یگیرایت  موضوعا  درستی، کتاهش 

یتادگیری عمیتق، سربستته  افزارهتا، کتاهش عملی و نرم های  سدر  یادگیری   یدشوار
دلیل کاهش ب ث و مشارکت کالسی، کتاهش عالقته به یسرمفاهیم د   یبرخ   ماندن

 مجتازی،  هتایسبتودن در  یبرد ررکای، غیدرسی، کاهش حس کنجکاو  به مباحث 
 ازیجم   هایسپوینتی و تئوریزه کردن تمام دررپاو

 
 یهای مربوط به فرهنگ دانشگاهآسیب. 3-4

 و عتترف  دانشتتگاهی، یهتتاآیین  نمتتادین،ی  فضتتا  ویتتژه،  زبتتان   صور  بهی  دانشگاه  فرهنگ
، آن   ن کتتارکرد یتتترمهم  و  یابتتدی م ر  تبلتتو  و  نیتتت یع  خاص،ی  هادنمای،  طورکلبه  و،  مقررا 

 هتتایما تج ا در. استتت ی دانشتتگاه انستتان ی بتترا هویتتت ی از خاصتت  نتتو   ایجتتاد و تعیتتین
 باورهاو  سرحدا ،و  قلمرو زبان، فرهنگی،ی  الگوها توان می   لهیقب  ی  مانند  نیزی  دانشگاه

 هویتتت ی دارا قبیله عضو افراد کهگونه همان . کرد ی شناسای رای دیگر از  متمایزی  هاارزش  و
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 انتتدویژه ی  شناسایقابل  هویت ی  دارا  نیزی  علمهای  اجتما ی  اعضا  هستند،  ی خاصی لگیقب
 (.101 ،1387لی، ض ا)ف

 های مربوط به تعامالت و ارتباطاتآسیب. 4-4

دانشجو، تدانشجو  وجتتود دارد:  مدهنو  تعامل ع  ششالکترونیکی،    ی یادگیر   ی م   در ی 
)اندرستتن و   م تواتم توا  و  ،م تواتاستاد، استادتم توا، استادتاستاد، دانشجوتدانشجو
ستتطح   تنهتتا در  عامتتلت  دهتتد کتتهمی حاضر نشان    شهوپژهای  داده  لیت ل  (.1385الومی،  
 و  داستاتدانشجول  عامتت ت  و  مطلوب وجود دارد   ایگونهم توا بهتجو و دانشجوش دانتدانشجو

 .است فی یضع حدر سط استادتاستاد
 استاد و دانشجونامطلوب  تعامل  .1-4-4

ان، یکتتی از یوشتتجبتتین دان  ،تعامال  و ارتباطا  بین استاد و دانشتتجو و همچنتتین  ضعف
دانشتتجویان بتتر ایتتن های ذهنی دانشجویان از آموزش مجتتازی استتت.  لفهؤها و م پنداشت 

 ۀ انتتدازها در م توای آفالین و آنالین بهو آن   اندجایگزین استاد شده  ی،که متون درس   نظرند
نشتتجویان دایکتتی از کنند. فرصت پرسش و پاسخ و تعامل بیشتر با استاد را پیدا نمی   ،کافی 

 گوید:ی باره م دراین( 19 ۀ شمار ۀکنندرکت اش م )
آخه دانشتتگاه کتته فقتت   .خیلی ارتباطاتتمون با استادامون کم شد...  ،هرحا  از وقتی کرونا اومدبه

یتته   .تو حضوری خیلی ارتباط بیشتری با اساتید داشتیم...  قبالً   .یقه سر کالس نیست...قد  90اون  
 ،کتتردیم...استاد و راجع به یه موضوعی ص بت می  قتیم تو اتارف یموقع نیم ساعت ی  ساعت م

آمتتد وحتتتی خیلتتی وقتتتا بتتا استتتادا رفت ،کتتردیم...یمطتترح م  ومشکالتمون ر  ،گرفتیم...ایده می
سه بتتار اردو رفتتتیم.... ولتتی االن   ،تو گروه، ما با خانم دکتر... حتی دو  مثالً   .غیررسمی داشتیم...

یقتته کتتالس آموزشتتی م تتدود قد  90ز بتته همتتون  یچهمتت ه  .نیست...  دیگه خبری از این تعامال 
 .شده...

 تعامل نامطلوب استاد و استاد.  2-4-4

نظر استتتادان، عتتدم بتتهبسیار کاهش داده استتت.  نیز  رواب  میان استادان را    ،مجازی  یفضا
و   ،اندیشی میان استادان هم  یها، نبود گروهیمجاز  تعریف مشخش از ارتباط میان استادان 

نیاز به وجود چنین ارتبتتاطی، تعامتتل میتتان استتتادان مجتتازی را بتته حتتداقل   سااحس   فقدان 
  :گویدباره می دراین (7 ۀ شمار ۀکنندمشارکت ی )ا  فارس ی. استاد گروه ادب رسانده است 
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... تنها فرصتمون برای ارتباط با همکارامون، جلسا  گروه شده که اونم هم تعدادش کمتر شده و 
 متتثالً   ؛شه...فق  حرفای اصلی زده می  ،دونید  مجازی هم که میسا... تو جلهم مجازی شده.

 .دیگه فرصتی برا معاشر  بیشتر نیست... .ها و سایر تصمیما  اصلی گروه...پروپوزا  بی تصو

 دانشگاهیهای  و ارزش  یاخالقمسائل کاهش تعهد به .  5-4

واکتتاوی   و  است نشده  ارائه  ی از از اخالق مج  ی ف درست و جامع ی هنوز تعر  ی مجاز  ش در آموز 
  ی سان همانند دنیتتا ر و مد   ، کاربران، فراگیران  دهد که و دانشجویان نشان می  تادان اس    زیست    تجرب 
از عدم تعهتتد    ی های نمونه در ادامه به   . دانند ی نم  ی ت چارچوب اخالق ی رعا  ، خود را ملزم به ی واقع 

 است.   شده اشاره های علمی در بین کنشگران مجازی به اخالق و ارزش 
 یعدم صداقت علم.  1-5-4

 ، جعلیبرداری دهد که انوا  تقلب، کپنشان می   تادان دانشجویان و اس   تیس ز ب تجر  یاوکوا
در بتتین  ،تقلتتب  هنگامو کم  به دیگران   ،امت انا   ، تقلب دری جعل  مدرک    تکالیف، ارائ

بتتاره دراین  (15  ۀ شتتمار  ۀکنندمشتتارکت )دانشجویان  از    ی یکدانشجویان افزایش یافته است.  
 گوید:ی م 

که ت ویل تمامی تمرینا و تکتتالیف کنند. ازاونجاییپیست میتها بیشتر تکالیف درسی را کپیبچه
پیست کردن هم زیاد شده... یه نفر تها به صور  الکترونیکی و مجازی شده، قابلیت کپیژه وو پر

کننتتد ما  و حاشیه را عوض میو تنظینت ذاره... بقیه هم فوقش فوده و دراختیار بقیه میانجام می
 .فرستن...برا استاد میرو برند و همونا و یه کم مطالب را عقب و جلو می

  باره دیدگاه مشابهی دارد:نیز دراین( 2 ۀ شمار ۀکنندمشارکت ) تادهااسیکی از 
 .شتتده...اد دانشجوها از اینترنت خیلی زیتت   ۀدسترسی و استفاد  ،حا  تو این دو سا هر.... خب به

 ی. مهتتار  دانشتتجوها بتترا.بتتاال بتترده..  وپیست کتتردن رت  کپیااحتم  ی،اینترنت  یهمین دسترس 
 .شه...بر اینکه یه فرصته، تهدید هم م سوب مینترنتی افزایش پیدا کرده و این عالوه یا یهاسرچ

 ینقض حریم خصوص.  2-5-4

و استتتاد را بتته انشتتجو  د  کتته حتتریم شخصتتی   یا، مستتئلهی کیالکترونی  هاآموزشۀ  حوز  در
. در هاستتت بودن دائمتتی آن س  ارتباط دانشجو و استاد و دردستر  شید، افزازاندای مخاطره م 

شتتود کتته انجتتام  بیشتتتری    یهای گیریو پ  هااین فضا، ممکن است نسبت به گذشته، پرسش
میتتزان کتته  الزم استتت    ،بنتتابراین  آیتتد؛شمار می بهها  به حقوق شخصی آن احترامی  نوعی بی 
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 ی. استتتادانجتتام شتتود  یادار  یهتتامشخش و در زمان   ارتباطا  طرفین، کامالً و    ی رس ستد
  گوید:ی باره م دراین( 9 ۀ شمار ۀکنندمشارکت )

وجود ایتتن انتظتتار براشتتون بتته .جتتواب بتتدیم... وروز باید پیامای دانشجوها رشبانه  دیگه واقعاً   ...
 .ب هم همچنان پیام میاد...ش  12و  11خیلی وقتا تا  ؛وقت و ساعت هم نداره...  ؛اومده...

 یاستفاده از فناور سوء.  3-5-4

 گوید: ی باره م ایندر( 11 ۀ شمار ۀکنندمشارکت ) هااستادیکی از 
دن و بتتا هتتم بتته گتتروه تشتتکیل متتی  ،به من رسید که دانشجوها برا امت انا  آنالیتتن  ی.. یه خبرای

و موجتتب تضتتییع حتتق ب نیستتت  خو  الً صاین ا  .دن.... یه نو  خرد جمعی...اال  جواب میؤس 
 .شه...خون میدانشجوهای درس 

 رمنتقد و تابعیفرهنگ غ.  4-5-4

 یرا فاقتتد فرصتتت رشتتد خالقیتتت و تفکتتر انتقتتاد یمجتتاز از دانشجویان، آموزش  یبسیار
ضعیف   ،گرایی و احساس مسئولیت اخالقی در این نو  آموزشها آرمان نظر آن بهدانند.  می 

ل مستتائ  مطتترح نشتتدن و    ،چهرهبتتهچهرهفقدان رویتتارویی  یس،  رشدن تد  ی است. پاورپوینت
توانایی نقد علمتتی در است که مره  موجب شده نتسدر کنار نظام رایج »در  ی درس   ی چالش 

دانشتتجویان از   ی تتتابع ، توصتتیف ذهنتت   یاین نتتو  آمتتوزش کتتاهش پیتتدا کنتتد. »دانشتتجو
 ۀکنندمشتتارکت )  شناستتی هجامعآموزش استتت. دانشتتجوی دکتتترای  نو   وضعیتشان در این  

 گوید:باره می دراین( 27 ۀ شمار
 ی،های حضتتوررسیم بنویسیم. در کالس شتر نمییتازه دو تا جمله ب  .کار ما فق  شده تایپ کردن

م یتونستتتمی  برا همین بهتر  .تر بودقوی  ی،فرصت بیشتری برای ارتباط کالمی بود و رواب  اجتماع
امتتا در کتتالس ؛  شتتد...الشی ستتر کتتالس مطتترح میدی و چاهای انتق بگیم و ب ث  ونظراتمون ر

االن بیشتتتر تبتتدیل بتته  های چالشی خیلی کم شده....استاد و دانشجو برای ب ث  ۀانگیز  ی،مجاز
 .شنونده شدیم...
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 های فرهنگ دانشگاهیمربوط به آسیب یو توصیف ،کدهای تبیینی، تفسیری .6 جدول

 کد تفسیری کد تبیینی
یرکد   ز

 ری تفسی 
 توصیفیکد  

آستتتتتیب 
فرهنتتتتگ 
 دانشگاهی

آستتتتتتتیب 
تعتتامال  و 

 ارتباطا 

تعامتتتتتتتتل 
نامناستتتتتب 
استتتتتتتتاد و 

 دانشجو

نظر پرسش و پاسخ بین استاد و دانشجو، عدم امکتان تبتاد  براینبود فرصت کافی 
هتم، عتدم   ازعملی با استاد، شناخت ضتعیف استتاد و دانشتجو  ی  هاطرح   ۀ دربار

استتاد، کتاهش  ۀ حالتت چهتر ، ندیدندانشجوحمایت شیلی و اجتماعی استاد از  
، کتتاهش روابتت  یحضتتور ۀ ، عتتدم امکتتان مشتتاورتادانارتباطتتا  درستتی بتتا استت 

اردو   اننتد)م ی  احاشیه  یها، کاهش فعالیت تاد دانشجو و اس  غیررسمی و غیردرسی
 استاد و دانشجو ، کاهش مشاوره و رواب  درسی بینتادانرفتن( با اس

تعامتتتتتتتتل 
نامناستتتتتب 

 ستاد استاد و ا

چهره بهو چهره  ی، قطع کامل رواب  حضورتاداناندیشی بین اسهای همگروه   نبود ن 
آمتتوزش مجتتازی، کتتاهش  ۀ دربتتار تاداناستت  نظر بتتین، عتتدم تبتتاد تادانبتتین استت 

، تادان، کاهش فرصت معاشر  با است تادانبین اس  یعلمی و غیرعلم  یگوهاوگفت 
 یو رسم  ایگروه به طرح موارد کلیشه  هایهم دود شدن جلس

ب یآستتتتتتت 
هتتتا و ارزش

هنجارهتتای 
 دانشگاهی

 عدم صداقت 

انجام تکتالیف، افتزایش   هنگام  یبرداریکپ  دانشجویان، افزایش   افزایش تقلب بین
نترنتت و یتقلتب، دسترستی بتاال بته ا  هنگامتقلب در امت انا ، کم  به دیگران  

ی و نترنتت یا  وجوهایجستت علمی، افزایش مهار  دانشتجویان در    افزایش سرقت 
 ال رفتن سرقت علمیبا

استتتفاده سو 
 یاز فناور

کردن عمدی اینترنت توس  دانشجویان، وانمود کردن به نداشتن صتدا   وصلوقطع
های از سامانه برای نزدن حاضری، تشکیل گروه   تفادهساهای آنالین، سو در کالس 
 خترد  اده ازبرای پاسخ به امت انا  آنالین، پاسخ به امت انا  بتا استتف  یدانشجوی 
متورد صور  صوری، اعتتراض بیسامانه به  کالس و روشن گذاشتن  ترک جمعی،  

داشتتن   مشتکل   بهان ، ورود و خروج عامدانه از سامانه بهیس به کاهش کیفیت تدر
 سامانه

حتریم  نقض 
 خصوصی

 از ستتوی پرستتش  طتترح بتترای دردستتترس بتتودن دائمتتی استتتاد،  انتظتتار دانشتتجو
 یخصوصت  صتف  پیتام در   فرستتادنها،  رسانپیام  روز دردانشجویان در کل شبانه

 هایپرستش بته    تاداندانشجویان از پاسخ ندادن اس  نستاگرام، ناراحتییدر ا  تاداناس
 دسترسی به استاد   هایت ساع  م دود شدنناساعته،  24صور   ها بهآن  یخصوص 

فرهنتتتتتتگ 
غیرمنتقتتد و 

 تابع
 

نظترا  انتقتادی    ارائ فرصت    توانایی نقد علمی توس  دانشجویان، کاهش   کاهش 
هتای آنالین، کتاهش ب ث  توس  دانشجو، تابع شدن دانشجویان در فضای کالس 

 های آنالینانتقادی و چالشی در کالس 
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 اجتماعی یهامربوط به زیرساخت یهابیآس. 6-4

 های مربوط بهت ی ها و م دود، آسیب یآموزش در فضای مجاز  یهاب یآس  گروه از  نیسوم 
 اعی است.ماجت یهازیرساخت 

 ینترنتیا  هایزیرساخت  ضعف.  1-6-4

از مشتتکال  مهمتتی کتته   ی کدهد که یو دانشجویان نشان می   تادان اس   زیست   واکاوی تجرب
 .الزم برای آموزش مجازی بود ی اینترنت یهازیرساخت  نبودبانگیر دانشجویان بود، یگر

  گوید:ی م باره ( دراین19 ۀ شمار ۀکنندت رک مشا) ی دانشجوی
هتتای وصل شدن صدا تتتو کالس وما خیلی ضعیفه. مشکل قطع   اینترنتی تو جامع   یهاتخزیرسا

دانشتتجویان بتته اینترنتتت پرستترعت دسترستتی نتتدارن. خیلتتی از    کنتته. تتتازه همتت آنالین بیداد می
. ختتب پتتتاپنترنتتت دارن و نتته لیشناستتم کتته نتته امتتن می  وهتتا رندارن. خیلی  ها اصالً دهاخونو

 ...سخته.طوری خیلی این

کید می نابرابری    این نو به  عان ذنیز با ا  استادان  آمتتوزش مجتتازی  بسته بودن که وا کنندتأ
از   یای که بستتیارگونهبه  ؛این نو  آموزش است   هایم دودیت یکی از    فناوری  بانی یشتبه پ

را در   هتتاآموزش  ،عمتتلدرتأثیر گذاشته و    سرعت اینترنت ت و  یهای اجتماعی بر کیفب ران 
 .دکنمی  مختل ،ن آن زما و  ط

 : گویدمی  (9) ۀ شمار ۀکنندکت رمشا
بتتا ره،  استتتاد از بتتین متتیتمرکز    کنه،را پر  می  حواس دانشجویان  ،های مکرر کالس وصلوقطع

ته شتتده و تکمیتتل اون ستت ب ث گس   درسته دوباره میایم سر کالس، اما رشتنترنت،  یوصل مجدد ا
 .  کنیم...نو شروز ا وب  بزنیم و ب ث رباید کام.  کار سختیه...

 لتایجید شکاف.  2-6-4

آمتتوزش اصتتلی    یهتتااز چالش  ی ، یکتت هاستتامانهدانشجویان در دسترسی بتته ایتتن    ی نابرابر
 ی کتته در انطبتتاق بتتا یتتادگیرپتتایین ی اقتصادتپایگاه اجتماعی  با  ی دانشجویاناست.  مجازی  

 ی، بتترای فعلتت   یزامج  آموزش  ،شوند. درواقعحاشیه رانده می کم بهکند هستند، کم  یمجاز
  که در کنار آمدن با م ی  جدید یادگیری الکترونیکی ضعیف هستند، برنامتت   ی یادگیرندگان
، موجتتب ی یتتادگیر  جدیتتدبتتا م تتی     هماهنگ نشدن که    یاگونهبه  ؛رانی ندارد بکمکی و ج 

 .شوددر یادگیرنده می بسا ترک ت صیل و چه ،، افت ت صیلی اواضطراب و انز افزایش
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( 22  ۀ شتتمار  ۀکنندمشتتارکت )است    تاریخ   رشت  ی کارشناس  یجوه دانش ک  ی هلأمت  خانم
 گوید:ی م 

آموزش آنالین  ی  مشترک برارصونداریم. یه موبایل دارم که خودم و پسرم به  پتاپما تو خونه ل
نترنتتتی خیلتتی گتترونن. گفتتته بتتودن بتته یا  یهاشرای  ستتخته. بستتته  کنیم. واقعاً از اون استفاده می

یگتته نتتتونم د شتتاید ،اگه بخواد این وضع ادامه پیدا کنتته  .اما خبری نشد...دن،  یمدانشجوها بسته  
 ادامه بدم....

 (LMS) دانشگاه   ۀآموزشی مورداستفاد ۀاز سامان یتینارضا  .3-6-4

دانشگاهی از مواردی بود کتته   یهابودن و راحت نبودن سامانه  یخواهانه، ادارنگاه تمامیت 
 بر این نظتترهای دانشگاهی مطرح کردند و تقریبًا همه  سامانه  ۀ گویان درباربسیاری از پاسخ

 .شودبودند که با این وضع، آموزش مطلوب م قق نمی 

یکتتی از . دانندل اظ فنی ضعیف می بهها را این سامانهو دانشجویان تادان  از اس  یبسیار
 lms   انم در اتصتتا  بتته ستتا»  گویتتد:زمینه می ایندر(  18  ۀ شمار  ۀکنندمشارکت )دانشجویان  

  چتتون بقیتت   .؛هاستتت..رنظر میتتاد مشتتکل از طتترف سرودانشگاه همیشه مشکل داریم. بتته
  .دوستانم هم این مشکلو دارند...

 ویژگتتی دانشتتگاه، فاقتتد    lms   سامان  بر این نظرند کهاز دانشجویان    ایعده  ،براینافزون 
. ت ستت استتتاد را بتته حتتداکثر ممکتتن رستتانده ا گویی تتت تعتتاملی و مشتتارکتی استتت و 

 :گوید( می 31) ۀ شمار ۀکنندت رک مشا
 های کالسی خیلی وجود نتتداره...دانشگاه جوریه که امکان مشارکت ما در ب ث  lms   ...سامان
 وچهره ربتتهدانشجوها و استاد در اکثر موارد فعا  نیست و این ارتباطا  حضتتوری و چهره   تصویر

 ؛ره...ده و متتیزود متتی  وستتش ردر  ....شتتده  یتدریس استاد خیلی سریع و پاورپوینت.  کم کرده...
 ،ش زدیگه این تتترم، آمتتو .ها و اظهارنظرهای کالسی کم شده...ب ث ،نیمیبنمی وچون همدیگه ر

تونه فعا  کنه... همینم باعتتث شتتده کمتتتر غیرفعا  کرده و فق  استاد می  وکروفون دانشجوها ریم
 فرصت ص بت کردن سر کالس پیدا کنیم....

ها بتتدبین هستتتند و در استتتفاده از آن دانشتتگاه  ی آموزشتت   یهاانهسام به    ی مک  نیز  یاعده
استتت   ها ممکناین سامانه  در  اظهارنظرها  و  صداب   ض   ها امکان نظر آن بهکنند.  می احتیاط  

و   تادان استت   ی در اظهتتارنظر برختت   ویتتژه   ایگونتتهد بهراین مو  ساز شود.ردردس  هابرای آن   بعداً 
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  ارشتتد رشتتت  ستتی کارشنا  ی. دانشتتجوشتتودمی ه  دیتتد  ی ناعلتتوم انستت   هایدانشجویان رشتتته
 باعتتث   ،شتتهاینکه صدامون ضب  می »  د:یگوی م   (29  ۀ شمار  ۀکنندمشارکت ی )شناسجامعه

 مطرح کنیم. ممکنتته  ی راجع به خیلی از مباحث اجتماعی و سیاسرو    شه نتونیم نظرمون می 
جتتور کنم اینی می و سع  ..کنم.احتیاط می   من شخصاً   ،حا هربه  .دستمون بده...  کار  بعداً 

  .سر کالس آنالین به حداقل برسونم... وب ثا ر
 :گویدی باره م نیدرا نیز( 7 ۀ شمار ۀکنندکت رمشای )استاد
هرحا  ممکنه خب به .خیلی راضی نیستم ،شهرمون ضب  میی تصو  از اینکه صدا و  من شخصاً ...

تعریتتف کنتتیم،   یاحتی خاطره سی یا  ابخواهیم حرفی بزنیم... راجع به یه موضو  اجتماعی یا سی
ش یپتت   یل... شایدم هیچ مشتتک.کنهکنتر  می  وچی رتر همهدانشگاه راحت  یجورکنم اینیفکر م

 حا  من احساس راحتی ندارم.هرولی به ؛نیاد

یرساختکدهای تفسیری و توصیفی آسیب .7 جدول  اجتماعی   یهاهای مربوط به ز

 وصیفیکد ت کد تفسیری کد تبیینی

های ب یآستتت 
مربتتوط بتته 

 هارساخت یز

 یهارستتاخت یز ضتتعف
 یاینترنت

برختی شتهرها و روستتاها بته اینترنتت،   مشکال  سراسری اینترنت، عدم دسترسی
حتد تصتویر و ازپایین اینترنت، قطتع شتدن بیش   نداشتن اینترنت پرسرعت، سرعت 

 های آنالین، مناسب نبودن پهنای باندصدا در کالس 

ا  و شتتتتکاف دیجیتتتتت 
برابری دسترستتی بتته انتت 

دلیتل ستلطه  بته  آموزش 
 فناوری بر آموزش

پایین به اینترنت، افزایش اضطراب و   اجتماعی  هایپایگاه  دانشجویان  یدسترس   عدم
به اینترنت و تجهیتزا  فنتی، نداشتتن ی دلیل عدم دسترس دانشجویان به  انزوا در بین

نترنتت، عتدم یا  تهیت  ایگوشی هوشمند، مشکل مالی بتر  شخصی، نداشتن  پتاپ ل
 شخصی رایان و   پتاپ دلیل نداشتن لها بهامکان شرکت در کالس 

  از ستتتامان ی نارضتتتایت
 دانشگاه  مجازیآموزش  

تصتا  بته ستامانه، افنی در  دانشگاه، مشکال   lms   در سامان ل  تعام   نبودن  راحت 
خیر أنشدن میکروفون، اکو شدن صتدا، تت   وقت، فعا بیووقت )ارور(    یهادادنخطا

هتای برختی فایل یسامانه، عدم امکان بارگزار  کردن  ها، هنگکامنت    اد در ارسایز
دلیل اشتیا  کتردن تصتویر دانشتجویان بته  فعا ناپذیری  صوتی و تصویری، امکان

کتردن میکروفتون    رفعتایغ  چهره در ستامانه،بتهباند، کاهش ارتباطا  چهرهی  پهنا
هتای   کالس بضت   ساز بتودنردسرد اند،  ب   یپهنا  کاهش اشیا   منظوربه  دانشجویان

اظهتارنظر در مستائل ناپذیری  کنتر  زیاد روی استادان و دانشجویان، امکان  آنالین،
 هادلیل ضب  شدن کالس سیاسی و اجتماعی به
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 یگیر و نتیجه بحث.5

بتته  خواهتتد شتتد، تتتالش آنهتتابندی نتایج پتتژوهش و ارائتته ت لیلتتی از در ادامه ضمن جمع
های آمتتوزش مهمترین راهکارها جهتتت کتتاهش آستتیب و داده شود  ش پاسخ  اال  پژوهؤس

  مجازی ارائه شوند.
 های آموزشیآسیب. 1-5

مجتتازی را  ش  ها آموز دهد که آن می  مجازی نشان  ش دانشجویان از آموز   زیست    تجرب  واکاوی 
هتتا  آن   ی ذهن   یی دانند. بازنما ی نشاط م ی ب و    ، کننده کسل   ، یکنواخت، ی تکرار   ای، کلیشه   ی فضای 

فرهنتتگ  » استتیر  هتتای آنالیتتن،  در کالس   استتت کتته    دانشتتجوی منفعتتل و تتتابع » دانشجو، از 
های درس مجازی، م یطی  ذهنی دانشجویان از کالس ی  معنا   ، بنابراین   ؛ شده است     سکو  

 . گوم ور است و غیرهمدالنه و غیرگفت   الگوهای کنش   ر است که تبلو     ی غیرمشارکت » 
ای های معنتتایی پیچیتتدهالیتتهی  دارای  ازمجتت   ت یتت ربتوتعلیم  ،دانشتتجویان   ذهنیت پای   بر
و  استتت  فروکاستتته شتتدهمصتترف دانتتش  بتته ،ت یتت تربوتعلیم فراینتتدمعنا کتته اینبتته ؛استتت 

رشد  مجا  ،خالقیت  و ی،تولید علم، انتقادی تفکر مانند  ی ترجدی  دانشگاهی های  مهار  
 ی»دانشتتجو  .ستتت ده اکتترپیدا    نقد علمی در این نو  آموزش کاهش  ی . توانایکنندپیدا نمی 

، یمجاز  آموزش است. آموزشنو   تشان در این  یدانشجویان از وضع  ی ف ذهنیتابع ، توص 
دانتتش  ماننتتد ،شدانتت دیگتتر ابعتتاد کمتر به کند و  کم  می   ی اطالعات  ترش دانشس گ  بهتنها  

  .شودتوجه می ، و عملی  مهارتی 
زش آنالیتتن آمتتو  بتته  راتری  مثبتتت ی  معتتان  ،استادان نسبت به دانشجویان   رسد،ی م   نظربه

 ،زمان و مکان و همچنیناز  بهتر    یوربهرهساز  زمینهرا    آنالین  ها آموزشدهند. آن نسبت می 
تبتتاط ر»نبتتود ا  بر ایتتن نظرنتتد کتتهدانند و  خودتنظیمی  در دانشجویان می   تقویت »مهار  

 ازیآموزش مجتت   نیز  تادان البته اس  کند .نه می ی دانشجو نهاد  ، نظم و استقال  را دریحضور
به  یمجاز های آموزششچال  ۀ ها دربارذهنی آن   یهالفهؤاما م ؛  دانندنمی   چالش  ر ازدوهب  را

و عدم   ،صوری و غیرواقعی   رها، حضوت بودن کالس ی»پرجمع  مانند  ی ترایحاشیه  مسائل
 نشتتان  و دانشتتجویان  ستتتادان ا ی ذهنتت  یهالفتتهؤم وی اکوا .شودمربوط می   «ی ارزشیاب  راعتبا

 ی هایویژگی  فاقدی، یادگیرتیاددهی  ی م  ،فعلی  یمجازش آموز درها آن   نظربه  دهد کهی م 
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 آمتتوزش  استتت.  ی یایتت پو  و،  بتتودن   زنتتده  (، شادابی،ی ساس اح   یژر)ان  ا ساحسا  بیان   مانند
 یهتتاهتتا را در اجتما کردن مستتائل و روش   و هنجارمندی  فکرهم  افزایش  یی توانا  ،یمجاز

ن کارگزاران علم یبکافی  ی ررسمیو غ ی مرس   تباط را  این شرای ،  ردانشگاهی نداشته است. د
اران درون و مکبا ه پیوستهو ارتباط ی  علم  یهاانجمنر  د  ت ارک مش   و  ت یعضو.  ندارد   وجود

 یژرانتت انتقتتا  افتتراد و یی رویاروسپرده شده و این مسئله،   ی فراموش به  ی رون از مراکز علمیب
 است. دادهکاهش را ها بین آن   ی احساس

  »اجتمتتا  یتت ، تادان استت  یهتتایی اروی ، روابتت  و رویحضتتور ی دگیریتتا در آمتتوزش و
توجتته   یفضا  ،خود   نوبن نمادها بهیا  دارد و  ایویژه   یدهد که نمادهای ل م ک  را شقی اخال

ها را آن  ی احساس تعلق جمع زین افراد نیب ک مشتر نی توجه نماد یفضا. کندی ن م ییآنان را تع
را  ی ریپذجامعه یمعنابه  ، آموزشی اجتماع  یافض  نای  ان بهیدانشجو  دهد. ورودی ش م یافزا

 یو نمادها  پذیرندتأثیر می خود    تادان اس  ی احساس  یانرژ  ازان  یدانشجو  .کندپذیر می امکان 
این فرایند در آمتتوزش مجتتازی شتتکل نگرفتتته استتت و آورد.  ی جان درم یهها را بهآن   ی جمع

روح درس بتتاقی ی بتت  یهادر کالس  نشجوداتاستاد یابزار  آموزش در حد رابط  ،ب یترتنیاهب
 نشده است. لی تبد ی فراکالس  ی خته به مناسبا  اخالقیآم   مانده و به رابط

گو و وگفتتت   زیتترا،  شتتود؛نمی توجتته    رندگان ییادگی  اخالقتی رشد اجتماع  به  فضا  نیا  در
و قی  اخال  یبردارفرصت بهره  ،گیرد و دانشجویان نمی   میان استاد و دانشجو شکل  رویارویی 

امکان  ی،مجاز آموزشدر  تر،روشن بیان به آورند.ی دست نمخود را به تادان صیتی از اسشخ
ر کتتردن دانشتتجویان و یپذجامعه  مستعد  رنده کهیهنجارساز و دربرگ  ی اجتماع  یایجاد فضا

 .وجود ندارد  ،ها باشدگیری تعهد هنجاری و اخالقی در بین آن شکل
هنجارهتتا و   ضتتعفضتتمن تأییتتد  ستتت کتته  اضتتر  حا  های پژوهشیافته  ،ادعا  این  شاهد

در فضتتای آمتتوزش دهنتتد کتته  نشتتان می   ،دوران آموزش مجتتازی  در  دانشگاهی های  ارزش
و  تقلتتب یشتت   رایتتت،نقض قتتوانین کپی   ها،)افزایش تقلب   »عدم صداقت علمی   مجازی،

. وجتتود دارد   یو انتتوا  »سو استتتفاده از فنتتاور ، ی خصوصتت  حتتریم (، »نقتتض ی تتتالیجی د
ۀ چهربتتهچهره تعامتتل و ارتبتتاط  فقتتدان   بتتودن،ی  غیرحضوردلیل  به  یمجاز  موزشآ  ،واقعرد

 هتتر  در  دانشتتجویان ی  بتتاالم  تراک  استاد،  از  دانشجویان ی  اخالقی  الگوگیر  دانشجو،و    استاد



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

198 
 3شماره    ، 15    دوره 

 1401ز  پایی 
 59پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تکالیف انجام به فرد  خودی بندیپا و  تعهد  عدم  و،  هویت کاذب  وجود  ناشناختگی،  کالس،
ی ارزشتت ی  تنگناها  بروز  و  تعامال   و  ارتباطا   دن ده شکننش  موجب   ها،آزمون   در  شرکت   و
 دانشجویان شده است. ی قاخال پرورشش کاه و

 حضور حس کاستی .2-5

 رد ی و شتتناخت عی،، اجتمتتای آموزشتت  رحضتتو ضتتعف» دهندۀن نشتتا پتتژوهش یهایافتتته
شده  دشوارتر سی مواد در ی م برخ لیتفهیم و تع ی،مجاز  آموزشدر  . است ن  ی آنال  یهاکالس 

شتتده در کتتالس آنالیتتن دچتتار مطرح های  ب ث از    ینیز در درک بسیار  یان دانشجو  است و
به  ی الکترونیک ی یادگیرتیاددهی  یندافر در ی ، استاد و دانشجو ب یترتایناند. بهمشکل شده

اجتما  »  نتایج این بخش از پژوهش، اهمیت نظری  .یابندبازده مطلوب موردنظر دست نمی 
 دهد.ی ( را نشان م 2000 ری آنالین )گاریسن و همکاران،ی یادگیها  یبرای م   اکتشافی 

 یدانشگاه آسیب فرهنگ. 3-5

در فرهنتتگ   ی هایب یآس  ربا ظهوی  آموزش مجاز  و دانشجویان،  استادان    تیس ز   تجربپای   بر
 یهاآیین نمادین، یفضا الگوهای فرهنگی، ،بوده است. آموزش مجازی روروبهدانشگاهی  
دستخوش   ،م ی  دانشگاه  و... را نیز در  ،ها و هنجارهازشار  را ،مقر  و  عرف   دانشگاهی،

در   یمجتتاز  بتترای آمتتوزش  ریموضتتو ، هشتتدا  نیتت ا  .استتت هتتایی کتترده  و چالش  ا تیییر
 ی در وضعیت بهتردیگر ست که تعامل دانشجو با دانشجویان  ی ااین درحال  هاست.دانشگاه

عاملی در بین دانشجویان دگیری تیا  یهاشبکه  ی گیرشکل  ۀدهندارزیابی شده است که نشان 
 1تعامتتل   نظری  تأییدگراین بخش از پژوهش نیز    یهادر غیاب آموزش حضوری است. یافته

 ( است.1385می، والو اندرسن و :نقل از، به2003 ،هالمبرگ ) یادگیرندهتیاددهنده
 یتتد،جد یهتتاوریفنا و ،هارسانه ابزارها، کاربرد  دلیلبه جدید نظام نظریه، در  نیا  پای بر

تعامتتل همچنتتین،  .شتتودمی  بیشتتتر شهمتایتتان بتتا یادگیرنتتده ارتبتتاط  و تعامتتل امکتتان 
 زمان، گروهی و فردی، بتترخ رهمیزمان و غهای ارتباطا  همقالب   یاددهنده درتیادگیرنده

و  شتتودبرقرار می  (شنیمیو ان  ،ها )متن، صدا، تصاویرایبرخ ، و به کم  چندرسانهغیر  و
 .(84 ،1385 والمی، اندرسن) است بیشتری  یهامستعد آسیب  ،ازیموزش مجن آدورا در
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 اقتصادیـهای اجتماعیمربوط به زیرساخت یهاآسیب. 4-5

 دانشتتجویان بتتا پایگتتاه ویژه بتتهدر ذهتتن بستتیاری از دانشتتجویان، ، یمجتتاز آمتتوزش
ی  ستت ردست ی رنتتابراب استتت.»نتتابرابری  ی معنتتا ۀدربردارنتتد، تراقتصادی پتتایینتاجتماعی 

از یکتتی  بتترای آمتتوزش مجتتازی،    موردنیازابزار  و    اینترنت   نشجویان )شکاف دیجیتا ( بهدا
 فرودستتتان   و  فاعضتت   مقام  در  دانشجویان   ی است. برخ   زمینهی موجود درایناصل  یهاچالش
 نمتتره  ستتر  بتترو در این میدان،    دهندی م   کالس درس   سرکوبگرانی  هاسازوکار  به  تن  ،دانش

زده  استتت کتته ناامیتتدی از وضعیت »دانشجوی ستترخورده و د این     جینتد.  کننمبارزه می 
آستتیب توستت  دانشتتجویان گتتزارش شتتده و   یادگیری و آموختن در او رخنه کرده است. این

 .دیده شده است  تادان اس  زیست  ندر  در تجربهب

ای  آمتتوزش و نقتتش آن در حفتت  و بقتت    کرد انتقادی به مقولتت یرو  ا اتخاذ ب  ( 1985)  و ی بورد 
    فرهنگی باال )نزدی  به نظام ارزشی طبقتت     که سرمای   ه است  ، چنین نتیجه گرفت تار قدر ساخ 

شود که فرزندان این افتتراد در  می   سبب حاکم( در طبقا  باال و متوس  اجتماعی و اقتصادی،  
بتترای   ی شتتتر ی ب  ی و فرهنگتت   ی فکتتر   ی دست و م تتروم جامعتته، از ابزارهتتا پایین     مقایسه با طبق 

.  داشتتته باشتتند ی مدرستته عملکتترد بهتتتر  نتیجتته، در اشتتند و در وردار ب برختت  لی ت ت صی ی موفق 
م تتور(  و دانش   ، م ور م ور، متن استاد )   ی سنت   ی ها هرچه نظام آموزشی از شیوه   ب، ی ترت این به 
  ، وجتتود   نیازمنتتد   م ور( کتته مهتتار    و   ، م ور ناوری ف   م ور، دانشجو ن ) ی های نو شیوه   سوی به 

   طبقتت دانشتتجویان بتته همتتان میتتزان عملکتترد  کنتتد، می تیییر    ، ابزار است   تسل  بر   ، و استفاده 
 . شود می   تر طبقا  م روم، ضعیف   دانشجویان لکرد  م افزایش یافته و ع   ها س متوس  در در 

و گوشتتی  پتتتاپ ل  عنوان نمونه،بهها )به ابزار و فناوری  پایین   طبق  انشجویان داگر    ی حت
 ثر از اینؤم  ۀاستفاد به ، قادری فرهنگ  دلیل کمبود سرمایبه  دسترسی داشته باشند،هوشمند(  

 .باشدتواند ضامن یادگیری عمیق نمی  فناوریدسترسی به  تنهاتند و یس ابزارها ن
  ، آموزشتتی جتتایگزین   ی ها شتتیوه     گیری کنتتیم کتته توستتع نتیجتته   گونه شاید بتوانیم این   سرانجام، 

آمتتوزش    ب در قالتت   و چتته   ی و تلویزیتتون   ی رادیتتوی   ی ها صور  برنامه چه به   ، دور راه ازجمله آموزش از 
ت صتتیلی را بتترای ارتقتتای ستتطح یتتادگیری      کانتتا م ا  ی توانتتد برختت مجازی از طریق اینترنت، می 

همچنان طبقا  متوستت  جامعتته    ، ها این برنامه   کنندگان بیشترین استفاده   اما   ، فراهم کند   انشجویان د 
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  صتتت و یتت  یتت  فر   عنوان بتته   ی مجتتاز آموزش      توان به توسع همچنان می   ، حا  خواهند بود. بااین 
عنوان شاخصتتی از  آن را بتته     های آموزشی رسمی کشور نگریست و توسع امکان برای تکمیل برنامه 

آنچتته پتتس از    مانند   ای ی ب ران   ی ها در موقعیت   ویژه به شمار آورد که  کلی آموزش در کشور به     توسع 
رس  ی و متتدا ت صیل   که امکانا    ای ی کرونا در کشور رخ داد یا هر شرای  اضطرار   ی گیر ب ران همه 

 کار رود. به عنوان جایگزین به  ، کند می   رو روبه مناطقی از کشور را با مشکل  
 

 کاربردی هایپیشنهاد . 6

و دانتتش    ۀدهندانتقا نقش  جای  به  تادان برای اس   یادگیری   ۀکنندتسهیل»ش  نق  ت تقویت 
پرسش و  ،مفهومی  یهاسیم نقشهتر های واکاوانه،ب ث  ای مانندویژه استفاده از راهبردهای 

 ؛راستاایندر سویهپاسخ دوو 
 ؛گووویژه با حضور استاد در تاالرهای گفت به ی،یادگیری مشارکتکید بر أت ت

 ی ای و تعتتاملهای چندرسانهفناوری  ی ریکارگفنی و به  یهارفع م دودیت   برای  ش ت تال
 ی؛مشارکت ی یادگیر یمنظور ارتقابهویدئوکنفرانس  مانند
 ؛تادان برای اس دیجیتا  یحاکم بر فضا یهاودیت ها و م دت واقعییح تشرت 

تعامل با یادگیرنده در فضای دیجیتا  و صتترف   یبرای برقرار  استادان ضرور  آمادگی  ت  
 ؛راستااینوقت در

 اعضای هیئت علمی؛  های دیجیتاقابلیت  توانمندسازی و پرورش ت
 ی؛ازمج یفضادر  ستادان امتناسب با عملکرد  می عل یمالی و ارتقا یهاحمایت ت 
ازجملتته   2زمان و غیرهم  1زمان های الکترونیکی هماز ارتباط   درست مناسب و    ۀاستفادت  

و ختتدما  پستتتی.  ،، صتتندوق صتتوتی، فتتاکس3اعالنتتا  یالکترونیکتتی، تابلوهتتا  نامتت 
، سمینارهای آنالین زنده، 4گووتاالرهای گفت   :ند ازازمان نیز عبار  های ارتباط همفناوری

 . فوری هایو پیام ،تلفنی های فرانسکن
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. synchronous 

2. asynchronous 

3. bulletin boards 

4. chat rooms 
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 هایهزینهکم تسهیال  و گرفتن   و درنظر  پیشرفته یمجاز  ی از آموزش عال  یی زدارفقت  
 ؛پذیردانشجویان آسیب مالی الزم برای تجهیز 

تتترک   یا  شدن   منظور پیشگیری از مشروط یادگیری به  ی بانیخدما  پشت  یهوشمندسازت  
 ت صیل دانشجویان؛

 

 یپاسگزار . س6

مطالعا  اجتماعی و   سس ؤم  ی ا حمایت مالب  شدهانجاماز طرح پژوهشی  ته  برگرف   این مقاله
 فرهنگی است.
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