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Abstract 

The purpose of this study is to describe in depth the lived experience 

of doctoral students of Tehran, Allameh Tabatabai and Amirkabir 

universities of their university socialization during the Corona 

period. Using a qualitative approach and interrogative strategy and 

theoretical sampling, a semi-structured interview was conducted with 

18 doctoral students (in 1399). The information obtained from the 

interviews was then coded and selected using MAXQDA11 

software. 139 open codes, 20 central codes and 5 elective codes 

including education (5), research (4), interactions of scientific actors 

(6), daily life (3) and international scientific interactions (2) were 

extracted. Findings showed that using professors of other universities 

for teaching, comprehensive virtual exam, lack of skills through the 

virtual system, learning disabilities, delays in study opportunities 

abroad, limited access to required resources, limitations Disciplinary 

and interdisciplinary communication has been the experience of 

feeling lonely, reducing the opportunity for teaching assistants, 

reducing the sense of dynamism of students' experiences in the 

process of academic socialization during the outbreak of Corona 

virus. The Corona crisis has invalidated previous teaching methods 

and even some research methods. The need to prevent communities 

(scientific and non-scientific) has affected communication and 

communities. Students find the reduction of interdisciplinary and 

interdisciplinary interactions with other students harmful. On the 

other hand, the significant increase in conferences, seminars and 

virtual live due to low cost and the possibility of participation from 

different parts of the country and the world. Provides interactions 

between faculty, students, and professionals, and strengthens 

academic communities. 
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 دوران در دانشگاهی یریپذجامعه از دانشجویان زیسته تجربه
19 کووید ویروس شیوع

 
 

 خوشنام مژگان
، شورک علمی سیاست تحقیقات مرکز، نوآوری و فناوری، علم نظری مطالعات پژوهشی گروه، استادیار

 ایران، تهران

 کیدهچ

 المهع، تهران یهادانشگاه دکتری دانشجویان زیسته تجربه از عمیق توصیف حاضر پژوهش هدف

 یکردرو از استفاده با. است کرونا دوران در خود دانشگاهی یریپذجامعه از امیرکبیر و طباطبایی

 دکتری ویدانشج 18 با یافتهارساختنیمه مصاحبه، نظری گیرینمونه و استفهامی استراتژی و کیفی

 افزارنرم از استفاده با هامصاحبه از آمده به دست اطالعات سپس. شد انجام( 1399 سال در)

MAXQDA11 و گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد انتخابی و محوری، باز کدگذاری روش و 

 با) پژوهش، (محوری کد 5 با) آموزش شامل انتخابی کد 5 و محوری کد 20، باز کد 139 درنهایت

 و( محوری کد 3 با) روزمره زیست، (محوری کد 6 با) علمی کنشگران التتعام، (محوری دک 4

 یرسا اساتید از استفاده داد نشان هایافته. شد استخراج( محوری کد 2 با) المللیبین علمی تعامالت

 افت، مجازی سیستم طریق از هامهارت کسب عدم، مجازی جامع امتحان، تدریس برای هادانشگاه

 ،موردنیاز منابع به محدود دسترسی، کشور از خارج مطالعاتی هایفرصت در تأخیر، ادگیریی

 اریی تدریس فرصت کاهش، تنهایی احساس تجربه، ایرشتهبین و ایرشته ارتباطات محدودیت

 راندو در دانشگاهی پذیریجامعه فرایند در دانشجویان تجربیات از پویایی حس کاهش، اساتید

 هایشیوه برخی حتی و آموزش پیشین هایشیوه کرونا بحران. است بوده کرونا ویروس شیوع

 باطاتارت بر( غیرعلمی و علمی) اجتماعات از جلوگیری ضرورت. است ساخته اعتباربی را پژوهش

 گردی با ایرشتهبین و ایرشته تعامالت کاهش دانشجویان. است بوده تأثیرگذار اجتماعات و

 الیوهای و سمینارها، هاکنفرانس چشمگیر افزایش، دیگر طرف از دانندمی زنندهآسیب را دانشجویان

 عضایا تعامالت زمینه دنیا و کشور مختلف نقاط از مشارکت امکان و بودن هزینهکم دلیل به مجازی

 دموار این. است کرده فراهم را علمی اجتماعات تقویت و متخصصین و دانشجویان، یعلمئتیه

 رد اندک فیزیکی حضور دوران در دکتری دانشجویان پذیریجامعه های-شیوه در یرتغی از نشان

 .دهدمی دانشگاه

 :های کلیدیواژه
 کرونا، دکتری دانشجویان، دانشگاهی پذیریجامعه، زیسته تجربه

 
 یریپذعهامج از یاستیس یراهکارها ارائه و سانهشنا بیآس لیتحل» عنوان با یپژوهش طرح از برگرفته حاضر مقاله 

.است کشور یعلم استیس قاتیتحق مرکز تیحما با «انیدانشجو یدانشگاه
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 مقدمه

، های زندگی بشری جنبهکرونا و اثرگذاری آن بر همه
های مختلف علمی را بر آن و اندیشمندان حوزه نظرانصاحب

توصیف و تحلیل این تحوالت و ارائه ، داشت تا به شناخت
های منفی آن ها و جنبهسیبهایی جهت کاهش آحلراه

های دیگر همچون بپردازند. حوزه آموزش عالی نیز مانند حوزه
، شناسیروان، فرهنگ، وکارکسب، وپرورشآموزش
 مدیریت و، علم و فناوری، ارتباطات، بهداشت، شناسیجامعه

حتی ریزترین امور زندگی روزمره و تجربه زیسته افراد جامعه 
بیماری و طوالنی شدن این بحران در  گیری اینمتأثر از همه

گیری بحران کرونا بر جوامع بوده است. اثرات شیوع و همه
آموزش عالی شامل موارد مثبت و منفی زیادی بوده است. 

 ،جامعه و صنایع، یعلمئتیهکارکنان و اعضای ، دانشجویان
باشند ولی نظرات دانشجویان عمده مشتریان آموزش عالی می

تواند اهمیت زیادی داشته ترین مشتریان میعنوان اصلیبه
شناخت این  هایراهبنابراین یکی از ؛ (Sirvanci, 2004باشد )
 .استتوصیف عمیق تجربه زیسته دانشجویان ، اثرات

 گذاردهای آموزش عالی که شرایط کرونا بر آن اثر میحوزه
بر  قرار گیرد موردبررسیگسترده است. اگر از منظر کارکردی 

خدمات  .3، پژوهشی .2، آموزشی .1هار کارکرد هر چ
رسالت اجتماعی و عمومی دانشگاه و  .4، تخصصی

عالی تأثیر خواهد گذاشت و اگر سیستمی و با مدل آموزش
 شرایط کرونایی بر هر پنج عنصر، عناصر سازمانی بررسی شود

ر خواهد ستانده و پیامد تأثی، فرآورده، فرایند، سیستم یعنی نهاده
 (.1399، )فراستخواهداشت 

، های فکریعنوان مسئول انتقال سنتآموزش عالی به
های اجتماعی و فرهنگی از طریق سازوکارهای ارزش
( یک نوع 1399، )میرزایی پذیریپذیری و فرهنگجامعه
پذیری مجدد است. ورود دانشجویان به محیط دانشکده جامعه

 1دانشگاهی و گروه آموزشی به معنای عضویت در یک اجتماع
و هنجارهای خاص و فرهنگ ویژه خود را  هاارزشاست که 

دارد. دانشجویان در این اجتماع دانشگاهی که از ساختار 
مجدداً ، ای برخوردار استاجتماعی و فضای فرهنگی ویژه

 هاارزشو انتقال  2سازیو فرایند درونی، شوندپذیر میجامعه

                                                                                                                                                                                                                                 
1. academic community 

، دهند )قانعی رادو هنجارها در این جامعه جدید رخ می
پذیری دانشگاهی از دیدگاه موریتا به معنای (. جامعه1385

های استداللی اجتماع دانشگاهی و فرایند مشارکت در کنش
علمی و دانشگاهی  به اعضای شایسته اجتماع شدنلیتبد

 (.Cho, 2015تعریف شده است )
یک فرایند  عنوانبهپذیری را جامعه اندرسون و همکاران

دانند بر افراد و بالعکس می تأثیرگذارهای ه گروهدوطرف
(Carney, 2020جامعه .) پذیری یک فرایند طولی یادگیری

هنجارها و بسیاری از عناصر ، فرایندها، کدها، است: رفتارها
 را به جامعه هاآنشود امکان ورود دیگری که به فرد منتقل می

 .(Cerqueira-Santos et al.,2020کند )فراهم می
دانشجویان دکتری که در دوران کرونا ارتباطات خود را 

، مجازی با اساتید راهنما و مشاور برقرار کرده صورتبهبیشتر 
تری در گروه آموزشی و با اعضای رنگحضور فیزیکی کم

های علمی و رساله خود را به پژوهش اند وداشته علمیهیئت
پذیری عهتوانند جاممی، اندگونه دیگری به پیش برده

 دانشگاهی متفاوتی را تجربه کرده باشند.

پذیری دانشگاهی شامل دو جنبه شناختی و مفهوم جامعه
( Gardner et al.,2007) عاطفی است. برخی از پژوهشگران

پذیری شناختی بیشتر در مراحل اولیه و دریافتند که جامعه
ه شود. جنبپذیری عاطفی در مراحل پیشرفته ایجاد میجامعه

های درسی و طی ها( از طریق برنامهناختی )دانش و مهارتش
مراحل گذران واحدهای درسی و تمرینات علمی دانشجویان 

پذیری رسمی تدارک آید که با جامعهدکتری به دست می
های رسمی انطباق دارد. جنبه عاطفی جنبه در برنامه شدهدهید

با  انغیررسمی است که از طریق تعامل و ارتباطات دانشجوی
 اما غیرواضح و، یکدیگر از معیارهای به رسمیت شناخته شده

آید. مرحله غیررسمی از به دست می، بیان نشده نقش محقق
ای باالتر و اعض هایسالطریق تعامل دانشجویان با دانشجویان 

در این مرحله دانشجویان ، شودهدایت می علمیهیئت
ردازند پمی ای خودتحصیالت تکمیلی به توسعه هویت حرفه

تجربه کنند  علمیهیئت عنوانبههایی را توانند مهارتو می
(Behar-Horenstein et al.,2016 آنچه در میان دانشمندان .)

است این است که در  موردتوافقپذیری دانشگاهی جامعه
گیرد که آموزش عالی اشکال جدیدی از ارتباطات شکل می

2. internalization 
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ن علمی و بیان شفاهی نوشت، خواندن هایمهارتنیازمند کسب 
 (.Trigos-Carrillo,2019علم و تخصص توسط فرد است )

فرض یشو با این پ شدهگفته ترشیپبه توضیحات  با توجه
 هایپذیری دانشگاهی دانشجویان همانند سایر حوزهکه جامعه

ات تغییر ارتباط، گیری کروناآموزش عالی متأثر از شرایط همه
های های مختلف و آموزشینهدانشجویان و اساتید در زم

مجازی دچار تغییر و تحوالت شده است؛ به دنبال پاسخ دادن 
به این مسئله و دستیابی به توصیف عمیق هستیم که تجربه 

محققان فعلی و  عنوانبهزیسته دانشجویان مقطع دکتری 
از  هادانشگاهدر  علمیهیئتجانشینان احتمالی اعضای 

دوران کرونا چه بوده است؟ پذیری دانشگاهی در جامعه
پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری در دوران جامعه

 زیست، پژوهشی، گیری ویروس کرونا در زمینه آموزشیهمه
المللی و تعامالت کنشگران علمی روزمره و تعامالت بین

 چگونه است؟

 روش

این پژوهش به اتخاذ رویکرد کیفی و استراتژی استفهامی برای 
 های دانشجویان مقطع دکتری وو تحلیل تجربهفهم و تفسیر 

شان در دوره پذیری دانشگاهیادراک ایشان از فرایند جامعه
کرونا پرداخته است. استفاده از رویکرد کیفی و ورود به میدان 

، ویانیافته با دانشجارساختهای عمیق نیمهو استفاده از مصاحبه
ری پذییند جامعهاز فرا هاآنپژوهشگر را در دستیابی به فهم 

شان یاری کرده است. سؤاالت مصاحبه با دانشگاهی
پذیری دانشجویان دکتری را پس از مطالعه نظریات جامعه

تعامالت ، پژوهش، ی آموزشبراساس چهار مؤلفه، دانشگاهی
ی المللزیست روزمره و تعامالت علمی بین، کنشگران علمی

 أییدتریابی و پس از اعتبا ؛ ودانشجویان دکتری طرح کردیم
به مصاحبه با ، این حوزه نظرانصاحبتوسط دو نفر از 

 دانشجویان پرداخته شد.

دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تهران ، موردبررسیمیدان 
 انعنوبهدانشگاه عالمه طباطبایی )، دانشگاه جامع( عنوانبه)

گاه دانش عنوانبهدانشگاه علوم انسانی( و دانشگاه امیرکبیر )
 .باشندهای گوناگون تحصیلی میتی( از رشتهصنع

                                                                                                                                                                                                                                 
1. theoretical 

های ای با رعایت تنوع از دانشجویان دانشکدهنمونه
ها اگر تعداد آزمودنی ازآنجاکهمختلف سه دانشگاه انتخاب و 

ت اعتماد افراد نسب، اندازه کافی نباشدبه شدهانتخابدر نمونه 
( 1393، های تحقیق دچار تزلزل خواهد شد )دالوربه یافته

ها از میان دانشجویان دکتری را تا آنجا بنابراین انتخاب نمونه
ید به نظر رس طورنیارسیده و « اشباع نظری»ادامه دادیم که به 

د و دهننمیهای جدید و متنوعی به سؤاالت مصاحبه که پاسخ
 1گیری نظریشوند. نمونهمیای تکرار ها در یک دامنهپاسخ

گیری نظری رود. نمونهکار می همتناسب با هدف پژوهش ما ب
 پس ازیابد. بدین معنا که در طی مراحل پژوهش توسعه می

لیل سازی و تحبه پیاده، تخاب اولین دانشجو و انجام مصاحبهنا
شود تا روشن شود که مصاحبه بعدی مصاحبه اول پرداخته می

 گیریبنابراین در نمونه؛ باید با چه دانشجویی انجام شود
 نیستند و در طی مراحل ییشناساقابلها از پیش ونهنم، نظری

 سپگیرند. پژوهش مورد شناسایی و سپس مصاحبه قرار می
 18گیری نظری به مصاحبه با با روش نمونه انتخاب از

دانشجوی  6دانشجوی دکتری پرداختیم. از هر دانشگاه با 
، دانشجوی زن 9دانشجوی مرد و  9دکتری مصاحبه انجام شد. 

دانشجو  10، بود ریمتغسال  49سال تا  26ی سنی از هدامن
 8دانشجو ساکن شهرستان و  10، دانشجو متأهل 8مجرد و 

، وقتتمام صورتبهدانشجو شاغل  13، دانشجو ساکن تهران
دانشجو غیرشاغل بودند. دانشجویان  5ای و وقت و پروژهنیمه

هندسی م، مهندسی مواد و متالورژی، های مختلف آماراز رشته
، مهندسی نساجی، پژوهیآینده، مهندسی معدن، مکانیک

، مطالعات فرانسه، فلسفه، ارتباطات علوم، شناسیروان
علوم ، آموزش عالی، مهندسی صنایع، ریزی درسیبرنامه

و  اقتصاد نفت و گاز، شناسیروان، مدیریت دولتی، رتباطاتا
ی و محور، علوم اجتماعی انتخاب شدند. جهت کدگذاری باز

 افزارنرمکنندگان از آمده از مشارکت به دستانتخابی اطالعات 
 ( استفاده شده است.11MAXQDAهای کیفی )تحلیل داده

 هایافته

یری پذبا هدف دستیابی به ادراک دانشجویان از تجربه جامعه
مصاحبه با ، دانشگاهی خود در دانشگاه در ابعاد مختلف

 به دستذاری اطالعات دانشجویان دکتری انجام شده و کدگ
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بندی شده است. در ادامه آمده در قالب مضامین مختلف دسته
آمده از اظهارات ایشان را در پنج دسته  به دستهای یافته

زیست روزمره و ، تعامالت کنشگران علمی، پژوهش، آموزش
 کنیم.المللی توصیف میتعامالت علمی بین

 .1جدول 

 پذیری دانشگاهی دانشجویان در دوران شیوع ویروس کروناعهمحوری و انتخابی جام، کدهای باز
تعداد کدهای  کدهای محوری کدهای انتخابی 

 باز

پذیری جامعه
دانشگاهی دانشجویان 
دکتری در دوران 

 شیوع ویروس کرونا

 5 مجازی صورتبه هادانشگاهامکان شرکت در کالس اساتید سایر  آموزش
 6 امتحان جامع مجازی

 10 افت یادگیری/  ها از طریق سیستم مجازیسب مهارتعدم ک
 9 هاکالسپایین آمدن انگیزه و جذابیت برای شرکت در 

 12 عدم دریافت عمیق مطالب
 نامه و رسالهپایان، موضوع پژوهش عنوانبهکرونا  پژوهش

 تغییر در میدان پژوهش
3 

 6 های مطالعاتی خارج از کشورمحدودیت در فرصت
 7 پژوهش موردنیازدسترسی محدود به منابع 

 8 هاها و رسالهنامهاختالل در پروسه پایان
 7 تر به اساتیددسترسی سخت تعامالت کنشگران علمی

 6 های علمی مشترکی و فعالیتارشتهنیبای و محدودیت ارتباطات رشته
 4 های اجتماعیعدم استفاده برخی اساتید از شبکه

 10 کاهش تعامالت رودررو با دوستان و تجربه احساس تنهایی
 10 سمینارها و الیوهای مجازی، هاتعدد برگزاری کنفرانس

 4 امکان مشارکت علمی متخصصین از نقاط مختلف کشور و دنیا
 8 از دست دادن حس پویایی به دلیل محدودیت حضور فیزیکی در محیط دانشگاه زیست روزمره

 8 ست دادن اسکان در خوابگاه و عدم تمایل به بازگشت به شهرستاناز د
 4 کاهش حس استقالل دانشجویی

زیست در دانشگاه کشور  ازجملهکاهش استفاده از مزایای علمی و غیرعلمی فرصت مطالعاتی  یالمللتعامالت علمی بین
 المللیدیگر و عضویت در اجتماعات علمی بین

9 

 3 المللیهای بینو همایش هانفرانسککاهش حضور در 

 
 کد 139، شود( ارائه مشاهده می1که در جدول ) طورهمان

کدهای  اند.انتخابی استخراج شده کد 5 و محوری کد 20، باز
کد محوریِ )امکان  5آموزش با  -1انتخابی و محوری شامل 

 ،مجازی صورتبه هادانشگاهشرکت در کالس اساتید سایر 
ها از طریق سیستم عدم کسب مهارت، امع مجازیامتحان ج

پایین آمدن انگیزه و جذابیت برای ، مجازی افت یادگیری
پژوهش  -2عدم دریافت عمیق مطالب(؛ ، هاکالسشرکت در 

نامه و پایان، موضوع پژوهش عنوانبهکد محوریِ )کرونا  4با 
های محدودیت در فرصت، تغییر در میدان پژوهش رساله

 ازموردنیدسترسی محدود به منابع ، خارج از کشور مطالعاتی

 -3ها(؛ ها و رسالهنامهاختالل در پروسه پایان، پژوهش
تر کد محوریِ )دسترسی سخت 6تعامالت کنشگران علمی با 

 ی وارشتهنیبای و محدودیت ارتباطات رشته، به اساتید
عدم استفاده برخی اساتید از ، های علمی مشترکفعالیت
کاهش تعامالت رودررو با دوستان و ، های اجتماعیشبکه

نارها و سمی، هاتعدد برگزاری کنفرانس، تجربه احساس تنهایی
امکان مشارکت علمی متخصصین از نقاط ، الیوهای مجازی

کد محوریِ )از  3زیست روزمره با  -4مختلف کشور و دنیا(؛ 
دست دادن حس پویایی به دلیل محدودیت حضور فیزیکی در 

از دست دادن اسکان در خوابگاه و عدم تمایل ، حیط دانشگاهم
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کاهش حس استقالل دانشجویی(؛ ، به بازگشت به شهرستان
کد محوریِ )کاهش استفاده  2المللی با تعامالت علمی بین -5

 زیست ازجملهاز مزایای علمی و غیرعلمی فرصت مطالعاتی 
در دانشگاه کشور دیگر و عضویت در اجتماعات علمی 

های و همایش هاکنفرانسکاهش حضور در ، المللیبین
تفصیلی به توصیف  صورتبه. در ادامه استالمللی( بین

های کدهای استخراج شده از مصاحبه وتحلیلتجزیه
 یافته پرداخته شده است.ارساختنیمه

 گیریبحث و نتیجه

شناخت میزان کارایی دانشگاه و رسیدن به  هایراهیکی از 
اهداف خود که تربیت انسان دانشگاهی با  ترینهممیکی از 

پذیری بررسی نحوه جامعه، انگیزه تحصیلی باال است
. دانشجویان دکتری استدانشگاهی دانشجویان دکتری 

 رگذارتأثیمشغول به کار و ، افرادی که در آینده نزدیک عنوانبه
ادراکی را ، پژوهشی و صنعتی خواهند بود، در نظام آموزشی

به تجربه زیسته خود در مقطع دکتری و فرایند نسبت 
پذیری دانشگاهی خود دارند که دستیابی به این ادراک جامعه

 .استنیازمند مطالعه علمی و مصاحبه عمیق با دانشجویان 
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که 

پذیری دانشگاهی دانشجویان مقطع دکتری در جامعه
المه طباطبایی و امیرکبیر در دوره کرونا ع، تهران یهادانشگاه

دانشجوی مقطع دکتری از  18چگونه بوده است به مصاحبه با 
 های مختلف تحصیلی پرداخته است.رشته

شیوع گسترده ویروس کرونا و الزام به حفظ فاصله میان 
از امور  بسیاری، تحت تأثیر قرار داد شدتبهارتباطات را ، افراد

، مجازی و آنالین درآورد صورتبهگزیر آموزش را نا ازجمله
ید اسات، ارتباطات رویاروی را به ارتباطات مجازی مبدل کرد

، های جدید آموزشو معلمان را ناگزیر به یادگیری شیوه
مدیران ، پژوهش و ارتباط با دانشجویان و همکاران واداشت

روز کردن و مجازی کردن ارائه دانشگاهی را به تکاپوی به
استفاده از اساتید مطرح سایر ، دانشجویان انداخت خدمات به

مجازی را میسر کرد که در  صورتبهبرای تدریس  هادانشگاه
شد. امتحان جامع محقق نمی هاکالسصورت حضوری بودن 

پایین آمدن انگیزه و جذابیت برخی از ، افت یادگیری، مجازی

عدم دریافت عمیق ، هاکالسدانشجویان برای شرکت در 
تغییرات در دیدگاه دانشجویان در حیطه  ازجملهلب مطا

های آموزش بوده است و بسیاری از تحوالت دیگری که جنبه
 اتفاق افتاد.، اندمثبت و منفی زیادی را در خود جای داده

ی فضاها تعلیـق، اولین پیامد مهم شیوع ویـروس کرونـا
و  جمعی و حضوری و الگوهای پیشـین نهادهـای اجتمـاعی

ای از مراکز و بخش عمده هادانشگاهبـود. تعطیلـی  یعلم
است. دانشگاه از ایـن تعلیـق  قیمصدا، آموزش عالی جهان

 ،در الگوی پیشین شاهد تجمع کنشگران دانشگاهی )استاد
های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی دانشجو و کارمند( در پردیس

ده و بحران کرونا همه این مناسبات را برهم ز، است. حاال
های پژوهش را های پیشین آموزش و حتی برخی شیوهشیوه

ها و اعتبار ساخته است. مجازی شدن بسیاری از فعالیتبی
مناسبات علمی و غیرعلمی در میان دانشجویان و اساتید و 

شیوع ویروس  لیبه دلدر محیط دانشگاه  هاآن حضور کمرنگ
یرعلمی( کرونا و ضرورت جلوگیری از اجتماعات )علمی و غ

یری پذبوده است. جامعه تأثیرگذاربر ارتباطات و اجتماعات 
ای از آن مبتنی بر دانشگاهی دانشجویان که بخش عمده

خوش نیز دست استدانشجویان و اساتید  یکنشگرارتباطات و 
 این تأثیرپذیری بوده است.

 ،مشارکت و گفتگوی کنشگران علمی در ابعاد مختلف
د و تعامالت اساتی، تید با یکدیگرارتباطات و مناسبات اسا

ذیری پدر فرایند جامعه تأثیرگذاردانشجویان از ابعاد بسیار 
 . فراوانی و کیفیت تعامالتاستدانشگاهی دانشجویان دکتری 

های شناختی و عاطفی بین دانشجویان و اساتید بر ویژگی
دانشجو اثرگذار است. کنش متقابل مثبت با اساتید موفقیت 

انشجویان و پیشرفت تحصیلی ایشان را در پی دارد. آکادمیک د
یکی از اندیشمندان حوزه  عنوانبهبندی هاگستروم در طبقه

ز ا، پذیری اشاره داردعلم که به نقش مهم جامعه یشناسجامعه
مناسبات اساتید با دانشجویان اهمیت زیادی ، میان ارتباطات

ا شجویانشان باز طریق دان محوردانشدارد زیرا بیشتر رهبران 
شوند. از منظر تئوری شبکه اجتماعی نیز رشته خود مرتبط می

شوند. همچنین مطالعات تعدادی از تائید می ادشدهیموارد 
پذیری دانشجویان نشان داده است که جامعه نظرانصاحب

ز قبل از هر چی، شانتحصیالت تکمیلی در حیات دانشگاهی
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دانشگاه صورت  شان دردر بستر و زمینه گروه آموزشی
نقش اساسی  علمیهیئتاعضای ، پذیرد و در این فرایندمی

؛ Gardner,2010؛ Austin et al.,2009دارند )
Rourke,2012 با تمام اهمیتی که اندیشمندان به تعامالت .)

دانشجویان تجربیات ، دهندکنشگران علمی در دانشگاه می
 تعامالت دانشجویان دیگر و، متفاوتی از تعامل با اساتید

 کنند.گیری کرونا را بیان میای در دوران همهرشتهبین
رغم اهمیتی که به تعامالت دانشجویان دکتری علی

ها ای خود با دیگر دانشجویان و تأثیر این نوع کنشرشتهبین
کاهش و محدود ، دهندپذیری دانشگاهی خود میبر جامعه

 های علمیتی و فعالیارشتهنیبای و شدن ارتباطات رشته
مشترک و کاهش تعامالت رودررو با دوستان در این دوران را 

دانند. تعامالت همکارانه بین زننده میناخوشایند و آسیب
ها و تولید بیشتر اندیشه، وری باالترسبب بهره، دانشجویان

ین پذیری بایجاد روابط مثبت و مسئولیت، هاانتقال آموخته
ش افزای، و شایستگی اجتماعی شناختیروانسالمتی ، افراد

تر شود. دسترسی سختمی هاآنو خودسامانی  نفساعتمادبه
های به اساتید و عدم استفاده برخی اساتید از ظرفیت شبکه

اجتماعی جهت تقویت روابط با دانشجویان در دوران کرونا و 
دالیل  ازجملهتجربه احساس تنهایی توسط دانشجویان 

دوران کرونا توسط دانشجویان  تضعیف اجتماعات علمی در
افزایش چشمگیر ، دکتری بوده است. از طرف دیگر

دن هزینه بوسمینارها و الیوهای مجازی به دلیل کم، هاکنفرانس
ها و امکان مشارکت متخصصین از گونه برنامهبرگزاری این

نقاط مختلف کشور و دنیا زمینه تعامالت کنشگران علمی اعم 
دانشجویان و متخصصین و تقویت  ،علمیهیئتاز اعضای 

تواند تا حدی اجتماعات علمی را فراهم کرده است که می
در این دوران  رودرروهای تعامالت جایگزین محدودیت

 باشد.
تجربه دانشجویان در زیست روزمره بسان دانشجوی 

و  پذیری دانشگاهی ایشانتحصیالت تکمیلی در فرایند جامعه
ترین اهداف خود یعنی ز اصلیدستیابی دانشگاه به یکی ا

 ه خاطربتربیت انسان دانشگاهی بسیار مؤثر است. دانشجو تنها 
نیاز به یادگیری علمی در دانشگاه حضور ندارد بلکه با تمام 

عضویت در ، با دیگران تعاملاش از نیازهای اجتماعی

فرهنگی و اجتماعی و با تمام عالیق و ، های علمیگروه
ر که د طورهمانپردازد. ه به کنشگری مینیازهایش در دانشگا

، شود زیست جهان علمنظریه زیست جهان وتس مطرح می
روزانه اهل دانش  یوگوگفتقدرت حیاتی خود را از طریق 

کند. بسیاری از محققان نیز معتقد بازسازی و بازتولید می
تولید علم و فناوری و ، هستند که دانشگاه تنها محل آموزش

مان مادی نیست. امروزه رسالت اجتماعی و صرفاً یک ساز
پذیری دانشگاه برای تربیت شهروند خوب مورد تاکید جامعه
 است.

سازی دانشجویان برای آماده، براساس فلسفه آموزش عالی
ز ا، زندگی جمعی و پرورش شهروندان مسئول و خودانگیخته

 Behar-Horensteinهاست. خدمات اجتماعی دانشگاه
پذیری غیررسمی دانشجویان ش از جامعه( این بخ2016)

دکتری که شامل تعامل با سایر دانشجویان و اعضای 
ای است را عامل مهمی برای توسعه هویت حرفه علمیهیئت

 وانعنبهداند. زیست روزمره دانشجویان دکتری دانشجویان می
با  متناسب، پذیری غیررسمی )عاطفی( ایشانبخشی از جامعه

پذیری است که در این اجتماعی جامعهتاکتیک مطلوبیت 
های سیاسی و تاکتیک کنشگران علمی خود را برای رویه

افراد وقت بیشتری را در دانشگاه ، کننداجتماعی آماده می
سیاسی و اجتماعی دانشگاه عضو  یهاگروهدر ، گذرانندمی
شوند و روابط اجتماعی خود را با بیشتر افراد افزایش می
موفقیت این گروه از کنشگران علمی افزایش  دهند؛ معیارمی

چه از اما آن؛ سرمایه اجتماعی دانشگاهی به تعبیر بوردیو است
به در پژوهش حاضر  موردبررسیادراک دانشجویان دکتری 

های محدودیت فعالیت دانشجویان در گروه، آمده است دست
سیاسی و اجتماعی دانشگاه و گسترش روابط خود و یادگیری 

ز ا، های دانشجوییذیری غیررسمی در قالب این گروهپجامعه
دست دادن حس پویایی دانشجویی به دلیل محدودیت حضور 
فیزیکی در محیط دانشگاه و عدم دریافت این حس در 

همچنین از دست رفتن حس استقالل ، های مجازیکالس
دانشجویی به دلیل ماندن در منزل و عدم اسکان در خوابگاه و 

 به دانشگاه بوده است. وآمدترفمحدود شدن 

بسیاری از دانشجویان دکتری یکی از مسیرهای دستیابی به 
ها و آمادگی برای شغل آینده را تدریس و یا پژوهش مهارت
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کنند. تجربه دستیاری اساتید در کنار اساتید خود ذکر می
هایی را برای دانشجویان دکتری در جهت شناسایی فرصت

کند و در معرض تجربیاتی قرار مسیرهای شغلی فراهم می
هنوز به  کهیدرحالگیرند که شبیه شغل واقعی است می

یصورتدردانش و تجربیات اساتید دسترسی دارند. ، متخصص
دانشجویان معتقدند این فرصت کمتر برای ایشان فراهم  که

ها و استفاده از آن تا حدود است. البته بالفعل کردن این مهارت
دانشجو نسبت به توانایی خود در انجام زیادی به احساس 

احساس خودکارآمدی پژوهشی وی  یبه عبارتپژوهش یا 
 (1398، مربوط است )حیدری و همکاران

( با بررسی اهداف مختلف 2011) Menandکه  طورهمان
مدعی است که محوریت آموزش عالی باید بر ، آموزش عالی

 ایونهگبهخاص  طوربهای متمرکز باشد و مشاغل حرفه
آموزش داده ، طراحی شود که دانشجویان را در راستای شغل

متقاضی  ،به اینکه اقتصادهای پیشرفته با توجهو تجهیز کند؛ 
تخصصی هستند و با توجه به اینکه هدف  هایمهارتدانش و 

دانشگاه )نهادهای آموزش ، دبیرستان یادگیری عمومی است
را که برای ورود به  توانند آنچهعالی( جایی است که افراد می

 بیاموزند.، یک حرفه نیاز دارند
به اینکه دورنمای ذهنی بسیاری از دانشجویان  با توجه

کننده در این پژوهش برای آینده کاری خود دکتری مشارکت
ورود به حیطه تحقیقاتی و پژوهشی و ، و ورود به بازار کار

ه ب بوده است ورود علمیهیئتعضو  عنوانبههمچنین اشتغال 
طلبد که هایی را میها الزامات و مهارتاز این شغل هرکدام

 الزم برای هایمهارتنیاز است دانشجو کسب کند. یادگیری 
ای اثربخش دانشجویان ضروری است. عملکرد حرفه

کنند که ( اشاره میIbrahim et al., 2012که ) طورهمان
دانشجویان تحصیالت تکمیلی حتی در خصوص شیوه نگارش 
یک پژوهش علمی در رشته تخصصی خود در فرایند 

پذیری دانشگاهی باید آموزش ببینند. دستیابی به بسیاری جامعه
ها از طریق فرصت دستیاری پژوهشی و آموزشی از مهارت

ها را شود. دانشجویان استفاده از این فرصتاساتید محقق می
کسب تجربه  ازجملهدانند دارای مزایایی برای خود می

ه روزتر رشتانگیزه برای مطالعه منابع بیشتر و به، وزشآم
یلی تقویت رزومه تحص، تحصیلی جهت توضیح به دانشجویان

یادگیری ، فردی و اجتماعی هایمهارتتوسعه ، خود
 در حیطه تخصصی نفساعتمادبهافزایش ، پژوهشی هایمهارت

ی یادگیر، مدیریت زمان، یادگیری شیوه مدیریت کالس، خود
تدریس و تعامل. بسیاری از دانشجویان دکتری خصوصاً نحوه 

خود را محروم از دستیاری آموزشی ، های علوم انسانیدر رشته
و پژوهشی اساتید و برخورداری از مزایای این فرصت 

ی مهندسی به میزان بیشتر-های فنیدانند. دانشجویان رشتهمی
 داربرخوراز فرصت دستیاری تدریس و پژوهش اساتید خود 

هستند اما در دوره شیوع ویروس کرونا خود را به میزان کمتر 
دانند. از طرف و محدودتری برخوردار از مزایای دستیاری می

د کنند که اساتیتعدادی از دانشجویان دکتری بیان می، دیگر
دارای مهارت کمتر در  یخصوصاً اساتید با سن باالتر و گاه

را در  داشتن دستیار نیاز بیشتری برای، فضای آموزشی مجازی
 کنند.این دوران احساس می

قطع کامل فرصت مطالعاتی  یو گاه ریتأخ، محدود شدن
خارج از کشور برای دانشجویان دکتری و استفاده از مزایای 

زیست در دانشگاه کشور دیگر  ازجملهعلمی و غیرعلمی آن 
و کسب تجربیاتی از شرکت در اجتماعات علمی و تعامالت 

سبب احساس ناخرسندی تعداد زیادی ، یان و اساتیدبا دانشجو
از دانشجویان دکتری شده است. همچنین امکان شرکت 

المللی برای های بینو همایش هاکنفرانسحضوری در 
کاهش یافته است و در برخی موارد انتظار  شدتبهدانشجویان 

ه ب با توجهشود. نمی نیتأممجازی  صورتبهاز شرکت  هاآن
ذیری پالمللی بخش بسیار مهمی از جامعهامالت بیناینکه تع

در دوره تحصیالت تکمیلی و  خصوصاًدانشگاهی دانشجویان 
کرونا این بخش از  روسیوشیوع ، استمقطع دکتری 

پذیری دانشگاهی را با محدودیت زیادی روبرو کرده جامعه
 است.

ها قابلیت های پژوهش این است که یافتهاز محدودیت
 هایبه یافته با توجهتمام دانشجویان را ندارد. تعمیم به 

پذیری دانشگاهی اعضای در حوزه جامعه پژوهش، پژوهش
)آموزشی و پژوهشی( در دوران شیوع ویروس  علمیهیئت

کرونا و تجربه زیسته اساتید در این زمینه و نیز تجربه زیسته 
 عنوانبهمقطع کارشناسی ) دالورودیجددانشجویان 

 های آموزشیکه از ابتدای شیوع کرونا فعالیت دانشجویانی
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پذیری کامالً مجازی ادامه دادند( از جامعه صورتبهخود را 
ز کاربردی نی یهاشنهادیپ ازجمله .شوددانشگاهی پیشنهاد می

های آموزشی کوتاه و مفید برای توان به برگزاری دورهمی
 ؛ وماعیهای اجتدر زمینه استفاده از شبکه علمیهیئتاعضای 

 عنوانهبدانشجویان  کارگیریبهبه  علمیهیئتتشویق اعضای 
 هایمهارتدستیاران آموزشی و پژوهشی جهت تقویت 

 ها اشاره کرد.تعاملی و سایر مهارت، پژوهشی، آموزشی

 منابع

(. بررسی و ارزیابی میزان کیفیت 1399ت. )، زاده ثمرینحسن
 صلنامه پژوهش درفمرکز تالش.  پیام نورآموزشی دانشگاه 

 .41-57، 48، های آموزشینظام
(. بررسی روابط 1398ر. )، مرزوقی ؛ وف، کشاورزی، ا.، حیدری

بین فرهنگ پژوهشی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی 
ندی گری توانمواسطه نقش دانشجویان تحصیالت تکمیلی:

، 47، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامنگارش علمی. 
21-7. 

، (. آموزش عالی و دانشگاه در جهانی کرونازده1399م. )، واهفراستخ
تهران: پژوهشکده ، ؟کندیمی تولید اتازهی هالتیفضچه 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
تهران: ، (. تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی1385م. )، قانعی راد

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

علم و بحران ، رهایی در آموزش عالی(. جستا1399ح. )، میرزایی
تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ، کرونا در ایران

 اجتماعی.
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