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Abstract
Introduction: The spread of the Covid 19 epidemic has changed the pattern of many
human interactions from face-to-face to virtual. One such interaction is that between
teacherand student. Face-to-face interactions included not only sharing information,
data, and educating students, but also gathering students around some dedicated and
ethical professors and observing their character and behavior, leading to professor
role modeling, discipleship, and student socialization in the college setting.
This change has created opportunities and threats to the interactions that this study
attempted to address.
Methods: The method used in this research is a qualitative phenomenology method.
The research instrument is a semi-structured in-depth interview and observation. The
statistical population includes faculty members in Tehran from various humanities
disciplines, 20 of whom were selected through purposive sampling using snowball or
chain sampling.
Finding: The analysis showed that cyber interactions are a double-edged sword that
is both opportunistic and threatening. On the one hand, by increasing the volume,
speed, and variety of data transfer, this space creates new opportunities and
possibilities, such as the flexibility of space and time and the ease of interaction,
collaboration, and scholarly participation and lowering the cost of interactions,
eliminating scholarly hierarchy and increasing equity, expanding audiences,
increasing the possibility of networking, increasing new interactive opportunities and
scholarly knowledge within and outside the country in the area of teacher-student
relationships, and on the other hand with challenges and threats such as. Difficulties
in accessing electronic science resources, lack of skills and intellectual readiness of
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individuals in the face of cyberspace, multiplication of the digital gap and educational
inequity, reduction of mutual trust, safety, and freedom of expression, limitation of
recognition of special and gifted students, reduction of feedback, dynamics, and
rhetoric of interaction, reduction in informal and emotional interactions, reduction in
collective enthusiasm and motivation for participation, reduction in control and
monitoring, reflection and focus in the classroom, reduction in the quality, depth,
continuity, and motivation of interactions and academic collaboration, and reduction
in socialization in the area of these relationships were associated.
Conclusion: according to the research results, in the near future, if the model of cyber
interactions becomes the only educational model in the country, apart from the
possible benefits it will have due to the problems mentioned above, we will see a
decrease in the quality of education in universities. Therefore, virtual interactions
must be managed to take advantage of the opportunities offered by the virtual space
and minimize the challenges associated with its use. The researcher suggests using a
combination of virtual and face-to-face interactions to manage faculty-learner
interactions during the Covid-19 outbreak.
Keywords: Opportunities, Threats, Virtual Professor-Student Interactions.
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چکیده
شیوع پاندمی کووید  19به تغییر الگوی تعامالت استاد-دانشجو از حاالت رویارویی به حالت مجازی
منجر شده است .تغییر مذکور ،فرصتها و تهدیدهایی برای تعامالت ایجاد کرده که در تقیی حارر به
این فرصتها و تهدیدها پرداخته شد .روش بهکاررفته در این تقیی  ،کیفی از نوع پدیدارشناسی بود.
ابزار تقیی  ،مصاحبۀ عمی نیمهساختاریافته و مشاهده بود .جامعۀ آماری شامل اعضای هیئتعلمی شهر
تهران ،در برخی از رشتههای علوم انسانی مرتبط با موروع بود که از این میان ،بیست نفر به روش
نمونهگیری هدفمند و با استفاده از راهبرد نمونهگیری گلولهبرفی یا زنجیرهای انتخاب شدند .تجزیه و
تجلیل یافتهها نشان داد تعامالت در فضای سایبر ،بهمثابۀ شمشیر دولبهای است که هم فرصتآفرین و
هم تهدیدزا است .فضای مذکور با ایجاد فرصتها و امکانات تازهای در زمینۀ مناسبات استاد-دانشجو
فرصتآفرینی کرده است ،از جمله افزایش حجم ،سرعت و تنوع انتیال دادهها و ویژگیهایی مانند
انعطافپذیری مکانی و زمانی ،سهولت تعامل ،همکاری و مشارکت علمی ،کاهش هزینههای برقراری
تعامالت ،حذف سلسلهمراتب علمی و افزایش برابری ،وسعت گسترۀ مخاطبان ،افزایش امکان
شبکهسازی ،افزایش فرصتهای تعاملی جدید ،و دریافتهای علمی درونمرزی و برونمرزی .از طرفی،
با چالشها و تهدیدهایی از جمله مشکل دسترسی به منابع علمی الکترونیکی ،نداشتن آمادگی مهارتی و
ذهنی افراد در مواجهه با فضای سایبر ،بازتولید شکاف دیجیتال و بیعدالتی آموزشی ،کاهش اعتماد
متیابل ،امنیت و آزادی بیان ،مقدودیت شناخت دانشجویان خاص و مستعد ،کاهش بازخوردگیری،
پویایی و بالغت تعامل ،کاهش تعامالت غیررسمی و عاطفی ،کاهش شور جمعی و انگیزۀ مشارکت،
کاهش کنترل و نظارت ،تأمل و تمرکز در کالس درس ،کاهش کیفیت ،عم  ،استمرار و انگیزۀ تعامالت
و همکاری علمی و کاهش جامعهپذیری در زمینۀ مناسبات مذکور همراه بوده است .درنتیجه تعامالت
مجازی باید بهگونهای مدیریت شوند تا رمن استفاده از فرصتهایی که فضای مجازی ایجاد کرده
است ،چالشهای استفاده از آن به حداقل برسد .پیشنهاد مقی  ،استفاده از الگوی ترکیبی از تعامالت
مجازی و حضوری ،بهمنظور مدیریت تعامالت استاد-دانشجو در دورۀ شیوع کووید  19بود.
واژههای کلیدی :استاد ،تعامالت ،تهدیدها ،دانشجو ،فرصتها ،مجازی.
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مقدمه و بیان مسئله
شیوع همهگیری کووید  19از اواخر سال  1399تاکنون و بهدنبال آن ،اجرای طرحهایی مانند
طرح فاصلهگذاری اجتماعی و قرنطینۀ خانگی بهمنظور کاهش احتمال ابتال و مرگومیر ناشی از
این همهگیری ،الگوی بسیاری از تعامالت انسانی را از حالت رویارویی و چهرهبهچهره به
حالت مجازی تغییر داده است .یکی از این تعامالت ،تعامالت استاد-دانشجو است .تعامالتی که
در حالت چهره به چهره نهتنها شامل انتیال اطالعات ،دادهها و آموزش دانشجویان بود ،بلکه با
گردآمدن دانشجویان پیرامون برخی استادان متعهد و بااخالق و مشاهدۀ منش و رفتار آنها،
بهنوعی به الگوگیری از استادان ،شاگردپروری ،جامعهپذیری دانشجویان در فضای دانشگاه و
کالس درس و بهعبارتی تربیت «انسان دانشگاهی» نیز میشد.
رسالت اصلی دانشگاه ،پرورش انسان دانشگاهی و هویت دانشگاهی فرهیخته ،مولد و
توانمند در افرادی است که بهعنوان پیشاهنگان علم و فرهنگ عمل میکنند (جانسون 19۷9 ،به
نیل از مقسنی تبریزی و همکاران .)98 :1388 ،منظور از انسان دانشگاهی صرفاً دانشجو،
دانشآموخته یا مدرس دانشگاه نیست ،بلکه کسی است که بتواند ارزشها ،باورها و هنجارها یا
به تعبیر دقی تر و جامعتر ،فرهنگ دانشگاهی را در خود درونی سازد و هویت دانشگاهی را به
مثابۀ هویتی مستیل و متمایز از هویتهای دیگر بیابد (فارلی 138۷ ،1391 ،به نیل از مهدیه و
همکاران.)46 :1395 ،
پرورش انسان دانشگاهی در فرایند جامعهپذیری دانشگاهی صورت میگیرد .براساس
تقیییات مرجایی ( 1383و  )1385تعامالت رعیف بین استادان و دانشجویان در درون فضای
مقیط علمی ،یکی از موانع مهم اجتماعی-فرهنگی مقیط علمی است که بر فرایند جامعهپذیری
دانشگاهی تأثیر میگذارد (مقسنی تبریزی و همکاران.)98 :1388 ،
تربیت و جامعهپذیری دانشجویان را میتوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کارآمدی
دانشگاهها و میزان موفییت آنها در عمل به رسالت واقعیشان در برابر جامعه دانست .نتایج
تقیییات (مهدیه و همکاران1395 ،؛ مقسنی تبریزی و همکاران1388 ،؛ فارلی1382 ،؛ قاری
طباطبایی و مرجایی13۷8 ،؛ و قاری طباطبایی و ودادهیر )13۷۷ ،در ارتباط با ناکارایی فضای
دانشگاهی ایران در ایجاد و پرورش هنجارهای دانشگاهی نشان داد یکی از اساسیترین
چالشهای دانشگاههای کشور ،ناتوانی آنها در جامعهپذیری دانشجویان است .این مشکل در
شرایط مجازیشدن دانشگاهها و کاهش تعامالت رویارویی استاد-دانشجو میتواند تشدید شود،
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انتیال فرهنگ دانشگاهی و جامعهپذیری دانشگاهی را تضعیف و در مسیر تربیت انسان
دانشگاهی بهعنوان یکی از رسالتهای اصلی دانشگاه ،چالشهای اساسی ایجاد کند.
عالوهبراین ،تعامل علمی استاد-دانشجو ،یکی از علل مؤثر بر احساس «خوداثربخشی
دانشگاهی» دانشجویان نیز هست که احساس مذکور از عوامل مؤثر بر تالش علمی دانشجویان
است (قاری طباطبایی و مرجایی .)1380 ،از اینرو در صورت ایجاد اختالل در تعامل استاد-
دانشجو ،خوداثربخشی دانشجویان و بالطبع تالش علمی آنان نیز با چالش مواجه خواهد شد.
درمجموع میتوان گفت مجازیشدن تعامالت در همهگیری کووید  19با ایجاد چالشهایی
مانند کاهش تعامالت غیررسمی و عاطفی ،کاهش الگوگیری و جامعهپذیری دانشگاهی ،کاهش
انگیزۀ تالش علمی و شورجمعی دانشجویان ،کاهش احساس خوداثربخشی دانشگاهی و
مواردی از این قبیل ،نهتنها نظام آموزشی را در دستیابی به اهداف آموزشیاش دچار مشکل
میکند ،بلکه کارکرد پرورشی و تربیتی آن را نیز دچار اختالل کرده است .البته در کنار تمام
چالشهای مذکور ،مجازیشدن آموزش همچنین فرصتهایی جدیدی مانند افزایش امکان
شبکهسازی و بهاشتراکگذاری دانش در فضای مجازی ایجاد کرده است .از اینرو میالۀ حارر
بهدنبال پاسخگویی به این سؤال است که فرصتها و تهدیدهای ناشی از تغییر الگوی تعامالت
استاد-دانشجو از حالت رویارویی به حالت برخط ،در شرایط شیوع پاندمی کووید  19کداماند.

تأمالت نظری و چارچوب مفهومی
در تقیی حارر ،نظریۀ ارتباطات آیینی جیمز دبلیو کری و نظریۀ مناسک تعاملی رندال کالینز و
مفاهیم برآمده از آن ،چارچوب مفهومی تقیی را شکل میدهند.
در حوزۀ ارتباطات ،میان انسانها دو دیدگاه کلی وجود دارد .1 :دیدگاه انتیالی ارتباط؛ .2
دیدگاه آیینی ارتباط .جیمز دبلیو کری معتید است که در میابل دیدگاه انتیالی ارتباط که با عبارت
هایی نظیر «ابالغکردن»« ،فرستادن»« ،منتیلکردن» یا «اطالعرسانی» بیان میشود و از جغرافیا یا
حملونیل سرچشمه گرفته است ،از دیدگاه دیگری سخن گفت .تعریف ارتباط در مفهوم جدید
آن ،بهجای تأکید بر استعارۀ انتیال ،به عبارتهایی مانند «قسمتکردن»« ،مشارکت»« ،اتقاد»،
«رفاقت» و «دارای اعتیادی مشترکبودن» برمیگردد (کری.)48-4۷ :13۷6 ،
مطاب نظریۀ ارتباطات آیینی جیمز دبلیو کری ،ارتباطات استاد-دانشجو در کالس درس
به مثابۀ آیین و مراسمی است که هدف آن ،فیط انتیال دانش و اطالعات نیست .تعامالت استاد-
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دانشجو فیط از جنس تعامالت علمی نیست ،بلکه جنبۀ انسانی و عاطفی نیز دارند .در دل یک
آیین ،اطالعات تا حد زیادی کم است ،اما جنبۀ بینشی و منشی تعامالت تا حد زیادی
موروعیت پیدا میکند .اگر دانشجو بخواهد از منش یک استاد خوب الگوگیری کند ،باید او را
بهصورت حضوری ببیند و بهصورت روزمره با او در تعامل باشد .فضای مجازی خیلی این
امکان را نمیدهد که استادان بتوانند منش واقعی و شخصیت حیییی و غیربازنماییشدۀ خویش
را در اختیار دانشجویان قرار دهند .در فضای انتیالی ،تصویری که از استاد ایجاد میشود،
مجازی است و با کنه و واقعیت شخصیت استاد فاصلۀ زیادی دارد؛ بنابراین در فضای سایبر،
تعامالت استاد-دانشجو در بعد انتیال اطالعات افزایش پیدا کرده ،اما ارتباطات بیواسطۀ
دانشجو با استاد و بیان روزمره و بدون واسطۀ مسائلشان ،تا حد زیادی کاهش یافته است.
رندال کالینز در اثر جامعهشناسی فلسفهها ،نظریۀ «مناسک تعاملی» را مطرح میکند و از آن
بهمنظور تبیین تعامالت و ارتباطات در اجتماعات علمی بهره میگیرد (کالینز.)23 :2000 ،
مطاب نظریۀ مناسک تعاملی رندال کالینز ،اجزای یک آیین کنش متیابل عبارتاند از:
 .1یک گروه متشکل از حداقل دو نفر که بهصورت فیزیکی گرد هم میآیند؛
 .2آنها یک چیز یا کنش مشابه را در مرکز توجه قرار میدهند و هریک از آنها از اینکه دیگری
نیز همین فضای توجه را حفظ میکند ،آگاه است؛
 .3آنها در یک حالت یا احساس مشترکاند؛
 .4شرکتکنندگان احساس میکنند اعضای یک گروهاند که به یکدیگر تعهدات اخالقی دارند.
هر چیزی که آنها در طول کنش متیابلشان بر آن تمرکز کرده بودند ،نماد رابطۀ آنها
میشود (کالینز 22 :2002 ،به نیل از خوراسگانی و ماهر)5۷ :1392 ،؛
 .5افرادی که در شعائر حرکت میکنند ،بهشدت در میابل کنشها از انرژی احساسی سرشار
میشوند .دورکیم این انرژی را «نیروی اخالقی» مینامد؛ به این معنا که شور و اشتیاقی که
افرادی که در شعائر تعاملی درگیر هستند ،به کنشهای قهرمانی ،غیرت و فداکاری وامیدارد
(همان.)58 :
مطاب این نظریه ،افرادی که در مراسم تعاملی شرکت میکنند ،با توجه به شدت تعامل،
سرشار از انرژی عاطفی میشوند .انرژی عاطفی را میتوان مانند انگیزشهای اجتماعی تلیی
کرد که در موقعیتهای کنش متیابل رویارویی ایجاد میشوند و پویاییهای آتی رفتارهای افراد
را فراهم میکنند (قانعیراد.)69-6۷ :1385 ،
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همانطور که ذکر شد ،یکی از ویژگیهای مناسک تعاملی ،رویارویی کالبدی است .در
فضای سایبر ،الگوی غالب مناسبات و تعامالت استاد -دانشجو که پیشتر بهصورت رویارویی
کالبدی رخ می داد ،به تعامالت آنالین و مجازی تغییر شکل داده است .طب نظریۀ کالینز ،تغییر
الگوی تعامالت مذکور ،با کاهش انرژی عاطفی و کاهش تبادل و چرخش سرمایۀ فرهنگی بین
کنشگران علمی همراه است .با کاهش عواطف ،احساس هویت گروهی مشترک ،اعتماد متیابل
و تعهدات اخالقی کنشگران علمی (استاد-دانشجو) به یکدیگر نیز کاهش خواهد یافت و
درنتیجه به افسردگی و انفصال از اجتماع مقلی منجر میشود و میزان خالقیت ،پویایی،
اثربخشی ،انگیزۀ مشارکت و درمجموع بهرهوری این کنشگران علمی (استاد-دانشجو) تا حد
زیادی کاهش مییابد.

روششناسی تحقیق
روش بهکارگرفتهشده در این تقیی  ،کیفی از نوع پدیدارشناسی است .ابزار اصلی تقیی
مصاحبۀ عمی نیمهساختاریافته است .عالوه بر مصاحبه ،از مشاهده نیز بهعنوان ابزار کمکی و
بهمنظور افزایش پایایی تقیی استفاده شد .جامعۀ آماری مطالعه ،شامل اعضای هیئتعلمی شهر
تهران در برخی از رشتههای علوم انسانی مرتبط با موروع بود .در این تقیی  ،هم تجربۀ زیستۀ
این افراد بهعنوان استاد در تعامل با دانشجویان در شرایط شیوع پاندمی کووید  19در فضای
مجازی مد نظر بود و هم از آنان خواسته شد نظر خود را بهعنوان یک متخصص و مطلع کلیدی
دربارۀ موروع تقیی بیان کنند .از اینرو منط نمونهگیری ،بهصورت هدفمند و با استفاده از
راهبرد رنجیرهای یا گلولهبرفی بود .در ادامه ،مشخصات مصاحبهشوندگان آمده است.
جدول  .1مشخصات مصاحبهشوندگان
عنوان مؤسسۀ /دانشگاه

ردیف

مرتبۀ علمی

1

دانشیار

2

دانشیار

مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

3

استادیار

مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

4

استادیار

5

استادیار

مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالی

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و
ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی

رشتۀ تخصصی

جنس

حیوق اسالمی

مرد

فلسفه

مرد

جامعهشناسی

مرد

علومارتباطات

زن

علومارتباطات

زن
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ردیف

مرتبۀ علمی

عنوان مؤسسۀ /دانشگاه

رشتۀ تخصصی

جنس

6

استادیار

مؤسسۀ حکمت و فلسفه

فلسفۀ علم

مرد

۷

دانشیار

دانشگاه الزهرا

جامعهشناسی

مرد

8

استادیار

مرکز تقیییات سیاست علمی کشور

فلسفۀ علم

مرد

9

دانشیار

دانشگاه تهران

جامعهشناسی

مرد

10

استادیار

آموزش عالی

زن

11

استادیار

جامعهشناسی

مرد

12

دانشیار

مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

علوم تربیتی

مرد

13

استادیار

دانشگاه صدا و سیما

علوم سیاسی

مرد

14

استادیار

مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جامعهشناسی سیاسی

زن

15

استادیار

دانشگاه تهران

ارتباطات

مرد

16

استاد

دانشگاه خوارزمی

آموزش عالی

مرد

1۷

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

جامعهشناسی

زن

18

استادیار

دانشگاه رفاه

جامعهشناسی

زن

19

استادیار

دانشگاه سوره

جامعهشناسی

مرد

20

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

زن

مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالی
مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالی

در این پژوهش ،از مصاحبه با بیست نفر از افراد نمونه ،اشباع نظری حاصل شد .همچنین
در انتخاب افراد نمونه ،راهبرد حداکثر تنوع بهلقاظ ویژگیهایی مانند سن ،جنسیت ،رشته
تقصیلی و مرتبۀ علمی رعایت شد.
درخصوص راهبردهای افزایش اعتبار در این تقیی

باید گفت که تکنیک زاویهبندی

بهلقاظ دادهها (بهدلیل جمعآوری دادهها از طیف مناسبی از مصاحبهشوندگان) و بهلقاظ روشی
(استفاده از روش مشاهده) در این کار رعایت شد .همچنین در انتهای هر مصاحبه و بعد از
جمعبندی نظرات ،موارد مجدداً با مصاحبهشونده ارزیابی شد .بهمنظور افزایش پایایی تقیی نیز
با مستندسازی دقی تمام مراحل ،امکان وارسی دادهها و فرایند تقیی بهوجود آمد.
درنهایت متن مصاحبهها پیادهسازی و از طری کدگذاری باز و مقوری تجزیه و تقلیل
شدند .بدین منظور و با هدف افزایش سهولت و دقت کدگذاری ،از نرمافزار مکسکیودا
( )Maxdaاستفاده شد.
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یافتهها
در تجزیه و تقلیل دادهها ،ابتدا کدگذاری باز انجام شد که طی آن ،بیش از  500مفهوم و 83
میوله و سپس در مرحلۀ کدگذاری مقوری  29میولۀ اصلی استخراج شد که در ادامه به
نمونهای از این میولهها اشاره شده است.
جدول  .2نمونهای از مقولههای مستخرج از مصاحبهها
مقولهها
کاهش هزینۀ رفتوآمد
کاهش هزینۀ شرکت در کالس ،همایش ،سخنرانی ،نشست و...
سهولت ارتباط با استادان در هر ساعت از شبانهروز
سهولت ارتباط با استاد راهنما از راه دور

مقولههای اصلی
افزایش و سهولت تعامل ،همکاری و
مشارکت علمی و کاهش هزینههای برقراری
تعامالت

وجود شکاف طبیاتی و دیجیتالی در جامعه
مشکل دسترسی برخی از دانشجویان به تجهیزات و فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی (دسترسینداشتن به لپتاپ ،گوشی هوشمند،

بازتولید شکاف دیجیتال و بیعدالتی

تبلت و)...

آموزشی

مشکل دسترسی برخی دانشجویان به اینترنت پرسرعت و ارزان
نابرابری امکانات فضایی و خانوادگی دانشجویان
کاهش آزادی بیان استادان در فضای مجازی
افزایش امکان نظارت و رصد حاکمیت بر مقتوای تولیدشده در
فضای مجازی

کاهش اعتماد متیابل ،امنیت و آزادی بیان

کاهش اعتماد متیابل میان استاد و دانشجو در کالس درس
افزایش خودسانسوری برخی استادان و دانشجویان
کاهش تأمل و امکان بازاندیشی در تعامالت آموزشی
کاهش امکان نظارت استادان بر کالس درس
کاهش تمرکز دانشجو و استاد در کالس درس

کاهش کنترل و نظارت ،تأمل و تمرکز در
کالس درس

کاهش ابزارهای مختلف انتیال معنا (چشم ،بدن و)...
زدودهشدن تعامالت و ممکننبودن استفاده از زبان بدن

کاهش بازخوردگیری ،پویایی و بالغت

اطالعنداشتن از میزان فهم دانشجویان از مطالب آموزشی

تعامل

اطالعداشتن از تطبی مقتوای ارائهشده با میزان فهم دانشجویان
نداشتن مهارت در استفاده از امکانات آموزشی فضای مجازی

نداشتن آمادگی ذهنی ،مهارتی و اطالعاتی

نداشتن آمادگی ذهنی افراد در حرکت از فضای واقعی به مجازی

افراد در مواجهه با فضای سایبر
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مقولهها

مقولههای اصلی

آشنانبودن و عادت به فضای جدید
نبود سواد دیجیتالی مناسب بهویژه در استادان نسل قدیم
ناتوانی در برگزاری کالسهای مجازی بهویژه در استادان نسل
قدیم
عدم شکلگیری طوفان فکری و هماندیشی در کالسهای درس
سطقیبودن تعامالت

کاهش کیفیت ،عم  ،استمرار و انگیزۀ

استمرارنداشتن تعامالت در طول زمان

تعامالت و همکاری علمی

افزایش فردگرایی در فضای مجازی

در ادامه ،یافتههای تقیی  ،متناسب با سؤال اصلی پژوهش با دو عنوان کلی فرصتها و
تهدیدهای ناشی از تغییر الگوی تعامالت استاد-دانشجو از حالت رویارویی به حالت برخط
آمده است.
الف) فرصتهای ناشی از تغییر الگوی تعامالت استاد-دانشجو از حالت رویارویی به حالت
برخط
افزایش حجم ،سرعت و تنوع انتیال اطالعات و به اشتراکگذاری دانش :در فضای سایبر امکان
نمایش و استفاده از دادههای چندرسانهای بهعنوان ابزار کمکآموزشی بیشازپیش فراهم
شده که به استادان و دانشجویان در انتقال محتوای آموزشی با حجم ،سرعت و گسترۀ
بیشتری به فضای واقعی کمک بسیاری کرده است.

در این خصوص یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد معتید بود« :اون (آموزش آنالین)
تعامالت بین استاد و دانشجو رو یه جاهایی مواجه با مسئله و مشکل هم میکنه .خب میدونیم
که وقتی این انتیال صورت میگیره ،از یه طرف حجم و سرعت دادهها و اطالعاتی که دستگیر
آدمها میشه ،قابلتوجه هست؛ این خودش یه نیطۀ قوته».

یکی دیگر از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد اظهار داشت« :اشتراکگذاری دانش باز ،یه
قوته که اینجا بهوجود میآد و این اشتراکگذاری یه حالت پایدار هم داره».
اشتراک دانش ،مقدود به فضای کالسهای درس نیست .یکی از اعضای هیئتعلمی

پژوهشی زن در این خصوص گفت« :اما فضای خیلی خوبی رو به وجود آورده .قبالً بهاشتراک
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گذاری وبینارها به این شدت نبود .اگه منظم باشید و سرچ کنید ،بهخوبی میتونید تو وبینارهای
داخلی و خارجی شرکت کنید».
ذوالفیاری و همکاران ( )1388نیز در تقیییشان به مزایای آموزش مجازی مانند سهولت
دسترسی به حجم زیادی از اطالعات و دانشهای موجود در جهان و دسترسی سریع و بهموقع
اطالعات در زمان اندک اشاره کردهاند.
انعطافپذیری مکانی و زمانی ،افزایش و سهولت تعامل ،همکاری و مشارکت علمی ،و کاهش
هزینههای برقراری تعامالت :اینترنت بر مقدودیتهای نهادی ،فضایی و زمانی غلبه میکند.
درنتیجه تبادل اطالعات ،شیوههای ارتباطات و منابع کنش بهبود مییابد و بسیج شهروندی و
مشارکت دموکراتیک تیویت میشود (کاوادا 2015 ،به نیل از احمدی و علیپور.)41 :1398 ،
با انعطافپذیری مکانی و زمانی در تعامالت سایبری ،دسترسی دانشجویان در  24ساعت
شبانهروز به استادان فراهم شده است .از طرفی ،هزینههای رفتوآمد برای شرکت در همایشها،
نشستها ،سخنرانیها و جلسات علمی تا حد زیادی کاهش یافته و در زمان صرفهجویی شده است.

در این زمینه ،یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد نیل کرد« :مثالً االن شما بهراحتی می
تونید هرجای دنیا یه مشاوری داشته باشید؛ درحالیکه انگار قبالً یه کم سخت بود .االن میتونه
بیاد تو جلسه .حضوری هم شرکت کنه .آنالین حرف بزنه .مشاوره بده .تو جلسۀ گروه بیاد؛
مثالً بیاد تو جلسۀ دفاع .یه خرده این تعامالت رو زیاد کرده و این کمک میکنه که درواقع یه
خرده از قید زمان و مکان کنده بشیم .خیلی منعطف شده مکان .شما میتونی تو خونهت نشسته
باشی و این مکان رو که تضعیف کرده و زمان ارتباطات رو هم تسهیل کرده .االن دیگه وقت
اداری خیلی معنی نمیده .خوب شما هشت شبم میتونید جلسه بذارید .خوب هرکسی از
خونهش میآد تو جلسه».
حذف سلسلهمراتب علمی و افزایش برابری :یکی دیگر از ویژگیهای فرصتآفرین
فضای سایبر ،حذف سلسلهمراتب علمی و افزایش برابری است .تعامالت آموزشی در
فضای سایبر با کاهش فاصلۀ قدرت میان استادان و دانشجویان ،در بلندمدت از الگوی
سنتی آموزش که استادمحور بود ،به الگوی جدید آموزش که دانشجومحور است ،تغییر
شکل خواهند داد.
نتایج تقیی کیان ( )1393نیز مؤید این مطلب است .این نتایج نشان میدهد ساختار روابط
آموزشی استاد-دانشجو در فضای مجازی دیگر نمیتواند در قالب رویکرد باال-پایین پیش رود.
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بهنظر میرسد الزامات درگیرشدن در تدریس و یادگیری مجازی ،روابط استاد-دانشجو را از
رویکرد سلسلهمراتبی رایج در فضای حضوری ،خارج کرده و آن را به فضایی دموکراتیکتر
کشانده است .این فضای جدید ،ارتباط آموزشی دانشجو با استاد را در هر زمان و مکان فراهم
ساخته است و دانشجویان بیش از آنکه به ارتباط حضوری بسنده کنند ،راههای دیگری برای
ارتباط در خارج از ساعات دانشگاه با استاد ابداع کردهاند.

یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد ،مورد مذکور را اینگونه اظهار میکند« :تو یکی از
دانشگاههای مادر ،یکی از این استادان حمله کرده بود که دانشجویان چه حیی دارن پیام بدن به
من .تماس بگیرن به ایمیل من .من تا اجازه ندادم .با شیوۀ مستبدانهای که نسل اول تا حدودی
اقتدار معلمانه و آموزشی تو اون میبینه بهدلیل اینکه آشنا نیست .نمیدونه فضای مجازی نوعی
دموکراسی رو تو ذات خودش داره و نمیشه کاریش کرد .فضای آموزشی ،پتانسیل تکثر علم و
تقصیل دانش و تجربه داره و این امکان رو به همه میده کوچیک و بزرگ از همۀ مناط شهر
و کشور و اعیان و رعفا ،همه امکان دسترسی و ورود به این شبکه رو داشته باشن .این فرصت
رو فراهم میکنه».
وسعت گسترۀ مخاطبان :فضای مجازی بهدالیلی مانند انعطافپذیری زمانی و مکانی ،کاهش
هزینههای رفتوآمد و افزایش سهولت تعامل ،موجب وسعت گسترۀ مخاطبان شده است.

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد در این مورد معتید بود« :مثالً من تو دانشگاه
روزی این آمادگی رو دارم که اگر زیرساختهای الزم وجود داشته باشه ،تو چارچوب
مسئولیت اجتماعی بخشی از دانش دانشگاه رو بهویژه اون بخشی که حالت عمومی هم داره به
خونوادهها هم منتیل کنیم؛ چون دانشی که شما االن دارید به دانشجوها انتیال میدید ،یه
جاهایی فیط دانشجو نیست؛ حتی خونوادۀ اونم هست .گاهی مخاطبا تو فضای مجازی ممکنه
خیلی بیشتر از مخاطبای یه کالس باشن؛ مثالً تو یه کالس سی یا چهل نفر مخاطب داشتید ،اما
تو فضای مجازی ممکنه خیلی بیشتر بشن .این میتونه یه جایی یه قوت باشه .درواقع گسترۀ
مخاطبا تو فضای مجازی بیشتره».
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افزایش امکان شبکهسازی :فضای سایبر با امکاناتی که دارد ،بستر مناسبتری برای امکان
شبکهسازی افراد در مقایسه با فضای فیزیکی ایجاد کرده است .شبکهسازی نیز به افزایش
تعامالت علمی ،همافزایی و دانشافزایی میان کنشگران علمی منجر خواهد شد.

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد ،در این خصوص گفت« :من میگم فضای مجازی
این فرصت و شبکه درستکردن و شبکۀ اندیشیدن رو بیشتر فراهم کرده».
افزایش فرصتهای تعاملی جدید و دریافتهای علمی درونمرزی و برونمرزی :فضای
سایبر با درنوردیدن مرزهای زمانی و مکانی موجب افزایش فرصتهای تعاملی و دریافتهای
علمی درونمرزی و برونمرزی استادان و دانشجویان شده است .بهدالیلی مانند کاهش
هزینههای رفتوآمد ،و انعطافپذیری زمانی و مکانی ،امکان شرکت در بسیاری از رویدادهای
علمی برونمرزی و درونمرزی ،برای استادان و دانشجویان ،بیشازپیش فراهم شده است.
تعامالت مجازی همچنین فرصت بیشتری برای فعالیتهای ترویج علم ایجاد کرده است .در

این مورد یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد بیان کرد« :این ایام قرنطینه باعث شده خیلی
از اعضای هیئتعلمی تو فضای مجازی کمابیش شروع کنن به تولید و نوشتن چیزایی از رشتۀ
خودشون ،اما برای عموم مردم؛ چون وقت بیشتری دارن و این رسانه هم تبدیل به رسانۀ اصلی
شده .برای همین مثالً خیلیها ممکنه کانال تلگرام درست کنن ،وبالگ درست کنن و فیسبوک
و اینستاشونو فعال کرده باشن و برای عموم بنویسن .اینم تو جهان علم و دادوستد علمی مهمه».

در همین مورد یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد ،معتید بود« :فضای مجازی میتونه
مقدودیتهای ما رو بهدلیل تقریم و ...از بین ببره .میتونه اثرگذاری ما رو در خارج از مرزها
بیشتر کنه و دریافت علمی ما رو افزایش بده».
ب) تهدیدهای ناشی از تغییر الگوی تعامالت استاد-دانشجو از حالت رویارویی به حالت
برخط
در کنار فرصتهای فوق ،مناسبات آموزشی استاد-دانشجو در فضای سایبر ،با تهدیدها،
مشکالت و موانعی نیز مواجه هستند که اهم آنها عبارتاند از:
مشکل دسترسی به منابع علمی الکترونیکی :یکی از مشکالت اساسی تعامالت آموزشی در
فضای سایبر ،مشکل نبود یا کمبود منابع علمی الکترونیکی است .یکی از اعضای هیئتعلمی

آموزشی مرد در این خصوص گفت« :باالی  90درصد انتشارات ما انتشارات کاغذیه؛ انتشارات
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الکترونیک نیست .دانشجوی من میگه من االن کتابخونه نمیتونم برم .میگم ما این پنج تا
کتاب رو باید تو این درس مرور بکنیم؛ میگه من یکیشم ندارم .بانکهای منابع الکترونیک ما،
ویژۀ دانشگاهها اینیدر قوی نیست ...مثالً االن هی داریم سرچ میکنیم اینور اونور که این منابع
رو در اختیار دانشجو قرار بدیم .این خودش یه مسئله و معضلیه که کیفیت کار رو تا اندازهای
میآره پایینتر».
نداشتن آمادگی مهارتی و ذهنی برخی افراد در مواجهه با فضای سایبر :طب نظریۀ شکاف
دیجیتالی ون دایک ،نابرابری فیط در دسترسی به اطالعات و فناوری نیست ،بلکه در مهارت
استفاده از فناوری و سواد دیجیتالی نیز وجود دارد (رحیمی و همکاران .)1395 ،در این
خصوص ،برخی از اعضای هیئتعلمی بهویژه اعضای هیئتعلمی مسنتر بهدلیل نداشتن سواد
دیجیتالی مناسب ،توانایی برگزاری کالسهای مجازی را ندارند یا در برگزاری این تعامالت با
مشکل مواجه هستند .این نداشتن مهارت کافی ،به مناسبات آموزشی استاد-دانشجو در فضای
سایبر رربه خواهد زد .برخی از استادان در کنار نداشتن آمادگی مهارتی ،بهدلیل نداشتن آمادگی
ذهنی نیز در مواجه با پدیدۀ مجازیشدن تعامالت علمی با مشکل مواجه میشوند.

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد اظهار کرد« :یکی از گپهایی که ما تو دانشگاه
داریم ،شکاف دیجیتاله .نسل جدید و جوون با فضای مجازی و دیجیتال آشنایی بیشتری دارن و
نسل استادان خبره خیلی با این فضا آشنا نیستن .اینا بچههای بومی این فضا هستن و استادان،
مهاجران به این فضا هستن».

دربارۀ نداشتن آمادگی ذهنی ،یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد گفت« :منتها بهنظرم
جوامع تعامالت مجازی رو جدینگرفتن بهدالیل مختلف ،یکی از عادات رفتاری ما بود .ما از
این عادات رفتاری لذت میبریم و وقتی مسائل جدیدی پیش میآد ،دچار چالش میشیم و یه
کم دوری میکردیم».
در همین راستا ،نتایج تقیی جهانیان و اعتبار ( )1391نشان میدهد دانشجویان شرکتکننده
در دورههای آموزشی مجازی ،از روش آموزش الکترونیکی دانشگاه ررایت ندارند و هنوز هم
شیوۀ آموزشی استادمقور (آموزش رودررو و در کالس) بهمنظور تدریس دروس دانشگاهی و
در سطح آموزش عالی ترجیح داده میشود.
بازتولید شکاف دیجیتال و بیعدالتی آموزشی :در داخل کشور ،تجمع بیشتر امکانات آموزشی
در مراکز استانی و حضور جمعیت زیادی از فراگیران و مربیان در مناط دوردست ،مقروم و
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روستایی ،هزینهبربودن فناوری اطالعات و ارتباطات موجب میشود امکان دسترسی و استفادۀ
یکسان از فناوری اطالعات و ارتباط فراهم نباشد (اشرفی فشی و عبدالهی.)119 :1395 ،
بسیاری از افراد جامعه به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی دسترسی ندارند یا دسترسی بسیار
مقدودی دارند .از جملۀ این افراد میتوان به دانشجویان ،بهویژه دانشجویان مناط مقروم
اشاره کرد که بهدالیلی از جمله دسترسینداشتن به لپتاپ ،گوشی هوشمند ،تبلت ،اینترنت
پرسرعت و ارزان و مواردی از این قبیل ،برای شرکت در کالسهای مجازی دانشگاه دچار
مشکل میشوند و حتی مجبور به حذف ترم خواهند شد.

در این مورد یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد گفت« :تعدادی از دانشجوهای مناط
مختلف کشور اصالً از دست دادن .نتونستن وارد بشن به کالسهایی که براشون درنظر گرفته
شده؛ یعنی مجبور شدن ترمو حذف کنن .برخی درسشونو حذف کردن؛ چون امکانات وارد
شدن به فضای مجازی رو نداشتن .اگر هم داشتن ،بهلقاظ دسترسی به اینترنت پرسرعت مشکل
داشتن و بهدلیل سرعت پایین ،دانشجو بیرون انداخته میشد از کالس .تو دریافت صدا و
تصویر مشکل داشتن».
کاهش اعتماد متیابل ،امنیت و آزادی بیان :فضای مجازی با افزایش امکان رصد و نظارت بر
مقتوای تولیدشده ،به کاهش اعتماد متیابل ،امنیت روانی و آزادی بیان استادان و دانشجویان در
کالسهای درس الکترونیکی منجر شده است .این مسئله بهویژه در برخی رشتههای علوم
انسانی که نیازمند آزادی بیان و وجود فضای انتیادی بیشتری در میایسه با سایر رشتهها است،
موجب خودسانسوری استادان و دانشجویان در بیان برخی مطالب شده و ممکن است به فرایند
یادگیری دانشجویان رربه بزند.

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد در این مورد گفت « :اگر حاکمیت بخواد ،امکان
رصدکردن و مداخلهکردن رو بیشتر به این تعامالت میده؛ یعنی اگه شما دیگه همه چیتون رو
فضای مجازیه؛ اینا میتونه نگرانکننده باشه؛ چون اگه بخشهایی از حاکمیت بخوان مانیتور
کنن ،این امکان رو االن بیشتر دارن .پس اینم میتونه یه خطر بالیوه باشه؛ یعنی آزادی کمتری
احساس میکنند استادان برای بقثهاشون .اصوالً تو علوم انسانی کالس مقیطیه که استاد اونجا
راحتتر حرف میزنه تا پشت یه تریبون رسمی .خب وقتی که اینو آنالین دارید و ثبت و ربط
میشه .بعداً می تونن اینو دربیارن و بگن آقا شما اینو گفتید ،اونو گفتید .بیشتر امکان مانیتورینگ
رو به حاکمیت میده».
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یکی دیگر از پیامدهای ذهنی منفی ،کاهش اعتماد متیابل است .یکی از اعضای هیئتعلمی

آموزشی زن ،در این مورد اظهار داشت« :این احساس اعتماد متیابل برای بیان نکات تو تعامالت
استاد با دانشجو کم شده».
مقدودیت شناخت دانشجویان خاص و مستعد :فضای سایبر ،امکان شناخت عمی و دقی
دانشجویان و تفاوتهای آنها را به استادان نخواهد داد .زمانی که دانشجویان نتوانند با تمام
توان خود در بقثهای کالسی مشارکت کنند ،استاد نیز نخواهد توانست سره را از ناسره
بهراحتی تشخیص دهد .از اینرو امکان نخبهشناسی در نظام آموزشی تا حد زیادی کاهش
مییابد و با دانشجویان مستعد و غیرمستعد برخورد یکسانی خواهد شد.

یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد ،در خصوص این موروع معتید بود« :بهسختی
میتونم تو کالسهای مجازیم دانشجوهای خاص و مستعد رو بشناسم».
کاهش بازخوردگیری ،پویایی و بالغت تعامل :همواره و در همۀ تعامالت ،بخشی از معنا از
طری زبان بدن منتیل میشود .در تعامالت مجازی با بدن زدودهشدن تعامالت ،امکان استفاده از
زبان بدن کاهش می یابد و این پدیده به اختالل در انتیال معنا ،کاهش پویایی و بالغت تعامل
استاد-دانشجو منجر میشود و درنهایت یادگیری را با مشکل مواجه خواهد کرد .در این مورد

یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد بیان کرد« :تضعیف بدنمندی تعامالت و حذف بدن از
مناسبات اجتماعی و انسانی و این خیلی مهمه و بهنظرم آموزش ،چه عالی و چه تو مدرسه ،با
این ورعیت تداومش غیرممکنه و آموزشی اتفاق نمیافته».

یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی زن نیز گفت« :بههرحال تو همۀ این مقیطها از تمام اون
ابزارهای سنتی که معلم در اختیار داره برای انتیال مطلب ،یه تعدادشو از دست داده .مهمترینش
همین ارتباط چهره به چهرهست و استفاده از زبان بدن و ارتباط تصویری .بهنظر ممکنه بیاد که اینا
تو برخی از رشتهها خیلی مؤثر نیست؛ درحالیکه خیلی مؤثره .شاید بهنظر برسه تو رشتههای علوم
انسانی ،مثالً مدرسش بیشتر انگار سخنرانی میکنه و ارتباط رویارویی مهم نیست؛ درحالیکه خیلی
مهمه .وقتی این ابزار گرفته میشه ،مکالمه خیلی وقتا نامفهوم میمونه».
عالوه بر این ،تعامالت مجازی امکان بازخوردگیری استادان از فهم مطالب درسی توسط
دانشجویان را کاهش میدهد .از این رو استادان امکان اطالع از میزان فهم دانشجویان از
مطالب آموزشی را نخواهند داشت و در مناسبات آموزشی خود ،با دانشجویان دچار مشکل
خواهند شد.

فرصتها و تهدیدهای ناشی از مجازی شدن تعامالت استاد و 779 ...

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد در این خصوص اظهار داشت« :من خودم وقتی
اینجوری درس میدم ،احساس میکنم تو خأل هستم ...بههرحال مکالمه یه چیزیه که میدار
زیادی شما اطالعات بصری از مقیط ،از زبان بدن و چهرۀ طرف میگیرید و مدام خودتون رو
با اون تطبی میدید .وقتی این قسمتش قطع میشه ،حتماً ررر و لطمه میزنه».
کاهش تعامالت غیررسمی و عاطفی :برخالف تصور عمومی ،فاصلۀ فیزیکی و فاصلۀ
اجتماعی کامالً جدا از هم نیستند ،بلکه درهمتنیدهاند .نمیتوان فاصلۀ فیزیکی بین آدمها
داشت؛ بهگونهای که مناسبات اجتماعی تغییر نکند و بهطور خاص صمیمت تجدید ساختار
نیابد (پیکوتیک 2020 ،بهنقل از خانیکی.)76 :1399 ،

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی زن در این مورد نیل کرد« :یکی دیگه از مشکالت
فضای مجازی اینه که فضاهای غیررسمی قدیمی رو به رسمیت نمیشناسه؛ یعنی به هم زده.
فضای جدیدی هم برای این گفتگوهای غیررسمی در اختیار نذاشته».

یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی مرد گفت« :تو فضای مجازی اون رابطۀ استاد
دانشجویی شکل نمیگیره؛ یعنی این رابطه یه بخشش عاطفیه .عاطفی به این معنا نیست که
صرفاً استاد دانشجوها رو دوست داره یا دوست نداره .نه همون فضاهه یه احساساتی در
درونش منتشره تو اون فضای بین استاد و دانشجو و این قطعشدن رابطه ،اون عمل استادی رو
هم نقیف میکنه».
کاهش شور جمعی و انگیزۀ مشارکت دانشجویان :به تعبیر کالینز ،در تعامالت مجازی
بهدلیل کاهش فضای توجه نمادین و همچنین کاهش صمیمیت و تعامالت غیررسمی ،انرژی
عاطفی و انگیزۀ افراد برای مشارکت و تعامل کمتر از فضای حضوری خواهد بود .حضور
دانشجویان در کالسهای درس و در کنار سایر دانشجویان ،نوعی شور جمعی برای مشارکت
ایجاد خواهد کرد که در تعامالت مجازی بهدلیل حضورنداشتن در جمع ،کاهش خواهد یافت.
عالوه بر دانشجویان ،استادان نیز با حضور در جمع دانشجویان از شور جمعی و انگیزه بیشتری
برای تدریس برخوردار خواهند بود تا زمانی که از پشت مانیتور منزل یا دفتر کارشان ،با
دانشجویان تعامل داشته باشند.

مشکل مذکور را یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد ،اینگونه نیل کرد« :شور جمعی
کالس کم شد .وقتی در حالت حضوری حرف میزدیم تعامل ایجاد میشد .مثالً میشه اون
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کالس حضوری رو در کنار گروه واتساپی داشت؛ یعنی تلفی این دو تا میتونه خیلی ایدئالتر
باشه .منتها حذف حضوری با آنالین جبران نمیشه».
دربارۀ کاهش انگیزۀ مشارکت نیز یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی زن نیل کرد:

«میدونید اینتراکشن (تعامل) ،درواقع یه کانتریبیوشن (مشارکت) فعال میخواد .اون مشارکت
فعال تو کالسهای مجازی رخ نمیده».
کاهش کنترل و نظارت ،تأمل و تمرکز در کالس درس :فضای سایبر ،امکان نظارت و کنترل
استادان را بر کالس درس و دانشجویان کاهش داده است .نظارت و کنترل در فضای تعاملی جدید
نیازمند مهارتهای متفاوتی با نظارت حضوری بر کالسهای درس است که اغلب استادان هنوز
به آن سطح مهارتی دست نیافتهاند .تجهیزات و زیرساختها نیز تا حد امکان کنترل دانشجویان را
به استادان میدهند ،اما امکانات مذکور در حال حارر در حدی نیستند که بتوان مانند فضای
حضوری بر کالس درس مسلط شد .این امر به کاهش تمرکز استادان و دانشجویان در کالس
درس منجر خواهد شد و بر کیفیت یاددهی و یادگیری تأثیر منفی خواهد داشت.

در این خصوص یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشی زن اظهار داشت« :اما در حالت
حضوری ،دانشجوها تمرکز بیشتری دارن و نمیتونن فرار کنن .بچۀ خود من یهو دراز میکشه.
خب دانشجو هم این کار رو میکنه و کنده نمیشه از یه فضایی که وارد فضای دیگری بشه».

یکی دیگر از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد گفت« :تمرکزی که من داشتم سر کالس و
میتونستم داشته باشم و تمرکزی که دانشجویان من میتونستن داشته باشن ،تو این الگوی
آنالین عمالً دیگه خبری ازش نیست».
درمورد کاهش کنترل و نظارت بر دانشجویان ،یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد

اظهار داشت« :تو فضای مجازی ممکنه دانشجویی بهظاهر سر کالس باشه ،ولی عمالً سر کالس
نباشه یا حتی ممکنه کس دیگهای با آیدی اون اومده باشه و وارد شده باشه و شما متوجه
نباشید .حاال راههایی برای کنترل این هست ،اما معموالً خیلی زحمت زیادی داره».

فرصتها و تهدیدهای ناشی از مجازی شدن تعامالت استاد و 781 ...

کاهش کیفیت ،عم  ،استمرار و انگیزۀ تعامالت و همکاری علمی :در فضای مجازی،
تعامالت علمی غالباً سطقی هستند و به موروعات مشخصی مقدود میشوند و حالت طوفان
فکری و هماندیشی در کالسهای درس مانند تعامالت رویاروی رخ نخواهد داد .بهلقاظ کمی،
شاید در فضای مجازی روابط تسهیل شوند و گسترش یابند ،اما بهلقاظ کیفی و عم  ،دچار
کاهش خواهند شد.
دربارۀ کاهش کیفیت ،عم و استمرارنداشتن تعامالت ،یکی از اعضای هیئتعلمی زن

گفت« :چیزی که االن وجود داره اینه که ما با دنیا وارد ارتباط شدیم ،اما این ارتباط تو سطقه.
ما یه عالمه وبینار و نشست مشترک داریم برگزار میکنیم ،ولی اونا به کارهای بینالمللی
مشترک و پروژههای مشترک بینالمللی ختم نمیشه .معموالً در حد همون وبینار باقی میمونه و
بعد ارتباط قطع میشه تا وبینار بعدی .از این نظر فکر میکنم به توسعۀ کمی کمک کرده تا
توسعۀ کیفی».
تعامالت مجازی موجب کاهش انگیزۀ استادان برای تدریس میشود .یکی از اعضای

هیئتعلمی آموزشی مرد در خصوص این موروع معتید بود« :هر استادی یهسری اهداف آموزشی
اختصاصی هم داره .اگر این اهداف تقی پیدا نکنه .انرژی پرشدگی عاطفیشو از دست میده و
بعدش دیگه بیانگیزه میشه .این میتونه یه تأثیر منفی باشه که روی خود استاد میذاره».
از طرفی ،تعامالت مجازی ،انگیزۀ دانشجویان را نیز برای یادگیری کاهش میدهد .در این

مورد یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی زن بیان کرد« :سؤالهای بعد از کالس و روابط و
اتاق استاد و شکلگیری بقثها کم شده .نهایتاً از طری ایمیل و فضای مجازی سؤال میپرسن؛
درحالی که شما در حالت حضوری بعد از کالس به استاد دسترسی دارید و این تعامل ،انگیزه و
شوق یادگیری رو در دانشجویان ایجاد میکنه».
در همین راستا ،نتایج تقیی قربانخانی و صالقی ( )1395مؤید تضعیف تعامالت استاد-
دانشجو در آموزشهای مجازی در ایران است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد در ابتدا
آموزش مجازی صرفاً برای دانشجویان به گرفتن مدرک و ارتیای شغلی وابسته است و تعامل
دانشجو-استاد و دانشجو-دانشجو بسیار رعیف است.
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کاهش جامعهپذیری دانشجویان :گسترش تعامالت مجازی ،با کاهش امکان تعامل رویارویی
افراد در فرایند جامعهپذیری آنها اختالل ایجاد خواهد کرد .نتایج تقیی فارسینژاد ( )1389نیز
مؤید اختالل در فرایند جامعهپذیری دانشجویان در تعامالت مجازی است.

یکی از اعضای هیئتعلمی آموزشی مرد در این خصوص بیان کرد« :اگه بپذیریم که فرایند
اجتماعیشدن یه فرایند تمام عمریه ،اینجوری نیست که دانشجو یا دانشآموز میآد تو مقیط
آموزشی جامعهپذیر میشه میره بیرون .نه! این ادامه داره .خود استاد هم همینطوره و بییۀ
آدمها هم در حال همین تقول مداوم و جامعهپذیری مجدد هستند .این در تعامالت رویارویی
اتفاق میافته .تعامالت مجازی این تکامل و پرورش شخصیتی رو دچار اختالل میکنه».
نتایج تقیی کیان ( )1393نشان داد در مقیط مجازی بهدلیل نبود ارتباط رودررو و الگوگیری
دانشجو از استاد و دیگران ،زمینۀ تربیت چندان فراهم نیست .دانشجوی مجازی با امکان مشاهدۀ
واکنشهای روزمرۀ استاد و الگوگیری از سبک اخالقی و تربیتی او مواجه نمیشود.

بحث و نتیجهگیری
فضای سایبر در کنار امکانات و فرصتهایی که برای تعامالت استاد-دانشجو فراهم کرده،
چالشهایی نیز در مسیر آموزش و جامعهپذیری دانشجویان ایجاد کرده است .نتایج تقیی نشان
داد در فضای سایبر ،بهدلیل انعطافپذیری زمانی و مکانی ،سهولت برقراری تعامل بیشتر شده و
هزینههای مادی رفتوآمد کاهش یافته است .نتایج تقیی آرمسترانگ منسا و همکاران ()2020
نیز بیانگر کاهش هزینۀ رفتوآمد و صرفهجویی در مصرف بنزین در زمان شیوع همهگیری
کووید  19بود .نتایج پژوهش آددویین و سویکان ( )2020نیز این افزایش انعطافپذیری در
تعامالت مجازی را تأیید میکند.
عالوه بر این ،یافتهها نشان داد در فضای سایبر ،حجم ،سرعت و تنوع انتیال اطالعات و
بهاشتراکگذاری دانش افزایش یافته است .ذوالفیاری و همکاران ( )1388نیز در تقیی خود به
مزایای آموزش مجازی مانند سهولت دسترسی به حجم بیشتری از اطالعات و دانشهای
موجود در جهان و دسترسی سریع و بهموقع اطالعات در زمان اندک اشاره کردند.
یکی دیگر از ویژگیهای فرصتآفرین فضای سایبر ،حذف سلسلهمراتب علمی و افزایش
برابری میان استادان و دانشجویان است .نتایج تقیی کیان ( )1393نیز مؤید این مطلب است.
با توجه به یافتههای پژوهش ،از جمله فرصتهای دیگر تعامالت مجازی میتوان به وسعت

فرصتها و تهدیدهای ناشی از مجازی شدن تعامالت استاد و 783 ...

گسترۀ مخاطبان ،افزایش امکان شبکهسازی و افزایش فرصتهای تعاملی جدید در فضای
مجازی اشاره کرد.
در کنار فرصتهای مذکور ،تعامالت مجازی استادان و دانشجویان در دورۀ شیوع کووید 19
با چالشهای متعددی نیز همراه بوده است .از جملۀ این چالشها میتوان به کاهش بالغت و
پویایی تعامالت استاد-دانشجو در دورۀ شیوع کووید  19اشاره کرد .یافتهها همچنین بیانگر آن
بود که در فضای سایبر ،استادان امکان نظارت و کنترل کمتری بر کالسهای درس دارند.
درنتیجه تمرکز کمتری برای انتیال مقتوای آموزشی خواهند داشت .عالوه بر استادان،
دانشجویان نیز در کالسهای مجازی بهدلیل حضور در مقیط خانه ،تمرکز کمتری در میایسه با
کالسهای حضوری دارند .نتایج تقیییات زد دوناهو ( )2020و همچنین آددویین و سویکان
( )2020ایجاد اختالل در تمرکز یادگیرندگان در کالسهای مجازی را تأیید کردند .نتایج مطالعۀ
آددویین و سویکان ( )2020نیز مؤید چالش نظارت بر دانشجویان و ارزیابی آنها در یادگیری
آنالین بود.
یکی دیگر از چالشهای تعامالت مجازی ،شکاف دیجیتال و بازتولید بیعدالتی آموزشی در
کشور است .یافتهها نشان داد برخی از دانشجویان بهدلیل شکاف دیجیتال و دسترسینداشتن به
اینترنت پرسرعت و ارزان ،و همچنین دسترسینداشتن به تجهیزات فناورانه و هوشمند مجبور
به حذف ترم شدهاند که این مسئله به بازتولید بیعدالتی آموزشی منجر خواهد شد .یافتههای
پژوهش ام ماتوک و همکاران ( )2021در کشور لیبی نیز مؤید آن است که مانع اصلی آموزش
الکترونیکی ،کیفیت پایین خدمات اینترنت در این کشور در دورۀ شیوع کووید  19است .نتایج
تقیی فخرراد ( )1391نیز نشان داد سرعت پایین اینترنت ،رعف در منابع سختافزاری و
نرمافزاری ،و ناررایتی از کیفیت خدمات بهعنوان چالشهای فنی فناوری مراکز آموزش
الکترونیکی در دانشگاههای دولتی تهران مطرح شدهاند .پرهیزی و همکاران ( )1393نیز در
تقیی خود ،رعف زیرساختهای مخابراتی را از جمله مشکالت فنی آموزش مجازی دانستند.
چالش دیگر نداشتن آمادگی ذهنی و مهارتی افراد در استفاده از فضای مجازی است .بسیاری
از استادان (بهویژه استادان نسل قدیم) و حتی برخی از دانشجویان بهدلیل رعف مهارتی یا نداشتن
آمادگی ذهنی ،امکان استفادۀ بهینه از فضای کالس الکترونیکی را ندارند .درنتیجه مقتوای آموزشی
بهدرستی منتیل نمیشود .یافتههای تقیییات پرهیزی و همکاران ( )1393و فخرراد ( )1391نیز
آشنانبودن مدرسان با آموزش الکترونیکی و ساختار و فناوری مورد استفاده در مقیط مجازی
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بهعنوان یکی از چالشهای آموزش مجازی تأیید میکند .این نتایج با مطالعۀ آددویین و سویکان
( )2020مبنی بر مشکل مهارت دیجیتالی اندک برخی دانشجویان و استادان بهعنوان یکی از
چالشهای یادگیری آنالین در دورۀ کووید  19همخوانی دارد.
در کنار چالشهای مذکور ،یافتههای تقیی نشان داد در دورۀ شیوع پاندمی کووید ،19
منابع علمی الکترونیکی و کتابخانههای آنالین نیز بهاندازۀ کافی در دسترسی دانشجویان و
استادان قرار ندارد .نتایج جوکار و همکاران ( )1386مشخص کرد که مهمترین مشکل
دانشجویان دورههای آموزش مجازی ،نداشتن دسترسی به منابع اطالعاتی و نبود کتابخانه دارای
اطالعات مربوط و مناسب است.
همچنین یافتهها بیانگر آن بود که در شرایط شیوع پاندمی کووید  19و با حذف تعامالت
عاطفی و انسانی که پیشتر در کالسهای حضوری بین استادان و دانشجویان و نیز دانشجویان
با یکدیگر وجود داشت ،کالسهای درس از یک فضای تعامل نمادین و مناسکی به یک فضای
خشک و بیروح تغییر شکل خواهند داد که کارکرد اصلی آنها در بهترین حالت فیط انتیال
دانش خواهد بود .نتایج تقیی داوان ( )2020نیز نشان داد گاهی دانشجویان تدریس آنالین را
خستهکننده و بیروح میدانند.
مطاب با نظریۀ ارتباطات آیینی کری ،ارتباطات استاد-دانشجو در کالس درس بهمثابۀ یک
آیین و مراسم است که هدف آن فیط انتیال دانش و اطالعات نیست .تعامالت استاد-دانشجو
فیط از جنس تعامالت علمی نیستند ،بلکه جنبۀ انسانی و عاطفی نیز دارند .اگر دانشجو بخواهد
از منش یک استاد خوب الگوگیری کند ،باید این استاد را بهصورت حضوری ببیند و با او در
تعامل روزمره باشد .فضای مجازی خیلی این امکان را نمیدهد که استادان بتوانند منش واقعی و
شخصیت حیییی و غیربازنماییشدۀ خویش را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
همچنین براساس نظریۀ مناسک تعاملی کالینز ،با حذف تعامالت رویاروی میان استاد و
دانشجو در فضای مجازی ،انرژی عاطفی افراد کاهش خواهد یافت .مطاب این نظریه ،افرادی که
در مراسم تعاملی شرکت میکنند با توجه به شدت تعامل ،از انرژی عاطفی پر میشوند .انرژی
عاطفی را میتوان مانند انگیزشهای اجتماعی تلیی کرد که در موقعیتهای کنش متیابل
رویاروی ایجاد میشوند و پویاییهای آتی رفتارهای افراد را فراهم میکنند (قانعی راد:1385 ،
 .)69-6۷نتیجۀ انرژی عاطفی بسیاری که حاصل تعاملهای مستییم با سایر کنشگران علمی
است ،خالقیت است (ربانی خوراسگانی و ماهر .)63 :1392 ،از آنجا که انرژی عاطفی منشأ
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خالقیت و پویایی است ،با کاهش آن ،تعامالت از حالت خالقانه و پویا خارج میشود و حالت
خستهکننده و بیروح میگیرد .در چنین شرایطی ،انگیزۀ مشارکت کنشگران (استادان و
دانشجویان) تا حد زیادی کاهش مییابد و درنتیجه به افسردگی و انفصال آنها از اجتماع مقلی
منجر میشود .از اینرو دانشجویان و استادان مانند قبل ،شورجمعی و انگیزۀ مشارکت در کالس
درس را ندارند.
عالوه بر چالشهایی که بقث شد ،نتایج تقیی نشان داد در تعامالت مجازی ،بخش مهمی
از تعامالت استاد-دانشجو نیز که شامل جنبههای منشی ،تربیتی ،الگوپذیری و جامعهپذیری
است از دست خواهد رفت .یافتههای کیان ( )1393بیانگر آن بود که در مقیط مجازی ،بهدلیل
نبود ارتباط رودررو و الگوگیری دانشجو از استاد و دیگران ،زمینۀ تربیت چندان فراهم نیست.
با توجه به نتایج تقیی  ،اگر الگوی تعامالت سایبری به تنها الگوی آموزشی کشور تبدیل
شود ،در کنار مزایای احتمالی که خواهد داشت ،بهدلیل مشکالتی که ذکر شد ،در آیندۀ نهچندان
دور ،شاهد افت کیفی آموزش و پرورش در دانشگاهها خواهیم بود .درنتیجه تعامالت مجازی
باید بهگونهای مدیریت شوند تا رمن استفاده از فرصتهایی که فضای مجازی ایجاد کرده،
چالشهای استفاده ا ز آن به حداقل برسد .پیشنهاد مقی  ،استفاده از الگوی ترکیبی از تعامالت
مجازی و حضوری بهمنظور مدیریت تعامالت استاد-دانشجو در زمان شیوع کووید  19است.
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