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 های مجازی دانشجو در بافتار کالس –روابط قدرت در تعامالت استاد 

1منشایمان عرفان
 

 21/19/2011تاريخ پذيرش:   21/21/2911تاريخ دريافت: 

 چکیده 

رسد که تجربۀ زیستۀ وری مینظر ضرسال اخیر، بههای برخط در یکدر پی گسترش کالس

شناسانه و های جامعههای دانشگاه از زوایای مختلف و عالئق معرفتی پژوهشمجازی در کالس

ارتباطات پیگیری شود. در این میان، فهم تغییرات مناسبات کنش در بافتار مجازی حائز اهمیت 

ی مربوط به تحلیل روابط است. در این مقاله، پژوهشگر تالش کرده است تا با اتخاذ مبانی نظر

ای جدید و اکتشافی را با لحاظ کردن از منظر کنترل و قدرت در کالس درس، طرح مسئله

)که تا  ساختاریافتهاقتضائات فضای مجازی دنبال کند. به این منظور، از روش مصاحبۀ نیمه

ها یل مصاحبهمصاحبه را در برگرفته( استفاده شده است. سپس، نتایج تحل 03رسیدن به اشباع، 

قدرت  اند که برخی از مضامین مهم شامل موارد زیر هستند:بندی شدهدر هفت محور صورت

، برجسته شدن کنترل درونی، پیدایی های نوپدیدهای مخفی، ناهنجاریگیری، گروهسکوت، شکل

های شخصیت اخالق وضعیتی، آداب مناسکی جدید در کالس، کنشگری علمی ناقص، توانمندی

-سمت تسطیح شئونی از سلسلهای شدن اعتماد و صداقت، حرکت بهی، کاالیی و مبادلهمجاز

 مراتب، قدرت احساسات فانتزی، حس آزادی عمل.

 (.91-کنترل، قدرت، دانشجو، استاد، کالس، فضای مجازی، کرونا)کووید واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  i.erfan@isu.ac.ir ؛)ع(عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق  9
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 مقدمه و بیان مسئله

دانشجو در فضای مجازی مستلزم -ستادفهم روابط کنترل و قدرت در تعامالت کنشگری ا

و  9«91-کوید»گیری ویروس اقتضائاتی متفاوت از دنیای واقعی کنشگران است. پس از همه

های مجازی در آموزش عالی، کیفیت ادراک کنشگران)استاد و دانشجو( از گسترش کالس

ارکت، اعتماد، بینی رفتار، مشابعادی همچون محیط کالس، احساس تعلق، مقررات، قابلیت پیش

بخشی مراتب، آزادی عمل، صراحت، خالقیت، انتظارات، شناخت متقابل، رسمیت، انتظامسلسله

خوش تغییراتی شده است. بر اساس الگوی مرسوم شیوۀ به رفتار و نیز بروز احساسات دست

ارتباطی میان کنشگران در ارتباطات حضوری، عناصری همچون رؤیت مخاطب، مشاهدۀ حاالت 

گفته شده را تعیّن ابعاد پیش ایه و درک موقعیتی مسلط بر کنش تا حدود قابل مالحظهچهر

کند. چگونگی وضعیت تغییرات مذکور است که بخشد. در فضای مجازی، این الگو تغییر می می

مسئلۀ کانونی مقاله را شکل بخشیده است. این تغییرات ابعادی دارد که در ادامه و در پرتو مسئلۀ 

 شوند تا از درون آنها سؤال پژوهش منکشف و محدود شود.قاله تشریح میاصلی م

که درک کنشگران از تعریف موقعیت مجازی کالس و پیامدهای اجتماعی متعاقب اول این

گاه، آن ها را واقعی تعریف کنند، آن، اگر افراد موقعیت2کند. از نظر ویلیام تامسآن تغییر می

(. با عاریت گرفتن رهاورد 923: 9031شان واقعی هستند )ریتزر، لحاظ پیامدهایها بهتعریف

توان چنین گفت که در فضای مجازی، اجزای نمایش در تعامالت ، می0نظری اروینگ گافمن

پیوندند )میروویتز، کالس مجازی )یعنی جلو و پشت صحنه( در برخی سطوح به یکدیگر می

کند که های تعامالت رو در رو بیان میویژگی از 4چه جان تامپسون(. همچنین، آن931: 9031

شامل شکل گرفتن در زمان و مکان مشترک، حضور فیزیکی، ارتباط بر اساس گفتار و زبان بدن 

گوست، در فضای کالس مجازی حذف شده و بسیاری از تعامالت مرسوم در وو نیز گفت

ن تغییر در مسیری است که (. بخشی از ای929: 9011یابد )تامپسون، کالس حضوری تغییر می

-های جدید، آن را مخاطب پراکنده میدر بحث از قدرت مخاطب در رسانه 1نیکالس آبرکرامبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 COVID-19 Pandemic 
2 W. I. Thomas 

3 E. Goffman 
4 J. Thompson 
5 N. Abercrombie 
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(. پس 930: 2331نامد؛ مخاطبی که در موضع قدرت، مهارت، انعطاف و خالقیت است )الفی، 

اسطی( جریان پیدا ای)محیط وکه ارتباط از چه مجرا و در چه رسانه، این9تعبیر هارولد السولبه

 (. 9030سازد )السول، کند، نوع تحلیل کنش را متفاوت میمی

پذیری آن ایجاد بینیکه نوعی ابهام اجتماعی در مناسبات ترتیب دادن کنش و پیشدوم این

و همکارانش که از رهیافت کنش متقابل نمادین به مطالعۀ فضاهای  2شود. دیوید هارگریوزمی

راحل شناخت و ادراک استاد از شاگرد را شامل سه مرحلۀ حدس و گمان، آموزشی پرداختند، م

گیرند و در نتیجه دانند. این مراحل در فضای حضوری شکل میبسط و گسترش و تثبیت می

بینی رفتار شکل های شاگردان کاسته شود و قابلیت پیششوند که ابهام استاد از کنشسبب می

شود و بالتبع، (. در فضای مجازی این مراحل متزلزل می9111بگیرد )هارگریوز و همکاران، 

، 0تعبیر مایکل یانگدهد؛ در این فضا، بهالشعاع قرار میمناسبات قدرت و کنترل را تحت

مراتبی، نمادین، انتظارات و کنترل دیالکتیک میان استاد و شاگرد در ابعادی نظیر روابط سلسله

 (.9119گ، گیرد )یانخود میمحیط صورتی دیگر به

خوش تغییر گفته، منطق انضباطی حاکم بر کالس مجازی دستکه عالوه بر  موارد پیشسوم این

های درسی( وجود های آموزشی )کالسکم سه رویکرد انضباطی مرسوم در محیطشود. دستمی

ر (: اول، رویکرد رفتاری است که رفتار بهنجار را پاداش و رفتا13و11: 9014ورث، دارد )اینس

انضباطی را در پرتو تالش گرایانه است که بیکند. دوم، رویکرد انساننابهنجار را تنبیه و سرکوب می

دهد. سوم، رویکرد شناختی است که تفاوت در آموزنده برای رفع برخی نیازها و امیال توضیح می

شود. رویکرد اخیر ها میانضباطیها سبب بروز برخی بیباور، فهم و برداشت از قواعد میان آموزنده

تواند انضباط پایداری را در کالس پذیری در آموزندگان میدهد که تقویت روحیۀ مسئولیتنشان می

های مجازی شرایط غلبۀ  رسد که کالس کند. چنین به نظر میفرما استاد حکم-و میان روابط دانشجو

 رویکرد آخر را تضعیف و در مقابل، رویکرد اول را تقویت کرده است.

طور کلی طبق ایدۀ کند. بهکه کنترل منضم به کنش در بستر مجازی تغییر میچهارم این

، چهار نوع کنترل در محیط آموزشی قابل تمایز است )واترز و 4مالکوم واترز و ردنی کروک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 H. D. Lasswell 
2 D. Hargreaves 
3 M. F. D. Young 

4 M. Waters & R. Crook 
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دانشجو را در بُعد زمان -(کنترل اداری؛ یعنی قواعد و قوانینی رسمی که استاد9(: 9113کروک، 

(کنترل 2ها(. بندی کالسکند و دارای ضمانت اجراست )مانند زماندهی میزمانو مکان سا

های افراد تأکید دارند تشریفاتی؛ یعنی رفتارهایی که بر تقدس واحد اجتماعی و تفاوت موقعیت

(کنترل شخصی؛ یعنی کنترلی که ریشه در اقتدار یا همان 0نحو خاص(. )مانند پوشیدن لباس به

فرد با توجه به موقعیت و جایگاهش دارد )مانند تشویق یا تنبیه یا طعنه در قدرت مشروع یک 

دهی به (کنترل نمادین؛ یعنی افراد از ابزارهای نمادین برای کنترل و جهت4روابط رو در رو(. 

 کنند )مانند نمره دادن(.رفتار دیگران استفاده می

وابط کنترلی و قدرت در بافتار های چهارگانۀ مذکور، روشن است که ربا مروری بر کنترل

، در جهان 9اند. از نظر دیوید نوود و جیل آتماهای مجازی جلوه و کیفیتی گوناگون یافتهکالس

از  2جردن(. تیم 2332مجازی، همواره قلمروهای خالی برای تصرف وجود دارد )نوود و آتما، 

جازی سخن گفته است. برای توصیف روابط در فضای م« مراتبیماهیتاً ضد سلسله»مفهوم 

شود. قدرت قدرت سایبرنتیک از سه قلمروی فردی، اجتماعی و تخیلی تشکیل میهمچنین 

تواند به تسلط سایبرنتیک در وجه فردی، قدرتی در تملک شخص بوده، در وجه اجتماعی می

یپ از نظر فیل(. 233: 2339تواند برسازندۀ قدرت باشد )جردن، منجر شده و در وجه تخیلی، می

فرد است ای منحصر بههای ارتباطی و اطالعاتی جدید، اینترنت رسانه، در میان فنآوری0هاوارد

(. در این فضا 9-21: 2330دهد )هاوارد و جونز، که افراد را در موضعی فعال و مولد قرار می

تر تر و فردیشوند و در نتیجه، دموکراتیکارتباطات توسط ساختارهای عضویتی هدایت نمی

(. فضای مجازی 2332آورند )گارسیا مونته و همکاران، دست میشده و افراد قدرت جدیدی به

قدرت ( و 911: 9034توانایی فرد در اداره و کنترل محیط را تقویت کرده است )کاستلز و اینس، 

 (.409: 2، ج9031در آنِ واحد پراکنده و منتشر است )کاستلز، 

های مجازی میان استاد و ابط و مناسبات قدرت در کالسبنابراین، تحلیل کیفی تغییرات رو

ای را با رویکردی اکتشافی برای دانشجو موضوع نوظهوری است که این مقاله گام اولیه

تر شود ابعاد وسیعدارد و پیشنهاد میشناختی برمیآشکارسازی برخی از ابعاد آن از منظر جامعه

 های آینده دنبال شود.ر پژوهشتر موضوع از سوی سایر پژوهشگران دو عمیق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 D. Nood & J. Attema 

2 T. Jordan 
3 P. Howard 
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ای بر کیفیت کنترل و آید ضروری است که مطالعهنظر میدر مجموع، به سؤال و هدف:

رو، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: های مجازی انجام شود. از اینقدرت در روابط کالس

کنترل و  های ارتباطی ازهای مجازی چه وضعیتدانشجو در بستر کالس-در تعامالت استاد

یابی و بازتولید گیری، سازمانقدرت قابل احصا هستند. هدف از این بررسی، کشف نحوۀ شکل

تواند به یافتن و جبران قدرت از منظر کنشگران درگیر در موقعیت )کالس مجازی( است که می

دار در دانشجو کمک کند و مفاهمۀ مخدوش یا سویه-برخی خألها در مناسبات میان استاد

 های مقتضی شناسایی و معرفینماید. جوییمنظور چارهاطات را بهارتب

 پیشینۀ تجربی

اند که اساساً ها، استدالل کردهالمللی دانشگاه( در گزارش انجمن بین2323مارینونی و همکاران)

ها و آموزش عالیِ گیری کرونا، امید و انتظار این است که دانشگاهپس از تجربیات دوران همه

های مدنی و دموکراتیک شکل بگیرد که در آن، دانشجویان سهم اخالقی لحاظ ویژگیبه ترقوی

 تری در فضای یادگیری ایفا کنند.و همدالنه

هند به این نتیجه رسیده است که ارائۀ  9المللی جیندال( در گزارش بین2323کومار)

های حضوری کرده کالستر از های برخط توسط دانشجویان، آنها را توانمند و خالقسخنرانی

ا اعطا شده است. همچنین، تری در کالس مجازی به آنهاست و در مجموع، نقش فعال

تر آنها را در پی داشته است. در کل، تر شدن منابع و فضای یادگیری، مشارکت بیش خواه دل

 اشتیاق دانشجویان نیز افزایش یافته است.

شتیبانی از آموزش عالی، هم وجه تقویتی ( در گزارش بحران کرونا و پ2323بانک جهانی)

-برای آزادی و افزایش خالقیت نیروهای آموزش)اساتید و دانشجویان( و هم وجه تضعیفی به

ها قائل شده است. به هر حال، برخی تحرکات اجتماعی علمی زیر سایۀ لحاظ برخی مهارت

 شوند.کاسته شدن از سرمایۀ عاطفی، تضعیف می

های مجازی بر طبق پژوهشی که در چین انجام دادند، فضای کالس (2393گرانت و هوانگ)

ای که مشارکت پویا و فعال دانشجویان تحدید گونهکنند؛ بهمحور توصیف می-را عمدتاً استاد

رسد. در نتیجۀ کاهش امکان دانشجو به حداقل می-شود. همچنین، روابط مشارکتی دانشجومی

 یابد.یمشارکت، سهم قدرت آنان نیز تنزل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jindal Global Uinversity 
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های دانشجویان اشاره کرده است. یکی ( در پژوهش خود به ارزشیابی آموخته9011رضایی)

های مجازی به ارتقای وضعیت دانشجویان کمک کرده است، افزایش از عواملی که در کالس

های ها و توانمندیمهارت بیانی و مشارکت است. این فضا شرایطی برای ظهور شایستگی

تر کند و در مجموع، اعتماد به نفس آنان را بیشس درس مجازی فراهم میدانشجویان در کال

نظارتی، افزایش انگیزه و تفکر انتقادی سبب افزایش سهم -کند. عوامل دیگری همچون خودمی

 شود.دانشجو در تعامالت با استاد می

 بر 91-( در پژوهشی به بررسی تأثیرات کلی ناشی از بحران کوید9011ذاکر صالحی)

شناسانه مبادرت کرده است. این پژوهش با مروری بر موارد آموزش عالی با رویکردی آینده

بندی کرده مدت را طبقههای کوتاه و بلندمتعدد اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی چالش

زا تا مسائل مقطعی تنظیم است. چندین سناریو در شرایط آموزش عالی مشتمل بر مسائل بحران

که الزم است در معرض سنجش از سوی نخبگان قرار داده شده است. نتیجه اینشده و 

سازی علمی در اجتماعات مجازی تهدیدها را به ها با استفاده از هوشمندی در شبکهدانشگاه

هیچ وجه در کانون مسائل این پژوهش فرصت تبدیل کنند. موضوع قدرت در کالس مجازی به

 قرار ندارد.

( در پژوهش مشابهی با مورد مذکور به بررسی مخاطرات و 9011ان)میرحاجی و همکار

با استفاده از روش گردآوری اسناد  91-اندازهای آموزش عالی در پی گسترش کویدچشم

ها و توان به تغییرات در وضعیت مالی دانشگاهشده میاند. از جمله ابعاد تحلیلموجود پرداخته

ها در روابط و تعامالت بندیشر علم، تجدید صورتهای پژوهشی، تغییر الگوهای نبودجه

های علمی و تغییر محسوس در موضوعات پژوهشی اشاره کرد. یکی علمی دانشگاهی، مهاجرت

های نوظهور مجازی است که پژوهشگران به موضوع مناسبات قدرت از تغییرات چالش آموزش

 اند.ای نکردهدر کالس اشاره

بنیادی دانشگاه در جهان پساکرونایی را محل تأمل قرار داده ( ایدۀ فلسفی و 9011ماحوزی)

محور یکی از -پژوه و بنگاه-پژوه، آموزش-های حقیقتاست. تغییر در ماهیت دانشگاه

محور جدید در -محورهای اصلی پژوهشگر است که بر طبق آن، نوعی رویکرد مسئولیت

ز تولید و توزیع حقیقت شکل های نوینی اسازمان دانشگاه در حال پدیدار شدن است. سبک
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تر با تحوالت جهان بیرون از دانشگاه را اقتضا گیرد که ضرورت انعطاف و سازگاری بیشمی

 های مجازی عنایت چندانی ندارد.کند. این پژوهش نیز به موضوع قدرت در کالسمی

 بندی پیشینهجمع

های کالن ها و فرصتر به چالشهای انجام شده عمدتاً ناظبا توجه به بدیع بودن مسئله، پژوهش

طور خاص بر الگوی ارتباطات قدرت میان ها و آموزش عالی هستند و بهاجتماعی در دانشگاه

اند هایی کردهها در سطح ساختاری و کالن تحلیلاند. عمدۀ پژوهشدانشجو متمرکز نشده-استاد

کند تا از زاویۀ ن پژوهش تالش میاند. ایهای خرد و ناظر به تجربۀ زیسته را دنبال نکردهو جنبه

طور تجربۀ زیستۀ دانشجویان، وضعیت کنترل و قدرت آنان در تعامالت کالس مجازی را به

 معین کاوش و تفسیر کند.

 مبانی نظری

های گوناگونی مانند اقتدار، نفوذ، خشونت، زور، سلطه، قوت یا نیرو، صورتقدرت اجتماعی به

کند. همانند قدرت الکتریکی که به ثروت و شهرت جلوه می نظم، کنترل، انضباط، تشخّص،

(. در ادامه پس از تعریف 223: 9114شود )بیرشتات، شکل نور، حرارت و حرکت متجلی می

 ای به همین مفهومقدرت، بر حسب اهمیت مفهوم اقتدار در کالس میان استاد و دانشجو، اشاره

های نظری در توجه به مقولۀ قدرت در نظام ن سنتتریشود و در ادامه، عمده)یعنی اقتدار( می

گردد. در پایان، نسبت قدرت و دامنۀ پیامدی آن در بستر شناسی پیگیری میکنش در جامعه

 شود. فضای مجازی برجسته می

انجام دادن کاری یا عمل کردن  معنای توانایی یا ظرفیتنامۀ آکسفورد، قدرت بهدر لغت

ده است. در معنایی دیگر، قدرت ظرفیت یا توانایی اداره کردن یا ای مشخص تعریف ششیوه به

از نظر برتراند راسل، مفهوم  9حساب آمده است.نفوذ کردن در رفتار دیگران یا روند وقایع به

(. از نظر لوئیس کوزر و برنارد 21: 9019اساسی در علوم اجتماعی، قدرت است )راسل، 

توان یافت که عنصر قدرت در آن نباشد. اعمال قدرت ا میتر ارتباطی اجتماعی ر، کم2روزنبرگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://oxforddictionaries.com/definition/english/power 

2 L. A. Coser & B. Rosenberg 
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سویۀ اراده است و متضمن پذیرش نیز هست )کوزر و اجتماعی چیزی بیش از تحمیل یک

ای برای تعریف شخصیت، حفظ آزادی مثابۀ وسیلهتواند به(. قدرت می940: 9031روزنبرگ، 

نیز تعریفی از  9(. ریچارد هنری تائونی13: 9012عمل و توانایی ایجاد تغییر تلقی شود )کوردا، 

اند. از نظر او، قدرت برداری کردهشناسان از آن بهرهقدرت ارائه داده است که بسیاری از جامعه

ها را در جهت عبارت است از توانایی فرد یا گروهی که بتواند رفتار دیگر افراد یا گروه

های مذکور باشد، از آن بر خالف خواستچه رفتار آنها های خود تغییر دهد و چنانخواست

 (.221: 9109جلوگیری کند )تائونی، 

، قدرت مفهومی عام و فراگیر بوده، در همه جا حضور داشته، در 2از نظر میشل فوکو

تواند اِعمال شود. سرتاسر روابط اجتماعی منتشر شده و از نقاط گوناگونِ پیکر اجتماعی می

گیرد. در میان کنشگران را در سطوح خُرد و کالن دربر میهای راهبردی روابط قدرت بازی

های این میدان، معیار برد و باخت افزایش یا کاهش دامنۀ آزادی عمل کنشگران و پهنۀ گزینه

در دسترسی آنهاست. پس، روابط قدرت امری مقطعی، نظام نیافته، شکننده و وابسته به 

 0«میکروفیزیک قدرت»وکو از اصطالح (. به همین دلیل، ف9114موقعیت هستند )فوکو، 

: 9013استفاده کرد تا بر وجه خُرد و صعودی قدرت تأکید نماید )بنگرید به: شرت، 

 (.13: 9133؛ فوکو،  290و292

شناسی متفاوت هستند. اقتدار همان قدرت مشروع است لحاظ مفهومبه« اقتدار»قدرت و 

آید )ولف، وجود می، اقتدار از دو راه به4(. از نظر جرج زیمل912: 9031)کوزر و روزنبرگ، 

(: اول، گاهی شخصی که اهمیت یا قدرتی دارد، در محیط اجتماعی خود اعتبار 931-930: 9113

گیری که، گاهی یک قدرت فرافردی اعتبار و قدرت تصمیمکند و دیگری اینو اقتدار کسب می

، دو برداشت 1از سوی باری هیندسکند. در کاوش مفهومی و نظری نهایی را به شخص اعطا می

منزلۀ (قدرت به9(: 2و9: 9033برداشت از قدرت در دنیای مدرن قابل تمایز است )هیندس، 

 عالوۀ توانایی مشروع.منزلۀ توانایی کنشگری به(قدرت به2توانایی برای خلق کنش؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 R. H. Tawney 
2 M. Foucault 
3 Micro-Physic of Power 
4 G. Simmle 

5 B. Hindess 
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اره اش 9از منظری متفاوت، سنت اصلی و کالسیک مطالعات قدرت به توانایی فرد بر دیگران

 2منظور انجام کاریکه مطالعات متأخر دربارۀ قدرت به چگونگی ایجاد قدرت بهدارد؛ درحالی

تواند بخشی از قدرت را اختیار و تملک نماید پردازند. در مطالعات اخیر، هر کنشگر می می

این است که قدرت را از  0آوردهای نظری ماکس وبر(. یکی از دست993: 9019)بهرامی کمیل، 

ومی در سطح کالن و عمدتاً متعلق به عرصۀ اقتصادی جدا کرده و آن را به سطح خُرد و ذهنی مفه

های ساالری ویژگی(. از نظر وبر، دیوان944آورد )همان:  در روابط اجتماعی میان کنشگران  می

(. قدرت در این وضعیت، 031: 9010دهد )اسکات، تر نشان میمراتبی را پُر رنگتشکیالت سلسله

(. این شیوه از قدرت ناشی از خصیصۀ 32: 9031آید )ریتزر، عقالنی در می-به شکل اقتدار قانونی

 (.931: 9011؛  21: 9019؛  904: 9013پذیری دنیای مدرن است )وبر، عقالنیت

های رفتاری را که نمود اِعمال قدرت هستند، شبیه به استفاده از گزینه 4تالکوت پارسونز

داند؛ پول همان نقشی را در اقتصاد دارد که قدرت در روابط اجتماعی و خرج کردن پول می

مثابۀ یک بازی با حاصل (. پارسونز برخالف وبر، قدرت را به9119کند )پارسنز، سیاسی ایفا می

داند. قدرت در کنش متقابل کنشگران جمع صفر)یعنی بُرد یک طرف و باخت طرف مقابل( نمی

-توان بهازای آن میین دارد. ارزش قدرت در چیزی است که بهدر گردش است و خصلتی نماد

(. پس از رویکرد چرخش فرهنگی 921: 9019و بهرامی کمیل،  942: 9012دست آورد )روشه، 

 پردازانی است که قدرت را بهترین نظریهاز جمله شاخص 1در نظریات متأخر، استورات هال

توانند ظاهر معمولی افراد میهای بهای که فعالیتنهگوزند؛ به فرهنگ و زندگی روزمره پیوند می

 (. 949: 9019نمایش و ارائۀ قدرت نشان دهند. )بهرامی کمیل، 

وضعیت قدرت در فضای مجازی اقتضائات متفاوتی دارد که پیش از بحث دربارۀ کالس 

ترین ادیمعتقد است قدرت بنی 2مجازی باید مختصراً به مبانی آن اشاره کرد. مانوئل کاستلز

ای است که کنشگر اجتماعی را قادر شود. قدرت ظرفیتی رابطهفرآیند در جامعه محسوب می

های کنشگران صاحب ها، منافع و ارزشهایی که خواستهای ناهمسنگ و از راهگونهسازد تا بهمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Power over Others 

2 Power to Do Something 

3 M. Weber 

4 T. Parsons 
5 S. M. Hall 

6 M . Castells 
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ذارد. های سایر بازیگران یا کنشگران اجتماعی تأثیر گسازد، بر تصمیم می قدرت را برآورده 

که قدرت یک خصیصه نیست، بلکه نوعی رابطه است. ناهمسنگی نیز ای یعنی اینظرفیت رابطه

به این معناست که در روابط مبتنی بر قدرت، همواره میزان تأثیرگذاری یک کنشگر بر دیگری 

: 9010عالوه، میزان معینی از مخالفت یا پذیرش قابل شناسایی است )کاستلز، غلبه دارد. به

ای را از یکدیگر (. در مجموع، کاستلز چهار نوع قدرت در بستر دنیای مجازیِ شبکه14و10

 (: 910: 9034کند )کاستلز و اینس، متمایز می

محتمل است کنشگران اجتماعی موقعیت معطوف به قدرت خود را بر پایۀ  9بندی:قدرت شبکه (9

 2بانیبه تبع آن اِعمال راهبردهای دروازهسازد و ای که منابع ارزشمند را انباشته میایجاد شبکه

افزایند یا منافع حاکم بر مانند ایجاد دسترسی محدود برای کسانی که به شبکه اعتباری نمی

 (.993و991اندازند، برقرار و تثبیت کنند )همان: های شبکه را به مخاطره میبرنامه

ها، بلکه از مجرای تحمیل کهسازی از شبقدرت نه از طریق حذف یا محروم 0قدرت شبکه: (2

 (.991شود )همان: کار گرفته میها بهقوانین جذب یا برخوردارسازی در شبکه

شده ریزیهر شبکه روابط برآمده از قدرتش را بر اساس اهداف برنامه 4شده:ایقدرت شبکه (0

شبکه های درون های خاص بر دیگر گره(. یعنی قدرتی که گره923کند )همان: تعریف می

گیری مدیر است کنند که متناظر با قدرت تعیین دستورکار، مدیریت و تصمیماِعمال می

 (.141)همان: 

کار گرفتن کنترل بر دیگران به دو ساز و ها، توانایی بهدر دنیای شبکه 1سازی:(قدرت شبکه4

م، توانایی ها؛ دوریزی مجدد شبکهکار اصلی وابسته است: اول، توانایی ساخت شبکه و برنامه

سپاری اهداف مشترک و های مختلف از طریق به اشتراکاتصال و اطمینان از همکاری شبکه

 (. 920ادغام منابع )همان: 

ای باشد که به نظم اجتماعی بیانجامد. در کالس درس، میزان تمرکز قدرت باید به اندازه

شود. ب تلقی نمیشود و مطلوبرابری کامل در روابط قدرت موجب سکون و ایستایی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Networking Power 
2 Gate Keepers 

3 Network Power 

4 Networked Power 
5 Network-Making Power 
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های اخالقی را برای تعهد، االصول، استاد از اقتدار برخوردار است. مشروعیت قدرت زمینه علی

دهد دهی، ثبات و اثربخشی را افزایش میکند و نظمهمکاری و اطاعت افراد در کالس فراهم می

مرده است )فلدمن، چهار کارکرد را برای هنجارها برش 9(. دنیل چارلز فلدمن92: 9119)بیتهام، 

آورد و موجب افزایش اعتماد بینی رفتار اعضای گروه را فراهم می( قابلیت پیش9( که 9112

( از 4کند؛ ( دوام و بقا را تسهیل می0شود؛ های درون گروه می( سبب تثبیت ارزش2شود؛ می

 کند.بروز تابوها و مسائل ممنوعه جلوگیری می

های های عام یک گروه را دارد و هم ویژگییژگیکالس مجازی گروهی است که هم و

خاصی پیدا کرده است. این اجتماع مجازی )کالس برخط(، تعامالت منظم و الگودار میان اعضا 

را تغییر داده است. در این فضا، احساسات، تمایالت و عواطف مشترک و غیرمشترک وجود 

تری پیدا کرده گیری قدرت انعطاف بیشدارد. ساختار و روابط آن نسبتاً پایدار است، اما شکل

ای، تجربیات پیشین، ارتباطات و زمان ای، اثر هالهاست. متغیرهایی همچون ادراکات کلیشه

دانشجو را متأثر -کنشگری استادموجود برای برقراری ارتباط و شرایط مجازی مناسبات 

خود دها( حالتی تدریجی بهگیری برخی هنجارها )بایدها و نبایعنوان نمونه، شکلسازد. به می

شود. درونی کردن روابط اجتماعی رو کنترل اجتماعی رفتار دیرتر درونی میگیرد و از اینمی

قدرت در کالس نیازمند احساس تعلق و بستری با ثبات است که این عوامل در شرایط مجازی، 

هد شد. قدرت در شوند. در نتیجه، امر نظارت از سوی استاد دشوار خواتا حدی شکننده می

سازد، زیرا شدت رابطه، موفقیت گروه، شرایط داخلی و کالس مجازی انسجام گروه را متأثر می

 خارجی و نیز محیط یادگیری تغییر کرده است.

در مجموع، در کالس مجازی این امکان وجود دارد که کارکردهایی منفی شکل بگیرد که 

دهد؛ برخی از این عوامل تحت تأثیر قرار می دانشجو را-روابط مرسوم قدرت و کنترل استاد

رنگی با جماعت(، وجود ابهام در روابط، عبارت هستند از: همنوایی دانشجویان با گروه )هم

 اندیشی و خودسانسوری.فشار گروهی، اطاعت محض، طفره رفتن اجتماعی، تقلید، گروه

ترین ابعاد روابط کنترل و ز مهمتوان از ادبیات موجود نظری، برخی اچه ذکر شد، میبنابر آن

( تا منطقاً بتوان با شفافیت و 9قدرت در تعامالت کالس مجازی را استخراج کرد )جدول شماره 

 تری در میدان پژوهش مسئله را واکاوی نمود.دامنۀ دقیق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 D. C. Feldman 
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 ترين ابعاد روابط کنترل و قدرت در تعامالت کالس مجازیبرخی از مهم -2جدول 

 آداب و مقررات انضباطی و اخالقی های جدیدریهنجارها و ناهنجا

های رفتاری و کالمی جدید ناشی از دیده وضعیت

 نشدن

-دانشجو و دانشجو-صداقت و اعتماد میان استاد

 دانشجو

 هاآزادی عمل و محدودیت مراتب حاکم بر روابطسلسله

 نظارت کالسی وضعیت آشکارکردن احساسات و عواطف

 نی نظری همین پژوهشمنبع: مستخرج از مبا

 روش تحقیق

نحوی مرتبط با زمینۀ ، مسئلۀ هر پژوهشی که به9از نظر رابرت کراوت و مالکوم برینین

تواند در چهار سطح های ارتباطی و اطالعاتی نوین( باشد، میپیامدشناسی اینترنت )و فنآوری

کراوت و همکاران، تکنیکی، کیفی، اجتماعی و جامعوی به مطالعه و پژوهش اقدام نمایند )

( که این پژوهش در سطح اجتماعی یعنی ناظر به تحلیل پیامدهای اینترنت بر 92-1: 2332

چهار  2کی و پال رینولدزهای اجتماعی و روابط اجتماعی قدرت است. همچنین، هیو مککنش

رخش دیدگاه و سنت پژوهشی مشتمل بر اثباتی، تفسیری، انتقادی و فرهنگی )متأثر از رویکرد چ

-اند )مکزبانی و مطالعات فرهنگی معاصر( را برای پژوهش پیرامون جامعۀ اطالعاتی برشمرده

( که این پژوهش از سنت پژوهشی تفسیری و ابزارهای خاص آن 33: 9032کی و همکاران، 

 ها بهره برده است.آوری و تحلیل دادهبرای جمع

تار فضای مجازی و اهمیت کشف و انگیخته در باف-این مقاله به اقتضای اهمیت کنش خود

-های جدید از رویکرد کیفی )با سلسله مطالعات موردی متراکم( و از ابزار مصاحبهفهم وضعیت

گیری نظری و هدفمند تا مرحلۀ ها بر اساس نمونهساختاریافته استفاده کرده است. نمونههای نیمه

ها خواسته شد تا پژوهشگر را به خی نمونهطور تدریجی بسط یافت. البته در این بین، از براشباع به

 03برفی معرفی کنند. در مجموع، با ای و گلولهصورت زنجیرهها و دوستان خود بهسایر همکالسی

های علوم های تهران )در رشتهدانشجو از میان دانشجویان پسر مربوط به تعدادی از دانشگاه

سال ها مربوط به نیماحبه انجام شد. این مصاحبههای میانی و پایانی کارشناسی مصانسانی( در سال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 R. E. Kraut & M. Brynin 
2 H. MacKay & P. Reynolds 
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بوده است. با توجه به ضرورت رعایت موازین بهداشتی در شرایط  9011-9433اول تحصیلی 

صورت ها بهها، مصاحبهکرونا و محدودیت پژوهشگران )با رویکرد کیفی( در دستیابی به نمونه

س خاص نیز از تبعات محدودیت مجازی دنبال شد. محدود شدن دانشجویان به جن-شفاهی

باره پیشنهاد هاست  که در اینشرایط کرونا و لزوم برقراری رکن اعتماد میان پژوهشگر و نمونه

 های جنسیتی نیز مسئلۀ حاضر را تحلیل نمایند. شود پژوهشگران بعدی از منظر تفاوتمی

بوده « 9»ل شمارۀ های مصاحبه حول ابعاد مستخرج از مبانی نظری و مندرج در جدوپرسش

دلیل ای انجام شده است. بهمرحله-بندی و کدگذاری چندها بر اساس مقولهاست. تحلیل داده

جلوگیری در اطناب مقاله، از آوردن جداول تفصیلی کدگذاری اجتناب شده و صرفاً یک نمونه 

شونده و ه مصاحبهلحاظ اعتباری، نتایج با گروها(. به در ادامه ارائه شده است )محور اول یافته

برخی متخصصان )کنترل درونی و گروهی( بررسی و به اشتراک گذاشته شد. برای افزایش 

کنندگی نتایج، ساخت تحلیلی، تناسب اعتباربخشی به فرآیند پژوهش، به معیارهایی همچون قانع

ریبات توجه ها در بیان تجعنوان استاد( و آزاد بودن سوژهها، تکمیل با تکنیک مشاهده )بهداده

یابی بوده است. به این دلیل که بنا بودن نیز یکی از ارکان مشروعیت شده است. اصل داوطلبانه

-بود دانشجویان بعضی از زوایای نهان و مخفی )و بعضاً غیر متعارف( تجربیات خود را پرده

شان از  ها، مسئلۀ اعتماد ایشان  نسبت به مطرح کردن تجربیاتبرداری کنند، یکی از چالش

های مجازی بوده است،. اگر چه مصاحبۀ مجازی به تسهیل آزادی بیان افزوده است ، اما کالس

شوندگان اطمینان حاصل کنند که این پژوهش و نتایج آن از سوی دیگر الزم بوده  مصاحبه

شان ندارد. معارفۀ کامل و بیان هدف و مقصود از  هایارتباطی به معاونت آموزشی دانشگاه

 ش سبب هموارتر شدن این مسیر شده است.پژوه

 هايافته

 های نوپديدهای مخفی و ناهنجاریدانشجو تا گروه« سکوت»از قدرت  -2

اند ها در کالس مجازی شکل گرفتهای از ناهنجاریدهد که پارهها نشان میتحلیل نتایج مصاحبه

ها رخی از این ناهنجاریاند. بکه روابط مرسوم قدرت و کنترل در کالس را به چالش کشیده

تر شدن غیبت منجر به افزایش عبور از خط قرمزها توسط دانشجویان نیز شده است. راحت
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کردن از کالس مجازی یکی از مصادیق اولیۀ کاهش مناسبات کنترلی و الزامات رفتاری 

وان عندانشجویی است. در موارد حادتر، شرایط برای فریب دادن استاد هموارتر شده است. به

های متعدد و بدون نیاز به شواهد از سوی دانشجو بابت تأخیر توان به وجود بهانهمثال، می

حضور در کالس اشاره کرد. در این میان، برخی دانشجویان پس از برخط شدن در کالس، 

بینند و فقط حضوری اسمی و غیرمتمرکز دارند. فراهم الزامی برای استفاده از مباحث کالس نمی

دور از اطالع استاد یکی های خصوصی میان دانشجویان در حین کالس و بهکان چتشدن ام

های مخفی دانشجویی )در گروهگیری وجود آمده است. شکلهای بهدیگر از ناهنجاری

های اجتماعی( یکی از عواملی است که به سرمایۀ اجتماعی منفی دانشجویان برای تبانی،  شبکه

 گوید:ز کمک کرده است. امیر میهای گریایجاد فشار یا راه

های مخفی دانشجویی برای حل تکالیف و یا حتی سؤاالت گیری گروهاز دیگر هنجارها شکل» 

توان مثال زد. اتفاقی باعث شده نمرۀ دانشجو بسیار باالتر از علمش باشد و یک امتحانی می

 «انفعالی را در زندگی دانشجویی ایجاد کند.

کنند هایی را مطرح میتری به قانع کردن دانشجویانی دارند که پرسشم کمبرخی از اساتید التزا

و بستر برای سرسری گرفتن پاسخ به سؤاالت آنها مهیاست. بنابراین، اگر در شرایط حضوری یکی 

برانگیز دانشجویان باشد، های چالششود، پرسشاز عواملی که به کنترل میزان سواد استاد منجر می

ن استدالل کرد که این عامل با تزلزل همراه شده است. البته کالس مجازی، نوعی تواگاه میآن

-رویی فراهم کرده است که حتی بتوانند شیطنتدیگر از قدرت را برای آن دسته از دانشجویان کم

 های فضای مجازی، قدرت بخشی به کنشگرانیهای جوانی از خود بروز دهند. یکی از ویژگی

توان به راحت هایی دارند. مثالً میر شرایط حضوری نقائص و محدودیت)کاربران( است که د

 گوید: گرا اشاره کرد. محمد میگویی بین استاد و شاگردهای درونشدن پرسش و پاسخ

های خاص خود را دارد؛ مخصوصا همیشه ارتباط با استاد و پرسش و پاسخ از او سختی»

هایی که کالس در بستر فضای مجازی دارد، ژگیگرا هستند. با ویبرای کسانی که کمی درون

تر شده و در گویی بین استاد و شاگرد کمی از لحاظ روانی سادهامکان طرح پرسش و پاسخ

 «یابد.طول هفته هم ادامه می

کنترل روابط کالس در بحث ورود به و خروج از کالس نیز مختل شده است و امکان ترک 

تر شده است. بر طبق اظهار دانشجویان، ایان رسمی راحتکالس بدون اجازۀ استاد پیش از پ
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توانند به اقسامی از های جدید بر مدار تقلب استوار است. دانشجویان میبعضی از ناهنجاری

تقلب که تا پیش از این در کالس حضوری نیاز به قدرت و زیرکی داشت، دسترسی داشته 

تواند از پوشۀ الکترونیکی، کتاب، شجو میعنوان مثال، در صورت پرسش کالسی، دانباشند. به

همان میزان، جریمه های مختلف برای پاسخگویی به استاد استفاده کند. البته بهجزوه یا سایت

تر شده است، زیرا استاد بخشی از اقتدار ناشی از نظارت شدن دانشجو توسط استاد راحت

اثر -های کنترلی زوداز مکانیزم فیزیکی خود را از دست داده و برای جبران آن، ناچار است

دنبال و پیگیری کردن مباحث از استفاده کند. برخی اساتید نیز برای واداشتن دانشجویان به

کنند. یکی از کژکارکردهای ناشی از این تکنیک، تکنیک سرعت دادن در بیان مطالب استفاده می

 دانشجویان است.گویی سریع نسبت به سؤاالت ناگهانی ملزم شدن استاد به پاسخ

های کنترل تمرکز حواس دانشجو توسط استاد، اخذ واکنش در کالس حضوری، یکی از راه

و بازخورد از آنهاست. در کالس مجازی همراه نبودن بازخوردهای دانشجویان با برخی عناصر 

ارتباطی همچون دیدن حاالت چهره، سبب کاسته شدن قدرت این ابزار کنترلی شده است. طبق 

تر شده تر یا کمشان با یکدیگر بیشکه آیا میزان تعاملها، دانشجویان دربارۀ اینیل مصاحبهتحل

عنوان نمونه، امکان پاسخ است، اتفاق نظر ندارند. دالیل متعددی برای این مسئله وجود دارد. به

دلیل نبود شرایط تحمیلی های استاد یا مشارکت نکردن در مباحث او بهندادن به پرسش

ها، ها، حسادتتر شدن رقابتضوری، وجود دارد. بنابراین، کالس مجازی ممکن است به کمح

 های دانشجویان و بالتبع انفعال آنان منتج شود.امیدها و انگیزه

 ها و کیفیت مشارکت در کالس مجازی بر اساس روابط کنترل و قدرتناهنجاری .1جدول 

 9 کدگذاری سطح 1کدگذاری سطح  2کدگذاری سطح 

نبود صداقت و شفافیت / غیبت و امکان فریب استاد 

/ تأخیر حضور دانشجویان / حضور اسمی و غیر 

متمرکز دانشجو / حضور اسمی و غیر متمرکز 

معنی حضور فعال / دانشجو / صرف بازخورد دادن به

کاهش شدید تعامل دانشجویان با هم / امکان پاسخ 

اشتن امکان دلیل نبود شرایط تحمیلی / دندادن به

های خصوصی دانشجویان با هم حین سکوت / چت

کالس / نبود چالش سؤاالت پر تعداد دانشجویان / 

 هاای ناهنجاریداليل زمینه -2

نبود صداقت و شفافیت / داشتن امکان سکوت 

 / کاهش اعتماد استاد به دانشجو

 هاهنجاریمصاديق نا -1

راحتی غیبت کردن/ فریب دادن استاد / وجود به

بهانه برای تأخیر حضور دانشجو / حضور 

های اسمی و غیر متمرکز دانشجو / چت

خصوصی دانشجویان با هم حین کالس / 

 يک مثال:

نبود صداقت و 

 شفافیت

 ای()دلیل زمینه
 

راحتی غیبت به

 کردن

 )نوعی ناهنجاری(
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 9 کدگذاری سطح 1کدگذاری سطح  2کدگذاری سطح 

سرسری گرفتن پاسخ به سؤاالت دانشجویان / فراهم 

رو / های دانشجویان کمشدن شرایط برای شیطنت

راحت شدن امکان ترک کالس در وقت پایان / 

شجویان / افزایش عبور از خط قرمزها توسط دان

تر جریمه شدن فراهم شدن شرایط تقلب / راحت

ها، تر شدن رقابتدانشجو توسط استاد / کم

ها / کاهش اعتماد استاد ها، امیدها و انگیزهحسادت

های مخفی دانشجویی / گیری گروهبر شاگرد / شکل

-منفعل شدن دانشجو / راحت شدن پرسش و پاسخ

را / ملزم شدن گگویی بین استاد و شاگردهای درون

های گویی سریع / کاسته شدن از بحثاستاد به پاسخ

جمعی دانشجویان / سرعت یافتن بیان مطالب توسط 

 استاد / وجود بهانه برای تأخیر دانشجویان

سرسری گرفتن پاسخ به سؤاالت دانشجویان / 

های فراهم شدن شرایط برای شیطنت

ان ترک رو / راحت شدن امکدانشجویان کم

کالس بدون اجازۀ استاد پیش از پایان رسمی / 

افزایش عبور از خط قرمزها توسط دانشجویان / 

تر جریمه فراهم شدن شرایط تقلب / راحت

-گیری گروهشدن دانشجو توسط استاد / شکل

های مخفی دانشجویی / سرعت یافتن بیان 

 مطالب توسط استاد

 کیفیت مشارکت -9

عنی حضور فعال / مصرف بازخورد دادن به

کاهش شدید تعامل دانشجویان با هم / امکان 

دلیل نبود شرایط تحمیلی / نبود پاسخ ندادن به

تر چالش سؤاالت پر تعداد دانشجویان / کم

ها / ها، امیدها و انگیزهها، حسادتشدن رقابت

منفعل شدن دانشجو / راحت شدن پرسش و 

را / گگویی بین استاد و شاگردهای درونپاسخ

گویی سریع / کاسته ملزم شدن استاد به پاسخ

 های جمعی دانشجویانشدن از بحث

منفعل شدن 

 دانشجو

)پیامد کیفیت 

 ضعیف مشارکت(
 

 رسیدن به مفهوم

قدرت انفعال و »

 «سکوت

 کنترل درونی، اخالق وضعیتی و آداب مناسکی کالسبرجسته شدن  -1

گروهی از دانشجویان بر این باور هستند که از نظر اخالقی میان کالس مجازی و حضوری 

-شود. اما آنهای اخالقی، آداب و شئون کالس به هر حال حفظ میتفاوتی وجود ندارد و حریم

موضوعیت یافتن مدیریت درونی ای پیدا کرده است، چه بیش از پیش اهمیت قابل مالحظه

-عبارت دیگر، در کالس مجازی باید ناظر، نظارت و پایبندی به قواعد را درونی کرد. بهاست. به

اخالقی محسوب ها اذعان شده است که توجه نکردن به استاد نوعی بیعنوان مثال، در مصاحبه

 گوید: ن میشود و الزم است دانشجو خویشتن داری خود را افزایش دهد. حسیمی

ها. استاد های رایج، تمسخر استاد در پشت سیستمگویی دانشجو به استاد، تقلبعدم پاسخ»

داری کند، نخندد و یا کند خویشتنوقتی حرفی بزند، در کالس حضوری دانشجو سعی می
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حرفی نزند؛ ولی اآلن که دیگر کالس حضوری در کار نیست، مانع او برای انجام ندان این 

 «ست؟کار چی

کند، آداب مناسکی را پدید که اخالق وضعیتی خود را تولید میطورکالس مجازی همان

های آشکار، آورد. منظور از آداب مناسکی، اهمیت یافتن رعایت برخی موازین، ظواهر و نظممی

عنوان مثال، بازخوردهای متنی دانشجویان به مباحث استاد در حین سطحی و بعضاً تُنک است. به

تری کند و اصالت و ارزش بیشیس، به استحکام و انتظام روابط کنترلی و نظارتی کمک میتدر

های تأییدی و تصدیقی های حضوری واکنشآورد. اگر تا پیش از این، در کالسوجود میبه

بدنی و کالمی دانشجویان نزد استاد چندان اهمیتی نداشت، اکنون به یکی از ابزارهای نظارت بر 

تواند یکی از  شود. صوری شدن برخی آداب و مقررات میجویان به مطالب تبدیل میتوجه دانش

جا نیز توسط دانشجویان اتفاق های نابهتبعات منفی تلقی شود. در این میان، ممکن است چت

راحتی با که در شرایط حضوری دانشجویان بهبیفتد که نظم کالس را آشفته سازد؛ درحالی

 پردازند.گاه نمیقع گاه و بییکدیگر به بحث در موا

اگر بپذیریم که آداب و مقررات یکی از ساز و کارهای جریان داشتن و بازتولید روابط 

ثباتی و اختالل در رویۀ توان از برخی رفتارها که باعث بیکنترلی و قدرت در کالس است، می

استاد و دانشجو از عنوان مثال، افزایش غیبت شود، بحث نمود. بهآداب و مقررات کالس می

دالیل متعددی از جمله عوامل فنی )اختالل سرعت یا دسترسی به اینترنت( کالس مجازی به

رمقی انگیزگی و بیید دچار بیشود. همچنین، به اذعان دانشجویان، بعضی از اسات ممکن می

تمرکز شود. همچنین، کم شدن شوند و در نتیجه از قدرت مشروع )اقتدار( آنان کاسته می می

 گوید: های مجازی، ممکن است مزید بر علت شود. محمدحسین میکافی برای استاد در کالس

که تعهد دانشجوها به طورها کم شده؛ همانشدت نسبت به کالستعهد برخی اساتید به»

کند؛ جلسه را غیبت می 2یا  1راحتی جلسۀ کالس خود، به 92ها کاهش یافته. استاد از کالس

سرعت جبرانی داند اگر کالسی برگزار نکند، باید بهه در کالس حضوری میکدرحالی

-کالس است. این اتفاق دقیقاً برای دانشجوها هم می 2بگذارد، چرا که ظرفیت غیبت استاد 

های گیری همانند کالسافتد، چرا که دست دانشجو برای غیبت کامالً باز بوده و سخت

دلیل عدم وجود رمقی اساتید هم بهانگیزگی و بییبیند. بحضوری در پیش چشمانش نمی

 «شود تا کیفیت تحصیل کاهش یابد.دانشجو در کالس مزید بر علت می
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ها نسبت به حالت حضوری افزایش یافته اند که نظم کالسطیفی از دانشجویان اظهار کرده

ان از مواردی است. البته نبود چارچوب و پروتکل واحد میان اساتید در ثبت حضور دانشجوی

هر حال، کاسته شدن از کند. بهخوش تغییر میاست که قواعد و آئین حاکم بر کالس را دست

ترین آنها التزام دانشجویان به برخی آداب و قید و بندهای اجتماعی فراهم است که از معمول

استاد،  های کنترل دانشجو از طرفتوان به کاهش توجه نسبت به درس نام برد. یکی از راهمی

ای از موارد افزایش اجبار به فعالیت های مجازی، در پارهواگذاری تکالیف به آنهاست. در کالس

در کالس و انجام تکلیف خارج از زمان کالس افزایش یافته است. این افزایش نه از جانب و 

 وجه اقتدار استاد، بلکه از موضع قدرت اوست. 

 ت کالس ناظر به روابط قدرت و کنترلوضعیت اخالقی و آداب و مقررا -9جدول 

وضعیت 

 اخالقی حاکم

نبود تفاوت از نظر اخالقی میان کالس مجازی و حضوری / موضوعیت پیدا کردن مدیریت 

 درونی

 وضعیت

 آداب و مقررات

های دانشجو / افزایش غیبت استاد و دانشجو از تر شدن اصالت و ارزش بازخورد دادنبیش

رمقی اساتید / کم شدن از تمرکز کافی استاد / باالتر بودن نظم یانگیزگی و بکالس / بی

های دانشجویان از استاد / نبود چارچوب ها نسبت به حالت حضوری / کم شدن پرسشکالس

واحد میان اساتید در ثبت حضور / کاسته شدن از التزام دانشجو به برخی آداب / صوری شدن 

رس / افزایش اجبار به فعالیت در کالس / رهایی از برخی آداب و مقررات / کاهش توجه به د

 تر شدن تکالیفقید و بندهای اجتماعی برای دانشجو / کم

 مصاديق

 هااخالقیبی

داری دانشجو / امکان اخالقی / کاسته شدن از خویشتنعنوان نوعی بیتوجه نکردن به استاد به

 جا توسط دانشجوهای نابهچت

 

 هاعلمی ناقص و اضافه شدن شخصیت مجازی به توانمندیديده نشدن: کنشگری  -9

گریزی است. بر این اساس، دو سنخ از های کنترلپذیر نبودن رفتار یکی از زمینهمشاهده

ای قائل به تأثیر نداشتن دیده نشدن در رفتارشان هستند و دانشجویان قابل تفکیک هستند؛ عده

دانند. گروهی از دانشجویان اذعان تمع صرف میای آن را سبب تقلیل کنشگر علمی به مسعده

دارند که فقدان نظارت محسوس )چشمی( استاد سبب افزایش حواس پرتی و عدم تمرکز آنها 

نظر بخشی از اند. به کنندۀ ناقص مبدل شدهکه به یک مشارکتطوریشده است؛ به
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ویان از جمله نتایج شوندگان جوان، کاسته شدن از توانایی کالمی و بالغت دانشج مصاحبه

دهندۀ کاهش اقتدار علمی های مجازی است. جمیع موارد ذکر شده نشانناخواستۀ کالس

 گوید: دانشجوست. حسین می

کنیم و سعی داریم تایپ کنیم. همین مطلب توانایی کالمی و صحبت بنده تر صحبت میکم»

گیریم. تر با متن رابطه میهای اجتماعی که بیشتر از گذشته کرده؛ خصوصاً با شبکهرا کم

 «تر شود.مجموع این عوامل باعث شده توانایی کالمی و بالغت الاقل در بنده کم

های رفتاری شده است که ناشی از در مقابل، دیده نشدن سبب پیدا شدن برخی قدرت

قابلیتِ داشتنِ شخصیت مجازی در کنار خود واقعی دانشجویان است. برخی دانشجویان که 

ای بد از آنها ده از خوراکی و نوشیدنی وسط کالس حضوری را سبب شکل گرفتن چهرهاستفا

تر هستند. این مورد ساده هنگامی اهمیت دارد که آن را از دانستند، اکنون راحتنزد استاد می

بینی رفتار دانشجویان و شکل انداز استاد تفسیر کنیم؛ در این حالت قدرت پیشمنظر و چشم

یابد. همچنین، شود، کاهش مینحوۀ تعامل با دانشجویان الصاق می از آنها که به گرفتن تصویری

 شود احتمال شوخ طبعی دانشجویان افزون گردد.دیده نشدن باعث می

شود. دیده نشدن سبب از دست رفتن تفسیر استاد از دلیل عدم مشارکت دانشجو نیز می

-خواسته یا غیرخود-تا عدم تمایل خود های متعددی را مطرح کندتواند بهانهدانشجو می

های حضوری، نوشتن جزوه توسط دانشجو که از سوی استاد خواسته را توجیه نماید. در کالس

قابل مشاهده بود، راهی برای قضاوت استاد از ادغام شدن و درگیر شدن ذهن دانشجو با بحث 

های دیگری نیز لبته راهرود. اآمد. در شرایط مجازی، این وضعیت از دست میحساب میبه

 گوید: شود. محمدحسین میجایگزین می

راحتی در پیش های کالسی استاد هم که کاری ساده است، چرا که بهپاسخ دادن به پرسش»

دهیم و او نیز مان جزوه و یا سایت مورد نظر را باز کرده و پاسخ سؤال استاد را میچشمان

ند بکند. حتی اگر تصویر را هم وصل کنیم، تضادی با توادلیل عدم مشاهدۀ ما کاری نمیبه

تاپ، نگاه به معلم و جزوه امری های کالسی ندارد، چرا که با نگاه به صفحۀ دسکتقلب

 «مشترک است.
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 پیامدهای ديده نشدن مؤثر در روابط کنترل و قدرت -0جدول 

 تغییرات رفتاری

 ناشی از رؤيت نشدن

پرتی و عدم تمرکز / قابلیتِ داشتنِ شخصیت ش حواستأثیر نداشتن دیده نشدن/ افزای

 مجازی / مستمع صرف بودن دانشجو 

مصاديق تغییرات 

 رفتاری و کالمی

-استفاده از خوراکی و نوشیدنی وسط کالس / افزایش امکان شوخ طبعی / امکان بهانه

آوری برای مشارکت نکردن در کالس / ننوشتن جزوه توسط دانشجو/ کاسته شدن از 

 طور ناقصوانایی کالمی و بالغت / امکان شرکت در کالس بهت

 اعتمادی ساختاری و سوءجريان شدن بیای شدن اعتماد و صداقت: همکااليی و مبادله -0

 های فردیاستفاده

در شرایط معمول، فضای مجازی برای کاربران قابل اعتماد نیست و همواره الزم است کاربران با 

یافته گام در این فضا بگذارند. سرریز شدن و احتیاطی توأم با شک سازماناقدامات و تدابیر 

یابد؛ البته با محتوا و اعتمادی کامل به کالس مجازی نیز راه میتسری یافتن نگرش همراه با بی

اعتمادی در فضای مجازی تحمیل اند که بیشکلی متفاوت. برخی از دانشجویان اظهار کرده

رنگ ویژه از سوی دانشجو، کمهای اجتماعی و اخالقی، به، برخی حرمتشونده است و بالتبع 

است. همچنین، این عقیده که « تقوای درونی افراد»چه بازدارنده است، جا نیز آنشوند. در اینمی

دهندۀ کاالیی شدن و در صداقت دانشجو متغیری از اعتماد متقابل استاد به دانشجوست، نشان

چه ای شدن دو عنصر مهم، یعنی اعتماد و صداقت در محیط کالس است. آننتیجه قابلیت مبادله

-دانشجو را تا حد قابل توجهی تعیین می-محتوا و کیفیت مناسبات کنترل و قدرت میان استاد

پذیر شدن اعتماد و صداقت ممکن است کند، همین دو عنصر هستند. بنابراین، کاالیی و مبادله

 گوید: شدت متأثر سازد. مهریار میدانشجو را به-میان فردی استاد سازمان ارتباطات و تعامالت

کنند. معموالً اساتید به دانشجویان اعتماد دارند و دانشجویان هم عمدتاً صادقانه برخورد می»

کنه. البته معموالً گاهی معموالً به تناسب اعتماد استاد، صداقت دانشجو هم افزایش پیدا می

 «گیرد.اد هم صورت میسوء استفاده از اعتم

برخی از دانشجویان بر این باور هستند که استاد ناگزیر به اعتماد کردن نسبت به 

طور بالقوه وجود هر حال، همواره امکان سوء استفادۀ دانشجو از اعتماد استاد بهدانشجوست. به
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ای اخالقی صوتی و عنوان مثال، تعهدهگیرد. بهالشعاع قرار میدارد. بنابراین، قدرت استاد تحت

 شود.ارزش، کم اثر و ناپایدار محسوب میمتنی دانشجو به استاد کم 

دارند اعتماد میان اعضای کالس قابل قبول  در طیف مقابل، دانشجویانی هستند که اذعان می

تر شده است. ای از موارد، اعتماد و صداقت نسبت به شرایط حضوری بیشاست و حتی در پاره

های تقویت اعتماد و صداقت ت کردن شرایط دانشجو توسط استاد یکی از زمینهافزایش مراعا

تری از تصویر تواند نگرش مطلوباست. افزایش یافتن همکاری دانشجویان با یکدیگر نیز می

 گوید: دانشجویان در ذهن استاد پدید آورد. غالمرضا می

کنند و اکثر حال دانشجو را می با توجه به اوضاع فعلی کرونا، بسیاری از اساتید مراعات»

 «گوید.اوقات در تقابل آن، دانشجو هم راستش را می

 صداقت و اعتماد در روابط کنترل و قدرت -5جدول 

 وضعیت

 صداقت و اعتماد

ناگزیر بودن استاد به اعتماد کردن به دانشجو / امکان سوء استفادۀ دانشجو از اعتماد استاد / 

خالقی صوتی و متنی دانشجو به استاد / قابل قبول بودن اعتماد فاقد ارزش بودن تعهدهای ا

میان اعضای کالس / افزایش یافتن همکاری دانشجویان با یکدیگر / افزایش مراعات کردن 

تر شدن اعتماد و صداقت شرایط دانشجو توسط استاد / کاسته شدن از صداقت دانشجو / بیش

 نسبت به شرایط حضوری

 ایداليل زمینه
گی داشتن به تقوای درونی افراد / صداقت دانشجو متغیری از اعتماد متقابل استاد به بست

 هارنگ شدن برخی حرمتاعتمادی در فضای مجازی / کمدانشجو / تحمیل شدن بی

گری در دسترس نبودن و مراتب: میانجیسمت تسطیح شئونی از سلسلهحرکت به -5

  صمیمت بر تغییر در تصور از جايگاه فرد

این واقعیت که فضای مجازی با کاهش روابط عمودی میل به برابری و دموکراتیک کردن 

کند، در کالس مجازی تا حدی تأثیراتی بر مفهوم قالبی از موقعیت کنش کاربران را تقویت می

ای شود؛ عدهباره، طیفی از نظرات دانشجویان مالحظه میمراتب گذاشته است. در اینسلسله

اند، برخی افزایش یافتن جایگاه و قدرت استاد را شأن و منزلت استاد را مطرح کرده تغییر نکردن

دارند. البته وجه  مراتب رفتاری را اذعان میکنند و گروهی از آنها به تلطیف شدن سلسلهتأیید می

گانۀ مزبور، کاسته شدن از تسلط استاد بر دانشجو در برخی موارد است. های سهمشترک دیدگاه
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های مجازی حفظ دانشجو همچنان در کالس-های رفتاری استادهر حال، ظواهر چارچوببه

 گوید: شود. عباس میمی

های مجازی مثل یک صحنۀ تئاتر شده و یک روی صحنه داریم و یک پشت نظرم کالسبه»

های سابق است که سعی ن چارچوبصحنه؛ روی صحنه روابط رسمی و بر اساس هما

ود و پشت صحنه دقیقاً مثل پشت صحنۀ تئاتره که همه دست به دست هم شود، رعایت ش می

 «کنند تا روی کار خوب از آب در بیآد.دهند و هر کاری میمی

تر استاد به اطالعات و توان فراهم بودن بستر برای دسترسی بیشطور موردی، میبه

طور حساب آورد. بهههای افزایش قدرت و کنترل استاد بمشخصات دانشجو را یکی از زمینه

بالقوه یکی از منشأهای قدرت، داشتن اطالعات و آگاهی است. از طرف دیگر، کاسته شدن از 

مراتب برآمده از حوصلۀ اساتید برای رسیدگی به امور دانشجویان سبب شکننده شدن سلسله

مشروعیت و االصول، شکیبایی استاد به اخالقی بودن جایگاه او شود که علیمعیار در کالس می

تواند عاملی برای کاسته شدن از تر شدن انتظارات استاد از دانشجو میدهد. البته کممقبولیت می

ها میان استاد و دانشجو محور شدن برخی پیاممراتب تلقی شود. از سوی دیگر، متنبرخی سلسله

صمیمت به  شود. در شرایط معمول، وجود حدی ازبه کاهش یافتن صمیمیت در روابط منجر می

کند که در کالس مجازی، فقدان یا کاهش آن ممکن است مراتب کمک میاخالقی کردن سلسله

 گوید:به ایجاد تصوری متصلبانه از روابط استاد با دانشجو منتهی شود. جواد می

شود. اه استاد نیز رعایت میشود و احترام و جایگخوبی رعایت میمراتب بهسلسله»

ها دست استاد است، جایگاه استاد ختیار گذاشتن صوت و سایر قابلیتکه قدرت به ا همین

 «را باالتر برده.

 مراتب در روابط کنترل و قدرتمشروعیت و کیفیت ذهنی و واقعی سلسله -6جدول 

ای تغییر داليل زمینه

 مراتب و روابطسلسله

جو / کاهش تر استاد به اطالعات و مشخصات دانشفراهم بودن بستر برای دسترسی بیش

ها / کاسته شدن از حوصلۀ اساتید برای محور شدن پیامدلیل متنیافتن صمیمیت به

 تر شدن انتظارات استاد از دانشجورسیدگی به امور / کم

 کیفیت تغییر

 مراتب و روابطسلسله

تغییر نکردن شأن و منزلت استاد / افزایش یافتن جایگاه و قدرت استاد / حفظ شدن 

مراتب رفتاری / کاسته شدن از تسلط های رفتاری / تلطیف شدن سلسلهبظواهر چارچو

 استاد بر دانشجو
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 قدرت احساسات فانتزی مستتر در ايموجی و زمینۀ سوء تفسیر کنش -6

امکان بروز عواطف و احساسات در محدودۀ مشخصی از روابط کالسی سبب کاسته شدن از 

ود. در کالس مجازی، چندان تفاوتی در ابراز شطرفۀ کالس میساالرانه و یکفضای دیوان

طرز محسوسی، شرایط بروز عواطف و احساسات نسبت به کالس حضوری وجود ندارد، اما به

هایی، استفاده از ایموجی جایگزین شود. یکی از امکانات چنین کالستر میرنگاحساسات کم

می در تحلیل تعامالت و ها نقش مهلحن، سیما، طرز بدن و عواطف فرد است. این مؤلفه

تری نسبت به استفاده از عالئم ایموجی فردی دارد. البته برخی اساتید اکراه بیشارتباطات میان

اند، استفاده کنند. برخی از دانشجویان اظهار کردهتر از آنها استفاده میدارند و دانشجویان راحت

ای مواقع برای هر حال، در پارهبهاز ایموجی در شأن و منزلت کالس و مخاطب )استاد( نیست. 

جز استفاده از آنها ای بهجلوگیری از سوء تفاهم یا بروز روابط سرد میان اعضای کالس، چاره

حس فانتزی برای دانشجویان شکل نیست. بنابراین، نوعی از قدرت ناشی از امکان بروز 

ها تواند به بروز سوء برداشتمیگیرد. ضمناً، استفادۀ ناشیانه یا غیرمتعمدانه از یک ایموجی  می

 گوید: در تفسیر کنش دانشجو نزد استاد دامن بزند. محمد می

های نوشتاری، مثل عالمت در نوشتار، صرفاً با استفاده از تعداد محدودی ایموجی و عالمت»

ها باعث شده تا ترین احساسات را برسانید. استفاده از ایموجیسؤال و تعجب، باید پیچیده

فضای طنز کالس افزایش پیدا کند و کمی حس فانتزی بودن را به دانشجو و استاد  کمی

که تصویر با آن همراه نیست، تا حد زیادی انتقال علت اینانتقال دهد. اما در صوت هم به

 «احساسات دشوار شده است.

د و ها میان استاکه اشاره شد، در شرایط کالس مجازی امکان ایجاد سوء تفاهمطورهمان

دانشجو افزایش یافته است. یکی از دالیل ذکر شده برای این مسئله، محدود شدن احساسات 

عبارت دیگر، استفاده کردن یا دانشجویان در پی اجازه نداشتن در نمایش تصویرشان است. به

تواند سهم مهمی در جلوگیری از برخی ابهامات میان طرفین کم )دوربین( مینکردن از وب

عنوان مثال، ای منوط به عوامل متعدد تکنیکی و اجتماعی است. بهچنین استفاده باشد، اما

سازی دوربین دانشجویان در اختیار استاد است. این اختیار خود نوعی دسترسی به ابزار فعال

 گوید: افزایش قدرت بالقوه است. محمدحسین می
که دائم موجب ایجاد ها هم های موجود در پیامهای معنایی و سوء تفاهمکژتابی»

دهد. در کل، های نوشتاری محتوا را تغییر میشود. گاهی هم غلطجا میهای بی آزردگی
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ماند؛ مگر صوت و تصویر که معموالً مجال خاصی برای بیان احساسات و عواطف باقی نمی

 «دهد.استاد متن را ترجیح می

 قدرت وضعیت و نقش احساسات و عواطف در روابط کنترل و -1جدول 

 وضعیت بروز

 احساسات و عواطف

نبود تفاوت در ابراز عواطف و احساسات با کالس حضوری / کم شدن بروز 

-روحدلیل استفاده از ایموجی / سردتر و بیوجود آمدن حس فانتزی بهاحساسات / به

 تر شدن فضای کالس

ای تغییر در داليل زمینه

 احساسات و عواطف

-استاد و دانشجو / محدود شدن احساسات دانشجویان بهها میان افزایش سوء تفاهم

 دلیل اجازه نداشتن در نمایش تصویر خود

 انگیزگی به تحصیلپیامدشناسی تبدالت در اَشکال و ابعاد نظارت: از حس آزادی عمل تا بی -1

های که نظارت یکی از ضمانتیابد؛ درحالیها در کالس مجازی کاهش میبسیاری از نظارت

توان گفت از دقت و کم میشود. در این حالت دستروابط کنترل و قدرت محسوب می اجرای

همراه داشته است. بنابر شود. این موضوع پیامدهای متعدد و متنوعی بهها کاسته میتأثیر نظارت

ای از دانشجویان، نوعی افسارگسیختگی در آزادی عمل برای آنها شکل گرفته است؛ اظهار دسته

 های مجازی بسیاری از قیدها و قواعد کالس حضوری را ندارد. ه کالسکطوریبه

شوندگان، پیامدهایی همچون افزایش نظارت های افراطی میان مصاحبهدر برخی دیدگاه

کند که عبارت دیگر، دانشجو این قدرت را پیدا میدانشجو بر سواد استاد مطرح شده است. به

های متنی بسنجد. در کالس حضوری که روابط با پرسشآمادگی، تسلط و حضور ذهن استاد را 

رویی، احتمال واکنش عمدتاً قائم بر مکالمه است، دانشجو به دالیلی از جمله شرم حضور، کم

تواند پرسش خود را مطرح کند. پرسش حضوری محذورات راحتی نمیاستاد و غیره به

دانشجو رقم -ی گفتار میان استادپذیراجتماعی و اخالقی خاصی دارد و بر طبق نوعی محاسبه

دهد که هر زمان خورد. اما در کالس مجازی، امکان ارتباط متنی قدرتی را به دانشجو میمی

جا نوشتن یادآور تواند پرسش یا مطلب علمی و غیرعلمی خود را بنویسد. در ایناراده کند، می

( است. 9لوهانمارشال مک های کالسیک ارتباطات اجتماعی )مانندقدرت فردگرایی در نظریه

 گوید: سجاد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سواد خیلی استاد کم نظارت کاهش داشته است، اما برکات خوبی هم داراست. جسارتاً»

گیرد مطالب چنین استادی انس نمی شود و دانشجو باتر در جلسات مجازی آشکار میراحت

 «و همراهی ذهنی و قلباً با کالس ندارد.

ن بر این باور هستند که فضای مجازی، به آنها قدرت انتخاب همچنین، برخی از دانشجویا

تواند به های واقعی دانشجویان میعنوان نمونه، انگیزهدهد. بهنزدیک به ایدئال را به آنها می

های مفیدتر تعلق گیرد. اگر در شرایط حضوری، دانشجو ناچار است که حتی حضور در کالس

س مربوطه حضور داشته باشد، شرایط مجازی به او این برای گذراندن یک واحد درسی در کال

کند که در چه های درس ایدئال خود را بسازد. او تعیین میدهد که دانشگاه و کالسامکان را می

صورت اسمی صرفاً برخط هایی بهکالسی حضوری تماماً متمرکز داشته باشد و در چه کالس

 شود تا غیبت او ثبت نشود. 

اند که روحیۀ پیگیری درسی آنها ای دیگر اذعان کردهان گروه مذکور، عدهدر کنار دانشجوی

ای که برای این کاهش یافته تا جایی که از انگیزۀ تحصیل آنها کاسته شده است. دلیل عمده

کاهش انگیزه بیان شده، فقدان نظارت است. بنابراین، یکی از کارکردهای نظارت در روابط 

انگیزۀ کنشگر علمی بودن دانشجوست که در شرایط مجازی  دانشجو تداوم و حفظ-استاد

تواند کاسته شدن از روحیۀ پیگیری دانشجو خوش تغییر جدی شده است. برخی عوامل میدست

ها مکرر برخی اساتید برای کنترل عنوان مثال، در پی حضور و غیابرا تشدید یا تحدید کند. به

ست اعتماد دانشجو به استاد کاهش پیدا کند. از کردن حضور دانشجو در کالس مجازی، ممکن ا

کنندۀ فقدان تواند جبرانکند، زیرا میهای تدریس استاد اهمیت وافری پیدا میطرف دیگر، شیوه

ای نظارت مرسوم از سوی استاد باشد. خالقیت در تدریس و جذب مخاطب )دانشجو( آن سویه

آگاهی و آشنایی کافی ندارند. بنابراین، چنین های آن است که برخی از اساتید با فنون و مهارت

 گوید:تواند شاکلۀ نظارت و کنترل را سست نماید. عباس میضعفی می

های تدریس و کنترل اساتید خیلی در این شدت کاهش داشته و شیوهنظارت کالسی به» 

ب کند ساعت یه بار حضور غیاموضوع اهمیت دارد. استاد اگر خیلی سخت بگیرد و مثالً نیم

 «کنه.شود و حس بدی به نظارت استاد پیدا میو اعتماد نکند، دانشجو حساس می
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 پیامدهای تبدالت نظارت در روابط کنترل و قدرت -8جدول 

 وضعیت نظارت
ها / افسارگسیخته شدن آزادی دانشجویان / کاسته شدن از دقت و تأثیر کاسته شدن از نظارت

 نظارت 

 پیامدهای تغییر 

 ارتدر نظ

های واقعی برای حضور دانشجو در افزایش نظارت دانشجو بر سواد استاد / افزایش انگیزه

های مفیدتر / کاهش روحیۀ پیگیری درسی دانشجو / کاهش اعتماد دانشجو به استاد در کالس

های تدریس برای جبران فقدان نظارت استاد / ها مکرر / اهمیت یافتن شیوهپی حضور و غیاب

 ن از انگیزۀ تحصیلکاسته شد

 گیریبحث و نتیجه

در این مقاله با عنایت به مبانی نظری، تالش شده است وضعیت روابط کنترل و قدرت میان 

رسد که کشف نظر میهای مجازی واکاوی و تحلیل شود. بهدانشجو در کالس-تعامالت استاد

عنوان کنشگران فضای ن بهاین رابطه مستلزم تمرکز بر ابعاد آشکار و پنهان تعامالت کاربرا

های خاص کنش در بافتار کالس مجازی است. تحلیل چنین روابطی با لحاظ کردن ویژگی

گیرد یا ها، شقوقی از قدرت نزد دانشجو و استاد شکل میمجازی اهمیت دارد. بر طبق یافته

دربارۀ  دانشجو یکی از مواردی است که« سکوت»عنوان مثال، قدرت دهد. بهتغییر وضعیت می

دهد یا از هایی را به هر دو طرف میها و تواناییطور کلی، کالس مجازی قابلیتآن بحث شد. به

های نوپدید میان دانشجویان یکی از آن موارد است. های مخفی و ناهنجاریکاهد. گروهآن می

اهمیت شوندگان حائز هر حال، برجسته شدن کنترل درونی در کالس مجازی از منظر مصاحبهبه

عبارت دیگر، اخالق وضعیتی حاکم بر اجتماعات مجازی به تولید و بازتولید آداب است. به

 شود تا طرفین در مناسبات کنش باقی بمانند.مناسکی خاص خود منتهی می

های مهم دیگری است که سبب خلق کنشگری علمی ناقصِ  دیده نشدن یکی از مؤلفه

های دیگر ن نقیصه، داشتن شخصیت مجازی به توانمندیموازات ایشود. البته بهدانشجو می

های مجازی ای شدن اعتماد و صداقت در کالسافزاید. پدیدۀ کاالیی و مبادله دانشجو می

جریان شدن دانشجوست. نوعی هم-فردی استادموضوع قابل تمرکزی در تحلیل ارتباطات میان

شود که ساز و های فردی موجب میستفادهاعتمادی برآمده از ساختار اجتماع مجازی و سوء ابی

هایی نو برای بازسازی و کارهای متناظر با محتوا و اخالق تعامالت شکننده شود و ایجاد رویه

دهی آن ضرورت یابد. نباید از یاد برد که بخشی از قدرت دانشجو برآمده از حس قدرت  سامان
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تر از کنترل در فضای مجازی راحتو نیز قدرت فانتزی است. اساساً، برساخته شدن قدرت و 

گیرد. الزم است که آزادی عمل دانشجو درون بافت مجازی تحلیل فضای فیزیکی شکل می

 ها ممکن است زودگذر، شکننده و سطحی باشند. ها و قدرتشود. این آزادی

-توان استنباط کرد که شئونی از سلسلهشوندگان جوان، میدر مجموع طبق دیدگاه مصاحبه

دانشجو با -سمت تسطیح در حرکت است؛ یعنی تالزم فهم روابط کنترل و قدرت استادتب بهمرا

تر کند. عوامل متعددی در افقیهای ذاتی فضای مجازی موضوعیت پیدا میمقتضیات و خصیصه

ای ها نقش داشته است که از آن جمله سهم در دسترس نبودن و ضرورت بروز پارهشدن جایگاه

صمیمت )برای تلطیف فضای کالس( قابل ذکر هستند. البته باید توجه داشت که  روابط مبتنی بر

همچنان منزلت استاد حفظ شده است، اما متغیرهای دخیل جدیدی در تحلیل کیفیت، مشروعیت 

هر حال، بروز احساسات و عواطف در چارچوب و حریم اند. بهوجود آمده و تداوم آن به

ها و البته س مجازی کنترل آستانه و محدودۀ آن با چالشکالس حد مشخصی دارد که در کال

عنوان مثال، در این مقاله به تحلیل روابط ناشی ایموجی و هایی همراه شده است. بهفرصت

که با کند. ضمن اینمحور اشاره شد که بخشی از احساسات از مجرای آن عبور میارتباطات متن

شود و این یکی از مینۀ سوء تفسیر کنش نیز تشدید میطور ناخواسته زاستفاده از ایموجی، به

 پیامدهاست. 

( مبنی بر 2323ها )المللی دانشگاهراستا با گزارش انجمن بیننتایج مذکور تا حدی هم

المللی طورکه در گزارش بینسوی نوعی اجتماع مجازی دموکراتیک است. همانحرکت به

های مهم در تر شدن فضا یکی از ویژگیاهانهبخو( تصریح شده است، دل2323جیندال هند )

های مجازی است. همچنین، تأکید گزارش بانک تحلیل مناسبات کنترل و قدرت در کالس

رود. بنا بر شمار میها به( مبنی بر کاسته شدن از سرمایۀ عاطفی یکی از چالش2323جهانی )

تر در جریان است، بیشچه در کالس مجازی ( آن9119( و بیتهام )9033تعبیر هیندس )

منزلۀ توانایی برای صرف خلق کنش از سوی دانشجویان است و همچنان قدرت قدرت به

شود. از میان چهارگانۀ قدرت کاستلز سه نوع از قدرت مشروع )اقتدار( برای استاد تلقی می

ستاد سازی نزد دانشجو و اشده عمدتاً نزد استاد و قدرت شبکهایبندی، شبکه و شبکهشبکه

(، در 9113رسد که از میان چهار کنترل مورد نظر واترز و کروک )نظر میعالوه به است. به
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کالس مجازی دو کنترل اداری و تشریفاتی تضعیف و دو کنترل شخصی و نمادین تا حدودی 

 قوت خود باقی هستند.به

( 9شود: ش ذکر میهای اکتشافی این پژوهدر پایان چند پیشنهاد و مالحظه با توجه به یافته

های کاربران در نظام های کیفی قوی در فضای مجازی انجام شود تا انگیزهالزم است که پژوهش

شود پژوهشی با لحاظ کردن متغیر رو، توصیه میدرستی فهم شود. از اینارتباطات جدید به

( 2. جنسیت انجام شود. روابط کنترل و قدرت میان دانشجویان پسر و دختر متفاوت است

های مجازی، اهتمام جدی برای خالقیت در ضرورت دارد اساتید بر حسب وضعیت کالس

( تالش برای حفظ اعتماد و صداقت 0کارگیری مشارکت دانشجویان داشته باشند. تدریس و به

-ها و آداب اجتماعی و اخالقی استادتواند در حفظ حریمگذرد که میاز مجاری متعددی می

های افزایشی برای این داشته باشد. شایسته است که اساتید مکانیزم دانشجو سهم شگرفی

( تاکنون آداب کالس مجازی عمدتاً از روی تجربۀ زیسته و شخصی 4موضوع تمهید نمایند. 

دانشجو و آگاهی -ها به تقویت و استحکام روابط استادحاصل شده است. وضع برخی چارچوب

( با انگیزه نگاه داشتن دانشجویان در شرایط کالس 1 دو طرف از آن معیارها کمک خواهد کرد.

 ها و اساتید است.مجازی نیازمند توجه و درایت دانشگاه

 منابع

 ترجمۀ حمیرا ترجانی، شناسی آموزش و پرورشجامعه نامۀگزیدۀ دانش( 9014ورث، جیمز )اینس ،

 تهران: سوالر.

 ( 9019بهرامی کمیل، نظام )تهران: کویر.سی ارتباطاتشناها: جامعهنظریۀ رسانه ، 

 ( 9011تامپسون، جان بروکشیر )ترجمۀ مسعود هاها و مدرنیته: نظریۀ اجتماعی رسانهرسانه ،

 اوحدی، تهران: سروش.

 ( 9011ذاکر صالحی، غالمرضا« )مطالعات ، «بر آموزش عالی 91-پژوهی تأثیرات بحران کوویدآینده

 .939-299: 42، ای در علوم انسانیرشتهمیان

 ( 9019راسل، برتراند )ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: خوارزمی.قدرت ، 

 ها و های دانشجویان در دوران کرونا: چالشیابی از آموختهارزش( »9011محمد )رضایی، علی

 .911-294: 12، شناسی تربیتیروان، «راهکارها
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 ( 9012روشه، گی )گهر، تهران: تبیان.ک، ترجمۀ عبدالحسین نیشناسی تالکوت پارسونزجامعه 

 ( 9031ریتزر، جرج )ترجمۀ شهناز های کالسیک آنشناختی معاصر و ریشهمبانی نظریۀ جامعه ،

 پرست، تهران: ثالث.مسمی

 ( 9013شرت، ایون )ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریۀ انتقادی)از یونان فلسفۀ علوم اجتماعی قاره

 جلیلی، تهران: نی.، ترجمۀ هادی باستان تا قرن بیست و یکم(

 ( 9031کاستلز، مانوئل )ترجمۀ احد علی0و9،2، ج عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ،-

 باز، تهران: طرح نو.قلیان و افشین خاک

 ( 9010کاستلز، مانوئل )ترجمۀ حسین بصیریان جهرمی، تهران: پژوهشگاه قدرت ارتباطات ،

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  ترجمۀ حسن چاوشیان گوهایی با مانوئل کاستلزوگفت( 9034اینس، مارتین )کاستلز، مانوئل و ،

 و لیال جو افشانی، تهران: نی.

 ( 9012کوردا، مایکل )ترجمۀ دست آوریم و چطور از آن استفاده کنیمقدرت: چگونه آن را به ،

 قاسم کبیری، تهران: ققنوس.

 ( 9031کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد )ترجمۀ فرهنگ ارشاد، شناختینیادی جامعههای بنظریه ،

 تهران: نی.

 ( 9030السول، هارولد« )رضا آذری، در: ، ترجمۀ غالم«ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه

 ، گروه مترجمان، تهران: خجسته.های بنیادین علم ارتباطاتاندیشه

 ( 9011ماحوزی، رضا« )ساکرونایی جهاندرنگی فلسفی بر ایدۀ فلسفی دانشگاه در آیندۀ پ» ،

 .232-034: 09، های فلسفیپژوهش

 ترجمۀ رامین کریمیان، تهران: دفتر تحقیق در جامعۀ اطالعاتی( 9032کی، هیو و همکاران )مک ،

 ها.مطالعات و توسعۀ رسانه

 و تحوالت آموزش دانشگاهی  91-نگاهی به کووید( »9011سادات و همکاران )میرحاجی، سمانه

 .911-220(: 2)1، مدیریت مخاطرات محیطی، «اندازهاو چشم در جهان: مخاطرات

 ( 9031میروویتز، جاشوا )ترجمۀ گودرز های ارتباطاتها و رفتار: حلقۀ مفقوده در نظریهرسانه ،

 میرانی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ( 9033هیندس، باری )نسی، تهران: شیرازه.، ترجمۀ مصطفی یوگفتارهای قدرت از هابز تا فوکو 
 Beetham, D. (1991) The Legitimation of Power, UK: McMillan. 
 Bierstedt, R. (1974) Power and Progress: Essays on Sociological Theory, UK: McGraw 

Hill. 
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