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ABSTRACT 

The dramatic changes that have taken place in the field of information and 
communication in the present age have led to fundamental changes in various parts 
of human life. The important point is that the emergence of virtual technologies is 
not just a conventional technical development but contains a cultural nature. The 
university is also one of the institutions that has been particularly affected by these 
developments. Such conditions have changed the relationship between students and 
professors, their way of accessing information and resources, creating and sharing 
educational content, and so on. The purpose of this article is to study the experience 
of virtualization and academic culture. This is a qualitative research that has applied 
a phenomenological method with semi-structured interviews. Participants were 
purposefully selected from among students, graduates, faculty members, and 
university administrators. Data were analyzed using the thematic analysis technique 
which resulted in 10 semantic clusters. The results of the interviews show a duality 
in responses, with some interviewees emphasizing the functions of virtualization in 
university culture in terms of communication, education  and lifestyle. They believe 
that virtualization has opened doors to universities. The other category, however, 
explains the negative consequences of virtualization in academic culture and its 
various dimensions. The results indicate that with virtualization, important changes 
have occurred in various dimensions of the university culture that should be 
considered at micro and macro levels. 

Keywords: Teaching cultural studies, cultural criticism, cultural analysis, reflexivity, 
conjunctural analysis 
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INTRODUCTION  

The dramatic changes in the field of information and communication have led to 

fundamental changes in various parts of human life. Today, what is referred to as 

"triple revolution" and includes the revolution in social networks, the Internet, 

and smart mobile phones (Raney and Wellman, 2012, 20), has significant effects 

on various cultural, political, economic, social and educational sectors. In other 

words, it should be stated that new media and technologies change the whole 

society (Bastani, Khaniki and Arkanzadeh, 2018, 6). 

Studies conducted in other countries indicate that the process of 

virtualization can affect various aspects of the university culture and life. A wide 

access to new technologies has created changes in the field of scientific and 

academic activities in Iran (Farastkhah, 2010). The prominent effect of the 

aforementioned changes is the growth and expansion of information and 

communication technology and the process of virtualization in the in Iranian 

universities. All of the above evidences indicate that with the spread of virtual 

technologies to universities, Iran's higher education has undergone new 

processes. 

PURPOSE 

A review of the research literature in Iran shows that no systematic and 

academic study has been conducted in this field. With respect to the issue raised 

in this study, the main goal here is to discover and examine the dimensions of the 

university culture connected with the virtualization process. In that sense, the 

main question of this research is: What are the consequences of virtualization for 

the academic culture in universities? 

METHODOLOGY 

In this research, phenomenology is used as one of the qualitative methods. The 

common aspect of phenomenological approaches is the common focus on 

exploring how people give meaning to their lived experiences and turn them, 

both individually and collectively, into consciousness (Mohammadpour, 2011, 

262). Semi-structured qualitative interviews were used to collect data. The 

"thematic analysis" technique is used to analyze the data. 

FINDINGS 

The data obtained from the interviews and actually "people's experience" of 

virtualization and the university culture were categorized and 10 themes were 

extracted from them. These themes express and describe the components and 

axes of virtualization experience and university culture. The findings show that 

virtualization in some way has led to a "change in university culture". During the 
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fieldwork process, the responses followed two distinct trends. Some pointed to 

the created capacities while others listed the challenges arising in the university 

culture due to the introduction of virtualization. After analyzing the findings, we 

came to the concept of virtualization and communication. In this case, there was 

a group that optimistically believed that virtualization has created positive 

potentials in university relations. The increase in intimacy between professor 

and student as a result of virtualization brings the university environment 

somewhat closer to a student-centered. But the second group, with a critical 

view, believed that virtualization leads to the reproduction of dysfunctions of the 

traditional academic culture. 

In relation to the concept of scientific and moral values, one group believed 

that virtualization has had a negative effect on moral values; the second group 

stated that the anti-value atmosphere in university has already existed, but 

virtualization could lead to the creation of immoral cases on a wider scale. 

With regard to the concept of virtualization and identity, the respondents 

pointed to two categories of ethnic and sexual identity. It must be said that 

virtualization has had negative impact on official policies of the university 

culture, that is, while general policies of university management emphasize the 

melting of cultural differences, virtualization with all its possibilities has led to 

strengthening of the sense of identity. The second group, however, unlike the 

previous one, believed that this atmosphere has spread the spirit of tolerance 

among them. 

Although the respondents were satisfied with virtualization in the university 

and recognized the positive effects on the educational model, some expressed a 

kind of dissatisfaction with the current situations and a nostalgic feeling for the 

past, that is, when all the university processes were face-to-face and the 

university life was stronger and more robust. This case is in line with the study 

conducted by Zakaei and Nezakati (2018). 

CONCLUSION 

The results show that with the introduction of virtualization, important changes 

have occurred in the dimensions of the university culture, which should be taken 

into account at micro and macro levels and also at policymaking stage, e.g., 

changes to the macro level such as education, communication, research, leisure, 

administrative and organizational bureaucracy and at the micro level such as 

individual’s feelings and capabilities. Contrary to the common idea, the use of the 

Internet is formed along the university culture with its characteristics, and the 

Internet is being used in a way the Iranian university culture demands, and 

contrary to the idea about the virtualization process, it is a kind of cultural entity 
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that operates in cultural and social contexts of the university, in particular, and 

the society, in general.  

NOVELTY 

The research accomplished in this domain specifically focused on one of the 

dimensions of the university culture as most of the previous researches could 

merely analyzed the issues at the micro level. This research tries to explore and 

interpret the concept of academic culture and virtualization from the perspective 

of the academics' own experiences. 
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 پژوهشیمقاله 

کیفی   ۀ مطالع  ؛ دانشگاهی شدن و فرهنگ مجازی   ۀتجرب 
 های تهران دانشگاه 

 
 3، مقصود فراستخواه2، سوسن باستانی *1فاطمه لوالئی 

  08/05/1401پذیرش:      ؛17/12/1401دریافت: 

 
 چکیده
در  یادینیرر بن هرراییگون دگر سررب حاضررر،  صرررع اطالعات و ارتباطات در ۀعرص   شگرف های  دگرگونی

یرر  ، تنهررا  های مجررازیفناوریظهور    کهت  مهم این اس   ۀ. نکتاندبشر شده  زندگی  گوناگون  هایبخش
اسررت  یسرشت فرهنگی است. دانشگاه نیز ازجملرره نهادهررای دارایبلکه  ،متعارف فنی نیست  دگرگونی

ارتبرراب بررین دانشررجویان و   ،یطیاست. چنررین شرررا  تأثیر پذیرفته  هادگرگونیخاص از این    ایگونهکه به
 ۀمقالرر   هرردف  .اسررتکرررده  محترروا را دگرگررون    اکتراشرر خلق و  و  دسترسی به اطالعات،    ۀ، شیوتاداناس 

روش  وکیفرری  ،  پررهوهش  شرریوۀ انجررا   شدن و فرهنگ دانشگاهی است.  مجازی  ۀتجرب  بررسی  ،حاضر
ی سرراختمندنیمهی  هامصرراحبه  ا،راسررتدراین  اسررت.بوده    یدارشناس یپد  روش   ،رفته برای انجا  آنکاربه

اعضررای   آموختگرران،دانش  د از میان دانشررجویان،نفمهد  ایگونهکنندگان بهاست. مشارکتانجا  شده  
 ،تحلیررل مضررمون روش هررا بررا اسررتفاده از اند. دادهشررده برگزیرردهران دانشررگاه یو مررد یعلمرر یئررت ه

ها در پاسرر  یدوگانگپهوهش، است. نتایج  معنایی بوده  ۀخوش   10  یند آن،آکه بر  اندتحلیل شدهوتجزیه
شرردن در فرهنررگ دانشررگاهی در زی  مجا  یکردهارکا  رب  گانندشواز مصاحبه  یادسته  ؛دهدا نشان میر

 رویبه ی رادرهای ،این فضا که اندو بر این نظر بوده داشتهکید  أت  سب  زندگیو ، ی، آموزش یابعاد ارتباط
دانشگاهی و ابعاد   فرهنگ شدن در  ی  مجاز  یمنف ی  پیامدهابه    ر،گی د  ۀتس د؛ اما  گشوده است  هادانشگاه
در   یتغییرات مهمرر   ،شدن  است که با مجازی  اینی  گویا،  های پهوهشاند. یافتهدهرک   هراش اآن    گوناگون

 ها توجه شود.که باید در سطوح خرد و کالن به آناست فرهنگ دانشگاهی رخ داده  گوناگونابعاد 
 ، تحلیل تقارنیمطالعات فرهنگی، نقد فرهنگی، تحلیل فرهنگی، بازاندیش آموزش  :ها کلیدواژه
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 مقدمه . 1

 هررایدگرگونی   سررب    ،عصررر حاضررر  اطات دررتبا  و  اطالعاتۀ  عرص   ف شگر  هایدگرگونی 
 انقالب»عنوان    اآن ب  است. آنچه امروزه از  بشر شده  زندگی   گوناگون های  در بخش  ی ادینیبن
هررای و انقررالب تلفن  ،نترنت یا  های اجتماعی، انقالبهب شبکانقال)شود  یاد می   «1گانههس

 گونرراگون هررای بخش بررر ی چشررمگیر اثرات ،(20،  2012،  2همراه هوشمند )رینی و ولمن
ها و رسانهتر،  بیان روشنبه؛  و آموزشی داشته است   ،، اقتصادی، اجتماعی سی ، سیاگی فرهن

، 1397 زاده،و ارکرران  ،نی، خررانیکی دهنررد )باسررتامی  کل جامعه را تغییر  ،نوین  یهافناوری
 ت کهاسی نهادهای ازجمله ،دانش بوده است  ل انتشار و تعمیقحدیرباز م   از  هک  (. دانشگاه6
ارتبرراب بررین  ،شرررایطی  اسررت. چنررین پذیرفتررهر یثأترر  هررادگرگونی خرراص از ایررن  ایگونررهبه

محترروا را  کاشررتراخلررق و و دسترسی برره اطالعررات و منرراب ،   ۀ ، شیوتادان دانشجویان و اس
 موجرر    سررو،ی ها ازهررای اطالعرراتی و ارتبرراطی در دانشررگاه. فناوریاست   کردهدگرگون  

افراد در منرراطق   ی س ایش دسترزاف  ی،های آموزش فرصت   گسترش   ن،یاافزایش تعداد دانشجو
شده  ی هایچالشسب  بروز  ،دیگریوس از، و ی مو افزایش تعامالت عل،  جغرافیایی   گوناگون 

ها و گیری شرربکهفیررت یررادگیری، شررکلیترروان برره موضررو  کمی نمونرره    عنوان بررهکرره  است  
د کرررتبط بررا آن اشرراره مررری هررااجتماعات علمرری، فرهنررگ و زنرردگی دانشررگاهی و چالش

برای توسعه و گسررترش آمرروزش   یمجاز  یهای فناوریریکارگوزه بهر(. ام 2014،  3)سلوین
 متداول اسررت و فراینررد مجررازی  رعهس وتیافته و درحالاز توسعه  اعمر  کشورها  ۀعالی در هم

 کاربه ی هش هوو پ ی،یادگیر های الکترونیکی، آموزشی،محیط یبرا  یاعنوان استعاره شدن به
 ۀت، شرربکنرر نتریا  ی ماننررددی متفاوت و جد  بتا  س های نفناوری  یی همگرا  نتیجۀدر    که  رودمی 

هررا از آن  یرر حررال برره هی نعیدر ، اماشودپذیر می امکان   ایرایانهو ارتباطات  ،  گسترجهان 
 (.14، 1997 ،4)ون دوسن محدود نیست 

متعررارف فنرری   دگرگونی ی     تنها  ،های مجازیفناوریاست که ظهور این    نیاهم  م   ۀنکت
نوپدید   یمجاز  یهاطیدور در محراهاز  ی است. یادگیر  ی سرشت فرهنگ  دارایکه  لب  ،نیست 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بررر ایررن   نیررز  1. ولگار(1389استخواه،  همراه است )فر  ی نوین  ی شگی و اندی  با فرهنگ ارتباط
 شدهرهنگ ف درنی ادی یبن راتیتغیسب   ،گسترده ایگونهبه  های مجازیفناوری  نظر است که

ای از گسررتردهۀ ردی و ارتباطررات در دامنرر فرر بین روابررط هایربررهماهیررت و تج تغییررر و برره
 .(65، 2002)ولگار، د نانجام های انسانی می فعالیت 

و   ،هرراها، ارزشنگرش   به  ی (، فرهنگ دانشگاه1982)  2کالینزیسی  انگل  ۀم ناواژه   برپایۀ
بر ایررن نظرنررد  ( نیز2012) 3و تیان  . شندارد  ه راشاعالی  آموزش یدر نهادهاعقاید موجود  

افرادی  یرفتار یاره و هنجا ،اتحیرو ها،ارزش ی رونیب  نمود  ،درواق ی  فرهنگ دانشگاهکه  
به این   4(. ننوی 1،  2012)شن و تیان،   دنپردازمی   هشانجا  پهو به کس  دانش و  هکاست 

اب  اطالعاتی، تولید، بررسرری و نم  دماننی )دانشگاه یهافعالیت ۀ  که هم  کندنکته اشاره می 
د از نرر توانمی (  با یکرردیگر  پهوهشگران همکاری    ها، مدیریت و حتی ارتباطات وتحلیل داده

شده در کشورهای های انجا پهوهشنتایج  (.  28،  2011،  5د )پففرن ثر شوأشدن متی  ازمج
 ی فرهنگ و زندگ  ن وگوناگابعاد    بر  تواندشدن می   است که روند مجازی  ایناز    ی حاکدیگر،  

ر ثیرگررذاأ( ت2005،  7و پرررای   ؛ تررراوی 2009،  6؛ جفرسررون 2014دانشگاهی )سلوین،  
و  ی وزش، طراحرر همچون تحقیررق و آمرر )  گوناگونی های  شیوه به    توانندمی   این تأثیرات  .باشد

در   ، طرز فکررر و عمررل دانشررجویان و حترری دانشگاهی   و  ی تخصص  ۀارزیابی درسی، توسع
(. دسترسی گسترده 2017،  8سلوین و آستن  ،)هندرسن  شونداعمال    (هدانشگا  ن شد  بازاری

ده کرررایران ایجاد    های علمی و دانشگاهی کنش  ۀتحوالتی را در عرص   ،های نوینفناوریبه  
 ش رشررد و گسررتر  یادشررده،  ۀ دگرگونی تس برج   یکی از پیامدهای(.  1389  )فراستخواه،  است 
 کرره سررب   های کشور اسررت دانشگاه درن شدی مجاز اطالعات و ارتباطات و روند  یفناور
 ادیجرر حترری ا  و  ،ردولترری یغ  هایهسس ؤم   ی گیرلکشی،  عال  آموزشهای  هسس ؤم ن  شد  متنو  
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 ۀسسرر ؤم   آمررار  پایررۀکرره بر  ایگونررههب؛  دولتی شررده اسررت   هایمجازی در دانشگاه  یهادوره 
از نفررر  35600 حرردود، 1398-1399در سررال  ی آمرروزش عررال یریزنامررهرب پررهوهش و

شواهد  مجمو  اند. بوده صیلدرحال تح  یکی الکترون  شآموزی  هادر دوره کشور    ان ویشجدان
آمرروزش  برره دانشررگاه،  یهای مجازیفناور  ودرگسترش و  با  هکاست    اینحاکی از  یادشده،  

 نشان   پهوهش در ایران   ۀنیش یپ  ررسی ب  شده است.  یهای جدیدفرایند  ش دستخو،  ایران   ی عال
برره  توجرره انجا  نشده است. باباره  دراین  دانشگاهی د و  نم ا نظ  پهوهشی   ن،تاکنو  دهد کهمی 

در   ی دانشررگاه  ابعاد فرهنررگی  و بررس   کشف  ،هدف اصلی این پهوهش  ،شدهمطرح   ۀئلس م 
در شرردن  جازی»م که    است   اینپهوهش  اصلی  ، پرسش  ینراابنب؛  شدن است ی  ند مجازیفرا

 «؟داشته است برای فرهنگ دانشگاهی  ی امدهاییپ ها چهدانشگاه
 

 ی پژوهشنظر   چارچوب. 2

است که از تاری    ی و هنجارهایک،  مشتر  یهاارزش  معانی،  ۀرندیدربرگ  ،فرهنگ دانشگاهی 
دانشررگاهی   ۀتیسرر ز  هایبررهرتج  و  ،شررمندان ندا  هایافشرر اکتی  هاداسررتان   ،علم و دانشررگاه

 و مررنش و کررنش  ،، ح  هویت و اخررال ی زندگ   ، به سبفرهنگ  گیرد. اینسرچشمه می 
 ،خررود  ی ن و معنررایی نمرراد  یدر فضررا  ی انشررگاهد  شود. فرهنررگمی   تبدیل  ی هاشگدانانسان  

 ایگونهدهد که حتی بهمی  را پرورش  یمتمایزل  و تعام   ،الگوهای اجتماعی ،  دعقوا  ها،روال
 یرا الگو  ی دانشگاه  فرهنگ،  (. فاضلی 1389)فراستخواه،    شوندراسمی ظاهر می م   و  ی ینی آ

همررۀ و  ،مصررنوعات گفتارهررا، هررا،کنش ملررهزج ا نمررادین، هایت فترره در صررورهن ی معرران
و در   ر کردهها با هم ارتباب برقراآن   کم به  ی داند که افراد دانشگاهمی   یمعنادار  هایهمقول 

 ؛92  ،1387  )فاضررلی،  شوندمی   با یکدیگر سهیمک  مشتر  یرهاو باو  ها،افت ری ، دهاربهتج
1382 ،99.) 
و  گسررتردهفضای ارتباطی  ، نوعی میبگیر رنظدر« تهیورس یون واژۀ »یمعادل    دانشگاه رار  اگ
 ...و  ،رسررو   هررا،عادت  هررا،سرشررار از هنجار  شرایطی زندگی علمی در  ی  برا  یکزمرو  غنی  

( لی )محیط م   نزدی   ح،اصطالبه  ر دو محیطاست که د  ی با ی  اجتما  فرهیختگ  س  متنا
مثبررت و   هررایریثأت  تردیررد،ی ب  کند و( فعالیت می ی المللیا بین  ی )محیط فرامل  و محیط دور
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 زاده،و دهقرران ی،  )پسررندیده، احمررد  رعک از محیط خود خواهد گرفت و برر   ی اوانرف  ی منف
رات محیطرری دور و تغییرر از    با تأثیرپذیری دانشگاه    ی تغییرات فرهنگ  ،نیبنابرا  ؛(23،  1395
 ورروبهبا آن  هاتغییراتی که دانشگاه  از  ی کی.  یست امری بدیهی بوده و دور از ذهن ن  ،نزدی 

ر شرردن اسررت. پففرر  مجررازی ی،کلطورعاتی و ارتباطی و بررهاطال  یهافناوری  ودرو  هستند،
هادهای های دیجیتال و نسانها؛ رهشدن دانشگاهمجازی»با عنوان  در پهوهش خود (2011)

دانررد. می   ی کلرر   ی عمومی و فرضرر ۀ  مشاهدگر  را بیان  شدن ی  ازجم   ح اصطال  ،«آموزش عالی 
کرره است  ی ، تغییرشان انجا  وظایف  یتال برایدیج  یهارسانه  ازا  هاهدانشگ  استفادۀ روزافزون 

 ظرفیررت  ،فراینررد اسررت. ایررن رخ دادن   تکاملی و برره روش انقالبرری درحررال  تا  بنس   ایگونهبه
کرره بررا آن   ی هایچالش  ،ه زهایی که دارند و به همان انداتوانایی   گرفتن  با درنظر  ها رادانشگاه

 پردیس  ( در کتاب7199)  1(. ون دوسن1،  2012پففر،  )  هددمی   افزایش  ،شوندمی   روروبه
 ،شرردن دانشررگاه کند که مجازیبیان می   2عالی  آموزش  در  اصالحات  و  یتکنولوژ:  یمجاز

 ترکیرر  و همگرایرری  برراو پهوهشی است کرره    ،زش، یادگیری موآ  یهابرای محیط  یااستعاره 
ی هانفران ، برنامررهئوک ویررد ،نترنررت یا دربردارنرردۀ هکررررجدیررد  بتا  سرر ن فنرراوری چنررد نررو  
و واقعیررت   ،5ی هوشررمند آموزشرر   یهاه یوشرر ،  4مجررازی گروهرری   یها، برنامه3ایچندرسانه

 نیست. ودها محدی  از آن به هی ی شود؛ ول ایجاد می  رراست  6مجازی
 در  مهررم  بسرریار  تغییررر  دوبر این نظررر اسررت کرره    شدن ی  مجاز  ربارۀ د    (2004ستلز)کا

 نقررش  کرره  اسررت   یمجرراز  ی یررادگیرنخسررت،    مررورد :  اسررت   دادن رخ    درحال  عالی   وزشم آ
 و  کرررد   خواهررد  بااهمیررت   یادگیری   در  چهرهبهچهره  روابط  تکمیل  در  را  مجازی  هایاجتما 
 ماننررد  ی پرلینکیها  یهامحیط  طریق  از  ویهه به  ،دانش  اتخدم   ازروزافزون    ۀاستفاد  ،دیگری 

 (.272 ،2004 ،7کاستلز) است  گسترجهان  هایشبکه
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

1 . Van Dusen 

2. The Virtual Campus: Technology and Reform in Higher Education. 

3. multi-media 

4. Groupware 

5. intelligent tutoring systems 

6. virtual reality 

7. Castells 

http://www.ericfacility.net/databases/ERIC_Digests/ed412815.php
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 ژوهشپۀ نیشیپ .3

دو  برره   ۀدسررت  هایوهشهپ  تقسیم کرد کهکلی  ۀ  دست  دو  بهتوان  را می   ۀ پهوهش حاضرنیش یپ
بررسرری ا  ر  ی هستند که فرهنررگ دانشررگاههایی  پهوهش  نخست،  ۀدست  ترند:دی زموضو  ن

اطالعررات و  ینقررش فنرراوربرره  کرره    گیرنرردرا دربررر می   یی اهرر پهوهش  دو ،  ۀو دستاند،  کرده
 :اندداشتهآموزش توجه  گاه ودانش  درارتباطات 

 ، عنرروان دانشررجویان«  یهایستگی اش  دانشگاهی در رشد  فرهنگ  یسازدرونی   »اهمیت 
کیرردا درنده یسرر نو اسررت. نوشررته  1395  لسررا  در  ی دخدائکاست که    یامقاله  یررن مقالرره تأ

مطلرروب و  در رشرردنقررش مهمرری اسررت کرره   ی فرهنگرر خردههی،  دانشگا  کند که فرهنگمی 
 ۀتسرر د دوبه را  هی دانشگا فرهنگی هالفهؤم این نویسنده، . کندمی  فاایان دانشجوی  ۀسویهم

 یهررارت مهای، فرررد ن رودی هافررهؤل م  اسررت. کرده یمس فردی تقو بین  یفرد ون رد  هایهفل ؤم 
مانند )  شودشتن می یبا خوی  و  یسازگار   موج   که  هستندمحیط درونی دانشجو    به  ربوب م 

 دانشررجو، یرر  عنوان فررردی برره یاهتگی یسرر رشررد شا هخودآگرراهی تحصرریلی، تعهررد برر 
 ی،د رفرر بین یهالفررهؤم  .(و مرردیریت خررود ،هررای فررردیارزش ، تعیررینی یرپذئولیت سرر م 

وی بررا  یسررازگار   موجرر  کهت دانشجو اس نی معطوف به محیط بیرو  هایدربردارندۀ مؤلفه
 هررایبا محیط فیزیکی و اجتمرراعی دانشررگاه و مهارت   رابطه  مانند)  شودمحیط دانشگاه می 

 نررگره ف  یسررازچگررونگی درونی ی  دارد، بررسرر اهمیررت    آنچه  نظر کدخدائی،به.  (اطی ارتب
 ،کرره آمرروزشهررا در دانشررجویان اسررت و ازآنجاایجرراد مهارت ی دانشررگاهی و چگررونگ

 ۀهدفمنررد در دو دسررتی  آموزشرر ی  ریزهر نو  یادگیری است، برنامه  نیازو پیش  کنندهتسهیل
 که آموزشازآنجا  بر این نظر است که  د. ویکنمی   م ک  یسازو پنهان به این درونی   رآشکا

فرهنررگ   یسررازهررر دو روش برررای درونی   دارنررد، بایررد از  متفرراوتی نتررایج    ،آشکار یا پنهان 
 دانشگاهی استفاده شود.

از دیرردگاه  ی آفرینرر دانش ربرر  ی فرهنررگ دانشررگاهش »نقرر ۀ در مقالرر  (1394)ی ابراهیمرر 
 یهررافرهنگدهراز خ  ی یکرر  ۀل زمنبه ای رگاهدانش  فرهنگ ،«ی عال آموزش نظران نظا صاح  

پررهوهش برره روش کیفرری و از طریررق   . ایررناسررت   ی کرررده، بررسرر آفرینی بر دانشگذار  ثیرأت
 ان آمرروزش عررالی انجررا  شررد.صرر و متخص گان خبر یازده نفر از  ساختاریافته بامهین  ۀمصاحب
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د از: دنرر ارت بوند کرره عبرر اهشررد  یبنددستهعنوان    دهقال   در    ی دانشگاه  فرهنگ  یهالفهؤم 
کاد  مشررارکت و انجررا  تباطات،، مدیریت، اریاحرفه  علمی، اخال ی  می ، آزاداستقالل آ

ی هالفررهؤم  پرراداش و ارزیررابی. نظررا ، فرهنررگ یررادگیری، اعتمرراد بررین اعضررا،  ی وهرگر  کا
، یااخررال  حرفرره  ، رعایررت ی گرجووجسررت ۀ  آفرینی نیررز در هشررت موضررو  روحیرر دانش

و  ی،علمرر دی ، آزای گروهرر  اعضا، اهمیررت کررار اعتماد بین ش،ادا  پنظا ،ی شارکتم   مدیریت 
دیررد  که از  ه است نشان داداین پهوهش  کیفی  ی  ها. یافتهاندبندی شدهی دستهفرهنگ یادگیر

زیررادی  ۀفاصررل ی،آفرینرر های فرهنررگ دانشلفهؤگاهی ایران با م دانش   فرهنگ  ،نظران صاح  
آفرینرری همپوشررانی اهی و دانشانشررگنررگ دره ف  یهالفهؤبین بسیاری از م   ،همچنین  دارد و

 .وجود دارد 
 و شررکل نترنررت یا ی مصرررف فرهنگرر »خود با عنوان    ۀل( در مقا1391ان )یو طالب  ضلی فا

و  ،ارتباطررات، عمررران  ۀسرره دانشررکد ان یودانشررج ینگررار)مرد  یمجرراز ت یرر نگرررفتن هو
با این مقاله    اند.هرا بررسی کرد   ی دانشجوی  ی و زندگ  ،فرهنگ نترنت،یمیان ا  ۀ« رابط(یمعمار

 از  لحاص   ۀشدیآورگرد   یهاه از دادهبا استفاد  و  ت یهوی  گفتمان  یهاهیاز نظر  ی کتکیه بر ی
بررا  مرررتبط ی اصررل ی و گفتمان ی یمعنا میمختلف، مفاهۀ در سه دانشکد ی دانیم  کار سال   ی

 نترنررت یاز کار با ا  ان یدانشجو  ۀستی ز  ۀاز تجرب  ی ناش  یهاریتفس   ،نیو همچن  نترنت یمصرف ا
 سررته،ی ز ۀو تجربرر  ی مررانگفتی اصل یهامقولهیی  است. شناسا  کرده  یبندو طبقه  یی شناسارا  

هش ی پررهوهاافترره. یاسررت بوده    ان یدانشجو  ان یدر م   یمجاز  ت یهو  ی نوع   ی یشناسا  ۀمقدم 
م نسررجم  ت یرر هو ی از نرروع   ترروان ی هنرروز نم  ج،یرر را  که برخالف تصور  دهدی م   نشان   دشدهیا

 ی،نسل  ۀافتیقوا   یهانترنت در ارتباب با هویت یا  و  ت گف  نسخ  ان یدانشجو  ان یدر م   یمجاز
ش گسررتر  هررا راآن   ی نسل  ۀستی ز  ۀدانشجویان دارد و تجرب  ۀ مرزدر زندگی رو  نقشی ساختاری

 میان هماهنگی    ناشی از  ،نسلی دانشجویان   یهاهویت   تر بودن افتهیقوا ،  نیهمچن  دهد.می 
برره پهوهشررگران  ،ان یپار د ها است.آن نسلی    ۀهای زیستتفسیری نسلی و تجربههای  گنجینه

 ی نقش پررنگرر   ی،های نسلاینترنت در امتداد هویت   مصرف که هرچند    اندرسیدهجه  ین نتیا
و نسررلی و  ی فراغترر  مصرررف  در قال   بیشترو  های نسلی دانشجویان دارد تجربه  در گسترش 

وجرره کرررد کرره نیررز تنکترره  به اینباید  است، اما یافته ن ساما ،فراغت  ان اوقاترهای گذه وشی
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اجتماعی و رتررر سیاسی کالن رایط  به ش  ،دانشجویان   نترنت در میان یای  علم  کاستی مصرف 
 .شودمربوب می دانشگاهی  یهاناکارآمدی فرهنگ

از    ی ا مقاله ، عنوان  مداو «   ی درگیر   برای   ی چارچوب :  ی عال   آموزش   در  اعی تم اج  های »رسانه 
  ها آن   ادغا  ۀ  نحو   و   ی اجتماع   ی ها رسانه   کاربرد آن    سندگان است که نوی  ( 2019)   1و ناندا   کومار 

  سررب   ، ها رسانه  . اند ی بررسی کرده توصیف ی  رویکرد   با را    عالی   آموزش   ف تل مخ ی  فرایندها   در 
  دانشررجویان  ۀ برنامرر فو   و  ، آموزشرری  تحقیقرراتی،  هررای ت ی فعال  و   گاهی دانشرر   ارتباطررات   بهبود 

  ی درگیر   ، تادان اس   و   ها همکالسی  با  ارتباب  تا  نا  ت ب ث  فرایند  از  دانشجویان  ی زندگ  در  و  د ن شو می 
  آنان .  دارند   پررنگی   نقش  ، التحصیلی فارغ   از   پ    حتی   ، ارتباطات   حفظ   و   پردی    و   دانشگاه   در 
  گونرره چ  کرره  اسررت  وابسررته امررر  این  به  اجتماعی  ی ها رسانه  ت ی موفق  ه ک اند رسیده  جه ی نت  این   به 

  آنالیررن  ی هررا بحث  و  ها گروه  در  حضور  با  یان دانشجو  . شوند می  ر ی درگ   آن   با   مختلف   نفعان ذی 
و    رد لکرر عم   ، د ر مررو   همررین   و   دهند می   ص اختصا   دانشگاه ه  ب   را   ی تر یش ب   ی انرژ   و   زمان   دانشگاه، 

  آن   فرهنررگ   و   دانشررگاه   با آنان    شتر ی ب سب  تعامل    و د کن می  تقویت  آنان  در  را  دانشگاهی  هویت 
  ، دانشررجویان   دهررای بازخور   و   مشررارکت   افررزایش   بررا ی، یررادگیر  های محیط  ، همچنین . شود می 

  ی ها رسررانه   تر یشرر ب   انسررجا    برای   ی را چارچوب   سرانجا ، این پهوهشگران، .  شود می   تر منعطف 
 . اند داده   د شنها ی پ   عالی   آموزش   نهادهای  متفاوت   ی فرایندها   در  ی اجتماع 

  موفقیررت   و   هویررت   ارتبرراب،   عنوان »احسرراس   با   ای مقاله   در (  2018)   2کرامپتون   راگوسا و 
  آمرروزش   ، آنالیررن«   یادگیری   های محیط   شناختی جامعه   بررسی   ؛ دور راه از   زش آمو   در   تحصیلی 

  د برراوجو   ، آمرروزش   نررو    ایررن که  اند آنان بر این نظر بوده . اند را بررسی کرده  استرالیا  در  دور راه از 
  یکی  نظر این نویسندگان، به . دارد  همراه به  نیز را    ی های فرسودگی   و   ها چالش   ، زیاد   ی ها جذابیت 

تادانشرران  اس  و  ها ی کالسرر م ه  بررا  ارتبرراب ر د ،  ان ی دانشررجو   آیا   کند، می   خص مش   که   مفاهیمی   از 
  و   دانشررجو   عنوان برره   خررود   کررردن   مشررخص .  اسررت   ارتبرراب   ح    ، یا خیر   دارند   انزوا س  احسا 

.  دارد  ی تحصیل   ت ی موفق   فرایند   در   ی زیاد   نقش   ، دانشگاهی   هویت   داشتن   و   اه دانشگ   از   عضوی 
  از   شررده ی آور گرد   ی هررا داده و    کمرری   و   فرری ی ک   ی برر ی ک تر   روش بررا اسررتفاده از    ایررن پهوهشررگران 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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  گونرره چ   کرره   انررد ه داد   نشرران   ، علو    و   ، سیاسی  علو   هنر،  جوی نش دا  122 با  تلفنی  های مصاحبه 
ایررن پررهوهش   نتررایج . گذارد ی م  ثیر أ ت  دانشجویان  لکرد م ع  و  تجربه  بر  ارتباب  و  هویت  احساس 

  ی ها فرصررت   . دارد   ی م ی ق ت مسرر ی  تگ بس هم   ، ارتباب  با  شده درک  هویت  احساس  که  دهد می  نشان 
  حرر  کرره  شررود می  سب   و   دهد می   تغییر   را   دانشجویان   بین   ارتباطی   فضای   ، رو در رو   یادگیری 

  کافی   ارتباب   ی برا   را   چهره به چهره   اب رتب ا   ، دانشجویان   از   بسیاری .  کنند   تجربه   را   بیشتری   ارتباب 
  کرره  ی ان ی دانشررجو  . د شررو نمی  ته سرراخ  ها آن  بین  ارتباطی  پل   اند که بر این نظر بوده   و   اند ندانسته 

  ، اند شررته دا   یشرران ها همکالسی   بررا   ی بیشررتر   آنالیررن   تعررامالت ،  حضرروری  هررای کالس  از  پیش 
  اهمیررت   خررود   ی، مجرراز   طررات ارتبا   بررودن   ناکررافی .  کننررد می   تجربه   را   ی شتر ی ب  ارتباب  احساس 

 کند. می   برجسته   را  دانشجویان  تحصیلی   ت ی موفق   در   ی حضور  ارتباب 
در   یهای محدوددهد که پهوهشمی   نشان   باره اینه درشد جاانهای  پهوهشبر  ری  ورم 
 . درانرردرا بررسرری کردهو ابعرراد آن    ی دانشررگاه  شرردن و فرهنررگی  مجرراز  بینباب  رتا  ،ایران 

نترنررت یررا یاعنوان نمونرره،  )برره  شرردن   به یکی از ابعاد مجازی  د،شدن  رهایی که مروپهوهش
 ،از ابعرراد آن  ی نیز یکرر  ی نشگاهاد رهنگحث فب  یا در  ه است توجه شد  ی(اجتماع  یهاشبکه

 مجررازی  پررهوهش تررالش کرررده اسررت،این    ابررسی شده است؛ ام چون موضو  هویت  مه
 .کندواکاوی روش کیفی  هشدن و فرهنگ دانشگاهی را ب

 

 پژوهش وش. ر 4

هررای  هررا بررا واژه که از آن رر   مبانی   این  اند. خاصی بنا نهاده شده  ی بر مبان  های پهوهش، همۀ روش 
  بررارۀ نظری آن در   ی بین و جهان   روش   ی کل   رهیافت   رر م و سنت یاد شده است ی پارادا   مانند   ی ناگون گو 

حاضررر  پهوهش  توجه به پرسش    (. با 145،  1388)ایمان،  د ن ده می  موردبررسی را نشان  واقعیت 
  کنررد تررالش می « دانسررت کرره  1گرایانه شناختی این پررهوهش را »برسرراخت روش   توان رویکرد می 

دهررد    نظری و تفسیری توضرری    ای گونه به   و   گرایانه های اثبات فرض بدون پیش   را   عی زندگی اجتما 
  ی هررا عنوان یکرری از روش برره   ی از پدیدارشناسرر  پهوهش  این  (. در 12، 2011، 2لینکلن و )دنزین 
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  کرراوش  بررر  مشترک  تمرکز   ، ی دارشناخت ی پد   ی ها افت ی ره   ک مشتر ویهگی    . کیفی استفاده شده است 
  شررکل به   را   هررا آن   و   دهنررد می   معنررا   خررود   ۀ ت یس ز   ی ها تجربه   به   چگونه   ها ان انس   که   است   باره این در 

  از   هررا، داده   ی گررردآور   ی برا (.  262، 1390 محمدپور، )  کنند می  تبدیل  آگاهی  به  ی جمع  و  ی فرد 
  از   را   افررراد   ذهنی   معنای   ایم، کرده   تالش   و   است   شده   استفاده   یافته ساخت مه ی ن   کیفی   ی ها مصاحبه 
  برای   و   بوده   ساعت   ی    ، ها مصاحبه   زمان   میانگین .  کنیم   درک   ی نشگاه ا د   فرهنگ   و  شدن  مجازی 
  برررای   ای شرریوه   ، مضررمون   تحلیررل   . اسررت   شده   استفاده   « ون م مض   تحلیل »   روش   از   ها ده ا د   تحلیل 

و    ی جعفررر ی  )عابررد   هاسررت داده   ایررن   در   موجررود   الگوهررای   ش ر گررزا   و   کیفرری   هررای داده   تحلیررل 
 . ( 153  ، 1390  همکاران، 
  های مصاحبه  از  برخی  یعنی  ؛ است  شده  استفاده  ی ارتباط  روش  ز ا  ها ده دا  اعتبار   مین أ ت   برای 

  رۀ دربررا  نظراتشرران  تررا  شررده  دانررده ر بازگ  شرروندگان مصاحبه  به  ی تصادف   ای گونه به   شده ری کدگذا 
  هایمان اسررتنباب  بررا  آنرران  سررویی هم  از  و  شررود  دریافررت  هایشان گفته  از  رهایمان ی س تف  و   تعبیرها 

  تررا  شرردند  مطالعه دقت بارها به  ها داده  ها، یافته  1ید أی ت   قابلیت   کردن   ده ر برآو   برای .  مطمئن شویم 
  در )   متخصصرران   دربردارندۀ   ی، آمار   ۀ جامع   . طور کامل درک شود به  ها آن  ات ی جزئ  و  اد ابع  تما  

  ، ی علمرر   هیئررت   اعضررای   ، ( « فرراوا »   ارتباطررات   و   اطالعررات ی  عالی و فناور   زش آمو   ی ها حوزه 
  ب چررارچو   از   ها مصرراحبه   انجررا    برای .  ت اس   تگان آموخ دانش   و   ، دانشجویان   دانشگاه،   مدیران 

  اطالعررات   ۀ ارائرر   به   قادر   که   رفتیم   ی افراد   سراغ به   معنا که این به   ؛ شد   استفاده   هدفمند  گیری نمونه 
  و   دانشررجویان   ان یرر م از    نوسرران   ر حررداکث   بررا   ، نمونرره   کرره   د شرر   تررالش .  باشررند   مررا   ر دنظ ر مررو 

  های رشررته   دانشجویان   ان ی م   از   و  تن   رعایت   با   هدفمندی   ۀ نمون   و   شود   انتخاب   آموختگان دانش 
  سرراکن  پسررر  و  دختررر   دانشجویان   میان   از   و   ، ت مدیری   اجتماعی،   علو    مهندسی، ر فنی   مختلف 

  انجررا   جامعۀ آمرراری پررهوهش   با   عمیق   ۀ مصاحب   31.  اند شده   انتخاب   خوابگاه   ساکن   یا   تهران 
  مدیران  از  نفر  5 ، علمی  ت ئ هی  عضو  نفر  7 آموخته، دانش  نفر  7 دانشجو، ها از آن   نفر   8  که   شد 

  انررد کرره بوده  مرررد  17 و  زن  14 ، ن شرروندگا مصاحبه . انررد بوده  متخصصرران  از  ر نف  4 و  ، دانشگاه 
 است.   بوده   سال   30  تا   18  از  ها سنی آن  ی پراکندگ 
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 پژوهش های. یافته5

 فرهنررگ  و  شرردن   مجررازی  از  «افراد  ۀتجرب»  ،درواق   و  هامصاحبه  از  آمدهدست به  اطالعات
 و بیررانگر ،هامضررمون  ایررن. شررد اسررتخرا  آن  از مضررمون  10 و بندیدسررته، دانشررگاهی 

 .اسررت   دانشررگاهی   فرهنررگ  و  شرردن   مجررازی  ۀتجربرر   محورهررای  و  هالفررهؤم   ۀکنندتوصیف
»تغییررر نوعی سررب   به  ،شدن   دهد که مجازینشان می   هاهآمده از مصاحبدست به  یهایافته

 کار میدانی از دو  یندفرادر  شده  ی مطرح هاپرسش  به  فرهنگ دانشگاهی« شده است. پاس 
 نیررز ی و برخرر کردند می  اشاره  شدهایجاد  یهایت برخی به ظرف   ؛کرد می   پیروی  جداگانهروند  

بود. آمده    پیش  برای فرهنگ دانشگاهی   شدن   بر اثر مجازیکه  شمردند  برمی را    یی هاچالش
ادامرره   ت کرره دروجررود داشرر   موضو  پررهوهشدربارۀ    های متناقضی تر، دیدگاهبیان روشنبه

 بررسی شده است.

 ارتباطات .1-5

 ارتبرراب   ایجررادو  ،  1وب   امکانات  از  ی گیربهره  نترنت،یا  نفوذ    یضر  افزایش  با  شدن ی  مجاز
 ی راجدیرردهررای دگرگونی  و شده اجتماعی  روابط از جدیدی نو    گیری شکل  سب    لی،تعام 

 را ابعاد ارتباطررات و شدن  مجازی مفهو  (1شمارۀ )شکل .  است کرده    ایجاد  افراد  روابط  در
 .دهدمی  نشان 

 
 

 
 « ارتباطات » یمحور  مقولة یمفهوم الگوی. 1شکل 
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است که   دانشجویان   و  تادان اس  امالتعت  ،دانشگاه  تعاملی   هایحلقه  تریناصلی   از  ی یک
 شرررفت یپ  میزان ر  ب  ،تتعامال  این  میزان   و  فیت یک  .گیرد در حیطۀ ارتباطات اجتماعی قرار می 

 دسررته  دو  رد  ترروان می   راباره  دراین  شوندگان هبمصاح   هایدیدگاه  .است   ثیرگذارأت  ویان دانشج
 و اسررتاداست که  شده سب   ،هادانشگاه شدن  مجازیکه  بر این نظرند  ایدسته  ؛کرد   مطرح 

ی دکتررر ن نشجویااد. یابد گسترش  یکدیگر با آنان  ارتباطات وشوند   تر ینزد   هم  به  دانشجو
 ثیرأترر   برره  ،انرردرا نیررز تجربرره کردهمجررازی    هررایرنررگ بررودن فناوریکم  رۀ دو  در  ی زندگکه  

 ه رشاخود ا  تادان با اس  ی شخص  ارتباطات  گسترش   ت ویصمیم  افزایشر  ب  تالیدیج  یاهرسانه
 گوید:باره می دراین ی شناسجامعه ۀدکتری رشت ۀآموختدانش ،یاؤر .نداهکرد 

 ،حرف بزنیم راج  به کالس و نمره و درس   ی،امتلگر  و  یآپ وات ی  هاگروه که در    این است  رمشن  
 .زنمحرف می یسیاس رمسائل اقتصادی تر در مورد تها راحوه تو این گر من با استادا ی ول

 ی آمادگعررد  همچررون  لرری دالی  برره، شرردن ی مجرراز کرره بررر ایررن نظرنررد ، دو ۀدسررت امررا
 و ی،مراتبلهسرر سل و ی اعتطرر ا فرهنررگ تررداو  م،لمعرد شاگر ی ارتباط  فرهنگ  هایرساخت ی ز

 و اسررت  نداشررته دانشررگاه ربرر  ترری بمث ثیرأترر ، دانشررجویان  ی زگرر یانگی ب و العرر انف یننرر همچ
 ،دانشجو  و  استاد  سویۀی   و  یدعمو  طۀراب  همچون ی،  دانشگاه  ی سنت  یاضف  یکردهارهکاک

 همچررون  هررایی ت رعبا .داده است  شکل تغییرتنها  وبوده  بازتولید درحال یمجاز فضای  در
 گویررای «صخا شرایط در تنها ی،مجاز تعامالت» و «طرفهی  یمجاز اطاتتبار  به  اکتفا»

 :گویدمی  ،ارشد موادی رضا، دانشجوی کارشناس مورد است. همین
 یریرر تغی بین استاد و دانشجو هسررت و ۀیعنی فاصل ؛هیای همان محیط واقع راستدر  یمجاز  یفضا

اگررر هررم   .فعال نیستی  مجاز  یم تو فضاون هم  االن  ،دادسال  نمیاب  جو  ال  بکه ق  یاستاد  .نکرده
 .دهنمی درمونسترد رو دانشجوها جواب، باشه

 است: شده داده نشان  ی اجتماع ارتباطات ی مفهوم  ابعاد (2) ۀ شکل شمار رد
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 « عیاجتما ت ارتباطا» ۀمقول مفهومي الگوی. 2شکل 

 

 و  شررده  ایجرراد  ی«ازجرر م   می عل  اجتما »  نا به  اجتما   نوعی   ،شدن   مجازی  گسترش   با
 ایررن در .اسررت  شررده کشرریده زیمجررا فضای به ،هاپهوهش نتایج انتشار و اطالعات  لانتقا

 مجازی مثبت  ثیراتأت به  هاپاس   از  ایدسته  ؛است   یی شناساقابل  ،پاس   دسته  دو  زین  بخش
 .نررداهکرد   اشرراره   علمرری   رسررانی اطال   تقویررت   و  ی علمرر   اتارتباط  گسترش   همچون   ،شدن 
 گوید:می  ،ارشد بر ی کارشناسی شجودان ،مهسا

مررا   قرربال  .  هاهمایشو    نارید سمرمو  شه درمی  یرسان طالا  ،رشتم  مربوب به  مجازیی  هاکانال  تو
تررو ایررن ادها. ا  اسررتترر ا میرفتتازه اگه آدمی بررودیم کرره همررش مرری .د یشنمی باید از استادا  اینارو
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تونن تو آیندت و موفقیت رشته نه که مییبمی  رشتهدردبخور  هب یهاآد استاد و   کلی  ،ها آد همایش
 .ثر باشنؤو شغلت م

 ند.اهکرد  اشاره  ارتباطات شدن  ازیجم  یهاچالشبه  ،هاپاس  دو  ۀدست اما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 « علمی ارتباطات » ةمقول یممفهو الگوی. 3کل ش
 

 برنامهفوق  یهاشدن و فعالیت  . مجازی2-5

 اشرراره  دانشررگاه در فرهنگرری   و  سیاسرری   ایبرنامررهفو   ت یالعف  دسته  دو  به  شوندگان احبهصم 
 است: تأثیر پذیرفته شدن  یزامج از که نداهکرد 

 ،در آن   ن افررزوزرو  فعالیت   و  عضویت   و  مجازی  یهاشبکه  رشد  با  :های سیاسیفعالیت
 سیاسرری   هایمشارکت   به  دهی شکل  و  تنو    ایجاد  در  فضا  این  اهمیت   بر  کاربران بسیاری از  

 و  درشرر   و  مرردنی   اعتررراض  ها برررای، دانشجویان از رسررانهاخیر  هایسال  در.  اندکرده  کیدأت
 ،کارشناسرری اقتصرراد ی، دانشررجوی علرر   نظر  .اندگرفته  بهره  خود  سیاسی   هایکنش  گسترش 

 :  است لگویای همین مط
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 جرروریاین  دمویرر عقا  و  گررذار  می  خبررر  کبوفی   و  اینستا  در  من،  بیاد  پیش  سیاسی  یماجرا  وقتی
 بررر    شتریب  که  شده  باعث  و  شد   دوست  مجازی  یفضا  تو  عده  یه  با  قمی طر  همین  از.  د می  ونشن

 .بشم مصمم و کنم قیتحق  عقاید  به راج 

 :دهدمی  ان نش را  ی سیاس یهافعالیت  ی مفهوم  ابعاد (4) شماره  لشک
 

 

 

 

 

 

 

 

 « سیاسی یهافعالیتشدن و   مجازی» مقولة مفهومي الگوی. 4شکل 

 

  ۀ دسررت  دو  در  ترروان ی م  نیررز  را  ی فرهنگرر  ی هررا ت ی فعال   ربررارۀ د   شرروندگان احبه ص م   های دیدگاه 
  برره  نیاز عررد  و  بیرران،  ی آزاد  ش ی افررزا  همچررون  ی مفاهیم . کرد  بندی دسته  ها چالش  و  ها ت ی ظرف 

.  ه اسررت شررد  اشرراره  هررا آن  برره  حوزه  این   ی ها ظرفیت   عنوان به   که   هستند   مواردی   ، مجوز   گرفتن 
  فرهنگرری   های برنامرره   ی برگررزار   ی ها ینرره ز ه   کاهش   از   ، ت علو  ر رکل فرهنگی وزا ی مد   ، کری س ع 

 گوید: می 
 6 حدود قبال   باید هدانشگا 15 از دبیر 20 حضور فرض  با اتحادیه هر عمومی  مجم  یرگزارب یبرا

 چهررارمیندر . دارنررد نفررر 40 باالی تیجمع  ،هااتحادیه یبرخ   خصوصا    ؛کردیممی  هزینه  میلیون
 در امررا ؛بررود شررده هزینرره لیونیم 28 حدود شد، ارزبرگ 1397  سال  در  که  عمومی  ۀاتحادی   مجم 

 لیونیم 2 فقط ی،معمو مجم  هر است قرار که گرفتیم درنظر کار این برای اینهساما ،حاضر  حال
 .هزینه  کردن کم  یعنی این ؛باشد داشته هزینه

 ن نشررا (5) ۀ ارشررم لشده که در شک  اشاره   نیز  هایی چالش  به  ،هاظرفیت   این  کنار  در  اما
 است: داده شده
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 « های فرهنگی فعالیتن و ی شدمجاز » مقولة یمفهوم الگوی .5 کلش

 

 یعلمی و اخالق  یهارزش. ا3-5

 ،انرردمطرررح کرده دانشررگاه شرردن ی  مجررازدربررارۀ    شرروندگان مصاحبه  کرره  یمی مفاه  ازی  کی
 مطرررح   دسته  دو  در  توان می   راباره  دراین  افراد  هایدیدگاه  .است ی  اخالق  و  علمی   هایشزار

ر ۀ نخسررت، برر دست.  است   آن   به  مربوب   دعااب  و  دسته  دو  این  انگرینما  (6)  ۀ شکل شمار.  کرد 
 ۀتجربرر   .اسررت   داشررتهاخالقی    یهاارزش  بر  ایی منف  ثیرأت  ،شدن ی  ازجم   که  بودند  ظراین ن

 دحرر   در  علررم  اخررال   الزامررات  ،شرردن ی  مجرراز  ودرو  بررا  کرره  دهدمی   نشان   افراد  این  ۀتیس ز
استاد   ،مهدی.  اندباخته  رنگ  ی،دانشگاه  یها و هنجارهاشزار  و  شودنمی   رعایت   بی مطلو
 گوید:می  ،تاری 

برسد.  ،خواهدبدون زحمت به چیزی که می  ،های ارتباطی باعث شده که دانشجوزهوح  ها وشبکه
 .دهندو ارائه می دارندیها را برمهمان نامه است.نترنت کلی پایانیا در

 دوجرروز  تر نیرر ، پیشرر هادانشررگاه  محرریط  در  شزضدار  یفضا  که  اندکرده  ان یب،  دو   ۀتسد
 اسررت.  شررده  دهرگسررت  ی سررطح  در  اخالقرری ی ب  د رمرروا  طرح   سب    ،شدن ی  مجاز  اما  داشته،

 حساسیت یش افزا سب   ،ت ن نتریکه ا است  بر این نظر ،یکی از مدیران وزارت علو   سی،شم
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 ،خود  که  ،است   شده  آن   موجود در  یهاالقی اخ ی و ب  ی دانشگاه  هایبه موضو    جامعه  افراد
 آید:ی م  رشمابه ده نیزبازدارن لعام  نوعی 

 یوسررت. االن فضرراججنسرری از دانش ۀسوءاستفاد ،مبتال هستند شها به هکه بعضی دانشگا  یبحث
نررد راجرر  برره ایررن موضرروعات و افررراد یتوانند بیامی  شناسنامه  نبدو  ،هامجازی فراهم شده که آد 

ت ئرر جرکمتررر  شررجودان و اسررتاد ،بنررابراین ؛تشون معلو  بشودی اینکه هو زنن، بدونف بحر  یخاط
 .دهند کارها را انجا  این  کنند،می

 

 
 

 های علمی و اخالقی« ارزششدن و مجازی » ۀمقول یمفهوم الگوی. 6 شکل
 

 تحصیلی  ی. الگو 5-4

 در  کرره  کرررد   مطرررح   دسررته  دو  رد  را  گویان پاس   هایدیدگاه  توان می   تحصیلی   الگوی  بارۀ در
 لقائرر   فضررا  این  برای  ی رامثبت  یهات فیظر  ای،دسته  ؛است   شده  نشان داده  (7شماره )  شکل
 گوید:ی باره م دراین ،دانشگاه استاد ،زرکشاو. بودند

. فرصت یآنالین گوش بد  یتسصورت پادک های فرانسه را بهدانشگاه  نی ترهای مهمدرس ی  تون می
 .نیست آد  تالش زیاد بکنهه و نیازی گسترده شد ییادگیر
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 نرری یع  ،هشتگذ  به  تالهی س نو  ح نوعی    وند  ی بودض نارا  ی فعل  شرایط  ، ازدو   ۀدستاما  
 ،دانشجوی دکتری معماری  ،داشتند. سعید  ی دانشگاه  فرایندهای  همۀ  حضوری بودن   زمان 

 گوید:می 
نررگ شررده بودنررد، از درس و های مجررازی پررجور بود که در دوران ارشد که شبکهتجربه من این

 گرفررت و وقترری برررایه تمررا  تررایممو میی  سری دوست شده بود  ک   دانشگاه دور شد . چون با
 .رفتیمدانشگاه نمی . اصال  ودنبدرس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شدن و الگوی تحصیلی«  مجازی» مقولة مفهومي مدل .7 شکل

 
 . آموزش5-5

 هایهسسرر ؤهررای اصررلی م از کارویهه   ها وهای اصلی دانشگاهآموزش و یادگیری از فعالیت 
شرردن ی  گویان از مجررازپاسرر   دی ازتعرردا  ی نرر هذ  معنررای.  آینرردشررمار می بهلی  آموزش عا

ترروان در دو افررراد در بعررد آمرروزش را می  هایدیرردگاهشدن آموزش است.   دانشگاه، مجازی
 روزبه  تادان و  اسری تد  کیفیت   ای به مفاهیمی همچون افزایشدسته  ؛بندی کرد دسته طبقه

پهوهشررگری   شرردارسرری  شناکار  ۀآموخترر دانش  ،مهیند. فهاهشدن دانشجو و استاد اشاره کرد 
 کند:اشاره می به این موضو  گونه این
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 زیاد است. دانشجو سرکالس نشسته و  ،ست. دسترسی به دانشیاستاد اون مونولوگ گذشته ن  دیگه
مرات  اسررتاد هسررلبررده. سل ش گررو ود ررهای دانشررگاه هررارواسرچ کنه و کالس   بیوتیو  تونه تومی

تونرره تکثررر پیرردا کرررده و می ،دسترسی به دانش یهاهراه. رفتال  ؤر س و دانشجو شنونده زی   مونولوگ 
 .استاد موردمقایسه با استادان دیگر قرار بگیره و امکان نقد فراهم شده است

( ارائه 8)  ۀ شمارل  شک  قال    که در  اندههای این حوزه اشاره کرد چالش  بهدستۀ دیگر    اما
  .شده است 

 
 دن و آموزش« ش مجازی»  ۀمقول یمفهوم  الگوی. (8) ۀشمار  شکل

 

 . احساس فردی6-5

 همچررون  یمرروارد  برره و هداشررت شدن ی مجازاز  مثبتی  ذهنی  معنای  ،گویان پاس   از  ایدسته
نظر بر این  آنان  ند.اهکرد  اشاره   ی تنهای  احساس  عد   و  ان دانشجویی  سرزندگ  و  نشاب   افزایش

 آنان  در ی افسردگ از دوری و کنواخت ی ی زندگ ازشان سب  رهایی  ،شدن ی  مجاز  کهد  انهبود
 :گویدمی  ،اهل ایال  ی شناسجامعه دانشجوی ،مریم. شده است 
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های در شرربکه زدن سررر،ه یخوشرر دل  ۀکرره مایرر   یتنهررا چیررز  ،رسمکه از کالس به خوابگاه مییوقت
 .ایمدهانوااز خ ماها که دور خصوصا   ؛اجتماعیه

 ،اشاره کردند. کشاورز ن دانشجویا در ناامیدی افزایش به مواردی همچون   دیگر  ۀدستاما 
 بر این نظر است که: ،شناسی استاد جامعه
 ۀ و بررا چهررر ینرر یبهای اجتمرراعی میشرربکه خندان افراد را در ۀ ها شده که چهرایجاد مقایسه  باعث

ا را ناامیررد کرررده، شررجوهدان ی،دع بیعنی از  ؛شد کنی و ناراحت خواهیخودت مقایسه می  یواقع 
 .شوندو دپرس می ،هاخصوص خوابگاهیهب ؛نندیبها شرایط خودشان را میآن

 
 
 
 

 

 شدن و احساس فردی«  مجازی» مقولة مفهومي الگوی .9 لشک

 
 شدن و فرهنگ سازمانیی  . مجاز 7-5

 ی«سررازمان فرهنررگ»  ند،اهکرد   رح مطشدن  ی  زمجا  رۀ ابدر  گویان پاس   که  یمی مفاه  از  ی یک
 بخررش  دو  در  شررده دربررارۀ آن راطرح های م دیرردگاه  ترروان می دیگررر،    مفرراهیم  مانند  که  است 

 سررنتی  ۀبدنرر  کررهاند گویان بر این نظر بودهاز پاس   بخشی .  د رک  یبنددسته  چالش  و  ظرفیت 
 صررورت به  کارهررا  ،اهبخش  برخی   در  اگر  و  است   تغییرات  رابرب  در  مقاومت   درحال  دانشگاه
. خواهررد بررود  سررنتی«  طروابرر   و  اینترنت   از  یا»ملغمه  یا  نیمه«و»نصفه  شود،  انجا   مجازی
 گوید:می  ،فیزی  کارشناسی  یدانشجو ،محسن

 گن فالن فر  تو سایت دانشگاه این قسررمته و بررروکارمندها بهت می  ،دانشگاه  یادار  یبرای کارها
 .پیش مسئول بری یباید حضور  ،رنهایتستی. دفرب یکنمیپر ن  یتنترن یا ییعن ؛پرش کن و بیار

 »تسررهیل همچررون   هایی ظرفیت   ،فضا  این  این نظرند که  رب  گویان پاس   ی برخ ،  درمقابل
 .است  داشته همراهبه را «یکاغذباز زدن  »دور و کارها« انجا  در
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 « ینگ سازمانشدن و فرهی ز مجا» ولةقم مفهومي الگوی. 10 لشک

 
 غت. اوقات فرا8-5

 ی دیگر شکل هاآن  ت فراغ اوقات ،شدن  مجازی با  که  اندبه این نکته اشاره کرده  گویان پاس 
 دو بررهدیگر  مفاهیم همچون   را  گویان پاس   هایدیدگاه  توان می ی،  کلطوربه.  است   کرده  پیدا

  «یتفررر انتخرراب ت رد»قرر   ، یرر زیف  ی کارشناسرر   یدانشررجو  ،محسررن.  کرررد   تقسرریم  بخش
 اند:دانسته فضا این هایظرفیت  از را بودن« صرفهو»به

 دانشجوها وضعمون خرروب نرری  بررریم بیرررون و خررر   ما  که  یارذتفری  باید پول و زمان ب  یبرا
 .یها ول بچرخ نی و تو سایتیبهترین کار اینه رو تختت بش  .کنیم

 آشررکار ۀنشرران کرره دنرر اهکرد  اشاره چرخیدن«  همچون »هرز اهیمی مف به  دیگر  ی برخ اما  
 .است این دو دسته مفهو   گرنمایان  (11) ۀ شمار شکل. است  این فضا تی ازضاینار ی نوع 

 
 شدن و اوقات فراغت«  مجازی » مقولة مفهومي الگوی. 11 کلش
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 . هویت9-5

 برره  را  یان وگپاسرر   یهرراگزاره   از  یتعررداد  ،شدن   زیمجا  از  آن   ی ثیرپذیرأت  و  هویت   موضو  
 هویررت   ۀدسررت  دو  در  گویان، آن راپاسرر   هایدیدگاهه  با توجه ب  که  بود،  داده  اختصاص  خود

 .دادیم رقرا جنسی  قومی و
 تقویت  به نخست، گروه ؛نداهداشت متفاوتی  های، دیدگاهدو گروهی، قوم   هویت   ۀ حوز  در
 نررداهکرد   بیرران   هاآن   .نداهکرد   اشاره   مجازی  هاییفناور  برد رکا  ۀجینت  در  ی گرایقومیت   ح 

 کررردن   مطرررح   برررای  امکانررات  همررۀ  از  کننرردمی   سررعی   هررات قومی  ی،مجرراز  یفضررا  در  که
. کننررد اسررتفاده شیخررو فرهنررگ تررداو  و ت یرر هو حفررظ یتاراسرر ر د خررود یهادیرردگاه

 بررری  مجرراز  هایشرربکه  میغیرمستق  و  میتقس م   ریثأت  بهنیز    گویان پاس ی  برخ راستا،  همیندر
 :گویدمی  ،اقتصاد دانشجوی ،علی . اندکرده اشاره  شان ی قوم  تعصبات تقویت 

دوستم عضررو    ،قو  لر  یوایبری  هااز گروه   کیاما تو ی  ،نداشتمر  از قومیت لی  هی  شناخت  قبال    من
 و اگه تو درجه تغییر کرد و حساسیت و تعصبم نسبت به لرا خیلی زیاد شده  360د   یعقا  کال    .رد ک 

 .د یت نشون میس ساشدت حهب ،ارندذجوک ب یگروه

 یهایداورشیپاست که    شده    سب  فضا  این  دند کهوبن نظر  بر ای  نیز  ی وهرگدرمقابل،  
 .دیگر تقویت شود اقوا  در مورد  تساهل و تسام  یۀروح  و ،اصالح  ،افراد ی قوم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شدن و هویت قومی«  ی »مجاز مقولة  مفهومي ویالگ. 12شکل 

 که  است   خویشتن  جن در مورد    فرد   یهانگرش   و  رفتارها  از  بخش  آن   جنسیتی   هویت 
 تعامل  یقطر  از  یتی س جن  هویت .  گیرد می   شکل  ی اجتماع  و  فرهنگی   شرایط  پذیری ازثیرأت  اب

 کرره نرردایررن نظر ربرر  ،گویان پاسرر  از ایدسررته. کنرردمی  پیرردا انتقال و گرفته شکل  ی اجتماع
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 و  شررودمی   ت سرریجن  موضررو    برره  جامعرره  حساسرریت   و  افزایش آگاهی   سب    ،شدن   مجازی
 هرچنررد.  کنرردمی   ایجرراد  زنرران   برره  مربرروب   سنتی   هایاندیشه  و  باورها  در  ی تغییرات  ،درنتیجه

 و  بازتولیررد  هارسررانه  طریررق  از  کرره  اسررت   واقعرری   ی زنرردگ  ۀ شیو  این  که  دبر این نظرن   ایعده
 را هررانگرش  کرره اسررت  یاواسطه و ابزار تنها ،شدن ی  مجاز  کهمعنا  اینبه  ؛دشومی   بازنمایی 

 گوید:می  ،ارشد مهندسی معدن  کارشناسی  ۀآموختنشدا، حامد .دهدبازتاب می 
  مررثال   کرره  نوشته شده  متعص   افراد  توسط  که  هست  ی مطالب  خونم، می  زیاد  که  ی ورزش  ی ها سایت  تو 

  یعنرری   ؛ کنن مرری   دفررا    خانومررا   حقررو    از   که  هستند  افرادی  هم  ی طرف  و از  زشگاه ر و  بیان  خانوما نباید 
  تو  که  ی های آد   همون   چون   ه، ی تقل س م   عامل   اجتماعی   های شبکه   بگیم   تونیم نمی .  هست   جورش   هردو 
 . زنند می  خودشونو   حرف   و   فضا   این   تو  ان ی م  زنانند،  ر طرفدا  یا   متعصبند  ی واقع   ی فضا 
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 یفرد  ی. توانمند10-5

 هایزمینرره  در  هرراآن   هایمهارت   افزایش  شدن،  مجازی  از  گویان پاس   ذهنی   معانی   از  ی کی
بودنررد.  بهرررهبی  آن  شدن از مجازی گسترش  از پیش تا  که  هایی مهارت   است؛  بوده  گوناگون 

 اسررتقالل  ،ینقرراد  و  ی پرسشررگر  ۀروحیرر   تقویت   ب،انتخا  رت دق  افزایش  همچون   می یمفاه
 بر این نظرند  گویان  سپا.  است   موضو    همین  گویای  ،تعاملی   یهامهارت   افزایشو    ،ی مال
 مکرران   و  زمرران   اسررتاد،  دوسررت،  گزینش  در  شان انتخاب  قدرت   ،شدن ی  مجاز  گسترش   باکه  

ارشررد  ی اسرر کارشن یوجشرر دان  ،اسررت. رضررا  کرده  دایپ  افزایش..  .و  ی،زندگ  سب   یادگیری،
 گوید:باره می ایندر ،مواد

 تمستون ها نبودند، نمیاگه این گروه عبارتی  به  ؛فعلیم آشنا شد   یاستاد راهنماتو فضای مجازی با  
 .بردار   نامهانایپ ،فهمنددمو بشناسم و مجبور بود  با یکی از استادای گروه که چیزی نمیتااس 
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 و  دانشررجویان   برررای  شرردن ی  مجرراز  جررۀنتیدر    شرردهمهفرا  کاری  هایصت فر  نیز  برخی 
ۀ آموخترر دانش ،طمررهفا. انددانسررته حرروزه  ایررن مهررم  هررایظرفیت   از  را  آنرران   مررالی   استقالل

 کند:می  روایت  گونهاین را خود ۀتجرب ،انگلیسی ارشد زبان  کارشناسی 
را  و اینسررتاگ   وترر   یاز طریق دوستا  بررا فررروش اینترنترر   ،خوبی نداشتم  یکه اوضا  مال  یدر شرایط

 یشنمابرره دوزی که بلد بود  را کمی توسررعه بررد  و اونجررایدرمروار  کا  گرا  آشنا شد  و تونستمتل
  خررود  باشرره و نخررواهم از پرردر  پررول یرر دستم تو جهمین باعث شد که دیگه    .ار  و بفروشمذب

 .بگیر  
 
 
 
 
 

 
 توانمندی فردی« و  دنش مجازی » مقولة یمفهوم الگوی .14 شکل

 

 نتایج پژوهش تحلیل. 6

دسته  شدن و فرهنگ دانشگاهی وجود داشت. دو  به مجازی  متناقضی نگاه  ،  در این پهوهش
 ۀ تنها به تغییر شیو معنا کهاینبه ؛تندیس ابزار ن  انهت ،مجازیی  هافناوریکه  دادند  ان دیدگاه نش 

 ۀ هررا را چرره برره شرریوو ارزش  ،نگط، فره ، روابهاتدکه عاشوند، بلنمی   انجا  کارها منتهی 
 یو الگوهررا  دانشررگاهی   یهرراه رواعادت  هرراآن   دهنررد.منفرری تغییررر می شکل  بهمثبت و چه  

 ایم.آمده را تحلیل کردهدست بهنتایج  مهکه در ادا کنندمی  دگرگون را  یوزآم و علم یورزعلم
یم. ت رسرریدرتباطرراو ا شرردن ی مفهررو  مجرراز هپررهوهش برر  یهاتحلیررل یافتررهاز  پرر 

ی مجررازکرره  بودنررد    بر این نظرنانه  یبخوش   ی با نگاه  دهندگان از پاس   ی گروه  ،مورد ایندر
میت استاد یصم  انشگاهی ایجاد کرده است. افزایشروابط در  د  ی رامثبت  یها، ظرفیت شدن 

ی  نزد  یردانشجومحو به ها را تاحدودیط دانشگاهشدن، محی  مجازی  ۀو دانشجو در نتیج
هنجارهررای   کرره  انرردکردهکیررد  أتنکته  ( بر این  1385راد )قانعی   مانند  پهوهشگرانی   کند.ی م 



 

 

 

شدن و  مجازی   ۀ تجرب 
 ...   دانشگاهی   فرهنگ 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

55 

ق ارتبرراب بررا اسررتادان، یرر از طر  وغیررسررمی    ایگونررهبه  بیشتر  ،ای در میان دانشجویان حرفه
 پررهوهش  ۀبررا نتیجرر   ،هوهششررود. نتررایج ایررن پرر های گروهرری منتقررل می و بحث   ،هدهمشا

 ی کرره دگرگررون  اندبر این نظر بوده آنان  همخوانی دارد. (1391) مدیو مح ،راد، ملکی نعی قا
 نخست،و اخالقیات از طریق تعامالت عاطفی در نسل  ریدر فرهنگ آموزش از شاگردپرو

و   یتعامالت صررور  سویبه  ،اطالعات  یرش فناورگستو    یان دانشجو  افزایش تعداد  سب  هب
 است. حرکت کرده ی رحضوری و کاهش استادپذیغیر

آنان بر .  اندنگریستهدانشگاهی    شدن و ارتباطات  به مجازی  یانتقاد  ا دید  بدو  ۀدست  ام ا
فرهنگ دانشگاهی سنتی در بستر  ید کهکارکردهایبازتول  شدن بهی مجاز که  انداین نظر بوده

ارتبرراب   در برابر  تادان و مقاومت اس  یاعتمادچون بی هم  ید ارانجامد. موی مجازی می فضا
در  آن  بازتررابگذشررته و  ی مراتبو سلسله سویهی   یفضا  یدبازتول نوعی    ،شجوبا دانمجازی  

شرردن   مجررازی  ترروان گفررت،ی پهوهش حاضررر می هایافته  به  توجه  با.  است   یفضای مجاز
دهررد، را گسررترش می ی  تعامالت اجتمرراع  ۀو عمق و دامن  ست ا  بخشحال که رهایی عیندر
 نیز دارد. ی هایت ی و محدود هاابی هتک ،(1393خواه )دکتر فراست ۀگفتبه

بررود کرره  ی میاز مفرراه  ،از ابعرراد فرهنررگ دانشررگاهی ی  عنوان یکرر نیز به  ی ارتباطات علم
 ایررن یجه است. نترراایجاد کرد  ی تغییرات شدن در آن   یکه مجاز  بودند  بر این نظر  گویان پاس 

ارتبرراطی  یاهاوریثیر فنأت بارۀ ر( د2002) 1فولر و سادرلند  هایهبا نظری  ،بخش از پهوهش
. همخرروانی دارد دانشجو  رویهه روابط علمی استادبه  ،ط علمی کنشگران در دانشگاهبر رواب

نررگ را در فره   آن   ۀتوان ریش ند، که می اهد پهوهشی اشاره کر  ی فردگرای  هرچند برخی به تداو 
 نداهسیدجه ریبه این نتخود   ( در پهوهش1391)  تخواهسو فرا  ی نورشاه  .ایرانی دید  فردگرای

برروب مر  ی به عاملی همچون حاکمیت فرهنگ فردگرایرر   ی علم  یا ضعف ارتباطات  که فقدان 
 دانشگاه نیز بازتاب پیدا کرده است. که در شودمی 

کررردن  مشررخص  برره کررهاست  ی دانشگاهابعاد فرهنگ  تریناز مهمی  یک  ی،ملع  اخال 
مربوب به  یهاهدگادی دسته  اشاره دارد. دومناس  و نامناس  در دانشگاه   رفتارهای  ومرزحد

 فنرراوریتن سرر دان فیلسوفانی است که مخالف خنثی و ابررزار همسو با نظر  ،ظرفیت و چالش
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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؛ 9138،  1)هایدگر  اندکرده  ی مهم ارزیاب  ،رهنگبه ف  دهی را در شکل  فناوریاند و نقش  بوده
 (.6، 1397تی، و نزاک کائی ذ :نقل از؛ به1991، 3؛ فینبرگ 1967، 2م  لوهان 

 ۀ گسررتر  ازجملرره  ،فنی اینترنت   یهاکند که ظرفیت ( بیان می 1994؛  2000)  هابرمارس
 دن وشمی   ی عموم   ۀ ایجاد حوز  سب  هستند که    ی هایردش آزاد اطالعات، ظرفیت گو    پوشش
 اجتمرراعی بررا امکرران   یهارسانه  یفضا  توانند درمی   (. افراد72،  1397  و خجیر،  ی )خانیک

برره فعالیررت و مصرررف اطالعررات  ،آزاد و افقی   ال  طی کام ارتبا  یفضا   ر یماندن د  ناشناس
ه از بررین برررود بشرر بپردازند. شهرت و اعتبار فرد دانشگاهی در این فضررا ممکررن اسررت ی 

 نمرریو ه  زنندنمی   ی اخالقدست به فعل غیر  ،وداعتبار خ رفتن    س از بینافراد از تر  ،درنتیجه
 .است  شدن ی مجاز ی ش بازدارندگقنۀ دهندنشان  ،مورد 
 یانانررهیدگاه بدب یرر د  ،دانشررگاهی   یهاشدن و ارزشی  مجاز  ربارۀ د،  دو   ۀتسد،  لمقابرد
 (1999) 4بررراون  و نپهوهش آستینتایج  ند.  اهاشاره کرد   ی اخالقی علمی ب  و به افزایش  هداشت

 ۀاسررت. برنامرر   شررده  ترآسرران   دانشررجویان   برررای  گذشته  به  نسبت   که تقل    ه است ادنشان د
 یررا  نترنررت یا  از  را  اطالعررات  ی آسررانبهکرره    دهرردمی   را  اجازه   این  ویان دانشج  به  متن  زشپردا

 یلاص   یکار  کهبنویسند   یامقاله  بتوانند تا  کنند،  ست«یپر»کپی دیگر    یکی الکترون  یهاشبکه
 5پررارکر و همکرراران   همچررون   ی (. هرچنررد برخرر 4،  1999و بررراون،  آستین  )  رسدمی   نظربه
در   یموضو  جدید  ،مانند تقل    ی گاهدانش   یارهاز هنجکه تخلف ا  بر این نظرند(  2011)

 ،6)مررارتینز و در سراسر تاری  دانشگاهی وجود داشررته اسررت  آیدشمار نمی به  ی آموزش عال
2014 ،16.) 

هررای ، یکی از منابعی است که به هویت ی ینترنت در زندگی دانشجویافرهنگی    مصرف 
(. 4، 1391 لبیرران،طا و )فاضررلی  یرد پررذدهررد و از آن شررکل می می  دانشررجویی شررکل

جنسرری اشرراره و    هویررت قررومی   ۀدسررت  به دو  شدن و هویت،ی  مجاز  بارۀ دردهندگان،  پاس 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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سررت سته پاس  ظرفیت و چالش دددو  به هاهبندی نظریند. در این قسمت نیز با جم اهکرد 
افررراد  کهاست  نشده سب   ،شدن ی که مجازبر این نظر است (  1389)  پیدا کردیم. فکوهی 

 یهرراویهگی  بررار دیگرررشررده کرره   موجرر    شوند، بلکه  وجهتبی خود بی اکتسا  یهاویهگی   به
بررر   ی معکوسرر   ی منفرر   ثیرأترر   ،شرردن ی  مجرراز  گفررت،  . بایرردرا بررازخوانی کننرردخررود    هویتی 

های که سیاسررت ی حالدر  معنا کهاینبه  ؛است   داشته  دانشگاهی   ای رسمی فرهنگهسیاست 
کیررد  نگرری  فره   یهرراب تفاوت ذو  دانشگاه بر  کلی مدیریت   همررۀشرردن بررا  ی  دارد، مجررازتأ

 طلبی انجامیده است.تقویت ح  هویت  به شاناتمکا
 ۀترش روحیگس  سب   ،فضاکه این اند بر این نظر بوده نخست،برخالف گروه ، وه دو رگ

( 2006کاستلز )  ۀنظری  تأییدگر  ،از پهوهش  های این بخشاست. یافته  شده  تسام  در آنان 
 ،تاحدودی  ،سایبر  یفضا  ۀترش اطالعات و توسعس گ  چهاگر  ت کهاس  ظربر این نی  . واست 

 های قومی وموج  بازتعریف هویت   ،شود، اما همین فناوریموج  افول مرزهای ملی می 
سررازی و ان س یک  ۀزمینرر   ،سوهای نوین ازی وریفنا  ۀسلط  تر،بیان روشنملی شده است. به

و تقویت خودآگرراهی از   بخشی آگاهی با    ،دیگرازسویو    کردهفرهنگی را فراهم    ی پارچگکی
 زو بسترسا  رو کردهروبههای ملی را با چالش  مرکز، هویت ازریزگ  هایطریق تقویت گرایش

 .(21، 1379، )دهشیری  های قومی خواهند شدبحران 
داده  زایشافرر را  افررراد توانمنرردی ،شرردن  گویای این است که مجررازی  ی پهوهشهایافته

 ۀرخنرره کرررده و سررب  توسررعشررگاه و کررالس درس  خررالل دان  زمره ااست و در زندگی روز
و پرسشگری و نقادی، استقالل مالی،  ۀروحی انتخاب و آزادی، همچون قدرت  هایی مهارت 
و   ،با پهوهش کابرکرفررت، ترروورز،  اهیان شده است. این یافتهدانشگهای تعاملی در  مهارت 
ری که یادگی  انددهنتیجه رسی  ه اینبدر پهوهش خود    . آنان نی دارد همخوا(  2006)  1اسمیت 

از را تواند ساخت اجتماعی دانش در میان یادگیرندگان های مجازی می فناوریبا استفاده از  
افررزایش   ،محررورهای دانشو انتقادی در محیط  ،انهطریق تقویت رفتارهای مشارکتی، خالق

 دهد.
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ات ثیرأف برره ترر معتررر شدن دانشگاه رضایت داشررتند و مجازیاز  اگرچه    دهندگان،پاس 
گذشررته   در مررورد نوستالهی     ی حس ها،  از آن بودند، اما برخی    لگوی تحصیلی بر اآن  مثبت  
سررت دانشررگاهی و زی   دانشررگاهی حضرروری بررود  یفراینرردها  همررۀکه  یعنی زمانی   ؛داشتند
( 1397)  و نزاکترری در دانشگاه وجود داشت. این مورد همسو با پهوهش ذکائی    ی ترپررنگ

 ۀتجربرر  ،موبیتررال دانشررجویان از سررب  زنرردگی  ۀزیسررت ۀد کرره تجربرر یافتنرر اسررت. آنرران در
 زمان است. خشنودی و ناخشنودی هم ۀگون متناقض 

ن دهندگاهارت است. پاسرر ش و م انتقال دان  ،های آموزش عالی ترین نقشیکی از مهم
 سررویمحوری بهاز اسررتادودی تاحررد آمرروزش راۀ شرریو ،شرردن  مجازی که بر این نظر بودند

بررا  ،های پررهوهشفعال برده است. این قسمت از یافترره های تدری وه محوری و شینشجودا
کرره اسررتفاده از   ه اسررت نشرران داد  وی  همخرروانی دارد.(  4،  2002)  1پهوهش اولیررور  ۀنتیج
 رمحودانشررجوی های یادگیرمحیط گیری سب  شکل،  ی عال  مجازی در آموزش  یهایفناور
 دی همچررون رموا براین،افزون ده است. رال بؤزیر سدرس    کالس   را در  تادان اس  رو اقتداشده  
نشان از نرروعی چررالش در ایررن   ،شدن جذابیت کالس   کمتر  و  حضور ذهن دانشجویان عد 

همسررو بررا ایررن نتررایج در   ،(1397)  کررائی و نزاکترری ذرد.  شرردن دا  ثیر مجازیأت  فضا تحت 
اس تمرر   ان بررراینشررجویدا  ۀوسوسرر   را در  فنرراوریعاملیررت    ند که بایداهدریافت  پهوهش خود

 ۀروحی که تما  زمرران دانشررجو را بررا »فراغررت« پیونررد زده و بررا ارائرر   ؛پیوسته درنظر گرفت 
شمند و گوشی هودیگر خبری های بودن را جایگزین ارزش  چیزی نو، جذاب  ۀلحظبهلحظه

کیررد بررر أدهررد کرره تی « نشرران م ی گیرررده اسررت. مفهررو  »م کردرسی  یهارا رقی  کالس 
تمایل دارند   تادان همچنان وجود دارد و اس  ،دانشگاه ایرانی   در فضای  یرادمحورویکرد است

 ه  انتقادی در آن انباشررتیبدون ه  ،مثابه لوح سفیدی باشد که اطالعاتذهن دانشجویان به
از  که پرسشرری انتقررادیزمانی  ،و حتی خود دانشجویان  تادان است که اس دلیلهمین. بهشود

 .آورندشمار می بهی گیروعی م را ن شود،مباحث کالسی مطرح می 
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شدن در   مجازی  در نتیجۀشده  های ایجادظرفیت   بارۀ در  پهوهشبخش از    های اینیافته
 ،معتقررد اسررت   کرره  همسررویی دارد ،  1دفررت   ریچررارد   ۀدانشررگاه، بررا نظریرر   فرهنگ سازمانی 

ا انی رسررطوح سررازم   د؛نمثبت زیادی دار  اثرات  ،سازمانی   های اطالعاتی بر ساختارفناوری
(. بررا توجرره برره 1389منتظر قائم،  :نقل از؛ به1379)دفت،  دنکاهز حجم آن می کاهش و ا

حسرراس ا ،دگان شررون مصاحبهی دیگررر، هرراتوان دریافت که مانند بخششده، می معانی بیان 
 ،(1389)  خواهفراسررتنظررر  با    شدن و فرهنگ سازمانی داشتند و همسو  مجازی  از  ایدوپاره 

حل است و هم خود راه  ،در فرهنگ سازمانی   فناوری  شدن و گسترش   ازیمجکه  باید گفت  
 له.ئهم نوعی مس 
ریررق  از ط که  دیگری نیز دارند    ی کارکرد آموزشی، کارکردها   بر افزون ها  دانشگاه   ، باید گفت 

برخرری پنهرران  از ایررن کارکردهررا آشررکار و  ی  کنررد. برخرر مناف  اجتماعی مهمی را دنبال می  آن، 
  هررای فعالیت   ، گیری فضای مجازی تغییر شرایط و شکل با    امروزه   (. 3،  2003،  2)بری   هستند 

ی مجررازی برررای  دانشگاهیان از امکانات و فضا   و   خود گرفته است به   ی شکل دیگر   برنامه فو  
  خلررق   ای را ی ارتباط   های موقعیت ،  این فضا   ، برند. درواق  و فرهنگی بهره می   یاسی س   ی کنشگر 

  ۀ بررا نتیجرر   برراره این در ای پررهوهش حاضررر  ه یافترره سررت.  بقه ا سا بی   ، کند که در دنیای واقعی می 
دانشررجو در    کرره   نررد ا ه . آنرران دریافت همخرروانی دارد ( 1395)  نهاد و همکاران پهوهش عبداللهی 

  ی در یرر  فضررای ارتبرراط   ، ماندن هویت خررود   با امکان ناشناس   ، اعی های اجتم رسانه   فضای 
  ۀ گیری حرروز کان شکل ام ،  شرایطی   چنین   در   پردازد. ه مصرف اطالعات می آزاد و افقی ب   کامال  

ر  توانررد برردون درنظرر شود و فرررد می بر اظهارنظرهای شخصی فراهم می مجازی مبتنی   عمومی 
اسررتفاده از   امکرران افررزایش  ، ویهگرری  . این ن کند بیا  ش را آزادانه عقاید   ، رهای بیرونی گرفتن فشا 

 . محیط دانشگاهی باال برده است   موبایلی را در  ی های اجتماع رسانه 
تعامررل و   ماننررد  ،شرردن   هررای فنرری مجررازیاز ویهگی   برآمررده  یهررارفیت ظ  براین،ون افز

پرر  از   ،فرهنگرری   یهرراالیت کرره فعاسررت  سررب  شررده    ،آن   پرشررماردوسویگی و امکانات  
 دلیل آمرراده. هرچنررد بررهخود بگیرنرردبه  ی دیگر  کلش  ،هاشدن در دانشگاه  جازیگسترش م 
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 جرراد شررده اسررت؛یشررجویان ادیران و دانبررین مرر   ی هررایچالش  ،فرهنگرری   یهازمینررهنبودن  
 فرهنگی را نوعی   یهادانشجو در انجا  فعالیت ی  ایجادشده برا  که مدیر، آزادیترتی   اینهب

، مانند گذشررته بر این نظر است کهو    آورد شمار می بهر  اختاس  از  پیروی نکردن و    ی احترام بی 
 ارد.ی  مدیر فرهنگی در دانشگاه ندن أجایگاهی متناس  با ش

 
 یگیر نتیجه بحث و. 7

یرراد  «گانهانقررالب سرره»عنرروان  اارتباطی که ولمن از آن ب سه انقالببا شدن همراه   مجازی
وارد شررده اسررت. نفرروذ   ،دانشگاهیان   ویهه به  ،بسیاری از ایرانیان   ۀ ، در زندگی روزمرکندمی 

کرره   ظرنرردنایررن  پردازان ارتباطی بر  از نظریه  های الکترونیکی تا جایی است که برخی رسانه
کننررد و اگررر چگونرره ای، اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می های جدید رسانههگون 

)دادگررران،  آموزنرردبه ما می کنیم را چیزی فکر می   ا به ما یاد ندهند، اینکه به چهکردن ر  فکر
 تغییرات مهمی   ،شدن ی  با مجازگویای این است که    حاضر،  (. نتایج پهوهش126،  1385

 یگذارانشگاهی رخ داده که باید در سطوح خرد و کالن و ابعاد سیاسررت عاد فرهنگ ددر اب
هررای در حوزه  تغییرررات انررد از:. برخرری از ایررن تغییرررات عبارت ها توجه شوددانشگاه به آن 

اداری و   ی تر دانشگاه مانند آموزش، ارتباطات، پررهوهش، اوقررات فراغررت، بوروکراسرر کالن 
الگوی تحصیلی. و و توانمندی فردی  ن احساسهمچو ،  خرد در سطو  ،سازمانی دانشگاه

های دانشگاهی با ند که محیطاه( نیز در پهوهش خود دریافت2008)  1مارتینز المن و وارتمن
ارتباطررات،  فراغررت، اوقررات در شرردن آمرروزش اند و مجازیآمیخته شده  آنالین  هایمحیط

 ،برخالف تصور رایررج  ین،براافزون ت.  ده اسو نظا  اداری دانشگاه رخنه کر  ،احساس فردی
گیرررد و کرراربران از هررایش شررکل می ی با ویهگی مصرف اینترنت در امتداد فرهنگ دانشگاه

و   کند. هندرسررون رهنگ دانشگاهی ایرانی طل  می ند که فکنای استفاده می گونهاینترنت به
ان برره همرر   ،مجررازی  هاییفناوردانشجویان از    ۀاستفاد  هبر این نظرند ک  (2017)  همکاران 
نیررز تررأثیر دانشررگاهی  ۀحیط و زمینرر م  ازگیرد، انتخاب و عاملیت افراد شکل می   بااندازه که  

دانشررگاهی و   ینهادها  ماهیت   ، ازن نشجویادا  هایربهمورد که تجایندر  واق ،. درپذیرد می 
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 ؛یسررت ، جررای تردیرردی نپذیرنرردأثیر می ترر کننررد، که در آن تحصرریل می  ی های آموزش زمینه
 دیرر تول   ،ی درسرر   یهابرنامرره  یسرراختاربند  یهاوه یشرر   ،آور نیست که بگرروییمبنابراین تعج  

در ذهررن  تررالیجی د یهررایگرفته از فناورشکل ی اطالعات، بر معان  افت ی محتوا، و ارائه و در
 (. ایررن یافترره برررخالف بخررش15، 0142، 1کرراپرر )گررل و  اسررت  رگررذاریتأث ان،یدانشررجو

بر فرهنگ   فناوریمستقیم و علی    گذاریثیرأقد به تمعت  ،انهرباوهی سادهاای از نظریهگسترده
دهررد، می  های اکتشافی ایررن پررهوهش نیررز نشرران مصاحبهکه گونه  ن هماو مخاطبان است و  

ر فرهنگی و اجتماعی فرهنگی است که در بست  فرایند  ،شدن   مجازی  فرایند  ،ربرخالف تصو
( 1397) کائی و نزاکترری ذبا  مسوکند. همل می ع ی طورکلطور خاص و جامعه بهدانشگاه به
 ، اقدا  بهشان و دانشگاهی   ،فردی  ،اجتماعی   بنا به مقتضیات زندگی   دانشگاهیان ،  باید گفت 

ترره ها )و البتکنی   همۀ،  (7200)2التور  ۀگفت. بهکنندمی   هادر دانشگاه  فناوریسازی  ی اهل
بودن  د. واسطهصرفی وجود ندار ۀوسیلهی    .اندتما  کنشگران انسانی و غیرانسانی( واسطه

 کاری را انجررا  دهیررد، ولرری  ،معنا است که امکان ندارد شما با ی  تکنی اینبه  ،هاتکنی 
رود هررر بررا و ،روازایررن و ای اسررت شبکه ،کنشگران  ماهیت زیرا،    ؛باشید  پیشینهمان انسان  
 و ،عالیررق، اهررداف نیررا  شود؛ ثاتغییری در ماهیت کنشگر ایجاد می   اوال    ،شبکه  کنشگری به

مهمرری کرره  ۀ(. نتیجرر 7، 1395زاده، کنند )شررریفشوند، یا تغییر می تعدیل می   شهایکنش
هررا فناوریایررن اسررت کرره    ،رفررت و فرهنگ گرۀ فناوری  دربا  گوناگون مناب     توان از مرورمی 

و )رابرری  هسررتند  هررا  از ارزش  سرشررارو    ی، نمررادینذات  ایونهگها بهآن   .خنثی ندارندارزش  
 .(9، 1999، 4ابی و بودرو؛ ر6، 1994، 3دوازو

  در برابررر دانشررگاه    ی ادار   بخررش   مقاومررت موضررو   برره    دهندگان از پاس   بسیاری  سفانه أ مت 
در سررط  دانشررگاه   ی های تولید چالش  سب   ، و که خود   اند اشاره کرده   فناورانه جدید    ی روندها 

  رابر تغییرررات ثابت است و در ب   ی، ار اد اداری و غیر  ی ها و برنامه  نظا  ها است. در دانشگاه شده 
دنیررای    روز برره اسررت کرره روز در تناقض  فناورانه  با تغییرات  ، مورد  کند و این جدید مقاومت می 
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گشرراید. بسرریاری از  خرراص می  طور مرروزش عررالی برره کلی و آ طور جهرران برره جدیدی را رو به 
اطالعرراتی و  هررای فناوری ثیرات جرردی أ انررد کرره ترر ( نشان داده 170 ، 2011ر،  ها )پفف پهوهش 

دلیل  همین برره  . تواند محقق شود که همراه با تغییرات سازمانی باشررد تنها زمانی می   ، طاتی ارتبا 
رش نرروآوری و  ود را برررای پررذی و فرهنررگ سررازمانی خرر  هررا قابلیت ها ضروری است، دانشررگاه 

  رسررانی روز ه ب  عررد   بررارۀ های این پررهوهش در . با توجه به یافته افزایش دهند  های جدید فناوری 
گذاران و مدیران دانشررگاهی بایررد دانررش  سیاست  ، در سط  گسترده  وان گفت، ت می ها  دانشگاه 

ضررا را همسررو بررا  های مناس  ایررن ف یاست کنند و س  بیشتر  مجازی  ۀ خود را از امکانات گسترد 
ده  های آینرر شدن به موزه  ها را از تبدیل بتوانند دانشگاه های ایرانی اتخاذ کنند تا  فرهنگ دانشگاه 

و از  هماهنررگ شرردن  مجررازی  نتوانررد خررود را بررا   ، و دانشررگاه   ی زش عال ات دهند. اگر آمو نج 
در    (. 31،  1398پهوهی،  آینده رد )پنل  داران خواهد خو د موزه ر د های آن استفاده کند، به ظرفیت 

های زیرساختی فناوری اطالعات و ارتباطات  کی و ظرفیت الکترونی   ۀ تنها شبک نه   ، حال حاضر 
  بلکرره هنرروز بررا   رو اسررت، روبرره هررا  افتادگی های فنرری و پ  محرردودیت ها با انوا   شگاه ر دان د 

تبرراطی و  هررای ار پارادایم  بررارۀ ر های نر  و از نو  شناخت و تفکر و محیط حقرروقی د شرب پیش 
تجهیز    مانند   ی سخت   ی ها شرب پیش   ؛ داریم اندیشگی و فرهنگ نوین یاددهی و یادگیری فاصله  

فرهنگرری    ی ها شرررب یرراتی اسررت، امررا برردون پیش بسرریار ح  ، اینترنررت  وین و هررای نرر به فناوری 
 (. 1389)فراستخواه،    داشته باشند  ی توانند اثربخشی مطلوب نمی 

و مرردیران   تادان اسرر   ی آشررناینا  ،ترروان گفررت ی های پررهوهش م یافترره  ه بهتوج   درمجمو  با
باعررث شررده  ،شرردن  مجازی ی،طورکلآموزش عالی و به واردشده به هافناوریبا    دانشگاهی 
نادیده انگاشته های نوظهور  این رسانه  ی و ارتباط  ،های آموزشی، اجتماعی رفیت است که ظ

هایی همچررون ایجرراد اسررتفاده از آن در جنبرره  ر برررکمترر عررالی    آموزش  ۀ حوز  و مدیران   شود
ای و دانشگاهی تمرکررز کننررد. هویت حرفهو  و انسانی،  اجتماعی    ۀهمسانی، تقویت سرمای

عی و یدر برخی مواق ، همچون بالیا و حوادث طباز آن    مقطعی   ۀاستفادبر    تمرکز،  همچنین
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