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گذاشته  اجرا  به  دنیا  در  مختلف  فعالیت های  در  محدودیت هایی  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  چکیده: 

که به  شدت دچار تغییر شد، شرایط دانشگاه ها بود. بدین ترتیب موضوع ارتباط  شد. یکی از زمینه هایی 
الکترونیکی برای پیگیری امور آموزشی و پژوهشی مطرح شد. در این مقاله با استفاده از یک فرم نظرسنجی، 
کرونا بر اساس نظرات  تالش شده تا وضعیت آموزش و پژوهش در رشتۀ مهندسی عمران، در دوران شیوع 
کیفیت یادگیری در این دوران  کارشناسی از  که دانشجویان  گردد. نتایج نشان می دهد  دانشجویان ارزیابی 
کیفیت یادگیری در  کمتر از متوسط( اما دانشجویان تحصیالت تکمیلی  رضایت نداشتند )حدود 66 درصد 
کمتر از متوسط(. با توجه  به مشکالت ایجاد شده  کردند )حدود 21 درصد  شیوۀ مجازی را مناسب ارزیابی 
کارشناسی )کمتر از 5 درصد برگزاری به شیوۀ حضوری( و نیز جمع آوری داده های  برای دروس عملی دورۀ 
کرونا )حدود 23 درصد با مشکل جدی(،  پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در طول دورۀ شیوع بیماری 
بود.  خواهد  انتظار  قابل   آینده  سال های  در  عملی  دید  از  عمران  مهندسی  رشتۀ  غ التحصیالن  فار افت 
گسترش تقلب در آزمون ها )حدود 40 درصد( و نیز تفاوت در دسترسی به اینترنت و سامانه های الزم جهت 
کمتر از حد متوسط(، موضوع عدالت آموزشی )حدود 50  کالس های مجازی )حدود 42 درصد  شرکت در 
گفت، آموزش و پژوهش در رشتۀ  کرد. در مجموع می توان  درصد ناراضی( در این دو سال را دچار چالش 
کامل جایگزین شیوه های حضوری شود، اما از برخی  مهندسی عمران به شیوۀ مجازی نمی تواند به طور 

قابلیت های آن می توان در آینده به  عنوان مکمل آموزش حضوری استفاده نمود.
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مقدمه� 1
از پایـان دسـامبر سـال 2019، یک گونـة جدیـد از بیمـاری ویروسـی کرونـا، بـا نـام کوویـد-19 در دنیـا پیـدا شـد. 
ایـن بیمـاری بـه  شـدت مسـری بـوده و بـا تأثیـرات بسـیار شـدیدی بر دسـتگاه تنفسـی افـراد، میـزان مرگ ومیر 
 .)Chinazzi et al., 2020; Kraemer et al., 2020; Sharifi & Khavarian-Garmsir, 2020( باالیـی نیـز دارد
کنـون )خـرداد سـال 1401( در کل دنیـا نزدیـک بـه 533 میلیـون نفـر بـه ایـن بیمـاری مبتـال و بیـش از 6/3  تـا 
ایـن بیمـاری  کردنـد )Worldometers, COVID-19 Pandemic, 2021(. سـرعت شـیوع  میلیـون نفـر فـوت 
از ایـن بیمـاری بـه  عنـوان یـک  کـه در مـارچ سـال 2020 سـازمان بهداشـت جهانـی  بـه قـدری سـریع بـوده 
 Abdullah et al., 2021; WHO Coronavirus Disease )COVID-19( Dashboard,( کـرد یـاد  جهان گیـری 
کـه بـا شـیوع ایـن بیمـاری مواجـه شـد و بیـش از7/6  کشـورهای دنیـا بـود  2020(. ایـران یکـی از نخسـتین 

کشـته شـده اند )آبـان 1401(.  کشـور بـه ایـن بیمـاری مبتـال و بیـش از 144 هـزار نفـر نیـز  میلیـون در 
 Abdullah et al., 2021;( راه هـای اصلـی انتقـال ایـن بیمـاری بـه شـیوه تماسـی و از طریـق هـوا اسـت
Dzisi & Dei, 2020; Junior Dzisi et al., 2021; Teixeira & Lopes, 2020(. دولـت هـا در نقـاط مختلـف 
دنیـا بـا شـروع شـیوع ایـن بیمـاری تالش کردند تـا روش های غیردارویی بـا محدودسـازی فعالیت های روزانۀ 
 Barbieri et al., 2021; Khaddar & Fatmi, 2021;( شـهروندان جهـت قطـع زنجیـرۀ انتقـال آن را به کار گیرنـد
و دانشـگاه ها  راسـتا مـدارس  ایـن  Mogaji, 2020; Warren & Skillman, 2020; Zhang et al., 2021(. در 
ابتـدا بـرای مـدت کوتاهـی در حـد چنـد هفتـه تعطیـل و بعـد بـه شـیوۀ آمـوزش مجـازی بـا به کارگیـری اینترنت 
کز  تغییـر یافتنـد. همچنیـن شـیوۀ کار کارمنـدان بـه دورکاری تغییـر پیدا کـرد و خرید اینترنتی رونـق گرفت. مرا
تفریحـی و رسـتوران هـا نیـز تـا مدت هـا تعطیـل شـدند. در نهایـت عباراتـی نظیـر »فاصله گـذاری اجتماعـی«، 
Ari- « بـه طـور مکـرر از طریـق رسـانه هـا تکـرار شـد  )»قرنطینـه«، »منـع تـردد شـبانه« و »محدودسـازی سـفر

 mura et al., 2020; De Vos, 2020; Dzisi & Dei, 2020; Mogaji, 2020; Molloy et al., 2021; Sharifi &
.)Khavarian-Garmsir, 2020; Wielechowski et al., 2020

گاهـی بیـن افـراد مختلـف  از گذشـته تـا کنـون فرایندهـای یادگیـری و یاددهـی در حـوزه انتقـال دانـش و آ
وجـود داشـته اسـت. ایـن فرایندهـا دوطرفـه هسـتند. از یـک سـو مدرس یا کسـی کـه چیزی را تعلیـم می دهد 
بـه هـر دو  بـرای بررسـی تأثیـر یادگیـری بایـد  یـا تعلیم گیرنـده قـرار دارد. بنابرایـن  از سـوی دیگـر دانشـجو  و 
طـرف اهمیـت الزم داده شـود. در میـان روش هـای مختلـف یادگیـری کـه در حـال حاضـر وجـود دارد، ارتباط 
 Mollaei & Fakher( بیـن تعلیم دهنـده و تعلیم گیرنـده بـه دو صـورت حضـوری و مجـازی قابـل انجـام اسـت
کرونـا، بحـث آمـوزش، عمدتـًا در قالـب حضـوری بوده اسـت.  Ajabshir, 2021(. پیـش از رخـداد همه گیـری 
آمـوزش الکترونیکـی و مبتنـی بـر اینترنـت امـا در دنیـا از دهه هـای قبلـی نیـز مطـرح بـوده و طرفـداران خـاص 
نظیـر  دانشـگاه ها  برخـی  در  شمسـی   80 دهـه  اوایـل  از  نیـز  ایـران  در  شـیوه  ایـن  داشته اسـت.  نیـز  را  خـود 
تهـران، علـم و صنعـت، صنعتـی امیرکبیـر و شـیراز مطـرح شده اسـت )Montazer & Farazkish, 2021(. در 
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سـال 1384 دانشـگاه آزاد اسـالمی بـا راه انـدازی رشـتۀ تحصیلـی IT، شـروع بـه ایجـاد یـک واحـد دانشـگاهی 
الکترونیکـی نمـود و در ادامـه چهـار دانشـکدۀ فنـی و مهندسـی، مدیریـت، علـوم انسـانی و علـوم پایـه بـرای 
آمـوزش  شـیوۀ  بـا  واحدهـای  افزایـش  بـا  تدریـج  بـه  کـرد.  ایجـاد  ارشـد  کارشناسـی  و  کارشناسـی  دوره هـای 
کـرد تـا قوانیـن و مقرراتـی بـرای سـاماندهی  الکترونیکـی و مجـازی، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری سـعی 
ایـن نـوع آمـوزش بـا نـام "نظام نامـۀ یادگیـری الکترونیکـی" در سـال 1390 تهیـه نمایـد. امـا بـا ایـن حـال ایـن 
سـند نتوانسـت در عمـل ابعـاد مختلـف ایـن نـوع آمـوزش را مـورد نظـر قـرار دهـد و در نهایت بیشـتر بـه حالت 
کثـر دانشـگاه ها و دانشـجویان  کـه ا گـر شـد، بـه نوعـی  یـک آمـوزش سـطح پاییـن و شکسـت خـورده جلـوه 
رو در  کـه دانشـگاه های پیـش  رفـت  تـا جایـی پیـش  ایـن موضـوع  آمـوزش نداشـتند.  نـوع  ایـن  بـه  تمایلـی 
کاهـش دانشـجو مواجـه و دوره هـای آن بـه سـمت تعطیلـی رفـت   امـر آمـوزش الکترونیکـی نیـز بـه تدریـج بـا 

.)Montazer & Farazkish, 2021(
مقایسـه و بررسـی مزایـا و معایـب آمـوزش حضـوری و الکترونیکـی از مدت هـا قبـل میـان محققیـن مطرح 
بـوده اسـت. برخـی نبـودن ارتبـاط رودررو در آمـوزش الکترونیکـی، نبـودن بازخـورد فـوری از سـوی دانشـجو، 
عدم امکان تعامل با هم کالسی ها و یادگیری از طریق مباحثه با دیگر دانشجویان را از ایرادات مهم آموزش 
.)Azizi, 2021( الکترونیکی دانسـته و آن را سـبب نامناسـب بودن پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان می دانند 
بـودن  دســترس پذیر  و  فراوانـی  الکترونیکـی،  آمــوزش  در  موجـود  زیـاد  قابلیت هـای  برخـی  مقابـل،  در 
خوداتکایـی  گروهـی،  ارتباط هـای  امـکان  الکترونیکـی،  ابزارهـای  از  مؤثـر  اســتفاده  ارتباطـی،  فناوری هـای 
کالس را از نـکات مهـم آمـوزش الکترونیکـی می داننـد  کالس و امـکان تکـرار  دانشـجو، راحتـی امـکان ضبـط 

.)Hadavand et al., 2012; Karimpour & Mirzavaziri, 2021(
از تعطیلـی دو ماهـۀ دانشـگاه های  کوویـد-19 در بهمـن 1398 و پـس  بـا شـیوع بیمـاری  بـه  هـر حـال 
گرفتنـد تـا جهـت ادامـۀ فراینـد آموزشـی  کشـور تصمیـم  ، از ابتـدای سـال 1399 عمـدۀ دانشـگاه های  کشـور
گـر چـه کـم  وب یـش  و پژوهشـی و بـه دلیـل آینـدۀ نامعلـوم ایـن بیمـاری بـه شـیوۀ الکترونیکـی روی آوردنـد. ا
زیرسـاخت های آمــوزش الکترونیکـی در برخـی دانشـگاه های کشـور وجــود داشـت، امـا این میـزان جوابگوی 
حجـم زیـاد نیازمندی هـای آموزشـی در مواجهـه بــا ایـن بحـران نبود و دانشـجویان و اسـتادان با مشـکالتی از 
قبیل کندی سـرعت اینترنت، فضای محدود برای بارگذاری و تعامل کمتر اسـتاد و دانشـجو مواجه شـدند. 
جنبه هـای  از  شـبکه ای،  و  سـخت افزاری  زیرسـاختی،  مشـکالت  بـر  عـالوه  آمـوزش،  نـوع  ایـن  آنکـه  ضمـن 
کشـور جـا نیفتـاده بـود. از آن جایـی  کـه تغییـرات فنـاوری  نرم افـزاری و فرهنگـی نیـز در حـوزه آمـوزش عالـی 
کالس هـای درس تبدیـل بـه آخریـن  کـه  تمامـی زمینه هـا را تحـت  تأثیـر قـرار داده، بسـیاری بـر ایـن باورنـد 

.)Ataei & Najibi, 2011; Montazer & Farazkish, 2021( جبهـه تقابـل بـا فنـاوری شـده اسـت
در نهایـت بـا طراحـی سـامانه های مختلـف یـا به کارگیـری برخـی سـامانه های پیشـین، کالس هـای درس 
کردنـد. همچنیـن در مـواردی بـرای تکمیـل  کرونـا تغییـر و افزایـش پیـدا  مجـازی نسـبت بـه قبـل از شـیوع 
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محتـوای آموزشـی از شـیوه های برون خـط )آفالیـن( نیـز بـا تهیه فیلم های آموزشـی و اسـالیدهای دارای صدا 
و شـیوه های مشـابه جهت ادامۀ تدریس دروس اسـتفاده شـد. این شـیوه عمًا به مدت دو سـال و تا پایان 
سـال 1400 ادامـه پیـدا کـرد. همچنیـن بـه دلیـل مقررات مرتبـط با فاصله گـذاری اجتماعی، مباحث پژوهشـی 
دانشـگاه ها نیـز از طریـق الکترونیکـی و از راه دور بـا ایجـاد ارتبـاط میـان اسـاتید راهنمـا، مشـاور و دانشـجو 
صـورت پذیرفـت. در نهایـت حتـی جلسـات دفـاع پایان نامه های کارشناسـی ارشـد و رسـاله های دانشـجویان 
، داور و ناظـر  دکتـری نیـز از طریـق شـیوه های الکترونیکـی و از راه دور و بـا جمـع  کـردن اسـاتید راهنمـا، مشـاور

انجـام پذیرفت. 
کوویـد-19 در ایـران بـر تغییـر در وضعیـت  ایـن پژوهـش در نظـر دارد تـا بـه ارزیابـی تأثیـر جهان گیـری 
کارشناسـی  کارشناسـی مهندسـی عمـران و وضعیـت آموزشـی- پژوهشـی دانشـجویان  آموزشـی دانشـجویان 
ارشـد و دکتـری مهندسـی عمـران بـر اسـاس نظـرات دانشـجویان بپـردازد. در بخـش بعـدی روش تحقیـق و 
نیـز داده هـای تحقیـق معرفـی خواهـد شـد. سـپس در بخـش سـوم نتایـج تحقیـق ارائـه می شـود. در نهایـت 

انجـام می شـود. نتیجه گیـری  و  جمع بنـدی 

روش تحقیق� 2
در ایـن مقالـه در نظـر اسـت تـا تأثیـر شـیوع بیمـاری کرونـا در ایـران و مجازی شـدن بحـث آمـوزش و پژوهـش 
بررسـی و مطالعـه شـود.  بـه دو سـال  زمانـی قریـب  بـازۀ  یـک  کشـور در  مهندسـی عمـران در دانشـگاه های 
مهندسـی عمـران یکـی از رشـته های مهـم و قدیمـی زیرشـاخه فنـی- مهندسـی اسـت. ایـن رشـته بـا توجه  به 
نامـش، بـا بحـث سـازندگی و آبادانـی در شـهرها و بیـرون شـهرها سـروکار دارد. مهندسـی عمـران در دوره های 
تحصیالت تکمیلی )کارشناسـی ارشـد و دکتری( دارای زیرشـاخه های متنوعی نظیر سـازه، زلزله، راه وترابری، 
برنامه ریـزی حمل ونقـل، سـازه های دریایـی، سـازه های هیدرولیکـی، مدیریـت سـاخت، مدیریـت منابع آب، 
زمینه هـای  در  عمـران  مهندسـی  رشـتۀ  غ التحصیـالن  فار بنابرایـن  اسـت.  و...  محیط زیسـت  پـی،  و  ک  خـا
مختلـف مرتبـط بـا برنامه ریـزی و طراحـی، سـاخت، نظـارت بـر سـاخت و تعمیـر و نگهـداری راه، پـل، سـد، 
کانـال آب، سـامانه فاضـالب و ... می تواننـد فعالیـت داشـته باشـند. دروس  سـازه، تونـل، فـرودگاه، راه آهـن، 
کـه  کارآمـوزی اسـت  کارشناسـی ترکیبـی از دروس نظـری، آزمایشـگاهی، عملـی و  مهندسـی عمـران در دورۀ 
غ از دروس عمومـی در میـان دروس تخصصـی ایـن رشـته، مـواردی نظیـر  در مجمـوع 142 واحـد اسـت. فـار
آزمایشـگاه  سـاختمانی،  مصالـح  آزمایشـگاه  عملیـات،  و  نقشـه برداری  سـاختمان،  نقشه کشـی  و  فنـی  رسـم 
ک، آزمایشـگاه  فنـاوری بتـن، پـروژه سـازه های بتن آرمـه، پـروژه سـازه های فـوالدی، آزمایشـگاه مکانیـک خـا
کـه ماهیـت عملـی دارنـد.  از جملـه دروس اصلـی اسـت  پـروژه  بـرآورد  و  راه سـازی، متـر  پـروژه  هیدرولیـک، 
دورۀ کارشناسـی ارشـد مهندسـی عمـران همـان  طـور کـه گفتـه شـد، دارای گرایش هـای متنوعـی اسـت. کلیـۀ 
گرایش هـا دارای 24 واحـد درسـی، 2 واحـد سـمینار و 6 واحـد پایان نامـه هسـتند. دورۀ دکتـرای مهندسـی 
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عمـران نیـز بیـن 15 تـا 21 واحـد درسـی و 21 تـا 15 واحـد رسـاله اسـت.
بـرای   2 جـدول  و  کارشناسـی  دانشـجویان  بـرای   1 جـدول  متغیرهـای  تحقیـق،  هـدف  بـه  توجـه   بـا 
گرفتـه شـد. جهـت  دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی )کارشناسـی ارشـد و دکتـری( مهندسـی عمـران در نظـر 
کامـل سـؤاالت پرسش شـده در  و جزئیـات  آمـده  نـام مختصـر  بـا  خالصه سـازی، جزئیـات جـدول متغیرهـا 

اسـت. آمـده  مقالـه  پیوسـت 

کارشناسی جدول 1. متغیرهای مورد بررسی در دانشجویان 

متغیرمتغیر

کروناجنسیت معدل بعد از 

مناسب  بودن زیرساخت هاسن

نحوۀ برگزاری دروس عملیوضعیت اشتغال

تأثیرگذاری بر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و دانشجوییوضعیت اینترنت 

وضعیت تقلب در آزمون های مجازیسامانه در دسترس جهت شرکت در کالس های مجازی

کرونا  عدالت آموزشی در آموزش مجازیمعدل قبل از شیوع 

مناسب بودن فضای منزل آموزش مجازیسال ورودی

کرونا واحد گذرانده تا قبل از 
نظارت والدین بر فعالیت های آموزشی مجازی

کیفیت یادگیری آموزش مجازی

جدول 2. متغیرهای مورد بررسی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی

متغیرمتغیر

سنجنسیت

وضعیت اینترنت در دسترس جهت شرکت در کالس ها وضعیت اشتغال

سامانه در دسترس جهت شرکت در کالس های مجازیوضعیت اینترنت

کرونا بر جمع آوری داده های پایان نامهکیفیت جلسات دفاعیه پایان نامه/ رساله به شیوۀ مجازی تأثیر شیوع 

کرونا بر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و  تأثیرگذاری 
کرونادانشجویی طول مدت جلسه هفتگی با استاد راهنما قبل از 

کرونا طول مدت جلسه هفتگی با استاد راهنما قبل از 
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در ادامـه بـا اسـتفاده از یـک پرسـش نامه از فروردیـن 1399 تـا مهرمـاه سـال 1400 نسـبت بـه جمـع آوری 
داده از دانشـجویان کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتری مهندسـی عمران در دانشـگاه های شـهید باهنر 
، صنعتـی  امیرکبیـر گیـالن، شـهید بهشـتی، صنعتـی  قـم،  ایـران،  کرمـان، صنعتـی سـیرجان، علـم و صنعـت 
شـریف و صنعتـی خواجـه  نصیـر اقـدام شـد. در ایـن دانشـگاه ها تقریبـًا طـرح دروس، نحـوۀ ارائـه دروس و نیـز 
زیرسـاخت مـورد اسـتفاده جهـت برگـزاری کالس هـای مجـازی تقریبـًا بـا هـم مشـابهت زیـادی داشـته اسـت. 
همچنین از اسـاتید مهندسـی عمران در این دانشـگاه ها جهت توزیع فرم نظرسـنجی در میان دانشـجویان 

گرفته شـده اسـت. کمـک 
جهت تعیین تعداد فرم تکمیل شدة الزم از رابطۀ )1( در زیر استفاده شده است: 

1

2

2

11 ( )N dn N
pq Zα

−
 

− >= + 
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که باید تکمیل شود، در این  رابطه: n: تعداد اعضای نمونه یا همان تعداد فرم نظرسنجی 
کشـور )حـدود  کل دانشـجویان مهندسـی عمـران دانشـگاه های سراسـری  N: انـدازۀ جمعیـت یـا تعـداد 

،) 50 هـزار نفـر
Z: 1/64 برای سطح اطمینان 90 درصد،

که اطالعاتی موجود نیست، مقدار 0/5 برای هر دو مورد لحاظ می شود، p و q: در شرایطی 
d: سطح دقت مورد نظر در اینجا 5 درصد لحاظ می شود.

 385 تعـداد  نهایـت  در  می شـدند.  ارزیابـی  بایـد  دانشـجو  نفـر   267 از  بیـش  بـاال،  رابطـۀ  توجـه  بـه  بـا 
پرسـش نامه تکمیـل شـد کـه پـس از ارزیابـی آنهـا و کنارگذاشـتن موارد دارای اشـکال به لحاظ روایـی و پایایی 
کامـل بـه دسـت آمـد. بـرای بررسـی روایـی ابـزار پژوهـش، از تحلیـل روایـی همگـرا  تعـداد 357 پرسـش نامه 
( اسـتفاده شـد و بـرای  گـرا )روش فورنـل الرکـر )میانگیـن واریانـس استخراج شـده و پایایـی ترکیبـی( و روایـی وا
بررسـی پایایـی آن نیـز از روش آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه بـه لحاظ آماری مـورد تأیید قـرار گرفت. روش 
، توصیفـی- پیمایشـی از نـوع مقطعی اسـت. در این تحقیق در نظر اسـت به توصیف  تحقیـق مطالعـۀ حاضـر
شـرایط موجـود در وضعیـت آموزشـی در رشـتۀ مهندسـی عمـران در سـطح کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی 
گـردآوری داده از طریـق پرسـش نامه در یـک مقطـع از زمـان )از فروردیـن  بـر اسـاس نظـرات دانشـجویان بـا 

1399 تـا مهرمـاه سـال 1400( پرداختـه شـود. 
کارشناسـی  کارشناسـی، 21 درصـد دانشـجوی  از تعـداد 357 مـورد پرسـش نامه، 77 درصـد دانشـجوی 
بـرای  ارزیابـی،  ایـن  در  شـرکت کنندگان  توصیفـی  اطالعـات  بودنـد.  دکتـری  دانشـجوی  درصـد   2 و  ارشـد 

آمـده اسـت. 1 و دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی در شـکل 2  کارشناسـی در شـکل  دانشـجویان 
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کارشناسی شکل 1. اطالعات توصیفی شرکت کنندگان دورۀ 

بر خالف انتقاداتی که نسبت به وضعیت اینترنت در دوران آموزش مجازی می شد، نظرات دانشجویان 
دورۀ کارشناسـی مهندسـی عمران دانشـگاه های مختلف کشـور نشـان می دهد که در مجموع، این موضوع 
وضعیتی باالتر از حد متوسـط داشـته اسـت. همچنین وضعیت اشـتغال دانشـجویان کارشناسـی مهندسـی 
عمـران در دوران مجـازی نتایـج جالـب  توجهـی داشـته کـه نشـان می دهـد درصـد قابـل  توجهـی جـذب بـازار 
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کالس هـای  کـه حضـور بخشـی از دانشـجویان در  کار شـده اند. البتـه ایـن موضـوع از طرفـی نشـان می دهـد 
درس مجـازی نیـز بـه شـکل کامـل و بـا تمرکـز کافی نبوده اسـت. 

شکل 2. اطالعات توصیفی شرکت کنندگان دورۀ تحصیالت تکمیلی

کرونـا نسـبت  ، از گذشـته ها و پیـش از شـیوع  کار بحـث حضـور دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی در بـازار 
بـه دانشـجویان کارشناسـی، همـواره پررنگ تـر بـوده اسـت. شـکل 2 نیـز تأییدکننـدۀ این موضوع اسـت. نکته 
قابـل  توجـه اینکـه نزدیـک بـه نیمـی از دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی در ایـن دوران مشـغول کار بوده انـد. 
ایـن موضـوع می توانـد لطماتـی بـه بحـث آمـوزش و پژوهـش ایـن دانشـجویان وارد کنـد، چرا که بـا حضور این 
دانشـجویان در کارهـای تمام وقـت یـا نیمه وقـت، عمـًا زمـان، تمرکـز و انـرژی کافـی بـرای آنهـا جهـت تمرکـز بـر 

امـور مرتبـط بـا دانشـگاه وجـود نخواهد داشـت.
متغیـر کیفیـت یادگیـری بـرای دانشـجویان کارشناسـی بـه  عنـوان خروجـی )هـدف(، جهـت ارزیابـی تأثیـر 
کوویـد-19 بـر آمـوزش دانشـجویان کارشناسـی در نظـر گرفته می شـوند. ارتباط میان سـایر متغیرهای جدول 
1 بـا ایـن متغیـر خروجـی بـا اسـتفاده از شـاخص وی کرامـر بررسـی می شـود. در دوره هـای تحصیـالت تکمیلی 
کرونـا بـر پژوهـش،  امـا عـالوه بـر بحـث آمـوزش، موضـوع پژوهـش نیـز دارای اهمیـت اسـت. در بخـش تأثیـر 
کیفیـت جلسـات دفاعیـه مجـازی، مباحـث مرتبـط  گزینه هـای مختلـف در رابطـه  بـا  صرفـًا فراوانـی پاسـخ بـه 
بـا جمـع آوری داده پایان نامـه و رسـاله، تغییـر در دریافـت مشـورت از طریـق اسـاتید راهنمـا و مشـاور مـورد 
ارزیابـی قـرار می گیـرد. همچنیـن پاسـخ های داده شـده بـه سـؤاالت بـاز در خصـوص چالش هـای مرتبـط بـا 

کرونـا تحلیـل و خالصـه نتایـج ارائـه می گـردد. انجـام پایان نامـه در دوران شـیوع 
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نتایج� 3
در ایـن بخـش نتایـج تحلیـل هـا بـه تفکیـک بـرای دوره هـای کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی ارائـه می گردد. 
ایـن نتایـج شـامل تحلیل هـای توصیفـی در رابطـه بـا پاسـخ دانشـجویان بـه هـر یـک از سـؤاالت و نیـز ارتبـاط 

میـان متغیرها اسـت.

کارشناسی. 3-1 دورۀ 
تحلیـل فراوانـی پاسـخ بـه گزینـه هـای مختلـف در ارتبـاط بـا بحث آموزش مجـازی در شـکل های 3الف تا 3ج 

ارائه شده اسـت.

کارشناسی گزینه های مختلف سؤاالت توسط دانشجویان  شکل3. الف. تحلیل توصیفی پاسخ به 
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کارشناسی گزینه های مختلف سؤاالت توسط دانشجویان  شکل 3.ب. تحلیل توصیفی پاسخ به 
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کارشناسی گزینه های مختلف سؤاالت توسط دانشجویان  شکل 3.ج. تحلیل توصیفی پاسخ به 

کارشناسـی مهندسـی در  بـا توجـه  بـه نتایـج شـکل 3 می تـوان ایـن مطالـب را در رابطـه بـا دانشـجویان 
کرونـا بیـان داشـت: دوران شـیوع 

کـردن سـال ورودی آنهـا و میـزان  	 گذرانـدن دروس در میـان دانشـجویان )بـا لحـاظ  معـدل دانشـجویان و 
کـرده اسـت. بـا توجـه  بـه  کرونـا افزایـش پیـدا  کرونـا( تـا حـدودی پـس ازشـیوع  گذرانده شـده قبـل از  واحـد 
دشـوار بـودن ارزیابـی دانشـجویان در شـیوۀ مجـازی و گسـترش تقلـب در آزمون هـا و نبـود امـکان واپایـش 
گزیـر شـدند در ایـن دوران بـا مالحظـات بیشـتری نمـرات را اعـالم کنند کـه در نهایت  الزم، اسـاتید اغلـب نا
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بـه نتایـج فـوق منتهـی گردیـد. ایـن موضـوع در صـورت ادامـه آمـوزش مجـازی، می توانسـت آثـار زیان بـاری 
غ التحصیـالن مهندسـی عمـران در کشـور داشـته باشـد.  در آینـدۀ فار

کردنـد،  	 کالس هـا تقریبـًا مناسـب ارزیابـی  علیرغـم آنکـه دانشـجویان وضعیـت اینترنـت را جهـت برگـزاری 
چنـدان  مجـازی  کالس هـای  برگـزاری  بـرای  الزم  زیرسـاخت های  و  امکانـات  سـایر  از  مجمـوع  در  امـا 
رضایـت نداشـتند. بـه  هـر حـال آمـوزش مجـازی، وابسـته بـه امکاناتـی نظیـر قلـم نـوری، محیـط تعاملـی، 
میکروفون های مناسـب، بلندگوی مناسـب و ... اسـت. نبود این امکانات سـبب خواهد شـد که کالس ها 

کم اثـر در آیـد. بـه حالـت خشـک، یک طرفـه و 
وضعیـت برگـزاری کالس هـای عملـی مهندسـی عمـران در ایـن دوران بسـیار نامطلـوب بوده اسـت. همـان   	

کالس هـا نیـز نظیـر دروس دیگـر بـه شـکل مجـازی برگـزار شـده  کـه مالحظـه مـی شـود عمدتـًا ایـن  طـور 
 اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه همـان  طور که نـام این دروس نشـان می دهد، نیازمند حضور دانشـجویان 
بـه  انکارناپذیـری  لطمه هـای  آینـده  در  موضـوع  ایـن  هسـتند.  آزمایشـگاهی  محیط هـای  و  کارگاه هـا  در 

گذراندنـد، خواهـد زد. کـه در ایـن دو سـال دروس عملـی را  دانشـجویان نسـل فعلـی مهندسـی عمـران 
تـا حـد بسـیار زیـادی در ایـن دوران بـه دلیـل مسـائل  	 فعالیت هـای فرهنگـی، اجتماعـی و دانشـجویی، 

مرتبـط بـا فاصله گـذاری اجتماعـی کاهـش یافت. این موضوع بر شـخصیت اجتماعی دانشـجویان به  ویژه 
کـه در تنیمسـال های ابتدایـی تحصیلـی بودنـد، تأثیـر منفـی زیـادی داشـت. بـه  هـر حـال بخشـی  افـرادی 
از تفـاوت دانشـگاه نسـبت بـه مدرسـه، در رشـد شـخصیت اجتماعـی افـراد بـرای حضـور مؤثـر در جامعـه 
کامـل بـه فراموشـی سـپرده شـد. مسـائل فرهنگـی-  کـه در ایـن دوران دو سـاله بـه طـور  در آینـده اسـت 

کیفیـت فعالیت هـای آموزشـی دانشـجویان نیـز مؤثـر باشـند. اجتماعـی تـا حـدودی می تواننـد حتـی بـر 
کـه بـا یکدیگـر دارنـد، میـزان تقلـب در  	 از دیـدگاه خـود دانشـجویان بـا توجـه  بـه نـوع ارتبـاط نزدیک تـری 

گفتـه شـد، بـر بحـث  کـه قبـًا  آزمون هـا در ایـن دوران بسـیار زیـاده بـوده  اسـت. ایـن موضـوع همـان  طـور 
کرونـا بسـیار مؤثـر بـوده  گذرانـده آنهـا در دوران دو سـاله شـیوع  ارتقـای معـدل دانشـجویان و واحدهـای 
غ التحصیـالن مهندسـی عمـران، آثـار منفـی را در  و بـه لحـاظ پاییـن بـودن سـطح سـواد و دانـش برخـی فار

آینـده خواهـد داشـت.
از دیـدگاه دانشـجویان، بحـث عدالـت آموزشـی در دوران شـیوع کرونـا زیـر سـوال بـوده  اسـت. ایـن موضوع  	

می توانـد هـم بـه رواج تقلـب در آزمون ها و دور شـدن تناسـب میان تالش دانشـجویان با نمره کسب شـدۀ 
آنهـا و هـم بـه کمبودهـای برخـی دانشـگاه هـا در امکانـات برگـزاری کالس هـای مجـازی برگـردد. همچنیـن 
ایـن دوران، در شـهرها و روسـتاهای مختلفـی  کـه دانشـجویان در  را در نظـر داشـت  ایـن موضـوع  بایـد 
کـه از حیـث وضعیـت اینترنـت و دسترسـی بـه سـامانه مناسـب جهـت شـرکت در  کن بودنـد  کشـور سـا در 

کالس هـا نیـز شـرایط همگنـی نداشـتند. 
فضـای منـزل در ایـن دوران بـرای عمدۀ دانشـجویان جهت شـرکت در کالس های مجازی مناسـب بوده و  	



نوید ندیمی و محمدعلی زاینده رودی 101

در عیـن حـال والدیـن نیـز چنـدان دخالـت و نظارتی بر بحث آموزش دانشـجویان در این دوران نداشـتند.
کرونـا، توسـط  	 کیفیـت یادگیـری در شـیوۀ مجـازی در دوران شـیوع  نهایتـًا مهم تریـن موضـوع یعنـی بحـث 

دانشـجویان نامناسـب ارزیابـی شـده  اسـت. بـه هـر حـال همـان  طـور کـه در مقدمـه مقالـه نیـز آمـد، بحـث 
آمـوزش صرفـًا مجـازی پیـش از ایـن نیز تجربه ناموفقی در ایران داشـته  اسـت. به نظر می رسـد تکیه صرف 
کنـد. بـا انجـام مطالعـات  بـر ایـن نـوع آمـوزش و بـرای همـه دروس، نمی توانـد بـرای آینـده نیـز ادامـه پیـدا 
بـرای  آمـوزش حضـوری  کنـار بحـث  آمـوزش مجـازی، در  از  تـا نحـوۀ اسـتفادۀ صحیـح  بیشـتر الزم اسـت 
دانشـجویان کارشناسـی مهندسـی عمـران در آینـده تعییـن شـود. بدیـن ترتیـب می توان از زیرسـاخت ها و 

کـرد. تجربیـات کسب شـده در مـدت ایـن دو سـال نیـز بـرای برخـی دروس در آینـده اسـتفاده 
در مجمـوع آمـوزش مجـازی نمی توانـد هیـچ گاه به طـور کامل جایگزین آموزش حضوری شـود اما می توان  	

بـا رفـع برخـی ایـرادات آن، از جهـت زیرسـاخت ها و بـرآورده کـردن امکانـات الزم متناسـب بـا نـوع درس، در 
برخـی دروس اسـتفاده کـرد. همچنیـن در شـرایط خـاص نظیـر برگـزاری کالس هـای جبرانـی یـا در مـواردی 
آلودگـی هـوا، فعالیت هـای آمـوزش حضـوری تعطیـل می شـوند، می تـوان از  کالن شـهرها بـه دلیـل  کـه در 
آمـوزش مجـازی بـه  عنـوان مکمـل آمـوزش حضـوری بهـره بـرد. امـا کاربـرد ایـن آمـوزش در رابطـه بـا دروس 

عملـی، جـای سـوال و تردیـد داشـته و الزم اسـت تـا بـا مطالعـه و بررسـی بیشـتر در آینـده بـه کار رود. 
کیفیت یادگیری و متغیرهای ورودی در جدول 3 آمده  است. ارتباط میان تغییر در 

کارشناسی جدول 3. ارتباط میان متغیرهای خروجی و ورودی برای دانشجویان 

                                                                       خروجی
                  ورودی

کیفیت یادگیری

کرامر معنی داریوی 

0/2250/016جنسیت

0/2240/087سن

0/1210/614شغل

0/1850/009وضعیت اینترنت

0/1120/788سامانه در دسترس

0/1620/404سال ورودی

کرونا 0/180/267واحدهای گذرانده قبل از 

کرونا 0/1410/328واحدهای گذرانده بعد از 

کرونا 0/2130/104معدل قبل از 

کرونا 0/1750/578معدل بعد از 

کیفیت زیرساخت کالس مجازی 0/3430/000دیدگاه درمورد 

0/1050/871وضعیت برگزاری دروس عملی

0/1290/578اثرگذاری بر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی
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0/1740/030رواج تقلب در آزمون های مجازی

0/2180/00دیدگاه در مورد عدالت آموزشی

0/2680/00مناسب بودن فضای منزل

0/1450/274نظارت والدین بر آموزش مجازی

بـا توجـه  بـه جـدول 3، بیشـترین ارتبـاط میـان کیفیـت یادگیـری در دوران مجـازی بـا متغیرهـای دیـدگاه 
در مـورد کیفیـت زیرسـاخت کالس مجـازی، مناسـب  بـودن فضـای منـزل، جنسـیت دانشـجویان و وضعیـت 
اینترنـت بـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس یـک بررسـی صـورت پذیرفتـه تـا مشـخص شـود کـه در هـر یـک از ایـن 

متغیرهـا وضعیـت رضایـت دانشـجویان از کیفیـت یادگیـری چگونـه بـوده  اسـت. نتایـج نشـان می دهـد:
کیفیـت زیرسـاخت کالس هـای مجـازی و وضعیـت اینترنـت را نامناسـب تشـخیص داده  	 کـه  دانشـجویانی 

بودنـد، کیفیـت یادگیـری دروس مجـازی را نامناسـب اعـالم کردنـد.
کیفیـت  	 میـزان  بـوده،  مسـاعدتر  مجـازی  کالس هـای  برگـزاری  بـرای  دانشـجویان  منـزل  فضـای  چـه  هـر 

اسـت. بـوده   بیشـتر  نیـز  آنهـا  یادگیـری 
سطح رضایت دانشجویان زن، کمی بیشتر از دانشجویان مرد بوده  است. 	

دورۀ تحصیالت تکمیلی. 3-2
تحلیـل فراوانـی پاسـخ بـه گزینه هـای مختلـف در ارتباط با بحـث آموزش و پژوهش مجازی برای دانشـجویان 

تحصیالت تکمیلی در شـکل 4 ارائه شـده  اسـت.
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گزینه های مختلف سؤاالت توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی شکل 4. تحلیل توصیفی پاسخ به 

بـر اسـاس شـکل 4 می تـوان ایـن مـوارد را در رابطـه بـا دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی مهندسـی عمـران 
در دوران شـیوع کرونـا بیـان داشـت:

کـه دفـاع بـه صـورت مجـازی، دارای  	 کـه در ایـن دوران دفـاع کردنـد، اعتقـاد داشـتند  عمـدۀ دانشـجویانی 
کمتـری نسـبت بـه حالـت حضـوری اسـت. می تـوان از پتانسـیل و تجربـه ایجاد شـده  اسـترس و اضطـراب 
کـرد. ایـن شـیوۀ دفاعیـه، بـه  ویـژه  در طـول ایـن دوران دو سـاله، بـرای دفاعیه هـای آینـده نیـز اسـتفاده 
کارشناسـی ارشـد یـا رسـاله های دکتـری بایـد فاصلـه ای طوالنـی را  کـه داوران پایان نامـه هـای  در مـواردی 

کننـد، می توانـد مناسـب باشـد.  جهـت شـرکت در جلسـه حضـوری طـی 
از میـان دانشـجویانی کـه در ایـن دوران بـرای برداشـت داده هـای پایان نامـه اقـدام کردنـد، عمـده افـراد بـا  	

مشـکل در ایـن زمینـه برخـورد کردنـد. مشـکالت مربـوط بـه کار در آزمایشـگاه ها و نیـز اختـالل در برداشـت 
داده هـای میدانـی بـه دلیـل فاصله گـذاری اجتماعـی، عمـده دلیـل ایـن موضـوع بوده  اسـت.

می تـوان از امکانـات و زیرسـاخت های الکترونیکـی موجـود جهـت برگـزاری جلسـات راهنمایـی و مشـاوره  	
، زیرسـاخت جلسـات  پایان نامـه دانشـجویان در سـاعات و روزهـای مختلـف هفتـه بهـره بـرد. از طرف دیگر
مجـازی می توانـد امـکان حضـور داورهـای تخصصـی از نقـاط مختلف کشـور در پایان نامه ها ی رسـاله های 

دکتـری را بـا کمتریـن هزینـه و دشـواری فراهم سـازد.
کیفیـت  	 کـه  معتقدنـد  تکمیلـی  تحصیـالت  دوره هـای  دانشـجویان  کارشناسـی،  دانشـجویان  خـالف  بـر 

کمتـر بـودن  کالس هـای مجـازی بـاال بـوده  اسـت. از دالیـل ایـن موضـوع می تـوان بـه  یادگیـری دروس در 
دروس دوره کارشناسـی ارشـد در یـک نیمسـال، تخصصـی بـودن دروس و کمتـر بـودن تعداد دانشـجویان 

کـرد. کـه امـکان تعامـل اسـتاد و دانشـجو را افزایـش می دهـد، اشـاره  کالس  در 
کرونـا نسـبت بـه  	 فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی نیـز در دوره شـیوع 

کرونا  کارشناسـی ارشـد قبل از  قبل به دلیل تعطیلی دانشـگاه به شـدت کاهش یافته اسـت. دانشـجویان 
هـم کمتـر در ایـن گونـه فعالیت های دانشـگاهی شـرکت می کردند و در مقایسـه با دانشـجویان کارشناسـی 

نگرانـی کمتـری از جهـت شـکل گیری شـخصیت اجتماعـی ایـن گـروه از دانشـجویان وجـود دارد.
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مـدت زمـان جلسـات هفتگـی دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی بـا اسـاتید راهنمـا در طـول هفتـه در دوره  	
قبـل از شـیوع کرونـا چنـدان طوالنـی نبـوده اسـت، ایـن مـدت زمـان در دوره پـس از شـیوع کرونـا بـا کاهـش 
نیـز مواجـه شـده کـه می توانـد آثـار نامطلوبـی بـر کیفیـت پایان نامه هـا و رسـاله ها داشـته باشـد. بـا توجه  به 
گسـترش زیرسـاخت های ارتبـاط مجـازی، اسـاتید راهنمـا و مشـاور می توانسـتند از ایـن پتانسـیل جهـت 

برقـراری ارتبـاط بـا دانشـجویان در ایـن رابطـه بهـره ببرنـد.
در جـدول 4، ارتبـاط میـان کیفیـت یادگیـری و متغیرهای مختلف برای دانشـجویان تحصیالت تکمیلی 
کـه سـن دانشـجویان، سـامانه در دسـترس بـرای  گفـت  آمـده اسـت. بـر اسـاس نتایـج ایـن جـدول می تـوان 
برگـزاری کالس هـا و سـطح فعالیت هـای اجتماعی- فرهنگی دانشـجویان در دوران کرونـا، بر کیفیت یادگیری 
کیفیـت یادگیـری در آمـوزش الکترونیکـی را نیـز باالتـر   ، آنهـا مؤثـر بـوده  اسـت. دانشـجوبان بـا سـنین پایین تـر
از سـایرین تشـخیص دادنـد. افـرادی کـه بـا لپ تـاپ در کالس هـا شـرکت کردنـد، سـطح یادگیـری بیشـتری نیـز 
گـزارش کردنـد. در نهایـت کاهـش سـطح فعالیت هـای اجتماعـی- فرهنگـی دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی، 

موجـب کاهـش کیفیـت یادگیـری دروس در آنهـا شـده  اسـت.

کارشناسی جدول 4. ارتباط میان متغیرهای خروجی و ورودی برای دانشجویان 

                                            خروجی
                    ورودی

کیفیت یادگیری

کرامر  معنی داری وی 

0/4750/045سن

0/2850/252جنسیت

0/3020/141شغل

0/2810/206وضعیت اینترنت

0/3660/005سامانه در دسترس

0/3360/013فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی

کوویـد  جهـت مقایسـه نتایـج ایـن مطالعـه بـا سـایر تحقیق هـای صورت گرفتـه در رابطـه بـا بحـث تأثیـر 
، سـه مقالـه مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. یافته هـای مالیـی و فاخـر  19 بـر آمـوزش در سـطح دانشـگاه های کشـور
کـه ضعف هـا و مشـکالت مهمـی در یادگیـری  عجب شـیر )Mollaei & Fakher Ajabshir, 2021( نشـان داد 
کـه ایـن ایرادهـا شـامل عـدم امـکان رویارویـی مسـتقیم بـا اسـتاد، عـدم امـکان ارتبـاط  مجـازی وجـود دارد 
کم تجربگـی دانشـجویان و حتـی  گروهـی، بی تجربگـی یـا  گروهـی بـا سـایر دانشـجویان و انجـام فعالیت هـای 
برخـی اسـاتید در اسـتفاده از ابزارهـای آمـوزش الکترونیکـی و خسـتگی و فشـار جسـمی، ناشـی از اسـتفاده 
 Mollaei & Fakher Ajabshir,( مـداوم از ابزارهـای الکترونیکـی، ماننـد رایانـه و تلفن هـای هوشـمند اسـت
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گـردن درد،  بـر مـچ دسـت،  بیشـتر و شـامل فشـار  افـراد  از  برخـی  آسـیب های جسـمی می توانـد در   .)2021
 .)Haghshenas Gorgani et al., 2022(خسـتگی ذهنـی و خسـتگی جسـم باشـد ، گرفتگـی و درد عضـالت کمـر
طبق مطالعۀ منتظر و فرازکیش )Montazer & Farazkish, 2021(، عواملی چون مشـکالت زیرسـاختی برای 
آمـوزش  بـرای سـرمایه گذاری در  برنامه ریـزی مناسـب  ، عـدم  کشـور الکترونیکـی در دانشـگاه های  یادگیـری 
شـامل  انسـانی،  منابـع  توانمنـدی  میـزان  در  ضعـف  و  دیجیتالـی  محتـوای  تولیـد  در  ضعـف  و  الکترونیکـی 
کشـور ایـران  کاهـش تأثیرگـذاری آمـوزش مجـازی در  کـه موجـب  دانشـجویان و اسـاتید از مـواردی هسـتند 

.)Montazer & Farazkish, 2021( شـده اند 

نتیجه گیری� 4
پژوهشـی  و  آموزشـی  فعالیت هـای  سـال،  دو  ایـن  طـی  در  و  بـود  طوالنـی  نسـبت  بـه  کرونـا  شـیوع  دوران 
دانشـگاه ها، بـه دلیـل مقـررات مربـوط بـه فاصله گـذاری اجتماعـی، بـه شـکل مجـازی در آمـد. بـا توجـه  بـه 
کافـی نبـودن  ، ناآشـنایی دانشـجویان و اسـاتید بـا ایـن شـیوه و نیـز  کشـور گیـر نبـودن آمـوزش مجـازی در  فرا
امکانـات و زیرسـاخت های ایـن نـوع آمـوزش، بـه  ویـژه در سـال اول مشـکالت عدیـده ای در پیگیـری امـور 
آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه ها پدیـد آمـد. امـا بـه تدریـج ایـن مشـکالت کمتـر شـد و ایـن شـیوه بـه نوعـی جا 
افتـاد. ایـن مقالـه بـه ارزیابـی شـرایط آموزشـی و پژوهشـی دانشـجویان در طـی دوران شـیوع بیمـاری کرونـا در 
بیـن دانشـجویان مهندسـی عمـران دانشـگاه های مختلـف کشـور می پـردازد. بـرای ایـن منظـور از طریـق یک 
پرسـش نامه، نظـرات دانشـجویان سـطوح مختلـف تحصیلـی گرفتـه شـده  اسـت. نتایـج ارزیابی هـا نشـان داد 

: که
توسـط  	 مجـازی  آمـوزش  زیرسـاخت های  و  امکانـات  سـایر  اینترنـت،  وضعیـت  مناسـب  بـودن  علیرغـم 

کافی دانسـته شـده  اسـت )حدود 42 درصد کمتراز حد متوسـط اعالم کردند(.  دانشـجویان کارشناسـی نا
آمـوزش مجـازی تنهـا وابسـته بـه اینترنـت نبـوده و نیازمند امکاناتی متناسـب با نوع درس و شـیوۀ تدریس 

مـدرس دارد. نبـود چنیـن امکاناتـی سـبب می شـود کیفیـت آمـوزش دچـار افـت شـود. 
دروس عملـی مهندسـی عمـران عمدتـًا در ایـن دو سـال بـه شـکل مجـازی برگـزار شـده اسـت کـه می توانـد  	

کنـد )کمتـر از 5 درصـد بـه  غ التحصیـالن در آینـده وارد  آسـیب های جـدی بـه سـطح علمـی و عملـی فار
شـکل حضوری برگزار شـده اسـت(. بسـیاری از دروس عملی مهندسـی عمران نظیر نقشـه برداری، دروس 

آزمایشـگاهی، نقشه کشـی و ... قابلیـت برگـزاری بـه شـیوۀ مجـازی را ندارنـد.
کیفیـت یادگیـری دانشـجویان کارشناسـی در طـی ایـن دوران دچـار افـت شـد )در حدود 66 درصـد افت را  	

زیـاد و خیلـی زیـاد اعـالم کردنـد(. ایـن موضـوع همـراه بـا گسـترش تقلـب در آزمون هـا )در حـدود 40 درصـد 
کـه از دیـد دانشـجویان عدالـت آموزشـی  کردنـد(، در نهایـت موجـب شـد  در حـد زیـاد و خیلـی زیـاد اعـالم 

دچـار اشـکال شـود )در حـدود 50 درصـد ناراضـی از وضعیـت عدالـت آموزشـی(.
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کارهـای  	 بـه  مختلـف  تحصیلـی  دوره هـای  دانشـجویان  از  بیشـتری  درصـد  مجـازی،  آمـوزش  شـیوۀ  در 
پاره وقـت و تمام وقـت روی آورنـد )در حـدود 46 درصـد(. بـا توجـه  بـه دشـواری واپایـش حضـور و غیـاب 
کیفیـت  دانشـجویان در شـیوۀ مجـازی می توانـد آسـیب های زیـادی بـه همـراه داشـته باشـد، از جملـه بـر 

تأثیـر خواهـد داشـت.  یادگیـری دانشـجویان 
کنـدی  	 کرونـا بـا وقفـه،  جمـع آوری داده پایان نامه هـا و رسـاله های دکتـری در طـی دوران طوالنـی شـیوع 

و اختـالل مواجـه شـد )در حـدود 23 درصـد بـا مشـکل جـدی مواجـه شـدند(. ایـن موضـوع در نهایـت بـر 
کارهـای پژوهشـی ایـن دوران مؤثـر بـوده اسـت.  کیفیـت 

کاهـش سـطح فعالیت هـای فرهنگـی، اجتماعـی و دانشـجویی، یکـی از چالش هـای اساسـی شـیوۀ آموزش  	
کردنـد(. ایـن موضـوع بـه  ویـژه در  کاهـش را زیـاد و خیلـی زیـاد اعـالم  کامـًا الکترونیکـی اسـت )76 درصـد 
غ التحصیالن خواهد شـد کـه در نهایت  دانشـجویان کارشناسـی باعـث افـت رشـد شـخصیت اجتماعی فار
می توانـد در ورود آنهـا بـه بـازار کار در آینـده و نحـوه ارتباط گیـری آنهـا بـا همـکاران، در آینـدۀ کاری آنها مؤثر 

باشد.
عمـران  	 مهندسـی  رشـتۀ  محـدودۀ  در  مطالعـه  ایـن  نتایـج  کـه  اسـت  ضـروری  نکتـه  ایـن  ذکـر  پایـان  در 

می گنجـد و ممکـن اسـت بـرای رشـته های دیگـر مهندسـی، نتایـج کامـًا متفاوتـی حاصـل شـود و حتـی در 
برخـی دروس، برگـزاری دوره بـه شـیوۀ مجـازی مفیدتـر باشـد.
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W	 نویـد ندیمـی: درجـه کارشناسـی در رشـته مهندسـی عمـران را در سـال

کارشناسـی ارشـد در رشـته  1387 از دانشـگاه علـم و صنعـت و درجـه 

تربیـت  دانشـگاه  از  را   1389 سـال  در  راه وترابـری  عمـران-  مهندسـی 

 مـدرس اخـذ نمـود. در سـال 1394 موفـق بـه کسـب درجـه دکتـری در 

رشـته مهندسـی عمران- راه وترابری از دانشـگاه علم و صنعت گردید. 

هـوش  ترافیـک،  ایمنـی  ایشـان،  عالقـه  مـورد  پژوهشـی  زمینه هـای 

مصنوعـی، اخـالق مهندسـی و ... بـوده و در حـال حاضـر عضـو هیئـت  

کرمان است. علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه شهید باهنر 

W	 محمدعلـی زاینـده رودی: درجه کارشناسـی در رشـته مهندسـی عمران

را در سـال 1398 از دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و درجـه کارشناسـی 

از   1400 سـال  در  را  راه وترابـری  عمـران-  مهندسـی  رشـته  در  ارشـد 

بـه  شـروع   1400 سـال  از  نمـود.  اخـذ  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه 

مهندسـی  رشـته  در  ناپیوسـته  تخصصـی  دکتـری  دوره  تحصیـل 

همچنـان  و  کـرد  صنعـت  و  علـم  دانشـگاه  در  راه وترابـری  عمـران- 

مشـغول بـه تحصیـل اسـت. زمینه هـای پژوهشـی مـورد عالقه ایشـان، 

ایمنـی راه، هـوش مصنوعـی، برنامه ریـزی حمل ونقل، سـنجش  از دور 

و ... است.


