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 آموزش مجازی هایستانیفرصتدانشجویی:  «یکرونااااا»

 1پوراهلل موسینعمت  

  

ق تحق }چهاردهم شمسی{ بینی کرده بود که تا پایان قرن( پیش1306آنچه فروغی )
 در «درسهادن مبرافت»یابد، امروز برای بسیاری از مردم دنیا جزو تجربه زیسته است. فروغی از 

نی به شبیو با خو از حیات انسانی سخن به میان آورده وجه معمول ابتدای قرن چهاردهم هجری
 چنین نوشته است:این رخداد، 

 مخصوص که یدر جا نیاستماع درس معلم یبرا نیلزوم نخواهد داشت متعلم آنوقت

به  ارید و مقصود از شهر به شهر نیا یجمع شوند و برا شودیم دهیمحل کنفرانس نام ایمدرسه 
 قیطر نیبا. شنوندیمانند و در موقع معین با تلفون بیان معلم را میدر خانه خود م .روند ارید

 هیته رسه وانه و مدبه خ نیاز رفت و آمد معلمین و متعلم اریمال بس رفهص توفیر وقت و اوال

زاج مشود. ثانیا صحت و سالمت یغیرها حاصل م و مکتیو ن زیلوازم مدارس از عمارت و م
 معلمین بهتر خواهد بود.

استنشاق ننموده و امراض به  فیکث یدر یك عمارت جمع نشده و هوا اریعده بس ،چه

مصون  یاخالق و یو مزاج یو معنو یماد گریمفاسد د یدهند، و از بسینم تیسرا گریکدی
 یعنی یکنم از عکس تلگرافیکرده عرض م یدست شیپ دیامانند؛ و تا باز اعتراض نفرمودهیم

آن  لیکه االن اختراع شده و مشغول تکم میس یقوه تلگراف ب لهیانتقال صور اشکال بوس
بود که در آن صورت معلم نه تنها با تلفون بیانات خود را به متعلمین  دیغافل نبا زیباشند نیم

 شانیتواند به ایم نندیبب دیو اشکال را که با ریشنواند بلکه حرکات و اشارات خود و تصاویم

شوند مانند یم دایو تعلم پ میتعل یبرا گرید لیبود که روز بروز وسا دیمتوجه با زین و د،یبنما
 نمایس نیهم بیعامه است و عنقر انیاز اسباب نشر معلومات م یکیوگراف که هم اکنون تنمایس

اجتماع جوانان  ی. بارندیها برسانند و بنماخواهند توانست به خانه میسیرا بوسیلة قوة تلگراف ب

کنم یهمه اقرار م نیخواهد شد و با ا الزم ریبه طور دائم و از صبح تا شام غ قلدر مدارس الا
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کنم و ممکن  ینیب شیرا پ ندهیآ سیو تدر میتعل بیکه درست ترت ستین یمن واف لیه قوه تخک

 است بشود. دهیمن رس الیبه خ نکهیتر و بهتر از اکامل یاست بس
آن  ایانیاین تعبیر خردمندانه فروغی در ابتدای قرن چهاردهم شمسی، اکنون در سال پ

ای ازههیم تبا مفا را است. پاندمی کرونا زندگی بشریقرن به سبب پاندمی کرونا تبلور یافته 
ی رهایی از عنوان راهی برابه« اجتماعی گذاریفاصله»مواجه ساخت؛ که یکی از آنها ارزشمندی 

ان جیی حفظ . این مفهوم که امروزه یکی از سه قانون طالمعرفی شدبیماری کرونا  «ستانیجان»
ده گستر مبتنی بر اجتماعات ی شد که کار آننهادهایاست، سبب دگرگونی گسترده در یکی از 

« ییادگیر» ؛ که مقصود نهایی آناست« نظام آموزشی». این نهاد مهم اجتماعی، دوشدنبال می
 . باشدمی

بودن اساس د و همین دورهمهدتشکیل می« بودندورهم»بنیاد نهاد آموزشی را 
قلب نظام  د. کرونا به واقع این کانون ووشگیری و استحکام و کاربست یادگیری محسوب میشکل

بود نع از نیست تا آنچه به واق دیگر فروغی در میان ماگرچه  آموزشی را متالشی کرده است!
ما خوب اشود را مشروح سازد؛ حاصل می ـ احتماال برای دستگاه حاکمیت ـ اجتماعات آموزشی

  :؛ که بقول حافظبدان بپردازیم بقدر فهم خود است که ما
 گرچه وصالش نه به کوشش دهند       هر قدر ای دل که توانی بکوش

ماند. این مییابد و بخاطر های آن معنا میبودنتجربه آموزش برای همه مردم با دورهم
دوری از محیط واقعی امروزه  .یابدویژگی مدرسه و دانشگاه در دنیای آموزش حضوری تحقق می

سبب شده است تا ارزش اطالعاتی که به طور مستمر با آنها دانشگاه و دانشجویان، مدرسه و 
با این  1کارشناسی ارشد اندانشجوی ی ازا یکب ییا بیشتر بدانیم. روزی در گفتگوسروکار داشتیم، ر

هایی برای دارای چه فرصت در محیط واقعی «زندگی دانشجویی»مبحث مواجه شدم که 
زندگی در شرایط آموزش مجازی پی تجربه که با بوده است! ایشان مرا متوجه ساخت « آموختن»

هایی برخوردار بوده است. با سن و سال از چه نعمتبودن در جمع دانشجویان همبهنگام برده که 
با دانشجویان دیگری که در دوره کارشناسی و کارشناسی  از ایشان، سخن گفتم و بعدبسیار او 

مجازی متعددی داشتم. البته در مواردی نیز با ، گفتگوهای حضوری و 2کردندارشد تحصیل می
بر « تامل عمیق»دانشجویان دکتری مراوده کردم. آنچه اکنون درپی ساماندهی آن هستم، 

« نظریه مبتنی بر داده»های زیسته آنان است. آنچه حاصل شده است نه برآمده از شیوه تجربه
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« هاروایت ها وتجربه بازخوانی تاملی»م توانهای آنان. آن را میاست و نه تحلیل مضمونی روایت
 آن اقدام کنم. نتایج نام بگذارم و به طرح

طی سالیان گذشته یکی از آرزوهای آموزش عالی ایران آن بود که واقعیت آن است که 
ضریب نفوذ آموزش مجازی را باال ببرد. این موضوع مخصوصا در زمانی مطرح شد که دولت نهم 

آموزش ، عدالت مورد نظر خویشبرای تحقق ت رسید و تالش کرد تا با شعار عدالت به قدر
! در آن گسترش دهد متقاضیانی که در جای جای کشور حضور داشتنددانشگاهی را به شمار 

 وقتیظهور کرد.  دولت رویه انتخابیهای بسیار موضوع مهم و واقعی هزینه، 1افکنتوسعه بنیان
حل راه دامن وزارت علوم را گرفت، دو راه فرار شناسایی شد:توسعه آموزش عالی از هزینه  آگاهی

 بود! « آموزش مجازی»حل دوم و راهدانشگاههای غیردولتی تاسیس  اول
 نهم بهگیری از آموزش مجازی با آرزوی پوشش به ده درصد دروس آغاز شد؛ ولی آبهره

داد که این طریقی می نشانعمیق های خردمندانه ها و تاملپژوهش !طور واقعی تحقق نیافت
ای از آن نداشت. که کسی واهمه شدبرآورد میمیزان آن بقدری ناچیز  ؛ ولیاست دارای خطراتی

گذاری لهفاص»های بهداشتی، موضوع موضوع دیگری بود. در تمام پروتکل 19کوید  بیماریاما 
 آموزش. این یعنی تیر خالص بر قلب آموزش حضوری؛ که اساس شدمطرح «  اجتماعی

 کرد. شد و تجربه چهار قرن تربیت مدرن از آن حمایت میمحسوب میدانشگاهی 
آموزش های کرونا چنان سرزده از راه رسید که فرصتی برای تدارک حداقلپاندمی 

همه آموزش از هر نوع و در هر سطح، به فضای باوجوداین، فراهم نشد.  در ایران هم مجازی
در بکارگیری فناوریهای  دیدهبا ابزارهای جدید و اشخاص آموزش؛ آنهم نه گردیدمجازی منتقل 

و با ابزارهای  ، بلکه با جمعیت بزرگ مخالفان آن که به ناچار با آن همنشین شده بودندآموزشی
ی توسط محدود شرایط و امکاناتبه سرعت . هر چه بود، 2ارتباطی دارای مشکالت فراوان

فراهم شد و تبادل اطالعات  )یعنی استادان و دانشجویان(دانشگاهها و اشخاص درگیر در آموزش 
های حداقلی را فراهم ساخت. طی زمانی برای کاربران، شایستگی ناکارآمد در همان بستر مجازی

تقریبا به میزان یک نیمسال، دهها سامانه آموزشی و هزاران آموزشگر قادر به استفاده از  ،کوتاه
 دانشگاهی در فضای مجازی دند. تقریبا همه کالسهای درسآنها در آموزش عالی کشور فعال ش

؛ به طوری که افزایش یافت ،برگزار گردید و حتی کنترل بیرونی و پیشرفت ظاهری درسدهی
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کند! بنگرید به: اختالف معنادار تعداد دانشگاهها در ایران و دانشگاههای برتر کشور را در کادر دولت پذیرش می

 /https://www.isna.ir/news/95050105835جهان 

؛ فصلنامه !یو رنج تکرار یفقر ابزار برخط: تیدر ترب تیحاکم تیمسئول(: 1400اهلل. )پور، نعمتموسی 2

 .1 – 6، 1400 زیی، پا62سال شانزدهم، شماره مطالعات برنامه درسی، 



پوروسیاهلل منعمت    

 1400هار و تابستان ب، 23، شماره 12عات برنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مطال                     

 

 

 بود که . پس چه چیز در آنچشم تیزبین متولیان امر نظارت بر ظاهر آموزش را خیره کرد
 ؟شودآموزش مجازی محسوب می مخاطره

 ویانرا از دانشج «های دانشگاهیجتماعات یادگیری غیررسمی موقعیتا»آموزش مجازی 
د دایی خو. این ناپیآنچه از دست رفت، امری موثر اما ناپیدا بودستانده است!  آموزان()والبته دانش

 م به نادیدن آنکافی بود؛ اما دو پدیده دیگر دانشگاهی هآثار آن ماندن به تنهایی برای نادیده
های آموزش حضوری و دوم حاصل از کاهش هزینه سرمایهتوسط مدیران کمک کرد: اول 

، ورالی کشعچنین بود که مدیران آموزش اجتماعات جوانان در دانشگاه.  نبودناشی از  آسودگی
 د:زمزمه کردن با تغییر منظور سعدی زیر لب احتماال،

 1نیاوریم«جورت»به که طاقت  «شوق»هم     شوق است در جدایی و جور است در نظر   
ر محیط د غیررسمی یادگیری مربوط به نبود اجتماعاتبرای آموزش  کرونا تهدید اساسی

 گرانموزشدانشگاهی است. دانشجویان دانشگاهها دهها شایستگی خود را نه از کالس و کالم آ
اهده و حضور در موقعیت تربیتی و مشکه از  )کتابها( های منابع علمیو نوشته)استادان( 

 هاین نعمتکردند؛ که محیط مجازی آنان را از اکسب می خود گفتگوی با آموزشگران و همتایان
شود که در محیط در اینجا به ده عنوان برآمده از تجربه دانشجویان اشاره می محروم کرد.

آموزش کردند ولی در شرایط حاکمیت داشتند و عمل می وجود)حضوری( « آموزش معمول»
« دانشجویی کروناااای»؛ و من نام استشده دچار به سستی آنها  ، عملیی )آموزش مجازی(کرونا

  :را بر آنها نهادم

دهد : آنچه در تعامالت دانشجویی رخ میو اشتیاق به یادگیری جوییکمالکاهش 
بیش از آنکه تواناسازی دانشی باشد، انگیزش یادگیری است. این دستاورد در گفتگوهای 

یابد و اصوال بیش از هر چیز، امری پنهان است. انگیزه یادگیری گاه از غیررسمی تحقق می
آن است. این امور  شود که یک همکالسی درحال مطالعهحاصل میدر دستی مشاهده کتابی 

 کند. حیات کالن دانشجویی را متاثر می تواند تحقق یابد و البتهدر فضای واقعی آموزش می ردخٌ

در تعامل با جوانان در تعامل با یکدیگر، نه : همتایان ندیدنناشی از نژندی روان
کنند. مخصوصا استادان، به بازآفرینی وضعیت روانی خود اقدام می در تعامل با والدین و نه حتی

این موضوع در بروز عواطف و هیجانات بسیار مهم است. نه فقط بروز که کنترل آنها نیز به شدت 
جوانان در سالمت شخصی )هم روانی و گذاری پذیرد. سرمایهو فراوانی از دیدن همتایان تاثیر می

های آشناست. محیط متاثر از مراودات اجتماعی با همتایان در محیطهم بدنی( تا حد زیادی 
دانشگاه نه تنها یک محیط آشنا و مملو از همتایان است، بلکه عالوه بر آن یک محیط معیار و 
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وضعیت  بخشدهد که تعادلشود. حضور در آن، جوی را برای شخص شکل میمهم قلمداد می
تواند . هیچ گزارشی نمی1همتایان با چشم خویش است این دستاورد حاصل دیدن ست.روانی او

جای چشمان یک دانشجو قرار گیرد که در موقعیت واقعی کالس درس و خوابگاه، همتای  به
 شنود.کند و یا تجربه او را از زبان خودش میخود را مشاهده می

فرصت  آید کههای متعددی در فضای دانشگاه پدید می: فعالیتدانشجویان بودنویالن
ها در سطوح مختلفی شود. این مشارکتمشارکت و تمرین برای دانشجو محسوب می

. آنان از سازدقوی مینفس آنان را دهد و اعتمادبهرا افزایش می دانشجویانهای شایستگی
دانند می کنند و هم خود را مفیدمشارکت در چنین اموری هم انرژی فعالیت بیشتر را کسب می

انرژی  ودهد که فرد زمان بودن نشان میویالن کنند.این نوع افتخارات کوشش تا برای کسب 
 ین به آنباوجودا کند که گاه باور دارد آن اعمال از نوع بطالت است.خود را صرف اموری می

رل پردازد. محیط واقعی آموزش دانشگاهی تحت فشار چشم همتایان این رخداد را کنتمی
  دهد.کند و کاهش میمی

افتد. : دانشجویی زمانی است که شخص به سرعت در دام ناامیدی میتوفیق ناامیدی از
هایی که اغلب مواقع، راه ورود به این دام، ناامیدی از توفیق خویش است. این موضوع در فرهنگ

هایی کنند و گونههای ارجاعی یا باورهای بزرگساالن ارائه میتصور قطعی از توفیق بر اساس سنت
ساز ناامیدی بیشتر است. بذر این ناامیدی معموال دهند، زمینهمعدود را پیش پای جوانان قرار می

در شرایط انزوا رشد بیشتری دارد. در این شرایط نه حرف بزرگساالن کارساز است نه توصیه 
های همتایان کشد، مواجه شدن با ناکامیشفیق. آنچه شخص را از این ورطه بیرون می دوستان

 بودنواقعیشود؛ بلکه گویی حاصل نمی دیگری خاطراتآگاهی ساده ست. این مواجهه با ا
 کند.تر از گزارشی است که او ارائه میکند، مهمای میکه ذکر خاطره راوی شخصی

ضوعی دانشگاه، مو موقعیت: نقادی توسط همتایان آن هم در به خویشنابجا افتخار 
قوای طرفین  شود اما توازنقابل پذیرش است. گرچه در آنجا هم گاه مجادالت طوالنی برقرار می

ش ار مهم، افزایآثار خود را داشته باشد. یکی از این آث هادهد که نقادیهمیشه این امکان را می
است.  یی از خودخواهو رهای جویانهآوری اجتماعی است. این موضوع الزمه زیست مسالمتتاب

ای الزم ساالری و همچنین زمینهگیری جوامع مبتنی بر مردماین دستاوردی مهم برای شکل
یشه زیر های دانشجویی گویی همنقادی در محیط برای افزایش دوستی و مودت در اجتماع است.

بینی و پرهیز به همین سبب است که این نقادی منجر به واقع شود.طرف انجام مینظر داوران بی
 شود.از خودخواهی می
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ر د طرحی برای تحقیقدانشجویان با مشاهداتی از نوع دیدن  :دیگری انسداد درک
کند، میزان برای کار آینده خود مطرح می دیگریای که یا دغدغه دانشجوی دیگردست 

مهم است  بسیارکنند. این خودارزیابی از آن جهت ماندن خود را برآورد میافتادن یا عقبپیش
ست یا وقتی کسی به فکر نوشتن و انتشار ایابد. که در دنیای رقبای واقعی شخص تحقق می

سبب تحریک  شخص کسی به فکر مشارکت در یک همایش یا پژوهش است، انرژی و شوق آن
ری ، امدرک واقعیت و وضعیت دیگری دیگری است و البته رقابت هم سبب تعیین جایگاه خود.

 موقعیت مجازی با انسداد مواجه است.  است که در

اعمال و آداب اموری هستند که اصوال از طریق  :الگوگیریازدست رفتن فرصت 
 رانشوند. ندیدن اشخاص دارای قابلیت الگوشدن مثل آموزشگای حاصل مییادگیری مشاهده

لم یا ا فیبدانشگاهی یا دانشجویان مقاطع یا سالهای باالتر، محرومیتی نیست که  )استادان(
ز کی ایا حتی با فراهم شدن این امکان در زمان یا موقعیت دیگر جبران شود. ی رانیسخن

انی ر تعالی، دوره زمگرفتن مسیبرای ساخت هویت و درپیش تجربهترین منابع کسب اساسی
گر وره اجوانی یعنی سنین مربوط به تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد است. این دشروع 
 ای استمشاهده الگوگیری اصوال امریاند. زمان و منابع طالیی آن دستاورد، از دست رفته بگذرد،

کند، یکی از . این عمل ضمن آنکه هزینه عمل شخص را کم میاست« همنشینی»و حاصل 
 شود.طرقی است که سبب انسجام و استحکام اجتماعی می

های دانشگاهی محیطهای مهم یکی از آورده :چندفرهنگی زیستبا  آشنانشدن
با در موقعیت واقعی برای دانشجویان دور از خانه، آشنایی عمیق آنان  بزرگ و مخصوصا

های گوناگون است. فهم چندفرهنگی برای زیست در جامعه دارای تنوع ایران، امری فرهنگ
 یک الزام ساالرو برای زندگی در یک اجتماع مردم و برای زیست در جهان امروز ضروری است

یابد و ای به طور پنهان انتقال میفرهنگ رشته ،هادر این محیطهمچنین،  .شده استشناخته
ها کند. این نوع فرهنگو اخالقی در رشته تحصیلی خود پیدا می ایعمل حرفهی از درکشخص 

  شود.همتایان حاصل می استادان و باو پنهان  از تبادالت غیررسمی

ای با ای دارای اهمیت زیادی است. فهم رشتهموضوع فرهنگ رشته :ایرشتهانزوای 
ای وقتی شود. درک فرهنگ رشتهزیست در جامعه واقعی اشخاص متعلق به یک رشته حاصل می

های عملی و تعامالت رسمی و غیررسمی دیدار ممکن است که بزرگان یک رشته در موقعیت
گیرد و در درون یک ت یک رشته چگونه صورت میشود که تبادالدر این شرایط آشکار می .کنند

گیری از هر دانش های دیگری نیاز است و بهرهرشته، برای فکرکردن و موثربودن به چه دانش
مربوط به فرهنگ ای تاحدی نیز انزوای رشته موضوع کند.دیگر چه نوع موفقیتی را ممکن می

در یک  ط خاص خود است. عالم شدناقتضائات و شرای حدود، وظایف و علم، دارای علم است.
است. « ایرشتهمیان»این موضوعی  شود؛ بلکهای حاصل نمیفقط با کسب دانش رشته علم
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های دیگر هایی اندک دانشجویان با همتایان خود در رشتهای از آشناییرشتهکسب فرهنگ میان
؛ که نیز دارای اهمیت است« منش»به همان میزان که دانش و روش مهم است،  شود.آغاز می
توان توان دید؛ اما از زبانها نمی. منش را در تعامالت میهای متعددی استای از پدیدهآمیخته
 شنید!

بودن نوعی از بودن است که حاصل تجربه بدون راهنما و مربی یلخی: شدگییلخی
شود. در دهد؛ اما فرهیختگی از آن حاصل نمیی برای شخص رخ میدر هر شرایط« شدن» است.

ه در ست کمحیط حضوری آموزش هر دانشجو با همتایان، با استادان و با کارکنان در تعامل ا
 ها و فضاهای غیررسمی تعامالت دانشجوییمحیطکنند. محیط و فضای دانشگاهی عمل می

شنا آختلف ماست. آنان در این فضاها با مفاهیم  ترین منبع کسب دانش و شایستگیهای آنانمهم
یادگیری  اجتماعاتکنند. شوند و قدرت تحلیل، استنباط، نقادی، تلفیق و تولید را کسب میمی

های گیایستحتی برخی شدانشگاهی دارای اعتبار الزم برای انتقال آداب و اعمال درست هستند. 
ای روههکارهای جمعی از طریق مشارکت در گ مهم مثل نوشتن و یا سخنرانی و یا مشارکت در

ین دوره هایی هستند که در اشود. این دانشها و شایستگیها معموال هماندانشجویی حاصل می
یاریگرانه به او  که داوطلبانه و کندرشدی، شخص به آنها نیاز دارد و آنها را از دوستانی کسب می

ول دوران آموختگان دانشگاه در طدارند. این یاریگری نه تنها سبب فرهیختگی دانشتقدیم می
اه دانشگ شود؛ که بیش از آن نوعی فرهنگ و منش عالمانه را در میان تحصیلکردگانمیزندگی 

  .های حیات و زندگی استگیری از همه ظرفیتو آن بهره کندنهادینه می

را  نیکی از آرزوهای آموزش عالی در سطح جها ضمن آنکه پاندمی کرونابنابراین، 
ع هم برخورداری جممحقق ساخت و به تبع آن پوشش آموزش مجازی را  برآورد و افزایش

هم  و ممکن گردید ـ بدون محدودشدن به مرزهای کشوری ـ از آموزش عالی باکیفیتبیشتری 
زشی با ت آموتر آرمان عدال)تحقق بیش پیدا کردکاهش  ـ برای دولت و برای ملت ـ هزینه آموزش

ب اند که آموزش مجازی سبها آشکار ساختهواقعیت باوجوداین،؛ هزینه کمتر اقتصادی(
آموخته الزم برای دانش یبرای دانشجویان گردیده و کسب شایستگیها های متعددیمحرومیت

ده توان از بر اساس تجربه وروایت دانشجویان میاست. دانشگاهی را با مشکل مواجه کرده 
ا با ریختگی که فرایند دستیابی دانشجویان به فره مجازیآموزش  قابل تامل و محرومیت مخاطره

موزش و آهر گونه تصمیم برای آینده آموزش عالی )وحتی  که، اند یاد کردمشکل مواجه کرده
و  ییجومالککاهش » عبارتند از: ها. این مخاطرات و آسیبتواند متاثر از آنها باشدپرورش( می

 افتخار ،ناامیدی از توفیق ،بودنویالن ،همتایان ندیدن از ناشی نژندیروان ی،ریادگیبه  اقیاشت
 تزیس با آشنانشدن ی،ریالگوگ ازدست رفتن فرصت ی،گرید خویش، انسداد درک به نابجا

  «.شدگییلخی، ایچندفرهنگی، انزوای رشته
 پایان


