
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

«فلسفه آموزش مجازی»  

 

 ایران ربیتت و تعلیممجموعه مقاالت یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه 

 

 

 

 

 

 گردآورنده

 دکتر فرامرز محمدی پویا

تربیتی دانشگاه بوعلی سیناعضو هیأت علمی گروه علوم   

 

 

 

 

سینادانشگاه بوعلی -همدان  

1400اسفند ماه  5و  4   

 

  



 

 
 

 
 همدان(:  ۱۴۰۰همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران" فلسفه آموزش مجازی" ) یازدهمین :  : سرشناسه

ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت فلسفه آموزش مجازی : مجموعه مقاالت یازدهمین همایش  : عنوان و نام پديدآور
 پویا.ایران/گردآورنده فرامرز محمدی

 ۱۴۰۱.همدان: دانشگاه بوعلی سینا، انتشارات،  : مشخصات نشر

 : جدول )بخشی رنگی(، نمودار )بخشی رنگی(.ص. 382 : مشخصات ظاهری

 5-363-128-600-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 کتابنامه. : یادداشت

 مجموعه مقاالت یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. : عنوان دیگر
 هاکنگره --ه کمک کامپیوتر آموزش ب --یران ا --آموزش از راه دور  : موضوع

Distance education -- Iran -- Computer-assisted instruction -- Congresses 

  -- کنگرههالسفهف --ایران  --آموزش و پرورش 

Education -- Iran -- Philosophy -- Congresses 

 ، ۱362-، گردآورندهپویا، فرامرز محمدی : شناسه افزوده

 دانشگاه بوعلی سینا. انتشارات : شناسه افزوده
 LB۱۰28/۵ : رده بندی کنگره

 33۴۰۹۵۵/3۷۱ : رده بندی دیویی

 8۹۰38۱۵  : شماره کتابشناسی ملی

 فیپا : اطالعات رکورد کتابشناسی

 

 

 «فلسفه آموزش مجازی»انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: عنوان: مجموعه مقاالت یازدهمین همایش ملی 

 : دکتر فرامرز محمدی پویاگردآوری

 فر مدیر مرکز نشر: دکتر محمدجواد یداللهی

 صفحه آرایی، طراح جلد و گرافیک: مهندس مهتاب معینی مهر/ شکیال محمدی/ زهرا نوروزی

 ول اچاپ: نوبت 

 نسخه 1000تیراژ: 

 --- قیمت:

 ـ وزیری 382صفحه و قطع: 

 لیتوگرافی، چاپ و صحافی: روشن

 978 -600 -128 -363 -5 شابک:

 

 کلیه حقوق برای مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا محفوظ است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0811-8380931. دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر دانشگاه. تلفکس: 1مراکز فروش در همدان: 

 . خیابان شهید حسین فهمیده، روبروی پارک مردم، فروشگاه مرکز نشر2

 یه، روبروی خانه معلم، انتشارات دانشجو. خیابان مهد3

 ی(،. موسسه کتابیران، میدان انقالب، خیابان لبافی نژاد غربی، )بعد از چهارراه کارگر جنوب1نمایندگی فروش در تهران: 

 66411173-66423416، تلفن: 237بعد از فروشگاه شیالت، پالک 

 



 

 أ
 

 فهرست

 
 1 .................................................................................................... رانیا وتربیتتعلیمانجمن فلسفه  استیر امیپ

 پرست عخسرو باقری نو

 4 ....................................................................................................................... شیهما یعلم ریگزارش دب

 فرامرز محمدی پویا

 

 11 .................................................................................................. های کلیدی همایشسخنرانی

 12 .................................................................................................................... سخنرانی کلیدی شماره یک

 ابراهیم زادهعیسی 

 19 ..................................................................................................................... کلیدی شماره دوسخنرانی 

 بختیار شعبانی ورکی

 25 ..................................................................................................................... کلیدی شماره سهسخنرانی 

 پرست عخسرو باقری نو

 31 ................................................................................................................... کلیدی شماره چهارسخنرانی 

 سید علی اکبر صفوی

 

 اول پنل

 39 ................................................................................................... یمجاز آموزش یفلسف نییتب

 40 .................................................................................. معاصر رانیا یتیهو یهاچالش هیدر سا یآموزش مجاز

 بابک شمشیری

 

 46 .......................................................................... یانتقاد یاسم: مواجههیبرالینول یتیدر فلسفه ترب یفناور یمایس

 میرزامحمدی محمدحسن

 

 52 ..................... (رانیا یاسالم یجمهور یدرس یزیرنظام برنامه ی)برا یکیالکترون یبرنامه درس یاتیعمل یبر الگو یفلسف ینقد

 قمصری زادهصادق رضایعل

 

 59 ........................................................................... در نسبت با نظامنامه اخالقِ آموزش یآموزش مجاز یتنگناها

 فرامرز محمدی پویا

 



 

 ب
 

 66 .............................................................................. یدیاز منظر فلسفه اطالعات فلور یانداز آموزش مجازچشم

 االسالمیعلیرضا ثقه

 

 72 ...................................................................................................... کانت یتیترب هیو نظر یآموزش مجاز

 مجتبی جعفری

 

 77 ..................................................................................... انیمترب یگراز منظر انتخاب یآموزش مجاز یواکاو

 مسمیه را

 

 83 ....................................................................................... بررسی آرای اندرو فینبرگ در باب مسائل تکنولوژی

 پوریا گلپایگانیو محمد باقری دادوکالیی و  امیرحسین سلطانی فالح

 

 93 ............................................. یکیالکترون یریادگی یگذاراستیبر آراء دلوز در س یر مبتنیمعلم و فراگ نیارتباط ب تیماه

 نصیبه تاری و فرزانه تاری

 

 99 ........................................................................................... سمیاز منظر پراگمات یآموزش مجاز یهاستهیبا

 معصومه بهادری و سیدرضا بالغت

 

 104 ................................................. هاکارکنان سازمان یریادگی یدر چابک یکیآموزش الکترون ینقش عناصر طراح نییتب

  سعید نوراللهی سیروس قنبری و 

 

  مدو پنل

 110 .................................... تیوتربمیتعل فلسفه منظر از رانیدر ا یمجاز آموزش انداز مطلوبچشم میترس

 111 ........................... یمجاز یو فضا تیفلسفه ترب شیت گرایوتربمیارشد رشته فلسفه تعل یدوره کارشناس یبرنامه درس نیتدو

 محسن فرمهینی فراهانی

 

 123 .......................................... یتا خود حکومتمند یروی: از خودپیمجاز یت در فضایمثابه هدف ترببه یگانگیاز ب یلیتحل

 مرضیه عالی

 

 127 ................................................................................................... یمجاز یمعلم در پداگوژ یدارشناسیپد

 مرجان معصومی فردو  علی اصغرزاده



 

 ت
 

 

 138 ........ یبا نگاهی به فلسفه آموزش مجازی و حضور چهرهبهچهرهدر یادگیری مجازی و یادگیری « تعامل»بررسی تحلیلی مفهوم 

 کالنتر رشیدی و مجید هواسی الدیندکتر شجاع

 

 151 .......... یکیکارکنان از آموزش الکترون تیآن بر رضا ریو تأث ISO 9126کانکت بر اساس استاندارد یافزار ادوبنرم تیفیک یابیارز

 سعید نوراللهیو  محمدرضا اردالن

 

 159 ................................. یمجاز یاز فضا یورمند در بهرهلتیکاربران فض یبرا ی: راهبردیبریو خرد سا یمنش مجاز یتعال

  سمانه امینی مشهدی

 

   سوم پنل

 164 ...................................................... تیوتربمیتعل فلسفه از منظر یمجاز آموزش یو چالشها فرصتها

 165 ................................................................................... تیفناورانه در ترب ی: چرخش ها یمجاز یچالش فضا

 سید مهدی سجادی

 

 181 ................................. های موکتنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی و ارائه کدهای اخالقی با تأکید بر دوره

 امیر مرادی و محسن کردلو

 

 188 ........................................................................... جارویس یادگیری اگزیستانسیالنقد آموزش مجازی بر اساس 

 حبیب کارکن بیرق

 

 193 ................................... یمجاز یکودکان در فضا یستیبر گفتمان حاکم بر بهز یآن: نقد یهاستهیو با تالیجید یستیبهز

 مرضیه عالی و هادی رمضانیان فهندری

 

 199 ................................................................................ یآموزش مجاز یهااز چالش دیاسات ستهیمطالعه تجربه ز

 فرامرز محمدی پویا

 

 206 ......................................................... یدارشناختیک مطالعه پدی: یدر نظام آموزش عال یآموزش مجاز یدستاوردها

 پورعلی بیرمی و شیدا اچرش

 

 215 ................................................................................ و تماشاگر گریباز یبر اساس استعاره ینقد آموزش مجاز

 حبیب کارکن بیرق



 

 ث
 

 

د یدر دوران بحران کوو اریشهرستان شهر ییمعلمان ابتدا دگاهیاز د یآموزش ستمیدر س یآموزش مجاز یهاها و فرصتچالش یواکاو

 220 ......................................................................................................................یفیک مطالعه کی؛ 19

 مریم اصفهانی

 

 227 ...................................... کرونـا یبا اسـتفاده از برنامـه شـاد در دوره پانـدم یمجاز یمشکالت آموزش در فضا ییشناسا

 سید جواد یامی

 

 235 ..................................................................................... یآن در آموزش مجاز یهاو چالش تالیجیشکاف د

 وحیده مرادیان محمدیهو  سینا ترکاشوند

 

 245 .................................................................... تیوتربمیاز منظر فلسفه تعل یضرورت آموزش مجاز نییو تب لیتحل

 سیدرضا بالغتو   یزدان تاتاری

 

 250 ...................................................................................... یمجاز یمؤثر بر آموزش در فضا یهامؤلفه یبررس

 زینب علیزاده ورزنهو  کرامت رنجبر دستنایی

 

 260 ........................................................................................ یبا آموزش حضور سهیدر مقا ینقد آموزش مجاز

 سعیداوی سرورو  داودیفاطمه 

 

 265 ....................... استان لرستان ییمعلمان مقطع ابتدا دگاهیاز د یمجاز یلیتحص یابیدر ارز یاصول اخالق تیرعا یشناسبیآس

 او مائده سعیدی نی طیبه توسلی

 

 274 .................................................................................................... آن یهاو چالش ایمزا ؛یآموزش مجاز

 مرضیه رسولی خورده بالغ و امیرحسین رسولی خورده بالغ

 

 280 ........................................................................................ یبا آموزش حضور سهیدر مقا ینقد آموزش مجاز

 یدرضا بالغتسو  یزیور بلوچ الشار

 

 286 ............................................... بر دوران کرونا دیبا تأکوپرورش در نظام آموزش یآموزش مجاز یهاها و چالشفرصت

 الهام امیری

 

   مچهار پنل

 291 ............. کرونا پسا با دوران یتیترب نظام یمواجهه یالزم برا یراهکارها و کرونا در دوران یمجاز آموزش



 

 ج
 

 

 292 ........................................................... ندهیآ یتیترب یهادر نظام رندهیادگی تیعامل شی: افزایبیترک یریادگیفلسفه 

 رضا محمدی چابکی

 

 298 ....................................................................... یاخالق تیآن در ترب یامدهایو پ یانسان و فناور تیدوگانه عامل

 اکبر رهنما

 

 304 .................. دو زنجان( هیوپرورش ناح)موردمطالعه: آموزش ییکرونا تیدر وضع یمعلمان از آموزش مجاز ستهیتجربه ز یبررس

 علی صحبت لو و زهرا جعفری

 

 314 ........................................ مواجهه با دوران پسا کرونا یالزم برا یو راهبردها هاتی: اولویدوران پسا کرونا و نظام آموزش

 یالهدعلمجمیله و  اسماعیل جعفری

 

 319 ................................................................................ نیآنال یریادگیدر  انیدانشجو یرسازیدرگ زانیم یبررس

 هانیه چگنیو  مریم پورجمشیدی

 

 327 ................. 90بر اساس مطالعات انجام شده در دهه  رانیوپرورش ادر آموزش یآموزش مجاز یهاها و فرصتچالش ییشناسا

 الهام هنرمند وفرحناز کیانی 

 

 COVID-19................ 336    وعیتوسعه در طول شدرحال یدر کشورها یکیمربوط به آموزش الکترون یآموزش عال یهاچالش

 جالل خدایاری

 

 344 ............... و متوسطه ییدر مدارس ابتدا یآموزش مجاز یبا هدف ارتقا اثربخش یریادگی - یاددهی یقیکرد تلفیاز رو یریگبهره

 دینریم حقو م محمدرضا کرامتی

 

ک ی: زدیشهر  ییمعلمان مدارس ابتدا دگاهیکرونا از د یدر دوران پاندم ییدوره ابتدا یآموزش مجاز یهاو چالش هابیآس یبررس

 351 ...................................................................................................................... ییمبنا هیپژوهش نظر

 دهقان طزرجانی حمیدهو  طزرجانیمحمدامین دهقان 

 

اتیاضیر یآموزش مجاز ستهیو تجربه ز یاجتماع - یعلوم اعصاب شناخت یهاافتهی نیب یا: چرخهاتیاضیر یریادگیدر  یمغز اجتماع

 ............................................................................................................................................. 358 

 عظم طاهرخانیا

 



 

 ح
 

 364 ..................................................................... یشناخت یهابر آموزه دیها با تاکها و چالشفرصت ؛یآموزش مجاز

 یجانیپار یبرار سروش

 

 375 .................................................................................... یمؤثر آموزش مجاز یعوامل مرتبط با اجرا ییشناسا

 صفی خانی قلی زاده سحرو  علی بیرمی پور

 

 



 

1 
 

 پرستنوع ؛ آقای دکتر خسرو باقریایران تربیت و تعلیمپیام ریاست انجمن فلسفه 
 

و  میگزار کنبر نیشیپ یهاشیرا در ادامه هما شیهما نیا میافتی قیکه توف کنمیم یابتدا ابراز خوشحال هبند

 یااعض ،شیهما ییو اجرا یعلم رانیبداز اعم  نایس یاندرکار در دانشگاه بوعلاز دوستان دست نیهمچن

غنا  یبرا یوشش فکرو ک کتمشار هادر ارائه مقالهبزرگوارانی که همه  نیمحترم و همچن یرؤسای، علمئتیه

 .سپاسگزارم ،ماجرا را داشتند نیبه ا دنیبخش

 .کند جادیا یمسئله مهم آموزش مجاز یبرا یشیبازاند یرا برا یدیجد یهاافق شیهما نیا؛ است دیام

. 1 فت:گ جهان سخنسه کارل پوپر از  جملهاز دارد و  یاسه جهان سابقه یتئور، دیطور که مستحضر هستهمان

جهان  .3 و میکه هرکدام از ما دار یخصوصشخصی و  کامالً ی،جهان ذهن. 2 یکیزیفی، عینی و واقعجهان 

 تیو ذهن تینیاز ع ایهزکه در واقع آمو وجود دارد هاو نوشته یعلم اتینظر ،هاکه در کتاب یو فرهنگ یعلم

 .است

 شکل یاد ا به اینکه من از آنه ییمهم سخن بگو یجهان متفاوتسه از  میکه بتوان کنمیمنظور فکر م نیهم به

 آل.. جهان ایده3 یمجاز. جهان 2 یجهان واقع. 1: کنمیم

 دو ه آنک گردندیبرم یآدم یبشر دارند که به دو همزاد در زندگ یدر زندگ یو مجاز سابقه طوالن تیواقع

ند و ارتباط داشت بچو و با سنگ و کردندیم یزندگ عتیو طب تیها در واقعانسان .است الیو خ تیواقع

 هایوقلود تیو واقع الیخ ؛نیهم داشتند؛ بنابرا الیخ یعنی ،کردندیم یهم زندگ یالیدر جهان خ حالنیدرع

 .است نیآفر تیواقع ،الیاست و خ نیآفر الیخ ،تیواقع ی؛عنی .هستند در زندگی بشری افزاهم

که آن را  (mimesis) میسسمما یک اصطالح در نزد فیلسوفان کهن، تحت عنوان  دیدانیمکه  طورهمان

 دیتقل، هنربود که  نیا کردندیماند، داشتیم و تعریفی که از هنر مُحاکات یا تقلید از واقعیت ترجمه کرده

 تیکه واقع مینیبیم نجایا کردیمنقاشی  ناًیعدید، نشست درختی را که می. یعنی یک نقاش میاست تیواقع

-از هم ینوع کی نیا ،کندیم یبرداریاست و کپ تیواقع ریتأثما تحت الیخ نی؛ بنابراکندیم ینیآفر الیخ

 که ییزهایتمام چ .اما عکس این موضوع نیز وجود داشته است است الیبه سمت خ تیواقعسمت از  ییفزاا

ها در نیا ی همهروز مانند اهرام مصر. شده هستند یواقع یهاالیخ هانیاند همه اها در طول قرون ساختهانسان

هم  االن نیهم .میدار الیو خ تیواقع نیب گونهنیرابطه ا کیما  پس د.شدن یکردند و بعد واقع دایتجسم پ یذهن
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کرده  جادیآن را ا الیاست که خ یتیواقع، این عالم مجازی نیز میدر حال گفتگو هست یکه ما در عالم مجاز

برتر  تیشده است مانند واقع جیرا با عالم مجازی رابطهنیدرا یاصطالحات مینیبیخصوص که ما مبهاست 

(hyper-realityی )واقعیت را برای انسان غنی کند. این موارد  تواندیمعالم مجازی که  شده یغن تیواقع ا

 یعالم مجاز ندهیفزا اریقدرت بس که با یوقت هخود را دارد و امروز ینیآفر تینقش واقع الیخ دهدینشان م

ترجمه  ترجهان بر یامتاورس که به فرا جهان  اصطالح الً. مثدهدیآن اتفاق به شکل مدرن رخ م میروبرو هست

من که  شودیم دهیآفر یگریبه شکل د الیرشد است که جهان با قوه خدرحال اناتیاز جر یکیشده است 

دو جهان  .نورددیها را درمها و زمانکه مکان یمانیسل چهیقال .کنم هیمدرن تشب مانیسل چهیآن را به قال توانمیم

روز و روزبه دهدیرخ م یدر عالم مجاز یو امروزه آموزش مجاز شوندیم تردهیچیمرور پ و مجاز به تیواقع

 یو مجاز یآل وجود دارد که با دو جهان واقعهم تحت عنوان جهان ایده یاما جهان سوم ،شودیم تریهم قو

. طبیعتی که امروزه دادند رییرا تغ عتیها طبانسان فلذا ستیلزوماً مطلوب ن یمتفاوت است چرا که جهان واقع

که جهان  یانسان نیبنابرا کجا! کردندیمی اولیه زندگی هاانسانکجا و طبیعتی که  میکنیمو زندگی  مینیبیم

جهانی  ستیآن هم لزوماً مطلوب ن طورنیهم ،هم یو جهان مجاز دهدیم رییرا تغ تیواقع ،خواهدیرا م آلدهیا

را  یو مجاز یجهان واقع ،آلدهیجهان ا نی؛ بنابراباشد دیمف ای زابیآس تواندیم و حتی بد و خوب دارد است که

 ،آلدهیجهان ا مهمِ یهارصهاز ع یکی .کندیم لیتبد آلدهیو آن را به ا کندیم بیو تهذ کیتفک ی،بازساز

است که  نیهمه کوشش ما ا .مطلوب رییتغ یعنیکوتاه  فیتعر کیدر  تیچون ترب. است تیترب و میعرصه تعل

مثابه جهان توهم به آلدهیالبته جهان ا .میکن لیتبد آلدهیبه جهان ا تیرا در عرصه ترب یو مجاز یجهان واقع

الم و ع میکنیاستفاده م یما از جهان واقع یعنی گذردیم تیاست که از خالل واقع یآلبلکه ایده ستیآلود ن

خودمان  یهاآلدهیآن را در جهت ا دیو با ستیاست اما مطلوب ن الیدر عرصه خ یعالم واقع کنیز ی یمجاز

 .میکن یبازساز

خلق کردند اما  ی راجهان مجاز کیها است که انسان نیما ا یبحث اصل و است نیهم ا شیهما نیرسالت ا

است  یساز آلدهیا شودیمیم و کاری که انجام آن را مطلوب کن میتوانیاست که م یجهان یول ستیمطلوب ن

 و میکنیباشد دگرگون م میخواهیکه م یطوررا آن تیما واقع یآل سازایده نیچرا که در ا ؛یپرداز آلدهیانه 

 خواهدیاست که م یعالم تیترب و میاست و عالم تعل ییهابیو آس ایمزا یدارا یکه جهان مجاز میدانیم

 بنادو جهان است  نیمثبت ا یهاآل که برآمده از بالقوه و بالفعلایده ایدوگانه را به سمت جهان سوم  یهاجهان

، شده هیته شیهما نیا یکه برا یتهمه مقاال .حرکت کند هاآلدهیمجازها به سمت او  هاتیکند و از متن واقع
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 یاگونهخانه خود را به یتهاجم جهان مجاز لیدر س میتوانیجهت که ما چگونه م نیاست در ا ییهاتالش

 .نشود بیکه تخر میبساز
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 ؛ آقای دکتر فرامرز محمدی پویاگزارش دبیر علمی همایش

ه تعبیری در پارادایم ب 19گیری بیماری کووید های آموزشی دنیا تا قبل از ورود به دوره همهبسیاری از سیستم

در « یهم زمان»و « هم مکانی»حضوری قرار داشتند. ویژگی پارادایم اول  صورتبهاول آموزش یعنی آموزش 

رایند شخص به فبایست با حضور در یک مکان و در یک زمان مای که مربی و متربی میگونهآموزش است؛ به

ه ی بادیدهپگیری شکل موجب از سالیان قبلتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات  هرچندبپردازند.  وتربیتتعلیم

نی را ای نویهعرصه های آموزشی دنیا شده ودر کنار آموزش حضوری در برخی از سیستم نام آموزش مجازی

ه بود ک 19د گیری بیماری کوویمههاما با  قرار داده است وتربیتتعلیمو مجریان نظام  گذاراناستیسپیش روی 

وزشی های آمتبدیل شد و الجرم سیستم های آموزشی جهانی آموزش مجازی به آموزش غالب در سیستمشیوه

زش به سمت پارادایم دوم آموزش یعنی آموآموزش حضوری  دنیا یک مهاجرت و کوچ پداگوژیکی از

-است؛ به« یزمانهمیر زمانی و غتلفیق هم»و « غیر هم مکانی»دوم  مجازی داشتند. ویژگی پارادایم صورتبه

های السک -د اشنبهای غیرمتمرکز های مختلف و حتی در زماننتوانند در مکاای که مربی و متربی میگونه

ربی زمانی ممهین نیاز به و آفال برخط ریغهای است و کالس یو مترببین مربی  یزمانهمبرخط و آنالین نیازمند 

ه بزش حضوری این مهاجرت پداگوژیک از آمو بپردازند. از آنجا که وتربیتتعلیمو به فرایند  -د و متربی ندا

ارادایم رود به این پو الزامات و هارساختیزبود؛ لذا  ینیبشیپرقابلیغآموزش مجازی، ابتدائاً دفعی و 

 اخالق،ت، رسمی را از لحاظ عدالهای آموزش رسمی و غیرنظامای که گونهتبیین نشد، به دیدوشایبا کهچنانآن

-ناز همی .دداقرار  ریتأثتحتآموزش در محیط الکترونیکی  های فردی و اجتماعیو سایر جنبه تعامل، ارزشیابی

منظور ضوری بهحهای آن در مقایسه با آموزش ها و چالشرو تبیین فلسفی آموزش مجازی و نیز تبیین فرصت

 یابد.بسیار اهمیت می 19بخشی به پارادایم دوم و آموزش مجازی در دوران کووید کیفیت

و مدارس، ما  هادانشگاهدن و حضوری ش 19بیماری کووید  رفتننیازبشود که با برداشت می طورنیامتأسفانه 

ی تجارب دوره پاندم بهجهباتونخواهد بود.  گونهنیا کهیدرصورتگردیم، مجدد به پارادایم اول آموزش باز می

می از ادایم سواره پمربیان و متربیان و ...( الجرم ب) و نگرش و بینش حاصل شده برای کنشگران نظام آموزشی

موزش، آسوم  آموزش ورود پیدا خواهیم کرد که دیگر نه صرفاً حضوری است و نه صرفاً مجازی. پارادایم

 ، ای مکانیغرافیترکیبی از حضور و مجاز خواهد بود که به فراخور متغیرهایی از جمله امکانات آموزشی، ج
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برد و هم های آموزش حضوری بهره میاز فرصتهای تحصیلی، ... هم عمومی یا تخصصی بودن آموزش، رشته

 آموزش مجازی.  یهافرصتاز 

 ینیبشیپرقابلیغ وهای پارادایم دوم آموزش، دفعی بودن که گفته شد یکی از دالیل وجود چالش طورهمان

و  هانشگاهدازگشایی قرار است با با میدانیم ازآنجاکههای آموزش دنیا بود، اما بودن آن برای اکثر سیستم

های تماز الزامات سیس به پارادایم سوم آموزش ورود کنیم، بنابراین یکی -ک نزدی یاندهیآر د -مدارس 

این  الزم برای فعالیت در یهایستگیشاو  هامهارتاز هم اکنون به احصاء  ستیبایمآموزشی این است که 

آموزشی  تا سیستم ربیان و متربیان همت گمارددر م هامهارتپارادایم آموزشی پرداخته و به ارتقای این 

د مختلف بایست با بررسی ابعامی وتربیتتعلیمحوزه  نظرانصاحباز همین رو را نهادینه کند.  یترتیفیباک

ران شی با دوآموز رویکرد آموزش مجازی، عالوه بر دوران کرونا پیشنهادهای ارزشمندی را برای مواجهه نظام

 سازند.پساکرونا فراهم 

ا در نه خود رهمین همایش ساالایران، یازد وتربیتتعلیمالذکر؛ انجمن فلسفه و پیرامون مسائل فوق رو نیهماز 

مایش به بررسی هو سعی شد در این  قرارداددر دستور کار « مجازی آموزشفلسفه»با موضوع  1400سال 

 :رت بودند ازمربوطه بپردازد که عبا یهامحور ریزهای مطروحه در قالب چهار محور همراه با دغدغه

 تبیین فلسفی آموزش مجازی -1

 ، ضرورت و امکان آموزش مجازیهاروشمبانی، اهداف، اصول،  -

 مکاتب فلسفی و آموزش مجازی -

 رویکردهای فلسفی و آموزش مجازی -

 جهان مجازی آموزش هاینظام بر حاکم فلسفه تطبیقی مطالعه -

نش و سبت دابرنامه درسی، تعامل، تدریس، ارزشیابی، اخالق، عدالت، ن) تحلیل مفاهیم حوزه آموزش مجازی -

 (...فناوری، 

 وتربیتتعلیممطلوب آموزش مجازی در ایران از منظر فلسفه  اندازچشمترسیم  -2

 ایران وتربیتتعلیمبررسی جایگاه آموزش مجازی در اسناد باالدستی نظام  -

 ایرانتبیین و ارزیابی وضعیت موجود آموزش مجازی در  -

 تحلیل نظامِ مسائلِ آموزش مجازی در ایران  -



 

6 
 

 

 وتربیتتعلیمهای آموزش مجازی از منظر فلسفه تبیین شایستگی -

 وتربیتتعلیمهای آموزش مجازی از منظر فلسفه ها و چالشفرصت -3

  وپرورشآموزشهای آموزش مجازی در نظام ها و چالشفرصت -

 آموزش عالیهای آموزش مجازی در نظام ها و چالشفرصت -

 های آموزش مجازی در حوزه تربیت غیررسمیها و چالشفرصت -

 های آموزش مجازی از منظر جهانی، ملی و محلیها و چالشفرصت -

 نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری -

 روناآموزش مجازی در دوران کرونا و راهکارهای الزم برای مواجهه نظام تربیتی با دوران پساک -4

 فلسفه و آموزش در دوران کرونا پساکرونانسبت  -

 در دوران کرونا و پساکرونا وتربیتتعلیمرسالت فلسفه  -

 ناان پساکرو، ضرورت، امکان و راهکارهای مواجهه نظام تربیتی با دورهاروشمبانی، اهداف، اصول،  -

برای همایش و فراخوان دریافت مقاله،  00210 - 87354با کد     ISCپس از اخذ مجوز  یم کهفلذا مفتخر

 در وتربیتمتعلیخص فلسفه و باال وتربیتتعلیماستادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه مقاالت زیادی از سوی 

و در  تگرفرار قهای واصله توسط حداقل دو داور مورد ارزیابی کلیه پژوهش .دیگرد واصلدبیرخانه همایش 

د یان تعدانهایت از مها در. پس از انجام داوریدین، برای داور سوم ارسال گردبین داورا نظراختالفصورت 

ر همایش فلسفه دمقاله پذیرش نهایی گردید که به دو صورت سخنرانی و پوستر  46های واصله، تعداد مقاله

ست اارائه گردیدند. الزم به ذکر  -ا اه بوعلی سیندر دانشگو  1400 ماهاسفند 5و  4در تاریخ  -آموزش مجازی 

ی ک سخنرانپنل ی گردید. در ابتدای هرکه همایش شامل چهار پنل بود که در هر نیم روز یک پنل برگزار می

 از: عبارت بودندبه ترتیب  ،کلیدی قرار داشت که چهار سخنران ویژه و موضوعات سخنرانی ایشان

 مجازی آموزش به سفیفل نگاه زاده: ضرورت ابراهیم عیسی دکتر آقای

 فراجهان در عالی آموزش ورکی: شعبانی بختیار دکتر آقای

 کرونا آموزشی و فلسفی هایکسباقری: پاراد خسرو دکتر آقای

 وتربیتتعلیم فلسفه منظر از الکترونیکی یادگیری صفوی: فلسفه اکبر علی سید دکتر آقای
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یل مورد تحل کنندگانشرکتشد که توسط داوران پنل و می صورت سخنرانی ارائهمقاله به 3در ادامه در هر پنل 

د شده بودن ن پنل پذیرفتهآصورت پوستر در مقاالتی که به ،گرفت. در پایان هر پنل همقرار می وپاسخپرسشو 

 شد.به نمایش گذاشته می

ری ما را یاهمایش  بهتر چههای حقیقی و حقوقی که در برگزاری هر در نهایت از همه اشخاص و سازمان

 شود.و در ادامه به معرفی ایشان پرداخته می ودند، کمال تشکر و امتنان را دارمفرم

 

 ساختار سازمانی همایش

 دبیر علمی همایش -ا دکتر فرامرز محمدی پوی

 دبیر اجرایی همایش - یدکتر فرهاد سراج

 

 الفبا( حروف ترتیب به) و داوران همایش اعضای کمیته علمی

 تهران دانشگاه - یایروان شهین دکتر -

 تبریز دانشگاه -ه زادمانیادکتر علی  -

 مدرستیترب دانشگاه - یدکتر محسن ایمانی نائین -

 تهران دانشگاه -پرست نوعدکتر خسرو باقری  -

 خوارزمی دانشگاه - یدکتر رمضان برخوردار -

 سیستان و بلوچستان دانشگاه -ت دکتر سید رضا بالغ -

 عالمه طباطبایی دانشگاه - یدکتر سعید بهشت -

 سینا بوعلی دانشگاه - یدکتر مریم پورجمشید -

 فردوسی دانشگاه - یدکتر طاهره جاویدی کالته جعفرآباد -

 تهران دانشگاه - یدکتر افضل السادات حسینی دهشیر -
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 سینا بوعلی دانشگاه - یدکتر منصور خوشخوی -

 تهران دانشگاه -س دکتر محمد دادر -

 شاهد دانشگاه -ا دکتر اکبر رهنم -

 مدرستیترب دانشگاه - یسجاد مهدی سیددکتر  -

 تهران دانشگاه -ه دکتر نرگس سادات سجادی -

 سینا بوعلی دانشگاه - یدکتر فرهاد سراج -

 عالمه طباطبایی دانشگاه - یدکتر احمد سلحشور -

 فردوسی دانشگاه - یدکتر بختیار شعبانی ورک -

 شیراز دانشگاه - یشمشیر بابک دکتر -

 مدرستیترب دانشگاه - یقمصر زادهصادقدکتر علیرضا  -

 خوارزمی دانشگاه - یدکتر اکبر صالح -

 فرهنگیان دانشگاه -و دکتر علی صحبت ل -

 شهید چمران دانشگاه -م دکتر مسعود صفایی مقد -

 تهران دانشگاه - یدکتر مرضیه عال -

 شهید بهشتی دانشگاه - یالهدعلمدکتر جمیله  -

 شاهد دانشگاه - یاهاندکتر محسن فرمهینی فر -

 عالمه طباطبایی دانشگاه -ض دکتر ایراندخت فیا -

 خوارزمی دانشگاه - یدکتر یحیی قائد -

 سینا بوعلی دانشگاه - یقنبر سیروس دکتر -

 مالیر دانشگاه - یدکتر کیومرث قیصری گودرز -

 خوارزمی دانشگاه -ز دکتر سوسن کشاور -

 سینا بوعلی دانشگاه - یدکتر معصومه کیان -

 الزهرا)س( دانشگاه -ه طیبه ماهروزاد دکتر -

 سینا بوعلی دانشگاه -ا دکتر فرامرز محمدی پوی -
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 شهید بهشتی دانشگاه - یدکتر رضا محمدی چابک -

 خوارزمی دانشگاه -ا محمودنی علیرضا دکتر -

 شهید چمران دانشگاه - یدکتر سید منصور مرعش -

 شاهد دانشگاه - یدکتر محمدحسن میرزامحمد -

 شهید باهنر دانشگاه - ییاری دهنودکتر مراد  -

 سینا بوعلی دانشگاه - یدکتر محمدرضا یوسف زاده چوسر -

 

 ستاد اجرایی همایشاعضای 

 و رئیس اجرایی همایش رئیس دانشگاه بوعلی سینا -ن آقای دکتر حسین رضوا

 همایش تبلیغات و یعمومروابط کمیته مسئول - یاالسالم رینصابراهیم آقای دکتر 

 دیر برگزاری و اجرای همایشم -دکتر مصطفی مرادیآقای 

 کارگاههای همایشرگزاری بمدیر  -خانم دکتر معصومه رمضانی

 همایش دبیرخانه مسئول -ر خانم مهتاب معینی مه

 همایش اجرایی امور کنندههماهنگ -ب آقای مصطفی حاجیلویی مح

 همایش اجرایی امور کنندههماهنگ - یخانم شکیال محمد

 همایش اجرایی امور کنندههماهنگ - یزهرا نوروزخانم 

 

 همایش برگزارکنندگان

 انشگاه بوعلی سیناد -ایران  ربیتت وتعلیم انجمن فلسفه 
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 حامیان همایش
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های کلیدی سخنرانی

 همایش
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 کلیدی شماره یک یسخنران

 دکتر عیسی ابراهیم زاده

 یبه آموزش مجاز ینگاه فلسفضرورت 

 

 کنندگان محترم؛ با سالم خدمت همه دوستان و شرکت

س رد، سپکمقدمه آغاز خواهم  کیبا  یبه آموزش مجاز یبنده بحث خودم را در مورد ضرورت نگاه فلسف

 ،یشناسیز هستاعم ا یمختلف فلسف یهاکاربرد بخش ادامه،خواهم شد و در  یوارد بحث ضرورت نگاه فلسف

 هد بود.سخنان بنده خوا بخشانیپا یآموزش مجاز ظامدر ن یشناسو ارزش یشناسمعرفت

 عنوان نگاهِهبه االن ک یزیجالب بود چون عمدتاً به آن چ یلیبنده خ یلحظه انجام شد برا نیکه تا ا ییهابحث

ا بآموزش مجازی های عمده نظام . یکی از تفاوتتوجه شده است یخوببه مطرح است یآموزش مجاز یفلسف

ی اصلی هدر نظام سنتی، مسئل دیدانیمکه  طورهمانی عرضه با تقاضا است. ی سنتی، جایگزینی مسئلههانظام

 دادهینما ی نامحدود رارائهچون زمان، فضا و امکانات اجازه  .بوده استبه امکانات محدود  عادالنه دسترسی

سنتی  یهاظامن بنابراین، وده وب سنتی نظام زانیرو برنامه گذاراناستیدغدغه اساسی س "عرضه"مسئلۀ  بنابراین 

ه از ا استفادب یزش باز و مجازنظام آمو. اندبودهمحدودیت عرضه همواره با انبوه تقاضا روبرو به آموزش باتوجه

جهان  یهاینوآور نیتراز مهم یمشارکت یریادگیدر حد تسلط و  یریادگی ،یاکتشاف یریادگی یراهبردها

را  رشیذگسترش و پ نیشتریقرن ب نیدهه آخر ا انیتا پا ستمیدوم قرن ب مۀیشود که از نمعاصر محسوب می

وپرورش شده اندرکاران آموزشدست برای مطلوب شیگرا کیبه  لیتبد کمیو  ستیقرن ب رد لیو داشته است

–دتوجه همگان مور یراهبرد اصل کیصورت کرونا به روسیوی ریگبعد از گسترش همه شیگرا نیا است.

 ه هم آقایاصلی است ک مسائلی یکی از آموزش مجاز یفهم فلسف .استدرآمده  –مخالفان و منتقدان  حتی

ن اشاره به آ دکتر باقری، هم ریاست محترم دانشگاه، هم ریاست محترم دانشکده و هم دبیر محترم همایش

که  است یجازم تیعمستلزم فهم واق اشته باشیم که این فهم،کردند که ما باید فهم فلسفی از آموزش مجازی د

 یمجاز تیواقع تیماه شود:سؤال آغاز می نیبا ااین فهم ای دکتر باقری به آن اشاره کردند. تا حدودی آق
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 یمجاز تیواقع یبه  فهم فلسف یازیچه ن یو استادان( آموزش مجاز انیها، مرب)معلم اددهندگانی ست؟یچ

 دارند؟

 یانهیزم یهاژوهشپ قیاست که از طر یمجاز تیواقع یقابل دفاع برا یسازسؤال در گرو مفهوم نیبه ا پاسخ

(Grounded theory ،)نییتب یابر یو اساس منطق هیتا پا است ریپذامکان یو فلسف یمفهوم یجستارها 

است که  (Peterat, 2008) راتپِته  کارکردهیکی از کسانی که در این زمینه  فراهم سازند. یمجاز تیواقع

 یانهیگراکاهش یهابر روش یمبتن یهاگرفته از پژوهش تیبه عار ینیببا اتکا به جهان کندیاستدالل م

 یاینه تفاوت دبا اشاره ب یو .افتیدست یهدف نیبه چن توانینم کیزیو ف یعیعلوم طب یهاهیو نظر یستیویتیپوز

 ینظر وژوهش از مپ. زدپردایم یمجاز تیانسان و واقع نیموجود ب یایارتباط پو نییبه تب یواقع یایبا دن یمجاز

 وستهیپهمهب یایند نیاست که به فهم ا یدگاهیو د نشیب افتنیو  لیتحل نیبکار بستن ا یبرا نشیهنر گز ینوع

 کیدر  تیفعال کیمثابه هب یدانستگ شود.می ادی (knowing) "یدانستگ"عنوان فهم به نیشود که از ا لینا

ر و تکرا نیاست که با تمر داریمعن یهااز کنش یادر مجموعه رشدنیبا درگ طیمح کی ای (Context) بافتار

 یونر تسلط دراست که نشانگ یالعاتبازتاب دانش و اط ایداشتن  یشود و به معنحاصل می طیمح ایدر آن بافتار 

ا ب یانستگدنوع  نیتسلط بر ا یبرا ما بر آن دانش و اطالعات است. رندهیادگیو  اددهندهی یو انحصار

 .میروبرو هست یاعمده یهاچالش

 :اند ازعبارت هاچالشاین 

 یامنطقه تیدر نها ای یمحل ،یآموزش سنت یهمانند نهادها ،باز یمثابه نظامبه یآموزش مجاز تیسطح فعال. 1 

 تیفعال یجهان در واقع در سطح یجهان یارائه شدن در بستر شبکه تارنما لیآموزش به دل نیا رای. زستین

-ر نقطهر کسی در ههمانند همین همایش که  جهان دارند. یهافرهنگ یههم یبه گستردگ یو مخاطبان کنندیم

 ده کنداستفا تواند از مباحثی دنیا )مانند بنده در کانادا( به شبکه همایش دسترسی داشته باشد، می

دون بی آن هکه مبنای ارائ کندیم. ماهیت همه زمانی، همه مکانی و همه کسانی آموزش مجازی ایجاب 2

 ی نژادی، قومی، جنسیتی، فرهنگی، اخالقی و حتی دینی باشد. هاضیتبع

مانند  حریم خصوصی،  یترمهم یهااندرکاران آموزش مجازی با چالشدست دو مورد قبلی، بهباتوجه .3

که  تر از همه مسئولیت اخالقی نیز مواجه هستنداساسی و مهم یهایمفهوم مالکیت معنوی، توزیع قدرت، آزاد

 مباحث مربوط به تربیت و پرورش اخالقی مطرح است.
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ی ناسشیهست یآموزش مجاز یهاو هم طراحان سامانه اددهندهیو هم  رندهیادگیهم  یدر نظام آموزش مجاز .4

(ontology )نا )حالت آفالین و  "بودن"هم در حال  این محیط مجازیدر  یهست کنندیرا تجربه م یخاص

و  یکارکرد تیماه یآموزش مجاز رونیاست. ازا)حالت آنالین و برخط(  "شدن"و هم در حال   (برخط

و  یریادگی - یاددهی ندیبتوانند هم فرآ دیبا اددهندگانی ن،یدارند؛ بنابرا یاژهیو ساختار و یچندبعد یهاهدف

 کنند. تیریخود را مد یاجتماع یهم کارکردها

طابق مزش است. آمو ای یاددهیمقدم بر  یریادگیاست که  نیمحور اصل بر ا ،رندهیادگی مجازی در آموزش .5

ود خشونده،  بع روزآمدبر منا ی)معلم( متک اددهندهیبر  هیتک یجابه رندگانیادگی یراهبرد یبانیاصل پشت نیا

 ساز است. راهبر کارآمد ساز، خودگردان ساز و خود

 یاختشن ییساختن گرا یجابه (social constructivismی )اجتماع ییساختن گرافلسفه اتکا به  .6

(cognitive constructivism )و سازمان  ریدر تفس یفرد یاجتماع یهاتعامل یی اجتماعی،در ساختن گرا

که آقای  کندیم دایپ ییافزادارد، هم ندآیفر نیکه جمع در ا یریبه تأثموضوع باتوجه کیدادن شناخت از 

 و اوت استمتف یدایتا حد ز یکار گروه ای یمشارکت یریادگیموضوع با  نی. ادکتر باقری به آن اشاره کردند

هده عای را بر یفهگیرد و هر کس وظصورت می یبندمیتقسدر کار گروهی  .ی خاص خود را داردزیربرنامه

 یاجتماع ییساختن گرا درشود اما محصول نهایی ارائه می عنوانبهو  شوندها ترکیب میگیرد، در نهایت اینمی

 دیلقتصاد تور در اکا نی. اآورندیرا به وجود م یدانش خاص یو به طور جمع شوندیافراد باهم وارد تعامل م

 .دهدیدانش را کاهش م دیتول یهنیمؤثر است چون هز اریدانش هم بس

 در نظام آموزش مجازی چیست؟ آنها یفلسف تیو ماه هاهینظراما 

 ایجستاره بودن، ورمحچگونگی سازماندهی و کارکرد یادگیرنده  یهبه طور معمول دربار پردازانهینظر

 رقرا ریتأث زیر را یادگیری – یاددهی فرآیند تواندیم چگونه ساختار این اینکه و آموزشی نظام این ساختاری

ا یو ه ذاتاً کرا در حل مسائلی  ها هستند و ماسازندگان مدل پردازانهینظریعنی  .کنندیم یپردازهینظر دهد،

 . دهندیپیچیده هستند یاری م ظاهربه

ی، کیالکترون یریادگ)یبرم یعنی اینکه همه رویکردهایی را به کار می "آموزش از دور"وقتی من اصطالح 

  ازگیرد و را در برمی نوع نظام مطرح است نیدر ای و...( که مجاز یریادگی، یاچندرسانه یبر مبنا یریادگی

  و میدار یادیفاصله ز ییایاالن همه ما از نظر جغراف نکهیا یبرا، کنمینماستفاده  "راه دور آموزش"اصطالح 
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راه  نی؛ بنابرامیهست نجایزمان همه ما در اچون هم ییایاست تا جغراف یاست تراکم رحمط نجایا در که یافاصله

 ". آموزش از دور" میگویعلت است که من م نیوجود ندارد و به هم ییایفاصله جغراف یبه معنا

ور را به ز و از دآموزش با پارادایمی باشند باید بتوانند فرآیند یهایژگیآموزش از دور دارای و یهاهیاگر نظر

ز روی اوضعیت  دییتأا یی باشد که بهاروشی، شامل نیبجهانعالوه بر یک کنند که  تبیین یطور ی،لحاظ فلسف

 رد ما بهرت بگیی موجود یا خالف آن به رفع تضادها و تعارضات نظریات کمک کند و اگر این کار صوقاعده

 ت که نوعیه این معنی نیسکار ب نیالبته اشویم. ما به انقالب آموزشی بعدی رهنمون می هاسمیمدرنپستول ق

س الً برعک، کامازینموردبلکه نوع سازگاری  آنها انجام پذیرد نیب ییا استانداردساز یسازمصالحه، همگون

تعارض  وی تکثرگرایانه است هاشهیاند جاانداختنی همان رشد و نیبشیپقابلتصور موجود حداقل برای آینده 

اهری و های ظقضرای رفع تنابی اندیشه زمینه نیترمناسبآورد. بنابراین فلسفه به منزله ها خللی پیش نمیاندیشه

 . شودمیاز میان برداشتن تعارضات مطرح 

اند که اغلب دخالت داشته یمجاز ، سازگاری و کاربرد آموزش از دورِهاهی، نظریریگعوامل زیادی در شکل

 مانند: اندیفلسف نییتب ازمندیآنها ن

 اقتصادی و اجتماعی در جهان توسعه 

 ساختار سازمانی صنعتی و پساصنعتی  پیدایش 

 هاو ارائه مواد آموزشی با استفاده از رسانه تولید 

 یارسانه یهایژگیفردی یادگیرندگان و تعامل آنها با و خصوصیات  

 یادگیری یهاجامعه یریگعالوه شکلزیاد مربوط به یاددهی، یادگیری، هدایت تحصیلی به عوامل 

 رگذاریتأث یهافردی در ادراک، شناخت، پردازش اطالعات، رفتار فعال و دیگر حوزه یهاتفاوت  

 محیط  هیپار بر تغال از دودیجیتال مانند حضور از دور و اش یهابا پیدایش رسانه یاامکانات رسانه افزایش

 واقعیت مجازی 

 

 ارد: ر بر دبه این شیوه که مدنظر ماست چه مبانی فلسفی را د واقعیت مجازی خواهیم بدانیمحاال می

 طالعات وا یاورسو و ورود فن کیاز  یو مجاز یکیبا گسترش نظام آموزش باز و از دور با راهبرد الکترون

  ،یآموزش یهارضه امکانات و فرصتعو  دیتول میعظ یوپرورش، سازوکارهاآموزش ندآیارتباطات )فاوا( به فر
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  "قاضات" جادیز دور اآموزش باز و ا یهانظام یاما چالش اصل. حل شد شیوبکم ی،و دسترس "عرضه" یمساله

م دو نظا نایم کردهایور یتفاوت اساس نیشود. امی جادیا یبه طور مصنوع یکه گاه حت یدر بازار است. امر

 خود را ریناخواه تأث( خواهآموزش مجازی محوردر برابر عرضه بودن آموزش سنتی )تقاضامحور یمدرن و سنت

 به جا گذاشته است. زیوپرورش و دانش نها از مفهوم آموزشنظام نیا یبر نوع تلق

ت و حفظ اطالعا یآورجمع ،دانش مشکل و محدود بوده است به اطالعات و یکه دسترس یدر آموزش سنت

مر عو صرف  یمال نهیو کسب دانش تنها با هز لیاست. تحص شدهیارزشمند محسوب م یامر خودیخودهم به

تن متعدد و داش یهابه کتاب یدسترسنبوده است.  یهمگان یممکن بوده است و امر یو کسب تجربه شخص

م ه هنوز هکه البت است شدهیم یتلق یآموزش یهاافراد و سازمان یبرا زیافتخارآم یبزرگ امر یهاکتابخانه

 ت.مبدل شده اس نهیهزساده و کم یآن به امر رهیبه اطالعات و انتقال و ذخ یاما امروز دسترسهست 

ک ی هک یمعن نیبه ا .میقرار دار یاکننده جدر موقعیتی کامالً متفاوت و گیکنیم که زندگی می یما در دوران

ی متضاد به ز راه هارا  ا جدید و نو داریم. این پاها ظاهراً ما یایو پای دیگر در دنکهنه و قدیم  یایپای در دن

وهش می پردازی یا پژ نظریه یطور مثال کسانی که در زمینه آموزش مجاز بهکشانند. مقصدهای متناقض می

ا در ی شود. زیرمدر تعلیم و تربیت عاقبت از میان برداشته « دوربودن»یا « فاصله»کنند، عقیده دارند که مفهوم 

نتی، ا نگاه سام ستامعنی واقعی خود را از دست داده  ،عصر فناوری ارتباطات فاصله داشتن و دور از هم بودن

ه شبکه ب یسترسدامروزه هر کس با و یادگیرنده در کالس کارآمد نمیداند.  آموزش را بدون حضور یاددهنده

ابزار  یا رورو آن  بدایست بداز اطالعات  یبه انبوه بدون نیاز به معلم تواندیم دواژهیو با نوشتن چند کل نترنتیا

 .شودیممحسوب ن یچندان ارزشمند یتیمز میقد یایبرخالف دن ،به اطالعات یکند. دسترس رهیخود ذخ

 هاهیت که نظرها اسمیتاپارادام ایو  میپارادا گرید ریو به تعب نیادیو بن ینظر یهارساختیز یبه معن نجایمبنا در ا

 برون و یلسففپرسش  کیکاربرد پاسخ مستقیم به  نیبر آن است. مبنا در ا یمبتن یآموزش مجاز یو الگوها

 دیتول باشدیکه مطرح م یزیچ نیاول میکنیم یرا بررس یآموزش مجاز یفلسف یما مبان یاست. وقت یدانش

ارت مهو  نف ،هنر ،آموزش ما را آموزش علم ،دهدیم لیمحتوا را معرفت تشک نجایدر ا ؛خب. محتوا است

 . مشخص باشد دیبا هانیا ی همهشناسمعرفت یمبانبنابراین  دهدیم لیتشک
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 ی؛شناسمعرفتمبانی

شود و به دنبال محسوب می یآموزش مجاز یهامیو پارادا هاهینظر یهاهیال نیتریرساختیز ی،شناسمعرفت

 :است لیقبنیازا ییهاپاسخ به پرسش افتنی

 ت؟یواقع ای قتیحق هاستطهیشناخت )مطلق بودن( اگر ثابت باشد متعلق به کدام ح ایبودن معرفت ثابت 

 ؟قتیحق ای تیواقع  هاستطهیباشند متعلق به کدام ح یبودن( اگر نسب یشناخت )نسب ایبودن معرفت  ریمتغ 

 ؛یدر آموزش مجاز یشناختمعرفتی مبانی کارکردها

  هامیدااو فراپار هامی، پاراداهاهیخاستگاه نظرتبیین (Meta Paradigms)  

 هاهینظر گاههیتکو  هامیو طرح پارادا یپردازهینظر یو راهگشا سازنهیزم 

 هامیو پارادا هاهیشمول نظر رهیحدود و دا کنندهنییتع 

 

 ی؛شناختیهستمبانی
ا(، هت آنوجود )اصال تیبه وجود، ماه شتریمطرح است ب ی در آموزش مجازیشناختیآنچه در مباحث هست

حث ست. در با یب هستبا بحث امروز ما ارتباط دارد عوالم و مرات شتریب آنچه. گرددیجهان و انسان و... برم

ارغ از عالم معنا ف دیدانیطور که مهمان مطرح است. یمادّ ایو عالم مادهّ  یمعنو ایعوالم در کل، دوعالم معنا 

 ر،یمتغ یهم عالم یماد عالم. میاز آن دار یمکان -ان ما درک زم یمکان است ول -زمان  یهاتیمحدود

 .است یو کم یفیابعاد ک یست که دارامکان مند ا -متحرک و زمان 

  ی؛در آموزش مجاز یشناختیهست یمبان یکارکردها

 ی(رمادیغ ای یاز نظر ماد) یمجاز تیواقع یشناختیهست تیماه نییتب 

 هاآن یصول موضوعامفروضات و  لیتحل قیاز طر هامیو پارادا هاهینظر یهارساختیکمک به شناخت ز 

 یجهان هست یهایژگیانسان و درک او از و تیکمک به شناخت ماه 

 انسان یو جمع یفرد یهاتیفعال لیتحل 
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 ختی؛شناارزشمبانی
 یشارز یرهاایمع ییایو ناپا ییایبودن، پا ینسب ایها، مطلق خاستگاه ارزش ۀدربار شتریب یشناسمباحث ارزش

 یهیبد ست.ا دهاینبا و دهایآن با ۀجیکه نت زندیدور م ستیکمال مطلوب چ نکهیو ا یاخالق یهاارزش ژهیوبه

 یتیترب جیتانار و انتقال محتوا و آث یکردهایمحتوا، انتخاب رو نیمسائل در تدو نیاست بدون درنظرگرفتن ا

ش اما چون در آموز شودیالزم برخوردار نم تیباز مطلو یریادگی - یاددهی ندآیفر ی،ها در هر نظام آموزشآن

 تیاهم یاخالق و یجدا هستند مسائل ارزش گریکدیاز  یو مکان یبه لحاظ زمان رندهیادگیو  اددهندهی یمجاز

 .کندیم دایپ یشتریب

  ی؛در آموزش مجاز یارزش شناخت یمبان یکارکردها

 تعین با طبباط آانسان، ارت تیآن با ماه یناسازگار ای یشده از منظر سازگار نییکمال مطلوب تع لیتحل 

 ی( و جهان هستستیزطی)مح

 (یفتارو ر یجزئ ،یکل ،یآموزش )در سطوح آرمان یهاهدف یو ناسازگار یسازگار زانیم لیتحل 

 هابرنامه یو معنو یماد نیادیبن یهاتیظرف شناخت 

 شده نییو ارتباط آن با کمال مطلوب تع یکارکرد آموزش در پرورش اخالق یابیارزش 

 یو رفاه اقتصاد یماد یهاتیظرف ۀو توسع بسط 

 یتعامل تکامل ییهبه اخالق تعامل بر پا توجه 

اما  ردیگیم ن قرارمورد انتقاد مخالفا یدر نظام آموزش مجاز یتیو ترب یارزش شناخت یبحث مبانگاهی اوقات 

ا تعامل ب و محتوابامانند تعامل محتوا  است یسنت یریادگیاز  شیب میدار یکه در آموزش مجاز یانواع تعامل

 .کندیممک کبیتی مه این موارد به ما در تحقق اهداف ترپشتیبانان و... که در آموزش مجازی مطرح است و ه

ن ما عزیزاشوجه همه محدودیت زمانی که داشتم سعی کردم مطالب را سازماندهی و ارائه کنم، از ت بهباتوجه

 سپاسگزارم.

 



 

19 
 

 

 کلیدی شماره دو یسخنران

 ورکی شعبانی بختیار دکتر

 فراجهان در عالی آموزش

 

 میاهلل الرحمن الرحبسم

ن انجم دهمازی شهمای در کنندگانو شرکت یگرام انیسالم و ادب دارم خدمت همه همکاران، دانشجو عرض

 طورنین و همهمداینای س یو دانشگاه بوعل ایپو یدکتر محمد ی. ابتدا از جناب آقارانیا تیوتربمیفلسفه تعل

 از یا بخشراهم کردند تف میارا بر یکه مجال کنمیتشکر م مانهیصم تیوتربمیانجمن فلسفه تعل رهیمدئتیه

 و یگرام انینشجودا ز،یبا شما همکاران عز رانیدر ا یآموزش عال یرو شیپ هایرا درباره افق مهایدگاهید

 بگذارم.  انمی در محترم کنندگانشرکت

 در فراجهان: یآموزش عال

که  لسفه بودف شیاسال هم نیدر هشتم یسخنران نیموضوع داشتم؛ اول نیهم رامونیپ هایییسخنران زیدرگذشته ن

 یخیتار موج هیفلسفه بود که نظر شیهما نیمن در نهم یسخنران نیدر مورد آموزش مداوم صحبت کردم، دوم

 یفردوس در دانشگاه 1399 ماهبهشتیدر ارد یسخنران نیوپرورش را مطرح کردم، سومو تحول در آموزش

وهشگاه پژ شیدر هما یسخنران نیشد و چهارم انیب یبه آموزش مجاز یمشهد بود که با عنوان واکنش مجاز

 .تالیجیدکرونا و  طیبرخط و برون خط در شرا یآموزش عال کیزیبود، تحت عنوان امتداد متاف یانسانعلوم

 قیاما توف آورندیرو یرا متقاعد کنند که به آموزش مجاز انیتالش کردند دانشگاه یلیخ وتریکامپ مهندسان

-امتداد پروژه یآورد و ما برا )اکنون( به حال ،را ندهیآ یِعیطب تیواقع نیکرونا آمد و ا نکهیتا ا افتندین یچندان

 یمیو به خواست قد میکرونا شد میتسل مانتیحفظ هو یبرا دگریها ریو به تعب گرانیو ارتباط با د یزندگ های

است  نیا ینکته اساس م،یآورد یرو یکشور به آموزش مجاز هایو االن در همه دانشگاه میمهندسان تن داد

 یاضطرار ایگو یآموزش مجاز نیا کنندیکشور تصور م یآموزش عال رانیو مد گذاراناستیکه امروزه س

 یکه اوضاع قدر یخاطر گاه نیکشور و به هم یدر آموزش عال یجار هایاز اختالل یریجلوگ یاست برا

 اصرار  نیاصرار دارند، ا یکرونا و آموزش حضورشایپ طیبازگشت به شرا سازیِیکند به روند عادیم دایبهبود پ
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 یطورکلباورم که اگر کرونا به نیدر واقع من بر ا شود،یمنجر نم یبه اصالح نظام آموزش ،یتلق نیو تحقق ا

 هاکه دانشگاه هاییرساختیادعا با اشاره به ز نیاگرچه ا م،یماقبل کرونا برگرد طیبه شرا دیشود باز هم نبا عجم

 آوردند، دست به هااعم از استاد، دانشجو و کارمند در آموزشگاه انیکه دانشگاه یاتیکردند، تجرب جادای

است اما  هیتوجکرونا داشته است قابل دورهدر  یکه آموزش مجاز یشده و دستاورد دیکه تول یفراوان محتوای

 تیفیو ک تیکم 19 دیبحران، کوو طیبپردازم، در واقع در شرا گرید یادعا از منظر نیبه هم خواهمیمن م

را  یآموزش عال تیمتأثر کرده و رسالت و مأمور ،را در سراسر جهان و از جمله کشور ما یآموزش عال

 و هامهارت یعنیافکار و نگرش ما و کنش ما،  یعنی ،یاز وجه درون ما ستهزی تجربه ،کرده است رییدستخوش تغ

 ،کرده است رییکشور را دستخوش تغ یفرهنگ آموزش عال طورنیو هم نقوانی و ساختارها نظام، اعمال

آموزش  یرهبر تیفیک یو حت انیدانشگاه یو مشارکت اجتماع ایآموزش، پژوهش، ارتباط ما با دن اساسنیبرا

حال که داشته است، تابه ایبا توسعه تالیجید فناوری من اعتقاد بهقرار گرفته است.  طیشرا نیا ریتأثتحت یعال

 خواهد کرد. زین ندهآی در و کرده کمک ما به

 نیااز  یکی رض کنم؛عسه نکته را  رانیا یآموزش عال هایدرباره افق دیجد یتوسعه فناور بر هیباتک خواهمیم 

سن در را استفن (metauniverse) ورسیونیاصطالح متا .است نترنتینسل سوم ا یعنی ،تحوالت فراجهان

نشان  ،به متا کبوسینام ف رییتغ یدر پ گرمان معروف خود در دهه نود به کار گرفت اما در سال گذشته زاکربر

 اریبس یجمله آموزش عالمهم بشر من هایدر عرصه تواندیم یفناور نیرا مطرح کرد که ا موضوع نیداد و ا

 مؤثر باشد. 

 آنها از الهام با و اندبشر بوده هایشهیاند سازانیکه جر یو فالسفه بزرگ ورانشهیاند رهیدر س یدارم تأمل قصد

که  یکردند، المکان ریرا تصو شهریپادآرمان حتی و شهرآرمان خیکنم که متفکران بزرگ در طول تار حتصری

 میرا ترس یاست و خطوط یافتنینادست یقتیحق بهناظر  ایدورودراز که گو تیاست از واقع نمادی شهرآرمان

 اریرا در اخت یدیامروز امکان جد ی. فناورمیکن دایپ یدسترس یشهر آرمان نیبه ا متوانییکردند که ما چگونه م

آنگاه با تأمل  میاوریدر ب تیبه واقع یو هم آنها را به نحو میبکش رتصوی به را هاآن آرمان میما قرارداد تا هم بتوان

که در آن  ییایساختن بهتر دن یتا برا میسفر کن ندهیو هم به آ میاموزیو از آن ب میدر آنها هم به گذشته سفر کن

به نحو  یندگبه نظر من، ز نیاصرار دارم، بنابرا نیو آفال نیاما همچنان بر امتداد آنال م،یشو ایمه مکنییم یزندگ

 بر  ای (on life) فیبهتر است بر آنال نیآفال ای نیآنال بر یانحصار دیتأک یجاظاهر شده و ما به یزیمتما
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از دانشگاه داشته  یتصور متوانییما م اساسنیبرا م،کنی خطبرخط و برون نیگزیو آن را جا میکن دیتأک یزندگ

نظام آموزش  نیساختار، قوان ت،یشهود، تفکر، مهارت، فعال یعنیشخص آن شخص و سومکه تجربه اول میباش

آن و  یجهان و فراسو نیاز ا یفی. توصردیشکل بگ زیمتما یبه نحو یو اجتماع یفرهنگ و مناسبات انسان ،یعال

 یمقدمات با کنترل احتمال نیاست که با ا نیبر ا دیتأک یصحبت من برا نیبنابرا کنمیم انیآن را ب یدستاوردها

منعطف و  ز،یمتما د،یجد یوهایارو الزم است سن میگذشته برگرد طیبه شرا متوانیینم 19 دیکوو یپاندم

سخن بنده سه  نیبنابرا میکن یبازساز اساسنیرا برا یو آموزش عال میکن فیتعر رو شیمتناسب با تحوالت پ

 دارد؛  یدیمحور کل

هان فراج یصلار محور ابر اساس چه لیتحل نیبگذارد، ا یجااز خود به تواندیکه م یفراجهان و آثار لیتحل .1

تواند بشود تا آنجا که شرح داده می یو خودمان یو جهان درون یجهان خارج ،سازیهیشب ،یافزودگ یعنی

 .مباشی داشته هادانشگاه ندهیاز آ یکمک کند تصور

و  دیدج یایدن نیو ظهور ا دیو تحوالت جد اتیبر اساس تجرب ندهیدانشگاه آ هایمشخصه نتریمهم انیب .2

 اهد آمد.وجود خو اه بهدر تعهدات ما به دانشگاه و انتظارات ما از دانشگ یراتییچه تغ مینیبب دیکه با زیمتما

آموزش  واجه بام تیفیک متوانییچگونه م نکهیکرونا و ا یپس از پاندم یرو در آموزش عال شیپ هایافق .3

 .میبکش ریدر پساکرونا را به تصو یعال

 انجام دهندهمطالعات شتاب ادیکه بن یبر اساس مجموعه مطالعات کنم،یفراجهان عرض م نیاز ا یلیو تحل ریتصو

 متوانییچهارگونه فراجهان را م اساسنیکرد که برا انیب توانمی محور دو با را فراجهان نقشهداده است 

و  یو جهان درون یجهان خارج ،سازیهیشب ،یافزودگ یعنی یچهار محور اصل. فراجهان شامل میده صیتشخ

 کندیاضافه م یبه جهان واقع دیجد یاشاره دارد که کارکردها هایییافزوده به فناور یاست. فناور یخودمان

 یبه فناور سازیهیدر مقابل شب ،یکیزیف طیبه مح شتریافزودن اطالعات ب یعنیافزونه  نیدر واقع در فراجهان ا

و در فراجهان  کندیم جادیرا ا یفردمنحصربه تیماه اساسنیو برا هاتیواقع یازساشاره دارد که مرتبط با مدل

 م،یتعامل استفاده کن یبرا یاز آن جهان به منزله محل میاست که بتوان یمجاز یتحقق جهان یبرا سازیهیشب

به  یمجاز یایاطالعات را در دن ،سازیهیو شب ردگییبه کار م یکیزیف یایاطالعات را در دن یافزونگ نیبنابرا

 نیو تعامل ب تیبه هو ی. جهان درونیو جهان درون یرونیجهان ب م،یدو جهان دار گرید فی. در طردگییکار م

  یعنیخود هستند  هایتیدهنده شخصبازتاب ایاش ایشود و در واقع افراد مربوط می ایافراد با اش نیافراد و تعامل ب
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نقش  (انسان)کاربر  ستم،یس نیدر ا د،فرمایییمالحظه م ایانهیرا هاییازب هایستمیکه در س ییهمان آواتارها

 نیبنابرا کند؛یمتمرکز م یرونیب تیکانون خود را بر واقع رونیدر نقطه مقابل، جهان ب کند،یم فایعامل را ا

 متوانییم اساسنیبرا گذارد،یم شیکنترل آن را به نما وهیاطراف کاربر و ش طیرا درباره مح یاطالعات ،یفناور

 :میکن یندبچهار نوع فراجهان را دسته

ه جهان ب ایزونهاف هایرهوشمند با استفاده از فناو طیمح کیاست،  رونیبه جهان ب ایافزوده، افزونه تیواقع .1

 دارد. رونیب

 یراب یفناور یعنیت، به جهان درون اس ایکه افزونه میرا دار یزندگ یدادهایافزوده، رو تیدر مقابل واقع .2

 یهاشبکه یل همهو افراد است مث ایروزمره و اطالعات درباره اش اتیو اشتراک تجرب سازیرهیذخ ،یگردآور

 .یاجتماع

 ر،یتصو بیترتنیااشاره دارد و به یمجاز هایاست که به مدل یجهان خارج سازیهیشب ،اینهییجهان آ .3

، GPS تفاده از اس. مثالًنهییمثل آ قاًیدق کندیم لیتبد یمجاز تیرا به واقع یاطالعات و ساختار جهان خارج

Google earth ،Google map ... و 

 ای هاتیکه شخص بعدیسه یمجاز تیواقع یرا به عهده دارد، فناور یدرون هایسازیهیشب ،یمجاز تیواقع .4

ختلف م هاییازبا در مورد ر نیا گذارد،یم شیمختلف به نما یآواتارها و ارتباطات را با استفاده از ابزارها

به  ایند ردگبه گذشته بر ساختمان بسازند، یباز ندر آ توانندیکه افراد م کرفتنیما ی. مثل بازدیمالحظه فرمود

 بروند. ندهیآ

 یفراجهان هستند را بررس هایگونه سازنهیرا که زم یرونیو ب یجهان درون ،سازیهیاگر افزونه، شب بیترت نیبد

امکانات  نی. با اردگییما قرار م اریکشور در اخت یدر نظام آموزش عال یشیبازاند یبرا یدیامکانات جد میکن

 یریادگی یشیاصالح و بازاند سازنهیزم م،یکن همفرا رندگانیادگی یفرصت ساخت تجربه دانش را برا متوانییم

 ،شودفراهم می یاجتماع هایمهارت تیتقو یبرا نهیزم م،یرا فراهم ساز گرانیبازخورد از د افتیدر یو حت

سفر کنند و  توانندیم نیمعلول یممکن است، حت مشوی جاباشد جابه ازین نکهیبه ا ازیبدون ن حیتفر یبرا طیشرا

 هایبرنامه دیجهان جد یبا استفاده از دستاوردها نند،یمراجعه کنند را بب توانستندیحال نمکه تابه ییجاها

 نیا یو حت مینیهستند را بب برنهیهز اریدارد و بس سکیکه ر هاییطیمح یکنند و حت افتیرا در رپذیانعطاف

 .شوندبه خدمت گرفته تواندیحل مسئله م هایو مهارت کیکسب تفکر استراتژ یامکانات برا
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 یبزرگ برا هایکردن ساختمانمتفاوت است، درست دیجد طیدر شرا یریادگی طیمح ط،یشرا نیبه اباتوجه 

 نای گنجاندن و هاوزارت علوم و دانشگاه یزمخت در شوراها یکردن برنامه درس بیو تصو نوشتن ها،دانشگاه

 یزانندگیو برانگ ییایپو ،یدسترس ،انعطاف ،یسازگار تیشود و قابلمی ریمطالب در اذهان دانشجو دستخوش تغ

 هستند.  زیمتما هاییژگیاز جمله و

 شیب دهدیمنشان  قاتتحقی وت کرده اس دایمراتب کاهش پبه انیدانشجو یریادگیآموزش و  یسهم ما برا االن

-یرار ماستم یآموزش عال نیاست. چن یمجاز یدر فضا یریادگیاز  یناش انیدانشجو یریادگیاز هشتاد درصد 

 در ار اطیگستره ح باشد، یمندسازو توان یزانندگیبر برانگ یمبتن دیاست، با یمساعکیطلبد، مستلزم تشر

 و ... . ردیبربگ

که  میرگییر مقرا یطیشرا ریتأثما تحت دیجد یفضا نیشدند، در ا رییهم دستخوش تغ یریادگی هایسبک

 د. خود را شکل دهن یریادگی ایهکه عرض کردم، سبک ایبه مجموعه چهارگانهباتوجه توانندیافراد م

 نینچدند و در فرهنگ ما متفاوت ش و نظام تجربه، کنش، ،کرده است رییتغ زین یما به آموزش عال تعهدات

 در عمل ری، درگبر بافت است، منعطف است یاست و مبتن یزندگ هایتیبا فعال نیعج ندهیدانشگاه آ یطیشرا

 رییه و تغسط شدو ... منب دانشجو ،یدانش است، مفهوم استاد، کالس درس، برنامه درس لگریاست و معلم تسه

 . کندیم

 :پساکرونا یدر آموزش عال روشیپ هایافق

 !م؟یروبرو شد رانیا یدر آموزش عال یراتییدر خالل دو سال و اند گذشته با چه تغ .1

 در نظر دیبا ای میدار روشیپ رانیا یدو سال گذشته آموزش عال عیدر وقا یشیرا در بازاند یچه تحوالت .2

زمان ده همل استفامث یاصالحات جزئ ای نینو سازییگذشته، عاد یبازگشت به روند عاد رینظ هایافق م؟یریبگ

 یعال ل آموزشک یبرا زیمتما یافق میو ترس دیجد اندازیچشم ایو  تالیجید یفناور یدستاوردها یاز برخ

 کشور.

 به دست خواهد آمد؟! ییچه دستاوردها روشیپ هایاز افق کیبا تحقق هر  .3
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د و تناسب شوم دیدجتا با امکانات عصر  میکن دنظریتجد ینسبت به آموزش عال کردمانینظر الزم است به رو به

برنامه  را در یریادگینظر در مورد محتوا، روش، زمان، مکان دیتجد د،یجد هایفرصت د،یجد هاییبا فناور

 .میخود قرار ده یکار
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 کلیدی شماره سه یسخنران

 دکتر خسرو باقری نوع پرست

 کرونا آموزشی و فلسفی هایپارادکس

 

 میاهلل الرحمن الرحبسم

  ؛دیاسات و همکاران ،زیعرض سالم خدمت همه دوستان عز

در خود  و چه صحنهاندرکاران برنامه چه در پشتکه همه دوستان و دست یزحمات کنم بابتمیمجدداً تشکر 

 یخوب یکنندگان که غناکنندگان و ارائهاز مشارکت کنمیتشکر م نیهمچن و کشندیم شیهما نیا یصحنه برا

 .اندکرده جادیا شیهما نیا یرا برا

 یگرروشن یافقدر کرا به یآموزش مجاز دهیپد میو بتوان یماوریبه ارمغان ب یخوب یامروز هم غنا میدواریام

  .میرا باز کن یدیجد یهاو راه میکن

 ما را با هدیپد نیا گریدعبارتبه ،کرونا است یو آموزش یفلسف یهاتحت عنوان پارادکس بحث امروز بنده،

ا آنه ریأثو سپس ت یها را نخست از نظر فلسفپارادکس نیمواجه کرده است که ا یو عمل یفکر ی،مشکالت ذهن

 کرد.  میخواه یبررس یآموزش یرا در فضا

 یفلسف هنیدر زم توانیرا م است کرده جادیا )کرونا( آورشگفت دهیپد نیکه ایی هاپارادکس رسدینظر م به

 بیان کرد:سه حوزه در حداقل 

 : یوجود.پارادکس1
قدرت احساس که ی کرونا انسان. است دهیخودش به چالش کش تیبا موجودانسان را دررابطهاین پدیده 

حاال  .میواقع تجربه کردبه دیرا که به ظهور رس یانیعجز نما نیرا عاجز کرد و همه ما ا کردیم یالوصفدیزا

 یبیعج دهیپد کی یجهان یهاجنگ ،ستمیدر قرن ب بین قرن بیست و بیست ویک. قائل شد یمشابهت توانیم

است که انسان در اوج  نجایعجز بشر را در اوج قدرت آشکار کردند و پارادکس هم در ا زیکه آنها ن بودند

  یخصوصاً جنگ جهان و اول و دوم یجنگ جهان که یدانش ی وتکنولوژ یعنی ؛شد ریگنیخود زم یعلمقدرت 
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چه  ،شدند کسانیدر اروپا با خاک که  ییشهرها . چهنشاند اهیواقعاً بشر را به روز س کردیم یبانیدوم را پشت

با کرونا مواجه ما  بیست ویک،در قرن  امروز و .که رخ داد یبیعج یهاتیکه کشته شدند و چه جنا ییهاانسان

 یبود اما واقعاً جهان یجنگ جهانها، جنگنام آن  ستمیاگر در قرن ب تفاوتی دارد و آن این است کهالبته  . میشد

 طورنیشد و ا یگذارنام یجهان گجن ،بودند در جنگ یکدیگرجهان با  یهاکه قدرت لیدل نینبود و تنها به ا

 ری)فق یکس یعنی .بود یواقعاً جهان یبودن پاندم یاما جهان .جنگ باشند نیا ریجهان درگ ینبود که همه کشورها

کرونا  نیکه در کم وجود نداشت ایو...( در دن یورزشکار و فرد معمول ت،یپادشاه و رع ،یو قو فیضع ،یو غن

 یها در جهان براشگاهیهمه آزما مرتبهک. یشد دهیبه چالش کش یبشر هیسرما مهگفت ه توانینباشد. در واقع م

 یماریب نیمهار ا یبرا یو طب سنت یاهیگ یداروها (،علم مدرن) کردند تیشروع به فعال یماریب نیمهار ا

از  یاریشد بس دهیبه چالش کش یبشر هیسرما کیعنوان به زیافراد ن نیّ تد ی، حتی(علم سنتداشتند ) ییهاهیتوص

 یدعاها زیدر کشور خودمان ن یمصون خواهند بود حت یماریب نیاز ا یکه در اماکن مذهب کردندیافراد فکر م

ببرند و  یها به عجز خود پقرار بود که انسان یانگار شدیخوانده م "عظم البال... یالله"دعای  لیاز قب یمختلف

 دچار بارکی  ع() یشود حضرت موسما وجود دارد که گفته می ینیدر سنت د یک داستانی .تر شودعاقل

 خداکنم و هرچه من به خدا توکل می گفتیو م کردیمراجعه نم بیبه طب یبود ول شده یدیشدی ماریب

به درگاه خدا  ع() یحضرت موسو روزی شود تر می یو طوالن یطوالن یماریب نیا .شودبخواهد همان مقدر می

حکمت مرا با توکل خودت باطل  یگرفت میتو تصم ای: آدیفرمایم ع() یخداوند به موس دیگشایزبان شکوه م

 ؟ یکن

 نیا دیبا ع() یکه خداوند در جهان قرار داده است حضرت موس یحکمت بهباتوجه؛ است نیواقع منظور ا در

 .درمان کند بانیواسطه طبرا به یماریب

تر شوند و بهتر چالش مواجه شدند تا عاقل کیا ب زین یاست که اقشار مذهب نیحال همه صحبت من ا هر به

و عجز  تیموجود آن واسطهبهکه  میمواجه شد یچالش وجود کیما با  نیبنابرا ؛را درک کنند نیّ تد یمرزها

 عاجز؟  ایهستم و  رتمندمن قد ایآ: واجه شدسؤال م نیشد و انسان با ا ریو فراگ انینما یدر سطح جهان یآدم

 دایپ ییرها یماریب نیهنوز به طور کامل از ا چرا کهعلم همچنان ادامه دارد  قیانسان از طر یهاکوشش البته

حل  دیصورت با نیبه ا تاًیعجز و قدرت در وجود انسان برقرار بود نها نیکه ب یپارادکس نیا نیبنابرا ؛مینکرد

 یقدرت ،میهم دار یکه ما اگر قدرت است نیو آن ا میخود برس تیاز موجود یافتیدر کیشود که ما به 

  گریدقدرت و دم  که یک دم آن شمشیر مثابهبه علم. میرو هستبهدو دم رو ریشمش کیبا ما عجزنشان است و 
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 نکهیخصوصاً ا ،دیآیدر مورد خود و درباره جهان به وجود م یشیبازاند کیبه هر صورت است.  عجز

-نیپنج گرم بشر را زم نیشود و در واقع اگرم می پنج میروس کرونا را جمع کنیاگر همه و گفتندیدانشمندان م

  .ساخته است انیاو را نما عجز کرده و ریگ

 : یتیهو.پارادکس2
 یادیز یهابودن انسان صحبت یگذشته راجع به اجتماع یهااز زمان .است یتیپارادکس، پارادکس هو نیدوم

 دگریها زیاواخر ن نیو در هم شدتوسط ارسطو مطرح  یو اجتماع یاسیس وانیح کیعنوان انسان به است.شده 

 یاجتماع تیهو نیپرداخت؛ بنابرا یانسان یاعاجتم تیبه موجود کهبا هم بودن  یعنی کردیاز میتزاین صحبت م

ها از آدم یعنیمسئله بود  نیا دنیکرد به چالش کش جادیکه کرونا ا یاز آثار یکیمهم بوده و  اریبشر بس یبرا

 انسان در واقع !است نیهم زیرا ترک کنند و پارادکس ن گریکدی توانستندیالبته نم دو فرار کردن دندیهم ترس

 سلول خود پناه هرکس بهشود، می زانیگر گرانیاز داما  ددار ازین گرید یهاو به انسان ددار یاجتماع تیهو

پارادکس  کیهم  نیپس ا !از هم دور شد دیباهم بودن با یبرا ی کهدرستبه .شوددور می گرانیبرد و از دمی

 دایخود پ یرا برا ییهاحلکم راهکم یزپارادکس ن نیالبته ا .شد و رابطه من و تو دچار چالش شد جادیکه ا بود

اشاره به  یمقدار کیپارادکس بود و هم  نینشانگر ا که همبه وجود آمد  یدیجد میمفاه تبعو به کندیم

 شدیمدام گفته م (، چونsocial distancingی )اجتماعمثالً مفهوم فاصله  .بست داشتبن نیخروج از ا

 پارادکس را در خود نیا social distancing" "اصالً خود واژه  .دیکن تیخود را رعا یفاصله اجتماع

معناست که  نیبه ا زین نمجتمع بودن و مجتمع بود ،در کنار هم بودن ،باهم بودن یعنی " "sociality؛دارد

در آغوش را  گریکدی باشیم،گر یکدیدست در دست  ؛باشد گریکدو نزدیک ی گریکدیما در کنار  یهابدن

هم از هم و  دیباش یکدیگرهم با  مییگویو م میرا کنار هم آورد" social distancing"حاال ما  بکشیم و...

 "social distancing"است و البته  دهیبه ظهور رس نجایدر ا یدوگانگ نیکه ا دهدیپس نشان م دیریفاصله بگ

شد مفهوم  ایدوره اح نیوجود داشت و مجددا در ا زیکه از قبل ن گریمفهوم د کیاست  یمفهوم مکان کی

 شتریب ردیگیرا در بر م یمفهوم مکان ککه ی  "social distancing"برخالف  نهیقرنط .کردن است نهیقرنط

دوره چهل روزه که در  کیگردد به یبر م (Quarantine) نهیاز کلمه قرنط یابیشهیر .دارد یمفهوم زمان کی

شدند  یمنتظر م ه راروز لدوره چه کی دیآمدند با یم زیکه به ون ییها یکشتو  شده بود ریطاعون همه گ ایتالیا

 ،روز لمفهوم چه نیشود که او گفته می شوندوارد شهر  توانستند، میندارند یماریب شدیم دییتا نکهیو پس از ا

 قبل از آن  یبوده است و حت ایتالیها در ا کیکه در نزد کاتول ینید یدر سنت ها ینیاز همان چله نش
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به حضرت ی زمان میدان یهمه ما م نشات میگیرد و حتی در روایات دینی ما هم وجود دارد مثال رواج داشته است

از آن دوره  نهیبه هر صورت قرنط ی. خدا شو دارید کن تا آماده تهذیبگفته شد چهل روز خود را  ی)ع(موس

به نظر  .است گرانیمالقات با د یشدن برا مادهشدن و آ زهیپاک یاشاره دارد و به معنا یدوره زمان کیآمده و به 

 تیهوچگونگی "و  "رابطه من و تو" ،"ی؟ستیتو ک"، "؟ستمیمن ک" یعنیبشر  یتیچالش هو نیا رسدیم

 یفاصله اجتماع و کند یپارادکس را منعکس م دیجد یشدن به صورت تیتثب نیشده است اما ا تیتثب "یاجتماع

 .دهد شیرا افزا یمواجهه اجتماع یآمادگ هبود ک نیا یبرا یو فاصله زمان

 ی:اجتماعمعرفتپارادکس.3
دچار  زیکنند نمی دایپ گریکدیها نسبت به که انسان یو شناخت یمعرفت اجتماع مواردی که گفته شدتبع به

برگزار ور که در خارج از کشی حضوری هاکنفرانسهمه  مثالً. میمواجه شد یدیپارادکس جد و چالش شد

 کیبالً با قبه طور مثال  .دشدن لیتبد یمجاز ییهاکنفرانسو به شدند  لیتعط مرتبهکی شد با آمدن کرونا بهمی

 شیو صدا میرا دار یدمآ کی ریتصوتنها اما االن ما  میخوردیم یچا یصورت حضوربه میشدیآشنا م یفرد

الش چدچار  زیما ن یمعرفت اجتماع واقع درپس  .وبش کردن وجود نداردخوش یبرا یفرصت اما میشنویرا م

 افتیدست یترقیت عمشناخبه د وشینم حتی کرد و دایپ یتیمیو صم یدوست دوشیها نمشد و با وجود فاصله

 مرتبهکاما ی شدیم ادجیا یو علم یعاطف یهاییآشنا برای یاریبس هایفرصت یهای حضورچون در کنفرانس

ن م. شد دایپپارادکس  نیا یبرا ی نیزاکم راه چارهگرفت اما کم رمحاق قرا کیدر  هانیبا آمدن کرونا همه ا

 خواهمیاست اما م ینیمفهوم د کیست که تقدس اکنم البته درست استفاده می "استعاره تقدس"از  نجایدر ا

 دهدیشان نمخودش را ن یزیچ کیاست که  نیا یبه معن نجایقدس در اتعنوان استعاره از آن استفاده کنم و به

 ،خودش یعنی ،ارآشک یپنهان نیپنهان و در ع یعنیمقدس  سازد.نمایان میخود را  یهانشانه یبه صورت یول

. ده استش یتز مخفپران کیدر  و سازدیرا از خود آشکار م ییهاعالئم و نشانه یول کندیخودش را آشکار نم

 کی دنید ،فرد کی یداص دنیبا شن یعنیمبدل شد  یشناسبه نشانه گرانیما از د یشناخت اجتماع در این دوره

 .ستیما ن اریدر اخت اما خود آن فرد میببر یفرد پ کیبه وجود  میتوانیم و نظایر آن جمله کینوشتن  تصویر،

ه دست ب یعرفت اجتماعم ی وتیبعد هو ،یدر بعد وجود ییدستاوردهاها، پارادکس نیما در ضمن ا بیترتنیابه

  .میآورد
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ه ب دهیشاو را به چالش ک یو معرفت اجتماع یبشر تیهو ی،بشر تیکه موجود یفلسف یهاپارادکس نیا

 اریش شد زدچار چال زین میتعل بلکه یتنها علم بشرنه مینیبیدر آموزش م ماو  کرده است تیسرا زیآموزش ن

 گفت هنوز توانیمکه بود  "یآموزش مجاز" ،میکرد دایکه پ یراه حل و شدند لیتعط یهمه مراکز آموزش

 .تبع علم استبه ،میتعل شدندهیبه چالش کش یدهندهخود نشان یجوهرش خشک نشده است و آموزش مجاز

 !ش دور استآموزش از راه دور چقدر از آموز :که گفت میخاطر دارمعروف دریفوس را به جمله

انی که مخاطبو  مشستن ستمیکه االن من پشت س یارتباط نیشاگردان کجا و ا نیارتباط معلم و شاگرد و ارتباط ب

 بینم کجا!ها را نمیآن

 یآموزش مجاز آن نامو اند شده دهیتنهمدر میعجز و تعل نجایاعجز است و در  کیخودش  یمجاز آموزش

 یتیهو دیهداالن ت به طور مثال .دچار چالش شده است زین تیدر ترب یاجتماع تیهو ترتیب، نیهم به. شده است

 یپا ماا اندردهکازه به دانشگاه ورود تکه  ی داریمانیدانشجو چرا کهوجود دارد  انیآموزان و دانشجودانش یبرا

در  توانندینم، ندطرف هست چه کسانیدانشجو هستند و با  دانندیاصالً نم و آنها به دانشگاه باز نشده است

 انیانشجوددر  مورد نیا د،اورنیخود را به دست ب ییدانشجو تیدانشگاه شرکت کنند و هو ییتشکالت دانشجو

 ائزحنیز  دهیبه گوش رس امیا نیادر  یکه از خشونت خانگ یگزارشات یآموزان مشترک است و حتو دانش

 .ستاقرار گرفته  دیدر تهد یاجتماع تیهو نیبنابرا ؛موضوع اشاره دارد نیبه هم اهمیت است و

 : صحبت کنم یرفت از چالش آموزشبا بروندررابطه خواهمیدر ادامه م

روبرو  آلدهیو ا یمجاز ی،عرض کردم ما با سه جهان واقع شیهما هیطور که بنده در صحبت افتتاحهمان

 آلدهیاما جهان ا ستندیوجود دارند اما لزوماً مطلوب ن یمجازجهان و  یواقعجهان  یعنیدو جهان اول . میهست

 لین یبرا ییهاوهیش ،میکنیم میرسو در آن اهداف و مقاصد ت میبریجهان به سر م نیدر ا تیوتربمیکه ما در تعل

را  یطور که انسان جهان واقعهمان دیبا نیبنابرامطلوب است؛  و... میکنیم میبه آن مقاصد و اهداف ترس

کند تا مطلوب خود شود و به  یکاردست دیبا زیرا ن یجهان مجاز ،کند یشکرده که مطلوب خو یکاردست

 میبود یکه ما در آموزش مجاز یمدت کوتاه نیدر هم البته. شود کیبتواند نزد یتیترب یهااهداف روش

 میدیرس جهینت نیما به ا مثالً: میکن دیمرور و تشدها را آن نجایگرفته است چه خوب است در اصورت ییکارها

مثالً  میدر نظر گرفت ریاز تداب یکیرا  یآموزش مجاز یسازیغن یعنی میکن یرا غن یآموزش مجاز دیکه ما با

 که معلم قبالً در آموزش  یسیتدر. است ریتداب نیاز ا یکیآموزش  انیدر جر شیازپشیکردن ب یتعامل
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مورد را تجربه  نیواقعاً ا یمن خودم در آموزش مجازتغییر کند.  یدر آموزش مجاز دیبا دادیانجام م یحضور

کند  ینقش استاد را باز، کم دانشجوو کم میندازیدانشجو ب نیتوپ را در زم دیما با یدر آموزش مجاز .کردم

 یکه ما در چاله ستین نیا یبه معنا نیمطالعه کند و در کالس ارائه کند البته ا شیرا پ سدر دیدانشجو با یعنی

است که به عهده  یآن از موارد ریبحث کردن و نظا ،پرسش کردن ی،نقاد ،لیبلکه نقش تحل میفتیب ییگراارائه

استاد و دانشجو و  ملتعا دیبا نیشود؛ بنابرامحتوا می با انیدانشجو یرسازیاستاد است که باعث درگ معلم و

تنازع  کیآنها  نیب میکن یسع دیبا .خارج شود یکند و از حالت مواز دایپ شیافزا گریکدیبا  انیتعامل دانشجو

 شد جادیکه ا (blendedرکیبی )ت کردیرو نیهم. میرا انجام ده یسازیغن میتا بتوان میکن جادیا یو بحث علم

 :دارد یکه خود انواع دانستیم یو مجاز یاز حضور یبیجلو بود و آموزش را ترکروبه یخودش گام

از  یادو در همان لحظه تعد دنکنیشرکت م یصورت حضوربه انیاز دانشجو یکه تعداد ییها. مانند کالس1

 .گذرانندیآن کالس را م یصورت مجازبه انیدانشجو

یِ عاجتما تیشرکت کنند تا هو یحضور دیچند جلسه اول را همه با انیکه دانشجو ییها. مانند کالس2

 .دنشرکت کن یصورت مجازجلسات را به یو سپس مابق ردیشکل بگ هایی در آندانشجو

ست که ا یمهم یاز راهبردها یکی ،است تیعامل جهینت کهانسان و تعامل آنها  تیعامل شیهر صورت افزا به

کند و  رییتغ دیاب زین یابیارزش عتاًیطب .کند البغ یآموزش یهااز پارادکس یمشکالت ناش نیما را بر ا تواندیم

 یانیپا یابیشارز یراب یامتحان شفاه اراستفاده از ابز ،من یتجربه شخص .آورد یرو یدیجد یهاوهیبه ش دیبا

ست و داشته ا یجنبه آموزش وبوده  یخوب اریبس وهیمتوجه شدم که ش انیبه نظرات دانشجوبود و باتوجه

 ی کرده است.ریجلوگ زین گریاز تقلب و مشکالت د حالنیدرع

 یزشو آمو یفاز نظر فلس یصورت جدو به میمواجه شد بینادر و عج دهیپد نیکه ما با ا میبگو دیبا انیپا در

  ی.خصوص در حوزه آموزشبه مییایب رونیب تیها با موفقچالش نیاز ا میبتوان دیو با میشد ییهادچار چالش

 .میغلبه کن انیجر این بر میبتوان دتریجد شنهاداتیشاءاهلل با پان

  .همه دوستان در سالمت باشند دوارمیو ام دهمیخاتمه م جانیرا در هم حثبنده ب 

.والسالم
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 کلیدی شماره چهار یسخنران

 صفوی اکبریعل سید دکتر

 تیوتربمیتعل فلسفه منظر از الکترونیکی یادگیری فلسفه

 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

ه بحث اری ببحث امروز که در خدمت شما هستیم، بحث فلسفه یادگیری الکترونیکی هست، در این بحث مقد

جهان  هایر ویژگیدو جایگاه فلسفه در این مسئله خواهیم پرداخت، سپس به تحوالت  تیوتربمیتعلاهداف 

گیری های یادو ظرفیت با نگاه به آینده ازیموردنهای رتپردازیم و پس از آن به مهاآینده و جوامع مرتبط می

ان یی را بیکارهاها و راهالکترونیکی در راستای مباحثی که ذکر کردم، اشاره خواهد شد، در آخر هم توصیه

 کنیم.می

م دکتر د، خانخطاب به عروس خو )ره(در ابتدای بحث، خوب است یادی کنیم از شعری که مرحوم امام خمینی 

 : دندگفته بوکردند، خواندند و با امام مطرح میفاطمه طباطبایی، در زمانی که درس فلسفه می

 خواندفاطی که کنون فلسفه را می

 دانداز فلسفه، فا و الم و سین می

 امید من آن است که با نور خدا

 خود را ز حجاب فلسفه برهاند

ت که بدانیم ورود به بحث فلسفه کار سنگینی است و برای منِ مهندس و خیلی افراد اهمیت این شعر این اس

ها ورود کنیم اما ما در حد یک اشارات و دیگر، سخت است که بخواهیم از دیدگاه و درگاه فلسفه به بحث

یکی از خدمت شما هستیم. در همین راستا باید اشاره کنم به  داشته باشدتواند وجود هایی که میظرفیت

های ما، ایرشته، استاد مهندسی کنترل، از دوستان و همقیصد یخاکهای اخیری که جناب آقای دکتر سخنرانی

شده ایشان طوسی داشتند که لینک سخنرانی ضبط نیرالدیخواجه نصدر دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی 

بود و در آن سخنرانی به ارتباط بین  "سفهمهندسی و فل"را در آپارات قرار دادم و عنوان سخنرانی ایشان 
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کنند و هم از جایگاه تاریخی و از مهندسی و فلسفه و ضرورت داشتن نگاه فلسفی برای مهندسین اشاره می

 کنم.مندان توصیه میکند، بنده این سخنرانی را برای عالقهجایگاه نیاز، این بحث را باز می

 ؛تیوتربمیتعلفلسفه و اهداف در 

ای ذهنی، هی جنبههمه خواهیم افرادی را تربیت کنیم که درمی تیوتربمیتعلشاید بتوان گفت که در فلسفه 

د ت و بهبوه سعادبهایی را کسب کنند تا بتوانند بدنی، عقلی، حسی و ... به رشد و بلوغ برسند و شایستگی

ربوط به های مایده "فلسفه"کنیم که زندگی خود، بر اساس باورهای متعالی انسانی کمک کنند و اگر تصور 

 ست، آنگاهادن به آن زندگی های عملی برای رسیراه کنندهتعیین تیوتربمیتعلکند و زندگی متعالی را طرح می

زش و لسفه آموفوانیم توان به بحث فلسفه آموزش و یادگیری الکترونیکی هم توجه نمود. برای اینکه بتبهتر می

ینده و هان آجا بهتر درک کنیم، خوب است ابتدا درک مشترکی از ابعاد فناورانه یادگیری الکترونیکی ر

 های خاص این جوامع پیدا کنیم.ویژگی

 های جهان آینده و جوامع مرتبط؛تحوالت در ویژگی

 وده بته چطور گذش صدسالسال گذشته فناوری در مقایسه با آموزش: ببینیم تحوالت فناوری در  صدکی

ی هوشمند گوش غالباًهمه گوشی دارید و  مثالعنوانبهو آن را با تحوالت در آموزش مقایسه کنیم.  است

ات قدر تغییرچیست؟ چ سال گذشته ابزار ارتباط از راه دور شما چه بود و اکنون صدکدارید، ببینید در ی

ه این زمین گر درمثال دی ؟کرده است؟ نوع کاربری، شکل و ظاهر، استفاده و ... چقدر تغییری داشته است

 وهای پیشرفتهاست؟ خودر چهبود و االن  چهشما  ونقلحملقبل وسیله یا مرکب  صدسالخودرو است، 

سه ت را مقایتحوال گذشته. جواب خیلی روشن است. حاال این صدسالامروز را مقایسه کنید با وسایل نقلیه 

ر بزرگ ت بسیااین است که در فناوری تحوال گذشته، واقعیت صدسالکنید با متد و روش آموزشی ما در 

عنی یگذشته است،  صدسالشبیه  غالباًاما در آموزش، روش و سبک و اجرای ما  بوده استی توجهقابلو 

ند، کنری میبرداکند، بقیه یادداشتنشینند، یک نفر استاد صحبت میای در یک فضای مکعبی میعده

وزش ما ر حوزه آمدادند. چرا دگذشته انجام می صدسالرا هم در  کنند و... . همین شکل و روشمی سؤال

یی هاموزش ویژگیآتوانیم بگوییم نمی وجهچیهبهدچار تحوالت وزین و جدی نشدیم؟ این نقص ماست. 

 یم.ایش نرفتهپن راستا خوب دهد ما در اینیست! این نشان می گونهنیا اصالًدارد که نباید تغییر کند، نه 
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 اشت و دسه سال  پسر بزرگ من حدود دو الی که یزمانهای کامپیوتری فرزندانم: های من و بازیداستان

د، کراده میی استفهای کامپیوترخواندم، ایشان به کامپیوتر دسترسی داشت و از بازیمن داشتم دکتری می

 کم؛ بابا یه ایشان گفتبکرد، پسرم در دبیرستان تحصیل می که یزماندارم حدود پانزده سال قبل،  خاطربه

ه چید بدانید خواهیکنی! مقداری این زمان را کم کن. ایشان گفتند؛ ممقداری زیاد با کامپیوتر بازی می

یریت ازی مدکنم، یک بکنم؟! گفتم؛ چه بازی؟! گفت؛ بابا اینجا من یک کشور را اداره میبازی می

ولید تاید سالح بارم، سایه دارم، دشمن دارم، دوست داستراتژیک است، من اینجا منابع دارم، مردم دارم، هم

ه دارم کا منابعی وانم ب، مالیات دارم و خالصه چنین چیزهایی را من باید بتداشته باشمکنم، باید معدن آهن 

گر فاع کنم، اکنند د، در برابر کسانی که به من حمله میداشته باشمها تعامل پول ایجاد کنم، با همسایه

پاسخ  حاتش چنینابر توضیی اینها را من دارم. در برشود و ... همهباال ببرم نارضایتی ایجاد میمالیات را 

 ست.ها را ادامه بده. این دنیای نسل جدید ادادم؛ باباجان درس کمتر بخوان، همین بازی

 فاهیم ز میلی اشهر هوشمند، شهروند دیجیتال و نسل دیجیتال، دوقلوی دیجیتال: در بحث شهر هوشمند خ

یف و نقش شود، وظایف، تعرهای جدیدی مطرح میشود، بحثعوض می کامالًها زندگی، اصول و روش

ز ار خیلی دهایی دارد؟ ، چیست؟ چه ویژگیداشته باشدهایی که باید شهروند دیجیتال چیست؟ مهارت

شده.  ، بیانهای دیگر من که در سایت وزارت علوم و سایت انجمن یادگیری الکترونیکی هستسخنرانی

معادل  ن، یکمنظور از دوقلوی دیجیتال چیست؟ یعنی اگر تمام اشیا اطراف ما مانند خودروی و ماشی

 ؟چهو شبیه آنها رفتار کنند، اینها یعنی  داشته باشنددیجیتالی 

  شود که یک فراگیر می قدرنیایعنی  جاهمهجایگاه هوش مصنوعی در : جاهمهنقش هوش مصنوعی در

-لی نمیهد و من خیدکند. اینها تحوالتی است که در جامعه آینده رخ میایجاد می جاهمهوحشتی را در 

 خواهم وارد جزئیات شوم.

 کرد یجاد میزندگی دوم و متاورس: زندگی دوم از حدود بیست سال قبل وجود داشت و فضا و محیطی را ا

و االن این موضوع با اسم  دیداشته باشتوانستید خانه، شغل، همکاری و ... در فضای دیجیتال که شما می

جدید و گستردگی جدید و با عنوان متاورس مطرح است. حاال با این تحوالت برگردیم به بحث آموزش، 

ا چه بود؟ اهداف آموزش چه بود؟ کنیم؟! برگردیم به اینکه فلسفه آموزش چه بود؟ تصویر مما چه می

، چیست؟ در فضای اینترنت اشیا یا اینترنت همه چیز، آیا داشته باشندهایی که برای این آینده باید مهارت

 هست.  "نه" صددرصدفرآیندها، اهداف و زندگی متعالی، با شکل گذشته آموزش همخوانی دارد؟ جواب 
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ختلفی مهای بندیستهبرای آینده د ازیموردنهای مهارت بادررابطه با نگاه به آینده؛ ازیموردنهای برخی مهارت

 شود.است ولی خیلی از اینها در همین چهارچوب خالصه می

  :انش یک دگستردگی دانش و پراکندگی آن و تنوع مباحث، بحث مدیریت  بهباتوجهمدیریت دانش

 است.  تیوتربمیتعلهایی که در فلسفه مهارت ضروری برای زندگی متعالی و ویژگی

 )تفکر انتقادی / حل مسئله )خالقیت 

 های ارتباطیمهارت 

  یریپذانعطافکار تیمی و 

 های دیجیتالمهارت 

  العمرمادامیادگیری مستقل و 

 اخالق و مسئولیت 

یای برای دن نیم پسکصحبت می تیوتربمیتعلبه فلسفه است، اگر راجع ازیموردنهای ذکر شده همگی مهارت

 .میداشته باشها برنامه امروز باید برای این مهارت
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بود  ه قرارکهای کشور داشتم حدود دو سال قبل از کرونا، یک سخنرانی برای معاونین آموزشی دانشگاه

رتر انشگاه بدین بیست بآموزش الکترونیکی برایشان صحبت کنم و سپس، از دیدگاه جهانی بگویم. از  بادررابطه

یج آن ی از نتاادول، گوشهآموزش الکترونیکی دارند را پیدا کردم. در این ج بادررابطههایی را که دنیا سیاست

ا همان سالهه تهران در یک مقاله در کنفرانس یادگیری الکترونیکی در دانشگا صورتبههم  که بعداً  مطالعات

ا با هانشگاهدملی و جهانی از دیدگاه این ام. تحوالت پیش روی آموزش عالی در سطح چاپ کردیم، آورده

ینکه ن برای اایند. مها مجبور شدند در این فضا بیباشد، نه زمان کرونا که خیلیپنج سال قبل می_نگاه چهار

صصی شدن تخ مثالًکردند.  دیتأکبیشتر  صراحتبهها ها را کدام دانشگاهام کدام اولویتتر باشد نوشتهواضح

نیا مطرح پنسیلوا وزش راپذیری در حوزه دانش و آمعلوم را استنفورد، دوک و پنسیلوانیا گفتند، نیاز به انعطاف

و  وک گفتنددنیا و گذاری در حوزه آموزش و تسهیل دسترسی به آن را میشیگان، پنسیلواکرده، افزایش سرمایه

فلسفه  کسانی دغدغه در سطح ملی و جهانی است، پس اگر روی آموزش عالیتحوالت پیش عنوانبه... اینها 

 کنند.  ی امروز توجهسازی آن اهداف باید به این نکات و نیازهادر پیاده قطعاًرا دارند  تیوتربمیتعل

 

 

در همین مقاله و بر اساس همان مستندات من پیشنهادات این چند دانشگاه برتر را بررسی کردم. پیشنهاداتشان 

توان که یادگیری الکترونیکی را جدی بگیرید و بسیاری از نیازها را در بستر یادگیری الکترونیکی میاین بود 
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های یادگیری را هایی دارد؟ این قابلیتمحقق کرد. یادگیری الکترونیکی برای مواجه با آن تحوالت چه قابلیت

 ام. ها در جدول آوردهاز زبان هر یک از این دانشگاه

برای  ین موارداکنیم ممکن است برخی فکر کنند ها و رویکردها صحبت میبه پروژهقتی راجعگاهی اوقات و

کر ذکه باال  عمده مواردی باًیتقرزنم که پذیر نیست، در اینجا یک مثال عملی میی امکانراحتبهآینده است و 

را کسب  آلمان صنعتی درسدن. من حدود سه سال قبل، فرصت مطالعاتی به دانشگاه شده استشد، در آن پیاده 

یری گبا جهت طالعاتها اولی که به آنجا رسیدم با آقای پروفسور شوب، استاد مدیریت و فناوری اکردم و ماه

-یلیخرم و گفت ها داهای در این حوزمند شد به اینکه من سابقهآموزشی آلمان، آشنا شدم و ایشان خیلی عالقه

ای سال هتخصصش سال ندارم. چون زبانهمکنند و من زیاد درست درک نمیها در دانشگاه ما، این موارد را 

دوره  VCL (virtual collaborative learning)ای را تعریف کردیم به نام در این حوزه بود یک دوره

 کمیلی ازتیالت مجازی یادگیری مشارکتی. از دانشگاه صنعتی درسدن پانزده دانشجو و پانزده دانشجوی تحص

ود، بکالس معکوس  صورتبهاه شیراز را انتخاب کردیم، جلسه برای یک ترم برگزار شد، این جلسه دانشگ

های هوتبدیل به گر های اولیه را برایشان شرح داد،پروفسور، مطالبی آماده برایشان گذاشته بود، راهنمایی

ب پیکر انتخامحقق، یک نفر اس عنوانهبرهبر، دو نفر  عنوانبه، یک نفر نفرهپنجهای شدند و در گروه نفرهپنج

دید، با ارد یک شرکت شوگفتند شما می مثالًبود،  محورمسئلههای مسئولیتی داشتند، بندیشدند، یعنی دسته

نی کنید؟ یعکت میریزی کنید، حال چگونه حرخواهید برنامهمی آمدهشیپهایی، با تحوالت چنین ویژگی

را  وگوهاگفت، زمانناهم( و هم زمانهمآنالین ) صورتبه، پروژه محور و تیم محور بود. محورمسئله کامالً

دوره  قدرنیادند، دادادند، پایان ترم هم گزارش مفصل میدادند، هر یک ماه یکبار گزارش کار میانجام می

وری های حضهارگاکک هفته خوبی بود که دولت آلمان نود درصد هزینه تیم ایرانی را به آنجا داد و به مدت ی

ادامه  ا سه ساله را تها صحبت کنند. این یک تجربه عملی است. این دوررا هم برگزار کردند تا در مورد یافته

ر از یک نفر ناظ ش چنددادیم، یعنی در سال بعد ده نفر از دانشگاه شیراز، ده نفر از دانشگاه درسدن، سال بعد

 ده.هایی هم اجرا شپس این ابزارها وجود داشتند و نمونه کشور اروپایی دیگر هم اضافه شد.

 Erasmus plusهست، پروژه از جنس  UNITELپروژه دیگری که خوب است به آن اشاره کنم، پروژه 

های حوزه دانند که اتحادیه اروپا برای همدلی و همکاری بیشتر بین دانشگاههست دوستانی که آشنایی دارند می

دادند و بعد کرد که چند دانشگاه اروپا باید با هم انجام میرا ارائه می Erasmusهای اتحادیه اروپا طرح

Erasmus plus های اروپا با چند دانشگاه دیگر مثل ایران و چند دانشگاه از کشورهای را برای اینکه دانشگاه
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در این نام،  telبود،  UNITELها ها را جلو ببرند، گسترش دادند. یکی از طرحمنطقه بتوانند انجام دهند و طرح

است، دقت کنید هدف، آزمایشگاه مجازی است که  technology enhanced learningمربوط به 

-های بینها و مشورتها، کمکهای ایران، فنالند، ترکیه، اسپانیا و ... هستند. پس حرکتتعدادی از دانشگاه

های مهم آموزش در همه جهان ر الکترونیکی جزو اولویتالمللی در راستای آموزش مبتنی بر نیازها بر بست

 هست.

 های زیر مراجعه کنید؛توانید به سایتجهت کسب اطالعات بیشتر می

https://www.coursera.org/ 

 https://www.edx.org/ 

 https://elearning.msrt.ir/ 

 http://elearningassociation.ir/ 

 https://www.wolframalpha.com/ 

 https://phet.colorado.edu/en/ 

 https://vlab.hubshiraz.ir/ 

 ها و راهکارها:توصیه

دانشگاه  بارنیاولکه برای _ای که در بیست سال گذشته ای که در زمان کرونا اتفاق افتاد و تجربهتجربه بهباتوجه

های مرتبطی چون کنفرانس یادگیری الکترونیکی که شانزده و بعد کنفرانس _میکرده بود یاندازراهمجازی را 

تجربه اینها  بهباتوجهاندازی شد، اندازی کردیم، انجمن یادگیری الکترونیکی در یازده سال قبل راهسال قبل راه

-از ابزارها استفاده نمی ی که روی آموزش عالی کشور گذاشت کوچک بود، شاید کمتر از ده درصد نیزراتیتأث

زد، مدیریت آموزش کشور در پاندمی کرونا را تجربه کردید، این کردند اما کرونا اتفاقات بزرگی را رقم 

های آموزش و یادگیری و ابزارهای الکترونیکی را نشان داد، باعث شد همه اقشار بخش کوچکی از ظرفیت

ها بهبود پیدا کرد، حجم بزرگی از محتواهای یرساختهای خوبی را کسب کنند، زدانشگاهی حداقل مهارت

بسیار ارزشمند ضبط و نگهداری شد، بخشی از قوانین و مقررات آموزشی بهبود پیدا کرد و مجوزهایی برای 

، الزم داریم در میداشته باش. االن الزم داریم حفظ این تجارب و تولیدات دیجیتال را داده شدتحوالت آینده 

پذیری، ترغیب و تشویق در استفاده از فناوری را زیاد ت به طور گسترده بازنگری کنیم، انعطافقوانین و مقررا

ها را بتوانیم بیشتر ها و بازنگری روشها و آموزش مهارتکنیم، ضرورت دارد که درک مفاهیم و ظرفیت

 میتفعالیت محور، ، محورمسئله، پروژه محورشده، سازیها که آموزش شخصیگسترش دهیم، بازنگری روش

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://elearning.msrt.ir/
http://elearningassociation.ir/
https://www.wolframalpha.com/
https://phet.colorado.edu/en/
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کنم، برای چه باید می دیتأکها را ما باید جدی بگیریم. ، کالس معکوس و ... تمام این مفاهیم و ظرفیتمحور

خواهیم افرادی را ما می تیوتربمیتعلها را یاد بگیریم؟ چون ما در ابتدای بحث هم اشاره کردیم، در فلسفه این

ها را کسب کنند تا بدنی و عقلی به رشد و بلوغ برسند و شایستگی های ذهنی،تربیت کنیم که در همه جنبه

بتوانند به سعادت و بهبود زندگی خود بر اساس باورهای متعالی کمک کنند و تصور ما این است که فلسفه، ایده 

 بهتوجهباکند. های عملی رسیدن به آن را بیان میراه تیوتربمیتعلکند و مربوط به زندگی متعالی را مطرح می

 تیوتربمیتعلتحوالت جهانی، فلسفه آموزش الکترونیکی کمک به این اتفاق و نیازی است که در اهداف فلسفه 

 متناسب با تحوالت جهانی وجود دارد.

 با آرزوی موفقیت و پیروزی
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  :لاو پنل

 فلسفی آموزش بیینت

 مجازی
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 هویتی ایران معاصر یهاچالشآموزش مجازی در سایه 
 دکتر بابک شمشیری

 دانشگاه شیراز یعلمئتیهعضو 

bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir 

 

 

 

 چکیده

 یریکارگبهل برای تمای، ارتباطی و اطالعاتی یهایفناورروند دو دهه گذشته و گسترش فضای مجازی و  بهباتوجه

در دو سال  ژهیوبهبوده است.  رشدروبهآموزشی در سطح جهان و ایران  یهابرنامه ارائه منظوربهاین فضای مجازی 

شرایط  بهاتوجهبکرونا، استقبال و گسترش آموزش مجازی بسیار باال رفته است. در واقع  یپاندمگذشته با شیوع 

نیاز به مطالعات  تنهانه رونیازابا آن مواجه شد.  بستهچشم، آموزش مجازی یک ضرورت است. اما نباید آمدهشیپ

 تماعی آنفی و اجبه بررسی ابعاد فلس تأملمربوط به چگونگی توسعه و گسترش سریع آن داریم، بلکه الزم است با 

و  مشکالت فتندرنظرگرمقاله حاضر در صدد بوده است تا موضوع آموزش مجازی را با  رونیازانیز بپردازیم. 

قد و در ایران، مورد ن تیوتربمیتعلماعی جتا - یمربوط به مبانی فلسف یامقوله عنوانبهان هویتی ما ایرانی یهایژگیو

اره در یران هموی اهجامع. تجربیات تاریخی ایرانیان در دوره معاصر حکایت از آن دارد که دهدیم بررسی قرار

ست. اراط و تفریط شده اضر، دچار افهای حگفتمان ریتأثتحتوارداتی،  عمدتا  نوظهور و  یهادهیپدی با مواجهه

و  هاهیرماسمنابع و ، هایانرژ هدررفتندر خیلی از موارد باعث رکود، پس رفت و  هاطیتفرکه این افراط و  یطوربه

که با  دهدیمهاد در نتیجه کند شدن و یا به تعویق افتادن روند رشد شده است. به همین دلیل، مقاله حاضر پیشن

وازن با تقدانه و متخردمندانه، من یامواجهههویتی آن، بایستی  یهایژگیوشناخت عمیق از جامعه امروز ایران و 

ود شکمل در نظر گرفته مآموزشی  عنوانبهآموزش مجازی در شرایط فعلی  کهیطوربهآموزش مجازی داشته باشیم. 

 فعلی. یهاآموزشو نه آموزشی جایگزین برای 

 ایران تیوتربمیتعلهویتی،  یهاگفتمانآموزش مجازی، فضای مجازی،  ن کلیدی:واژگا
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 بیان مسئله

زه نظر در ایران، هم در حو تیوتربمیتعل یهاموضوع نیترجیرادر طول دهه گذشته موضوع آموزش مجازی به یکی از 

وص آموزش بسیاری است که در خص یهاپژوهشو هم در عمل تبدیل شده است. از جمله شواهد آن مطالعات و 

  .اندشدهگذشته انجام  یهاسالمجازی در 

 صل موضوع وابیش از آن که به  ،و مطالعات انجام شده در خصوص آموزش مجازی هاپژوهشبسیاری از  اصوال 

. اندمودهنتحققش توجه  آن و موانع موجود بر سر راه یریکارگبهبه چگونگی  ، عمدتا  و چرایی آن بپردازندی چیست

 نامهپرسشیک  یسنجروان(، در مقاله خود به بررسی کفایت ۱۳۹۶) زادهینقافشارپور و ، برای مثال کوهپایه زاده

به  شودیم مربوط گرید. نمونه اندپرداختهتدوین شده برای ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی 

 یزیربرنامه یهامؤلفه یبندتیاولوسندگان در مقاله خود به شناسایی و (، نوی۱۳۹۳) نیستانی و ببری، مقاله دارابی

 یریکارگبه ود را به چگونگیمقاالت که توجه خ دستنیازا. اندپرداختهراهبردی در دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان 

، جیر و رضایی قلعهعباسی اسف ؛۱۳۸۴، نصیری و فتحی واجارگاه) ، بسیار زیاد استاندداشتهمعطوف  آموزش مجازی

۱۳۹۰ .) 

مجازی  یهاآموزش، و گسترش و توسعه اجباری ۱۹و اپیدمی بیماری مسری و کشنده کووید  یپاندم بهباتوجه

و سال دعمومی و مدارس در طی  وپرورشآموزشبلکه سرایت آن به ، و مراکز آموزش عالی هادانشگاهدر سطح  تنهانه

 افزایش یابد.  شدتبهپژوهشگران و متخصصان آکادمیک به این قلمرو مطالعاتی گذشته باعث شد که توجه 

است  ان نماندهایران نیز پنه تیوتربمیتعلالزم به ذکر است که در این میان، موضوع آموزش مجازی از دید فیلسوفان 

در مقاله خود به بررسی  ،(۱۳۸۹) . برای مثال ضرغامیانددادهنیز به آن توجه نشان  نظرانصاحبو این گروه از 

ت از عبارت اس . نمونه دیگرنظر فلسفه وجودگرایی پرداخته استتربیت از م یهاهدفنسبت بین آموزش مجازی و 

 یهاشبکهآموزش مبتنی بر  یشناسمعرفت( با عنوان مطالعه مبانی ۱۳۹۸) صیف و فاطمیان، مقاله سرمدی، ضرابیان

ازی، مج بستر آموزش عنوانبهاجتماعی  یهاشبکهکه  اندگرفتهندگان نتیجه نویس، اجتماعی مجازی. در این مطالعه

 ابزاری قوی برای یک محیط آموزشی هستند. 

ز اخورداری الزام بر وتاکید بر مزایای آموزش مجازی، ضرورت  عمدتا  ، دیآیمآنچه که در اکثر این مطالعات به چشم 

ه در کن، آنچه ن میا. در ایر نظام آموزشی ایران استآن و یا حداکثر اشاره به موانع و مشکالت تحقق و توسعه آن د

جه به وت، تامل و تمحسوس اس یروشنبهادبیات پژوهش مربوط به این حوزه مطالعاتی کمتر دیده شده و فقدان آن 

 .باشدیمایران  یجامعهدر تعامل با بافت و بستر اجتماعی  خصوصبهآموزش مجازی  یهاضعفاشکاالت و 

درسی و  یهابرنامهغییر در تآن هر نوع نوآوری و یا  تبعبهی درسی و آموزشی و ، هر برنامهمیدانیمکه  طورهمان

تنها  توانینمی را درسی و آموزش یهابرنامه(. ۱۳۹۸ی،شکوه) آموزشی موجود باید مبتنی بر مبانی اجتماعی باشد

لکتیک یز در تعامل و دیانمبانی فلسفی  اصوال طراحی و اجرا کرد. ، یشناختروانمبانی فلسفی و حتی  برهیباتک

، تیوتربمیتعلله فلسفه کاربردی و مضاف از جم یهافلسفه. به تعبیر دیگر، رندیگیمدوسویه با مبانی اجتماعی شکل 

نا عی، نه معز مبانی اجتمادر عمل، فارغ ا تیوتربمیتعل. فلسفه رندیگیمبا نظر به جامعه و الزامات اجتماعی شکل 

 دارند و نه کارایی.
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 در دوره معاصر، ژهیوهبهویت ایرانی  یهاچالشو  هایژگیو درنظرگرفتنبر اساس مطالب فوق این مقاله قصد دارد با 

 چگونگی مواجهه با آموزش مجازی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 

 بحث اصلی

 هویت ایرانی در دوران معاصر یهاچالش

 عنوانهب شروطیت به بعداز عصر م خصوصبه، سونیااگر وضعیت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان از دوره قاجاریه به 

است.  اجه بودهمو هاییچالشاز آن زمان تاکنون همواره هویت ایرانی با مشکالت و  ،دوران معاصر ایران در نظر آوریم

از بعد  اندتعبارعد ب. این سه باشدیمدر واقع از آن زمان تاکنون هویت ملی و فرهنگی ایرانی، دارای سه بعد عمده 

 تجدد خره بعد( و باالبعد از اسالمعناصر مربوط به ) عناصر مربوط به ایران پیش از اسالم(، بعد اسالمیت) ایرانیت

، سونیات به ه مشروطیایران با دنیای غرب متمدن یا به تعبیر قدما همان فرنگ(. از دور یبه مواجههعناصر مربوط )

ان ، سه گفتمهاکشمکشی این تعارضات و تعارض وجود داشته است. در میانه همواره بین این سه بعد کشمکش و

ه و عبور سیدن به پیشرفت و توسعاز منظر این گفتمان، تنها راه ر .نخست گفتمان فرنگی شدن. اندگرفتهشکلاصلی 

 (.۱۳۹2رجایی،) فرهنگ غرب مدرن است یوچراچونیب، پذیرش هایافتادگعقباز 

 ر حکومتگفتمان در عص . اینقراردادخود  یهاتالشو  هاآرماندومین گفتمان، تمدن ایران پیش از اسالم را محور 

نقالب ابعد از  خصوصبهپهلوی تا حد زیادی گسترش پیدا کرد و مورد حمایت حاکمیت نیز بود. سومین گفتمان که 

ز منظر امیت است. اسالم و اسال استقبال و ترویج قرار گرفته است، گفتمان بازگشت بهموردتوجه، از سوی حاکمیت 

 ریپذامکاناسالمی  از طریق ساخت تمدن نوین یماندگعقباز  رفتبروناین گفتمان نیز، راه پیشرفت و توسعه و 

مختلف  یهادورهدر  هاگفتمانترویج و تبلیغ هر یک از این  رغمیعل(. واقعیت این است که ۱۳۸7است. )شمشیری، 

 یهمعجاا نکردند و همواره غلبه کامل بر جامعه پید هاگفتماناز این  کدامچیهوقت،  یهاحکومتعصر حاضر توسط 

، هآگاهان، شمندانهتعادل، توازن و تلفیق هو متأسفانهان معاصر در حال نوسان بین این سه گفتمان بوده است. ایر

ی امعهج. نتیجه اینکه اصل نشده استبه هریک ح مربوط یهاگفتماننیز بین این ابعاد و  یبخشتیو رضاخردمندانه 

درن مت و ترقی غرب پیشرف از یماندگعقباز  حاصل ریتحقایرانی در عصر جدید خود همواره از یک سو در احساس 

-ی از دستواهمه وود و از طرف دیگر در ترس ی تمدنی خگذشته دادندست ازو اندوه  حسرت در گرید یاز سوو 

ش به و خودآگاه پنهان ناخودآگاه یهاهیالدادن هویت دینی و اسالمی خود بوده است. و این هر سه وضعیت در 

ای ما ، خلقیات و رفتارههاقضاوت، هازهیانگ، احساسات، هاشهیانددر  کهیطوربهاست.  گرفتهلشکاشکال مختلف 

حساس تار و اکرد، دچار عذاب وجدان و ترس شده و پشیمان از رف فروکشایرانیان، به طور مستقیم از شیفتگی 

و با  شیفته شده ن غربی، مفتون و. گاه در برابر مظاهر تمدشوندیمدیده  میرمستقیغو  یبیخودتخرخود، دست به 

، تحلیل کالمکی. در میزنیمو بعد از آن که هیجان حاصل  میرویمشوق و شوری باورنکردنی به استقبال آن مظاهر 

 است.  مانیتیهوناصر و ابعاد عی با در مواجهه هاطیوتفرافراطاقدامات و احساسات ما ایرانیان، حکایت از ، رفتارها
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 نتیجه گیری

نیز اتفاق افتاده  تیوتربمیتعلمربوط به  یهاموضوعقلمرو  در طیوتفرافراطاحساسی مبتنی بر  یهامواجهه گونهنیا

تالش  و باهمتس جدید مدار سیتأسمدرن نیز که در ایران با دارالفنون آغاز شد و با  تیوتربمیتعل اصوال است. 

گ رت فرهنوزا سیتأسرش پیدا کرد و در نهایت منجر به رشدیه، توسعه و گست رزاحسنیمافرادی همچون مرحوم 

ی بعد تجدد هویت ایرانی دهندهشکلمظاهر تمدن غرب و  نیترمهمجدید گردید، از جمله  یهادانشگاهسپس 

اه مدرن، همر وپرورشآموزشی ایران با ی جامعهگفته شد در این قلمرو نیز مواجههکه  طورهمان .شودیممحسوب 

فرهنگی  نقالب و فضایامدارس دخترانه در پیش از  یهالباسبوده است. ایجاد مدارس مختلط، فرم  طیتفروافراطبا 

یا هبی بودند. گوسنتی و مذ شدتبهی ایران ایطی که هنوز بخش وسیعی از جامعهآن زمان در شر یهادانشگاه

 یهالباس مدارس مختلط و با تغییر یاندازراهبر این تصور بودند که با  هااستیساین نوع  زانیربرنامهمروجین و 

غرب پیش  یپاپابهپا به  تواندیمجبران خواهد شد و  اشیماندگعقبمتحول شده و  سرعتبهی ایرانی افراد، جامعه

 برود تا جایی که حتی از غرب نیز پیشی بگیرد. 

ز می، مراکم جمهوری اسال. از یک سو در نظامیابوده ییهاطیتفردر بعد از انقالب نیز همچنان شاهد چنین افراط و 

 و ازدیاد عه تمدنی غرب در ایجادگویی راز موفقیت و توس. تکثیر شدند گونهقارچو  شدتبه هادانشگاهآموزش عالی و 

ست که نیم. جالب اک سیتأسدانشگاه  میتوانیمبوده و ما نیز برای رسیدن به تمدن نوین باید تا  شیهادانشگاه

مکانات گسترش پیدا کردند. چرا که به ا هارشتهبیش از سایر  یانسانعلوم یهارشته، هادانشگاهازدیاد  ریتأثتحت

رن غربی مد یانسانعلومخاصی نیاز نداشتند. این در حالی است که برعکس، نوعی بدبینی، مخالفت و حتی ستیز با 

 بوده است. رشدروبهبعد از انقالب  یهادههدر 

وط به وارد مربز جمله مای ما ایرانیان با مظاهر مدرنیته مربوط به چگونگی مواجههبا نظر داشت به این نوع تجربیات 

 گی احساسی در برابر غربی نوعی شیفتدهندهانعکاساز سویی که  گذشته یهادههمدرن، در طول  تیوتربمیتعل

 ربی بودهتمدن غ ورزانه با غرب ودی بدبینانه و خصومتر تجلی برخورمدرن و مظاهر مدرنیته بوده و از طرف دیگ

ناصر و نیته و عبا مدر ی درستی در مواجههد کرد. نگرانی از اینکه آیا شیوهاست، ناخواسته ما را دچار نگرانی خواه

شان ه نیرش مدرنیته توجو تحوالت حاصل از پذ هاشرفتیپ؟ البته جا دارد که به میاگرفتهآن در پیش  یهامؤلفه

بر  ی مبتنیهی ناشی از مواجههابیآسکه اشکاالت و  شودینمداده و از آنها غافل نشویم. اما این توجه مانع از آن 

 را نادیده بگیریم.  طیوتفرافراط

ند چا موضوع آموزش مجازی هم که از بطبیعی است که  کامال ، آمدهعملبه یهالیتحلتوضیحات و  بهباتوجهاکنون 

 یبا نگران پیدا کرده است، باید یاندهیفزای بحران کرونا، رشد و توسعه ریتأثو تحت ایران مطرح شده سال پیش در

 بعا  طکه  تیوتربمیتعلمتخصصین، دانشگاهیان و کارشناسان  خصوصا  ی ایرانی مواجه شد.نگرانی از اینکه جامعه

ی برای مسیر میان برعنوان بهی آن شده و آن را ی شیفتهسادگبهی رشد، توسعه و رقابت با غرب را دارند، دغدغه

که معایب و  شودیمعث و رسیدن به جایگاه تمدنی غرب تلقی نمایند. این امر از یک سو با هایماندگعقبجبران 

 ردند.نتی آن غافل گآموزشی حتی انواع س یهاتیظرفو دیگر  هافرصتاشکاالت آن را نبینند و از سوی دیگر از 

راه افراط را در پیش گیریم که به تعبیری  یقدربهی با آموزش مجازی این است که در مواجهه تریجدنگرانی 
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را  هایماندگعقببرباییم با این نیت که جبران  هایغربکاتولیک تر از پاپ گردیم و سعی کنیم که گوی سبقت را از 

در این راه تا جایی پیش برویم که بیش از و  میکنچیرگی پیدا  مانیتیهوکرده و به این وسیله بر احساس ضعف 

مشکالتمان حل نشود بلکه  تنهانهگردیم و در نتیجه بر خالف تصورمان،  شیهایینارساو  هاچالشگرفتار  هایغرب

 دوچندان هم گردد. 

ین ا درن دست کشید؟مبخشی از دنیای  عنوانبهمجازی  آموزشاکنون پرسش این است که چاره چیست؟ آیا باید از 

ا دنیای بی هویتی ههفته شد، بهترین راهکار در مواجکه گ طورهمانبرخورد نیز برخوردی تفریطی با موضوع است. 

رزیابی به معنای ا) نتقدانهم، خودباورانه، نگرانهندهیآخردمندانه، ، آن، برخوردی منطقی یهامؤلفهمدرن غرب و 

کپارچه مبتنی بر تعادل و توازن و تلفیق و ی یامواجهه گریدعبارتبهاحساس و هیجان است.  دورازبهمنصفانه( و 

دین بجازی، این سخن مسالمی. در مورد خاص آموزش ا - یکردن عناصر هویتی مدرن با عناصر هویتی سنتی ایران

و  هاهشیاندی جامعه، تاریخ وتربیتتعلیممعناست که بهترین رویکرد تلفیق متوازن آموزش مجازی با میراث غنی 

فعلی  تیوتربمیتعلبدیلی برای  عنوانبهاست. باید توجه داشت که آموزش مجازی را نه  یوتربیتتعلیمرویکردهای 

 عنوانبهد ش مجازی نبایاز فضای مجازی و آموز نی؛ بنابرامکملی تلفیق شونده با آن در نظر گرفت عنوانبهبلکه 

م ا بخواهیموضوع ر نی. اگر اتفعلی در نظر گرف یهانقص کنندهجبران. بلکه باید آن را مکمل و ادکردیرقیب و بدیل 

 عنوانبهدر چارچوب هویت فرهنگی و ملی ایرانی تحلیل کنیم، معنای این سخن آن است که آموزش مجازی 

 یو حتت اسالمی، یرانیتعنصری مربوط به تجدد باید بتواند در تعاملی متوازن و متعادل و به شکلی سازوار با ابعاد ا

 سایر ابعاد تجدد، تلفیق و یکپارچه گردد.
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 چکیده

 یده است.ه انجام رسب آنبا  یانتقاد یامواجههسم و یبرالینول یتیتبیین فناوری در فلسفه ترب باهدفتحقیق حاضر 

تحقیق نشان  یهاهافتیتحقیق تحلیل مفهومی و انتقادی استفاده شده است.  یهاروشبرای رسیدن به هدف فوق، از 

ین اذاشته است. گگری از خویش به نمایش  میخودتنظاز جنس بازرسی و  یاچهرهکه فناوری در این فلسفه  دهدیم

ساس یک ات که بر اس آنپیشنهاد تحقیق  اساسنیبراخود را در نظام تربیتی ما نمایان کرده است.  یاگونهبهچهره 

یرد تا صورت گ یتیدر نظام ترب ربطیذالزم به اعضای  یبخشیآگاهچارچوب نظری مناسب و بر محور تفکر انتقادی، 

 ده است.رائه شبا این چالش داشته باشند. این چارچوب در بخش پایانی مقاله ا یمنطق یبتوانند مواجه ا آنان

، یسازمقاوم، ینیآفر، حساسیت یبخشیآگاهفناوری، تفکر انتقادی،  فلسفه تربیتی نولیبرالیسم، واژگان کلیدی:

 چارچوب نظری
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 مسئلهبیان 

یک  عنوانبهنولیبرالیسم  حاکم شد. تیوتربمیتعل یهانظامبر  ۱"نولیبرالیسم "ی آخر قرن بیستم ایدئولوژی از دهه

است که آزادی فردی را بر عدالت  سیاسی، خیزش نوعی فردگرایی رقابتی و انحصارطلب یهمکتب فکری و فلسف

 "، ۳"میلتون"، 2"هایک"با آثار متفکرانی مثل  ۱۹۳۰ دهد. این نگرش از دههاجتماعی و برابری اولویت می

عملی  در عرصه "تاچر -ن ریگا"با ائتالف سیاسی  ۱۹۸۰و  ۱۹7۰ یهمطرح شد و از ده5 "بوکانن " و ۴"فریدمن

کوچک از نمونه  یهادولتسازی و شعار سازی، سیاست عدم مداخله، بازار و تجارت آزاد، تجاریقوت گرفت. خصوصی

به فناوری نگاه خاصی دارد و این پدیده را  های مختلف اجتماعی است. نولیبرالیسمنولیبرالیسم در عرصه یهااستیس

. از آن جایی که مصادیقی از نولیبرالیسم در نظام تربیتی ما ظاهر داندیمیش خو یهااستیسعامل مهمی در تحقق 

 متأثر( و فناوری نیز از همین فلسفه 2۰2۰و محمدی و میرزامحمدی،  2۰۱7میرزامحمدی و محمدی، )شده است 

یتی صورت نظام ترب گذاراناستیسمناسب نسبت به این پدیده در  یبخشیآگاهبایستی  رسدیمشده است، به نظر 

مراتب فوق، در  بهباتوجهمقاومت کنند.  تیوتربمیتعلگیرد و آنان در مقابل پیامدهای این نوع نگاه به فناوری در 

است: الف( سیمای فناوری در فلسفه نولیبرلیسم  شدهیبندصورتپژوهشی به شرح زیر  سؤالتحقیق حاضر دو 

 داشت؟ تیوتربمیتعلپیامدهای فناوری نولیبرالیستی در معقول با  یامواجهه توانیمچگونه ب(  چگونه است؟

 

  روش 

 یی(گاه فوکو)با ن ید(، و انتقایر مفهومیپژوهش در تدوین این مقاله مشتمل بر تحلیل مفهوم )از نوع تفس یهاروش

 سؤال . در پاسخ بهاندشدهل یلتح ...و  یسم، فناوریبرالیمانند نول یمیاول مفاه سؤالدر پاسخ به  اساسنیبرا. باشدیم

 .اندگرفتهار شور ما مورد نقد قرک یتیدر نظام ترب آن یاربردهاکسم و یبرالیدر فلسفه نول یز فناوریدوم ن

 

  هایافته

 پژوهش )سیمای فناوری در فلسفه نولیبرلیسم چگونه است؟( اول سؤالمربوط به  یهاافتهی

. فوکو بر مبنای ردیگیمقرار  موردنظرن فلسفه از دیدگاه فوکو در این جا ابتدا نولیبرالیسم، و سپس فناوری در ای 

زیست قدرت( و سیاست انجام داده است، تحلیلی متفاوت از نولیبرالیسم  عنوانبهبندی بدیعی که از قدرت )صورت

به چاپ رسیده است، به تبارشناسی  تولد زیست سیاستهایی که با عنوان دهد. او در مجموعه سخنرانیارائه می

یک ایدئولوژی نیست،  عنوانبهاو در تبارشناسی نولیبرالیسم در پی نقد آن  (.۱۳۹۴پردازد )فوکو، دولت نولیبرال می

(. 2۰۱۳بلکه در پی تحلیل چگونگی ساخت نظام خاصی از حقیقت در پرتوی ارتباط قدرت/ دانش است )والنشتاین، 

داند و به بررسی آن در می ۶"نوع خاصی از عمل" عنوانبهبسیار فراتر از یک ایدئولوژی سیاسی و  فوکو نولیبرالیسم را

                                                           
1-Neo-liberalism 
2- Hayek  
3-Milton 
4- Friedman 
5- Buchanan 
6- Mode of Action  
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یکی از پیروان فوکو، معتقد است که برای  عنوانبه( 57و  5۴:  2۰۱۳) پردازد. اوکساالروابط عینی زندگی افراد می

فراگیر برای فهم خودمان و واقعیت سیاسی که در  قالب عنوانبهتحلیل نولیبرالیسم باید فراتر از سیاست و حکومت )

نولیبرالیسم در پی تحلیل چگونگی  یهفوکو در مطالع نی؛ بنابراکنیم، و در سطح تولید واقعیت( برویمآن زندگی می

های فوکو معتقدند ( در قالب اندیشه2۰۰۴قدرت و سیاست است. السن و دیگران ) یهتولید واقعیت در روابط پیچید

ام اسمیت نیست، نولیبرالیسم نولیبرالیسم آد"یبرالیسم کالسیک تفاوت بارزی با نولیبرالیسم دارد. به قول فوکو، که ل

که لیبرالیسم کالسیک مدافع انسان خودمختار و (. درحالی۱۸7: ۱۳۹۴)فوکو،  "...  مبتنی بر بازار نیست یجامعه

هویت افراد  یکاردستدولت برای تنظیم جوامع از طریق دولت کوچک بود، نولیبرالیسم مدافع دخالت غیرمستقیم 

شناسی است. تغییر از انسان اقتصادی خودمختار های نولیبرالیسم به دلیل چرخش در انساناست. تغییر در سیاست

نولیبرالیسم. یکی از اصول مهم مشترک متفکران  یکاردستلیبرالیسم کالسیک به انسان اقتصادی رقابتی و قابل 

( معتقد است ۱۳۹۴رال، اعتماد به مکانیسم بازار آزاد در تضمین کامیابی اقتصادی و آزادی فردی است. فوکو )نولیب

گر است. البته مداخله نه در که نولیبرالیسم بر خالف لیبرالیسم کالسیک متضمن دولتی فعال، هوشمند و مداخله

رایط آن. تا اینجا نولیبرالیسم همگام با اردولیبرالیسم ای و شهای زمینهنتایج و سازوکارهای بازار، بلکه در سیاست

 است، ولی بین این دو تفاوت وجود دارد.

مداوم، افراد را به  7"های بازرسیفناوری"های نوین قدرت همانند نولیبرالیسم سعی دارد تا از طریق فناوری

های الزم برای تحقق سرمایه انسانی مهارتها و مداوم برای دستیابی به شایستگی صورتبهکارفرمایانی بدل کند که 

در حال کنترل خویشتن هستند. در مقابل فناوری سنتی حکومت که مبتنی بر سلطه  و رقابت در شرایط نابرابر و

کند. فناوری خود ناظر به پرورش سوژه تعبیر می "فناوری خود"شود که فوکو از آن به بود، فناوری نوینی ظاهر می

ای نوین قدرت همانند استانداردسازی، پایش عملکرد و ارزیابی مداوم است و هدف آن پرورش نوع از طریق کارکرده

(. 2۰۰۰)شور و رایت، « کنندافرادی مدیر بر خویشتن که خود را تسلیم پایش مداوم می»خاصی از سوژه است: 

ف آن نه ایجاد محدودیت و فوکو ارتباط تنگاتنگی با مفهوم زیست قدرت دارد که هد یهفناوری خود در اندیش

 راهسربهقهریه، بلکه اعمال انضباط بر زندگی افراد است که در پی افزایش سودمندی و  یهگیری از قوانضباط با بهره

که قدرت سرکوب گر در پی آن است تا از طریق ایجاد محدودیت (. درحالی۱۳۸۰ دریفوس و رابینو،بودن آنها است )

اِعمال قدرت به  "زیست سیاست"ی مانند شکنجه و تنبیه انضباط را عملی سازد، مبنای های بیرونو اعمال کنترل

های نوین قدرت است. از این طریق است که نیروهای حیاتی انسان به صورتی گیری از فناوریای نوین و با بهرهشیوه

قد است که از حدود قرن گیرند. فوکو معتهای خاص قرار میایجابی تحت کنترل قرار گرفته و در خدمت ارزش

اِعمال ی هتبدیل شده است و به این صورت نحوذهنیت حکومتی به یکی از محورهای مهم  استیسستیزهفدهم 

یندهای جاری در آفر بهنجار کردنحاکمیت از صورت قهری و از باال جای خود را به کنترل نیروهای زندگی از طریق 

آنها،  بهنجار کردنبه زندگی و رفتار افراد و  دادنشکلسیاست سعی دارد از طریق  زیست نی؛ بنابرادهدزندگی می

نوین قرار دهد، بدون اینکه نیازی به کاربرد قدرت ذهنیت حکومتی بهینه در اختیار  صورتبهنیروهای زندگی آنها را 

 یهحکومت به شیوهای قهری پیش آید. از این طریق است که نیروهای حیاتی انسان برای خدمت به ارزش

                                                           
7- Audit Technology  
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هستند،  "قدرت یسازهدست"خود را با هنجارهایی که یابند که شوند و افرادی پرورش میغیرمستقیم کنترل می

 دهند. تطبیق می

در  ی نولیبرالیستیمعقول با پیامدهای فناور یامواجهه توانیمدوم پژوهش )چگونه  سؤالمربوط به  یهاافتهی

 داشت؟( تیوتربمیتعل

رهنگی ما و ف یفلسفبا بستر  ،ماصالحات ناشی از فلسفه نولیبرالیس یشناختمعرفتو  یشناختانسانی و غایات مباد 

انسان "لیسم . انسان مطلوب نولیبراباشندیمبا هم متباین  "سخت هسته "بنیادین داشته و در  یهاتفاوت

در فلسفه  کهیلدرحا(، 2۰۱۳است )اوکساال، "سوژه پروری"از نگاه  برآمدهاست که  "انسان قانونی"، و "اقتصادی

قت مجبور اما در حقی آزاد ظاهربهکمال مطلوب است. در فلسفه نولیبرالیسم، انسان  "انسان متقی"تربیتی اسالم، 

رل کمک ه این کنتمختلف نیز ب یهایفناوردر این فلسفه خود را هماهنگ کند.  موردنظراست که با استانداردهای 

نظام  سم دریبرالیلاز فلسفه نو یقیکه مصاد دهدیمشواهد نشان . است "عامل"در اسالم انسان  کهیدرحال. کنندیم

، و فناوری یبخشتیفیک، یسازیخصوصدر چهار محور اشتغال،  توانیمتربیتی ما ظهور یافته است. این مصادیق را 

(، ۴۴ی هادم) مه چهارم توسعههای مهم برناز شاخصنمونه، در محور فناوری یکی ا عنوانبهو تبیین کرد.  یبنددسته

بر  (۶۴ یهماد) سعهششم توی در برنامه گیری از اینترنت است.سعی در گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات با بهره

ست اتاکید شده  معتبر جهانی یهادانشگاهنور و المللی آموزش مجازی در تعامل دانشگاه پیامایجاد قطب بین

شبح "بهتر  ریا به تعبیسم، یبرالیاز فلسفه نول یقیظهور مصاد بهباتوجه(. ۱۳۹۹زامحمدی و محمدی، )میر

، معلمان گذارانستایسردن کق مجهز ی(در نظام تربیتی ما، مواجهه با این جریان از طر۱۳۹۴، ی)باقر "سمیبرالینول

 سبت بهننان در ابتدا آن است تا کمم یانتقادر ک)دانشجویان( و والدین )جامعه( به تف آموزاندانش)استادان(، 

ول و برای مواجهه معق اساسنیبرانند. کدر مقابل عوارض آن مقاومت  گاهآنده آگاه شوند و ین پدیا یامدهایپ

بعاد تقادی، اتفکر ان آنچارچوبی نظری ارائه کرد که محور  توانیممنطقی با فناوری در فلسفه تربیتی نولیبرالیستی 

 آموزاندانشتادان(، ، معلمان )اسگذاراناستیس آنو سطوح  یسازمقاومو  ینیآفر، حساسیت یبخشیآگاه آن

 نشان داد: توانیمشماتیک نیز  صورتبه)دانشجویان( و والدین )جامعه( باشد. این چارچوب را 
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 گیرینتیجه

بر نظام  مکحا یتیه فلسفه تربک ییجا آناز . است شدهدادهنشانگفتمان رایج در غرب در قالب ایدئولوژی نولیبرال 

و  وپرورشوزشآمن یدایتوب مانند سند تحول بنکد باشد( و اسناد میم باییا بهتر بگویاست ) یشور ما اسالمک یتیترب

 یتاوردهاتفاده از دساقتباس و اس رودیمن شده است، انتظار یتدو یاسالم یهاآموزهبر محور  یسند دانشگاه اسالم

ت یو رعا یدگاه انتقانسم( همراه با یبرالیو فلسفه نول ین جا دستاورد فناوریدر ا)مدرن  یایدن یتیترب یاهفلسفه

ست و نبوده ا موردنظرن نگاه یا ین اسناد و اسناد باالدستیدر ا دهدیمقات نشان یمالحظات باشد. تحق یتمام

قتباس گر، دست به اید یتیترب یهافلسفه یاز دستاوردها ناآگاهانهبدون توجه به عواقب استفاده  گذاراناستیس

ر کفاست تا با ت یتیترب گر نظامیو عوامل د گذاراناستیسبه  یبخشیآگاهشنهاد مشخص مقاله حاضر ی. پاندزده

 نوظهور داشته باشند. یهادهیپدبا  یمنطق یمواجه ا یانتقاد

 

 

 

 

 

 

 

تفکر انتقادی

اگاهی بخشی، حساسیت 
افرینی و مقاوم سازی 

سیاست گذاران، معلمان 
، دانش اموزان (استادان)
و والدین ( دانشجویان)

( جامعه)
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 قمصری زادهصادق رضایعلدکتر 

 مدرستیتربدانشگاه  یعلمئتیهعضو 

alireza_sadeqzadeh@yahoo.com / ali_sadeq@modares.ac.ir  

 

 

 

 چکیده 

 درسی جمهوری یزیربرنامهالگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی طراحی شده برای نظام  :تحقیق مسئله

ت اط قودارای چه نق - «مبانی نظری تحول بنیادین»از منظر خصوصا   - ی( به لحاظ فلسف= الگو) ایراناسالمی 

زارش : تحلیل محتوای گتحقیق و روش فلسفی الگوی یادشده نقد و : ارزیابیپژوهش هدف کلی؟ است یوضع

از این  برگرفته یهاو مالک« مبانی نظری تحول بنیادین»از منظر  خصوصا معطوف به طراحی الگو و نقد بیرونی آن 

 مجموعه. 

و  ر به یادگیری الکترونیکیناظ توجه به مباحث فلسفی -۱ :از اندعبارت الگو اهم نقاط قوت این :تحقیق یهاافتهی

و توجه خاص به  سعی در استفاده مناسب از ظرفیت یادگیری الکترونیکی -2آن فلسفی به  ورویکردهای فلسفه فاوا

چنین  توانیم را الگواهم نقاط ضعف این  کهیدرحالبین دروس نظری و عملی؛  کیو تفک و متوسطهدو دوره ابتدایی 

پرداختن ن -2لکترونیکی افلسفی در باره یادگیری  یهادگاهید ایگزینی بحث مبانی فلسفی الگو با نقلج -۱:برشمرد

 -۳ یکیلکترونابه بحث تعریف برنامه درسی الکترونیکی و چرایی آن و فروکاستن این مفهوم به موضوع یادگیری 

برنامه درسی  نظام ریزبه مفاد  یتوجهیب -۴ یامدرسهاستفاده از فاوا در نظام تربیت گانه نهبه اکثر اصول  یتوجهیب

 الگو با برنامه درسی حضوری. یارتباطیب -5و رهنامه و مفهوم شایستگی 

  د فلسفینق، ، برنامه درسی الکترونیکی، الگوی عملیاتیی درسی ج.ا.ازیربرنامهنظام  :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

دور در دست  چندانهنکه از دستاوردهای تکنولوژی دیجیتال در آینده  ییهاینیبشیپدر برهه کنونی و همچنین با  

و  هافرصت)و خرد  (تیوتربمیتعل یهانظام) الندر سطوح ک تیوتربمیتعل یکارآمدساز رودیماست، انتظار 

رگونی یا دگ قالبچنان پردامنه و وسیع باشد که از آن در حد ان (درس کالسفرآیندهای یاددهی و یادگیری در 

بسیار  انقالبن از گفتسخن در کشورهایی نظیر ما، هنوز برایالبته  .(۱۳۹۹ ی،)مهرمحمد شودیبرده مناماساسی 

یک وکارهای پداگوژدرس و ساز کالسآموزشی،  نظامبه یاتازهجدید هنوز چهره  یهایفناورزود است و کاربرد 

 متکی بوده یسنتی بر روش آموزش حضور به طور در کشور ما یامدرسهنظام تربیت  لذا همان() .نبخشیده است

 وسعه فاواتسند )زشی در نظام آمو )فاوا( و ارتباطاتفناوری اطالعات  بر گسترش با وجود تاکید سیاستگذاران و است

 رایج در نظام اصوال  ، (۱/۳/۱۳۸۶به تاریخ  وپرورشآموزش یعالیشورا 7۴7مصوبه جلسه  وپرورشآموزشدر نظام 

وجود  اساسنیبرامباحث درسی  آموزش مجازی و یادگیری جایگاه خاصی برای تاکنون ایران درسی یزیربرنامه

حث ب ،جوامع ر اکثرکرونا و تعطیلی مراکز آموزشی د ریگهمهبا وقوع بیماری  میدانیماما چنانچه  نداشته است.

ار کدر دستور  ازیدرسی ضرورت یافت و آموزش مج یهابرنامهمقاصد اهداف و  تحقق استفاده از فضای مجازی برای

 یزیرو برنامههش سازمان پژودر این راستا قرار گرفت.  رانیکشور اازجمله در  یامدرسهتربیت  یهانظام همه

گوی برای طراحی ال اردرسی الکترونیکی، پژوهشی  یهابرنامهتمهید مقدمات طراحی و تدوین  منظوربه آموزشی

در بحث  (.۱۳۹۹)واحدی  از نتایج این پژوهش رونمایی شد ۹۹سال  سامان داد که در هابرنامه گونهنیا عملیاتی

ر دوم و متناسب با محو ایران یارسی نظام تربیت مدرسهد یزیربرنامهفرآیند  مهم این الگو در نظر به نقش حاضر

« نیادینمبانی نظری تحول ب»از منظر وصا  خص -ن آ یهاو مؤلفهاین الگو  به نقدی فلسفی را قصد داریم تا ،همایش

 در سطح نظام محورمسئله ه درسیمطلوب برنام الگوی نیازاشیپالبته باید خاطرنشان نمود که . مطرح نماییم -

شامل مؤلفه )دوازده  بهشهر تهران باتوجه دولتی یهادانشگاهراکز یادگیری الکترونیکی در مبرای  آموزش عالی

 ترکیبی مورد یامطالعهارزشیابی و راهبرد( طی  ،زمان، یادگیری یهاروش ،محیط، اهداف، مواردی نظیر مبانی

 خواهد بود . نوع بررسی ما بحث موض نیدر ا( که ۱۳۹۳و همکاران برقی ) قرار گرفته است طراحی و اعتباریابی

 

 پژوهش  سؤاالت 

 راناسالمی ای درسی جمهوری یزیربرنامهالگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی برای نظام  نقد فلسفی برای

 ؟معتبر را در نظر گرفت یهامالک کدام توانیم

 ؟ی مدنظر چیستهامالک بهباتوجهالگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی  و ضعفاهم نقاط قوت 
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 نظری چارچوب

و نقد  ارچوب اصلیچدرسی در جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است  یزیربرنامهالگوی مدنظر برای نظام ازآنجاکه 

نست که دا« ایران جمهوری اسالمی یامدرسهمبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت » این الگو را باید یبررس

 :شامل سه بخش اصلی هستند

 فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران 

 ( در جمهوری اسالمی ایران یو عمومتربیت رسمی ) یامدرسهفلسفه تربیت 

 در جمهوری اسالمی ایران  یامدرسهرهنامه نظام تربیت 

 

 روش تحقیق

  (فلسفی الگو بخش مبانی ژهیو)به الگوتوصیف اجمالی  -۱

 («مبانی نظری تحول بنیادین»از  ییهامؤلفه برهیباتک) الگونقد بیرونی  یهامالکشناسایی  -2

 یرونینقد ب یهامالک بر اساسالگو  حلیل و بررسی گزارش پژوهشی معطوف به طراحیت-۳

  بیرونی نقد( یهامالکاز منظر ) الگو فلسفی یو کاستبیان نقاط قوت  -۴

 

 الگو  توصیف اجمالی

برنامه درسی  عناصر مختلف الگوی عملیاتی طراحی شده برای تدوین الگو( گزارش 27به نقل از ص ) نمودار ذیل

 :دهدیمرا نشان  الکترونیکی
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 مبانی فلسفی

برنامه درسی 
یادگیری 

 الکترونیکی  
 الکترونیکی

 زمان محتوا، مواد و منابع

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که  باشدیم ییعنصر محتوااین نمودار آشکار است این الگو شامل سه دسته مبانی نظری و هشت  که در همان گونه

این الگو پرداخته  نظری یهاانیبنگزارش( به بیان  ۱2۸تا۴۰فصل دوم از ص) بخش مستوفایی از گزارش پژوهش

آموزشی که بر آوری  نف خاص از نوعیعنوان به در بخش مبانی فلسفی با اذعان به اینکه یادگیری الکترونیکی. است

بر این نکته تاکید  مبتنی است لفعا ییادگیرو  هبرخود راو  مستقل یریادگی، ینظیر فرد محور ییهاارزشمحور 

فرهنگی  یهاارزشکه  کشور مانظیر  توسعهدرحالیادگیری الکترونیکی در جوامع  یریکارگو بهکه درک  کندیم

این بخش مباحثی تحت  در اما. مبانی فلسفی باشد ژهیوبهاجتماعی متفاوتی دارند باید مبتنی بر مبانی خاص خود 

باره ونیز دیدگاه دریفوس در یادگیری الکترونیکی یشناسمعرفتو  یشناسارزش، یشناسانسان ،یشناسیهستعنوان 

ت آنها با یادگیری و نسب العمرمادامچندفرهنگی شدن جوامع و یادگیری ، شدنیجهان نیز یادگیری الکترونیکی و

 نیز دو و ارتباطاتش مبانی فناوری اطالعات البته در بخکه کمتر جنبه بومی دارند.  اندشدهمطرح  الکترونیکی

در  اند.آمده تیوتربمیو تعلفلسفی در باره نسبت فاوا  یهادگاهیدآن ونیز  یکردهایو رومبحث در باره فلسفه فاوا 

( یو ارتباط گرای ییگراسازنده، ییگراشناخت ،رفتارگرایی) یادگیری نیز رویکردهای چهارگانه بخش بعدی این فصل

یادگیری  یک از این رویکردها در هر برای نحوه استفاده از ییهاهیو توصاست  قرار گرفتهاجمالی  و نقدمورد تبیین 
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عنصر هدف و عنصر  را از عناصر اصلی الگو لیتفصبهبعدی گزارش پژوهش نیز  یهافصل .الکترونیکی بیان شده است

در  با  یتقرقرار داده است و البته  و بسطارزشیابی آن مورد شرح  تا عنصر برنامه درسی الکترونیکی و موادمحتوا منابع 

 مبانی داده نشده است. مباحث مفصل این فصول ارجاعاتی به مباحث فصل از کیچیه

 

 هاافتهیاهم 

 نقد یهامالک -الف

ربیت در از فلسفه ت لگوا میو مفاهمعیارهای نقد فلسفی این الگو را باید به لحاظ مبانی  نیترمهم رسدیمبه نظر   

از  یامدرسه م تربیتبا نظا و به لحاظ تناسب الگو مفاهیم کلیدی و تعریف تربیت( ،بخش مبانی اساسی خصوصا )ج.ا.ا 

در  یامدرسهتربیت  نیز از رهنامه نظام و( حاکم بر این نظامو اصول بخش اهداف  خصوصا ) یامدرسهفلسفه تربیت 

ظ رعایت به لحا را ارزیابی این الگو توانیمچنانچه  .اتخاذ نمود برنامه درسی(بخش الگوی نظری  خصوصا ج.ا.ا )

در  هپیگیری نمود ک باطاتو ارتاستفاده از فناوری اطالعات گانه نه اصولبه باتوجهآموزش مجازی  کیفیت مطلوب

 (:ری تحول بنیادینظن یمبان ۴۰۴-۴۰۳صص ) اندشدهمطرح  بیترتنیابهج.ا.ا   یامدرسهرهنامه نظام تربیت 

 یادگیری - یل در کیفیت فرآیند یاددهاستفاده از ظرفیت فاوا برای تحو-۱

توای ورود متربیان به جریان تولید مح یسازنهی)زمصرف اطالعات  کنندهمصرف عنوانبهتغییر نگاه از متربی -2

 الکترونیکی(

و  اوافاگذاری به ونه نگاه جایگزینی و ) یتوانمندساز و یلیو تکمتقویتی  با نگاه استفاده از فاوا در برنامه درسی-۳

 یادگیری حضوری( حذف

 تربیت یهاساحتدر تمامی  هایستگیشاتوسعه فاوا برای تحقق -۴

 پدیده مرجعیت اینترنتی یریگشکلبا  و مواجههبه اطالعات  لزوم نگاه انتقادی متربیان -5

 متربیان با طبیعت و تماسبه مستقیم و مشاهده تجربا محروم نشدن متربیان از  توسعه فاوا همراه -۶

 پرورش روحیه اجتماعی متربیان به خطر نیافتد کهیتاحدتوسعه فاوا  -7

 یگرنشیو آفر تیخالقاستفاده از رویکردهای یادگیری دارای ظرفیت  -۸

 "دومدست"و  "اولدست" یهاحوزهبه  یادگیری یهاحوزهمواجهه با خطر تبدیل  -۹

 اهم نقاط قوت الگو -ب

موارد این  توانیمحی شده را اهم نقاط قوت الگوی برنامه درسی الکترونیکی طرا الذکر،فوق یهامالک بهباتوجه

 دانست:

 فلسفی به آن  رویکردهای و و فلسفه فاوا ترونیکیالکناظر به یادگیری  توجه به مباحث فلسفی -۱

 کی برای بهبود فرآیند یادگیری دروسلکترونیآموزش ا یهاتیظرفاستفاده مناسب از  -2

 رونیکیبرنامه درسی الکتدرسی( در  زانیرو برنامهوالدین ، معلم ،به نقش عوامل انسانی )یادگیرنده توجه -۳

 وسعی در تبیین نقش آنها  
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  یعملو دروس نظری  فکیک بینتنیز سعی در  و و متوسطهبه دو دوره ابتدایی  الگو متمایز عناصرتوجه  -۴ 

 اهم نقاط ضعف الگو -ج

 :ستندهاین موارد  نقد( یهامالک بر اساسنقاط ضعف الگوی برنامه درسی الکترونیکی طراحی شده ) نیترمهم اما

ز االگو  ه مبانیبفلسفی در باره یادگیری الکترونیکی )نپرداختن  یهادگاهید با الگو جایگزینی بحث مبانی فلسفی-۱

 (هاساحت به مفاهیمی نظیر کسب شایستگی در همه یتوجهیب و یامدرسهتربیت  فلسفهو فلسفه تربیت  نظر

ند فرآی عاملیتیادگیری الکترونیکی )غفلت آشکار از ماهیت  روکاستن مفهوم برنامه درسی الکترونیکی به برنامهف-2

و شکار امری آ خصوصیات متربیان بهباتوجه یامدرسهدر نظام تربیت  خصوصا الکترونیکی که  تربیت در برنامه درسی

 آن ییو چراچیستی  انیب و مشخص از یادگیری الکترونیکی تعریفی نپرداختن به حالنیو درع (است انکاررقابلیغ

 به لحاظ ح شدههمه مبانی مطر که گویا یاگونهبهبخش مبانی فلسفی با مبانی فاوا و مبانی یادگیری ) یارتباطیب -۳

 روضاتو مفر مبانی بنیازمند اتکا  نیز سایر مبانی الگو هستند و الگودارای نقشی یکسان در  الگودر  یرگذاریتأث

 فلسفی نیستند!!!(

  یادرسهماستفاده از فاوا در نظام تربیت گانه نهبه اکثر اصول  عناصر الگو یتوجهیب -۴

ویژه در  یهایستگیشااساسی و  یهایستگیشابه موضوع  (فصل سوم) تعیین هدف الگو در عنصرکامل  یتوجهیب-5

 ج.ا.ا  یو عمومرسمی  فلسفه تربیت

نامه تعریف برگزیده بر)در ج.ا.ا  یو عمومبرنامه درسی رهنامه تربیت رسمی نظام  ریزبه بخش الگو  یتوجهیب -۶

 (برنامه درسی طراحی و اصول و رویکرد اصلی درسی

ث مطرح که معلوم نیست مباح یاگونهبه) الگوعناصر مختلف آن با بخش مبانی فلسفی  و عموم الگو یارتباطیب-7

 اند(داشته الگوو نقشی در تعیین سایر عناصر  ریتأثشده در بخش مبانی فلسفی چه 

 (یری ترکیبییادگ به رویکرد الگو یتوجهی)ب حضوری پیشنهادی با عناصر برنامه درسی الگوی یارتباطیب-۸

 

 پیشنهاد و یریگجهینت

نظام  رسی الکترونیکیدعملیاتی طراحی شده برای برنامه  الگویکه  رسدیمبررسی انجام شده به نظر  بهباتوجه-۱

شی از نها را ناباید آ ههای فراوانی است کدارای کاستی ،با وجود برخی نقاط قوت برنامه درسی ج.ا.ا  از لحاظ فلسفی

و ان در جمهوری اسالمی ایر یامدرسهتربیت  و فلسفهبه مباحث فلسفه تربیت  آشکار طراحان الگو عملی یتوجهیب

 .بخش رهنامه( دانست) آنها یهاداللت

دنظر معناصر الگوی  یو اتکات جنبه ارتباط نخس ،برنامه درسی یالگوها گونهنیاکه در طراحی  رسدیمبه نظر  -2

ر ابع معتبمن از ازیدنمورمبانی فلسفی و سپس معلوم شود  مال کا ،تربیتیباید با مشارکت فیلسوفان  ،به مباحث فلسفی

   .گو معین گردداین مبانی فلسفی در شناسایی و تدوین سایر عناصر ال ینیآفرنقشنحوه  تا  ینهاو  شناسایی

مستقل و بدون ارتباط با عناصر  کامال   به طورطراحی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی  رسدیمبه نظر  -۳

به آموزش مجازی و نگاه  کشور ما یامدرسهبا رویکرد نظام تربیت  اساسا  برنامه درسی حضوری، امری است که

 بر اساس الگوی برنامه درسی الکترونیکی شودیمو لذا پیشنهاد  منافات دارد مکمل و تقویتی به آموزش الکترونیکی
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دوباره تدوین و ساماندهی  با برنامه درسی حضوری( دهیتندرهمرنامه درسی الکترونیکی )ب یادگیری ترکیبیرویکرد 

 .شود

 برهیباتک باید لزوما   یامدرسهربیت تدوین الگویی برای برنامه درسی آموزش مجازی در نظام ت رسدیمبه نظر -۴

 از کشور ما( وپرورشآموزش نظام تجربه اخیرخصوصا  ) آموزش عمومی جهان یهانظام استفاده یهاچالشتجارب و 

 . انجام پذیرد کرونا یریگهمهفضای مجازی در دوران  یهاتیظرف

 

 منابع 

: الکترونیکی یهادانشگاهبرای  محورمسئلهمطلوب برنامه درسی  الگوی یابیو اعتبارطراحی  (؛۱۳۹۳و همکاران ) عیسی ،رقیب

  ۱۳۹۳سال  ۱شماره  7دوره دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ؛ مطالعه ترکیبی

 ۱/۳/۱۳۸۶به تاریخ  وپرورشآموزش یعالیشورا 7۴7(؛ مصوبه جلسه ۱۳۸۶وپرورش )آموزشسند توسعه فاوا در نظام 

رسمی عمومی جمهوری  تیوتربمیتعل(؛مبانی نظری تحول بنیادین در نظام ۱۳۹۰) و همکاران علیرضا ،قمصری ،زادهصادق

  وپرورشآموزش یعالیشوراانقالب فرهنگی و دبیرخانه  یعالیشورادبیرخانه ؛ اسالمی ایران

 ؛تیوتربمیتعلسبت با عات و ارتباطات در نالانگاره ابزاری و انگاره تمدنی/ تاریخی فناوری اط (؛۱۳۹۹محمود ) ،هر محمدیم

 دانشنامه ایرانی برنامه درسی

ی درسی جمهور یزیربرنامه(؛ طراحی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی )برای نظام ۱۳۹۹) و همکارانمهدی  ،احدیو

 زییاپو (؛ تابستان وپرورشآموزشآموزشی )وزارت  یزیرو برنامهسازمان پژوهش  اسالمی ایران(؛گزارش تحقیق منتشرنشده

۱۳۹۹ 
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 آموزش نامه اخالقِبا نظامدر نسبت آموزش مجازی تنگناهای 
 فرامرز محمدی پویا

 ، دانشگاه بوعلی سینایانسانعلومگروه علوم تربیتی، دانشکده  یعلمئتیهعضو 

muhammadipouya@basu.ac.ir 

 

 

 

 چکیده

ها و های اخالقی در سیاستتوسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور بر پایبندی به اصول و مسئولیت

 منظوربه ور نیهم. از است استوار ایحرفه هاینظام و فرآیندها آموزشی، خدمات و مدیریت ها،سیاستگذاری

-ظامنعنوان  سازی رعایت اصول اخالقی در آموزش، معاونت آموزشی وزارت عتف اقدام به تهیه سندی تحتهمسان

ه: این سند اخالقی کر دیباچه آن آمده است نموده است. د ۱۳۹۹ ماهبهمنی اخالقِ آموزش و انتشار آن در نامه

-شور میش عالی کهای آموزها و مؤسسههای آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاههدایتگر فعالیت

 داخته شده است.پر آموزش اخالقِ نامهنظام با نسبت در مجازی آموزشتنگناهای  باشد. در پژوهش حاضر به تحلیل

 نامه اخالقِ آموزش، تنگناهاآموزش مجازی، نظام :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

 و ردشگریگ ورزش، صنعت، فرهنگ، اقتصاد، ،اجتماع های مختلفی از جملهساختار ،۱۹ کووید بیماری گیریهمه

 مستثنی قاعده ینا از نیز و تربیت آموزش ه است و ساختارداد قرار خود شعاعالتحت دنیا سراسر در را حتی سیاست

قرار  ریتأثتحت آموزشی نهادهای دیگر از بیش عالی آموزشتوان گفت که در حوزه آموزش و تربیت، می. نیست

 و عمومی فضاهای و کاناتام از استفاده درسی و هایکالس تراکم دانشجویان و باالی جمعیت بهباتوجه چراکه ؛گرفت

 رلکنت و مراقبت جامعه، آحاد به گروه این طریق از ویروس انتقال باالی احتمالو در نتیجه  خوابگاه مثل مشترک

 ل. به دنبا(Liu et al, 2020: 23) است بوده بیماری این به مبتال کشورهای اقدامات نخستین از آموزشی فضاهای

 و آنالین یادگیری به و شده هادانشگاه یتعطیلبه  مجبور دنیا عالی آموزش مؤسسات، جهانی اضطراری وضعیت این

 یادگیری و هییادد اشکال تمام به مجازی آموزش. (Quacquarelli, 2020: 49) آوردند روی مجازی هایآموزش

 و دانشجویان به مجازی شآموز(. ۱2: ۱۳۹۳ کیان،) شودمی پشتیبانی و اجرا الکترونیکی شیوه به که شودمی اطالق

 با شده، توزیع و مشارکتی صورتبه و غیرهمزمان یا همزمان صورتبه بتوانند هاآن تا دهدمی را اجازه این اساتید

 .(Jung et al, 2002: 61) باشند تعامل در اینترنتی محیط در همدیگر

شود، مبحث تر میبوده و در عصر آموزش مجازی پررنگ موردتوجهی آموزش یکی از مباحثی که همیشه در حوزه

-توسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور بر پایبندی به اصول و مسئولیتتوجه به اخالق در فرایند آموزش است. 

. است استوار ایحرفه هاینظام و فرآیندها آموزشی، خدمات و مدیریت ها،سیاستگذاریها و های اخالقی در سیاست

اقدام به تهیه سازی رعایت اصول اخالقی در آموزش، معاونت آموزشی وزارت عتف همسان منظوربه رو نیهماز 

این سند اخالقی  که نموده است ۱۳۹۹ ماهبهمنی اخالقِ آموزش و انتشار آن در نامهسندی تحت عنوان نظام

-های آموزش عالی کشور میها و مؤسسههای آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاههدایتگر فعالیت

 ایحرفه هاینظام و فرایندها و فردی گروهی، سازمانی، سطوح در اخالقی تعهدات و هامسئولیت سند این در باشد.

 آموزش در اخالق مبحث بهنامه این نظام سوم بخش در(. 5 ـ ۶: ۱۳۹۹آموزش، در اخالق نامهنظام) است شده بیان

ارتقای  ـ۱ از: اندعبارتکه مجازی پرداخته شده و هفده مسئولیت اخالقی را برای آموزش مجازی برشمرده است 

ای همه حرفه وظیفه اخالقی و عنوانبهای در استفاده بهینه از آموزش الکترونیکی های فناورانه و سواد رسانهمهارت

ای ارتقای دانش، اخالق حرفهـ 2، کارشناسان و دانشجویان یعلمئتیهفعاالن در امر آموزش اعم از مدیران، اعضای 

پذیری مدیران و حسن همکاری ـ مسئولیت ۳ای و استفاده از آنها چندرسانههای آموزشی های تدوین برنامهو مهارت

ـ توجه به سالمت روانی و ۴آنان با اساتید و کارشناسان در ارتقای کیفیت، سهولت و سرعت آموزش الکترونیکی 

آموزشی ـ احترام به حقوق پدیدآورندگان محتوای  5آرامش ذهنی اساتید و دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

 ـ7امکانات و منابع الزم برای تسهیل در آموزش الکترونیکی  نیتأمـایجاد بسترها و  ۶ها ای و نوآوریچندرسانه

 ـ ۸در استفاده از آموزش الکترونیکی  دسترسی عادالنه و حمایت مالی و تجهیزاتی از دانشجویان نیازمند یآورفراهم

ـ استقرار فرایند منصفانه، عادالنه و متناسب ۹با آموزش الکترونیکی  های درسیسازی برنامهسازی و متناسببهینه

ـ استقرار فرایند مستمر، منصفانه و علمی ارزشیابی ۱۰الکترونیکی  در آموزش یعلمئتیهارزیابی عملکرد اعضای 

ـ ایجاد فضای تعاملی مناسب و امن برای اشتراک منابع، مشارکت و فعالیت ۱۱تحصیلی در آموزش الکترونیکی 
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ـ توجه به اهمیت ۱۳داری در آموزش الکترونیکی کاری و امانتـ ترویج فرهنگ درست۱2گروهی دانشجویان 

های آموزش الکترونیکی با تاکید ـ توجه به ابعاد اخالقی بسترها و برنامه۱۴حضوری و مجازی( ) های ترکیبیآموزش

تر اساتید ـ توجه به اختصاص وقت بیشتر و فعالیت افزون۱5بر کرامت انسانی، حفظ حریم خصوصی و مالکیت فکری 

های نظارت در آموزش الکترونیکی با حفظ شیوه ـ بهبود۱۶ در ارائه آموزش الکترونیکی و جبران عادالنه خدمات

های آموزشی الکترونیکی با زندگی شخصی و سازی فعالیتـ متناسب۱7حریم شغلی و اعتماد به اساتید و دانشجویان 

  (.۳۶ ـ ۳۸: ۱۳۹۹اخالق در آموزش، نامه)نظام خانوادگی

ی د تنگناهاپژوهش حاضر درصدد تحلیل و نقهای اخالقِی آموزش مجازی، با فراهم بودن مسئولیت رو نیهماز 

 باشد.آموزش مجازی در نسبت با اخالقِ آموزش مجازی می

 

 پژوهش  سؤاالت

 باشد؟چه می آموزش اخالقِ  امهننظام با نسبت در مجازی آموزش تنگناهای

 

 چارچوب نظری

 رده است.زی برشمنامه اخالقِ آموزش در بخش آموزش الکترونیکی، هفده مسئولیت اخالقی را برای آموزش مجانظام

 جراییابُعد یعنی  توان در قالب سهاین هفده مسئولیت را می بادررابطهاز سوی دیگر، تنگناهای آموزش مجازی 

 ان تولیدمیز) ژوهشیپاحی، اجرا و ارزشیابی( و طر) و عدالت آموزشی( و آموزشی هارساختیزمبتنی بر فراهم شدن )

 .قراردادعلم و تأثیرات آن در ارتقای اساتید( مورد تحلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنگناهای آموزش مجازی

 نامه نظام با نسبت در

آموزش اخالقِ  

 بُعد پژوهشی

 بُعد آموزشی

 بُعد اجرایی
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 پژوهش های()روش

 روش یا شیوه ود انتقادی، نظریه در. گیردمی صورت انتقادی - یتحلیل روش با و کیفی رویکرد با حاضر پژوهش

 یا فرارونده انعنو تحت دوم روش از و منفی نقد یا درونی نقد عنوان تحت نخست روش از. است شده مطرح انتقادی

 در اما شده، مطرح نخست روش با دوم وشر بارز تفاوت دادننشان برای یگذارنام این. است شدهبردهنام مثبت نقد

 در عمده طور به ،نخست شکل. کندنمی تلقی کافی را آن اما است، برخوردار نیز درونی نقد جنبه از دوم روش واقع

 است گردیده ارآشک هابرماس یورگن و اپل اتو کارهای در عمده طور به دوم، شکل و هورکهایمر و آدورنو کارهای

 روش. است راروندهف یا مثبت نقد نوع از پژوهش این در مورداستفاده انتقادی روش(. 2۳2: ۱۳۹۹ ،و همکاران باقری)

 آن بر سلبی، و نیدرو نقد روش دانستن ناکافی با وی. است شده آشکار هابرماس کار در مثبت، و فرارونده انتقادی

 رو شیپ در حرکت برای را افقی که آید فراهم هنجاری دیدگاهی و شود افزوده آن بر مثبتی هایجنبه باید که است

 .نورزد کیدتأ هگذشت نفی بر تنها و دهد قرار

 

 هاافتهی

ارد دها وجود جرا در دانشگاهاخالقِ آموزش مجازی، تنگناهایی در آموزش مجازیِ در حال ا گانههفدهاصول  بهباتوجه

 دد:گرارائه می بندی شده وکه برای ساختارمند شدن موضوع، بیان تنگناها به چند بّعد کلی تقسیم

 

 تنگناها در ابعاد اجرایی 

از مزایای آموزش مجازی، حذف موانع زمانی و مکانی برای دانشجویان و اساتید، تعامل همزمان افراد، افزایش 

های محروم، توازن میان آموزش و خانواده و زندگی کاری، ارتقای همکاری گروهی، اشاعه سریع آموزش برای گروه

 هاهنگام و کافی برای همه از جمله کارکنان سازمانت آموزشی، فراهم نمودن زمینه آموزش بهالمللی خدمابین

(Plomp et al, 2007)ای، مشارکت باالتر و تعامالت بیشتر افراد استرشته، تسهیل تحقیقات میان (Mooij, 

با اینکه با آموزش  گریدعبارتبهاست.  هارساختیز. از سوی دیگر، همه این مزایا مشروط بر فراهم ساختن (2007

هایی مانند امکان دسترسی به ابزارهای شرطرود اما پیشتر شدن آموزش پیش میعادالنه یسوبهمجازی حرکت 

آموزش مجازی مانند رایانه یا تب لت یا گوشی هوشمند، و نیز امکان استفاده از اینترنت نیاز است که چنانچه این 

های الزم شرطشود. پس نیاز است که پیش، اتفاقا  موجب زایش ناعدالتی از نوع جدیدی میها فراهم نباشدشرطپیش

ی های اقتصادی و یا موقعیت جغرافیایی در ورطهبرای آموزش مجازی مهیا شود تا مخاطبان به دالیل کاستی

 ناعدالتی نیفتند.

این  ایرسانه سواد هدفاخالِق آموزش است.  ینامهای مطرح شده در نظامسواد رسانه بادررابطهمحدودیت دیگر 

ای به . سواد رسانه(Singh, 2012) ها به خود معطوف کننداست که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از رسانه

 ای اشاره داردهای رسانهها و مهارت در تولید پیامنحوه دسترسی افراد، چگونگی استفاده، فهم انتقادی رسانه
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(Burton et al, 2015) .ها و با دیجیتالی شدن شکل و محتوای آنها، نظام آموزشی در عصر تنوع رسانه رونیازا

عنوان یکی از اهداف حوزه تربیت عمومی قرار دهد و مهارت دسترسی، تحلیل، ای را بهباید پرورش سواد رسانه

: ۱۳۹7شریفی رهنمو و همکاران، ) آموزش دهدهای متنوع را به مخاطبین ای در قالبهای رسانهارزیابی و خلق پیام

و  یعلمئتیههای آموزشی مناسبی را برای اعضای دوره هادانشگاهی اخالقی، معموال  این وظیفه بادررابطه(. 7۳

-ها و ابزار مجازی بوده و نمیبا سیستم کارکردنها محدود به اند. اما این آموزشکارکنان و دانشجویان برگزار کرده

ها و فضای ها و شبکهی آموزش در بستر سیستمای محسوب کرد. الزمهآن را در قالب مهارتی از نوع سواد رسانه توان

ای است و چنانچه مورد غفلت قرار گیرد موجب به حاشیه رفتن های سواد رسانهمجازی، آگاهی نسبت به مهارت

 شود.یادگیری در معنای دقیق کلمه می شدنرنگکمحقیقت و آگاهی 

 

 تنگناها در ابعاد آموزشی 

ادگیری یموزش و عنوان یک عنصر کلیدی و مهم برای اصالح نظام آموزشی، بهبود آسنجش و ارزشیابی فراگیران به

 وپرورشوزشآمهای های درسی و نظام. یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه(Stiggins,2005) آیدشمار میبه

ب کرده ه خود جلگذاران آموزشی را بنظران و سیاستتوجه صاحب نی؛ بنابرااست جهان، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 ه علتباست و  . ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات از دیرباز نقش مهمی را در بازی کرده(Nevo,1995) است

تحصیلی  پیشرفت و نقد و بررسی فراوانی قرار گرفته است. در اهمیت ارزشیابی موردمطالعهنقش مهم و حساس آن، 

 ارزیابی زمون وهمین بس که با مراجعه به ادبیات و پیشینه موضوع با حجم انبوهی از متون و منابع در خصوص آ

ن، فر و همکارایمحمد) گیری تربیتی پرداخته استهای اندازه، بررسی و اصالح روشنقدبهشویم که مواجه می

یابی پیشرفت و شروع آموزش مجازی، چالش جدیدی در مورد اعتبار ارزش ۱۹ کووید بیماری گیریهمه(. با ۱۳۹۰

ها ع روشبسته به تنو هرچند. «تقلب»ای با نام . پدیدهقرارداد ریتأثتحتنتایج را  وسقمصحتتحصیلی پدید آمد که 

ال حست که در اتواند دچار شدت و حدت شود، اما آنچه مسلم بوده این ی تقلب میهای ارزشیابی، پدیدهو مدل

-آگهی ا جستجو دربا این چالش مواجه است. عمق این فاجعه تا جایی است که ب شیوبکمحاضر نظام آموزشی دنیا 

 در آزمون موردنظر جای فردتوان افرادی را یافت که در ازای دریافت پول بههای مجازی، میهای اینترنتی و شبکه

 دهند. کنند و تضمین نمره قبولی هم میمجازی شرکت می

 

 تنگناها در ابعاد پژوهشی 

 رشدنیگهمهکنند. با های اجرایی ایفای نقش میاساتید دانشگاه معموال  در حیطه آموزش، پژوهش و مسئولیت

و آموزش آن شده است و در  ، حجم زیادی از زمان و انرژی اساتید مصروف به تولید محتوا۱۹-د کووی بیماری

، یکی از مسائل آموزش مجازی باالخص گریدعبارتبه هایی نمایان شده است.طور میانگین کاستیی پژوهش بهحیطه

های ماهوی باشد که عالوه بر آسیب، پایین آمدن سطح تولیدات پژوهشی اساتید می۱۹-د گیری بیماری کوویبا همه
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سطح و میزان امتیازات پژوهشی اساتید نقش  ازآنجاکهتواند به نزول رتبه ایران در تولید علم دنیا بینجامد. آن، می

توان نتیجه گرفت که کاهش ای در ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت و ترفیع پایه سالیانه اساتید دارد، پس میعمده

ی اساتید ارائه رار خواهد داد. نتیجتا  با اینکه دغدغهق ریتأثتحتسطح تولیدات پژوهشی اساتید، این موضوع را هم 

ی فوق مترتب های برشمردهتر است اما با اختصاص وقت بیشتر در دوره آموزش مجازی، عمال  آسیبآموزش باکیفیت

 خواهد شد.

 

 هادپیشنها و بحث گیری،نتیجه

اسخگویی طوری که پبه ای هستند؛فزاینده فشارتحتها برای اثبات مشارکت خود در توسعه جوامع، امروزه دانشگاه

رائه دمات اخدر قبال تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی تبدیل به یک ضرورت شده است. بر همین اساس، کیفیت 

فضای  رشدروبهکی و روند های تکنولوژیپیشرفت بهباتوجهبرخوردار است. از سوی دیگر،  یتوجهقابلشده از اهمیت 

های . مزیت(Barbera, 2004) ها معرفی شده استعنوان مزیتی رقابتی برای دانشگاهموزش مجازی بهمجازی، آ

سی برر . بااهد کردعنوان استراتژیِ مکمل آموزش حضوری در دوره پساکرونا تبدیل خوآموزش مجازی قطعا  آن را به

وزش الِق آمی اخنامهو اصول نظام وضعیت موجود آموزش مجازی متوجه تنگناهایی بین آموزش مجازی اجرا شده

 شیه(، آموزای فناورانهضعف مهارت -ش لزوم تقویت دسترسی عادالنه به آموز) شویم. تنگناهایی در ابعاد اجراییمی

حصیلی(، بار ارزشیابی تزیر سؤال رفتن اعت -ش به حاشیه رفتن تربیت و پررنگ شدن آموز -ش بر بودن آموززمان)

برای  ذا؛ لتید(های مترتب بر ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت و ترفیع سالیانه اساش و آسیبکاهش پژوه) پژوهشی

تناسب پژوهشی را م های آموزشی ونامهو حتی آیین هارساختیزرعایت اصول اخالقی آموزش مجازی، باید شرایط و 

 مُخل آن باشد.با آن تغییر داد تا آموزش مجازی به ارتقاء کیفیت نظام آموزشی بینجامد و نه 
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 انداز آموزش مجازی از منظر فلسفه اطالعات فلوریدیچشم

 االسالمیعلیرضا ثقه

 پژوهشکده جامعه و اطالعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( یعلمئتیهعضو 

seghatoleslami@irandoc.ac.ir 

 

 

 چکیده

نقالب ا باب دردر این مقاله به تحول و توسعه آتی آموزش مجازی در چارچوب تأمالت فلسفی لوچیانو فلوریدی 

طالعات و اشود. برای درک این انقالب فلسفی و تحوالت بنیادین آن، دو مفهوم کلیدی سپهر اطالعات پرداخته می

که در گردد. هدف از این پژوهش، پرداختن به دو پرسش اساسی است: اول اینشناختی تبیین میبازسازی هستی

موزش آتی محتوای آموزشی در اولویت است یا چگونگی طالعات، چیسانداز آموزش مجازی متأثر از انقالب اچشم

ارچوب اندازی، آموزش دانش نظری در اولویت است یا آموزش دانش عملی؟ در چدر چنین چشم کهآنمحتوا؟ و دوم 

گیری )یاد e-learningپژوهشی اسنادی و تحلیل آرای فلوریدی، توسعه و تحول در آموزش مجازی، با عزیمت از 

ش در سپهر اطالعات( )آموز e-ducationچندان دور به ای نهدر آینده وترها آغاز شده است ز پیشالکترونیکی( ا

شوند، غام میهای اطالعات و ارتباطات در سپهر اطالعات با امر آموزش ادخواهد انجامید؛ بدین معنا که تکنولوژی

 بخشیم. مان را وسعت میشویم و جهاِن زیستهای ادغام میطور فزایندهی آنالین بهطور که ما با و در زندگهمان

 ترونیکی.های اطالعاتی، سپهر اطالعات، یادگیری الکانقالب اطالعات، اُرگانیزم آموزش مجازی، :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

نوینی را در جهان مدرن آغاز کرد.  یاطالعات و ارتباطات، مرحله هایپیدایش تکنولوژی ۱۹۶۰ یاز اواسط دهه

نظران علوم اجتماعی اند. بسیاری از اندیشمندان و صاحببرخی این مرحله را پایان مدرنیته و تولّد پسامدرنیته نامیده

در  داریهای نوین اطالعات و ارتباطات و تجدید ساختار نظام سرمایهمعتقدند که ترکیب و همگرایی تکنولوژی

-ای که با اصطالحاتی نظیر جامعهلهجدیدی در جوامع بشری شده است؛ مرح یبب گشایش مرحلههای اخیر سدهه

های اخیر، (. طی دهه۱۳۸5برند )خانی جزنی، اطالعاتی از آن نام می یای و جامعهی شبکهی پساصنعتی، جامعه

چنین افراد و همی های روزانهعالیتنقشی حیاتی در فاند و های اطالعات و ارتباطات به سرعت توسعه یافتهتکنولوژی

اطالعاتی اغلب  یکنند. بنابراین، اصطالح جامعهمی در فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع امروزی بازی

های اطالعات و ارتباطات بخش مهمی از زیرساخت این ها تکنولوژیشود که در آنبرای اشاره به جوامعی استفاده می

ها ها، نهادها و تمهیدات اجتماعی در این جوامع مبتنی بر این تکنولوژیطوری که فعالیتدهد، بهمیجوامع را شکل 

 (. 2۰۰۹ ،شود )جانسونمجددا پیکربندی می

 انقالب چهارم و تحوالت بنیادین آن

ی اران حوزهگذیانورد است که از بنلوچیانو فلوریدی، فیلسوف معاصر ایتالیایی و استاد فلسفه در دانشگاه آکسف

م انقالب چهار عنوانبهشود. وی با نگاهی فلسفی از انقالب اطالعات شناخته می« فلسفه و اخالق اطالعات»مطالعات 

ا با نیادینی رکند. از نظر او، انقالب اطالعاتْ متأخرترین تحول اساسی در تاریخ بشریت است که تغییرات بیاد می

وست. سه قوع پیخود به همراه آورده است؛ تغییراتی که پس از سه انقالب علمی کوپرنیک، داروین و فروید به و

العات نقالب اطاریدی، از محوریّت جهان هستی تنزّل بخشیدند. از نظر فلو انقالبی که با تأکید وی جایگاه بشریت را

های علمی پیشین، بشریت را در شناخت خود و جهاِن واقع در موقعیت جدیدی قرار داده است چون انقالبهم

(Taddeo, 2013 .) 

فلوریدی را توضیح دهیم: برای درک بهتر این انقالب فلسفی و تحوالت بنیادین آن، الزم است دو مفهوم کلیدی 

. سپهر اطالعات اشاره به کّل یک محیط اطالعاتی دارد که متشکّل از 2شناختیو بازسازی هستی ۱سپهر اطالعات

)اما  سهیمقاقابلها است. محیطی های اطالعاتی، خصوصیات، تعامالت، فرآیندها و روابط متقابل آنتمامی موجودیت

یکی از نواحی سپهر اطالعات( است. فلوریدی با استفاده از دو مفهوم مذکور،  ا صرفمتفاوت( با فضای سایبری )که 

های اطالعات و ارتباطات، بخش اعظمی از کند: تکنولوژیگونه بیان میرا این چهارمماهیت تحوالت بنیادی انقالب 

ترین تحوالت و اسیکنند و این موضوع، منشأ برخی از اسشناختی میماهیت سپهر اطالعات را بازسازیِ هستی

ای نزدیک تجربه خواهند کرد. آشکارترین مان در آیندهشود که جوامع اطالعاتیبرانگیزی واقع میمسائل چالش

کنند مربوط به شناختی میهای اطالعات و ارتباطات، سپهر اطالعات را بازسازی هستیروشی که در آن تکنولوژی

مان است. این بازسازی یتال و سپس رشد روزافزون فضای اطالعاتیهای دیجهای آنالوگ به دادهانتقال داده

شناسی رادیکال در سپهر اطالعات تا حدّ زیادی ناشی از همگرایی بنیادی میان منابع دیجیتالی و ابزارهای هستی
                                                           
1 infosphere 
2 re-ontologization  
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های و پروتکل ها، کانالهادادهگاهیپاافزار، های اطالعاتی موجود )مانند نرمشناسی تکنولوژیدیجیتالی است. هستی

 (. 2۰۱۰ها است )فلوریدی، شناسی اشیاء آنارتباطی، و...( اکنون همانند )و در نتیجه کامال  سازگار با( هستی

 مانبوم امروزیمثابه زیستسپهر اطالعات به

زسازی شناختی بامان را به لحاظ هستیهای اطالعات و ارتباطات به همان اندازه که جهانوی باور دارد تکنولوژی

ی آت یطالعات، این پدیده جدید را توسعهاکنند. وی در فرآیند انقالب های جدیدی را نیز خلق میکنند، واقعیتمی

شناسی در مصنوعات و کند: تشدید بازسازی هستیکند. او در توضیح این فرآیند بیان میعصر اطالعات معرفی می

ای زودی شناخت ماهیت زندگی در دوران پیشادیجیتالی )در آیندهدهد که بهدر کلّ محیط )اجتماعی( نشان می

ردید گدنبال آن ناپدید خواهد ین نامشخص و بهنزدیک( دشوار خواهد شد و تمایز پررنگ میان آنالین و آفال

 (.۶۴-۶۳، صص. 2۰۱۰)فلوریدی، 

نظر مهان و از جگرایانه یا درباره برای تغییر فهم ماست: از منظر برون نیادیبناز نظر فلوریدی علم واجد دو شیوه 

 وهان خارج جییر فهم ما از گرایانه یا درباره خودمان. از این دو منظر، سه انقالب علمی اثر عظیمی در تغدرون

دنبال آن بشریت را شناسیِ خورشیدمرکز، زمین و بهاند. انقالب کوپرنیک با پذیرش کیهانمان از خود داشتهبرداشت

ی طواع حیات ای از جهان گسترده کائنات هدایت کرد. انقالب داروینی نشان داد که تمام اناز مرکز جهان به گوشه

شناختی سان بشریت را از مرکز قلمرو زیستاند و بدینطبیعی از اجداد مشترک تکامل یافتهزمان از رهگذر انتخاب 

ی سبات فکریاری منابر ذهن خود آگاهی نداریم و بس تماما در نهایت انقالب فرویدی نشان داد که ما و  بیرون کرد

های اطالعات ولوژی، علوم کامپیوتر و تکنارد. از نیمه دوم قرن بیستمنایافتنی آنان دبشریت ریشه در ناخودآگاهِ دست

گرایانه بر گرایانه و هم درونمان، تأثیری هم برونو ارتباطات با تغییر تعامالت ما با جهان و نیز خودشناسی

  .(Norberg, 2018)اند شناختمان گذاشته

ها با انقالب مواجهه انسانهای اطالعاتی اصطالح دیگری است که فلوریدی برای توضیح یا ارگانیزم ۳هااینفورگ

هایی موجودیت مثابهبهاطالعاتی  یهای تجّسدیافتهیا همان اُرگانیزمها برد. اینفورگاطالعات از آن بهره می

شوند هایی طبیعی خوانده میعامل عنوانبهچنین شده با اطالعات در سپهر اطالعات زندگی کرده و همترکیب

 (. 2۰۱۰)فلوریدی، 

 

 پژوهش  سؤاالت

 ( در سپهر اطالعات، چیستی محتوای آموزشی در اولویت است یا چگونگی آموزش محتوا؟۱

 ( در سپهر اطالعات، آموزش دانش نظری در اولویت است یا آموزش دانش عملی؟2
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 نظری  چارچوب

خاطبان، میری دگامروزه، گسترش و نفوذ مصنوعات تکنولوژیکی متنوع در تحقق فرآیند آموزش و کمک به فرآیند یا

موزش و این مصنوعات تکنولوژیکی از فرآیند آ زکردنیمتما ومان عادی شده است که شاید شناسایی برای چنانآن

کند، ذشته میگهای اطالعات و ارتباطات دیجیتال را متمایز از یادگیری دشوار باشد. آنچه نفوذ و گسترش تکنولوژی

مثابه های امروزی بهطالعات فلوریدی، انساناز منظر فلسفه هاست. اکننده اطالعات در آننقش پردازش

 کنند و تمامی تعامالت و روابط آنان با یکدیگر و با دیگرهایی هستند که در سپهر اطالعات زندگی میاینفورگ

ای دنیا طور فزایندهترین دارایی است، و ما بهیابد؛ جایی که اطالعات مهمها در جهانی اطالعاتی تحقق میموجودیت

   .(Norberg, 2018)کنیم جربه میرا از منظری اطالعاتی ت

 

 هایافته

های اطالعات و )یادگیری الکترونیکی( از جهان تکنولوژی e-learningتوسعه و تحول در  دادننشانفلوریدی برای 

مثابه محیط آموزش و در قلمرو سپهر های اطالعات و ارتباطات بهمثابه ابزار آموزش، به جهان تکنولوژیارتباطات به

ه کند. این اصطالح به این معناست ک)آموزش در سپهر اطالعات( استفاده می e-ducation اطالعات، از اصطالح

طور که ما با و در زندگی شوند، همانهای اطالعات و ارتباطات در سپهر اطالعات با امر آموزش ادغام میتکنولوژی

 (.  ,2014Floridiبخشیم )مان را وسعت میشویم و جهاِن زیستهای ادغام میطور فزایندهبه ۴آنالین

 

 !چیستی محتوای آموزش یا چگونگی آموزش محتوا، مسئله این است

چنان که در چنین جوامعی برای ثبت، انتقال و استفاده از انواع کنند، آنصورت تاریخی زندگی میها بهوی باور دارد امروزه انسان

سبت به سایر رتباطات ناها به تکنولوژی اطالعات و ارتباطات متکی هستند. در این جوامع تاریخی، تکنولوژی اطالعات و داده

ل، برخی از اند. در همین حانگرفته مرتبط با انرژی( از نظر اهمیت حیاتی همچنان پیشی یهایتکنولوژ ژهیوبهها )تکنولوژی

های ابلیتقهایی، تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و کنند. در چنین جوامع و محیطاَبَرتاریخی زندگی می صورتبهمردم جهان 

د روری هستنرفاه اجتماعی و بهروزی شخصی ض گونه توسعه بیشترمهم، بلکه برای حفظ و هر تنهانهها پردازی آنداده

(Floridi, 2014.) 

عت از نظر کمّی لمرو و سرقترین رشد دانش در تاریخ بشریت هستند. این رشد، در هر دو زمینه در جوامع اَبَرتاریخی شاهد سریع

ا از آموزش و حوه درک منآن، باعث بحرانی جدی در  ، افزایش نمایی تولید دانش و انتقالیابد. در این جوامعو کیفی تحقق می

چیستی محتوای »شود. از نظر فلوریدی، چالش جدی آموزش در جوامع اَبَرتاریخیمان میهای آموزشیدهی نظامسازمان

 (. Floridi, 2014« )چگونگی ارائه محتوای آموزش»است، و نه « آموزش
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 «مهارت»یا آشنایی با « قعیتوا»کدام محتوای آموزشی اولویت دارد: شناخت 

ن چرا ای» در سپهر اطالعات را منوط به تأمل درباره مسئله« چیستی محتوای آموزش»فلوریدی اهمیت مسئله 

 و «دانش نسبت به امور واقع»شمرد. او این مسئله را محل آشکار شدن تنش کهن میان برمی« محتوای آموزش

 کند. معرفی می« هادانش نسبت به مهارت»

بدهیم؛ افرادی « 5دانش سازنده»به  شیازپشیبرسد، در واقع باید اهمیتی در این جامعه، وقتی نوبت به مهارت می

برند. در جامعه اَبَرتاریخی، آنان کسانی دانند چگونه مصنوعات را طراحی و تولید کنند از این دانش سود میکه می

 بندی کالسیک یونانی میانو تغییر دهند. فلوریدی تقسیم دانند چگونه اطالعات را ایجاد، طراحیهستند که می

episteme  دانش نظری( و( techne  را دوگانه )ای که کند؛ همان دوگانهای ناموجه معرفی می)دانش عملی

 (.Floridi, 2014, pp. 85کند )دهد و دانش عملی را به دانشی فرعی معرفی میاولویت را به دانش نظری می

 

 یگیرنتیجه

همیت ت از ادر چارچوب آرای فلسفی فلوریدی، سیر تحول از یادگیری الکترونیکی، به آموزش در سپهر اطالعا

گیری )یاد e-learningاست. از دیدگاه وی، توسعه و تحول در آموزش مجازی، با عزیمت از  برخوردارسزایی به

ترها آغاز شده نگریست( از پیشمثابه ابزار آموزش میهای اطالعات و ارتباطات را بهالکترونیکی که جهان تکنولوژی

های اطالعات و )آموزش در سپهر اطالعات که جهان تکنولوژی e-ducationچندان دور به ای نهاست و در آینده

های انداز آتی آموزش مجازی، تکنولوژید. در چشمخواهد انجامینگرد( مثابه محیط آموزش میارتباطات را به

طور به طور که ما با و در زندگی آنالینشوند، هماناطالعات و ارتباطات در سپهر اطالعات با امر آموزش ادغام می

 بخشیم. مان را وسعت میشویم و جهانِ زیستهای ادغام میفزاینده
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 چکیده 

افزایی هم نقشی بنیادین دارد و این دلیلی جز کارایی ۱وگوانسانی، گفتخصوص آموزش علومامر آموزش و به در

شود و یک مسئله اساسی مطرح می ،آموزش مجازی بادررابطه رونیازا، در یک بستر اجتماعی ندارد. یو عملعلمی 

وگو یک فرصت و یا یک چالش باشد و اگر بستر گفت کردنفراهمتواند برای آن هم اینکه این روش تا چه حدی می

برطرف کند. ما در این مقاله کوتاه  ها راضعفتواند این نقدی به این شیوۀ آموزش وارد است، چه اصالحاتی می

وی، چه  یهرانیگسختکانت را همچون داوری بر صدر بنشانیم و ببینیم نظام تربیتی کوشیم تا فلسفه تربیتی می

 تواند گوشزد کند و ما را برای ارائه راهکارهای ممکن آماده سازد.نکاتی را می

 پژوهی ، کانت، آیندهیآموزش مجاز، یتیفلسفه تربوگو، گفت: یدیواژگان کل
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 بیان مسئله 

نجا جامعۀ ایران مدنظر در ای (آموزش آگاه کرد یبرا یرحضوریغهای را به لزوم وجود بستر ما یویروسِ کرونا همه

و همچنین نقش   جازیمبه آموزش  چهرهبهچهرهز آموزش حضوری و اپژوهی این تغییر پارادایم علم آینده استمن م

از این نکته  ( .(Passing, 2009) کرده بودبینی ها قبل پیشرا از سال (۱۳۹۸فریدونی و همکاران، ) مجازی واقعیتِ

ین مواجهۀ ناگهانی و عدم اپس بدیهی است که ) کنیمنظر میندارد صرف پژوهی در ایران سابقۀ چندانیکه آینده

یگر ضرورت حفظ سالمتی، سیستم حضوری و از طرف د صورتبهآموزش  مدتیطوالنپذیری تعطیل کردن امکان

 بسیاری را در ذهن همگان ایجاد کرد. سؤاالتو  کرد (۱۳۹۸گیری )فریدونی و همکاران، دچار غافل ما راآموزش 

سیستم آموزشی ایران شد، این جهش  مدرنیزاسیون یسوبهگیری موجب جهش ناگهانی از طرف دیگر این غافل

 رونیزاا، بشود، ا و چه از نظر معایبسنجیِ این شیوۀ آموزش، چه از نظر مزایامکان گرفتندهینادناگهانی نباید موجب 

  .      باشدیمت بیتی کانی تردیدگاه فلسفهاین موضوع از  بهمسئلۀ اصلی ما در این مقاله دقت نظریِ بیشتر و پرداختن 

 

 پژوهش  سؤاالت

 آموزش و به خصوص آموزش علوم انسانی تا چه حدی به گفت و گو وابسته اند؟

 تواند این مهم را فراهم کند؟میآموزش مجازی تا چه حدی 

 محتمل است؟ هاسؤالهایی برای این فلسفه تربیتی کانت چه پاسخ بهباتوجه

 دهد؟های مجازی چه چیزی برای گفتن و نقد ارائه میفلسفۀ تربیتی کانت در مقام یک داورِ فرضی آموزش

 

 نظری  چارچوب

 شناسِی آموزش مجازی بپردازیم، یعنی باسیبتی کانت به آکنیم در چارچوب نظریۀ تربیما در این مقاله سعی می

 فرض تقدم رشدِاخالقی، امکانات آموزش مجازی را واکاوی کنیم.

 

  هاافتهی

 مرتبه آموزش نزد کانت

نظریه تربیتی وی  اساسا  رسد چرا که مجازی منتقد سرسختی به نظر می مورد آموزشکانت در مقام داور در 

ای را در مورد شیوه های سختگیرانه( و این تقدم روش۱۳۸۸ماهروزاده، ) های اخالقی استبرای آموزش یامقدمه

داند و سه پارامتر بنیادی را ارائه کند. کانت هدف نهایی آموزش را در تعالی و کمال رفتار فرد میآموزش ایجاب می

 دهد تا رسیدِن به این کمال محقق شود:می
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 ی دانشجواطاعت و آزادف( ال

 ب(صداقت و صراحت دانشجو و استاد

 گیری شخصیت در اجتماع ج(روابط اجتماعی و شکل

دهد روشن و دلیل آموزش مجازی رخ میهای ممکن به این پارامترها که بهآسیب هر موردکنیم در ما سعی می

 همچنین واکاوی کنیم.

 

 اطاعت و آزادی

قررات معلوم و  اکم برکه دانشجو به دلیل اعتماد به استاد و قوانین ح اطاعت در فلسفۀ تربیتی کانت به این معناست

ی باید گوشزد کنیم که ول (۱۳۸۸ماهروزاده، ) عامه خود را ملزم و حتی مجبور به اطاعت از استاد و افراد مجرب بداند

د د سلب شومل نبایو عدر گفتار  مخصوصا دانشجو به هر دلیلی آزادانه پا در راهِ آموزش گذاشته و این آزادی وی 

دد. موجب گر تر راباال تیفیباکیعنی اطاعت تا جایی که آزادی دانشجو صدمه نبیند، بلکه تنها موجب آموزش بهتر و 

 ای نبیند؟د و صدمهاجرا شو یدرستبهتواند در آموزش مجازی می یو آزاداصول اطاعت  یراستبهآیا 

 ا  یثانکند و دم اطاعت فراهم میعفاصله مکانی موقعیت مناسبی برای  اوال . چون است یمنفرسد که پاسخ به نظر می

کند. برای مثال دانشجو عدم اطاعت را تقویت می نیکه اشود ه میهای جدید و مضاعفی به دست دانشجو دادبهانه

ن اطفی انساعآلی برای آموزش دیدن ندارد و از نظر کانت درواقع خانه محل پرورش و بالندگی در خانه شرایط ایده

همراه  ه تلفنکاست. از طرف دیگر ممکن است خانوادۀ دانشجو این روش آموزش را چندان رسمی تلقی نکند، گویی 

ز هایی مطمئن برای انتقال دانش نیستند و این به عدم اطمینان خانواده و عدم اطاعت دانشجو اتاپ واسطهیا لپ

 زند.مرجع آموزشی دامن می

 

 صداقت و صراحت 

، به این معنا است که استاد بتواند از (Kant, 1991)کند صداقت و صراحت استدومین پارامتری که کانت بیان می

خاص از مسیر صداقت  یادهیعقهمه جهات و بدون مالحظات سیاسی و ... به بیان مطلب بپردازد و هرگز به دلیل 

یادی مجال بهبود بیشتری نسبت به دو پارامتر دیگر رسد این امر تا حد زمنحرف نشود. در آموزش مجازی به نظر می

ها بیشتر است و این استاد را هرچه های مختلف و مقایسه آندارد، زیرا در آموزش مجازی امکان حضور در کالس

کند. زمانی انسوری راهنمایی میس -د عدم خو اصطالحبهبیشتر به سمت صداقت و بیان اصل مطلب و صراحت و یا 

است که  زیبرانگچالشصراحت از سوی دانشجو مطالبه شود، سنجش عملی استاد همان قدر برای وی  که صداقت و

 (Kant, 1991)روز ماندن استادروز بودن و بهامتحان برای دانشجو. زیرا مقایسه مداوم اساتید توسط دانشجو موجب به
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در نهایت موجب ارتقای ایشان است. پس  که  Hiltunen, 2007)) شودفضای رقابتی میان آنها می وجودآمدنبهو 

 تواند فراهم شود.شرایط صداقت و صراحت در آموزش مجازی بسیار بهتر از آموزش حضوری می

 

 روابط اجتماعی 

نهفته ر قش آن در تعالی رفتاجنبه آموزش مجازی در همین پارامتر روابط اجتماعی و ن نیترشناسانهبیآس دیشا

وگو و دیالکتیک است و آموزش مجازی اش گفتکه اصل اساسی یانسانعلومدر مورد آموزش  مخصوصا . باشد

 .کرده استاستاد را به متکلم وحده تبدیل  شیازپشیب

های مثبت آموزش مجازی در زمینۀ روابط اجتماعی اشاره کنیم. این شیوۀ آموزش توانیم به جنبهاما ازطرف دیگر می

لتی فرصت خوبی برای شرکت در بحث باشد. همچنین آموزش مجازی جامعۀ جهانی را ممکن است برای افراد خجا

آلی برای روابط اجتماعی البته به معنایی جدید است و همچنان کند و این فرصت ایدههرچه بیشتر به هم نزدیک می

 ,Josep) باشدمی های بسیاریرود، این شیوۀ آموزش دارای مزیتکه آیندۀ جهان به سمت تعامل هرچه بیشتر می

2022.) 

 ( رهیافت عدالت آموزشی از منظر کانت2

 نایبه بشی باشد. عدالت آموزجدا از عدالت اجتماعی نیست، بلکه از ارکان آن می تنهانهنزد کانت  یعدالت آموزش

برای  آنکه اجباری در کار باشد.، بی(Kant, 1991)کانت شرایط مساوی و آزادیِ آموزش عالی برای همگان است

موزش که اهمیت عدالت آموزشی نزد کانت را درک کنیم همین بس است که وی آموزش و تربیت را مقدم بر آاین

توانیم می رونیازااهمیتی بشود. (، البته از این تاخر آموزش اخالقی نباید تلقیِ بی۱۳۶7کورنر، ) دانداخالقی می

توانند به یت جغرافیایی میموقع در هرشود و همه بعد مکانی برای آموزش برداشته می« آموزش مجازی» بگوییم در

لت نیز کند. از طرفِ دیگر برای دومی یتوجهقابلپیشرفت  وجه نیاز او عدالت آموزشی،  اندداشته یدسترسآموزش 

های کسر ن هزینهتواند ایشود و دولت مییوآمد حذف مهزینۀ نگهداری دانشگاه، خوابگاه و ترافیک ناشی از رفت

 های آموزش کند.  بسترهای تکنولوژیک و زیرساخت یشده را خرج توسعه

ۀ شیو»و نه خودِ  است یموزشآوری بسترهای و میزان بهره فناورانههای پس چالش واقعیِ این بخش زیرساخت

شجو در تا توان دان مۀ عادی دانشجویان اضافه شودبه برنا ییهاآموزش دیباکه  است یهیبدالبته «. یآموزش مجاز

 این شیوه برای آموزش به حداکثر برسد.  یریکارگبه
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  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

زی موافق آموزش مجا چنداننهرسد که اگر کانت و فلسفه تربیتی وی را در مقام داور بنشانیم به نظر می یطورکلبه

بیند و رشد عقلی و اخالقی در آموز میمخالف. وی اساس تربیت را در رشد عقلی و اخالقی دانش چنداننهباشد و 

رفتن این دور بودن از اجتماع و تا حدی جدی نگ خاطربهریزی نشده باشد( که به طور درست برنامه) آموزش مجازی

مار شقلی به عبرای رشد اخالقی و شیوۀ آموزش و عدم انطباِق این شیوه با اهداف عالی آموزشی، تهدیدی جدی 

تا توانیم های آموزشِ مجازی میکارگیری این شیوه نیست زیرا با توسعۀ زیرساخترود، اما این به معنی عدم بهمی

دهد و آموزش را تغییر می ییادی آیندهز تا حدکه این شیوه  است یهیبدها را برطرف کنیم، زیرا این نقص یحد

ماده آشیوه،  نیدر ا ، عقالنیت و آموزشاخالق توأمانبیشترِ فناوری زمینه را برای بالندگی  رچههبایست با توسعۀ می

 کنیم.

های بیشتری از برنامه یتره. پوشش گس2ی، ریپذانعطاف. ۱به توانیم از جملۀ دیگر مزایای این روشِ آموزشی می

سنتی آموزش،  یجویی در منابع نسبت به شیوهصرفه . اقتصادی بودن و5تر و . دسترسی بیشتر و آسان۳آموزشی، 

 اشاره کنیم.
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 چکیده 

 یادگیرندگان پرداخته یگرانتخابحلیلی به واکاوی نسبت آموزش مجازی و ت - یپژوهش حاضر با روش توصیف

قدرت انتخاب  ودرجه آزادی  ارتقاء دهندهتواند دهد آموزش مجازی از یک سو میها نشان میاست؛ یافته

ه از کترند وفقوع از آموزش مادگیری باشد و از سوی دیگر یادگیرندگانی در این نی - ییادگیرندگان در فرآیند یادده

 خاطراتی برایمتواند بستر آموزش مجازی می هرچندبرخوردار باشند  نهمسئوال یگرانتخابدرجات باالتری از 

 متربیان نیز ایجاد کند. یگرانتخاب

 ، اراده، آزادی ذاتییگرانتخابآموزش مجازی، : یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

ه البته به دلیل ( ک۱۳۸۴جمشیدفر، ) آموزش مجازی ابعاد گوناگون تکنولوژیک، مدیریتی، تربیتی و پداگوژیک دارد

ن رونا، ایکاندمی پغلبه بعد تکنولوژیک، ممکن است ابعاد پداگوژیک و تربیتی آن مورد غفلت واقع شود؛ در دوران 

ر ت. به نظرار گرفقای، فرعی بود به ناگاه در مرکز ثقل آموزش شیوه از آموزش که تا پیش از آن در آموزش مدرسه

-دانش دین ومعلمان، وال ، سیاستگذاران، مدیران،هاچالشهمه انتقادها و  رغمیعل حتی با پایان پاندمی، رسدمی

 ناسند.یت بشبه رسم آموزان با پذیرندگی بیشتری نسبت به این شیوه از آموزش، آن را در انواع و سطوح مختلف

Cavanaugh(2004)فکر تمل و عدر حال  آموزان امروزی که ملیت دنیای دیجیتال دارند و مکررا ،معتقد است دانش

؛ ند شداراضی خواهنطبیعی دیجیتال خود  یهاعادتهمراه با تکنولوژی هستند، از عدم ارتباط بین آموزش سنتی و 

 رسد چالش تقاضا برای آموزش مجازی و تقویت کیفیت آن ادامه خواهد داشت.به نظر می نیبنابرا

جازی انسان و آموزش م یگرانتخابآنچه پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن است کندوکاوی در تبیین نسبت قدرت 

 است؛

ا به و اراده او ر یگرانتخابای که آزادی ذاتی انسان و قدرت تربیتی یهادگاهیدگرا، یعنی تربیتی اراده یهادگاهید

ر راستای دکنند که جویز میتشناسی، معنا و فرآیندی از تربیت را متناسب با این انسان قاعدتا شناسند رسمیت می

تی آزادی ذا از جهت تبیین معنای این هادگاهیدطیف این  هرچندمتربیان باشد؛  یگرانتخابورزی و ارتقاء توان اراده

 هاگاهدیددر این اهمیت این موضوع  حالنیباااما  اندمتفاوتو در نتیجه رویکردهای تربیتی  یگرانتخابو توان 

 ملحوظ است. 

ت آیند تربیمتربی در فر ، درنظرگرفتن نقشی فعال برایتیوتربمیتعلهای جدی حوزه از سویی امروزه یکی از دغدغه 

ز تربی را اتوان نوعی از آموزش را در نظر گرفت که درجه آزادی و فعالیت ماست؛ برای خروج از این انفعال، می

سد ربه نظر می اساسنیبراانتخاب موضوع یادگیری تا محتوا، روش، معلم، فضا و زمان یادگیری گسترش دهد. 

سی داشته الذکر قابلیت بررهای آموزش مجازی، این رویکرد از آموزش از دو جهت فوقو ویژگی اقتضائات بهباتوجه

 دارد؟ متربیان چه نسبتی یگرانتخاباین است که آموزش مجازی با توان  سؤالباشد؛ به عبارت بهتر 

 

 پژوهش  سؤاالت

 متربیان چه نسبتی دارد؟ یگرانتخابآموزش مجازی با توان 
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 چارچوب نظری

 متربیان یگرانتخابآموزش مجازی فرصتی برای ارتقاء درجه 

 ییربنایز (. فلسفهRussell,2004) انددهیدآموزش از راه دورآموزان با آموزش بیش از یک قرن است که برخی از دانش

یده آموزش رها از قیود ا(؛ البته 2۰۰2پردازش اطالعات،  یالمللنیون بیفدراس) ، یادگیری آزاد استاز راه دورآموزش 

از تکنولوژی  یریگبهره(، معتقد بود نظام آموزشی مطلوب باید با ۱۹7۰) زمانی و مکانی ایده جدیدی نیست. ایلیچ

 یل کند.گیری تبداز زندگی خود را به یاد های تربیتی را رقم بزند که در آن هرکس بتواند هر لحظهمدرن، شبکه

 ین برااکن امی، ایحضور یه در آموزش قراردادکافت یآزاد به آموزش را مطرح ساخت. او در یودمایر نیز دسترس

 ته شوند.سکباید ش یانکمو  ین حضور داشته باشند لذا موانع زمانیمع یهازمانو  هامکانهمگان وجود ندارد تا در 

 با انطباق آموزش ابلیتیادگیرنده، ق شخص پذیریمسئولیتآموزشی،  مفهوم استقاللعالوه بر این او با تاکید بر 

 استوار فراگیر انتخاب حق و آزادی بر او شخصی را برجسته کرد. نظریات امری عنوانبه فردی و یادگیری هایتوانایی

 (.۱۳۹۹، و همکاران فالحی) است

 افتهیسازمانت (، در تاریخ اسالم نیز در دوران پیش از پیدایش مدرسه، تحصیالت از جه۱۳۶۸) به اعتقاد احمد

 و بخشیدن نهایت آزادی به استادان و دانشجویان، برجسته بوده است. نبودن

 دوراه از روزش ا با آمآزاد ر یریادگیه ید نظریدور است، اما نبا آموزش از راه ییربنایهرچند یادگیری آزاد فلسفه ز

دور،  هوزش از رااست. در مقابل آم یریادگیدر  یو انتخاب شخص یش دسترسیآزاد، افزا یریادگیرد. هدف کاشتباه 

توان سطوح یم اه دوراز رآموزش  یهاروشق یه از طرکن موضوع یند. البته اکیشده اشاره م مطالب ارائه یبه چگونگ

گاه دیزوما  دله کود دارد وج یاز راه دورآموزش  یهاستمیدارد اما سقت یرد حقکرا فراهم  یار و آزادیاز اخت یباالتر

توان در مجموع گفت می حالنیباا(. 2۰۰2پردازش اطالعات، یالمللنیون بیفدراس) نندکیج نمیآزاد را ترو یریادگی

 ،مکارانهفالحی و ) است یادگیرنده پذیریاستقالل و مسئولیت کسب در پی که است روشی از راه دور آموزش

۱۳۹۹). 

ژه برای ویگیرندگان بهتوان از بستر آموزش مجازی برای ارتقاء درجه آزادی یادرسد میبه نظر می بیترتنیابه

ا ز موضوع تتواند گستره انتخاب متربیان اموقعیتشان در فرآیند یادگیری بهره برد و آموزش مجازی می کردنلحاظ

 مربی و شیوه آموزشی را در بر بگیرد.

  آموزاندانشآموزش مجازی و تغییر نقش 

 - یدهآموز و فرآیند یادای متفاوت برای یادگیری است که بازاندیشی در نقش معلم، دانشآموزش مجازی شیوه

رای یادگیرندگان بپذیری بیشتری ، انعطاففناوری اگرچه(. and yurkiw,2003  Siemens) طلبدادگیری را میی

محیط یادگیری  دهخود جهتزگاری با ماهیت است. سا نیز به وجود آورده هاییچالش، اما از جهت دیگر فراهم کرده

 (. ۱۳۸۶ست )پاکدامن ساوجی ، ا هاچالشیکی از این 
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هره بکترونیکی زایای یادگیری الدهد که بیش از نیمی از یادگیرندگان الکترونیکی هرگز از مبرخی مطالعات نشان می

اند. دالیل متعددی مثل طراحی ضعیف دوره و انگیزش ضعیف مطرح شده شان را به پایان نرساندهاند یا برنامهنبرده

به یک  شدنلیدتباما در اکثر موارد شکست صرفا  به دلیل این واقعیت است که یادگیرندگان آمادگی الزم برای 

  (. Piskurich,2003اند )نداشتهرا یادگیرنده الکترونیکی 

رسد یادگیرندگان های آموزش الکترونیکی، منبع کنترل است. به نظر میبر تکمیل دوره مؤثریکی از متغیرهای مهم 

 رساننددارای منبع کنترل درونی که باور دارند موفقیت وابسته به رفتار خود آنان است بیشتر دوره را به اتمام می

( معتقد است که یادگیری ۱۳۸۶، به نقل از ساوجی، ۱۹۹۶) (. کرکا۱۳۸۶ ،نقل از ساوجی ، به2۰۰۳کوب،)

 تیمسئولدهی یادگیری و قبول کنترل و خودگردان با منبع کنترل درونی مرتبط است. خودمدیریتی و جهت

 شودمیخودگردانی در یادگیری یاد  عنوانبهخود یادگیرندگان نه یک نیروی خارجی،  لهیوسبهیادگیری 

(Long,2003 .) 

ای همزمان با افزایش اهمیت تعلیم کودکان و تاکید بر فعالیت حرفه ۱۸5۰-۱۸7۳از حدود ،Long(2003)  به اعتقاد

ابعاد یادگیری  بیترتنیابهیادگیرنده در یادگیری نادیده گرفته شد و  تیمسئولمعلمان، نقش و  تیمسئولتدریس و 

معلم و تعریف معلم از صالحیت و شایستگی خالصه  لهیوسبهخودگردان محو و همه چیز در انتخاب معلم، کنترل 

سازی اما آماده و نه صرفا  در یادگیری الکترونیکی مهم است هایریادگیشد. هرچند یادگیری خودگردان در انواع 

 ؤثر استفاده نمایند حیاتی استمشوند تا از آموزش مجازی به طور  خودگردانکافی  قدربهیادگیرندگان برای اینکه 

(Piskurich,2003 .) 

 یادگیرندگان یگرانتخابآموزش مجازی و مخاطرات 

 یگرانتخابخل تواند مهای مختلف میخورد از جنبهاین که آموزش مجازی بر بستر فاوا رقم می هرحالبه

 ینابشتنیوخنیز  ویادگیرندگان گردد مگر این که در کاربست فاوا یادگیرندگان از درجات خوبی از تفکر نقادانه 

 ( ۱۳۹۶؛ رام و همکاران، ۱۳۸۹رام، ) .برخوردار باشند

 

 پژوهش  روش

ب یککند و هم با تریق موضوع فراهم میحلیلی است که هم فرصت مطالعه دقت - یروش پژوهش حاضر توصیف

 (۱۳۸۱ ،یف نراقیو س ی)نادر افتیدست یم و معناداریج قابل تعمیتوان به نتایمختلف م یهادگاهید
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 هاافتهی

 - یددهدر فرآیند یا درجه آزادی و قدرت انتخاب یادگیرندگان ارتقاء دهندهتواند آموزش مجازی از یک سو می

 یگرنتخاباتری از ترند که از درجات باالاز آموزش موفقادگیری باشد و از سوی دیگر یادگیرندگانی در این نوع ی

   یجاد کند.متربیان نیز ا یگرانتخابتواند مخاطراتی برای بستر آموزش مجازی می هرچندبرخوردار باشند  مسئوالنه

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

افزایش  است: آموزش مجازی و یبررسابلقاز سه بعد  کمدستدهد که این موضوع های این پژوهش نشان مییافته

 النهمسئو یگرانتخابدرجه آزادی و انتخاب متربیان در چگونگی آموزش و تربیت. آموزش مجازی و ضرورت توان 

 متربیان.  یگرانتخابو مخاطرات  هاچالششرط توفیق در فرآیند آموزش و آموزش مجازی و  عنوانبه

( و جاللی ۱۳۸۹) (، رام۱۳۹2) ( و بعد دوم در پژوهش علیرضابیگی۱۳۹۸) نبعد اول در پژوهش فالحی و همکارا

رد تاکید قرار ( مو۱۳۹2) علیرضابیگی ( و۱۳۸۹) رام یهاپژوهشو بعد سوم نیز در ( ۱۳۹۹) جواران و همکاران

 گرفته است.

یز می که موضوعی حامجازی در دوران پاند یهاآموزشرسد موضوع توفیق یا عدم توفیق به نظر می اساسنیبرا

 قطعا   رار گیردق موردتوجهتر تواند از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد اگر قدری عمیقاهمیت است و می

رسد یچنین به نظر م را برجسته خواهد کرد. هم شانمسئوالنه یگرانتخابارتقاء خودگردانی متربیان و  مسئله

 تواندعدیده، می یهاچالشرغم همه نهفته در دل آن به یهافرصتآموزش مجازی، یکی از  اتاقتضائ بهباتوجه

 اشد.ر آنان بمعنادار د متربیان متناسب با موقعیتشان و در نتیجه ارتقا یادگیری یگرانتخابافزایش درجه آزادی و 
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 یفیضر ک. روش پژوهش حاباشدیم یدر باب مسائل تکنولوژ نبرگیآندرو ف یآرا یهدف از پژوهش حاضر بررس

 نبرگیآندرو ف اند.شده یصورت که اطالعات مورد نظر از منابع دست اول و دوست دوم نوت بردار نی. بدباشدیم

د امالت خوتحاصل  را یتکنولوژ یانتقاد هیظرن رد،یگیپرداز معروف که تفکراتش از مکتب فرانکفورت نشات م هینظر

 ینه توسعه شود ویمقلمداد  یمنیاهر ینه امر یتکنولوژ ،یتکنولوژ یانتقاد ی هی. در نظرداندیم یدر باب تکنولوژ

کند و  یاره محاکم اش کیتکنولوژ یبه خطرات فضا ییاز سو نبرگی. فردیگیقرار م رشیمورد پذ یآن به شکل فعل

 نبرگینظر ف شده است یپژوهش سع نیکند. در ایرا خطرناک قلمداد نم کیتکنولوژ یگر، مطلق توسعهید یاز سو

 شود. یبررس یدر باب تکنولوژ

 فینبرگ، تکنولوژی، نظریه انتقادی، معاصر: یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

ا های اجتماعی است. فرهنگ مدرن بیش از هر دوره دیگری بترین عناصر حیات انسانی و نظامتکنولوژی یکی از مهم

 مبدل شده ابزار برای مبارزه با جهان و طبیعت نیترمهمدهی شده و علم و تکنولوژی به محوریت تکنولوژی سازمان

تمام  توان گفت تکنولوژی درمی ینوعبهها حضور دارد و تکنولوژی در زندگی ما انسان شیازپشیباست. امروزه 

دهد. در حال حاضر تکنولوژی علم و ها و کردارهای ما شکل میای بر نگرشزندگی ما ریشه دوانده و به طور فزاینده

ه ، جامعیدارهیفرا سرما نظیر جامعه اطالعاتی، جامعه فراصنعتی، جامعه هایسازمفهومدر کانون بسیاری از  نوآوری

 (.۱۳۹7همتی،) بنیان قرار داردای، جامعه و اقتصاد دانششبکه

، یفرهنگ در ساحات اجتماعی، ایعمده هایچالش اندداشته هک مثبتی نقاط نارک در همواره هاتکنولوژی دیتردیب

 در یو حت هاانسان زندگی ای در شیوهگسترده تغییرات موجب و اندردهک جادیا هاانسان طبیعی طیمح اقتصادی و

فروبرده فکر  این به را نداناندیشم (. درنتیجه،۱۳۹7مریجی و محدث،) اندشده وآدمعالم از آنان و تفسیر نگاه نوع

اندرو فینبرگ،  .. یکی از این اندیشمندان آندرو فینبرگ استکرد دیبا چه هاآسیب این از مصونیت برای که است

های خود را به مطالعات تکنولوژی اختصاص ویژه پژوهش به طوراست، معاصر ی برجسته پژوهو تکنولوژی پردازهینظر

 و مارکوزه ی،دیوی مارکس، همچون کسانی نظریات ادامۀ انتقادی مکتب فرانکفورت در بسط دهندۀ نظریۀ که داده

با وجود  بوده و (. او از شاگردان مارکوزه۱۳۹۶طباطبایی، توکلی؛ ) تکنولوژی است در حوزۀ وینر لنگدان

این است که پروژه او را تکمیل  لبه دنبااساسا   و گرفته استاو و مکتبش قرار  ریتأثتحتبا استادش،  یینظرهااختالف

 (.۱۳۹7مریجی، محدث؛) کند

 "وگوی نظریه و عملگفت"عنوان از رساله دکترای خود به ۱۹7۳سال میالدی متولد شد و در  ۱۹۴۳وی در سال 

استاد فلسفه تکنولوژی در دانشکده ارتباطات دانشگاه سایمون فریزر کانادا است و کرسی  در حال حاضردفاع کرد. او 

ی ه فناوری بیشتر به دلیل ارائهپژوهشی فلسفه تکنولوژی کانادا را در اختیار دارد. شهرت فینبرگ میان فلسف

دگرگونی "و در کتاب دیگری با نام  ۱۹۹۱است که در کتابی با همین نام در سال  "ی انتقادی تکنولوژینظریه"

(؛ این عنوان صریحا  بیانگر تعلق فینبرگ به ۱۳۹۳نقوی، مصلح؛) میالدی منتشر شد 2۰۰2 در سال "تکنولوژی

ای جامع در باب تکنولوژی با تاکید بر تغییر هدف او ارائه نظریه .فرانکفورت استاندیشه انتقادی برآمده از مکتب 

های بسیاری نیز در (. پژوهش۱۳۹۱برومند، تقوی، ) تکنولوژی با رویکردی دموکراتیک در مطالعات تکنولوژی است

 با صحیح مواجهۀ یبرا راهکاری( در پژوهشی تحت عنوان ۱۳۹۶) است. طباطبایی و توکلی گرفتهصورتاین باره 

 و انهیگراذات نگاهی با نصراند که به این نتیجه رسیده فینبرگ و نصر آرای مقایسۀ در مدرن، تکنولوژیک دنیای

 عبارت نصر راهکار .کندمی اشاره فراوانی یطیمحستیز و جمعی فردی، هایآسیب به مدرن، تکنولوژی به منفی

 نگاهی با را مدرن هاییفینبرگ تکنولوژ ،در مقابل سنتی. تکنولوژی به بازگشت و مدرن تکنولوژی کلی طرد از است

 به توسل را رهایی راه ها،این تکنولوژی گوناگون هایآسیب بررسی ضمن و کندیم بررسی گراتجربه و انهیگراساخت

 آن تولید و طراحی در مردم عموم که است تکنولوژی دموکراتیک، تکنولوژی .کندمی اعالم دموکراتیک تکنولوژی

 اساس شد نخست روشن فینبرگ، و نصر نظر اشتراک و اختالف وجوه همه مقایسۀ از پس .باشند داشته مشارکت
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 یهاینیبجهانبه  آن از ترقبل و تکنولوژی ماهیت از آنان متفاوت برداشت به راهکار، ارائۀ در آنان فاحش نظراختالف

 بهباتوجه نیز و رویکرد دو این از هریک هایقابلیت از استفاده با که شد داده نشان دوم، .گرددباز می آنان متفاوت

 ناهمخوان هایتکنولوژی برابر در مردمی آن مقاومت و آمد دست به نیالطرفیمرض راهکاری ایشان، عقاید مشترکات

 است. با سنت

 جینتانجام داد. ا فینبرگ و مارکوزه منظر از تکنولوژی انتقادپذیری بر درآمدی( پژوهشی تحت عنوان ۱۳۹7) مریجی

شمند رویکرد یندا دو هر است؛ شمندیاند دو نیا دگاهید انیم هاییتفاوتو هاوجود اشتراک از یکحا پژوهش

 دمع ری وینقدناپذ یعنییعنی جدایی ارزش از دانش و تکنیک و رویکرد جبرگرایانه تکنولوژی  ابزارگرایانه تکنولوژی

 دانند.و تغییرپذیر می ارزش بارتکنولوژی را  و را نادرست هایتغییر تکنولوژ انکام

 یعنی تغییر، انیرتکنولوژی، سطح تغییر، مج ردنکدموکراتیزه  و استیس به هنر گسترش یعنیدر راهبرد تغییر  اما

 .اندمتفاوت گریدکی با تغییر به دیام زانیم و مردم عموم ای و کشیدهرنج و محروم طبقات

رفت از برون یبرا دگریها نیو مارت نبرگیاندرو ف افتیره یتحت عنوان بررس ی( در پژوهش۱۳۹۱)یتقوبرومند و 

 یهایراحطدر  کیدموکرات یداخل ساختن ارزش ها نبرگیف انددهیرس جهینت نیحاکم به ا کیتکنولوژ یفضا

ود . با وجدیگوین منجات دهنده سخ ییخدا ورظه یبرا یاز آمادگ دگریکند و هایقلمداد م ییرا راهکار رها یکیتکن

 گریکدی با یشیاند لیبد یدر چگونگ شد،یاندیم یآدم ستیز یبرا لیبد یهر دو به جهان دگریو ها نبرگیآن که ف

وجه ت. با کیژونتولودر سطح ا دگریکند و هایدنبال م کیرا در سطح اونت یشیاند لیبد نبرگیدارند. ف یادیتفاوت بن

 افتیکه ره شودیداده م حیتوض تا  یحاکم، نها کیتکنولوژ یفضا یبه خطرها نبرگیو ف دگریها نگرشبه تفاوت 

 خواهان گذر از آن است. دگریکه ها ردیگیقرار م یمیدر پارادا نبرگیف

 یبه آرااتوجهبو نقد  نییتب یتکنولوژ همثاببه یساز یتحت عنوان طب ی( در پژوهش۱۳۹2و همکاران ) یمنجم

 ست که درا یندیفرا یساز یکه طب انددهیرس جهینت نیبه ا یتکنولوژ یهدر باب فلسف نبرگیبرگمان، و ف دگر،یها

 یپزشک ه اساسا زوا کو ان ییجوان شدن، تنها ،ییبایز ،یچاق اد،یو تولد، اعت مانیمانند زا ییبه قلمروها یآن پزشک

رائه ا یساز یبط یبرا یلاص نییکند. دو تبیدرمان آنها ارائه م ایاصالح  یبرا یپزشک یریشود و تدابی، وارد مستندین

 . دیمنا یکنترل اجتماع نییو تب یستیمارکس نییاختصار تبتوان آنها را بهیشده است که م

 

 تکنولوژی فینبرگ و

 نظریات از یکی را خود انتقادی نظریۀ او .است انتقادی تکنولوژی نظریۀ سبب به فینبررگ، اندرو اصلی شهرت

 نظریات همرۀ مشترک داند. وجهمی وینر و لنگدان مارکوزه دیویی، مارکس، همچون کسانی ادامۀ نظریات در انتقادی

 اجتماعی و سیاسی هاینظام با بلکه نیستند جامعه جدا از هاتکنولوژی»: ندیگویم که است این انتقادی تکنولوژی

 ای مکتبمارکوزه نسخۀ از برآمده او، خود تصریح به فینبرگ،(. نظریۀ feenberg,2009)« خاصی سازگارند

 و نامطلوب موجود وضعیت بتوان که بود امیدوار انتزاعی، طرح مباحثی یبرا مارکوزه که شرح بدین است؛ فرانکفورت
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 علم و نوین مطالعات با مباح این امتزاج با که است فینبرگ معتقد و داد تغییر سیاسی کنش با را تکنولوژی

 (.۱۳۹۶طباطبایی و توکلی،) است داده ارائه های مارکوزهامیدواری تحقق برای عینی راهکاری تکنولوژی،

سال  در بارنیاول آن را هک است یدگاهید صاحب باب تکنولوژی است در وزهکمار شاگردان از خود هک اندرو فینبرگ

تکنولوژی  باب در جامع ایهیارائه نظر وی هدف رد.ک یبندصورت تکنولوژی انتقادی هینظر نام با یتابک در ۱۹۹۱

کارکردی تکنولوژی  ابعاد تکنیکال اشاره به است. بُعد یطراح و یفن بُعد دو تکنولوژی دارای نبرگ،یف نگاه بود. از

 یانضمام ریغنسبتا   و سخت و سرد بخش و ردیگیم انجام در طبیعت موجود یشف روابط علّک هیپا بر هکدارد 

دارد که  یدر تکنولوژ یاجتماع و یانهیزم هایارزش حضور به اشاره یطراح بُعد شود.یم محسوب تکنولوژی

های دهد که تکنولوژی مداول نظامگرایانه اجتماعی نشان میموردکاوی و با استناد به مطالعات برساخت صورتبه

شود و زمینه تکنولوژی محسوب می ونرمگرمبخش  رونیازاکند. اجتماعی است که به آنها خدمت می - یسیاس

ها، ی این سیاستآگاهانه بتوان با تغییر کهیطوربهآورد، گذاری فرهنگی را فراهم میهایی از جنس سیاستدخالت

 در هاارزش دخالت یمسئله به را خود نگاه نبرگ،ی(. ف۱۳۹7محدث، مریجی و) تغییراتی در نظام تکنیکی ایجاد کرد

 تز نیا سازد. مطابقیم ترملموس ،یکیتکن مالحظات توسط یطراح« تعیین ناقص» تز یریکارگبه با ،یطراح یهیرو

 ،یکیتکن مالحظات  - شودیم محسوب علم یفلسفه در نیکوا - دوئم همپای تز هک - یتکنولوژ یفلسفه در

 باید توجه داشت که(. Feenberg 1995) هستند یناکاف یکیتکن یطراح دن بهیبخش ینیتع برای خودیخودبه

 را یکیاصول تکن موفق، هاییطراح .شودمی گذاشته پا ریز یکیتکن اصول ،یطراح در که ستین معنا نیبد نیا

 را گریکدی هیشب ای کسانیاهداف  توانندمی یمختلف هاییطراح که است آن موضوع لکن دهند؛یم قرار موردتوجه

 رونیازا باشد. داشته وجود بیرق هایبر طرح طرح کی دنیبرگز برای یقاطع یکیتکن لیدل آنکهیب سازند برآورده

 ناقص تعیین (. تزFeenberg 2010) ابندیینم تعیین کامل صرف، یکیتکن مالحظات توسط ،یکیتکن یهاانتخاب

 کرد. در درک وضوحبه توانیدوچرخه، م یهیاول یریگشکل ریس رینظ ،یخیتار هاینمونه قراردادن موردتوجه با را

 کامال  ینهیگز دو بود، نگرفته دوچرخه صورت از ینیمع فیتعر بر توافق هنوز که یزمان الدی،یم ۱۱ قرن اواخر

 دوچرخه و تندرو یورزش یلهیوس عنوانبهآمد: دوچرخه یم شمار به دوچرخه یطراح برای ییهابیرق متفاوت،

 جلوی هایچرخ با دیبا ها،دوچرخه نخست، ینهیگز در (.feenberg,1999) منیا ونقلحمل یلهیوس کی عنوانبه

 ینهیگز انیحام آمد؛یم شمار به منیا ریغ ،یطرح نیچن دوم نهیان گزیحام نگاه از که شدندیم یطراح پر ارتفاع

 در و یسواردوچرخه جانیه نخست، ینهیگز دادند. دریم حیترج را اندازه هم کوتاه دوچرخ با دوچرخه یطراح دوم،

 و شدند روزیپ دوم ینهیگز انیحام تا ینهابود.  موردتوجه گر،ید هایارزک از شیب ،ونقلحمل یمنیا دوم، ینهیگز

(. باید توجه داشت که ۱۳۹۴برومند و حسینی،) افتی گسترش اندازه، هم کوتاه دوچرخ با ابزاری عنوانبهدوچرخه 

 مختلف هایصورت به تواندیم متفاوت یاجتماع هاینهیزم در ز،ین زمان کی در یحت یک تکنولوژی مشخص،

 هایو رنگ ناتییتز بدون روزمره، ونقلحمل یلهیوس عنوانبه هلند در دوچرخه امروزه، ،مثالعنوانبهشود.  یطراح

(. feenberg,2008شود)یم یطراح متفاوت یاگونهبه ،یحیتفر یلهیوس کی عنوانبه کایآمر در و متعدد

 ینهیزم از را خود  معنای یحت و ستندین قرار دارند، مستقل در آنها، از محیط اجتماعی که تکنولوژی بیترتنیابه

فارغ  تکنولوژی، آن، مطابق که را  کیتکنولوژ ییجبرگرا توهم نبرگ،یرند. فیگیم آن بر حاکم هایارزش و یاجتماع
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 نیهم شدنفراموش کند،یم شرفتیپ ضروری و یکیتکن صرفا  یدرون منطق کی بر اساسو  یاجتماع هایاز ارزش

 یاجتماع هایارزش که جا آن (. ازfeenberg,1991) داندیم مختلف ابزارآالت فیتعر یهای اجتماعسرچشمه

 چگونه م،یشو درمان چگونه م،یکن ارتباط برقرار گریکدی با چگونه که کنندیم نییتع ،یکیتکن قواعد در لیدخ

دهند. در حقیقت، یم قرار ریتأثتحت را ما یزندگ کها سبتکنولوژی م،یکن یزندگ چگونه یطورکلبه و میشو سرگرم

 گذارند. تکنولوژییم ریتأث یاجتماع یزندگ تیفیک بر زین خود هستند، اجتماع از برآمده که برآنعالوهها تکنولوژی

ها کند. قرنیم نییتع را مختلف یهایتکنولوژ کاربران یزندگ کسب که هاستارزش نیهم و ارزش است حامل

 در محض یعقالن امر یمنزله به تکنولوژی و شود حذف تاحدامکان ،یطراح هیرو از هاارزش نیا تا شد کوشش

 از استفاده با یفرهنگ ژاپن یتوسعه در ژاپن شکست رینظ ییهاتجربه به توجه لکن سازد؛ یمتجل را خود جامعه

(. feenberg,2010) است توهم کی تنها ارزش، از یخنث تکنولوژی که داد نشان ،یغرب یشده وارد هایتکنولوژی

 هاییطراح در یاجتماع و یکیتکن مالحظات ریناپذییجدا یدگیتندرهم رفت، آن شرحکه  ناقص تعیین تز به توجه

 نیا اند.ینمایم یدرستبه بود، شده هایژاپن نادرست باور نیا یریگشکلسبب  آن به یتوجهیب که را یکیتکن

 یاجتماع و یکیتکن یهاجنبه دهندهنشان بتواند که را تکنولوژی تیماه از مناسب ینییتب به ازین ،یدگیتندرهم

انتقادی  یهینظر قلب را آن بتوان دیشا که - یساز ابزاری یهینظر کند.یم آشکار باشد گریکنار یکد در تکنولوژی

 (.Glazebrook,2006) ضروری ازین نیا به پاسخ منظوربه است یکوشش -د ینام تکنولوژی

 

 رویکرد فینبرگ به طبی سازی

 اما رد،ک اعمال ینولوژکت را بر یاسیس ای یاخالق یهاتیمحدود توانیم یموضع طور به هک است باور نیا بر نبرگیف

 ردکبنا  یگرید تمدن نیادیبن طور به ینولوژکاربست تک با بتوان است رممکنیغ یخیتار یتجربه یبر مبنا

(Feenberg,2005) قرار خود یسرلوحه را ینولوژکت با مواجهه در یاجتماع - یانتقاد یگرنشک یفینبرگ نوع 

 انیم ییجا را خود یهینظر نبرگیخواند. فیم نولوژیکت یانتقاد یهینظر ای هیثانو ییرا ابزارگرا خود روش و دادیم

 ینولوژکت از یامروز فیتعر در است معتقد او داند.یم آن یسرهکی و طرد ینولوژکت از (ییای)اتوپ یجاآبادکنا ریتصو

 ردهک ییدستخوش نارسا را ینولوژکت از فهم هک است شده دهیشک بلند یوارید ینولوژکت و متخصصان مردم انیم

 انطباق یبرا را ینولوژکت توانمی ه چگونهک میده پاسخ پرسش نیا به مینک تالش وارید نیا برداشتن با دیبا و است

 ذات واجد یتمامبه را کینولوژکت یدهیپد نبرگی(. فfeenberg,2003) ردک همساز  آزاد یاجامعه یازهاین با

 رد، امایپذینم را ینولوژکت تیقطع و تیجبر سرهکی هکچرا شود،یم کینزد انیابزارگرا یبه آرا و داندینم مستقل

 هک است کینولوژکت تین عقالنیا است معتقد و است مخالف ینولوژکت بودن یخنث با دا یشد انیابزارگرا خالف بر

 هک است نیا نبرگیف یهاآموزه نیتراصلی از یکی(. ۱۳۹2منجمی و دیگران،) کندمی دیتول یاسیس تیعقالن

 ایاش ای زهایچ رقابت یصحنه پارلمان یهمثاببه ،ینولوژکت است. شکشمک یتبلور نوع هکبل ست،ین تیغا ینولوژکت

 آزادانه به انتخاب دست هاینولوژکت انیم توانیم همواره دهد نشان تا است تالش در نبرگیف رسدینظر م به است.

 نشان ینولوژکت بودن یدووجه ترشیح بیتوض یبرا نبرگیف است. انتخاب یمرحله همان در فقط یآزاد نیا اما زد،
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 اساس بر را شهر کی توانیم مثال  است بوده روشیپ متفاوت ریمس دو ای الگو دو مدرن تمدن در شهیهم هک دهدیم

 کی ینولوژکت بودن یدووجه نیا اما .یعموم یهینقل لیوسا تکحر اساس بر ای ردک یها طراحلیاتومب تکحر

 ایاش و گرعمل نیا اگر هک را ایاش هم نقش و ندکیم یعملگر باز ای عامل نقش هم ینولوژکت دارد. هم گرید یجنبه

 (.۱۳۹۰فوکو،) ابدییم تبلور قدرت در گفتمان کینولوژکت عمل باشد یانسان موجودات دو هر

 کنندهاقناع شهیمه کینولوژکاز ت خودمختارانه و انهیجبرگرا نییتب هک دهدیم نشان دزیا یماریب مورد در نبرگیف

 یداروها آزمودن یراب ینیبال ییارآزماک مطالعات تحت هک یمارانیب است یاکشنده یماریب دزیا هک جا آن ست. ازین

 مورد گروه دو به ارانمیب هک است نیا بر رسم ینیبال یهاییارآزماکدر .ردندک اعتراض به شروع گرفتندیم قرار دیجد

 ندارد، یریتأث چیاصل ه درکه  دارونما شاهد، گروه در و موردنظر یدارو مورد، گروه در شوند.یم میشاهد تقس و

 نیا یدزیا مارانیب اعتراض شود.یم دارو اثبات یاثربخش گروه، دو در درمان به پاسخ یسهیمقا با و شودیم زیتجو

 ییهالکتش لیکشت با هاآن نی؛ بنابراندک غیدر یگروه از را ماندن شانس زنده است نکمم پژوهش روش نیا هک بود

اما  شد، گرفته دهیناد یزدگعوام یبهانه به پژوهشگران و انکپزش یسو از تکحر نیا ابتدا در .برخاستند اعتراض به

 ندکیم استفاده مثال نیاز ا برگنیف رد.ک رییتغ ینیبال ییارآزماک یهاروش رفتهرفته و کمکم اعتراضات، نیا تداوم با

 یژتکنولوشرایط،  شه جامعه خود را با روند تکنولوژی سازگار کند، بلکه در بعضییهم ستین الزم هک دهد نشان تا

 (.۱۳۸۶آرا،کیوان) کندهای اجتماعی هماهنگ میهای گروهخود را با خواسته

 

 شناسی تکنولوژی مدرنآسیب

-. آسیب۱ :ستا بوده فینبررگ دغدغۀ بقیه، از بیش کلی آسیب دودسته مدرن، تکنولوژی هایآسیب انواع میان از

 همان ها،آسیب اول تسلط. دستۀ و استیال تفکر از ناشی های. آسیب2جامعه؛  فرودست طبقات برای تکنولوژی های

 صنایع و صاحبان دارانهیسرما زدایی مهارت و یکشبهره یعنی بود؛ مشغول کرده را مارکس ذهن که است چیزی

 نیز را طبیعت ان وانس روابط و نیست منحصر هاانسان بین روابط به که صرفا  دوم دستۀ اما کارگر؛ طبقۀ از مدرن

 تکنولوژیک ردگراییمارکوزه، خ نظر به ساحتی است. تک انسان در انتقادات مارکوزه از برآمده بیشتر دهد،می پوشش

 اطراف جهان اسباتی،نگاهی مح با صرفا  که است کرده تبدیل همانند و یبعدتکموجوداتی  به را بشر ابنای یهمه

 خود ییجولطهس سارضای ح پی در تنها و کنندمی نگاه ابزار و شیء چشم طبیعت، به و هاانسان از را اعم خود

 از یکی عام، طور به یتکنولوژ نی؛ بنابرا(۱۳7۸مارکوزه،) شوندکشیده می ییگرامصرفسمت  به درنتیجه هستند؛

 خاص، طور به و گرامصرف و جوسلطه ،یبعدتکموجوداتی  به مدرن هایانسان همۀ تبدیل برای ابزارهای مدرنیته

صرفا   تکنولوژیِ از مارکس یشناسبیآس ضعیف است. درواقع، هایانسان استثمار برای تریقو هایانسان ابزاری برای

 ای مارکوزهریشه انتقادات ا نهایت و فرانکفورت مکتب ترو عام تربنیادی انتقادات برای ایمقدمه اقتصاد، نهاد به مرتبط

 (.۱۳۹۳فینبرگ،) شد فوکو و
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پشت  یارد هیم سرماگوناگون نظا یها: بحرانکندیم انیب نگونهیا یعمده تکنولوژ یهابیآس یدرباره برخ نبرگیف

 ییامدهایشود که پیم یارتباطات سازمانده زیشگفت انگ ۀشبک کیسر گذاشته شده است و اکنون کل جهان در 

کم  یاههیحاش یبه سو افتهیتوسعه  یکشورها زا ،یمسر یهایماریهمچون ب یصنعت دیمتناقض به همراه دارد. تول

در  و غرق دیگشایم یارتباطات انسان یرا برا یدیجد زیشگفت انگ یهافرصت نترنتی. اابدییم  انیدرآمد جر

ر د عیا فجابقابله م یبرا یایجد یکار چیهرگز باالتر از اکنون نبوده؛ اما ه یطیمح ستیز یاست. آگاه ییسوداگرا

 یهاکه کشور یدر جهان ،یاانجام نشده است. گسترش صنعت هسته یگرم شدن جهان ۀدیپد ونچ یشرف وقوع

-یم مشکل درست یانرژ ۀحوز یدارند، سرانجام برا یبه سالح هسته ا یابیدست یخوب برا یلیدال یادیز

  .feenberg,2007کند))

 

 راه رسیدن به تکنولوژی مطلوب: دموکراتیزه کردن تکنولوژی

برگرا و ذاتا ج باشد و نه یکه تابع اهداف انسان یاست خنث ینه ابزار یتکنولوژ گنبریاز نگاه ف بیترت نیبد

گاهانه و کامال  آ یاههمواج ،یدر تکنولوژ ینباشد بلکه همانطور که گفته شد وجود بُعد طراح ریخودمختار که انتقادپذ

. پردازدیموجود م یکنولوژتبه انتقاد از  ،یاز تکنولوژ لیتحل نیهم سبر اسا نبرگیسازد. فینقادانه از آن را دفراهم م

 کیاتکنوکرتو  کیپدرساالرانه نظام بروکرات یرا به رفتارها یمشکالت برخاسته از تکنولوژ یاصل شهیر ی. و

-یم لیتحم ) بر مردمی(بُعد طراح یبر بُعد نرم و گرم تکنولوژ تیریو مد طرهیس قیکه از طر داندیم یدارهیسرما

 یگاهش و خودآش داناز راه گستر یکردن تکنولوژ زهیدر راهبرد کالن را دموکرات ه،یرو نیا رییراه تغ نبرگیشود. ف

 .(۱۳57داند)مارکوزه،یم هایتکنولوژ یدر مرحله طراح کیها دموکراتو دخالت دادن ارزش یعموم

واند تیم ت،سیز طیو مح یپزشک وتر،یکامپ ریمختلف نظ یهادر حوزه ،یاجتماع یجنبش ها نبرگ،یف یدهیبه عق

 یهایبه طراح ک،یتکنولوژ رییتغ یبرا کیدموکرات یهادهد  و معتقد است جنبش رییرا تغ یفعل کینظام تکنولوژ

است و هم  رییتغ یلهیهم وس یراسموکد .((Feenberg 2006: 202-203تر منجر خواهد شد کیدموکرات

 نیه اواهد زد بخحاکم را رقم  یطراح ی هییدر رو رییتغ یکیدموکرات یهاصورت که اعتراض نیبد ر؛ییتغ یجهینت

به  کیکنولوژت یاعتراضات انجام شده، طراح یجهیدر نت ،یاست؛ اما از طرف رییتغ ی لهیوس ،یدموکراس ب،یترت

 کیراتدموک ینسانا یهاسازگارتر با ارزش ییهایها گشوده خواهد شد و طراحو ارزش قیاز عال یترعیوس یمحدوده

 (Feenberg 1995: 7. دیآیبه شمار م زین رییتغ یجهینت ،یدموکراس ب،یترت نیرقم خواهد خورد. به ا

 

 یریگجهینت

 فرانکفورت مکتب یامارکوزه ینسخه از برآمده او، خود حیتصربه آنچه گفته شد نظریۀ انتقادی فینبرگ، بهباتوجه

کارکردی تکنولوژی و  ابعاد تکنیکال اشاره به است. بُعد یطراح و یفن بُعد دو تکنولوژی دارای نبرگ،یف نگاه است؛ از

 دارد.  یدر تکنولوژ یاجتماع و یانهیزم یهاارزش حضور به اشاره یطراح بُعد
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 ارتباط برقرار گریکدی با چگونه که کنندیم نییتع ،یکیتکن قواعد در لیدخ یاجتماع هایارزش که او اظهار دارد

 حامل دهند پس تکنولوژییم قرار ریتأثتحت را ما یزندگ کها سبتکنولوژی م،یکن یزندگ چگونه یطورکلبه و میکن

 کند.یم نییتع را مختلف هایتکنولوژی کاربران یزندگ کسب که هاستارزش نیهم و ارزش است

رد؛ او ک اعمال ینولوژکت را بر یاسیس ای یاخالق یهاتیمحدود توانیم یموضع طور به هک است باور نیا بر نبرگیف

 ییابزارگرارا  ودخ روش و دادیم قرار خود یسرلوحه را ینولوژکت با مواجهه در یاجتماع  یانتقاد یگرنشک ینوع

 یازهاین با انطباق یبرا را ینولوژکت توانیم گوید چگونهخواند؛ او مییم نولوژیکت یانتقاد یهینظر ای هیثانو

 یتبلور نوع هکبل ستین تیغا ینولوژکت هک است نیا نبرگیف یهاهآموز نیتریاصل از یکیرد. ک همساز  آزاد یاجامعه

 ه انتخابب دست هاینولوژکت انیم توانیم همواره دهد نشان تا است تالش در او رسدینظر م است؛ به شکشمک

 دودستهمدرن  یتکنولوژ هایآسیب انواع میان است. از انتخاب یمرحله همان در فقط یآزاد نیا اما زد، آزادانه

 است: بوده فینبرگ یدغدغه بقیه، از بیش کلی آسیب

 صنایع و صاحبان دارانهیسرما ییزدا مهارت و یکشبهره جامعه؛ یعنی فرودست طبقات برای تکنولوژی هایآسیب -۱

 کارگر طبقۀ از مدرن

 و یبعدتکموجوداتی  به را بشر ابنای یهمه تکنولوژیک تسلط؛ خردگرایی و استیال تفکر از ناشی هایآسیب -2

 همانند       

 ابزار و شیء چشم طبیعت، به و هاانسان از اعم را خود اطراف جهان نگاهی محاسباتی، با صرفا   که است کرده تبدیل

 هستند. خود ییجوسلطه حسارضای  پی در تنها و کنندمی نگاه

 زیانگشگفت شبکۀ ای و ایجاد یکهسته ، گسترش صنعتیطیمحستیز صنعتی، اینترنت، آگاهی تولید به گفته او

 دارد. به همراه متناقض سازماندهی شده در جهان پیامدهایی ارتباطات

تیک کنوکراوی ریشه اصلی مشکالت برخاسته از تکنولوژی را به رفتارهای پدرساالرانه نظام بروکراتیک و ت

 یآگاهانش و خودداری و راه تغییر این رویه، در راهبرد کالن را دموکراتیزه کردن تکنولوژی از راه گسترش دسرمایه

 داند.یم هاتکنولوژی یطراح در مرحله کراتیکدمو هاارزش دادندخالت و یعموم
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 چکیده 

با  نیکییادگیری الکترو یگذاراستیدر سبر آراء دلوز  فراگیر مبتنیماهیت ارتباط بین معلم و  بررسیهدف پژوهش 

ساس است. بر ا یتاجو استننوع تحلیل فلسفی  و ازکیفی  یهاپژوهشاین مطالعه از جنس . است دلوز بر آراء دیتاک

چون  ییهایژگیوعنی یریزوماتیکی است ، مبتنی بر آراء دلوز ریو فراگماهیت ارتباط بین معلم ، پژوهش یهاافتهی

از  تیحکاو ریزوم را داراست  گرنا داللت و گسست ینگار، نقشهکوچ گرایی، یو چندگانگکثرت ، یو ناهمگونپیوند 

و متکثر، انبوه ، یو مولکولخودجوش  زدا، تمرکزو شکننده، سیال ، یمراتبسلسله ریو غافقی ، یرخطیغروابطی 

ات ری اطالععصر فناو نظریه ارتباط گرایی که نظریه نوین یادگیری در بر اصولهمچنین بنا . دارد ریو نفوذپذمنعطف 

ین غیرخطی ب روابطکه  ایارتباط در یادگیری الکترونیکی، ارتباطی است سیستمی و شبکه باشدیم و ارتباطات

ارتباطات اجزای  یادگیری الکترونیکی همان، فرایند برقراری ،طبق این نظریه اجزای سیستم و شبکه برقرار است.

-ماتیکی دلوز میالکترونیکی همسو با ارتباط ریزو یریادگیدر گیری ارتباط درنتیجه جهت شبکه با یکدیگر است؛

بین معلم  ارتباط مطلوب دبخشینوکه بر آن مترتب است  ییهاتیقابل بهباتوجهروابط ریزوماتیکی دلوز  رونیازا باشد.

ظام نهای ی از چالشیک مدل در جهت رفع برخ عنوانبهتواند در عصر یادگیری الکترونیکی است و می ریو فراگ

را  ییهاداللت توانی، مزماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر مبتنی بر آراء دلو بهباتوجهآموزشی سنتی برآید درنتیجه 

، یلکترونیکادگیری کترونیکی در نظر گرفت از جمله آنها تغییر اهداف سیاستگذاری یابرای سیاستگذاری یادگیری ال

ونیکی اری یادگیری الکترتلفیقی در سیاستگذ یریادگیو تاکید بر نگاه تعاملی العمر، مادامتاکید بر یادگیری 

 .باشندیم

  آراء دلوز، یادگیری الکترونیکی، ریو فراگمعلم ، ارتباط :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

ت یابی ماهیی است در ارزدر زمینه یاددهی یادگیر تیوتربمیتعلیکی از وجوه تغییر در  یکیالکترون یریادگیگسترش 

اساس  باشد. دلوز برشناسی ریزومی دلوز میهای نوظهور پساساختارگرایانه، معرفتارتباط و نقش آن، یکی ازپارادایم

های ناوریتواند مبنایی برای یادگیری در عصر فارتباط را مدنظر دارد که می شناسی، معنای خاصی ازاین معرفت

سازی ها یا شبکهدهی ارتباطگرایی که یادگیری را فرایند شکلرسد نظریه ارتباطنوین باشد. همچنین به نظر می

است  ن سؤال مطرحیا( در همین راستا ۱۳۸۸شناسی ریزومی دلوز است )اسکندری و رضوی،از معرفت متأثرداند می

مایت ا مورد حرونیکی رتواند فضای جدید یادگیری الکتکند میقلمرو جدیدی که دلوز از آن با نام ریزوماتیک یاد می

 قرار دهد؟ 

 

 پژوهش سؤاالت

بر  گیر مبتنیفرالم و های ماهیت ارتباط بین معمیتنی بر آراء دلوز چیست؟ اشاره ریو فراگماهیت ارتباط بین معلم 

 یادگیری الکترونیکی چیست؟ یگذاراستیدر سآراء دلوز 

 

 نظری  چارچوب

 در "تفاوت"و  "شدن".) ze & ParnetDeleu, 2002( گراییتجربه :های اساسی در اندیشه دلوزاز مؤلفه

-لیتحل"و، یتکثر و چندگانگ، "هنجارزدایی"یعنی قلمروزدایی .(Deleuze, 1994) "همسانی"و"بودن"برابر

( Deleuze & Guattari, 1987) زومیر (،Deleuze, 1993) نگی(، فولدDeleuze, 1993) "کیزوفرنیش

نار هم کای انجامیده که با فشرده کردن زمان و مکان تاریخی و عصر جدید با انقالب ارتباطات به جهان شبکه

اعی ومی را تدیجاد کرده که فضای پویا و سرزنده ریزاز اطالعات ا دهیتندرهمای های گوناگون، شبکهآگاهی قراردادن

داند ها میدهی ارتباطگرایی که یادگیری را فرایند شکلارتباط از سویی دیگر نظریه (Moulthrop,1994) کندیم

 گراییارتباط صول اساسی نظریها( زیرا ۱۳۸۸اسکندری و رضوی،) شناسی ریزومی دلوز استاز معرفت متأثر

(Siemens, 2006) ۱- دانش  -۳شود ها ساخته میهدانش در شبک -2ها است گیری شبکهیند شکلیادگیری فرا

 با اصول ارتباط ریزوماتیکی دلوز شود؛ادگیری با فناوری تسهیل میی-۴در ابزارهای غیرانسانی ممکن است و 

رتباطات ی بر ارکزگرا، چندگانگی متکثر، مبتنهمخوانی دارد که بر اساس آن، فضای ریزومی فضایی افقی، ضد تم

  (Ropers, 2008).مکانی است چند واوی و در میان بودگی و بی

در فضای ریزومی بر ارتباط افقی و متقاطع تاکید دارد که ریزماتیک بوده و نقطه شروع و  یریادگی یاددهییند فرآ

دهنده صرف نیست. از سویی انداز ریزومی فراگیر یادگیرنده صرف و معلم آموزشدر چشم نیهمچنپایانی ندارد. 

آموز و معلم را محدود کرده است و گذر از این های ارتباطی دانشهای رایج، پویاییدیگر به نظر هوا آموزش

بیش از این در برنامه  .(Hwu, 2004)سوق خواهد داد  «و»و « و»ها این ارتباط را به سمت یک ارتباط دوگانگی
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 نظر گرفتهدرسی ریزومی ارتباط نقش اساسی دارد و زبان صرفا  یک ابزار ارتباطی و یک ابزار انتقال اطالعات در 

ای از ها به مجموعههای زبانی، زبان به انتقال و حرکت از یک مجموعه نظم واژهنظام شود بلکه با تاکید بر مفهومنمی

با این نگاه برنامه درسی  (.۱۳۸7 اند )سجادی،شود که توسط عمل از هم جداشدهداد میهای دیگر قلمنظم واژه

و آموز محور است که مبتنی بر شدن و تغییر مداوم است لذا نه دانش است رییتغریزومی موضوعی همیشه در حال 

آموز از تعامالت ازجمله معلم، دانش یستمیدر سها است که یند خلق گرهآیادگیری در نظر دلوز فر محور؛ لذامعلم نه

یک ابزار  عنوانبهتواند شناسی ریزومی در پساساختارگرایی میمعرفت جهتنیبدگیرد و ابزارهای آموزشی شکل می

 ,Goodley) .ردیقرار گ مورداستفادههای نوین فضای جدید تدریس و یادگیری در عصر فناوری جادیدر اتحلیلی 

2006) . 

 

  روش پژوهش

 تحلیل مفهوم و روش استنتاج 

 

  هاافتهی

. گرددمی مربوط وی ریزوماتیکی یشناسمعرفت به برآراءدلوز مبتنی فراگیر و معلم بین ارتباط ماهیت روشنگری

 و یمراتبسلسله از خطی، ریغبه خطی حالت از را فراگیر و معلم ارتباط شده، بیان هایویژگی دارابودن با ریزوم

 حرکت از ،تمرکز عدم حالت به تمرکزگرا حالت از شکننده، و سیال حالت به وسختسفت از افقی، حالت به عمودی

 نفوذناپذیر حالت و از متکثر و انبوه به شده تثبیت و یبندسامان حالت از، خودجوش حرکت به تحمیلی و مکانیکی

 ،وپرورشآموزش در مجازی آموزش یریکارگبه راهبردهای یباالدست اسناد در. دهدمی شکل منعطف و نفوذپذیر به

 با(. ۱۳۹۰ ،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند... ) و آموزاندانش ارتباطات و اطالعات فناوری هایمهارت ارتقای

 گسترش و آموزشی نظام در اطالعات یفناور ضرورت و اهمیت خصوص در بنیادین تحول سند نظری داتیتأک وجود

 اختصاص خود به را هاآموزش حجم بیشترین سنتی هایآموزش همچنان ما کشور الکترونیکی، یادگیری ریچشمگ

 و یدولت یهابخش توسط آموزشی محتوای کردن الکترونیکی بر 2/۱7 بند در سند تاکید وجود با نیز. است داده

 موفقیت تاکنون آموزشی یزیربرنامه و پژوهش سازمان تالش باوجود دولتی بخش گردید، اشاره بدان که خصوصی

 الکترونیکی، هایآموزش توسعه راه در موجود هایمحدودیت و موانع دیگر از. است نکرده کسب زمینه این در کاملی

 درسی، کتاب و هارسانه اهداف،. است درسی و آموزشی هایریزیبرنامه در یکسویه و متمرکز آموزشی نظام وجود

 مدیریت که هستند تیوتربمیتعل حوزه در ریزیبرنامه نظام اجزای...  و معلمان یریکارگبه و آموزش فیزیکی، محیط

و  معلم بین روابط یو چندگانگ پیوند مؤلفه بهباتوجه لذا است اداری مراتبسلسله در مقامات باالترین عهده بر هاآن

 یادگیری سیاستگذاری راستای در مربوط هایدستگاه همه یو همراه مشارکت دلوز، اندیشه یبر مبنا ریفراگ

 سیاستگذاری مطلوب استقرار و دهیجهت در دلوز ریزومی نگرش پتانسیل از توانمی. طلبدمی را الکترونیکی،
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 ریو فراگ معلم ارتباط در یگرنا داللت خصیصه با متناسب. جست بهره ایران ینظام آموزش در لکترونیکیا - ییادگیر

 اساس بر نباید الکترونیکی یادگیری سیاستگذاری اهداف است، گراییارتباط هینظر با همسو که دلوز اندیشه بر مبتنی

 همسویی و فراگیر و معلم ارتباط در چندگانگی ویژگی بهباتوجه همچنین باشد، شده تعیین پیش از استانداردهای

 فراگیر و معلم ارتباط همچنین. باشد متکثر باید یکیالکترون یریادگی سیاستگذاری اهداف گراییارتباط نظریه با آن

 یادگیری جریان مثابهبه باید یکیالکترون یریادگی گفت توانمی است ینگارنقشه و گرایانهکوچ دلوز، آراء بر مبتنی

 کنندنمی حکم استانداردها فراگیر و معلم ریزومی روابط در اساسنیبرا. است تغییر بر آن بستر که کند عمل مداوم

 الگوی هیچ تابع آنها روابط و کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با وارکولی دانش بیابان در که هستند یادگیرندگانی آنها

 اینکه دارد همخوانی اصل این با گراییکوچ نیز گراییارتباط نظریه در دیگر سویی از. نیست یاشده تعیین پیش از

 معرفت نوع این از برخوردار افراد. نیست ثابت و شده تعیین پیش از و است همیشگی یادگیری و دانش فرایند

 یک که یکیالکترون یریادگی مورد در ویژگی اینو  دهندمی ادامه خود سیر به دائم و کرده نفی را ثابت الگوهای

 ها،موک یعنی لکترونیکیا - ییادگیر نوی نسل در. (Semetsky, 2008) است مشهود است ریزومی سرزنده فضای

 سیر حال درت( اس و نامحدود وسیع که) اینترنت گونه بیابان فضای در که هستند گرایانیکوچ حکم در فراگیران

 واریو کول هستند روبرو ایگسترده اطالعاتی منابع با و کنندنمی محدود خاصی لینک به را خود فراگیران. باشندمی

 قرار وسیع فضایی در فراگیر و معلم ارتباط یعنی کنندمی عمل سیال و چرخندمی الکترونیکی یادگیری فضای در

 انیپایب و آغازیب ناپایدار، متون همه فرامتن فضای در. نیست تصورقابل آن بر انتهایی و ابتدا هیچ که گیردمی

 (.Moulthrop, 1994) هستند

 بین ارتباط شیوه فقط نوین یهایریادگی: یقیتلف یریادگی به صرف مجازی یا چهرهبهچهره یادگیری از هدف تغییر

 بین ارتباط ماهیت در ییریتغ چنین و دهندمی تغییر نیز را آن ماهیت بساچه بلکه دهندنمی تغییر را فراگیر و معلم

 آن از نیز هاموک قدن ارتباط همین در. گذاردمی آن حقیقی معنای در تربیت فراروی را هاییچالش فراگیران و معلم

 گفتگوی و حضوری ارتباط نجایگزی را نگاریمتن و کنندنمی فراهم را چهرهبهچهره ارتباط زمینه که است رو

 زمانی و مکانی هایزمینه از اهتجربه جداکردن سبب هاموک در مجازی ارتباط نیچننیا و شودمی چهرهبهچهره

 که است حالی در نای(. ۱۳۹۶ ضرغامی،) شودمی فراهم انتزاعی و همسان ارتباطی و تجربه امکان نظر این از و شده

 هاستمکان آن یژهو که دارند فرهنگی هایویژگی درسی هایکالس جمله از و فیزیکی هایمکان ترعیوس معنایی در

 هامکان این در حضوری اطاتارتب در است، یافته نمود ،هامکان این در گرفتهشکل جوامع در که هاییویژگی نیو چن

 دارای و زمان به وابسته فرهنگی هایویژگی این هاموک در مجازی ارتباطات اما یابندمی پرورش و شده منتقل

 .گیرندمی نادیده را کندمی تجربه خاصی مکان در را آن که انسانی ذهن در ویژه کیفیت

 

  گیرینتیجه

ریزوم است و  مطالعه ریزوم و مقایسه خواص آن با یادگیری در فضای مجازی، دال بر این است که اینترنت یک

بر یادگیری مجازی نیز  ریو فراگهای روابط ریزوماتیکی بین معلم خصایص و پیامدهای ریزوم را داراست. ویژگی

معلم  ردستیزکه از نظر سنتی  آموزاندانشحاکم است. تغییرات چشمگیر در نوع و سطح اطالعات و دانش، به 
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که به جایگاهی برابر با معلم دست پیدا کنند و روابط بین آنها به  آمدند، این امکان و اجازه را داده استمی حساببه

و  شکستهدرهم ریو فراگالگوی روابط سنتی بین معلم  رسدیمسوق داده شود همچنین به نظر « و» و« و»سمت 

شکلی  شود و او را در فرایند یادگیری، بهآموز را موجب میای به نام دانشمحوری و مرکزیت معلم که حاشیه نقش

 اساسنی. براراه ندارد یکیالکترون یریادگیعصر  خصوصبهوتربیت امروز، داند، در تعلیممطیع و منفعل به کناری می

هایی چون پیوند و اندیشه دلوز، ریزومی است و ویژگی بنا براینکه ارتباط معلم و فراگیر  بهباتوجهرسد به نظر می

برداری بودن ارتباط، چندگانگی در ارتباط، در ارتباط، نقشه یگرنا داللتط، ای بودن ارتباگرایی، شبکهتعامل، کوچ

ها روابط سنتی معلم و گیرد همه این ویژگیعدم تمرکزگرایی و افقی بودن روابط را بین معلم و فراگیر در نظر می

لوب بین معلم و فراگیر را دارد. ها، حکایت از روابط مطشکند. این ویژگیبرد و آن را در هم میمی سؤالفراگیر را زیر 

، از یرخطیبه غهای بیان شده، ارتباط معلم و فراگیر را از حالت خطی ویژگی دارابودندر نتیجه ریزوم با 

به حالت عدم  تمرکزگرابه حالت سیال و شکننده، از حالت  وسختسفتو عمودی به حالت افقی، از  مراتبسلسله

و تثبیت شده به انبوه و متکثر و از  یبندسامانی به حرکت خودجوش، از حالت تمرکز، از حرکت مکانیکی و تحمیل

-که بیان گردید با گسترش فناوری همان گونه گریددهد. از سویی و منعطف شکل می رینفوذپذبه  رینفوذناپذحالت 

است  گرفتهشکلهای اطالعاتی و ارتباطی در نظام آموزشی پارادایم جدیدی از یادگیری، به نام یادگیری الکترونیکی 

همسویی این نظریه  دهندهنشاناین پارادایم مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی است. اصولی که بر این نظریه حاکم است 

یکی مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی، مورد دفاع اندیشه دلوز است. یادگیری الکترون ؛ لذابا رویکرد ریزومی دلوز است

سیاستگذاری یادگیری  در جهت، ریو فراگرسد بتوان از پتانسیل روابط ریزومی دلوز بین معلم به نظر می اساسنیبرا

نطبق با نظام گرایانه، محاکم بر نظام آموزشی ما، اثبات روح رایز ؛آموزشی ایران بهره جست در نظام الکترونیکی

-است؛ و اندیشه ریزوماتیک دلوز، به سبب انطباق با بوم انعطافرقابلیغمراتبی، خشک و خطی، بوروکراتیک، سلسله

شود نگریستن به وری این تحقیق محسوب مینوآ چهآنرساند. شناختی الکترونیکی، به ما در این مسیر یاری می

-شود یافتهپیشنهاد می .باشدیمدلوز  یهاشهیاندارگرایانه و با تأکید بر ارتباط بین معلم و فراگیر از منظری پساساخت

در نظام آموزشی  یکیالکترون یریادگیگیری از راهبردهای مبنایی برای تدوین بهتر بهره عنوانبههای این پژوهش 

 قرار گیرد. موردتوجه
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 آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم یهاستهیبا

 2، سیدرضا بالغت1*معصومه بهادری

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. -۱

 بلوچستان، زاهدان، ایران.دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و  -2

 

 

 

 چکیده

بوط به وری مرو توسعه فناوری صنعتی به خصوص فنا یآموزش مجازی آموزش از نتایج دگرگونی نظام اقتصاد جهان

جامعه  افراد یازهاینع منبع ثروت برای رف نیترمهمو ارتباطات پستی است که در آن دانش و اطالعات  ونقلحمل

سیار بری از دور . تغییر ساختار آموزش سنتی به آموزش و یادگیشوندیم ردوبدلگروهی و در محافل فردی و  یتلق

قابت با آموزش سنتی و با شک و تردید که در ر توأم ساله۱۰۰است. یک دوره  دادهرخ یجیو تدر ریگوقتطوالنی، 

اخیر و عصر  ساله 5۰الیی طداشته و در دوران  یبخشتیهو، سعی در حفظ موقعیت و چهرهبهچهرهحذف آموزش 

ی دارد. الکترونیک چهرهبهچهرهآموزش حضوری و سنتی و تعامالت  یهایژگیواینترنت سعی در ارائه آموزش با 

عمل  عنوانبهمشارکتی  وفعال  یعامل و یادگیر عنوانبهآموزش مجازی با تفکر پراگماتیسمی مبتنی بر یادگیرنـده 

جازی در محیط آموزش م یورزتجربهدر محیط الکترونیک اسـت. ایـن نوع  یورزتجربهاست که این معرفت مستلزم 

ل ح یبرا کشترو تالش م ی، یادگیرکمشـتر یهاپژوهش، کتا با تعیین اهـداف مشـتر کندیمبه فراگیران کمک 

ا کسب ر ازیموردناجتمـاعی  یهامهارتاز دانش و آگاهی دست یابند و در ادامه بتواند  یترقیعمبه سطوح  مسئله

 ر تفکـراسـتنباطی در پـی آن اسـت کـه الزامـات آموزش مجازی را د ید. پژوهش حاضـر بـه شـیوهنمای

 سب تجاربکنده، یادگیر ییادگیرنده، محتوا و تناسب آن با نیازها کپراگماتیسمی بیان کند. انگیزه و اهمیت در

 .باشدیمآموزش آنالین از مفاهیم مطرح شده در این تحقیق 

 : آموزش مجازی، فلسفه پراگماتیسم، یادگیری.واژگان کلیدی
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 بیان مسئله

 یابر یشمندارز نیمبا تربیتی یهاهینظرو  فلسفیتب امک که دهدیمن نشا تیوتربمیتعل یخیرتا سیربه را گذنگاهی 

را از مر ا این متولیانو  اندبوده زشیموآ یهانظاما( در جرو ا یزیربرنامه، سیاستگذاری، حیا)طر یریگجهت

ام مد باید نیز هاآن شیزموآ یهاستمیس اساسنیبراو هستند ار گذل حادر  روزروزبهمع اجو. انددادهت نجا گمیدرسر

و  هادگاهید بایدمع مختلف اجو کهست ا این رسدیمنچه مهم به نظر آ نیبنیدراما اتوسعه باشند. ل و تحول حادر 

 محیطیو  فرهنگی، عیجتما، اشیارز نیبا مبا که بگیرندنظر د در خو تیوتربمیتعل یهانظام یابررا  ییاندازهاچشم

ست ن داده اقع تجربه نشا. در واکنند ایجادط را تباار ایننند ابتو یاگونهبه یاو شته باشد ط را داتباار نیترکینزدنها آ

 یم دارنظا یهافلسفه تاریخل طو. در آوردینمر به بارا  هیاجز گمر چیزینه راکورکو تقلیدف و صر یبرداریکپه ک

 ینظر تربیتتب مکا این. اندگرفتهنام سنتی فلسفیتب مکا که اندآمده به وجود میسمتوو  ئالیسیم، رسمیدئالیا نظیر

و ها ادستعددر آوردن ابه فعل ه قو، از عقالنیتورش نها پرآ تربیتیف هدو نسته م دامقد یعمل تربیتبر اد را فرا

د فر بینشامل تعامل را  تربیت کهار دارد قر ۱ییاعملگر مکتبنها آمقابل در ست. ا حقیقتبه معرفت ن نساا دستیابی

 (.۱۳۹7)حسینی و ولوی،  داندیم زندگی محیطو 

نـد و درنهایـت کآن عمـل  یهاآموزه بر اساسه آموزش مجازی توانست کبود  ییهافلسفهی از کپراگماتیسم ی

پا به عرصه  کنولوژیکنیاز مبرم جهان ت بهباتوجهجدید و گسترده و  ییادگیر کی عنوانبه کترونیکال ییـادگیر

 ی، یـادگیرفردمحور بودننظیر  ییهاارزشه بر محور کآموزشی است  ینوعی فناور یگذاشت. آمـوزش مجـاز

یفیت در حمایت از کارتقا  منظوربهی، کترونیکال ی(. یادگیر2۰۰۶، 2ی)لـوو فعال مبتنـی اسـت  خود راهبرمسـتقل، 

ی از دالیل عمده ارائه چنین کقرار گرفته است. ی موردتوجهآموزشی  یهاسازماناز  یدر بسیار ریپذانعطاف ییادگیر

الس و کاز ازدحام بیش از اندازه در  یـار در مشـاغل دوم و سـوم و جلوگیرکنظامی ارتقاء سطح علمی افراد عالقه به 

، به معنی کترونیکدر محیط ال یآموزشی قدیم است. نظام آموزش و یادگیر یهاستمیسالت دیگر در کهمچنین مش

 کترونیکـالس الکـه در ک یآموزاندانشز تدریس بر کاز طریق وب، تمر ییادگیر یهاتیفعالمحیط تدریس و 

، ۳گرمکاست )سـان یال یادگیرکان و تشویق اشکدر هر زمان و هر م یا یادگیرارتق منظوربهه ک کنندیمت کشر

ی اجرا و پشتیبانی کترونیکال یکه به شیوهاست  یادگیری - ینوعی فرایند یادده ی(. درواقع آموزش مجاز2۰۱5

 یهایفناوردر این نوع آموزش،  مورداستفادهاست. ابزار  یو هدف آن ساخت دانش مرتبط با تجربیات فرد شودیم

 (.2۰۰۴اران، کاطالعات و ارتباطات اسـت )توانگریـان و هم

در استفاده از اطالعات؛ به این  ی. از جمله لزوم توانمنداندبودهدخیل  یی عوامل متعددکترونیکدر ترویج آموزش ال

دست  ازیموردنخود را تشخیص دهند، به اطالعات  ازیموردنه بتوانند اطالعات کنیاز دارد  یـه جامعه به افرادکمعنـا 

ه کآن است  یدر پخود اضافه نمایند. پژوهش حاضر  هیپادانشیابند و آنها را پـس از گزینش و ارزیابی به مجموعه 

 یشناسمعرفترا بـا نگـاه  یآموزش مجازی شامل یادگیرنده، یاددهنده، محتوا و محیط یادگیر یهاستهیبا

                                                           
 1 .pragmatism 

 2 . Levy 

 3 . Songkrem 
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اسـت: الزامـات آموزش مجازی در  سؤالبه ایـن  ییگوپاسخ یدر پ ؛ لذاورد بررسی قرار دهدپراگماتیسمی م

 پراگماتیسمی چگونه است؟ یشناسمعرفت

 

 تحقیق یشناسروش

ش یفی و به روکباشد. تحقیق از نوع توصیفی و آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم می یهاستهیباهدف تحقیق 

ر تحقیق . ابزاباشدیمتوب و دیجیتالی کو جستجوی اطالعات از منابع مختلف م یاکتابخانهمطالعه اسنادی، منابع 

پژوهش حاضر مسیرهای  اساسنیبرا. باشدیمها تفسیری داده لیوتحلهیتجزها، فیش و روش داده یآورجمعبرای 

 ستخراج.رده است: مطالعه، پیشنهاد، توصیف، تبیین، استنباط و اکپژوهش را بدین صورت طی 

 

 هاافتهی

( و از اصولی خاصی پیروی ۴،2۰۰۶جهان وجود دارد )مور سرتاسره در کقرن است  کآموزش مجازی حدود ی

 ند. کمی

 از: اندعبارتاصول این 

ه ب هرکدامه کت یل گردیده اسکه از مجموعه عناصری تشکنظام آموزش مجازی نظام پیچیده و سیستمی است  -۱

دهند. الزم است عناصر و ییل مکرا تش تربزرگل ک کسیستم ی عناصر گریدباشند و با سیستم می کیخود نوبه 

های فلسفه ی از ویژگیکدیگر تحلیل شوند. یکبا ی تربزرگل کو  کوچکهای های درونی و ارتباطات سیستممؤلفه

 پراگماتیسم نیز تغییر بر اثر تعامالت عناصر محیطی است.

شود و یا به عبارتی جاگیری منتهی می تربزرگبه نتیجه  جزء مناسبدارد.  یمراتبسلسلهاهیت آموزش مجازی م -2

 (.2۱: 2۰۰۳، به نقل از صبا،۱۹۹۶، 5)آلن و آهل تربزرگهای لیکهای بزرگ در لیک

 (۶،2۰۰2ارانکیابد )رابرتز و همامل میکند و تکه دائما  تغییر میکای است موزش مجازی نظام پویا وزندهآ - 3

 تیفیباکیفیت آن کدارد و  یرخطیغرد که عملکای است. همانند ارگانیسم زنده یرخطیغآموزش مجازی نظام  -4

 (.۱۹۹۴، 7ند )تالن و اسنمیتکرد انفرادی مجموع عناصر آن فرق میکعمل

 است و رفتارهای سازگارانه دارد. دهندهسازمانآموزش مجازی خود  -5

                                                           
4. Moore,M. 
5. Allen &Ahl 
6. Roberts,N.Andersen,D.F.Deal,R.M; Garel,M.S. Shaffer,W.A. 
7. Thelen, E. & Smith,L.B 
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نیست  مشاهدهقابله کدارد. هر پدیده نامنظمی درون خود نظمی دارد  ینظمیبآموزش مجازی نظم را در دل  -6

امال  پیچیده کظاهری ولی نظم درونی است. چیزهای  ومرجهرج)مانند سیل و طوفان(. هر سیستم نامنظم دارای 

 (.۱۹۹5، ۸دهند )هورگانامل و احتمال و تصادف از خود نشان میکرفتارهایی در مرز بین نظم 

های فراوان از نظم درونی برخوردار است. یادگیری توسعه یابنده را در ارتباط با آموزش و آموزش مجازی با پیچیدگی

سازد. در این نگاه به آموزش مجازی می ریپذامکانزندگی طبیعی را در ارتباط با تولیدات صنعتی در محیط آموزشی 

ه در آن نقاط جذب جدید تقویت و نقاط کیادگیری تعریف مجددی پیدا نموده است. یادگیری فرایندی خواهد بود 

 هاینظمیباین  وکنارگوشهه باید یاد بگیرد در کشوند. مغز یادگیرنده برای یادگیری آنچه جذب قدیم ضعیف می

 (.۱۹۹5، ۹لسوکرا پیدا و تغییر دهد ) کنندهجذب تا نقطه زندیمپرسه 

 خورد.در این مرحله لحظه یادگیری با لحظه آموزش پیوند می

ته و به ار نداشک افتدیمرد آموزشی، ادبیات علمی آن به آنچه در این محدوده اتفاق کدر شروع آرام و ابتدایی این روی

 وای شروعی برای حذف زمان اتبهکه فرایند آموزش مک رده است. در زمانیکخود تعریف آموزش مجازی بسنده 

ه گوی کرود ا پیش میجه سرعت تغییرات فناوری تا آن کم نبود کاین اندیشه بر آن حا گاهچیهان در آموزش بود کم

 آورد.سبقت را از آموزش ربوده و آن را در تصاحب خود در می

 وهیدر شرد و فقط کای پیروی نمیاصول و قواعد آموزشی جداگانهه از کبه دلیل آن یریگشکلرد در ابتدای کاین روی

دامه رد؛ اما در اکرد قدیمی و سنتی متفاوت بود، از مبانی نظری نظام آموزش سنتی پیروی میکارائه آموزش با روی

دور افتاد  یگریولت ز مسیریب با فناوری اطالعات و ارتباطات، اکی و در ترکترونیکانات الکمسیر و استفاده بیشتر از ام

وی نتی پاسخگسم بر نظام آموزش کهای حاو نتوانست اقتدار قوانین علوم تربیتی را در این حوزه حفظ نماید. نظریه

ی این ژی، متولنولوکت ثر مواقع فناورانکنقیصه عاملی بوده است تا در ا نیو اتغییرات نوین در آموزش مجازی نبوده 

های فلسفی نظریه وران آموزش مجازی اندیشه و سودای تدوین اصول کمتولیان و مبت رد باشند. اگر در آن زمانکروی

ه در کی رفت. ابهامرد در سر داشتند شاید فناوری تا حد تسلط بر آموزش پیش نمیکو علمی مشخصی برای این روی

اید از بآموزش  دارد ورد فناوری بر آموزش سوار است و بر آن غلبه کمسیر آموزش مجازی به وجود آمد مشخص نمی

باشد یم ر آموزشبهتئه ری و فلسفی فناوری پیروی نماید یا فناوری درون آموزش قرار دارد، ابزاری برای اراکمبانی ف

را  کنندهلیتسهی و کمکه فناوری نقش کطلوب، الزم است مگردد. در وضعیت می مندبهرهو از قوانین نظام آموزشی 

 (.16: ۱۳۸2گان،ند )بازرکدر یادگیری ایفا 

   

 

                                                           
8. Horgan,J. 
9. Kelso 
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 زاهدان. 
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 .۱۰۶-۹۶(: ۱)۴علوم تربیتی، 

 ظام فلسفی آموزش باز و از دور(، ن۱۳۹۰، عیسی و حقیقی، فهیمه السادات، )زادهمیابراه، مهران و نوروززاده، رضا و یاللهفرج

، 2وره: دی، کدر علوم پزش آموزش مجازی یارشتهانیممجله  نولوژی است یا فلسفه تربیتی،کمتولی آموزش از دور فناوری ت
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 هانان سازمانکارکی یادگیری کی در چابکترونیکال تبیین نقش عناصر طراحی آموزش

 وراللهیسعید ن سیروس قنبری،

 ، دانشگاه بوعلی سینایانسانعلومده ادبیات و ک، دانشیعلمئتیهعضو -۱

 ، دانشگاه بوعلی سینایانسانعلومده ادبیات و کترای مدیریت آموزشی، دانشکدانشجوی د -2

siroosghanbari@yahoo.com 

 

 

 یده کچ

ش از ها بود. پژوهنان سازمانکارکی یادگیری کی در چابکترونیکال هدف پژوهش تبیین نقش عناصر طراحی آموزش

 صدر خصوف ای انجام شد. منابع مختلتابخانهکآوری اطالعات با روش مطالعه ه جمعکنوع مطالعات نظری بود 

 ار گرفتهلعه قری یادگیری موردمطاکی و چابکی، چابکترونیکی، طراحی آموزشی، طراحی آموزش الکترونیکآموزش ال

عامل، رابط ( )محتوا، ت2۰۰۹اران )کعناصر هاسین و هم بر اساس یکیآموزش الکترونبرداری شد. طراحی و فیش

ی کاب( )چ2۰۰۰آیچینگر ) های لومباردو ومؤلفه بهباتوجهی یادگیری کاربری، بازخورد و درگیری فراگیران( بود. چابک

 یکینآموزش الکتروهای برنامه کهیدرصورتها نشان داد؛ ی تغییر( بود. یافتهکی نتایج و چابکی ذهنی، چابکفردی، چاب

نان کارکری ی یادگیکصورت اثربخش طراحی شود چاب( به2۰۰۹اران )کگانه مدنظر هاسین و همعناصر پنج بر اساس

 یکهای چابمؤلفه بهباتوجهها به طراحی اثربخش الزم است سازمان نی؛ بنابراها را به ارمغان خواهد آوردسازمان

 یچابکبه شیازپشیب، کطراحی چاب در خصوصسازی و تدوین الگو و در نتیجه با مفهومیادگیری توجه نموده 

 نان دست یابند.کارکیادگیری در 

 .کی یادگیری، طراحی چابکی، آموزش سازمانی، چابکترونیکآموزش ال: یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

شفته و د به بازار آه بتوانکی نیاز دارند کار چابکها به نیروی ، سازمانوکارکسبثبات و پیچیده در دنیای بی

در سطح  شایستگی حیاتی کی یادگیری یک(. چابMuduli and Pandya, 2018پاسخ دهد ) ینیبشیپرقابلیغ

د، باش کابیادگیرنده چ کباید ی کار چابکنیروی  کالت مختلف سازمان است. یکفردی و سازمانی برای حل مش

ذیرش ماده پر خالق، آکبه یادگیری و توسعه خود داشته باشد و عالوه بر ظرفیت تفردی مثبت نسبت کیعنی روی

فردی  وزمانی رد ساکعامل مهم در عمل کعنوان یبه "ی یادگیریکچاب"های جدید در سازمان باشد. مفهوم مسئولیت

 (. Gosh et al, 2021ار است )کی نیروی کحاصل تحقیقات در مورد چاب

تعریف  "یادگیرندگان با پتانسیل باال"ی یادگیری را در مطالعه کبار مفهوم چاب( برای اولین2۰۰۰)لومباردو و آیچینگر 

 به سمتشود و سازمان را ها میرد سازمانکه باعث افزایش عملکترین عاملی ردند. به عقیده این نویسندگان، مهمک

 Lombardo andتوانند یاد بگیرند )میه کو با پتانسیل باال است  کنان چابکارکدهد، عزم موفقیت سوق می

Eichinger, 2000 .) 

تواند ه میکاست  تیفیباکی از عناصر موفقیت و اثربخشی، طراحی آموزشی مطلوب و کی، یکترونیکدر آموزش ال

 یمشخص در مورد چگونگ یهانقشه هیته یآموزش یرا تضمین نماید. طراح یکیآموزش الکتروندوره  کاثربخشی ی

 یهاعنوان هدفها بهها و مهارتسلسله از دانش کیبه  یابیدست یاست. هرگاه برا یبه اهداف آموزش یابیدست

 یم گردد، طراحیو تنظ ینیبشی، قبل از تحقق آموزش پیآموزش یهاها و روشتیاز فعال یامجموعه یآموزش

( مفهوم طراحی  ,1983Reigeluthاز نظر رایگلوث ) .(۱۳۹۹اران، کو هم ۱انجام شده است )لشین یآموزش

امپیوتر باشد، برای ساختار چنین محیط کهای یادگیری تحت حمایت ای برای ارزیابی محیطتواند پایهآموزشی می

سازی و اجرای پیاده-۳، یتوسعه آموزش-2، یآموزش یطراح-۱رده است: کیادگیری او پنج مرحله را شناسایی 

(. Reigeluth, 1983; Ehlers and Goertz, 2006ابی آموزشی )ارزی-5مدیریت آموزشی و -۴آموزش، 

ه فرایندی با کآید و از این نظر حساب میهای یادگیری دارد علم بهه ریشه در تئوریکطراحی آموزشی از این نظر 

 (. ۱۳۸۹، نقل از نوراللهی، Moore et al, 2002شود )خالقیت باال است هنر محسوب می

نسانی اند نیروی ه بتواکفیتی یکآموزشِ با  رونیازاان بقاء در بازار رقابتی را نخواهند داشت. کامبدون آموزش،  سازمان

 یطراحا بوزش اثربخش توسعه و بهبود یابد عامل بقاء سازمانی است. آم روزروزبهرا توانمند ساخته و خودش نیز 

زشی با امه آموراه رسیدن به هدف آموزش، برنپذیر است. بدون طراحی آموزشی و بدون نقشۀ انکمطلوب ام یآموزش

ی بر د مبتنارآمکدر سازمان، طراحی آموزشی  کبرای بسترسازی یادگیری چاب نی؛ بنابراست مواجه خواهد شدکش

 ناصر طراحیآنچه بیان شد هدف پژوهش تبیین نقش ع بهباتوجهعناصر اصلی و حیاتی آن، از ضروریات است. 

 ها است.نان سازمانکارکی یادگیری کدر چاب یکیآموزش الکترون

 

                                                           
1. Leshin 
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 پژوهش  یهاسؤال

 دام است؟ک یکیآموزش الکترونعناصر طراحی -۱

 دام است؟کی یادگیری کابعاد چاب-2

 نان سازمانی دارد؟کراکی یادگیری کچه نقشی در چاب یکیآموزش الکترونعناصر طراحی -۳

 

 پژوهش یشناسروش

 برداری بوده است.ای است. ابزار پژوهش فیشتابخانهکپژوهش توصیفی و از روش مطالعه  روش

 

  های پژوهشافتهی

 دام است؟ ک یکیآموزش الکتروناول: عناصر طراحی  سؤال

د، طراحی میانجی طبقه محتوا، تعامل، بازخور 5را در  یکیآموزش الکترون( عناصر طراحی 2۰۰۹اران )کهاسین و هم

ن یا یکیکترونآموزش اله بیشتر نویسندگان حوزه کنند کآنان بیان میاند. ردهکبندی و درگیری و فعالیت دسته

 اند:دهرار داقی مدنظر کترونیکهای العنوان مبنای اصلی بحث و تحقیق خود در طراحی آموزشی دورهعناصر را به

وزش و ه اساس آمکشود بندی میها گروهها و نگرش: محتوا اغلب تحت عناوین دانش، مهارت، ارزش2محتوا .1

 رود فراگیران آن را یاد بگیرند. دهد و انتظار مییل میکیادگیری را تش

است  یکیآموزش الکترونهای ردن شواهد عمل در مدلکار کیفیت برای آشکی از معیارهای کتعامل ی: 3تعامل .2

(Alhih et al, 2017.)  

ا ی یصورت فردتوانند به فراگیران خود بهیها مان و مدرسان دورهیمرب یکیآموزش الکترونط ی: در مح۴بازخورد .3

ان خود ینند و به همتاینندگان را ببکتکگر شریار دکصورت برخط توانند بهیبازخورد دهند. فراگیران م یگروه

 (. Husin et al, 2009بازخورد دهند )

 ینوعبهدهد در اختیار ما قرار می موردنظرار را با سیستم کان که امک: ابزاری 5( یاربرک)رابط  یانجیم یطراح .4

 . ادکردیاربری کعنوان رابط توان از آن بهمی

                                                           
2. Content 
3. Interaction 
4. Feedback 
5. Interface design (User Interface) 
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 یه براکید دارند کی تأکترونیکهای آموزشی الان و مدرسان دورهیشتر مربی: ب۶درگیری و فعالیت فراگیران .5

موردنیاز خود را از اطالعات در م یفعال باشند و مفاه یریادگیند یرندگان در فرایادگیاثربخش الزم است تا  یریادگی

 (.Husin et al, 2009بسازند ) دسترس

 

 دام است؟ کی یادگیری کدوم پژوهش: ابعاد چاب سؤال

، کبدگان چااست. یادگیرن که با طیف وسیعی از رفتارها قابل ادراکمفهوم چندوجهی است  کی یادگیری یکچاب

ر بدهند. عالوه ها، تجربیات جدید و بازخورد از خود نشان میچالشرفتارهای اشتیاق به یادگیری، جستجوی فعاالنه 

ا با ی جدید رهاایده ند،کمؤثر اطالعات مربوطه را دریافت و پردازش  به طور، باید بتواند کیادگیرنده چاب کاین، ی

 (. (Hoff and Smith, 2020ند کارها را آزمایش کهای جدید انجام ند و روشکهای قبلی ادغام دیدگاه

 از: اندعبارته کردند کی یادگیری شناسایی کعامل برای چاب ۴( 2۰۰۰لومباردو و آیچینگر ) 

گیرند، با دیگران رفتار سازنده دارند و در شناسند، از تجربیات یاد میخوبی میه خود را بهک: افرادی 7ی فردیک. چاب۱

ه در شرایط سخت به نتایج دست ک: افرادی ۸نتایج یک. چاب2پذیر هستند. برابر فشارهای تغییر خونسرد و انعطاف

از دیدگاهی تازه به  که یافراد: ۹ی ذهنیک. چاب۳نند. کرد باالتر از حد نرمال ترغیب میکیابند، دیگران را برای عملمی

 یک. چاب۴آیند. نار میکار خود برای دیگران کبا پیچیدگی، ابهام و توضیح اف سهولتبهنند و کر میکالت فکمش

نند و در کها دارند، دوست دارند موارد تجربی را آزمایش او هستند، عالقه زیادی به ایدهکنجک که یافراد: ۱۰تغییر

 (. Lombardo and Eichinger, 2000) نندکت کشر یمهارت سازهای فعالیت

 

 سازمانی دارد؟نان کارکی یادگیری کچه نقشی در چاب یکیآموزش الکترونعناصر طراحی سوم پژوهش:  سؤال

فراگیران را  که بتواند درکزمانی مؤثر خواهد بود  یکیآموزش الکترونمحتوای : ی یادگیریکنقش محتوا در چاب-1

ی کنقش مهمی در چاب یکیآموزش الکتروندر  تیفیباکمحتوای  رونیازاافزایش داده و دیدگاه آنها را تغییر دهد. 

محتوای غنی و  که یکی ذهنی افراد را افزایش خواهد داد، از این نظر کی، چابکترونیکیادگیری دارد. محتوای ال

 (.Saputra et al, 2020نان بدهد )کارکتواند دیدگاهی تازه به استاندارد می

راحی طاهمیت حیاتی دارد. بایستی  یکیش الکترونآموزتعامل برای موفقیت در  :ی یادگیریکنقش تعامل در چاب-2

دارند  ابامحتوه کتعامالتی  بهباتوجهی کترونیکه یادگیرندگان الکمحتوا مبتنی بر اصول تعامل در آموزش باشد 

 نمایند.  ی را تجربهکیادگیری چاب

                                                           
6. Students Involvement 
7. People Agility 
8. Results Agility 
9. Mental Agility 
1 0. Change Agility 

https://www.researchgate.net/profile/Nopriadi-Saputra
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خورد ند. ارزش بازکیرا برای بازخورد فراهم م یادیز یهاط برخط فرصتیمح ی یادگیری:کنقش بازخورد در چاب-3

 یکیونوزش الکترآمهستند، بیشتر است. یادگیری در  یکه فراگیران بیشتر به خود متک یکیآموزش الکترونمؤثر در 

 (.  Steele and Holbeck, 2018شود )شونده است و بدون بازخورد مؤثر، یادگیری دشوارتر میخود هدایت

ی کی ذهنی و چابکیج، چابی نتاکی فردی، چابکچاب: ی یادگیریکاربری( در چابک)رابط  یانجیم ینقش طراح-4

د. واهد افتاخاربری اثربخش اتفاق کخالقیت و ابداعات در طراحی رابط  بر اساس یکیآموزش الکترونتغییر در 

دی و اربرکافزارهای اربران با نرمکاربری مناسب و مطلوبی طراحی نشود و پاسخگوی ارتباط کرابط  کهیدرصورت

 پذیر نخواهد بود. انکام کآموزشی نباشد یادگیری چاب محتوای دوره

ن، ی از ضروریات آک، ییکیآموزش الکترونماهیت  بهوجهبات: ی یادگیریکدر چاب نقش فعالیت یادگیرندگان-5

وزشی، در دوره آم رشدنیدرگننده در برنامه آموزشی است. بدون کتکافراد شر رشدنیدرگوشش و کفعالیت، 

 افتد. محتوای آموزشی و فعالیت در مطالعه، انجام تمرین و پروژه یادگیری اتفاق نمی

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

نانی کارکها نیاز به مانهای جدید، سازها با ورود فناوریمشاغل سازمانی، تغییرات مداوم سازمان پیچیدگی بهباتوجه

رات ر مقابل تغییهای جدید پرداخته و دبه یادگیری تجربه سرعتبهاز نظر یادگیری دارند تا بتوانند  کچاب

ا رهای زیادی زینههباق با شرایط جدید، پذیر بوده و خود را با شرایط جدید وفق دهند. عدم سازگاری و انطانعطاف

اشته ادگیری دی در یکابنانی با ویژگی چکارکه بتوانند کهایی سازمان نی؛ بنابراخواهد داشت به دنبالها برای سازمان

 وه آموزش بازمان ه سکتر عمل نمایند. این امر در شرایطی رقم خواهد خورد توانند در عرصه رقابتی موفقباشند می

ی با کنیتروکهای آموزشی الویژه دورههای آموزشی اثربخش و بهنان پرداخته و با طراحی دورهکارکزی مداوم بهسا

 مون نماید. یادگیری رهن یچابکبهیابی نان را به سمت دستکارکان کقابلیت دسترسی در هر زمان و هر م

نده نکه ایجادکماتی ه راهبردها، شرایط و اقداریزی برای آموزش منابع انسانی خود بها در برنامهالزم است سازمان

و  یکیلکترونآموزش ای مبتنی بر اصول طراحی کترونیکهای آموزشی الی یادگیری است توجه نمایند. برنامهکچاب

اربری ک، رابط ، تعامل اثربخشتیفیباکی یادگیری طراحی نموده و در تدوین و تولید محتوای غنی و کعناصر چاب

ی کچاب تایج ونی کی ذهنی، چابکی فردی، چابکهای چاباربرمحور، بازخورد و فعالیت فراگیران به ویژگیکآسان و 

حقیقات سازی شده و با تها مفهوممفهوم جدید در سازمان کعنوان ی، بهکتغییر، توجه شود. طراحی آموزشی چاب

آموزش  ای برای طراحید تا پایهشرایط سازمانی برای آن طراحی شو بر اساسیفی متعدد الگوهای مناسب ک

 اثربخش باشد.  یکیالکترون
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 یده کچ

 یهارشتهایجاد و توسعه  یآموزش نظامدر ت مستمر و موفق استفاده هدفمند از فناوری کی از الزامات مهم در حرکی

است. این پژوهش اقدامی در این زمینه است. هدف اصلی وتربیت و تعلیمرابطه فضای مجازی  در زمینه روزبهعلمی 

گرایش فلسفه تربیت و فضای  تیوتربمیتعلفلسفه  ارشد رشتهارشناسی کتدوین برنامه درسی دوره  حاضر پژوهش

عناوین دروس، سرفصل دروس این ، لی برنامهکدر مورد مشخصات  یسؤاالتبه  تا پاسخراسدر این  مجازی است و

و  یلیتحل - یفیقات توصی، از نوع تحقهاداده یپژوهش حاضر بر اساس روش گردآور .اصلی است  سؤاالتدوره جز 

به  توانیم تحقیق یهاافتهی نیترمهم. از جمله باشدیم یاتوسعهو  یاربردکقات یق، از نوع تحقیهدف تحق بهباتوجه

واحد دروس الزامی  ۸ ،واحد دروس الزامی اصلی ۱2مجازی در قالب  یو فضاتدوین برنامه درسی گرایش تربیت 

واحد دروس جبرانی برای  ۶ه  کتنظیم شده است. ضمن این  نامهانیپاواحد  ۴و درسی اختیاری  واحد ۸پایه، 

و  نظرانصاحبنفر از  2۰به   کنزدی دروس توسط و سرفصل عناوین .است شدهینیبشیپ رمرتبطیغ یهارشته

لی باید گفت رشته فلسفه کنتیجه  عنوانبه قرار گرفته است. یاعتباربخشمورد  وتربیتتعلیمرشته  دیاسات

جریان ند تا سیاستگذاران و مکت کرد مسئله محورانه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه حرکباید با روی تیوتربمیتعل

مهم در  یهاحرکتی از کنموده و از آنان یاری بخواهند. ی کرا در تیوتربمیتعلضرورت توسل و استمداد از فلسفه 

رد مسئله محورانه و متناسب با پیشرفت و نیازهای جامعه کدانشگاهی با روی یهاشیگراو  هارشتهاین زمینه ایجاد 

 . باشدیم

گرایش ، تیوتربمیتعل فلسفه، ارشناسی ارشدک، تدوین برنامه درسی، مجازی، فضای وتربیتتعلیم لیدی:ک واژگان

 فلسفه تربیت و فضای مجازی

 

 

 



 

112 
 

 بیان مسئله

فرد، ارائه خدمات متنوع ارتباطی، محتوایی و تجاری، هایی منحصربهه فضای مجازی با گستردگی و ویژگیکنون کا

نظیر و تهدیدهایی نرم و مخرب هایی بیقرارداده و فرصت ریتأثتحتها را تمام شئون فردی و اجتماعی زندگی انسان

و  یشناسروانو با استفاده از جدیدترین نظریات تربیتی  جانبههمهنگاه  کرا به همراه آورده است الزم است با ی

آن برخورد نماییم. فضای مجازی در عرصه  و عوارضها فلسفی با موضوع نوپدید فضای مجازی و آسیب

ردهای کها و رویهیبر نظر ،علوم تربیتی یهادانسته از یه ضمن برخوردارکطلبد یرا م یوجود افراد وپرورشوزشآم

ق یتحق ین دو ابزار وارد عرصهیز مسلط باشند تا بتوانند با استفاده از ایفضای مجازی ن ینهیفلسفی موجود در زم

را تبیین نمایند. در بعد  وتربیتتعلیمو مسائل فضای مجازی در  یر و مستمر خود، مبانیگیپ یهاشوند و با پژوهش

گفت در واقع ظهور فضای مجازی، فالسفه را در معرض موضوعات و مسائل جدیدی قرار داده و بر  توانیمفلسفی 

و  هادگاهید یسازمفهومو بازنگری در  یشیبازانددر مورد این مسائل اثرگذار بوده و حتی  هاآنچگونگی اندیشیدن 

گشت "ه فلسفه دچار که برخی معتقدند کبوده است  یاتااندازه یاثرگذارحتی واژگان را به دنبال داشته است. این 

ه فضای مجازی، وجود جدیدی را وارد موضوعات سنتی فلسفی کدارد  ییهاوهیششده و این امر اشاره به  "رایانش

ه کرده است کنظری و عملی را ارائه  یهاپرسشسفی فراهم آورده و رده، ابزارها و مفاهیم نوینی برای استدالل فلک

مقام معظم رهبری  (.2۰۰۹ر، کبری و سوا) قرار بگیرد موردتوجهفلسفی سنتی  یهاچهارچوببا  یآسانبه تواندینم

فضای مجازی  یعالیشوراهای چهارم مأموریت در محور فضای مجازی یعالیشورام اعضای جدید کدر ابالغ ح

شرفته و یامال  پکع یها و صنایجاد و توسعه انواع فناوریدر امر ا یجد یگذارهیجانبه و سرماو همه یاهتمام مل"

ارآمد کمتخصص و ، متعهد یانسان یهاهیت سرمایو ترب ین دانشگاهینو یهاجاد رشتهیخصوصا  با استفاده و ا یرقابت

ژه در برنامه یوبه یمجاز یابعاد فضا یدر تمام یو خدمات یی، محتوایافزارو نرم یافزارسخت یهادر بخش ازیموردن

ه در متن ک طورهماننوین دانشگاهی  یهارشتهایجاد  ؛ لذارا خواستار شدند "شورکساالنه  یزیرششم توسعه و برنامه

های جدید همچون و گرایش هارشتهی از مطالبات اصلی است و تدوین کابالغیه مقام معظم رهبری نیز نمایان است ی

افزایش حساسیت جامعه  بهباتوجه ؛ لذاابدییمگرایش فلسفه تربیت و فضای مجازی در این راستا اهمیت مضاعف 

پیدا و پنهان فضای  یهابرنامهمخصوصا  مسئولین و والدین به اثرات فضای مجازی و در جهت رصد تحوالت و 

ان و معرفی ظرفیت آن برای استفاده کنش سریع به تحوالت آن، امکجامعه، وا یارسانهمجازی، و نیز افزایش سواد 

تربیتی فضای  -ه به ابعاد و اثرات فلسفی کبهینه از این فضا، تربیت و آموزش افرادی توانمند در زمینه سواد رسانه 

تحوالت و  ،تهدیدها مواجهه باه ضمن استفاده از این فضا و فرصت فراهم شده، در ک یطوربهمجازی آگاه باشند 

نش نشان دهند کوا سرعتبه، دیآیم حساببهشور کی از معضالت اساسی کی عنوانبهه امروزه کاثرات منفی آن 

از طریق نظام آموزش عالی ضروری  ژهیوبهارشناسان آشنا با این مقوله کاین امر از طریق تربیت . ضروری است

گرایش فلسفه  تیوتربمیتعلارشناسی ارشد رشته فلسفه کهدف اصلی مقاله تدوین برنامه درسی دوره  .دینمایم

ه ضمن تسلط بر دروس علوم کخواهد بود  یتِ افرادین دوره، تربیتربیت و فضای مجازی بوده است لذا حاصل ا

عالوه بر  توانندیمنه فضای مجازی یفلسفی و تربیتی مطرح در زم یهادگاهیدز یاسالم و ن یاعتقاد یتربیتی و مبان

ور، کمذ یهادگاهید یابی، نقد و ارزیبررس ن مباحث پرداخته؛ ضمنیق در این رشته، به تحقیا یس مباحث نظریتدر



 

113 
 

ازها، سؤاالت و یاز ن یبخش یپاسخگو بیترتنیابهن فلسفه تربیت در فضای مجازی بپردازند و ییبه استخراج، تب

و  یارسانهباید نهضت سواد  رسدیمنون به نظر کامروز باشند. ا یایو فضای مجازی در دنت یفلسفه ترب یهاچالش

  .نندکو پرورش قرار گیرد و معلمان خودشان را برای این نهضت آماده  کارآموزشفضای مجازی در دستور 

 

 پژوهش  سؤاالت

زی چیست؟ فضای مجا وگرایش تربیت  وتربیتتعلیمارشناسی ارشد فلسفه کلی برنامه آموزشی دوره کمشخصات -۱

 ابط و شرایط پذیرشضو، مشاغل قابل احراز النیالتحصفارغهای توانمندی، ضرورت و اهمیتی درساهداف برنامه 

 دانشجو

گرایش فلسفه تربیت و  وتربیتتعلیمارشناسی ارشد فلسفه کدوره ( یبرانجانتخابی، ، عناوین دروس )اصلی، پایه-2

 است؟ دام کفضای مجازی 

جازی چگونه مگرایش فلسفه تربیت و فضای  تیوتربمیتعلارشناسی ارشد فلسفه کسرفصل دروس، ریز محتوا دوره -۳

زیابی و روش ار، و فنون تدریسها ، روشرئوس مطالب ،ازیموردننظری، عملی( ،زمان ) نوع واحد، است؟ )اهداف درس

 (از عناوین دروس کمنابع برای هر ی، سنجش

ز نظر ابیت و فضای مجازی گرایش فلسفه تر وتربیتتعلیمارشناسی ارشد رشته فلسفه کاعتبار دوره طراحی شده  -۴

 چگونه است؟ نظرانصاحب

 

 های( پژوهش )روش

ق، از نوع یهدف تحق بهباتوجهو  یلیتحل - یفیقات توصی، از نوع تحقهاداده یپژوهش حاضر بر اساس روش گردآور

باشد،  مدنظرپژوهش  ییربنایم زیا پارادایرد کیگر، چنان چه روید ی. از سوباشدیم یاتوسعهو  یاربردکقات یتحق

ل تجارب یو تحل یبه بررس یفیکدر بخش که  ( دانستیمکو  یفیک) یبیکپژوهش تر ین پژوهش را نوعیا توانیم

به  ستیلچکبا استفاده از  یمکاهداف تحقیق( و در بخش  به)باتوجه در موضوع مورد تحقیق یالمللنیبملی و 

تب، که شامل کبرنامه مدون شده پرداخته شده است. جامعه متنی  بادررابطه یداخل نظرانصاحباز  ینظرسنج

نه فلسفه تربیت و فضای یدر زم یالمللنیبدر سطح ملی و  ینترنتیا یهاتیسااسناد، مقاالت، مجالت، متون و 

؛ برای کارزیابی، اسناد و مدار ستیلچک گوناگونی مانند مصاحبه،مجازی است در این تحقیق ابزارهای 

اول، دوم، سوم و چهارم برای  سؤالماهیت پژوهش در پاسخ به  به. باتوجهاستفاده شده است هاداده آوردندستبه

در . است گرفتهصورتاز منابع مرتبط با پژوهش  یبردارشیفشده و  های فیش استفادهاطالعات از برگه یآورجمع

 نظران برنامهصاحببا حضور که  انونی استفاده شدکه از روش گروه کپنجم و اعتباریابی الگو  سؤالپاسخگویی به 

 دگاهیدبرنامه درسی تدوین شده، از  یاعتبارسنج منظوربه. گذاشته شد و نقددرسی احصاء شدت به بررسی 
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 هدفمند یریگنمونه نیز،ی ریگمونهن مرتبط با موضوع است استفاده شده است. روش نیز یهانظران حوزهصاحب

 منظوربهه کب ین ترتی. بدشودیم استفاده یارهیزنج یریگنمونه و از نوع متداول است یفیکقات یتحق در هکاست 

گال، بورگ و ) ندینما یق را معرفیموارد مناسب تحق هاآنتا  شودیمبه افراد نمونه با افراد مطلع مشورت  یابیدست

حوزه فناوری اطالعات  نظرانصاحبرشته علوم تربیتی  دیو اساتبیست نفر از متخصصان  در نهایتکه  (۱۳۸۴گال، 

دانشگاه  ع(،) دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه امام حسین ،دانشگاه خوارزمی ،مدرستیتربدانشگاه ، در دانشگاه شاهد

 ینظرخواهمختلف پژوهش  یهاقسمت وتربیتتعلیمده کپژوهش، عالمه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان

 اسامی این افراد به شرح ذیل است. .و مصاحبه شده است

 

  هاافتهی

 وتربیتتعلیمارشناسی ارشد فلسفه کلی برنامه آموزشی دوره کتحقیق یعنی مشخصات  کی سؤالبه  در پاسخ 

 زیر است: قراربه هاافتهیو فضای مجازی چیست؟ گرایش تربیت 

 یلکاهداف 

  ای مجازیت و فضفلسفه تربی یاربردکو  ی، تجربینه مباحث نظریس در زمیق و تدریتحق ییبا توانا یت افرادیترب_ 

ضای فند در حوزه سواد توانمادر مجرب و کتزریق  منظوربهشجویان و های مهارتی و سواد اینترنتی دانارتقاء توانایی_ 

 مجازی در نظام آموزش

 اهداف تفصیلی دوره

در  ه فضای مجازیو تحلیل نقش فلسف وتربیتتعلیمارتقاء سطح سواد و دانش فضای مجازی در حوزه فلسفه  .۱

 تیوتربمیتعلنظام 

تعمیق تربیت  ارهایکیین راهاسالمی و تب - های ایرانیازی مبتنی بر آموزهسازی گفتمان سواد فضای مججریان .2

 اسالمی از طریق فضای مجازی

 در سطح ملی وتربیتتعلیمتربیت فعاالن عرصه سواد فضای مجازی در حوزه  .۳

 وتربیتتعلیملیه فعاالن عرصه سواد فضای مجازی در حوزه کبخشی به انسجام .۴

 تیبوترمیتعلای قابل عرصه در فضای مجازی و در زمینه بخشی به محتونظام و یسازفرهنگ .5

 هاو والدین آن آموزاندانش ژهیوبهدیدگان از فضای مجازی ارائه خدمات مشاوره به آسیب .۶

 های و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه پیشگیری و درمان حوزه فضای مجازیانجام پروژه .7

 هاخانوادهارگاه برای کو ارائه  سیدر تدرتوانمندی  .۸

در فضای  هاشچالتحلیل  ییو توانافرا روی تربیت اسالمی در فضای مجازی  یهاو چالشها تبیین فرصت .۹

 مجازی

 نه فلسفه تربیت و فضای مجازییدر زم یمباحث نظر با فلسفه و ییآشنا .۱۰
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 جازی ت و فضای مینه فلسفه تربیگذشته و حال در زم نظرانصاحبمهم  یهادگاهیدبا  ییآشنا .۱۱

 مطرح در زمینه فلسفه تربیت و فضای مجازی  یهادگاهید یابیسه، نقد و ارزیمقا ییتوانا .۱2

 و باورهای برنامه: هاارزش

 :شودیمد یکزیر تأ یهاارزشن برنامه بر یدر ا

 یرانیا - یاسالم تیوتربمیتعل یفرهنگ غن - 

 جامعه یو اجتماعسالمت اخالقی  یارتقا منظوربهآموزش در عرصه فضای مجازی  یارتقا -

 در عرصه فضای مجازی یو اسالم یاحرفهاخالق  یمبان یریکارگبه -

 کفضای مجازی پا یریگشکلبه  کمک -

 زندگی اسالمی ایرانی کو سب هاارزشترویج هنجارها،  -

 فضای مجازی  در عرصهفرهنگی و اجتماعی  یهابیآسو  هارخنهممانعت از  - 

 فرهنگی جانبههمهمقابله مؤثر با جنگ نرم و تهاجم  -

 اربری و سواد فضای مجازی کارتقای فرهنگ  -

 :آموختگاندانشمورد انتظار  یهایتوانمند

 در زمینه فضای مجازی، یایاولآموزشی برای معلمان و  یهاکارگاهو  هاکالس یبرگزار های آموزشی:توانمندی

ی قد فضای مجازن ،اثربخشس یه در تدریپا یهامهارت و چند رسانه، یمواد آموزش یه در طراحیپا یهامهارت

 اندرکارانستدن و یبه مسئول ی، ارائه مشاوره تخصصمؤسساتدر زمینه فضای مجازی برای  یموجود، مشاوره آموزش

 و... یاحرفه مؤثرارتباط  ی، برقرارمؤسساتامر آموزش در سطح مدرسه، دانشگاه و سایر 

موزشی و پژوهشی در آفضای مجازی، نیازسنجی  در زمینه یهاپژوهشو انجام  یطراح های پژوهشی:توانمندی

فضای مجازی به  یهابرنامه یابیارزش یهاطرحارائه  فضای آموزشی، یهابیآسعرصه فضای مجازی، شناسایی 

 و... ا فضای مجازیمرتبط ب یآموزش یو واحدها هابخش یابیارز یهادر برنامه کمکت و ک، مشارین آموزشیمسئول

ا تولید مرتبط ب یافزارهانرمو  ار با رایانهکتسلط به مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات،  فناورانه:های توانمندی

اجتماعی و  یهاشبکهاربرد ک، یارسانهی، مسلط به فضای مجازی و مباحث مربوط به سواد کترونیکمحتوای ال

 مرتبط در آموزش و تربیت و... یافزارهانرم

 دورهرش و طول یط پذیشرا

 .اندگذرانده تیرا با موفق یارشناسک یه دورهک شوندیمنش ین افرادی گزین دوره از بیا پژوهاندانش

  



 

116 
 

 از:  اندعبارتن دوره یرش در ایط پذیشرا رونیازا

 مختلف یهارشتهدر  یارشناسک کمدر یهارائ_ 

 و عالئق متناسب با رشته و گرایش یرکف یی، توانایاخالق یهاتیصالحاز  یبرخوردار_ 

 طول دوره 

 وثر دکی مجازی حداش فلسفه تربیت و فضایبا گرا وپرورشفلسفه آموزشارشد  یارشناسک یل در دورهیمدت تحص

 یدرس یاحدهاوبه گذراندن  پژوهاندانش یسه ترم درس یعنیم آن یو ن سال کیه کخواهد بود  یلیسال تحص

ام ز آن اقدشد و دفاع اار یارشناسک هنامانیپان یه و تدویشش ماه به ته یمربوطه خواهند پرداخت و پس از آن در ط

 رد. کخواهند 

  بازار کار

شوند. تعدادی نیز در می وپرورشآموزشجذب  التحصیالن این گرایش در درجه اولدر حال حاضر فارغ 

 .نندکفعالیت می یانسانعلومهای حوزه دهکپژوهش

 

گرایش فلسفه تربیت  وتربیتتعلیمارشناسی ارشد فلسفه کدوم تحقیق یعنی عناوین دروس دوره  سؤال بادررابطه

 :به شرح زیر است هاافتهی دام است؟کو فضای مجازی 

 

 

 واحد 12 اصلی() دروس الزامی گرایشی

 واحد 8 پایه() کدروس الزامی مشتر

 واحد 8 دروس اختیاری

 واحد 4    نامهانیپا

 واحد 32جمع 

 دروس جبرانی 

 (رمرتبطیغ یهارشته)برای 

 

 واحد  6
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 واحد 12-اصلی( ) دروس الزامی گرایشی

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

هم /ازینشیپ ساعات

 جمع عملی نظری نیاز

    32 2 تیوتربمیتعلفلسفه فناوری اطالعات و ارتباطات در  1

    32 2 تیوتربمیتعلنوین در  یهایفناوراربرد ک 2

    32 2 تیوتربمیتعلفضای مجازی در  یشناسبیآس 3

 دارد   32 2 تیوتربمیتعلفضای مجازی در  یهابیآسپیشگیری و مقابله با  4

    32 2 اخالق در فضای مجازی 5

 دارد  16 16 2 تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی 6

     12  جمع

 

 واحد 8 –پایه( ) کدروس الزامی مشتر

 هم نیاز/ازینشیپ ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری

    32 2 در فضای مجازی یارسانهسواد  1

    32 2 اتب فلسفی و آرای تربیتیکم 2

    32 2 زندگی و فضای مجازی کخانواده، سب 3

    32 2 روش پژوهش در فضای مجازی 4

     8  جمع

 

 واحد 12 -دروس اختیاری 

 (واحد را از بین دروس اختیاری را بگذراند ۸)دانشجو موظف هست 

 هم نیاز/ازینشیپ ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری

    32 2 آموزش مجازی 1

    32 2 یادگیری مبتنی بر تلفن همراه 2

   2 16 16 (ICDL) ارتباطاتمفاهیم پایه فناوری اطالعات و  3

    32 2 تیوتربمیتعلاجتماعی و  یهاشبکه 4

    32 2 هویت در فضای مجازی 5

    32 2 امنیت در فضای مجازی 6

     12  جمع
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 واحد 8 –دروس جبرانی 

 باید دروس جبرانی را سپری نمایند( شوندیمغیرمرتبط وارد این رشته  یهارشتهه از ک)دانشجویانی 

 هم نیاز/ازینشیپ ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری

    32 2 لیات فلسفهک 1

    32 2 تیوتربمیتعلاصول و فلسفه  2

    32 2 در اسالم و ایران وپرورشآموزشتاریخ  3

   16 16 2 امپیوتر در علوم تربیتیکاربرد ک 4

     8  جمع

ربیت تگرایش فلسفه  تیوتربمیتعلارشناسی ارشد فلسفه کآموزشی دوره  یاستانداردهاسرفصل دروس، ریز محتوا و 

 آن آوردن به علت طوالنی بودن از که استشده  ینیبشیپ کیکدر قالب هر واحد درسی به تف و فضای مجازی

 است آمدهدر پیوست  یانمونه. شده است نظرصرف

 

 یریگجهینت

ه در مرحله اول سیاستگذاران و در مرحله دوم مجریان آموزشی و کاین است  شودیم کآنچه در فضای فعلی در

این  النیالتحصفارغه الزم است از ک چنانآندر جامعه ندارند و  تیوتربمیتعلارایی رشته فلسفه کتربیتی اعتقادی به 

 تیوتربمیتعلزیرا فلسفه  رسدینم. البته این رویه چندان هم نادرست به نظر کنندینماستفاده  هاآنارایی کو  رشته

رشته  رسدیمبه نظر . شده است یاجامعهدچار روزمرگی در  ینوعبهو  کندیمسال پیش را دنبال  ۳۰همان رویه 

ند تا سیاستگذاران و کت کرد مسئله محورانه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه حرکباید با روی تیوتربمیتعلفلسفه 

 یهاحرکتی از کنموده و از آنان یاری بخواهند. ی کرا در تیوتربمیتعلمجریان ضرورت توسل و استمداد از فلسفه 

رد مسئله محورانه و متناسب با پیشرفت و نیازهای کدانشگاهی با روی یهاشیگراو  هارشتهمهم در این زمینه ایجاد 

و در جامعه فعلی تحوالت شگرفی  شودیمفضای مجازی امتداد فضای واقعی تلقی  کهییازآنجا .باشدیمجامعه 

دانشگاهی مرتبط با این موضوع  یهاشیگراو  هارشتهایجاد  رسدیمایجاد نموده به نظر  تیوتربمیتعلدر  خصوصا 

 اهد.کجامعه ب یشرویپ یهاچالشبتواند از 

 

 منابع 

 دهمورداستفااین رشته  یهافصلتنظیم سر  ژهیوبهدر تدوین برنامه درسی و  یو خارجداخلی  بیش از دویست منبع

 قرار گرفته است.
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 پیوست

 تهیه شده یهاسرفصل ی ازکاز ی یانمونه

 

 تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی: عنوان درس 
Creating educational content in cyberspace 

 هادرسچارچوب سرفصل 

 

 لی درس: کهدف 

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مبانی و اصول تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی 

 تولید، ویرایش و تبدیل چند رسانه برای تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی یافزارهانرماربرد ک

 

 رئوس مطالب:

 آموزشی و تربیتی افزارنرمی یا کترونیکمحتوای ال -1

 ی کترونیکمفاهیم اولیه محتوای ال

 یکترونیکانواع محتوای ال

 یکترونیکمزایای محتوای ال 

 یکترونیکعناصر محتوای ال

 Auto Play Media Studio-Adobe Captivate-Multimedia) یکترونیکتولید محتوای ال یافزارهانرمآشنایی مقدماتی با 

Builder-Storyline-Geo Gebra ,..) 

 یکترونیکتولید محتوای ال یهامالکاستانداردهای و 

 ی در فضای مجازیکترونیکاصول تولید محتوای ال

 ضای مجازیفبا محوریت محتوای تربیتی در  اربرد ابزارهای تولید و ویرایش فیلمکآشنایی و  -2

 (یافزارنرمو  یافزارسخت صورتبهتولید فیلم آموزشی ) آموزشی یهالمیفلیاتی در مورد تولید ک

 (Editor) ویرایش فیلم یافزارهانرماربرد کمعرفی و 

 (Convertorمبدل ) یافزارهانرماربرد کمعرفی و 

 (Camtasia Studio) افزارنرماربرد کمعرفی و 
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 ( صدای گوینده و دوربین Voice Narration) افزارنرماربرد کمعرفی و 

 فضای مجازی ای تربیتی دراربرد ابزارهای تولید و ویرایش تصویر با محوریت محتوکآشنایی و  -3

 آن یهایژگیوتصاویر آموزشی و 

 ابزارهای تولید و ویرایش تصاویر

 (Snipping toolبا ابزار ) یربرداریتصوآموزش 

 (Snagit 13با ابزار ) یربرداریتصوآموزش 

 (Screenshot Wordابزار )

 (FotoMix) افزارنرماربرد کمعرفی و 

 (Gif) کتولید تصاویر متحر

 (Ulead Gif Animator) افزارنرماربرد کمعرفی و 

 ضای مجازیاربرد ابزارهای تولید و ویرایش صدا با محوریت محتوای تربیتی در فکآشنایی و  -4

 آن در آموزش یهایژگیوصدا و 

 ضبط و پخش و ویرایش صدا یافزارهانرم

 صدا یافزارنرمو  یافزارسختتنظیمات 

 (Sound Recorderآموزش ضبط صدا با )

 (AVS Audio Convertorمبدل صوتی ) افزارنرماربرد کمعرفی و 

 (Sound Forgeآموزش )

 (AV Audio Editorویرایش صدا ) افزارنرماربرد کمعرفی و 

 ضای مجازیاربرد ابزارهای تولید و ویرایش متن با محوریت محتوای تربیتی در فکآشنایی و  -5

 آموزشی یهامتنویژگی 

 تولید و ویرایش متن یافزارهانرم

 سکو بر ع Pdf به  Word یهالیفاتبدیل  یهاروش

 Foxit Advanced PDF Editor افزارنرمآموزش 

 (Leomoon Persian) افزارنرماربرد کمعرفی و 

 زیمجا پویانمایی( با محوریت محتوای تربیتی در فضای) اربرد ابزارهای تولید و ویرایش انیمیشنکآشنایی و  -6
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 یآموزش یهاشنیمیانساخت  یهایژگیوانیمیشن و 

 ابزارهای تولید و ویرایش انیمیشن

 CS6 Adobe Flash Professional افزارنرمآموزش 

 شنیمیانمقدماتی ساخت  یهاروش

 Sothink SWF Easy افزارنرممعرفی 

 SWF Decompile Expert افزارنرمآموزش 

 ضای مجازیطراحی و ساخت آزمون با محوریت محتوای تربیتی در فاربرد ابزارهای کآشنایی و  -7

 آنتعریف آزمون و انواع 

 هاآنتهیه  قواعدآموزشی و  سؤاالتانواع  یبنددسته

 یکترونیکال یهاآزمونابزارهای تولید 

 Wondershare Quizcreator  افزارنرمآموزش 

 یاچندرسانهعناصر  یبندبیترک -8

 یاچندرسانهطراحی  یهاروشاصول و 

 نقشه تولید محصول

 یبندبیترکآغازین و ابزارهای  یبندبیترک

 AutoPlay Media Studio افزارنرمآموزش مقدماتی 

 Multimedia Builder افزارنرمآموزش مقدماتی 

 

 روش ارزشیابی:

 ترمانیم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 ردیکعمل نوشتاری

  
 

 دارد 

 

 

 

 



 

122 
 

  : منابع پیشنهادی

 اصـــلی

افزار آموزشی(: استانداردها، ابزارها و ی )نرمکترونیکتولید محتوای ال(، ۱۳۹۳بادله، علیرضا؛ عباسی، سیف اله )

 فرهنگی هنری دیباگران تهران مؤسسهناشر:  ،افزارهانرم

 رودحبلهناشر: ، افزار آموزشی( ی )نرمکترونیکمبانی نظری و عملی تولید محتوای ال ( ،۱۳۹۶مخبریان، محمد )

 ناشر: درج سخن ی،کترونیکاستانداردهای تولید محتوای آموزشی ال( ۱۳۹7) مرادی، ندا؛ الفتی؛ محسن

 اشر: آال قلم، نار با آتوپلی مدیا استادیوکی: آموزش کترونیکآموزش تولید محتوای ال( ۱۳۹5شیرازی نژاد، الهام )

 ، ناشر: دریای سخن Multimedia builderی با کترونیکتولید محتوای ال( ۱۳۹۱) مهرورز، مهرانگیز

 

 فـــــرعی

پروژه  کافزار سازماندهی و ارائه یی: مراحل تولید نرمکترونیکآموزش تولید محتوای ال( ۱۳۸۹) موسوی، سید ایرج

 ناشر: آوای مسیح ،یکترونیکال

 ریزی آموزشیناشر: سازمان پژوهش و برنامه ،یکترونیکال آموزش آسان تولید محتوای( ۱۳۹۶) ی، علیرضاکگمر

 ،ایفهی حرکترونیکراه و روش اصولی تولید محتوای ال( ۱۳۹7دربادام، مجید )حقانی، مصطفی؛ جمالی، علی؛ صادقیلعل

 ناشر: در قلم

ی )مبانی و کترونیکالتولید محتوای ( ۱۳۹7) پور؛ پریسامحمد؛ شریفی، شاورزیکپور، زهرا؛ علی؛ شریفی، شاورزیک

 ، ناشر: میعاد اندیشهاستانداردها(
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تا خود  خودپیرویاز  :ت در فضای مجازییهدف ترب مثابهبه یگانگیب ی ازتحلیل

 یمندومتکح
 مرضیه عالی

 دانشگاه تهران. تیوتربمیتعلار گروه فلسفه یاستاد

m.aali@ut.ac.ir 

 

 

 

 چکیده

 مفهوم این یشناسشهیراز منظر . است یتیترب یهادگاهید در اربردکپر ت، مفهومییهدف ترب مثابهبه یرویپخود

از (. 2۰۱5 سفورد،کآ یهانامه)واژه معنا شده است «داشتن را خود قوانین» هک است یونانی 1اتونوموس از برگرفته

 ( و رالز2۰۰2) 5رک(؛ ۱۹۹۹) 4(؛ گاتمن۱۹75) 3(؛ دیردن۱۹۸۸) 2االنکتربیتی مانند  نظرانصاحبنظر بسیاری از 

تربیتی  نظرانصاحبه کهدف تربیت طرح شده است و همین باعث شده است  عنوانبهخود پیرو بودن  (۱۹۸۰)

مدرسه  ،مثالعنوانبهقرار دهند.  لینقدوتحلمورد  آن رامختلف  یهانظرگاهاین مفهوم داشته و از  توجه خاصی به

(. با 2۰۱۴ه و هاستفالت،کورم) شودمی کدر آزادی - محدودیت دوگانه قالب در عموما ه کرو ی، معلم خود پرویخود پ

 یاز سو تریجد صورتبههدف  مثابهبه خودپیرویاین فضا به بستری آموزشی  شدنلیتبدتوسعه فضای مجازی و 

 طرفکیازدوباره است زیرا  یتأملازمند ین جهتنیازا( و 2۰2۰ ،ارانکواندن و هم) طرح شده است نظرانصاحب

و حتی  کندیمرا در این فضا بیشتر از گذشته فراهم  خودپیرویان کنوین اطالعاتی و ارتباطی ام یهایتکنولوژ

اربران را به سمت که فضای مجازی ک است یحالو استفاده از این فضا است این در  یریکارگبهوجه ممیز  عنوانبه

است بررسی  خودپیرویه خود نوعی تناقض در ایجاد ک دهدیمجهت  یاشدهیطراحشیازپو مسیرهای  هاتیجذاب

 .  پردازدیمه این مقاله بدان کاست  یامسئلهیت هدف ترب عنوانبهابعاد این تناقض و تحلیل آن 

 یگانگی، بیمندومتکخود ح، خودپیروی لیدی:کلمات ک

 

 

                                                           
1 - autonomous 

2- Callan 

3- Dearden 

4 - Gutmann 

5 - Kerr 

mailto:m.aali@ut.ac.ir
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 خودپیرویمعنا و مفهوم 

است  کاررفتهبه یمختلف یدر معانو  است بوده یتیدگاه فالسفه تربید در مناقشه مورد یهمواره موضوع خودپیروی

ن یبه ا یطورجدبه بارنیاول یه براکاست  یردن از جمله افرادید تیوتربمیتعلعرصه فلسفه  پردازانهینظر انیدر م

 مقاالت از یکی بهکه  "تیوتربمیتعلو  خودپیروی" با عنوان یامقالهاو در  .پرداخته استت یمفهوم از منظر هدف ترب

 است خود پیرو یحدتا  شخص کی :کندیمارائه  زیر شرح به خودپیرویی از تعریف، است شده تبدیل پر ارجاع نیز

. است توضیح قابل شیهادگاهید با او یاعمال و رفتارها و شدیاندیم خود زندگی مهم یهاحوزه یهدربار آنچه هک

به اعمالش  خود یهااستدالل یا هایزیربرنامه ها،قضاوت ،تأمالت ،هایریگمیتصم ها،تعمق ها،انتخاب هکاین توضیح

فرد را  یه فشار اجتماعک یطین شرایا در چنیه آک کندیمن پرسش را مطرح یردن اید گران.یو نه د دهدیمل کش

را  خودپیرویاگرچه تالش دیردن بر این است تا تفاوت بین آزادی و  وجود دارد؟ خودپیرویان کامآیا  کندیماحاطه 

به  خودپیرویی منفی یا شتر بر آزادیب رسدیمنظر  به کندیمه ارائه ک یحاتین مثال و توضیدر ااما  ،توضیح دهد

 .شودیممتوسل  ۶محدودیتاستقالل از  یمعنا

 الزم شرطدر آن که  گذاردیم 7قانونمندی خود اخالقی قوانین بر را ودپیرویخل اساس کبرای حل این مش انتک

 بودن به معنای مستقل ییتنهابه قضاوت تعمق یا ،یانتکن شرط یبا لحاظ ا .است ۸خودشناسی نوعی خودپیروی برای

تعمق  امال ک خود جنایات انجام در توانندیم مجرمان ،شد اشاره هک طورهمان است. افیکنا نیز یو خودکنترلنیست 

( مفهوم ۱۹۹۸االن )ک ،پس از دیردنت باشد. یآرمان ترب تواندیمن حالت یا ایاما آ باشند خودکنترل و ردهک

. از منظر دهدیمو راهبری استعدادها مورد نقد قرار  آموزاندانشهدف تربیت از منظر عالیق  مثابهبهرا  خودپیروی

در نقاشی با یا  ،مثال  ،کنندیمان عالیق خود را دنبال کودکد عالقه تمایز است. وقتی االن بین پیگیری عالقه و ایجاک

 خودپیروی ینوع تواندیمن یو ا کنندیمخود را دنبال  یهالذتمعموال   ،یا تماشای تلویزیون یاانهیرا یهایباز

جاد یا ای کنندیم یریگیو پ کنندیمان احساس کودکه کاست  ییهالذتهمان  صرفا ق یا عالیاما آ .محسوب شود

. از ردیگیمقرار  خودپیرویره شمول ین شود در دایارزش است و اگر چن یدارات یند تربید هم در فرآیق جدیعال

قضاوت ارزشی عمیق و مثبت در مورد اولویت و شناخت  کعالقه شامل ی کرشد ید یجاد عالقه بایا یگر براید یطرف

ی آن و همچنین تمایل به ابژه ترقیعم کعالقه به معنای در کرشد ی"غنی سازد. ه زندگی فرد را کراهی است 

 نفع به است نکمم هابچه آزاد یهاانتخابه کبر این باور است  ،(۱۹۸۰) فینبرگ ن چالشیبا نظر به ا. "است کدر

با  باید آنها یهاانتخاب ، "آزاد ایآینده داشتن حق" و آینده آنها خوشبختی از محافظت برای بنابراین ،نباشد آنها

 را آزادی این فرزندان به ما اگره ک دهدیمقرار  مدنظرن فرض را ی. او اشود محدود یتیترب یهامصلحتنظر به 

 مقاومت آنها از بسیاری ،نندک خودداری زیبرانگچالش ارهایک انجام از یا نندک نظرصرف از مدرسه هک میدادیم

 نبرگیف .بردندیم متر بهرهک به همراه دارد، را بیشتری آزادی هک ییهااستیس از آنها گونهنیاو  کردندینمچندانی 

 هک ییهاانتخاب از پیامدهای یا است باز آنها برای هک دیگری یهانهیگز از افراد اگر هک کندیم خاطرنشان همچنین

                                                           
6 - independence 

7 - self-legislated 

8 - independence 
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 یهاانتخاباز  یان بدون آگاهکودک یآزاد نی؛ بنابراآزادانه نیست قتا یحقآنها  یهاانتخاب ،نباشند آگاه دهندیم انجام

 . باشدینم ریپذامکانآن  یامدهاین و پکمم

 

 یمجاز یدر فضاهدف تربیت  مثابهبه یرویپخودنقد 

ن تحوالت موج یو هم رده استک روتحولییتغآموزش را دچار  یندهاآیفر یارتباط یهایفناورر یاخ یهادههدر 

تل و اسکطرح نموده است  یامالحظهقابلبه طور  روزمره زندگی در را ت خودپیروییدرباره اهم هادگاهیداز  یدیجد

 توانندمی فرادا یمختلف زندگ یهاعرصهبه  هایفناوربا ورود  (.2۰۱۸اران )کول و همیآردو  (2۰۰۹اران )کهم

 در ازیموردن خدمات و عاتاطال به و نندک مدیریت را خود اجتماعی هایهکشب داده، انجام را خود اجتماعی هاینقش

اگرچه ه کنیو آن ا هم نهفته است یسکپارادو ندیآن فریدر ا اما .باشند داشته دسترسی زمان هر در و هرکجا

ن یگر همید یز طرفش دهد اما ایند و خودپیروی ما را افزاک پشتیبانی خودپیروی از تواندیم جاهمه هایفناور

 الیا .شودیم یدهشک چالش ما به خودپیروی ،یعنین یما دارد و ا یرفتارها و ارکاف بر مستقیمی نترلک هایفناور

 چالش به را خودپیروی تری،غیرمستقیم روش به رفتارها و ارکاف نترلک با همچنین نوین یهایفناور( 2۰۱۴)

 .(2۰۰۴فت،یثر) ردیابی و ردیابی قابل افراد کندیم عمل "همراه تلفن آدرس" کی عنوانبه کارتمیس. شندکمی

د جاین انتظار را هم ایا ،دهدیم یبه فرد آزاد پاسخ و عمل فوری، ارتباط برقراری برای هارساختیز این کهیدرحال

 یزندگ یهاعرصه یرا در تمام یریپذتیمسئولمفهوم  گونهنیاپاسخگو باشند و  وقتهمهو  جاهمهه افراد ک کندیم

تصال، محدود و ااز  یخودداررا با  انتظارات البته گاه افراد اینکه  (2۰۱7لینگ،) گسترده است. یو خصوص یشخص

 نیا؛ بنابرهستند وبرور خود پاسخگویی و بودندردسترس ین هنگام هم آنها با فشار برایاما در هم کنندیمنترل ک

ل ین هدف به دلیاهدف برای تربیت در نظر گرفت اما در فضای مجازی  کی عنوانبهرا  یرویخودپشاید بتوان 

فرد  تنهانهه در آن ک دهدیمال قرار کسیکآن فرد را در موقعیتی پارادو یهامفروضهنوین و  یهایتکنولوژساختار 

اما در  ردیگیمم به تصور خودش خود پیرو آزادانه تصمی اگرچهه ک شودیمه با شرایطی مواجه کخود پیرو نیست بل

 . کندیمت کحر هارسانهو  هایفناورمسیر از قبل تعیین شده توسط 

 

 یمجاز یگانه در فضایت بی: تربیریگجهینت

ه قدرت، فردیت و تشخیص حقیقت بدون کو در شب گنجدینمه در نظم موجود کاست  یگانه فردیو بکاز منظر فو

ر درباره که خیلی سریع ذهن خود را از حوادث مثل تفکنشان دهد. شخصی  العملعکس تواندیمهیچ محدودیتی 

ت یمنتقدانه در حال، حضور داشته باشد و مشروع تواندیمو  کندیم کو نرمال بودن پا یبهنجار یارهایمع

اجتماعی را از قوه تشخیص خود  یهاضرورتببرد. او هرگونه  سؤالر یرا ز یم بر زندگکحا ینیپلیسید یساختارها

 یت در فضایهدف ترب وصفنیباارد در جامعه حاضر باشد یا نه؟ یم بگیتصم تواندیم حالنیدرعو  کندیم کپا

ن یخالل او  در نظم ساختارها و نقد آنهاست تأمله کبل یرامونیپ یهاهوسو  یجسمان یهالذتنه مراقبت از  یمجاز

ت یقدرت و نقد مشروع یقت و ساختارهایه از شناخت نظام حقکاست  خودپیرویمتفاوت از  ینوعبه یابیدست یندآفر

مدرن و  یهایسازو زبان بستر سوژه کشه فویانش در اندد -از منظر روابط قدرت  ازآنجاکهاما  .آن حاصل شده است
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 تواندیمو به طور هم زمان  شودیم از زبان آغاز یندآفرن یاست ا یگانه از خودیف بیو تعر هانرمالن بهنجارها و ییتع

را  یتوجهقابل. غلبه میکنیمه ما آنها را استفاده کلغات طوری  ژهیوبههم باعث آزادی و هم سبب محدودیت شود. 

و به  میدهیمو تغییر  میکنیم کهستند. ما محیط اطرافمان را در کنترلرقابلیغ یگاهه کروی ما دارند فشاری 

با  یزندگ یه ما از ابتداک. غلبه زبان چنان گسترده است میکنیم نامفهوماستفاده از زبان آن را  طور هم زمان با

و با تالش برای فهمیدن  میابییدرماستفاده از زبان مادری و رسمی خود خودمان را تنها و جدا شده از دیگران 

ش از یند بین فرآیا .میدهیممان نظم یهابر اساس آن به رفتارو  میسازیممفاهیم حقیقت با واژگان آن را محدود 

گانه است و یه در درون جامعه است اما با آن بکو بل شودینمفرد از جامعه جدا  .ه نقادانه باشد خالقانه استکآن

 . زندیمبه خلق خود دست  ینوعبه
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 یده کچ

ر آن د یریکارگبه یچگونگ یبرا یراهبرد یهاپرسش ،یریادگی یهاطیاطالعات در مح یبا ورود فناور

 رونا،ک یماریع بویش یدر فضا« ینولوژکت» و« یپداگوژ» قیتلف یزمانهمفناورانه مطرح شد.  یپداگوژ

ه حوه تجربو ن یجازم یآموزش یندآفربا  ییآشنا یوجود آورد. برا معلمان به یرا برا یاسته تازهیتجربه ز

اشتند را ت دیدروس مختلف فعال یه در آموزش مجازک یاران فرهنگکنفر از هم ۶۳آنها در این فضا، 

ده و نمو یبررس یفیکل یرا با روش تحل آمدهدستبه یهادادهانتخاب نمودیم.  کنندهشرکت عنوانبه

هش نشان ل از پژوج حاصیم. نتایآورد به دسترا  یکیترونکال یسازگار و ناسازگار با پداگوژ یهامؤلفه

 ده و روندت را فراهم نموکنه مشاریاند زمتوانسته آموزاندانشمربیان و  ،یدر مقدمه آموزش مجاز دهدیم

و  یریادگید منابع یو تول یسازیشخص» دو عنصر یشرویپرا ادامه دهند. شناسایی موانع  تیوتربمیتعل

 علمان درمات یجربفناورانه است، از دیگر نتایج مقاله است. ت یپداگوژ یاصل ه از اهدافک« یآموزش یفضا

در  یومدل مفهه در قالب مکند کمجازی را ترسیم می ن بستر، سیر روشنی از مقتضیات و موانع آموزشیا

ای هراهبرد ، در آیندهو بازدارنده در فضای آموزشی موجود سازنهیزمان ارائه شده است. شناخت عوامل یپا

 .خواهد آوردرا به دست  یمؤثرآموزشی را بهبود بخشیده و نتایج  یزیربرنامه

 رونا، آموزش مجازیکپدیدارشناسی، معلم، پداگوژی، : یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

فرصت تعامل با  آموزاندانشمعلم با هدایت تجربیات به  1در بیشتر الگوهای آموزشی، از جمله الگوی شریر و هانتر

(. تغییر نگاه معلم محوری به فراگیر محور با ۱۳۹۴ ،)فتحی واجارگاه کندیمرا ایجاد  بامحتوادیگر و نیز تعامل کی

 های دنیا شاخص و چشمگیر است. اما معلم در جریان سه ضلعیرد تعاملی در بیشتر الگوهای درسی و پداگوژیکروی

 نماید.آموزشی، نقش مهمی را ایفا می فرآینداعتبار دهنده  عنوانبهفراگیر و محتوای یادگیری(، ، معلم)

 ،یآموزش طیگسترش شرا نیکرونا، در ع یبحران یستیز یطیدر شرا وتربیتتعلیم یایاطالعات به دن یوربا ورود فنا

رو  نیبر آن اضافه شدند. از ا یمعلم و شاگرد بر هم زده شد و عوامل مختلف یریادگی-یاددهی یندآفر ینظم ارتباط

در جامعه چگونه  یماریب طیو شرا یعاد یآموزش ستمیس یاجبار رییمطرح شده است که با تغ یپرسش راهبرد نیا

را دارند؟ پاسخ به  ییچه تجربه ها دیجد ستهیتجربه ز نیو در ا ندیرا حفظ نما یمعلمان توانسته اند چرخه آموزش

 ممکن«یتکنولوژ»و«یپداگوژ» قیتلف انیمعلم در جر ستهیتجربه ز یدارشناسیبا پد طیشرا نیپرسش در درک ا نیا

تازه کند و  یواجارگاه, جمال یفتح)«یساز یو شخص دیمشارکت،تول»یمجاز یپداگوژ یاساس. سه عامل دباش یم

 ،یریادگیسرعت در  شیکرده است، ضمن افزا جادیا یکه فناور ییهااز ابزارها و روش یریگ( با بهره۱۳۹5, یعارف

 ,Norozi, Zandi, Mosa madaniگوناگون فراهم آورد. ) یهاقهیاستعدادها و سل یرا برا یریادگی طیشرا

2008) 

 

 پژوهش سؤاالت

-ربهونا چه تجرک یماریط بیبا شرا زمانهمست جهان یم: معلمان را در این زیابیم تا دریآن هست ین مقاله در پیدر ا

 است؟  موجود چگونهط یاز شرا هاآن کدارند؟ و در ییها

 

 نظری   چارچوب

ه تجربه یاول یهاشهیر( و در آن، رفتن به ۱۳۸5 ،ینظام )جماد کیاست تا « عمل» کیدر واقع 2یدارشناسیپد

د فلسفه یبه لزوم تجد یدارشناسیگذار پدانیبن یهاثر چهرهکا. (۱۳۸۹ ،یه و توسلیسجاد ،یباقر) است موردنظر

از این رو انتخاب  (۱۳۸۴)رشیدیان,  د دارندیکاستوار نباشد تا یخیچ سنت تاریه بر هک یاشهیپژوهش ر کی عنوانبه

ری معلم صورت پذیرفته است تا درگیر سوگیری نشود. عده کها بدون معیار و شرایط خاص فافراد و بررسی تجربه آن

ن ی، و ا(Husserl, 1970)م یابیمان را دریبر آگاه یعلم ینیر جهان بید تاثیست جهان بایمعتقدند در فهم ز یا

 رد.ید مورد توجه قرار گی، بایانسان کل ادرایهر تحل ه درکاست  یزیچ

                                                           
1. scheirer and junter  
2. phenomenological 
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-هدیاز پد یعیگستره وس تواندیمه کاست  یفیبه پژوهش توص یردکیرو مثابهبهن روش یتوان گفت ایت میدر نها

احبه به مدد مص و قراردادرا تحت پوشش ؟ نندکیرا تجربه م یالسکدرس،  کیاز جمله: چگونه معلمان  یتیترب یها

 بورگ و ،لآورد )گا به دست آنها را یهااز تجربه ی، حجم متنوعکنندگانمشارکتاطالعات از  یآورباز در روند جمع

 (.۱۳۹۴ ،گال

در زبان فرانسه و  یشه پداگوژی(. ر۱۳۹۴ ،یفراهان ینیفرمه) است یریادگی یدار جهت اعتالنظامی یندآفر 3یپداگوژ

 است« تیهدا» ago« + کودک» paidosاز  یبیکه ترکونان باستان است ین برگرفته از زادگاه آن در یالت

(Mortimore, 1999). 

امروزه . (clinton, 2011). شودیمار گرفته کس به یهنر و علم تدر ،کودکت یهدا یدر معنا یپداگوژ بیترتنیابه

د یان در تولیران و نقش فعال متربین فراگی، ارتباط بیکیترونکال یها، آموزشافتهیتوسعهو  انیبندانشدر جوامع 

 (.۱۳۹۹ ،فیه، تاردیرده است. )گوتک یرا ضرور یدر مفهوم پداگوژ یت با معلم را باعث شده، و بازنگرکدانش و مشار

جهانی شده به جامعه  کترونیکدر عصر رسانه ال»: ندکعنوان می« هاها به دانشاز یادگیری» تابکدر  4برنشتین

 .(۱۳۹۹ ،فیه، تاردی)گوت «نیاز است 5)یا جامعه یادگیری( پداگوژیزه شده

 

  روش پژوهش

ل یار گرفته است و محتوا را با استفاده از روش تحلکرا به  یدارشناسیو پد ییرگرایم تفسیاز پارادا یقیتلف مقاله حاضر

دو پرسش  (VanderStoep, 2008) هادهیپدتوصیف صریح و شناسائی  .، مورد بررسی قرارداده استیفیک

ور به کمذ یشناسروشند. کرا دنبال می(Moustakas, 1994) تجربه شده و چگونه است؟ یچه چیز :اساسی

رونا، ک یماریدر دوران ب یست جهان آموزش مجازیاز ماهیت و معانی تجارب روزانه معلم در ز یترقیعمسب فهم ک

پرداخته و به بسط و  ،آن موضوع را دارند یه تجربهکاز اشخاصی  هادادهرد به گردآوری کین روی. اکندیم کمک

های و هدفمند از تعداد نمونه یراحتمالیغگیری پردازد. با روش نمونهیبی توصیفی از جوهره و ماهیت تجربه میکتر

-ید میت و تولک، مشاریسازیشخص یعنصر اصل دند. در این نظریه سهیرس ۶ینفر به اشباع نظر ۶۳پژوهش، در 

 یهاتیتر نموده و موجب تحول و گسترش فعالمشخص یندآفرن یرا در ا آموزاندانشان و یتوانستند نقش مرب

 (۱۳۹5 ،یند و عارفکتازه  یجمال ،واجارگاه ی)فتح شوند. یآموزش

 

                                                           
3.  pedagogy 
4.  Bernstein 
5.  Learning society 
6. theoretical saturation 
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 هاافتهی لیوتحلهیتجز

 یجراا ینه چگونگیدر زم کنندگانشرکتباز از  سؤاالتبا  افتهیسازمانمه یها از روش مصاحبه نداده یآورجمعدر 

 م. یپرداخت نه به گفتگوین زمیدر ا کیو تجربه هر  یآموزش مجاز یپداگوژ یندآفر

 هاکنندهشرکتبرخاسته از  یهاگزاره: مرحله اول

د تحلیل و ها مورشناسه آوردندستبه، جهت ییاستقرا یل محتوایـرر مـتن به روش تحلکها با خوانـدن مداده

ذف و حخالت در دان احساسات معلمان بدون یو ب یشده با حفظ وجه التفات یآورجمع یهاداده .قرار گرفت یبررس

 اضافه، ثبت شده است. 

 هاگزارهبرخاسته از  یهامؤلفه مرحله دوم:

مرحله  تفاوت درمرات یین، منجر به تغیو متخصصد یاز نظرات اسات یریگها و بهرهسه مستمر دادهیدر ادامه، مقا

، یلفه شامل: انعطاف زمانمؤ ۱۸تنوع مسائل  بهباتوجه ها مشخص گردد.م برخاسته از گزارهیتا مفاه ،باز شد یدگذارک

نابع، به م ی، دسترسیی، تنوع محتوایافزارسخت، موانع یت آموزشک، مشارییت اجراکمشار ،زمان آموزشی ینظمیب

ش اهک، یاخالق یهابیآسالت معلمان، ک، مشیو ورزش یتیترب یهاتیفعال، نبود یتیریالت مدکمنابع، مشمبود ک

 ریتأث ،یندآفرر دل یش حجم آموزش، تسهیافزا ی، اثرات منفیآموزش یهابرنامه، ضعف ی، ضعف ارتباطیت درسیفعال

 ر، به دست آمد.یبا فراگ مؤثرارتباط 

 هاف مقولهیمرحله سوم: تعر

ح و یحصف مقوالت است. انتخاب ینش و تعریاز پژوهشگران گز یاریده بسیل محتوا به عقیبخش مهم در تحل

ش جه پژوهیدر حصول نت ینقش مؤثر تواندیم هامؤلفهبودن  ومانعجامعو  آمدهدستبهم یها با مفاهمتناسب آن

، باط عاملری، ارتیادگی یندآفرات آنها نه مؤلفه: کم بر اساس اشتراین باره مفاهیچند یداشته باشد. پس از بررس

، َفترت ندکملیت امل، عا، نبود ابزار فناوری، فقر تعیکیترونکمبود منابع یادگیری الکزمان، ضعف یادگیری و یاددهی، 

 فرهنگی و ارزشی استنباط شدند.
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  هاپیشنهاد و بحث ،یریگجهینت

، یوند آن با فناورینه و در پین زمیه نگارنده در ایاول یهایبا بررس ینه پداگوژیدر زم گرفتهانجاممطالعات 

 باشد. یم ۱۹۸۶در سال 7شولمن ینه مربوط به لین زمیاز مطالعات در ا یامالحظهقابلبخش  .است افتهیگسترش

روشی برای بازنمایی و صورت عنوانبهنامید،  «8یکدانش محتوایی پداگوژی»ه آن را کسازه  کشولمن با استفاده از ی

 رد.کسازد، توصیف می درکقابله موضوع را برای یادگیرندگان ملموس و کدانشی  - یبندی دانش موضوع

 ( و پیرسون2۰۰5(، نیس )2۰۰۶وهلر )ک(، میشرا و 2۰۰2س )کلیز و مار از جمله مارگروم یپژوهشگران متعدد

دانسته و روش  یضرور یپداگوژ یبه معلم در دانش محتوا کمک یرا برا ینولوژکروش شولمن، ت سانبه(، 2۰۰۱)

س به استفاده یتدر یه براکنمودند  یمعلمان معرف یبرا یدانش عنوانبهرا « 9یکینولوژکت یکیپداگوژ یدانش محتوا»

 (.۱۳۹۹ ،ای، گویزیند )حاج عزکیم کمک ینولوژکاز ت

 یدیرات جدییها و تغلکنه، شین زمیدر ا یدرس یزیربرنامه، عناصر یکیو پداگوژ یکینولوژکت یهاینوآور بهباتوجه

فردی،  یهاانتخابد، رکرا با روی 2وب  یاصطالح پداگوژ بارنیاول ی( برا2۰۱۱) ین و لیالل کرا به خود گرفت. م

تحی ف) ندکد، تسهیل مییت و تولک، مشاریسازیشخصاری و تولید خالقانه را در قالب سه عنصر کت و همکمشار

 (. ۱۳۹۴ ،واجارگاه

 ییوپاسخگ یبرا "بخشالهامو  بخشیآگاه" یهایپداگوژزهره عباباف در حوزه مطالعات پداگوژی در آموزش عالی، 

مورد  ان رایربمو سواد برنامه درسی توسط  کپداگوژی یهایستگیشا سبکازمند یافراد جامعه ن یرشد یازهایبه ن

 .(۱۳۹۸)عباباف،  د قرار داده استیکتأ

ختن سادگاه یاساس د بود. اما بر یریادگیت یارتقاء فعال یبحث شد در راستا کینولوژکت ینون از پداگوژکه تاکآنچه 

شد بایج مهم مینتا اندازهبه یریادگیق یعم یندآفره کشامل هدف و مقاصد است، بل تنهانه یزیر، برنامهییگرا

(Eggen, Kauchak, 1997) 

ر ی، مسیروان و یروح یهامبودکرنده در خانه و یادگی -اددهنده یرونا، محبوس ماندن عوامل ک یماریط بیشرا

و  نه )مثبتر دوگاینشان از تأث کنندگانشرکتاز  آمدهدستبه یهامؤلفهر داده است. ییتغ یرا با وجود فناور یپداگوژ

 یکیترونکال یر پداگوژها با عناصافتهیاز  یم بخشینیبیم 2ل شماره کدارند. چنانچه در ش یپداگوژ یندآفر( در یمنف

 ندارد.  ی( سازگار2۰۱۱) ین و لیالل کم

 

                                                           
7. Lee Shulman.  
8. Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
10. Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK 
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(2)عناصر پداگوژی 

مؤلفه سازگار

شخصی سازی

مشارکتتولید

کمبود منابع -
یکییادگیری الکترون

-فترت فرهنگی-
ارزشی

ضعف 
-یاددهی

یادگیری

نبود 
ابزارفناوری

لفقرتعام-

عاملیت -
کُند

فرایند یادگیری-

ارتباط عامل-

زمان-

مؤلفه ناسازگار 

حقق(م مأخذ:)یکیالکترون یها با عناصر پداگوژمولفه یتضاد ارتباط .2شکل  

 سازگار یهامؤلفه

 یگرپرسش و یبر آزاد ین، یادگیری مبتیریادگیط یرار در شراکر، تیبودن فراگ عملگرا یندآفر، سازگار یهامؤلفهدر 

ر دادی زمان داشتند. البته آز را ینسب یو معلمان در انتخاب زمان آموزش آزاد آموزاندانشمشهود بود.  آموزدانش

به  یریادگی انیشد. جراز معلمان منجر می یبعض یارکش ساعات یداشت و به افزا یطی هم دارای بُعد منفیشرا

واد ست. نقش سا تر نمودهز پررنگیها را نحضور خانواده یو حت افتهیرییتغن معلم و شاگرد یب یتعامل یندآفر

 اده است.نشان د آموزدانششرفت یمثبت خود را در پ یگذارن تعامل اثریخانواده از نظر معلمان در ا یکیترونکال

-یت نائل مسب معرفکمستقل به  یشه و خردورزیفعال و با اند یآنها را با نقش، رانیبا فراگ کیمعلم در تعامل نزد

 (۱۳۹7 ،فرد ی، معصومی)سرمد آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

اللین و لی دارد. تطابق معنادار  کهای سازگار نشان از همخوانی آنها با عناصر پداگوژی مجازی دیدگاه متحلیل یافته

 ،گانیه )تلخابی ییگراشناختشود. نگاه اجمالی به الگوی ( نشان داده می۳ل کت در )شکبا عنصر مشار هامؤلفهاین 

 ت و انتقال یادگیری باشد.  کت معلمان در مشارییادگیری، نشان از موفق یندآفر کدر در (۱۳۹۸

محقق(مأخذ:های سازگار با عنصر مشارکت)مولفه 3شکل.  

مشارکت

(اعارتباط،همکاری،پیوند،اجتم)

مولفه های سازگار

فرآیند یادگیری،ارتباط )
(عامل،زمان
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 های ناسازگارمؤلفه

زیلی، داگوگ برا نظر پی رهایی یافته و مطابق بکبانی مترادف با دانش پداگوژی از آموزش کترونیکامروزه یادگیری ال

ه کای ا، خلق آیندهر(. او محصول پداگوژی ۱۹7۰ ،)فریره داندیمپائولو فریره، آن را ریشه در احترام به فراگیر 

 ،)فریره، شُر کندیمطاب خ« ناآزموده یریپذامکان« آن را نونی، است وکدگرگون ساختن امروز، واقعیت  واسطهبه

۱۹۸7 .) 

ی، شناسایی کترونیکعناصر دیگر در پداگوژی ال آوردندستبهپس الزمه رسیدن به حد مطلوب آموزش مجازی و 

ناسازگار و  یهامؤلفه رونیازاگذارد. ی اثر منفی میکترونیکپداگوژی ال یندآفررد که بر عملکحوادث نامطلوب است 

صحیح آموزش مجازی بر  یندآفرند و کاز بروز حوادث نامطلوب جلوگیری  تواندیم( ۴ل کش) در آمدهدستبهمنفی 

 ی را بهبود بخشد.کترونیکمبنای عناصر پداگوژی ال

 

ها فناوری شناختی به چگونگی استفاده از آن یریکارگبهها و تهدیدهای ناشی از معتقد است فرصت (2۰۱۳) درور

ه کال ارتباطات و تعامل با یادگیرندگان مستلزم این است کتغییر در اَش یبستگی دارد، نه به خود فناوری. از طرف

 ,Ryan, Scott, Walsh)نندکی دست پیدا کترونیکیادگیری ال یهاطیمحی به شناخت واقعی از کترونیکمدرسان ال

زه از یمبود انگک لیبه دلت در جریان آموزش و گفتگو، کآموزش و مشار یندآفردر  آموزدانشنقش فعال . (2010

 استه است.کت او یعامل

تولید و شخصی سازی

:عوامل منفی

یادگیری-ضعف یاددهی

فقرتعامل

عاملیت کُند

رونیکیکمبود منابع یادگیری الکت

ارزشی-فترت فرهنگی

نبود ابزارفناوری

:عوامل مثبت

محتوای فراگیر محور

مشارکت در دانش

آفرینش

خالقیت و نوآوری

انتخاب توسط فراگیر

عاملیت فراگیر

انطباق

خود مدیریتی

مقایسه عوامل موثر و منفی در عناصر تولید و 4شکل.

:محقق(مأخذشخصی سازی پداگوژی)  
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( ۱۳۹5 ،سیف ی، دانش محتوای فناوری از اهمیتی ویژه برخوردار است. )رئیس نژادیان،کترونیکدر پداگوژی ال

 - ورکی، میاماهواره فیبر نوری، گیرنده) های زیربنایی مخابراتشامل بر سیستم توانیمفناوری در فضای مجازی را 

-یستمزشی به سهای آموهای اینترنت، سرویس دهنگان خدمات اینترنتی، اتصال سیستمهکها و غیره( شبردازشگرپ

 تیوتربمیتعلدر  ر شد اگر معلم در نقش راهنماکآنچه ذ بهباتوجه(. ۱۳۸۱ ،ای و ... دانست )جعفریهکهای شب

 و« اصیل» به افرادی شدنلیر تبدد: آنان را دیگویمه نیچه ک گونهآنرا  آموزاندانشند و کاگزیستانسیالیستی عمل 

، دیگر در رسدیمسی به تحقق خود یا خودشنا آموزدانش (۱۳۹7،فرد ی، معصومیرساند )سرمد یاری »مورد اعتماد»

 دارد.قبت دائمی نند و نیاز به مراکاو را از مسیر رشد باز دارد، ایستادگی می تواندیمه کهایی مقابل آسیب

ن روند در ای آموزاندانشدر تقویت بنیه اعتقادی  تواندیمه کها و هویت فرهنگ مذهبی ما از طرفی توجه به ارزش

 و پرورشی ه اعتقادینیدر زم یهای حضورزان فعالیتیاهش مک لیبه دلبه سزایی داشته باشد،  ریتأثآموزشی 

 یاندازهاچشم»مؤلفه  رده است. عباباف باکتشدید  آموزاندانشفضای آزاد مجازی را در  یریپذبیآسمدارس، 

نی ویت و فرهنگ دیه توجه به هک کندیمصحه گذاشته است و عنوان  یرات فرهنگیبر تأث« بخشالهامو  بخشیآگاه

ود خا را به کالیا و آمریانادا، استرکاقیانوسیه، اروپای شمالی،  -ا آسیشورهای کدر زمینه پداگوژی، در بسیاری از 

توسط فعاالن فرهنگی  آموزاندانش(. اگر شناخت با محیط مجازی و نیازهای ۱۳۹۸ ،)عباباف .اختصاص داده است

ب و آزادی انتخا یدهخودسازمان خاطربههای دینی و ارزشی در پداگوژی فرهنگی، صورت پذیرد، فعالیت

 ، اثربخشی بیشتر و ماندگاری را خواهد داشت.آموزاندانش

 ( مصداق۱۳۹۹ ،فیه، تاردیید او )گوتکمورد تا یابیخودارزو  یتیریخودمددر پداگوژی فرینه، خود سازماندهی، 

د، یش برسیخو حساببهشما برسند خود  حساببهه کش از آنیپ فرمودند:است که ص( ) رمکفرمایش حضرت رسول ا

ا تشود می ه و باعثمجلسی(. این حس و ویژگی انسان را مسئول بار آورد) دینکرستاخیز بزرگ آماده  یرا براو خود 

اگوژی مجازی در ترسیمی از شرایط پد (5ل کش) مدل مفهومی از پدیدارشناسی معلم درند. کاز اعمال خود مواظبت 

 یرو شیپانع و مو مؤثرشناخت عوامل  مستلزماست. تحقق پداگوژی مجازی در این مدل  ۱۹ووید کبیماری  روزهای

 ست.  ها به فرصت، هدف اصلی شناخت موانع اتالش در جهت اصالح موانع و تبدیل آن .یند استآاین فر
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:محقق(مأخذمدل مفهومی پداگوژی مجازی در بستر کرونا)5شکل.  

 

 

 منابع

 .۶۹-۳۳ ،ارآفرینی. فصلنامه علوم مدیریت ایرانک(. پدیدارشناسی در مطالعات ۱۳۸۹حسن. ) ،ییبودال ،سیدمهدی ،یالوان

. فصلنامه ک(. الگویی برای پژوهش در ارزشیابی تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتی۱۳۸۱عبدالوهاب. ) ،یزدانی ،خسرو ،باقری

 .5۸-۳۹ ،نوآوریهای آموزشی

: ۱۳۸۹. وتربیتتعلیمپژوهش در فلسفه  یردها و روش هاکیطیبه. )تهران(. رو ،یتوسل ،نرگس ،هیسجاد ،خسرو ،یباقر

 .یو اجتماع یپژوهشگاه مطالعات فرهنگ

. ین در علوم انسانینو یردهاکیرو ین المللینفرانس بکآن.  یایران و مزای(. آموزش از راه دور در ا۱۳۹5محمدرضا. ) ،افردیپور

 ن.یارکده پرداز یران ایتهران: مد

 (. شناخت و تربیت)مبانی شناخت تربیت(. تهران: انتشارات سمت.۱۳۹۸محمود. ) ،تلخابی

شور. تهران: کمدل مناسب برای نظام آموزش عالی  کارائه ی منظوربه(. بررسی دانشگاه های مجازی ۱۳۸۱پریوش. ) ،جعفری

 دانشگاه ازاد اسالمی.

 تهران: ققنوس.. یدارشناسینه و زمانه پدی(. زم۱۳۸5سیاوش. ) ،یجماد

 .ttps://www.roshdmag.ir. بازیابی از یآموزش ی(. دفتر انتشارات و فناور۴ ۱۰ ،۱۳۹۹زهرا. ) ،ایگو ،فاطمه ،یزیحاج عز
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 نولوژی اطالعات و ارتباطات. تهران: دانش مردم.ک(. راهبردهای توسعه ت۱۳۸۴نیدا. ) ،یعبداله ،حسن ،رستگارپور

 .یهوسرل در متن آثارش. تهران: نشر ن(. ۱۳۸۴ریم. )کعبدال ،انیدیرش

 ۴(. بررسی ابعاد دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران زن متوسطه دوم ناحیه ۱۳۹5محمدحسن. ) ،سیف ،رویا ،رئیس نژادیان

 (. تهران: جهاددانشگاهی.۱۰-۳نفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری )ص. کشیراز. 

(. تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام ۱۳۹7مرجان. ) ،فرد یمعصوم ،محمدرضا ،یسرمد

 .۱۱5-۱۰۱ ،یو مجاز یآموزشگاه یریادگی(. فصلنامه پژوهش در یید بر آموزش مجازکآموزش از دور )با تا

موزش عالی. دو فصلنامه مطالعات (. چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آ۱۳۹۸زهره. ) ،عباباف

 .۱۹۳-۱7۱ ،برنامه درسی آموزش عالی

و  2ی: مفهوم پردازی وب کترونیک(. فراسوی یادگیری ال۱۳۹5محبوبه) ،یعارف ،محمد ،ندکتازه  یجمال ،ورشک ،واجارگاه یفتح

 .2۰-۱ ،یدرس یزیداللتهای آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی. پژوهش در برنامه ر

 (. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی. تهران: علم استادان.۱۳۹۴ورش)ک ،فتحی واجارگاه
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 یدهکچ

با نگاهی به فلسفه  چهرهبهچهرهدر یادگیری مجازی و یادگیری « تعامل»هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی مفهوم 

ای است و انهتابخکیفی بوده و جزء مطالعات کپژوهش  کلیّت خود یکآموزش مجازی و حضوری بود. این پژوهش در 

حقق به ر این راستا، مداستنتاجی استفاده شد.  - یقرار دارد؛ از روش تحلیل تیوتربمیتعلچون در حوزه فلسفه 

 کایب هر یپرداخت و مزایا و مع چهرهبهچهرهبررسی مفهوم تعامل، نقش و انواع آن در یادگیری مجازی و یادگیری 

ه خوب کنونی وجود ندارد ک ه هیچ چیزی در دنیاکدهد . نتایج این پژوهش نشان میقرارداد لیوتحلهیتجزرا مورد 

د باشد. باست  نکنظر خوب و از نظر دیگر مم کمطلق یا بد مطلق باشد. هر شرایطی، هر روشی و هر دیدگاهی از ی

گیری دام از این دو نوع یادکند. هیچکصدق می چهرهبهچهرهیادگیری مجازی و یادگیری  بادررابطهاین موضوع 

ها از این هرکدامباشد. تر بودن یادگیرنده نمیو موفق متمرکزتر بودن دهنده نیتضمدیگر برتری ندارد و کنسبت به ی

جایگزین  کی تنهانهن است برای شخصی خاص دارای شرایطی خاص بهترین گزینه باشد. یادگیری مجازی کمم

 ند.کمیل کتواند آن را نیز ته میکاست، بل چهرهبهچهرهخوب برای یادگیری 

 چهرهبهچهرهتعامل، یادگیری مجازی، یادگیری  لیدی:کواژگان 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

 بیان مسئله

های دارد و مفهومی پیچیده در تمام انواع شیوه۳و یادگیری  2نقش اساسی و مهمی در فرآیند تدریس ۱، تعامل

شوند و باید روی این می روروبه ۴مسئله یا سناریو که افراد با یکفعالیّت یادگیری است  کآموزشی است. تعامل، ی

هدف برسند. تعامل بدون هدف نیست و باید طوری طراحی شود تا عالیق یادگیرنده حفظ  کنند تا به یکار کمسئله 

لیدی برای موفقیت یادگیرنده در هر کمل ه تعامل عاکها توافق دارند ثر معلّمک(. ا2۰۰2اولی و چانلی و داونز، ک) شود

 تعامل برای یادگیری اساسی و بنیادی است. رونیازاحضوری باشد یا مجازی؛  صورتبهالس کالس است، خواه این ک

ه استاندارد کهستند 5یفیت یادگیری مجازی کلیدی در استانداردهای مّلی برای کتعامل و ارتباط یادگیرنده، عناصر 

 ند:کرا با این جمله توصیف می« ۶یادگیرندهدرگیری »

دار یادگیرنده در ت معنیکو با تسهیل مشار نفعانیذاز طریق تعامل با یادگیرندگان و سایر 7معلّم آنالین »

 «دهد.های یادگیری، موفقیت یادگیرنده را ارتقاء میفعالیّت

 شود.رنده واگذار میعامل به یادگییفیت تکمیت و کشود، در نهایت وقتی صحبت از یادگیری مجازی می

نند. کبا هم ارتباط دارند و این دو بهتر با هم تعامل برقرار می کمعلّم و یادگیرنده از نزدی۸ چهرهبهچهرهدر یادگیری 

 .(۱۳۹۸علیزاده، ) ندکمی کمندی را درگیرد و مفهوم قانوندر چنین تعاملی، یادگیرنده نظم و انضباط را یاد می

ه در یادگیری کنماید این است دیگر متمایز میکرا از ی چهرهبهچهرهتوان گفت آنچه یادگیری مجازی و ع میدر واق

توان آن را گیرد و خواسته یا ناخواسته میل میکخودجوش در ارتباطات میان افراد ش صورتبه، تعامل چهرهبهچهره

های یادگیری مجازی، جدایی زمانی و ی از ویژگیکی ازآنجاکه(، اّما ۱۳۹۰رد. )مالئیان، کدر محیط آموزشی مشاهده 

امروچرو، ک) تواند با استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار نمایدس میکانی یادگیرنده است و هر کم

عرصه (، لذا متخصصان ۱۳۹۰مالئیان، ) است چهرهبهچهرهتر از یادگیری (، موضوع تعامل بسیار پیچیده2۰۰۶

ها، باید توجه فراوانی به عنصر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در این نوع یادگیری منظوربهادگیری، ی - ییادده

تعامل، عنصر  رونیازاپذیرد. ای صحیح صورت نمیتعامل داشته باشند، زیرا بدون تعامل فرآیند یادگیری به شیوه

االتی از قبیل یادگیری مجازی چیست؟ و چه وجه تمایزهایی با آید. در این میان سؤمی حساببهمهمی در یادگیری 

ها چگونه است؟ و از این نوع یادگیری کچیست؟ تعامل در هر ی چهرهبهچهرهدارد؟ یادگیری  چهرهبهچهرهیادگیری 

یفی بوده و جزء کپژوهش  کلیّت خود یکشود. این پژوهش در مطرح می نسبت به دیگری برتری دارد؟ کدام یک

                                                           
1 . Interaction 
2.  Teaching  
3 . Learn 
4 . Scenario 
5. Virtual learning 
6. Learner engaement 
7.  Online teacher 
8. Face-to-fece learning 
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قرار دارد؛ محقق برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده از  تیوتربمیتعلای است و چون در حوزه فلسفه تابخانهکطالعات م

 مند شد.استنتاجی بهره - یروش تحلیل

 

 یوبررسبحث

 تعامل

تقابل ارتباط م( یشناسروان) ردن است. در فرهنگستان لغتک دادوستددیگر کتعامل، در لغت دهخدا به معنی با ی

و فرد یا دبل میان ط متقامیان دو یا چند فرد یا گروه یا سامانه است. تعامل، بر وزن تفاعل است. این مفهوم در ارتبا

و  کا درتی همدیگر رکو یا ممل اری فردی یا اجتماعیکه جهت انجام امورات کباشد. گروهی چند فرد و یا گروه می

ت باشد. ن است منفی یا مثبکدهند. این تعامل مماری را انجام میکانفرادی  و یا کنند و به طور مشترکجذب می

و از نظر  کنشهماری و کالعمل و ارتباط سکگری و عمل و عنشکار داشتن و کتعامل به معنی تعاون و سر

مدلی از  یشناسروانگرایی، از نظر ، یعنی ارتباط متقابل فرد میان دو یا چند فرد یا گروه. تعاملیشناسروان

است  ییهاتیعموقبین فرد و  یچندوجههای مداوم و تعاملی و بر طبق آن رفتار واقعی از فرآینده کشخصیت است 

قین ین متغیرهای اجتماعی و خصایص فردی در آه بر طبق کشود. به عبارتی دیگر، دیدگاهی ه با آن روبرو میک

 دیگر تعامل دارند.کرفتار اجتماعی فرد با ی

باید  ائل مادیه در مسامر وجودی است و طبعا  ریشه در امور ثابتی دارد، چه در مسائل معنوی و چ کتعامل، یاصوال  

( نحابه نحوی از ا) خارجی وه وجود عینی کامر ذهنی صرف  کشود در میان یوجود قبلی داشته باشد؛ یعنی نمی

نی ن امر ذهه آکآن تعاملی به وجود بیاید، مگر (یبه حس مادی یا غیرماد) امر عینی محسوس کرده است با یکپیدا ن

امور  ه انتظامبل ایدئولوژی کش ه نهایتا  درکهایی امر عینیای جامه ظهور و تجلی پوشیده باشد؛ چونان ایده لهیوسبه

 یزتراهمه همه اطراف آن همتایی و کرفی یا چند طرفی است تر، تعامل امری دو طساده اند. به بیانیجامعه پرداخته

نش کبه معنای  ، تقریبی برخوردار بوده باشند. تعامل از عمل گرفته شده است وکمدستو همسنگی تحقیقی یا 

ت ه از هویکی ایجاد شود در فراگرد چالشی یا تعاضدی آن فرآیند کهینحوبهدیگر است، کمتقابل دو یا چند امر در ی

 (.۱۳77، محمدحسین پژوهنده) ها آگاهی دهدریشه

ن و همسا ترازهما ی برتر از دیگری نیست و دو طرف خود رکه دو طرف گفتگو، شأن برابر دارند، یکعنی اینتعامل ی

ی باید برا ، در چنین تعاملی، یاددهندهنی؛ بنابرااددهنده و یادگیرنده استیدانند. تعامل در یادگیری، بین می

این  یز سوی دیگره یادگیرنده نکشود، چرا  ائلاحترام ق و حدّ رشد شناختی یادگیرنده استعدادهاها، ها، تواناییرغبت

تر هنده باالواد یاددسه در چنین تعاملی، شأن و کاست  پرواضحتعامل است و یاددهنده باید او را به رسمیت بشناسد. 

مل ، تعانیا؛ بنابریاددهنده است یسوبهنیست و سنگینی این تعامل  ترازهماست و تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده 

در  یترازهمو این  ندکتعامل تالش  یترازهمه در جهت که یاد دهنده وظیفه دارد کدر یادگیری به این معناست 

 رسانی شود تا سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد.کمکه به یادگیرنده کگروی آن است 
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 تعامل و نقش آن در یادگیری مجازی

ای از عهپیوندد و در آن مجموه به وقوع میکه در محیط شبکشود می یادگیری مجازی به آن نوع از یادگیری گفته

(. اینترنت ۱۳۸7 :اذان دریانی) شودای و ارتباطات از دور به خدمت گرفته می، فرارسانهیاچندرسانههای فناوری

ی جهان های از پدیدهکه یادگیری مجازی را به وجود آورده است. یادگیری مجازی یکمحور اساسی تحولی است 

خود  مدتاهکوتینه ه در عصر اطّالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و پیشکنوین است 

و  زگاری استنی بر پارادایم سابرخوردار بوده است. یادگیری مجازی از دیدگاه فلسفی مبت یامالحظهقابلاز گسترش 

د حمایت ی جدید آموزش و یادگیری را مورردهاکتواند رویه میکست ترین فناوری ابه اعتقاد برخی متخصصان، مهم

اشته میل چرخه یادگیری نقش به سزایی دکدر ت های تدریس را متحول ساخته وقرار دهد. یادگیری مجازی روش

ا بمجازی  ه تعامل نقش اساسی و مهمی در فرآیند تدریس و یادگیری دارد، یادگیریکاست. چنانچه بپذیریم 

ارتباط  ای را برای دسترسی به اطّالعات وسیع و نیز برقراری انواعهای نوظهور، تعامالت گستردهگیری از فناوریبهره

گریسون و ) ستامحدود و ناچیزی وجود داشته  صورتبهه در فرآیند سنتی یادگیری کانی کسازد. امفراهم می

ز دیدگاه اید زیادی به تعامل کولمبرگ(، تأاندرسون و هگریسان و ) پردازان یادگیری مجازی(. نظریه2۰۰5اندرسون: 

عامل برای (. ت2۰۰5هولمبرگ:) های اقتصادی دارنداهش هزینهک، ایجاد انگیزش در یادگیرنده و تیوتربمیتعلفلسفه 

ست. های مجازی ضروری اایجاد احساس حضور در اجتماع، یگانگی و انتقال یادگیری برای یادگیرندگان دوره

ت را شخصی نند، سپس اطّالعاکها را پردازش میندگان، محتوای یادگیری را از طریق فناوری دریافت و آنیادگیر

 گیرند.ار میکبه  موردنظررده و در زمینه ک

ه حداقل به دو شیء کداند می یاهیدوسو، تعامل را وقایع ۹نظریات مختلفی از یادگیری مجازی ارائه شده است. واگنر

دیگر را کمتقابل ی صورتبهه اشیاء و وقایع کافتد از دارد. او معتقد است تعامل هنگامی اتفاق میو به دو عمل نی

 کنندهنییتععنصر  مثابهبهاز تعامل ۱۱داند و دیوی ، تعامل را بین دو شخص می۱۰قرار دهند. اندرسون ریتأثتحت

ه از دیگران به او که یادگیرنده اطّالعات جامعی کدهد رده است. به نظر او، تعامل زمانی روی میکفرآیند آموزشی یاد 

 (.۱۹۸۳بعث: ) اربرد و ارزش فردی و شخصی بسازدکل دهد و دانشی با کاست را ش افتهیانتقال

 یکردهایروه متأثر از کبین حداقل دو نفر است؛ تعاملی  کتعامل ارتباطی همراه با همدلی و تأثیر مشتر

های یادگیری مجازی ر طراحی محیطتعاملی د نیچننیااست.  یتیموقعهای گرا و یادگیریسازنده یشناختروان

 شود:منجر به اعمال زیر می

 نترل و نظارت یادگیرنده.ک

 تسهیل انطباق و سازگاری برنامه بر مبنای درون داد.

 تر.یادگیری عمیق

                                                           
9.  Wagner 
1 0. Anderson 
1 1. Dewey 
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 ت و برقراری ارتباط.کهای گوناگون مشارشیوه

 .(۱۹۸۸، میگر) ی برای یادگیری معنادارکمکای تمرین و عمل به منزله وسیله

گیرد، ولی استفاده از تعامل های یادگیری، محتوا آماده شده و در دسترس یادگیرنده قرار میدر بسیاری از دوره

تعاملی باعث  نیچننیاشود. باشد و عالقه یادگیرنده به آموزش حفظ مییادگیری می کضروری است؛ زیرا محر

 بردنماید و انتقال اطّالعات به دنیای واقعی را باال می لیوتحلهیتجزتری عمیق صورتبهشود یادگیرنده اطّالعات را می

بر  صورتبههایی ه توسط فرد یا گروهکگیرد (. یادگیری مجازی فعالیّت آموزشی را در بر می2۰۰2اولی و هانلی، ک)

(. این ۱۳۸5سام، ) پذیردی انجام میکترونیکهای مستقل و دیگر وسایل الیا رایانه هک، توسط شب۱۳نا برخطو ۱2خط 

ت و با یادگیرندگان دیگر، معلّمان کالس درس مجازی شرکسازد تا در زمان واقعی در دو شیوه یادگیرنده را قادر می

 (.2۰۱۳سوان، ) نندکان و با سرعت دلخواه تعامل برقرار کو منابع یادگیری در زمان، م

 شود. هنگامی تعاملیارائه م نا برخطه در باال بیان شد، یادگیری مجازی عموما  بر دو صورت برخط و ک طورهمان

یرنده با و واقعی است و چنانچه یادگ زمانهم صورتبهه ارتباط با منابع یادگیری و با افراد کبرخط است  صورتبه

اینترنت  ه قبال  ازکق مواد آموزشی ه قبال  تهیه شده و یا از طریکهای فشرده آموزشی سری لوح کاستفاده از ی

 (.۱۳۸5، دوست یمی)رح شودنا برخط تلقی می صورتبهرده، شخصا  به مطالعه بپردازد، مطالعه وی کدریافت 

است  سیک، اوّلین ۱۴شود. مور یبندمیتقسننده در آن کتکتواند به لحاظ عناصر شرال تعامل میکاز نگاهی دیگر اش

قرار دارد. او در تحقیقات خود به سه نوع تعامل اشاره  موردبحثل تعامل را در یادگیری مجازی کترین شه متداولک

 رده است:ک

 تعامل یادگیرنده و محتوای آموزشی

 تعامل یاددهنده و یادگیرنده

 تعامل یادگیرنده و یادگیرنده

حتوا تعامل م ومحتوا  دهنده و یادگیرنده، تعامل یاددهنده ورد تا تعامل یادکاین تعامل توسط اندرسون گسترش پیدا 

رد کته زیر تقسیم تعامل در یادگیری مجازی را به شش دس نی؛ بنابرا(2۰۰۶، اندرسون) و محتوا را هم در بر گرفت

 از: اندعبارتپردازیم و ها میر عنوان آنکه در این مقاله فقط به ذک

 تعامل یادگیرنده با یادگیرنده

 تعامل یادگیرنده با یاددهنده

 بامحتواتعامل یادگیرنده 
                                                           
1 2. Online 
1 3. Offline 
1 4. Moor 
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 بامحتواتعامل یاددهنده 

 تعامل یاددهنده با یاددهنده

 (.2۰۰5گریسون و اندرسون:بامحتوا )تعامل محتوا 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: انواع تعامل در یادگیری مجازی1لکش

 

 رد:کبندی زیر تقسیم صورتبهتوان بنابراین مزایای یادگیری مجازی را می

 . نیدک خواهید تحصیله میک هرکجادر خانه خود یا  یراحتبهتوانید .می۱ 

 . شودجویی میوآمد صرفه.در زمان و هزینه رفت2 

 . الس را نخواهید داشتک.استرس دیر رسیدن به ۳ 

 . ها دسترسی داریده بخواهید به دورهک.هر زمانی ۴ 

 یابد.میهای شما در تعامل با فناوری افزایش .مهارت5 

 

 

 

 تعامل یاددهنده با محتوا

 تعامل یاددهنده با یاددهنده تعامل محتوا با محتوا

 

 تعامل یادگیرنده با یاددهنده

 تعامل یادگیرنده با یادگیرنده

 

 تعامل یادگیرنده با محتوا
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 چهرهبهچهرهتعامل و نقش آن در یادگیری 

ی باشد. یادگیرهای آموزشی از نظر ایجاد تغییر رفتار در یادگیرندگان می، جزء بهترین روشچهرهبهچهرهیادگیری 

 مستقیمباط الس درس در ارتکرسه و در ه معّلم و یادگیرنده در مدکشود ، به آن نوع یادگیری گفته میچهرهبهچهره

ائه نظر رسش و ارپصحبت،  نند و یادگیرنده آزادانه اجازه داردکبا هم تعامل برقرار می کبا هم قرار دارند و از نزدی

الس کشود. در عامل صرف میتالس در کاست و بخش عمده وقت  چهرهبهچهرهنماید. تعامل، فعالیّت اصلی یادگیری 

 ادگیرندگانالسی، تعامل یکنین چز دارد. در کادگیرندگان و معّلمان تمر، تعامل بر گفتگو میان یچهرهبهچهرهدرس 

، چهرهبههچهرالس درس کگیرد. در بیشتری صورت می تیفیباکدیگر، معلّم و یادگیرنده، یادگیرنده و محتوا، کبا ی

تأیید  وهایشان را آزمایش یدهرده و اک، معلّم و دیگر یادگیرندگان تعامل برقرار بامحتوامستقیم  صورتبهیادگیرندگان 

 ردوبدلهایی را گان متعدد پیام، معلّم با یادگیرندچهرهبههچهرگیرند. در یادگیری ار میکهایشان را به رده و آموختهک

. نندکاندهی ارهای خود را سازمکدهد تا مطالعات و به یادگیرندگان این فرصت را می چهرهبهچهرهنند. یادگیری کمی

 منظم انجام صورتبهالیف خود را کارهای خود نیستند و تکه دارای نظم خاصی برای کگیرندگان برخی از یاد

خود گوش دهند.  به معلّم چهرهبهچهرهر تعاملی دالس درس حاضر شده و کدر  یسادگبهتوانند دهند نیز مینمی

ه از کند کانیزمی عمل میکم عنوانبهه کهای آموزشی، بلالسی نه فقط در خدمت رسیدن به هدفکتعامل در چنین 

یری یادگ ازآنجاکهدهند. جتماعی خود را تشخیص میهای شخصی و اطریق آن معلّم و یادگیرندگان هدف

، حالنیبااشود. روش واقعی یادگیری شناخته می عنوانبهت، ها استاندارد آموزشی بوده اسقرن چهرهبهچهره

ه در کنند کر میدوره باید از نظر جسمی حضور داشته باشند، تصو کگذراندن یه برای کیادگیرندگان به دلیل این

 نیتضم چهرهبههرهچ، یادگیری وجودنیباارده و نسبت به آن جدی هستند. کواقع وقت زیادی برای یادگیری صرف 

 باشد.تر بودن یادگیرنده نمیو موفق متمرکزتر بودن دهنده

ه معّلم نقش کتقدند دارند و مع چهرهبههرهچمی با الگوی سنتی به یادگیری کپردازان رفتارگرایی نگاهی نظریه

گرایی نگاهی ویژه به یادگیرنده دارند و او را پردازان ساختادگیرنده دارد. نظریهی -ه اددهندیاساسی را در تعامل 

بتنی ، الگو من ساختارنند. از همین رو در ایکاو را نیاز یادگیری قلمداد می بر اساسمحور اصلی یادگیری و ساختن 

دهند. با قرار می مدنظررس دالس کامل بر یادگیرنده است و او را عامل اصلی تعامل در کید کگرایی و تأیفیکبر 

پردازان فلسفی به تعامل دیدگاهی مثبت بوده و ه دیدگاه نظریهکشود گونه استنتاج میرد اینکبررسی این دو روی

 شود.حد میسیستم وا کالگوی قوی بر طبق ی کدهی یلکرد منجر به شکنقاط قوت هر روی یریکارگبه

 :ردکبندی زیر تقسیم صورتبهتوان را می چهرهبهچهرهمزایای یادگیری 

متری نسبت به یادگیری کپرتی نید، زیرا حواسکز کتوانید بهتر بر روی یادگیری خود تمرالس درس میک.شما در ۱

 دارید.مجازی

های خود السیکهای واقعی بیشتری را در مورد موضوعات درسی از اساتید و همها و داستانتوانید مثال.می2 

 . بپرسید

 . الس درس احساس راحتی بیشتری داشته و بهتر بیاموزیدکشرایط آشنا و سنتی  کن است در یک.مم۳ 
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تر و بیشتری را عات دقیقیم با استاد، بتوانید اطّالارتباط مستق بهباتوجهالس حضوری کن است در فضای ک.مم۴ 

 . نیدکدریافت

 نید.کاری کسازی همو تیم حل مسائلهای مختلف برای توانید با افرادی با تخصص.می5

 از: اندعبارته کباید اصولی رعایت شود  چهرهبهچهرهدر یادگیری 

 احترام به یادگیرنده.

 طرف یادگیرنده.ل مطرح شده از کافی جهت مشکوقت 

 اجازه سؤال به یادگیرنده در حین آموزش.

 یط یادگیرنده.های مشخص و دقیق و مرتبط با شراارائه توصیه

 یادگیرنده. کواد و درهای ملموس و متناسب با سطح سلمهک کاربردنبه

 افعال مجهول. یجابهو استفاده از افعال معلوم  کردنصحبتواضح و شمرده 

 با او. کردنصحبتدگیرنده هنگام به یا کردننگاه

 (.۱۳۸۴فقیه سبزواری، ) صحیح او از مطالب کسب اطمینان از درک منظوربهسؤال از یادگیرنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهرهبهچهره: اصول یادگیری 2شکل 

 

اصول یادگیری 
چهره به چهره

احترام به یادگیرنده

وقت کافی جهت مشکل 
مطرح شده از طرف 

.یادگیرنده

اجازه سؤال به یادگیرنده در
.حین آموزش

ارائه توصیه های مشخص و 
دقیق و مرتبط با شرایط 

یادگیرنده
ور سؤال از یادگیرنده به منظ
کسب اطمینان از درک 

صحیح او از مطالب 

واضح و شمرده صحبت کردن
ه و استفاده از افعال معلوم ب

جای افعال مجهول

کار بردن کلمه های ملموسبه 
و متناسب با سطح سواد و 

درک یادگیرنده

نگاه کردن به یادگیرنده 
هنگام صحبت کردن با او
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 نید؟کرا انتخاب می کیکدام: چهرهبهچهرهیا یادگیری ؟ یادگیری مجازی

، یادگیرنده نظم و چهرهبهچهرهه در یادگیری کرد کاستنتاج  گونهنیاتوان یادگیری میدر مقایسه بین این دو نوع 

ند، امّا چنین نظمی در یادگیری مجازی وجود ندارد و کمی کمندی را درگیرد و مفهوم قانونانضباط را یاد می

در فضای مدرسه  خواندندرسزنند. الس مجازی سرباز میکت در کهای مختلف از شربیشتر یادگیرندگان به بهانه

ز یادگیرندگان در مدرسه نسبت به فضای کتر است. سطح تمرتر و آرامنسبت به فضای خانه و محیط مجازی اَمن

ه یادگیرندگان وارد کهای مجازی این است السکت در کهای شری از فلسفهکی وجودنیباامجازی باالتر است، ولی 

ردن یادگیرنده موجب تقویت کموزش ببینند. یادگیری مجازی عالوه بر اجتماعی اجتماع شوند و روابط اجتماعی را آ

بیشتر  چهرهبهچهرهان و زمان در یادگیری مجازی نسبت به یادگیری کدر م یریپذانعطافشود. هوش هیجانی او می

ی از هر نوع یادگیری باید گیرشود، امّا باز هم در بهرهمی ییجوصرفهها ه در یادگیری مجازی در هزینهکاست. با این

های مربوط به خود را دارند و ها هزینهاز این نوع یادگیری هرکدامه کرد و باید در نظر بگیریم کها توجه به هزینه

ز دارد، کیادگیرنده بهتر بر روی یادگیری تمر چهرهبهچهرهدام بیشتر است. در یادگیری که هزینه کتوان گفت نمی

های واقعی بیشتری را در مورد ها و داستانتواند مثالی نسبت به یادگیری مجازی دارد. او میمترکپرتی زیرا حواس

وی  برای الس درسکن است شرایط آشنا و سنتی کخود بپرسد؛ مم یهایکالسهمموضوعات درسی از معّلم و 

ارتباط مستقیم با  بهباتوجه چهرهبهچهرهن است او در یادگیری کاحساس راحتی بیشتری داشته و بیشتر بیاموزد؛ مم

های فردی مختلف برای حل مسائل و ند و یادگیرندگان با تفاوتکتر و بیشتری دریافت معلّم بتواند اطّالعات دقیق

ند، استرس که بخواهد تحصیل میک هرکجایا در  یراحتبهیادگیرنده در یادگیری مجازی  نند.کاری کسازی همتیم

هایش در تعامل با دسترسی دارد و مهارت هادورهه بخواهد به کاو در هر زمانی  و الس وجود نداردکرسیدن به 

ان و برنامه زمانی مشخص است و یادگیرنده باید از کمحدود به م چهرهبهچهرهیابد، امّا یادگیری فناوری افزایش می

یادگیری مجازی روشی  چهاگرند. کالس حضور داشته باشد و وقت زیادی را برای یادگیری صرف کنظر جسمی در 

های آموزشی است، امّا همیشه ایده خوبی برای همه نیست. برخی از یادگیرندگان نیاز به مناسب برای گذراندن دوره

پا به عرصه  چهرهبهچهرهه یادگیری کبا معلّم و سایر یادگیرندگان دارند و اینجاست  رودرروالس و تعامل کحضور در 

 زهیباانگیافته پیش برود؛ مند شود، باید بسیار سازمانیرنده بخواهد از یادگیری مجازی بهرهگذارد. اگر یادگوجود می

ه برای یادگیری، دیگر کنیم کای مدرن زندگی میما در دوره اگرچههای ارتباطی خوبی داشته باشد. بوده و مهارت

ی داشته باشیم، اّما هنوز هم برای بعضی از یادگیرندگان سخت است کالس درس حضور فیزیکالزم نیست حتما  در 

دیگر متمایز کرا از ی چهرهبهچهرهتوان گفت آنچه یادگیری مجازی و ه یادگیری مجازی را جدی بگیرند. در واقع میک

گیرد و ل میکشخودجوش در ارتباطات میان افراد  صورتبه، تعامل چهرهبهچهرهه در یادگیری کنماید این است می

های یادگیری مجازی، ی از ویژگیکی ازآنجاکهرد، اّما کتوان آن را در محیط آموزشی مشاهده خواسته یا ناخواسته می

تواند با استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار نماید، س میکانی یادگیرنده است و هر کجدایی زمانی و م

 منظوربهادگیری، ی - یاست، لذا متخصصان عرصه یادده چهرهبهچهرهتر از یادگیری هموضوع تعامل بسیار پیچید

ها، باید توجه فراوانی به عنصر تعامل داشته باشند، زیرا بدون پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در این نوع یادگیری
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ر مهمی در هر دو نوع یادگیری تعامل، عنص رو نیا ازپذیرد. ای صحیح صورت نمیتعامل فرآیند یادگیری به شیوه

 آید.می حساببه

 چهرهبهچهره: مقایسه یادگیری مجازی و 1جدول 

 چهرهبهچهرهیادگیری  یادگیری مجازی
 آفالین است. آنالین است

 ان و برنامه زمانی است.کمحدود به م شود.انی انجام میکهر زمان و در هر م

 آموزش مشخص شده است.سرعت  است. ریپذانعطافسرعت آموزش، 

 است. هایکالسهمهمراه با  الس فردی است.ک

 گیرد.آموزش با هم و از هم صورت می ند.کاز مدل آموزشی مستقلی حمایت می

 تنها منبع، مدرس است. تنها منابع آموزش، محتوای آنالین است.

 تعامل قوی بین یاددهنده و یادگیرنده است. است. یفردنیبتعامل 

 

 گیرینتیجه

روه د و یا گا چند فرردن است. این مفهوم در ارتباط متقابل میان دو یک دادوستددیگر کتعامل در لغت به معنی با ی

و  ترازهمود را ر از دیگری نیست و دو طرف خی برتکه دو طرف گفتگو، شأن برابر دارند، یکباشد. تعامل، یعنی اینمی

اید برای اددهنده ب، در چنین تعاملی، ینی؛ بنابرا، بین یاددهنده و یادگیرنده استدانند. تعامل در یادگیریهمسان می

یگر این ده یادگیرنده نیز سوی کا و حدّ رشد شناختی یادگیرنده احترام قائل شود، چرا ها، استعدادهها، تواناییرغبت

االتر اددهنده بملی، شأن و سواد یه در چنین تعاکواضح است رسمیت بشناسد. پُرتعامل است و یاددهنده باید او را به 

مل ، تعانیا؛ بنابریاددهنده است یسوبهنیست و سنگینی این تعامل  ترازهماست و تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده 

در  یترازهماین  وند کتعامل تالش  یترازهمه در جهت که یاددهنده وظیفه دارد کدر یادگیری به این معناست 

رآیند فساسی در ارسانی شود تا سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد. تعامل نقش کمکه به یادگیرنده کگروی آن است 

 چهرهبههرهچهایی یادگیری چه مجازی و چه یادگیری تدریس و یادگیری دارد و مفهومی پیچیده در تمام انواع شیوه

  بدون هدف نیست و باید طوری طراحی شود تا عالیق یادگیرنده را حفظ نماید. است. چنین تعاملی

شود یفیت یادگیری مجازی نیز بسیار حائز اهمیت است. یادگیری مجازی به آن نوع از یادگیری گفته میکتعامل در  

ای و ارتباطات از دور رسانه، فرایاچندرسانههای ای از فناوریپیوندد و در آن مجموعهه به وقوع میکه در محیط شبک

ه یادگیری مجازی را به وجود آورده است. یادگیری کشود. اینترنت محور اساسی تحولی است به خدمت گرفته می

میل چرخه یادگیری نقش بسزایی داشته است. این نوع یادگیری کهای تدریس را متحول ساخته و در تمجازی روش

سازد. در یادگیری مجازی، ای را برای برقراری انواع ارتباط فراهم میمالت گستردهگیری از فناوری نوظهور، تعابا بهره

نند، سپس اطّالعات را شخصی کها را پردازش مییادگیرندگان، محتوای یادگیری را از طریق فناوری، دریافت و آن

ه توسط فرد یا کگیرد می گیرند. یادگیری مجازی فعالیت آموزشی را در برار میکبه  موردنظررده و در زمینه ک
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پذیرد. ی انجام میکترونیکهای مستقل و دیگر وسایل اله یا رایانهکبرخط و نا برخط، توسط شب صورتبههایی گروه

ت و یا یادگیرندگان دیگر، کالس درس مجازی شرکسازند تا در زمان واقعی در این دو شیوه یادگیرنده را قادر می

برخط است  صورتبهنند. هنگامی تعامل کان و با سرعت دلخواه تعامل برقرار کزمان، م معلّمان و منابع یادگیری در

سری  کو واقعی است و چنانچه یادگیرنده با استفاده از ی زمانهم صورتبهه ارتباط با منابع یادگیری و با افراد ک

رده، شخصا  به که قبال  از اینترنت دریافت که قبال  تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی کهای فشرده آموزشی لوح

ل تعامل را در کترین شه متداولکسی بود کشود. مور اوّلین نا برخط تلقی می صورتبهمطالعه بپردازد، مطالعه وی 

رد و در شش کتوسط اَندرسون گسترش پیدا  2۰۰۶و سپس این تعامل در سال  قرارداد موردبحثیادگیری مجازی 

وجود داشت و بعدا  توسط اندرسون به  چهرهبهچهرهبندی، نخست، در یادگیری شد. این تقسیم بندیدسته تقسیم

ه تعامل در این نوع کقرار دارد  چهرهبهچهرهرد. در سوی دیگر یادگیری، یادگیری کپیدا  راه همیادگیری مجازی 

ه کشود به آن نوع یادگیری گفته می چهرهبهچهرهای دارد. یادگیری شیوه هم مانند یادگیری مجازی اهمیت ویژه

با هم تعامل برقرار  کالس درس در ارتباط مستقیم با هم قرار دارند و از نزدیکمعلّم و یادگیرنده در مدرسه و در 

شود. در الس در تعامل صرف میکاست و بخش عمده وقت  چهرهبهچهرهنند. تعامل فعالیّت اصلی یادگیری کمی

السی، تعامل کز دارد. در چنین ک، تعامل بر گفتگو میان یادگیرندگان و معّلمان تمرهچهربهچهرهالس درس ک

گیرد. تعامل در چنین بیشتری صورت می تیفیباکدیگر، معلّم و یادگیرنده، یادگیرنده و محتوا، کیادگیرندگان با ی

ه از طریق آن معلّم کند کیانیزمی عمل مکم عنوانبهه کهای آموزشی، بلالسی نه فقط در خدمت رسیدن به هدفک

فلسفی همچون  پردازانهینظردهند. دیدگاه های شخصی و اجتماعی خود را تشخیص میو یادگیرندگان هدف

از این  هرکدامنقاط قوت  یریکارگبهمثبت بوده و  چهرهبهچهرهگرایی به تعامل در یادگیری رفتارگرایی و شناخت

 چهرهبهچهرهیادگیری  ازآنجاکهشود. سیستم واحد می کالگوی قوی بر طبق ی کدهی یلکردها منجر به شکروی

 شود.روش واقعی یادگیری شناخته می عنوانبهها استاندارد آموزشی بوده است، قرن

، یادگیرنده نظم و چهرهبهچهرهه در یادگیری کرد کاستنتاج  گونهنیاتوان در مقایسه بین این دو نوع یادگیری می 

ند، امّا چنین نظمی در یادگیری مجازی وجود ندارد و کمی کمندی را درگیرد و مفهوم قانونباط را یاد میانض

در فضای مدرسه  خواندندرسزنند. الس مجازی سرباز میکت در کهای مختلف از شربیشتر یادگیرندگان به بهانه

ز یادگیرندگان در مدرسه نسبت به فضای کمرتر است. سطح تتر و آرامنسبت به فضای خانه و محیط مجازی اَمن

ه یادگیرندگان وارد کهای مجازی این است السکت در کهای شری از فلسفهکی وجودنیباامجازی باالتر است، ولی 

ردن یادگیرنده موجب تقویت کاجتماع شوند و روابط اجتماعی را آموزش ببینند. یادگیری مجازی عالوه بر اجتماعی 

بیشتر  چهرهبهچهرهان و زمان در یادگیری مجازی نسبت به یادگیری کدر م یریپذانعطافشود. هوش هیجانی او می

گیری از هر نوع یادگیری باید شود، امّا باز هم در بهرهمی ییجوصرفهها ه در یادگیری مجازی در هزینهکاست. با این

های مربوط به خود را دارند و ها هزینهاز این نوع یادگیری هرکدامه کو باید در نظر بگیریم  ردکها توجه به هزینه

ز دارد، کیادگیرنده بهتر بر روی یادگیری تمر چهرهبهچهرهدام بیشتر است. در یادگیری که هزینه کتوان گفت نمی

های واقعی بیشتری را در مورد ها و داستانلتواند مثامتری نسبت به یادگیری مجازی دارد. او میکپرتی زیرا حواس

وی  برای الس درسکن است شرایط آشنا و سنتی کخود بپرسد؛ مم یهایکالسهمموضوعات درسی از معّلم و 
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ارتباط مستقیم با  بهباتوجه چهرهبهچهرهن است او در یادگیری کاحساس راحتی بیشتری داشته و بیشتر بیاموزد؛ مم

های فردی مختلف برای حل مسائل و ند و یادگیرندگان با تفاوتکتر و بیشتری دریافت عات دقیقمعلّم بتواند اطّال

ند، استرس که بخواهد تحصیل میک هرکجایا در  یراحتبهیادگیرنده در یادگیری مجازی  نند.کاری کسازی همتیم

هایش در تعامل با دسترسی دارد و مهارت هادورهه بخواهد به کاو در هر زمانی  و الس وجود نداردکرسیدن به 

ان و برنامه زمانی مشخص است و یادگیرنده باید از کمحدود به م چهرهبهچهرهیابد، امّا یادگیری فناوری افزایش می

یادگیری مجازی روشی  اگرچهند. کالس حضور داشته باشد و وقت زیادی را برای یادگیری صرف کنظر جسمی در 

های آموزشی است، امّا همیشه ایده خوبی برای همه نیست. برخی از یادگیرندگان نیاز به دن دورهمناسب برای گذران

پا به عرصه  چهرهبهچهرهه یادگیری کبا معلّم و سایر یادگیرندگان دارند و اینجاست  رودرروالس و تعامل کحضور در 

 زهیباانگیافته پیش برود؛ شود، باید بسیار سازمان مندگذارد. اگر یادگیرنده بخواهد از یادگیری مجازی بهرهوجود می

ه برای یادگیری، دیگر کنیم کای مدرن زندگی میما در دوره اگرچههای ارتباطی خوبی داشته باشد. بوده و مهارت

ی داشته باشیم، اّما هنوز هم برای بعضی از یادگیرندگان سخت است کالس درس حضور فیزیکالزم نیست حتما  در 

دیگر متمایز کرا از ی چهرهبهچهرهتوان گفت آنچه یادگیری مجازی و دگیری مجازی را جدی بگیرند. در واقع میه یاک

گیرد و ل میکخودجوش در ارتباطات میان افراد ش صورتبه، تعامل چهرهبهچهرهه در یادگیری کنماید این است می

های یادگیری مجازی، ی از ویژگیکی ازآنجاکهرد، اّما کده توان آن را در محیط آموزشی مشاهخواسته یا ناخواسته می

تواند با استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار نماید، س میکانی یادگیرنده است و هر کجدایی زمانی و م

 منظوربهادگیری، ی - یاست، لذا متخصصان عرصه یادده چهرهبهچهرهتر از یادگیری موضوع تعامل بسیار پیچیده

ها، باید توجه فراوانی به عنصر تعامل داشته باشند، زیرا بدون پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در این نوع یادگیری

تعامل، عنصر مهمی در هر دو نوع یادگیری  رونیازاپذیرد. ای صحیح صورت نمیتعامل فرآیند یادگیری به شیوه

ه خوب مطلق یا بد مطلق باشد. هر شرایطی، هر کنونی وجود ندارد کدر دنیا  هیچ چیزی وجودنیبااآید. می حساببه

یادگیری مجازی و  بادررابطهن است بد باشد. این موضوع کنظر خوب و از نظر دیگر مم کروشی و هر دیدگاهی از ی

 نیتضمدارند و دیگر برتری نکدام از این دو نوع یادگیری نسبت به یکند. هیچکصدق می چهرهبهچهرهیادگیری 

ن است برای شخصی خاص دارای کها مماز این هرکدامباشد. تر بودن یادگیرنده نمیو موفق متمرکزتر بودن دهنده

 چهرهبهچهرهجایگزین برای یادگیری  کی تنهانهیادگیری مجازی  وجودنیبااشرایطی خاص بهترین گزینه باشد. 

   ند.کمیل کآن را نیز ت تواندیم هکاست، بل
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 بیان مسئله 

ها به ازمانه امروزه سکنان کارکویژه در آموزش یفیت آن است. بهک، بحث یکیآموزش الکترونهای ی از چالشکی

ه کهایی است امهنان برنکارکاند. آموزش های زیادی را صرف این امر نمودهو هزینه آورده یروی کترونیکآموزش ال

ز ها ناگزیر ادهد و سازماننان قرار میکارکای را در اختیار های پیشرفت حرفههای جدید یا فرصتاطالعات و مهارت

های اند نیازته و بتواثربخشی الزم را داش هکیفیتی برخوردار باشد کی باید از کترونیکاین موضوع هستند. آموزش ال

می کبی ن ارزیاپذیر باشند. تدویهای آن نیز بازگشتنان را تأمین نموده و هزینهکارکدانشی، مهارتی و نگرشی 

ریت ه برای مدیکافزار، بلنرم کاربردی مختلف یکهای برای ارزیابی و مقایسه برنامه تنهانهافزاری یفیت محصول نرمک

 (. Trichkova, 2015سیستم اطالعاتی مهم است ) کبهبود فرآیندها در ی و مؤثر

ند. این کیممحصول یا خدمت تعریف  کهای یها و ویژگیای از ویژگیعنوان مجموعهیفیت را بهکاین استاندارد 

محصول  کیتوان می ه با استفاده از آنهاکدهد یفیت بیرونی ارائه میکسری معیارهای ارزیابی  کاستاندارد ی

یاتی رآیند عملفر مراحل توسعه و پس از ورود به داربرد نهایی و حتی کسازی آزمایشی یا افزاری را در دوره پیادهنرم

افزاری را به رمیفیت محصول نکالمللی در سطح اول مدل، (. این استاندارد بینDjouab & Bari, 2016ارزیابی نمود )

 یاتیملع -۱از: اندعبارته کاند یل شدهکاز آنها از چند ویژگی فرعی تش کی ه هرکند کشش ویژگی اصلی تقسیم می

اران، کپذیری )پدرام و همنتقالا-۶، ینگهدار تیقابل-5ارایی، ک-۴ه، قابلیت استفاد-۳، نانیاطم تیقابل -2،بودن

۱۳۹۰.) 

 یکیونآموزش الکتر تیساوب یابیبه ارز یادر مطالعه( Baklizi & Alghyaline, 2011) نیالیو الق یزیباکل

 جهینت نیه اب یدر پژوهش (Elisaveta, 2015) ساوتایپرداختند. ال ISO 9126اردن بر اساس استاندارد  یهادانشگاه

 نهوکیوین و سرنقش دارد. پراونگکار یکیالکترون شآموز تیفیک یسازنهیاستاندارد در بهبود و به نیکه ا دیرس

(Praungkarn & Srivinhok, 2005 )سط نشان را در حد متو لندیتا یهادانشگاه یکیآموزش الکترون یهاتیساوب

 (. ۱۳۸۹ ،یدادند )نوراله

ت و الکین مشنند. همچنکاطمینان حاصل  یکیآموزش الکترونشده در های انجامگذاریها بایستی از سرمایهسازمان

د. فع نماینینده رهای آموزشی آهای مربوط به آن را شناسایی و برای برنامهی و سامانهکترونیکایرادات آموزش ال

اصل صورت منظم و در فوهای مورداستفاده بهی و سامانهکترونیکهای آموزش الیفیت دورهکالزم است ارزیابی  رونیازا

ت یگر رضایانجام شود. از طرف دصالحان اصالح و بهبود سیستم توسط ذی در خصوصگیری زمانی انجام و تصمیم

زه اهش انگیک یفیت آن باعثکنان از کارکمهمی است و عدم رضایت  مسئلهی کترونیکیفیت آموزش الکنان از کارک

 آنها کراط به ادی مربوکترونیکیفیت آموزش الکنان از کارکت در آموزش خواهد شد. بخشی از رضایت کآنها برای شر

بر یرد. گشی قرار گیران، طراحان و ارزیابان نظام آموزه بایستی مدنظر تصمیمکباشد یفیت سامانه آموزشی میکاز 

و تأثیر آن بر  ISO9126ت بر اساس استاندارد کانکافزار ادوبییفیت نرمکآنچه بیان شد هدف پژوهش ارزیابی  اساس

 ی است.کترونیکنان از آموزش الکارکرضایت 
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  پژوهش سؤاالت

 به چه میزان است؟ ISO9126ت بر اساس معیارهای استاندارد کانکیفیت سامانه ادوبیک

 د؟ت تأثیر دارنکانکیفیت سامانه ادوبیکبه چه میزان بر  ISO9126از معیارهای استاندارد  هرکدام

 ارند؟دی تأثیر کترونیکنان از آموزش الکارکلی کبه چه میزان بر رضایت  ISO9126معیارهای استاندارد 

 

 چارچوب نظری 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1ل کش

 

 روش پژوهش 

نان کارکیابی معادالت ساختاری است. جامعه پژوهش مدل کنیکمبستگی با ته - یروش پژوهش توصیف

نفر  ۱۶7اد ه تعدکبود  ۱۴۰۰نفر سال  ۳۳2به تعداد  مایصداوسهای آموزشی مجازی سازمان ننده در دورهکتکشر

رت کای لیگزینه 5ف در طی یسؤال 25 نامهپرسشها از داده یانتخاب شدند. جهت گردآور دسترس درصورت به

لی از کوطه به رضایت گویه مرب ۴و  ISO 9126گویه مربوط به ابعاد استاندارد  2۱ نامهپرسشاستفاده شد. در این 

تدوین شده است و در  ISO 9126بر اساس استاندارد  نامهپرسشه کاین بهباتوجهی بود. کترونیکهای آموزش الدوره

ش از بزار پژوهامنظور تعیین پایایی است. روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به کاررفتهبههای متعدد پژوهش

و  ها از میانگینل توصیفی دادهبود. در تحلی ۹2/۰ آمدهدستبهرانباخ کرانباخ استفاده شد، آلفای کروش آلفای 

افزارهای فاده از نرم، پیرسون و معادالت ساختاری با استیاتک نمونه tها با آزمون انحراف معیار و آزمون فرضیه

SPSSv.25  وSmart PLS3  .انجام شد 
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  هاافتهی

 است. ۱های توصیفی پژوهش به شرح جدول هتیاف

 های توصیفی متغیرها: شاخص1جدول 

 اریانحراف مع میانگین متغیر

 72۳2/۰ 7۹/۳ بودنعملیاتی

 ۸۱۱۶/۰ ۹2/۳ اطمینانقابلیت

 7۳۹5/۰ ۹۴/۳ ارایی سامانهک

 ۸۶۱2/۰ ۹۰/۳ قابلیت استفاده

 7۳۹۴/۰ ۹۳/۳ قابلیت نگهداری

 ۸۳۳5/۰ ۸2/۳ پذیریانتقال

 ۶۰5۶/۰ ۸۸/۳ یفیت سامانهک

 ۸۰۱۴/۰ ۴۴/۳ لیکرضایت 

 

ترین امانه و پایینارایی سکباشد. باالترین میانگین مربوط به می ۹۴/۳ثر آن کو حدا ۴۴/۳حداقل میانگین متغیرها 

 ی است. کترونیکلی از آموزش الکمیانگین مربوط به رضایت 

 

 به چه میزان است؟ ۹۱2۶معیارهای استاندارد  بر اساست کانکیفیت سامانه ادوبیک :1 سؤال

 (. 2جدول استفاده شد ) یانمونهتک  tیفیت سامانه از آزمون کمنظور بررسی به

 

 اینمونهکت t: آزمون 2جدول 

 t df sig تفاوت میانگین میانگین مؤلفهمتغیر/

 ۳57/2 ۱۳۱۹/۰ 7۹/۳ بودن یاتیعمل

۱۶۶ 

۰2۰/۰ 

 ۰۰۰/۰ 2۶۹/۴ 2۶۸۱/۰ ۹2/۳ قابلیت اطمینان

 ۰۰۰/۰ ۹7۳/۴ 2۸۴۶/۰ ۹۴/۳ ارایی سامانهک

 ۰۰۰/۰ ۶۱۹/۳ 2۴۱2/۰ ۹۰/۳ قابلیت استفاده

 ۰۰۰/۰ 7۹۱/۴ 27۴۱/۰ ۹۳/۳ قابلیت نگهداری

 ۰۱۱/۰ 57۹/2 ۱۶۶۳/۰ ۸2/۳ پذیریانتقال

 ۰۰۱/۰ -52۱/۳ -2۱۸۳/۰ ۸۸/۳ یفیت سامانهک

 ۰۰۰/۰ ۸5۹/۴ 2277/۰ ۴۴/۳ لیکرضایت 
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ست. در این ااز متغیرها  کیفیت مطلوب هریکدهنده ( نشان۶7/۳آمده با میانگین فرضی )دستتفاوت میانگین به

 %۹5تغیرها معنادار بوده و سطح اطمینان مربوط به این م ۰5/۰پذیری در سطح و انتقال بودن یاتیعملمیان 

ور از کگفت: متغیرهای مذمی نانیاطم %۹۹معنادار بوده و با  ۰۱/۰آمده در سایر متغیرها در سطح دستبه tباشد. می

 قرار دارد.  ینسبتا  مطلوبلی در سطح کمتغیر رضایت  هستند. برخورداریفیت مطلوبی ک

 

 ت تأثیر دارند؟کانکیفیت سامانه ادوبیکبه چه میزان بر  ISO9126دام از معیارهای استاندارد کهر: 2 سؤال

 أثیر دارند؟ت یکیآموزش الکتروننان از کارکلی کبه چه میزان بر رضایت  ISO9126معیارهای استاندارد  :3 سؤال

 

 

 

 یفیت سامانهکاز  کی از طریق ادراکترونیکلی از آموزش الکبر رضایت  ISO9126. تأثیر معیارهای 2ل کش

 

از طریق  یکیآموزش الکترونلی از کبر رضایت  ISO9126یفیت معیارهای استاندارد کدهنده تأثیر نشان 2ل کش

 یفیت سامانه است. کاز  کادرا
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 t ریمقاد. ضریب مسیر و 3جدول 

 t P-valueمقدار  لکاثر  مسیر

 ۰۰۰/۰ 7۸۴/۱5 2۰۰/۰ یفیت کارایی بر کتأثیر 
 ۰۰۰/۰ ۳۳2/۱2 ۱۹۹/۰ یفیت کبر  بودن یاتیعملتأثیر 
 ۰۰۰/۰ ۰22/۱۱ 2۰۰/۰ یفیتکبر  ینگهدار تیقابلتأثیر 
 ۰۰۰/۰ ۹۱۰/2۱ 2۳۴/۰ یفیتکبر  پذیریانتقالتأثیر 

 ۰۰۰/۰ 5۴۱/۱۶ 22۰/۰ یفیت کتأثیر قابلیت اطمینان بر 
 ۰۰۰/۰ ۱۹2/۱۸ 2۳7/۰ یفیتکتأثیر قابلیت استفاده بر 

 ۰۰۰/۰ ۰7۱/۱۱ ۱۴۳/۰ ارایی بر رضایت از سامانهکتأثیر 
 ۰۰۰/۰ ۶۸۰/۱۱ ۱۴2/۰ بر رضایت از سامانه بودن یاتیعملتأثیر 
 ۰۰۰/۰ ۰2۸/۱۱ ۱۴۳/۰ هبر رضایت از سامان قابلیت نگهداریتأثیر 
 ۰۰۰/۰ ۴2۸/۱۳ ۱۶۸/۰ بر رضایت از سامانه پذیریانتقالتأثیر 

 ۰۰۰/۰ ۴۱۳/۱2 ۱5۸/۰ هتأثیر قابلیت اطمینان بر رضایت از سامان
 ۰۰۰/۰ 5۸۳/۱2 ۱7۰/۰ هتأثیر قابلیت استفاده بر رضایت از سامان

 ۰۰۰/۰ 255/۱۳ 7۱۶/۰ لیکیفیت بر رضایت کاز  کتأثیر ادرا

 

وزش لی از آمکبر رضایت  ISO9126 یارهایمعیفیت کمثبت  تأثیر معنادار و از یحاک (۳جدول ها )یافته

  است.۰۱/۰در سطح  یکیآموزش الکترونیفیت سامانه بر رضایت از کاز  کی و تأثیر ادراکترونیکال

 

 یفیتکبر رضایت و  ISO9126. تأثیر غیرمستقیم معیارهای 1جدول 

 t P-valueمقدار  ریمس بیضر مسیر

 ۰۰۰/۰ ۰7۱/۱۱ ۱۴۳/۰ رضایت سامانهارایی بر کتأثیر غیرمستقیم 
 ۰۰۰/۰ ۶۸۰/۱۱ ۱۴2/۰ تأثیر غیرمستقیم عملیاتی بودن بر رضایت سامانه

 ۰۰۰/۰ ۰2۸/۱۱ ۱۴۳/۰ نهبر رضایت ساما قابلیت نگهداریتأثیر غیرمستقیم 
 ۰۰۰/۰ ۴2۸/۱۳ ۱۶۸/۰ بر رضایت سامانه پذیریانتقالتأثیر غیرمستقیم 

 ۰۰۰/۰ ۴۱۳/۱2 ۱5۸/۰ نهاطمینان بر رضایت ساماتأثیر غیرمستقیم قابلیت 
 ۰۰۰/۰ 5۸۳/۱2 ۱7۰/۰ هیفیت سامانکتأثیر غیرمستقیم قابلیت استفاده بر 

 

 ی وکترونیکهای آموزشی النان از دورهکارکلی کیفیت بر رضایت کمعیارهای  میرمستقیاثر غدهنده نشان هایافته

 است.  ISO9126 بر اساسیفیت سامانه ک
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 مدل پژوهش t. مقادیر 3ل کش

 

معنادار همچنین  وی از معناداری ضرایب مسیر ک(، حا%۹۹باشند )در سطح می 5۸/2ه باالتر از ک( ۳ل ک)ش tمقادیر 

 از متغیرها است.  کبارهای عاملی مرتبط با هری بودن

 

 ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

یز در سطح ی نکترونیکلی از آموزش الکیفیت مطلوبی دارند و رضایت ک IS09126ها نشان داد؛ متغیرهای یافته

أثیر مثبت و تنیز نشان داد این معیارها  ISO 9126های مربوط به تأثیر معیارهای است. یافته ینسبتا  مطلوب

لیزی و کتایج باها با نهی دارند. یافتکترونیکت و رضایت از آموزش الکانکیفیت ادوبیکنان از کارک کمعناداری بر ادرا

 کنهویویو سر ارنک(، پراونگElisaveta, 2015(،الیساوتا )Baklizi & Alghyaline, 2011القیالین )

(Praungkarn & Srivinhok, 2005 .مطابقت دارد ) 

وجود، گیری در خصوص ادامه وضعیت مآموزش و تصمیمیند آفری عنصر مهمی از کترونیکیفیت در آموزش الک

 هامستیست و یفیت تجهیزاکها و اهداف آموزشی، بهبود ها، بازنگری در سیاستو روش هایندآفراصالح و یا حذف 

موفق  یکترونیکدهنده آموزش الشده نامطلوب باشد و واحد ارائههای ارائهیفیت آموزشکه ک. درصورتیاست

ت مان با هدررفرفت و سازشده در آموزش هدر خواهد های صرفند، هزینهکنان را جلب نکارکو نظر  نکردهعمل

ه کود گیران سازمانی را به این سمت هدایت خواهد نمی و انسانی مواجه شده و تصمیمکهای فیزیسرمایه

تا  الزم است رونیزااپذیر نبوده و توجیه اقتصادی ندارد. نان بازگشتکارکی برای کترونیکگذاری در آموزش السرمایه

ها، مصالح نظادام به ای و با دریافت بازخوردها اقکترونیکیفیت آموزش الکارزیابی ها با های آموزشی در سازماننظام

 نمایند.  یکیآموزش الکترونها و تجهیزات فرآیند
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ا یتأثیرگذار باشد  آمدهدستبهن است در نتایج که ممکهایی مواجه بودند محققان در انجام این پژوهش، با محدودیت

استفاده  های این پژوهش،ی از محدودیتکند. یکل مواجه کهای دیگر با مشسازمان تعمیم نتایج پژوهش حاضر را به

باشد. ت میکانکافزار ادوبیارشناسان پشتیبانی نرمکو نظرسنجی سطحی از فراگیران، مدرسان و  نامهپرسشاز ابزار 

تواند اطالعات بیشتری را می ISO 9126یفیت سیستم بر اساس معیارهای کانجام مصاحبه با نمونه آماری و مشاهده 

 یفیت سیستم در اختیار پژوهشگران آینده قرار بدهد. کاز 
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 یدهکچ

قی بودن به اخال کوکهای انسانی غیراخالقی و یا مشجهان دیجیتال، ما را در معرض تخیالتی همیشگی از فعالیت

یر ت برای زندگی اخالقی در جریان مواجه با تأثآگاهی و شناخ ندی ازکرسد روند دهد. به نظر میقرار می

ر تغییرات اربرد فضایل در برابکی در راهنمایی مناسب و کاند های جدید و نوظهور وجود دارد و تحقیقاتفناوری

 فضایوری در بهره منظوربهفضای مجازی در امر آموزش وجود دارد. هدف از ارائه این پژوهش آن است تا نشان دهد 

 رد فلسفیکخصوص جوانان و نوجوانان، در گام نخست، روی، بهمندلتیفضاربران کمجازی و تعالی منش مجازی 

، یراخالقیغمخرب و مسائل  یهابیآسها از و خرد سایبری، در جهت مصون ماندن آن لتیبر فضاخالق مبتنی 

های زی، آموزهتای تقویت و تعالی منش مجام و در راسکدر گامی مستح نیبر اعالوه  تلقی شود. راهنمای مؤثری

در جهان  مندلتیفضاربران کر و راهنمای البالغه، یاریگنهج ۳۱ی الهی، ارزشی و اخالقی امام علی )ع( در نامه

 باشد.نولوژی میکدیجیتال همگام با پیشرفت ت

 .  مندلتیفضاربران کع(، ) یعل امامی های الهی و اخالقتعالی منش مجازی، خرد سایبری، آموزه دی:یلکواژگان  
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 بیان مسئله 

ه جهان کرسد است. به نظر می اربرد فضای مجازی به وجود آمدهک، روند افزایشی در ۱۹ووید ک گیری جهانیهمه با 

ودن قرار به اخالقی ب کوکهای انسانی غیراخالقی و یا مشدیجیتال، ما را در معرض تخیالتی همیشگی از فعالیت

ریان مواجه ج ندی درکرسد روند ای بازسازی شده است، اما به نظر میدهد. گرچه تربیت اخالقی به طور گستردهمی

صرفا بر روی  نیز نولوژیکی تفلسفه وبر زندگی اخالقی وجود دارد. در قلمر های جدید و نوظهوربا تأثیر فناوری

گردد، اما ید میکشود، تأنامیده می (cyber-education)تربیت سایبری آنچهوری از فضای مجازی و بهره

 شود.  میهای زیادی درباره تأمالت فلسفی دیده نبحث

اربرد فضایل در برابر تغییرات فضای مجازی در امر آموزش کی در راهنمایی مناسب و کتحقیقات بسیار اند نیهمچن

تشافی کا مطالعه"در   (Changa & Chou, 2015)طورمثالبه. Dennis & Harrison, 2021 ))وجود دارد 

در صدد تبیین راهنمایی برای رشد برنامه "معلمان تایوان اندازچشمی جوانان: کترونیکاز فضایل اصلی تربیت منش ال

و پیامدهای آن هستند. هدف از ارائه این مقاله این است تا  ) (e-character educationدرسی منش مجازی

نیز  و (character-orientated)و منش محور  (virtue ethics)بر فضیلت  رد اخالق مبتنیکدهد روینشان 

 مندلتیفضاربران کوری دیجیتالی در تربیت اخالقی ، نسبت به بهره(cultivation of Character)تعالی منش 

-cyber) خرد سایبری آنچهبدین منظور، تبیین چگونگی تربیت نسل جدید در راستای  سهم بسزایی دارند.

wisdom) نولوژی کبیشتری با ت اطیبااحتها اجازه داده شود شود، دارای اهمیت زیادی است تا به آننامیده می

ه در گام نخست، کفرضیه در این جا آن است  .(Dennis & Harrison, 2021)نند کفضای مجازی زندگی 

تواند راهنمای عقالنی و اخالقی اربرد فرونسیس میکو  لتیفضبر رد اخالق مبتنی کتعالی منش مجازی، روی باهدف

 ۳۱ی نامه های الهی، ارزشی و اخالقی امام علی )ع( دربرخی آموزه بر اساسو  مستحکممؤثری باشد و در گامی 

 رد.  کاستفاده  مندلتیفضها برای تعالی منش مجازی جوانان و نوجوانان توان از آنمیالبالغه نهج

 

 پژوهش  سؤاالت

 خصوصبهاربران فضای مجازی و کلی منش وری در فضای مجازی و تعابهره باهدفه کپرسش اساسی آن است 

های هم آموزکها باشند و در گامی مستحتوانند یاریگر آنردهای فلسفه اخالق میکاز روی کدام یکجوانان و نوجوانان، 

و در  مندلتیفضاربران کتواند یاریگر تعالی منش لبالغه چگونه میانهج ۳۱ ینامهالهی و ارزشی امام علی )ع( در 

 گردد؟ یراخالقیغ مخرب یهابیآسجهت مصون ماندن از 

 

 های( پژوهش )روش

 است.  تحلیلی و استنتاجی - ل توصیفیکروش انجام این پژوهش به ش 
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 هاافتهی

 از:    اندعبارتهای پژوهش یافته اساسنیبرا

نظامی  مبتنی بر فضیلت، عالوه بر ارائه مبنای نظری در تأثیر فضایل منش در فضای آموزش مجازی،رد اخالق کروی

ها و ات، ترویج فضیلتکرد بر پرورش ملکسازد. این رویمدوّنِ عملی برای مالحظات اخالقی در این قلمرو مطرح می

 deontological) گراییلی و وظیفهکصول رد، بر اکید دارد. این رویکها تأار و منسجم از فضیلتدتبیینی نظام

approach)نیز سودگرایی و(Utilitarian tradition) ردها، تبیینی نادرست در که این رویک، ترجیح دارد؛ چرا

 Mc)آیندنمی به شمارافی برای توجیه تأثیرگذاری کامل و که تبیینی کردهای اخالقی نیستند؛ بلکمیان روی

Pherson, 2002)  . 

ب فضای مجازی های مخره در برابر پدیدهکه سنت فضیلت، در راستای وجود نیازهای زیادی کاستدالل بر آن است 

 (محور جهینتردهای کویر انتی وکرد اخالق کدهد. رویه میاند، پیشنهاداتی ارائردهکوجود دارند و یا هنوز ظهور ن

based-consequence( ،م کاب و همیشه در حال تغییر قرن بیست و یپرشتما را در عرصه  مانند سودگرایی

 ای مجازیدر قلمرو فض ردهای سنتی، نقش راهنماکه این رویکنند. اگرچه این ادعا وجود دارد کتجهیز نمی یخوببه

 .است لتیفض ربمیلی اخالق مبتنی کرد تکازمند رویهای جدی در فضای مجازی، نیاما چالش توانند داشته باشند؛می

قالنه گیری عارد، مسئولیت تصمیمکین رویا بر اساسه کاین است  لتیبر فضهای متمایز اخالق مبتنی ی از مزیتکی

 انجام چه چیزی هکضای مجازی مشخص نباشد ن است در فکه ممکی نوجوانان و جوانان است. زمانی بر عهده

بینند و قطعیتی را نمی زام یاه در آن هیچ الکشوند هایی مواجه میاغلب با موقعیت مندلتیفضاربران کدرست است؛ 

 کرستی یها در این شرایط ملزم به ایجاد قضاوت درباره دروش عمل بر اساس اصول عقالنی وجود ندارد، لذا آن

 مندلتیفضان اربرکه به کآن است  لتیبر فضرد اخالق مبتنی کموقعیت و بیان احساس خود هستند. راهنمایی روی

اربران که کن آار اندازند. ضمن که در فضای مجازی، فرونسیس و یا خرد سایبری را به کدهد این اجازه را می

ها در فضای مجازی ایجاد ه توسط دولتکلی و یا قوانینی کاز قوانین  ن استکمم  گرایرد وظیفهکروی دارطرف

شته فضای مجازی دا یزنندهبیآسرد سودگرایی توجه بیشتری به نتایج کروی واسطهبهنند و یا ک، حمایت شودیم

خرد  بر اساسو  مندانهلتیفضید اربران باکه کآن است  لتیبر فضرد اخالق مبتنی کروی دارانطرفانداز باشند؛ چشم

 . (Harrison, 2016)سایبری عمل نمایند 

سازی شده است، تا مفهوم لتیفرا فض کی عنوانبهارسطویی، خرد سایبری  (phronesis (فرونسیس با الهام از -۳

فرونسیس، برای ایجاد توازن میان دیگر  .Harrison, 2016)مرحله عمل برساند ) دیگر هماهنگ و بهکفضایل را با ی

ز اصلی کتمر گردد.استفاده می مندانهلتیفضها و برای رسیدن به پیامدهای رود و در موقعیتمی به کارفضایل 

تعالی بخشیدن به فضایل در داشتن توانایی برای ایجاد تصمیمات عقالنی و  آموزش بر اساس فرونسیس در جهت

ه خرد سایبری کآن است  توجهقابلته کن. (Harrison and Khartoon, 2017)های اخالقی است قضاوت

تواند در زندگی دیجیتال اِعمال شود. درواقع ه چگونه فضیلت ارسطویی فرونسیس میکمحصول اندیشیدن است 

استدالل درباره آن باید به نفع اهداف روز باشد. به  روزرسانی است ونظریات ارسطو درباره فرونسیس نیازمند به
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رد و رفتار با انجام امور کعمل تا سازدیماربران را قادر کعبارت ساده همانند فرونسیس ارسطویی، خرد سایبری 

 ,Harrison)در فضای مجازی داشته باشند. درست در زمان درست، در روشی درست و با استداللی درست 

2016). 

ساز است. ایشان گاهی یمانه انسانکهای حبخش و آموزهامام علی )ع( پر از تعالیم حیات البالغهنهجسرتاسر  -4

ترین رمز و رازهای سودمند و شگفت این وادی را به ای از عرشینشیند و آمیزهطور خاص بر مسند تربیت میبه

ع( ) امیرمؤمنان جایگاه ممتازی دارد و البالغهنهج ۳۱ی ن میان، نامه(. در ای۱۳۹7نماید )انصاری، انسان ارزانی می

ی تواند در استفاده از فضارسد حتی میه به نظر میکپردازد ه مباحث الوهی، ارزشی و اخالقی میدر این نوشتار ب

 یگر نشیگزبیهوده  امور کجوان و نوجوان را یاریگر باشد. توجه به تر مندلتیفض اربرانک، مجازی و تعالی منش

 عقل، آفتتر و کطمات نفسانی، تدبر، تفام و تمام در رفتار و گفتار، مهار تالتهای صالح، لزوم دقت انسان یبرا

 له مفاهیماب شر و دشواری در انجام خیر از جمکارت سهولتبهاعتدال، آگاهی نسبت  کبینی افراطی، آثار مبارخوش

وری از فضای ر بهرهدجوانان و نوجوانان  ژهیوبهاربران که کارزشی و اخالقی و در راستای تعالی منش مجازی است 

 یزنتوان آن را ع( به مراحل تقوی می) ید امام علیکتأ بهباتوجه نیهمچنها استفاده نمایند. نند از آنتوامجازی می

سب مهارت و ک. تقوی به معنای قرارداد موردتوجهوری فضای مجازی فضیلتی مهم در راستای بهره عنوانبه

 (. ۱۳۹7ها است )انصاری، ارآمدترین راهک گرفتنشیدرپدر مقابله با مسائل و اتخاذ بهترین تصمیم و  یتوانمند

 

 یریگجهینت 

 یهابیآسوری در فضای مجازی و دوری از بهره منظوربهجوان و نوجوان،  مندلتیفضاربران کلی، کنتیجه  کدر ی

 مندلتیفضسایبری هستند. مربیان  ی فرونسیس و خردواسطهمخرب غیراخالقی، نیازمند تعالی منش مجازی به

رهای عالی رفتاروز بودن آن، راهنمای تعالوه بر آشنایی و آگاهی با این فضیلت عقالنی و دانش درباره به ستیبایم

تعالی  تای تقویت ودر راس نولوژی وکم همگام با پیشرفت تکمستح جوانان و نوجوانان باشند. در گامی مندلتیفض

البالغه مانند تقوای الهی، نهج ۳۱ی علی )ع( در نامهمام های الهی، ارزشی و اخالقی اآموزه بهباتوجهمنش مجازی، 

الطمات های صالح، لزوم دقت تام و تمام در رفتار و گفتار، مهار تگری برای انسانامور بیهوده، گزینش کتوجه به تر

اب شر و کارت سهولتبهل، آگاهی نسبت اعتدا کبینی افراطی، آثار مبارر و تعقل، آفت خوشکنفسانی، تدبر، تف

در جهان  غیراخالقی یهابیآسو دوری از  مندانهلتیفضتوان نسل جدید را برای زندگی دشواری در انجام خیر می

 دیجیتال بالنده نمود.  
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 چکیده 

ازی بروز لب فضاهای مجدر قا عموما رتباطاتی و اطالعاتی جدید که ا یهایفناور ژهیوبهنوین  یهایفناورپیامدهای 

 حساببهتربیتی چالش اساسی  یهانظام ژهیوبهاقتصادی و ، اجتماعی، فرهنگی یهانظامبرای  نفسهیف، اندنموده

 یهاامنظعضی باینکه چرا پیامدهای مذکور برای . هم منفی تلقی شود و هم مثبت تواندیماین چالش . ندیآیم

، اجتماعی ،سفی، به مبانی فلشودیمتربیتی چالش منفی محسوب  یهانظامتربیتی چالش مثبت و برای بعضی از 

ست ااساسی  نکتهین اطرح  به دنبال. این مقاله شودیمتربیتی مربوط  یهانظامحاکم بر آن  فرهنگی و ایدئولوژیک

 واهداف ، مبانی ،هایریگجهتدر  ییهاچرخشفضای مجازی در نظام تربیتی،  ریناپذاجتنابکه با پذیرش حضور 

ثبت یا ام نظام تربیتی ماز اینکه برای کد نظرصرف هاچرخشکه این  دهدیمهای پداگوژیک نظام تربیتی رخ فرآیند

 .  شودیماره خاصی برخوردارند که در این مقاله به آنها اش زیبرانگچالشمنفی تلقی شوند، از ویژگی 

 تربیت، فناورانه یها، چرخشیی، قلمروزداچالش، فضای مجازی :کلیدی واژگان
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 مسئله بیان

 کارکرد فناوری

با ظهور  چنانکه. گذاردیمخود را گذاشته و  ریتأثو ابعاد زندگی آدمی  هاجنبهی فناوری مجازی امروزه بر همه

های فرآیند، زندگی یهاسبکتصورات آدمی در باره بسیاری از امور از جمله  درگذشتهسنتی و صنعتی  یهایفناور

تغییر کرده ... خدمات صنعتی و صنفی، مناسبات اجتماعی و آموزش و ، ، نظامات کار و کارگرییوربهرهتولید و 

فاهیمی همچون ظهور م مثالعنواناند. بهشدهمعنایی و مفهومی  یهااستحالهچنانکه مفاهیم نیز دستخوش . است

ظهور  ریتأثتحتنیز از جمله تغییرات و تحوالتی است که ... و  یارسانهسواد ، انقالب تکنولوژیک، 1دمکراسی سایبری

 یهاحوزهنوین حتی با ورود به مقوالت علمی نیز تحوالتی را در  یهایفناورظهور . است دادهرخنوین،  یهایفناور

و توجه ویژه به  یوتکنولوژیبله ورود تکنولوژی به قلمرو بیولوژی تحت عنوان مربوطه پدید آورده است، از آن جم

آن در خصوص اخالق و مالحظات سیاسی، و همچنین تالش برای حل  یهاداللتو سپس تبیین  2پروژه ژنوم انسانی

زندگی  یهاحوزهورود فناوری در  ریتأثاز جمله  توانیمژنتیکی در امر یادگیری نیز را  یهایناتوانمشکالت ناشی از 

نیز دستخوش تغییراتی شده است  یشناسروانبا ظهور کامپیوتر، اشتغاالت علمی در حوزه . آدمی به شمار آورد

 یطورکلبهآمده است که  به وجودجدیدی از توسعه و رشد ذهنی و شناختی  یهامدل ،چنانکه با حضور کامپیوتر

مبتنی بر هوش را دگرگون کرده  یهایریادگیو همچنین  ی رشد و تحول ذهنیو محتوا هاسمیمکانو  هافرآیند

 است.

تغییر در ها، داده، سرعت در انتقال اطالعات و 3ظهور فضاهای ابر متنی واسطهبهتحول در عمل خواندن و نوشتن 

مورد استقبال متولیان امر تربیت قرار گرفته است، اما  ... اگرچهمربوط به دانستن و پداگوژی و  یهاتیفعالماهیت 

، یشناس، معرفتیشناسیهستدر حوزه  ییهاچالشرا نیز برای امر تربیت پدید آورده است از جمله  ییهاچالش

انسانی( به فناوری ) مهندسی( و مدرن) از دو نگاه سنتی توانیمالبته در خصوص تبار رشد فناوری . اخالقی و هویتی

 خن گفت.س

و سنت نئوکانتی و نئو هگلی و مارکسی  هادگاهیدبه قرن نوزدهم و به  توانیمنگاه سنتی یا مهندسی به فناوری را 

قرار ... تربیتی دیویی، هایدگر و  یهادگاهید ریتأثتحت شتریبولی در قرن بیستم توجه به فناوری . مرتبط دانست

ابزاری برای استفاده در  مثابهبهیک امر انسانی و فرهنگی از یک سو و  مثابهبهداشته است و در این دیدگاه به فناوری 

آن بر بهبود و  ریتأثو  فرهنگ بادر این دیدگاه رابطه فناوری . مختلف زندگی آدمی نگریسته شده است یهاحوزه

بلکه سیستمی از . نیست هایدگر جوهر اصلی فناوری، فناورانه زعم. بهبوده است موردتوجهافزایش کارایی زندگی بشر 

 هاانسانفناوری در تغییر شکل و شیوه زندگی  ریتأثاو با نقد متافیزیک سنتی، به . شودیمحیات انسانی را شامل 

تخنه خود شکلی از دانستن و  نی؛ بنابراچرا که تخنه با معرفت سروکار دارد و معرفت نیز با ذهن آدمی. کندیماشاره 

پرسش در  "ی مشهور خود به نام بعد از هایدگر که در مقاله .(95p.. 2005 ,Peters) است. 4از انکشاف یاوهیش
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به مقوله ، هایدگر دگاهید ریتأثتحتاندیشمندان دیگری نیز  ،دیدگاه خود به فناوری را بیان کرده است"باره فناوری

. هربرت مارکوزه که اندپرداختهنیز یک امر فرهنگی و اجتماعی نگریسته و با نگاه انتقادی به آن  مثابهبهفناوری 

چنانکه مارکوزه در اثر معروف خود به اند.  پرداختهشاگرد هایدگر بوده است نیز به طرح دیدگاه خود در باره فناوری 

تالش کرده است تا با نگاه انتقادی به فناوری، به پیامدهای منفی فناوری بر زندگی آدمی 5"یبعدتکانسان "نام 

 یبعدتکموجودی  عنوانبهفرهنگی و تبدیل انسان  یهاساحتاز آن جمله به منتزع کردن آدمی از اشاره نماید 

فناوری در  ریتأث مسئلهبه  6"خود یهایفناور"فوکو نیز در اثر خود به نام  (.Marcuse ,1964اشاره نموده است. )

فضاهای  تواندیماشاره نموده است و اینکه چگونه فناوری  باقدرتآن  و مناسباتکنترل هویت شخصی و اجتماعی 

و نقش فناوری در خود  7"حقیقت یهایباز"او با اشاره به مفهوم  .اجتماعی را به نفع مناسبات قدرت تغییر دهد

مله از آن ج. دهندیمقرار  ریتأثتحتبه نحوی زندگی آدمی را  هرکدامکه  کندیمبه چهار نوع فناوری اشاره  ،فهمی

که 9 هانشانه یهانظامفناوری . را مدیریت نماییم هادهیپدتا تولید کنیم و  دهدیمکه به ما اجازه 8تولید  یهایفناور

تا  دهدیمبه ما اجازه که  خود یهای. فناوراستفاده نماییم هادالو یا  هاسمبل، معانی، هانشانهتا از  دهدیمبه اجازه 

که به شی 10قدرت  یهایفناور تا یو نها بودن خود اقداماتی را انجام دهیم یهاوهیشرفتار، و  روح، افکار، ،روی بدن

به نام  هوبرت دریفوس نیز در اثر خود. (Foucault, 1988) شوندیمطی مناسبات قدرت منجر  هاسوژهشدن 

فناوری در تغییر انگارهای فکری بشر و ایجاد فضاهایی نوین  ریتأثنگاه هایدگری به  ریتأثتحتو 11"باره اینترنتدر"

 نقدبهاو . پرداخته است... و  سمیمدرنپستفلسفی از جمله ورود به عصر  یهامیپارادافرهنگی و اجتماعی و تغییر 

یت البته ذکر این نکته حائز اهم. (Dreyfus, 2001) هوش مصنوعی و آثار آن بر سبک زندگی آدمی پرداخته است

دیدگاه هایدگری در باره  اندکردهسعی  حالنیدرعهایدگر بودند، اما  ریتأثتحتاین افراد به نحوی  اگرچهاست که 

 متفاوتی از آن ارائه نمایند. یبندصورت، تفسیر کنند و اندداشتهفناوری را در جهت اهدافی که خود 

سعی نموده است با الهام از اندیشه های هایدگری، چنانکه در این میان می توان به فینبرگ نیز اشاره نمود که 

طرحواره خود را صورت بندی نماید و کوشیده است تا از آن دیدگاهها به یک برنامه عملی و سازنده دست یابد. 

عنایت به تاثیر فناوری در زندگی انسانها، بر این باور است با  12"پرسیدن از فناوری"فینبرک در کتاب خود با عنوان 

زم است یک نقشه راهی را برای زندگی و تحت تاثیر اقتضا ئات فناوری تدارک شود.نقشه ای که در آن برنامه ی که ال

مشخصی برای عمل و یادگیری و جود داشته باشد.برنامه ای که برخوردار از اهداف، اصول و روشهای خاص یادگیری 

اره نموده است که هر کدام پیامدهای خاص خود را او به چهار عنصر مهم در بحث فلسفه فناوری اش و آموزش باشد.

که به ترکیب عقالنیت فنی با عوامل اجتماعی اشاره دارد و مطالعه 13در پی دارند.از جمله سازنده گرایی هرمنوتیک 
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که به سیر تحول فناوری اشاره می کند  14این ترکیب نیازمند روش های تفسیری است.همچنین عنصر تاریخی گرایی

و بجای سیر و توالی تحول جبرگرایانه تحول در فناوری، به اقتضایی بودن تحول در فناوری و بکارگیری آن در جهت 

است.جوامع فناورانه  15اهداف مورد نظر در شرایط متفاوت زمانی و مکانی اشاره می نماید.عنصر سوم دمکراسی فنی

است.بررسی  16دمکراتیک حساس به امور فناورانه  نیاز دارند.عنصر چهارم نیز متاتئوری فناوری به یک فضای عمومی

تمایز بین فناوری های مدرن و پیشا مدرن از یک سو و نومفهوم پردازی مفاهیم مندرج در فناوری از جمله ابزار 

..از جمله رویکرد فلسفی و متاتئوریک و  18و سپس زمینه مند کردن فناوری17گرایی فناورانه،زمینه زدایی از فناوری 

 (.Feenberg, 1999به فناوری به شمار می آید. )

 و هاتلفن لهیوسبه ما یها. تماسکندیم بازی آدمی فعالیت و تجربه در را بنیادین بسیار یاواسطه نقش تکنولوژی

 یگرواسطه کامپیوتر صفحات و تلویزیون ،هاروزنامه لهیوسبه ما یهادهیا و ما عقاید. شودیم یگرواسطه کامپیوترها

 نیز اخالق حوزه در .ردیگیم صورت هواپیما و ترن، هانیماش لهیوسبه نیز ما یهاییجاجابه و حرکات و شوندیم

 نه یا شود متوقف دبای حاملگی ژنتیکی، خطرات با جنین شدن مواجه صورت در آیا اینکه. کندیم ایفا نقش تکنولوژی

 را انسان ایطشر تکنولوژی  (.Verbeek, 2010) نداریم یریگمیتصم در استقالل ما و نیست ما اختیار در دیگر

 نوع که نیست معنی این به این. هستیم تاریخی واقعیت یک ما که است واقعیت این دهندهنشان این و دهدیم تغییر

 به دادنشکل جدید راههای یافتن پی در باید ما که است معنی این به بلکه ،است یتکنولوژ مطیع بشر

 میتوانیم گونهچ ما که است این ما امروز اصلی چالش که چرا. هستند ما هستی از بخشی که باشیم ییهایتکنولوژ

 در تحول فقدان. نماییم هاستفاد تکنولوژی از خودمان بهترشدن برای باید ما گریدعبارت. بهبدهیم شکل را خود

 بین اگسستنین پیوند یعنی این و است آدمی شدن من ابر و بهترشدنفرآیند  در تحول فقدان معنی به تکنولوژی

 (.Gehlen, 2003) تکنولوژی و آدمی هویت

 از بعد که است باور این بر دانش نوع و معنی ماهیت، در تحول در هایفناور نقش خصوص در (2006) زیمنس 

 گر تسهیل و صرف ابزار حد در تیوتربمیتعل حوزه در فناوری این یریکارگ، بهگوتنبرگ توسط چاپ فناوری ظهور

 از بعد ،مثال . به طوراست داشته همراه به را نتایجی درازمدت در و است نمانده باقی یادگیری و یاددهی یاندهیفزا

 صرف گفتگوی از یادگیریفرآیند  متن، قالب در مدون یهادهیا به دسترسی افزایش نتیجه در و فناوری این اختراع

 قالب در دانش بازنمایی. کرد حرکت متن بر تاکید یسو... به و افالطون سقراط، زمان به متعلق محوری شفاهی یا

 درباره 21قطعیت و 20ایستایی ، 19ثبات تصور مرورزمانبه چاپ، صنعت یهافراورده از روزافزون استفاده و نوشتار و متن

 شمار به دانش ذاتی و اصلی یهایژگیو از شفاهی، فرهنگ و سنت در آن از پیش تا که آورد به وجود را دانش

 (.Siemens,2006) آمدیم
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 : منطق فضای مجازیییزدا قلمرو

م کلی در یک مفهو توانیمآنچه در خصوص کارکرد فضای مجازی در بخش قبلی گفته شد را  رسدیمبه نظر 

که در  جازی با پیامدهاییمنوین و فضای  یهایفناورکارکرد  گریدعبارت. بهخالصه نمود و آن قلمرو زدایی است

مختلف  ز قلمروهایچیزی جز قلمرو زدایی ا، مختلف زندگی انسانی و اجتماعی به همراه داشته و دارند یهاحوزه

 تیربوتمیلتعچرا که . ترا داراس یشتریبنمود  تیوتربمیتعلاجتماعی و انسانی نیست و این قلمرو زدایی بخصوص در 

انسانی  که زیست تمامی آنچه با یتقرو در خود  شودیمخود یک سپهر عمومی از زندگی اجتماعی و انسانی را شامل 

وارح جامی ارکان و گفت که فناوری و فضای مجازی تم توانیم جرئت. بهو اجتماعی بدان نیاز دارد را داراست

سازوکارهای  گریدعبارتبه ارزیابی تربیتی و یهاسمیکانمو  هاروشاعم از مبانی، اهداف، اصول،  تیوتربمیتعل

، تیوتربمیتعلجازی برای مپیامدهای فناوری و فضای  نیترمهمخود قرار داده است. یکی از  ریتأثتحتپداگوژیک را 

 چرا که. کندیمجلوه  تیوتربمیتعلچالشی بزرگ سر راه  مثابهبهاین پیامد در بدو امر . قلمرو زدایی در تربیت است

رو رون آن قلمکه قرار است در د شودیمدر واقع از قلمروی سخن گفته  ،دیآیماز تربیت سخن به میان  هرگاه

ا ون آن معنتربیتی در در یهابرنامهتواند همان حدود و ثغوری باشد که یم قلمرواین . تربیتی محقق شوند یهابرنامه

الش چامر به  د، در بدونی زدودن حدود و ثغور تعریف شده در تربیت باشبه همین دلیل هر اتفاقی که به مع. ابندییم

 .شودیماساسی برای تربیت تعبیر 

 ،اه این قلمروهچ. فضای مجازی نیز عبور از قلمروهای تعیین شده است ریناپذاجتنابی از سویی دیگر خصیصه

ست که ا ییقلمروزداجازی منطق فضای م گریدعبارت. بهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشند و چه فلسفی و تربیتی

هه منطقی با چالش باید تدابیری در خصوص نحوه مواج حالنیدرعاما . کرد ییآراصفدر برابر آن  توانینم

 در تربیت اندیشیده شود. ییقلمروزدا

 ریتأث، پیوند دارد چنانکه شیوه عمل مردمان نیز در قلمرو کنندیمبا زندگی مردمانی که در آن زندگی  22قلمرو

بعد وجودی که همان زندگی و حیات است، بعد فیزیکی که همان . این قلمرو سه بعد را داراست. گذاردیم

و اثرات  شودیمقلمرو توسط کنش گران محلی ساخته  عینی است و بعد سازمانی که اجتماع است. یهاارچوبهچ

 .(Levy,2003. )گذاردیمر جای خود را نیز ب

قلمرو در واقع یک  شناسان،جامعهچنانکه برای . قرار گرفته است موردتوجهنیز مفهوم قلمرو  یشناسجامعهاز منظر 

 لهیوسبهقلمرو  .اندافتهییک فضایی برای شهروندانی است که با آن تناسب  حالنیدرعساخت اجتماعی است و 

 دهندیمرا شکل  هاانسانهمچنین قلمرو هویت . شودیماجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساخته  یهاشبکه

(Champollion,2014:58) . تیوتربمیتعلرا از منظر جغرافیایی،  ییهایژگیوبرای قلمرو  توانیم رسدیمبه نظر ،

 درونی حیاتکه به همگنی فرآیندی را به معنی  )قلمرو زایی ( سازیقلمرو توانیمدر نظر گرفت و  و... یشناسجامعه

مهم جغرافیای  یهامقولهیکی از همچنین  قلمروسازی .(Deleuze,1980اجتماعی منجر شود، تعریف کرد )

آن،  یبر مبنااست که فرآیندی ، قلمروسازی ”.دهدیمسیاسی است و محور فلسفی و مبنای نظری آن را تشکیل 

                                                           
2 2 -Territory 



 

170 
 

مسلط برای کنترل و مدیریت فضای جغرافیایی در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی یا کشورهای  هاگروهافراد، 

که در آن، از اعمال قدرت صرف یا مستقیم برای کنترل فضا فراتر  کنندیمرا تولید  ییهاگفتمانمطلوب خود، 

. با این تعریف، شوندینمفرآیندی ، متوجه چنین شودیماعمال قدرت  هاآنکسانی که بر  کهیطوربه؛ روندیم

در « قلمرو»مفهوم . (۱۳۹۴:5۸ ،افضلی) ”قلمروسازی گفتمانی شامل روابط عملی میان فضا، قدرت و هویت است

دلوز در دو چرخش مجزا و  یهقلمرو، در فلسف دیدگاه ژئوفیلوسوفی دلوز مفهومی بسیار حائز اهمیت است.

که نوعی تغییر قلمرو است  «قلمروزدایی»معنی که ابتدا ؛ به این افتدیمهمبسته نسبت به هم اتفاق  حالنیدرع

زدایی نوعی  قلمرو .شودیمکه عبارت است از آفرینشِ فضایی جدید، پدیدار  «سازیقلمرو»و در ادامه  گرفتهصورت

 هاییهمگراو  هایهمگنالل در این تاخایجاد در پی و   کردن مرزهای فضایی یا افزایش تباین درونی است ثباتیب

اقلیت  یدلوز و گاتار به همین دلیل .کندیمآزاد  شانبالفعل یهاخاستگاهاست. قلمروزدایی امکان و رویداد را از 

 (. ۳۱ : ۹7۱۳،  ی)دلوز و گاتار دانندیمدرجه باالیی از قلمروزدایی  را 23شدن

از تغییر شکل عمیق پیوند بین قلمرو زدایی از فقدان رابطه طبیعی بین فرهنگ و قلمروهای اجتماعی و جغرافیایی و 

نکته در  نیترمهماما . کندیمصحبت ، بشر در آن قرار داریم عنوانبهوضعیتی که  فرهنگی روزانه ما با یهاتجربه

این نیست که آن را یک مقوله تحکمی و تجویزی بدانیم، بلکه بیشتر یک نوع تغییر شکلی است  ییقلمروزداتفسیر 

 دهدیمفرهنگی و اجتماعی مردم یک محله با فرهنگ دیگر محالت رخ روزافزون مناسبات و تعامالت  واسطهبهکه 

فرهنگی و ناهمگنی و عدم  24همگنی و تجانس. مانیفست قلمرو زدایی فرهنگی در جوامع دو چیز است مثالعنوانبه

 .(,1999Tamilsonفرهنگی. ) 25تجانس

کی از گفت که ی توانیمی و بخصوص فضای مجازی بر شمردیم، خصایصی که برای فناور بهباتوجهاکنون 

 در ییقلمروزدانوین بخصوص فضای مجازی، قلمرو زدایی بخصوص  یهایفناورکارکردهای  نیتریاساس

تربیتی رخ  یهاسمیکانمو فرآیند که در  ییهاچرخشدر قالب  توانیماست و این قلمرو زدایی را  تیوتربمیتعل

شاهد  میتوانیم، ما تیوتربمیتعلنوین در  یهایفناورو کارکرد  ریتأث واسطهبه گریدعبارت. بهنمود، رصد دهدیم

 به طوررا  تیوتربمیتعلیر مسیر و خط س کهینحوبهباشیم  تیوتربمیتعلدر بعضی از ارکان و عناصر  ییهاچرخش

 .میدهیمرا در ادامه مورد بررسی قرار  هاچرخشاین . دینمایماساسی دگرگون 

 

 تیچهارگانه در ترب 26و چرخش یمجاز یفضا

رخش به چهار چ توانیم، گذاردیم یجابه تیوتربمیتعلدر  ییهاچرخشکه فضای مجازی در بروز  یریتأث بهباتوجه

 اساسی در تربیت به شرح ذیل اشاره نمود:

 

                                                           
2 3 - Minority 

2 4 -Homogenization 

2 5 -Heterogenization 

2 6 -Turn 
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 فقیاچرخش از الیه مندی عمودی به  -1        

هر یک از . بین کنشگران تربیتی است اعم از مربی و متربی یکی از اجزای نظام تربیتی وجود مناسبات خاص

یاد دهنده و متربی در  مثابهبهکنشگران فوق در جایگاه و مرتبت مختص به خود قرار دارند. معلم در جایگاه معلمی و 

 یامرتبه ،عمودی صورتبهنیز  هاهیالو مناسبات بین این  شوندیممحسوب  27هیالکیخود  . هرکدامجایگاه یادگیرند

دلیل این رابطه عمودی بین کنشگران تربیتی نیز تفاوت سطح دانشی و اطالعاتی . شودیمتعریف  یمراتبسلسلهو 

به و  ستینچنانکه مربی برخوردار از دانش و اطالعاتی است که متربی از آن برخوردار . مذکور است یهاهیالبین 

از آن برخوردار است نیز  عموما نقش الگویی که مربی . در جایگاه و یا الیه برتر قرار داشته باشد تواندیمهمین دلیل 

با پذیرش نقش الگویی برای . علمی و اطالعاتی بین مربی و متربی است یهاییتوانااختالف سطح  ناشی از تفاوت و

و عمودی بین مربی و متربی امری پذیرفته خواهد بود و در نتیجه  یمراتبسلسلهبرقراری مناسبات  طبعا مربی، 

امری پذیرفته خواهد بود از جمله پذیرش سلطه و اقتدار  تبعاتی که این مناسبات عمودی در پی خواهد داشت نیز

بی نسبت به برتری دانشی و اطالعاتی مر گریدعبارت. بهمربی از یک سو و انقیاد متربی در برابر مربی از سوی دیگر

را  2۸های عمودییی مبتنی بر الیه مندیهاسمیمکانو ظهور  یاسلطهمناسبات عمودی  یریگشکلمتربی زمینه 

و این مناسبات نیز البته از سوی متربی و دیگر کنشگران تربیتی از جمله والدین و مدیران و  دینمایمفراهم 

 . شودیمسیاستگذاران تربیتی مورد پذیرش واقع 

دانش و اطالعات دیگر در انحصار مربی نیست و با  رسدیمنوین بخصوص فضای مجازی، به نظر  یهایفناوربا ظهور 

در تولید ... همه کنشگران تربیتی اعم از مربی و متربی و  ینیآفرنقشگسترش وسیع و سریع اطالعات از یک سو و 

مربیان، زمینه حضور فعال یادگیرندگان در تولید  دانش و اطالعات و شکست انحصار تملک دانش و اطالعات توسط

و در نتیجه دیگر آن مناسباتی که محصول سلطه  شودیمفراهم  یاگستردهمحتواهای دانشی و اطالعات در حد 

این چرخش به معنی تغییر . اطالعاتی و دانشی مربیان بوده است، دگرگون شده و دچار چرخش اساسی خواهد شد

آن دسته از مناسباتی که  طبعا الیه مندی افقی،  یریگشکلبا . است 2۹نفع الیه مندی افقی الیه مندی عمودی به

و همسطح  ترازهمی الگو محور بوده است، جای خود را به مناسبات افقی ی از سلطه و برتری امتیاز طلبانهحاک

امروزه . همراه خواهد داشتاین چرخش اساسی در مناسبات نیز خود پیامدهای تربیتی شگرفی را به . خواهد داد

متن و  ،مؤلف عنوانبهدانش در انحصار مربی نیست، بلکه متربی نیز  تنهانهنوین مجازی،  یهایفناورسلطه  واسطهبه

 .دینمایم ینیآفرنقش، در تولید محتوای دانشی و اطالعاتی مؤلفیا همکار 

مناسبات بین نظام تربیتی و نظام قدرت نیز دچار عالوه بر دگرگونی مناسبات بین کنشگران تربیت در مدارس، 

 قدرت با تسلط بر جریان دانش و ایجاد مناسبات سلطه بین قدرت و دانش یها. نظامچرخش اساسی خواهد شد

(Foucault.1980 )  دانشی و آموزشی هستند و در این میان  یهانظامکنترل سازمان و محتوای  دنباله ب طبعا

در همه حال  قدرت خود را تحکیم ببخشند و یهاهیپاسلطه خود بر نظام تولید دانش،  با تحکیم کنندیمسعی 

-چرخش مناسبات مبتنی بر الیه مندیبا  کهیدرحالآمیز خود با نظام تربیتی را حفظ نمایند، ارتباط عمودی و سلطه

                                                           
2 7 -Fold 
2 8 -Vertical Folding 
2 9 -Horizontal Folding 
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تضعیف شده و دیگر نظام  سلطه و اقتدار نظام قدرت بر نظام تربیتی نیز، های عمودی به سمت الیه مندی افقی

 تربیتی چندان در کنترل نظام قدرت نخواهد بود.

 31به نقشه کشی 30چرخش از نشان یابی -2       

تافیزیکی تهیه نقشه راه پیشینی برای حرکت کنشگران تربیتی م - تربیتی سنتی یهانظامیکی از خصایص            

مصوب و قطعی و متعین به کنشگران  یهایمشو خط و  هااستیسو  مدون یهابرنامهاین نقشه راه در قالب . است

اقدام  موردنظرتربیتی  یهاتیفعالبه  هابرنامهآن ( یابیردتربیتی عرضه شده و آنان نیز موظف هستند با نشان یابی )

کنشگران  یهاتیفعالکه نقشه راه آینده  کنندیمگاهی نیز در قالب اسناد باالدستی نمود پیدا ۳2 هانشاناین . نمایند

 ،یتربیت ،اخالقی و دینی، این نقشه راه حاوی مواردی هستند از آن جمله مبانی فلسفی. تربیتی در آن وجود دارد

به نتایجی که باید  تا  ینهاکه باید بکار آیند، اصولی که باید رعایت شوند و  ییهاروشاهدافی که باید محقق شوند، 

تربیتی،  یهاروشتدارک ، درسی، تدوین نظام ارزشیابی یهابرنامهاعم از تدوین تدارک هر اقدام تربیتی . آیند دست

بر اساس نقشه راهی باشد که  قا یدقباید ... تنظیم قواعد پداگوژیک، تنظیم مناسبات بین کنشگران تربیتی و 

تخطی از آن راه  و اندشدهترسیم  الخطرسم صورتبهو  االجراالزممتقن و  یهادستورالعمل صورتبهپیشاپیش 

بدون شک ارزیابی از میزان موفقیت و کیفیت . پیامدهای منفی برای کنشگران تربیتی به همراه خواهد داشت

در حکم ماکتی هستند  ها. نشانعملکرد کنشگران تربیتی باید بر اساس معیارهایی باشد که در نقشه راه وجود دارد

 یابیردبا  قا یدقو بنا نیز الزم است  دهدیمو در اختیار بنا قرار  دینمایمکه یک معمار قبل از ساخت خانه آن را تهیه 

در اندازه کارگزاران و  صرفا  در چنین مسیری، کنشگران تربیتی  رسدیمبه نظر . آن به ساخت خانه اقدام نماید

 دوربهآزادی عمل و اراده ورزی  هرگونهکه باید حسب فرمول تهیه شده اقدام نمایند و از  شوندیممجریانی ظاهر 

 خواهند بود.

 محدودکردندیگر امکان  رسدیمنوین و در نتیجه پدید آیی فضاهای مجازی و دیجیتال، به نظر  یهایفناوربا ظهور 

چرا که در کنار نظام . از پیش تعیین شده وجود ندارد یهانشانو اراده و میل کنشگران تربیتی به قواعد و  هاییتوانا

نیز پدیدار گشته که طی آن متربی به یادگیرهایی روی میاورد  تیوتربمیتعلسمی آموزش و یادگیری، نظام مجازی ر

که در نظام رسمی تربیت امکان آن وجود  پردازدیم ییهاآموزشکه در نظام رسمی تربیت وجود ندارد و مربی نیز به 

با . یکی از پیامدهای ظهور فضای مجازی تربیت است، سبمنا ییهاروشآزادی در انتخاب اهداف، محتوای و . ندارد

در  ۳۴مؤلفهمکار  تواندیمو هم متربی  شودیمظاهر  سندهینوهم مربی در نقش ۳۳ظهور فضای یادگیری ابر متنی

 (.Siemens,2009) باشد موردنظرنوشتن متن و محتوای 

 شان یابی بهنمبتنی بر  یهاسمیمکانظهور فضای مجازی یادگیری و پداگوژی، زمینه چرخش از  رسدیمبه نظر 

 .میکنیمیاد  یکشنقشهکه در اینجا از آن به  سازدیمفعال را فراهم  ینیآفرنقشروندهای خالقیت و 

خود راههای را برای  نندکیمو کنشگران تربیتی تالش  زندیمخالقیت حرف اول را  یکشنقشهدر فعالیت مبتنی بر 

                                                           
3 0 -Tracing 
3 1 -Mapping 
3 2 -Traces 
3 3 -Hyper-textual learning space 
3 4 -Coauthor 
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 اساسنی. براتعقیب رد پای دیگران، خود رد پایی را خلق نمایند یجابهحرکت و فعالیت تربیتی خلق نمایند و 

فضای مجازی . شوندیمفراگیری نیز توسط خود متربی یا مربی ساخته  یهاروشاهداف تربیت، محتوای یادگیری و 

جدید آموزش و  یهاروشخالق کنشگران تربیتی در تولید محتوا، خلق  ینیآفرنقش منظوربهبا تدارک فضاهایی 

به  مؤلفدر تفسیر متن، تبدیل  کنندگانمشارکتیادگیری، مشارکت همه افراد در نوشتن متن، افزایش توان 

متافیزیکی تربیت به سمت نظام تربیتی خالقانه ایفا  - نویسنده، نقش بسزایی را در چرخش از نظامات سنتی

 .ندینمایم

، هدایت متربیان رودیمانتظاری که از مربی  نیتر، مهمیا نشان یابی یابیرددر نظام سنتی تربیت و با حاکمیت قاعده 

به سمتی است که خود در آن سمت در حرکت است و تمام سعی مربی بر آن است تا متربی از ریلی که برای او 

بیه شده به معنی انحراف در مسیر واقعی و در نتیجه گمراه چون خروج از ریل تع. تدارک شده است خارج نشود

آن  به دنبالو متافیزیکی تربیت،  که معلم در نظام سنتی کندیمدلوز بر این نکته تاکید . شدن متربی خواهد بود

م نیز همان کاری را بکنند که معل آموزاندانشو  خواهدیمرا به سمتی هدایت کند که خود  آموزاندانش تااست 

،  "۳5فقط مثل من انجام بده"یابانه این است که در چنین نظام تربیتی نشان آموزدانشخطاب اصلی معلم به . کندیم

. "۳۶با من انجام بده قا یدق"که  دیگویم آموزدانشخالقانه، معلم به  یکشنقشهدر نظام تربیتی مبتنی بر  کهیدرحال

(Deleuze,2001 امروزه امکان مشارکت در انجام .)فعال کنشگران تربیتی تحت  ینیآفرنقشتربیتی و  یهاتیفعال

به معنی  تواندیمفراهم شده است و نفس مشارکت کنشگران تربیتی در این فضا  کامال  فضاهای فناورانه مجازی 

 متافیزیکی باشد. - تربیتی مبتنی بر نشان یابی سنتی یهاسمیمکانشکست 

سی شی و دروآموز یهابرنامهدر نظام تربیتی سنتی و متافیزیکی تا آنجاست که حتی در  یابیردغلبه قاعده  فانهمتأس

و  هارنامهبرزیابی آن یابانه در ای و خالقیت هستند، قواعد نشانکشنقشهاز جنس  تا یماههمچون نقاشی و انشا که 

 یگذارنمرهو یا  آموزدانش رد انشا و نقاشی بعضا  ی و انشا و برای دروسی چون نقاش یگذار. نمرهشودیمدروس اعمال 

 کهیدرحاله است اعمال شد یالخطرسمآن خود نشان از این دارد که در ارزیابی این درس قواعد نشان یابی و 

شینی یارهای استاندار پیآن را با مع توانینمدانست که  یکشنقشهرا نوعی خالقیت و  آموزدانشتالش  ستیبایم

 ارزیابی نمود. 

 متأثرو تفکر را  داندیمتاکید دارد به این جهت است که او جغرافیا را مقدم بر تاریخ  یکشنقشهدلوز نیز اگر بر مفهوم 

منوط بر  چنانکه او بر خالف فالسفه سنتی و کالسیک حتی همچون دیویی که فعلیت یافتن تفکر را. داندیماز مکان 

، بر این باور است که فکر واقعی و خالقانه، فکر بدون تصورات ۳7داندیمگرفتن تصورات اولیه و پیشینی  فرضشیپ

نشان دهد که فکر اشکال متفاوتی به خود  خواهدیم(. در واقع دلوز Deleuze,1986) است. ۳۸ماتقدم و پیشینی

 . کندیم معنایباز جهان را  و این نگاه تالش برای یافتن تصوری یکپارچه ردیگیم

ف یاز قبل تعر یهایگذارنشانهو  یو متوال ی، روابط منطقیمراتبسلسلهت قواعد یبر رعا یردن، مبتنکم یعمل ترس

                                                           
3 5 -Do just like me 
3 6 -Do just with me 
3 7 -Thought along Priori Images 
3 8 -Thought Without Priori Images 
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 (. ۱۳۹۱:5۶،ن شده است. )سجادی و ایمانزادهیش ساخته و تدویشاپیه پکاست  ییهانمونها به کشده و ات

و نقشه  یابیرد بیناند. گفتهاز مفهوم نقشه گذاری سخن  ،خود تحت عنوان ریزومدر مقاله  (۱۹۸۰) دلوز و گاتاری

شده  یبندقطبشد،  یکدگذار یساختارهابر اساس  یابیردمبتنی بر  یهاتی. فعالگذاری تقابل آشکاری وجود دارد

 صورتبهنقشه گذاری بیشتر بدون اهداف از پیش تدارک شده و  کهی. درحالردیگیمو از پیش آماده شده، انجام 

مناسبات سوژه و ابژه و هر نوع  هرگونهاش از گینقشه گذاری در پیچیدگی و گشوده. ردیگیمانجام  نفسهیفی تجربه

 Deleuze and) غایات از پیش تعیین شده آزاد است. منطق درختی در واقع منطق ردیابی و بازتولید هستند

Guattari, 1987, 12.). 

و محتوای آن و یا  گذشته خیتار ۳۹، خالقیت نه باز تولید و بازنمایییکشنقشهکه در نگاه  گفت توانیمبنابراین 

آن را با معیارهای  توانینمایی است که ه شده، بلکه نوعی تولید نوآورانهترسیم آن بر اساس قواعد از پیش پذیرفت

مختلف  ییهاحوزه در شتریبهر چه  هاییهمگرا به دنبالدلیل اینکه ما همیشه . دمفروض و از قبل مقبول سنجی

حساس شدن برای  یجابههستیم نه خالقیت واگرا، این است که  آموزشی و تربیتی یهابرنامهزندگی و بخصوص در 

تحت عناوین مختلف اعم از نقشه  ،که دیگران قبل از ما میشیاندیممکانی که در آن هستیم، به اهدافی  کردنتجربه

و ما نیز بر اساس قاعده نشان یابی از آنها  برای ما ترسیم نمودند... ، سند تحول بنیادین و اندازچشمسند  ،جامع

 .میکنیمپیروی 

         
 اهموار به فضای هموارنچرخش از فضای  -3       

 ۴۰آن را فضای شیاردار و یا ناهموار توانیمی هستند که تربیتی سنتی و متافیزیکی برخوردار از فضاهای یهانظام

فضاهای ناهموار، فضاهای سرشار از خطوط و مسیر محدود و مشخصی هستند که متربی یا مربی باید از آن . نماید

که  شوندیمتعریف و تعیین ... دینی، فرهنگی و ، مبانی فلسفی، اجتماعی، علمی ریتأثتحتاین فضاها . عبور نماید

 یهاتی. فعالکنندیمو نظامات پداگوژیک مشخص و متعین جلوه  هاروشدر قالب اهداف، مبانی، اصول،  عموما  

وجود حدود و ثغور . باید منطبق با آن و بر اساس سرشت آن فضا صورت عمل به خود بگیرند القاعدهیعلتربیتی نیز 

. است تیوتربمیتعلکمیت فضای ناهموار در حا اقتضائاتی تربیتی از جمله هاتیفعالو قلمرو مشخص برای 

ارزیابی کارکرد  فیوککمفضای ناهموار یعنی وجود حدود و ثغور و قلمرو برای عمل تربیتی، چنانکه  گریدعبارتبه

 تربیتی مربی و متربی نیز به میزان انطباق آن با حدود و ثغور تعیین شده بستگی خواهد داشت.

موانعی هستند که امکان خروج متربی یا مربی از مرزها و حدود و ثغور تعیین شده را  فضای ناهموار در واقع در حکم

خواه این خروج برای تحقق عالئق و امیال متربی و مربی باشد، خواه برای تجلی اراده ورزی آزاد و خواه ، دهندینم

چنین فضایی امکان انتخاب یا  در. برای تحقق حق انتخاب یک هدف یا محتوی یا روش از میان دیگر موارد آن باشد

 آنهاو مربی و متربی باید در درون قلمرویی که برای  شودیمعدم انتخاب برای مربی و متربی تا حدود زیادی محدود 

تعریف شده است، عمل کنند و هرگونه خروج از آن قلمرو به معنی خروج از حدود و ثغور تعیین شده است که با 

                                                           
3 9 -Representation 
4 0 -Striate space 
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نام دیگر  ی. ساختارشکنسو و نیات و مقاصد نظام تربیتی از سوی دیگر در تضاد استرسالت مربی و متربی از یک 

اسناد باالدستی نیز در تولید فضاهای ناهموار بسیار نقش اساسی را دارا . و ثغور است حدودخروج از فضای مبتنی بر 

خود اسناد باالدستی نوعی فضای ناهموار است که برای متربی و مربی و دیگر کنشگران تربیتی  گریدعبارت. بههستند

انطباق آن عملکرد با قلمرو اسناد  چندوچونبه این معنی که ارزیابی عملکرد کنشگران تربیتی با . تدارک شده است

 .شودیمباالدستی سنجیده 

ه ب، اهای ناهموار استکه از خصایص حاکمیت فض تیوتربمیتعلکنترل کنشگری کنشگران  منظوربهتولید قلمرو 

دارک تین شده، وجود اهداف از پیش تعی. پتانسیل واقعی مربی و متربی به حدود آن قلمرو است یمحدودسازمعنی 

 ام تربیتیکم خط قرمز نظعدم ورود به بعضی مقوالتی که در ح، باید آن را یاد بگیرد ناچاربهمحتوایی که متربی 

 یتوجهیبندارد، ، ارزیابی تحصیلی و پیشرفت متربی بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و استاشوندیممحسوب 

 گذارانهارزشنظام  وجود، درسی و آموزشی یهابرنامهبه عالئق واقعی متربی در کسب علم و دانش و یادگیری بعضی 

 ر انقیاددتربی را مفضاهای ناهمواری هستند که به نحوی  همه در حکم... اخالقی منبعث از مبانی فلسفی و دینی و 

وجود  که امکان عبور از آن کنندیممتربی، سقف تعیین  یهایتوانمندبرای رشد  گریدعبارتبهو  دهندیمخود قرار 

، بانتخا حق، زادوجود چنین سقفی به معنی تعیین حدود برای رشد اعم از رشد عالئق، توانمندی، اراده آ. ندارد

 و ... یریپذتی، مسئولداشتن اختیار واقعی در انتخاب

در تربیت است. فضای هموار، نوعی سیالیت،  ۴۱اما فضای دیگری که باید به اهمیت آن اعتراف نمود، فضای هموار

 فضای هوار همچون بیابانی است که انتها ندارد و. میکنیمقلمروهایی است که ما در آن زیست  ییانتهایبگشودگی و 

بیابان از یک سو و  یانتهایبنسبت بیابانگرد با بیابان نسبت گشودگی . است ۴2دائم در آن بیابانگرد دائم در حال شدن

رفتن خود را به  دگرابانیبو نه  شودیم ابانگردیبنه بیابان مانع رفتن . رفتن مدام بیابانگرد از سویی دیگر است

 (.Champollion,2014:59) .کندیمحدودی و ثغوری محدود 

مکن جهات م اجازه حرکت در تمامی جستجوگرانفضای مجازی خود امروزه یک فضای هموار است که به کاربران و 

ر اسناد دبه اهدافی که . شودینممحدود  شودیمدیگر متربی به محتوایی که در نظام رسمی آموزشی ارائه . دهدیمرا 

. شودینمد، محدود که در مدارس برای یادگیری وجود دار ییهاروشبه . کندینمتعبیه شده است بسنده  یباالدست

هویت  یهایژگیوکه با  کندیمهویتی را کسب . شوندینمدر مدارس ارائه  عموما که  کندیمرا تعقیب  ییهاآرمان

 یهارنامهبوجود در وجود قلمرو و حدود و ثغور م لیبه دلاستعدادها و عالیقی که . رسمی متفاوت و حتی مغایر است

 . شوندیممدارس امکان بروز و تجلی ندارند، در فضای هموار مجازی متجلی و برآورده 

با ایجاد فضای دمکراتیک،  کهینحوبهکارکرد سیاسی را نیز داراست  ،فضای هموار مجازی عالوه بر کارکرد تربیتی

محیط مناسبی را برای نقد و فضای ناهموار است،  مدنظرکه  گونهآنتحکیم هویت جمعی مشترک  یجابه

رویکرد فضای،  یهایژگیواز  .سازدیمو زمینه تربیت شهروند انتقادی را فراهم  سازدیمپرسشگری انتقادی فراهم 

ند ی. برآباشدیمر شده است ین تعبیو تبا ۴۳م تضادیه به تعلکا آنچه یمتضاد  یهادهیاان طرح کفراهم نمودن ام

                                                           
4 1 -Smooth space 
4 2 -Becoming of becoming 
4 3 -Teaching Conflict 
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ن یز و همچنیدگاه افراد نسبت به همه چی، اختالفات و تضاد در دهاتفاوتت یجز تقو یزی، چیاناتکن امیگسترش چن

در  کهیدرصورتست. ین آموزاندانشدر رفتار  ییت روند واگرایتقو یو به عبارت هایناسازگار، هایناهمگنت یتقو

 حساببهفرآیند ن ی، از جمله اهداف ایرکو ف یرفتار ییت به سمت همگراکت سنتی و رسمی، حریتربفرآیند 

 .(Gerald,1994) .دیآیم

 یسوبهاز فضاهای ناهموار  ریناپذاجتنابمتافیزیکی با چرخش  - تربیتی سنتی یهانظام رسدیمبنابراین به نظر 

مرجعیت نظام تربیتی سنتی در  رفتنازدستآن  نیترمهمکه  شوندیمفراوانی روبرو  یهاچالشفضای هموار با 

ژیک های پداگورآیندفکانون اصلی  عنوانبهو در نتیجه جایگزینی فضای مجازی  موردنظرتدارک روندهای تربیتی 

 است.

 "فلسفه فناورانه تربیت"به  "فلسفه تربیت فناورانه"چرخش از -4       

 تیوتربمیتعلفالسفه  یهابحثمناسبات بین فناوری و تربیت از جمله مقوالتی است که جایگاه مهمی را در سلسله 

. ، رویکرد تربیت فناورانه استتیوتربمیتعلدر میان فالسفه  خصوصنیدرارویکرد غالب . به خود اختصاص داده است

نگاه . دیآیمابزاری است که برای تحقق اهداف تربیتی بکار  ثابهمبهتصور این دسته از فالسفه در باره فناوری، فناوری 

ابزار  عنوانبه صرفا است و  طرفیببه فناوری به این معنی است که فناوری امری خنثی و ۴۴ابزار انگارانه  صرفا 

؛ داده شود و بنابراین الزم است به متربیان نحوه بکار گیری صحیح و مناسب آن آموزش ردیگیمقرار  مورداستفاده

فناوری در جهت تحقق  یریکارگبهفلسفه تربیت فناورانه نیز یعنی در خصوص چرایی، چگونگی و چیستی  نیبنابرا

 تیوتربمیتعلبیشترین میزان و حجم مباحثی که امروزه در میان فالسفه . شود یپردازهینظراهداف تربیتی گفتگو و 

سند تحول  که. چناناست افتهیاختصاصاستفاده از فناوری در تربیت  چندوچونبه ، وجود دارد خصوصنیدرا

 یریکارگبهنیز به تربیت فناورانه اشاره نموده است و آن را به معنی آموزش متربیان برای  وپرورشآموزشبنیادین 

 دانسته است.... مناسب و مطلوب ابزارهایی چون اینترنت، مولتی مدیا و 

 و یمترب ایربر و کا تیعامل نیاز خود ندارد و ا یمستقل تیهو چیه یفناورانه ، فناور تیترب یفلسفه  کردیدر رو

ابزار  ،کند  یمانگونه که فکر  یاست و آدم یفکر آدم دهییتماما زا یبخشد.فناور یم یاست که به آن معن یمرب

 یتیموضوع ابزار یبرا گریاستفاده از آن ابزار فارغ شده است، د ازکه  یکند و هنگام یمناسب آن فکر را درست م

 یمعن نید.به ااده شوصدا هستند و تنها منتظرند تا از آنها استف یو ب یساکت، خنث یها مصنوعات ی.فناورستیقائل ن

از  استفاده یراب محض تیکاربر است که عامل نیا انیم نیندارند و در ا تیبا ترب یدار ینسبت معن چیها ه یفناور

 گرید ییز سواود و داده ش یاز فناور نهیالزم جهت استفاده به یکه به کاربر آموزش ها ستیرا داراست وکاف یفناور

 خصوص معطوف شود.  نیدر ا یمترب تیبه ترب زین یتیترب استگذارانیتوجه س یتمام

 یهایفناور یهاجلوه مثابهبه نیز مجازی یهارسانه جمله از نوین هارسانه ،"فناورانه تربیت یفلسفه" رویکرد در

 به مربوط مفروضات و باورها برای خوبی خادم که است این رودیم رسانه از که انتظاری. هستند موردتوجه نوین

 دیگر عبارتی به. هستند متعلق رویکرد این به معتقدند، رسانه یک مثابهبه اینترنت کنترل به که کسانیباشد و  دانش

 نظر در است،...  و دینی و فلسفی مفروضات و مبانی از برآمده خود که تربیتی دانش و تربیت از تعریفی ابتدا در

                                                           
4 4 -Instrumental 
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 .گرددیم انتخاب آن مناسب رسانه سپس و شودیم گرفته

 فناوری که سازدیم تبادرم ذهن به را معنی این ،دیآیم میان به سخن فناورانه تربیت رویکرد از هرگاه اساسنیبرا 

 فناوری یک تخابان دارد قرار عام به طور ما فلسفی مفروضات و خاص به طور معرفت و دانش به ما نگاه سایه زیر

 (.۱۳۹7سجادی،) است خاص ذهنی مجموعه یا بینیجهان نوع یک بیانگر خاص

اساسی در ماهیت و هویت و کارکرد  یهایدگرگون رسدیمنوین همچون فضای مجازی به نظر  یهایفناوربا ظهور 

مختص به خود را تولید  یهامؤلفهنوین مجازی امروزه تا آنجاست که  یهایفناورکارکرد . است دآمدهیپدفناوری 

بین انسان و  گرانهیانجیمنقش ، ،مناسبات انسانی مجازی۴۶هویت فناورانه یا دیجیتال ،۴5اعم از دانش فناورانه. کندیم

 فناورانه و روشنگری دیجیتال.۴7 یشناختیهستبعد ، محیط

عرضه  یدیجد هویرا به ش عتیو طب میرا بشناس عتیتا ابعاد ناشناخته طب کندیبه ما کمک م یامروز یتکنولوژ 

 تعیطب کی خود زیدانستن ن یبرا یمثابه راهبه ی. تکنولوژمییکشف نما عتیرا در باره طب یدیجد قیو حقا میینما

 یراه"مثابه به یوژ. چرا که تکنولردیگیقرار م وتمتفا یمعرفت تیموقع کیانسان در  یتکنولوژ نیاست. در ا دیجد

ا بود، ام عتیطب از دیبه دنبال الگو گرفتن و تقل میقد یرا داراست. تکنولوژ دیجد تیماه کیخود  "دانستن یبرا

 کین را در انسا قیطر نیو از ا دهدیار مکننده منابع قرفراهم کی گاهیرا در جا عتیدر مقابل، طب دیجد یتکنولوژ

 ییهایهست و دهایدما پ عت،یاز طب دی. در تقلدهدیفرق دارد، قرار م یدیتقل عتیکه با طب یعتیطب یت معرفتیموقع

، یاستهه وگاهریاز جمله ن نیامروز کی. اما در محصوالت تکنولوژمیکنیکه قبال  وجود داشته است را آزمون م

 . شوندیخلق م نینو یهایژواسطه تکنولوبلکه به ستندیاز قبل موجود ن زیو.. ... همه چ هایسازهیشب

 محسوب هاانسان یورزتجربه برای یانهیزم خود، واقعیات با هاانسان روابط تنظیم بر عالوه نوین یهایتکنولوژ

 فرهنگی اعمال و علمی دانش، تفسیری یهاارچوبهچ ایجاد در اساسی نقش امروزه یتکنولوژ این بر عالوه. شوندیم

" ،"Nano"، "Bio" بر مشتمل ییهایتکنولوژ .کنندیم ایفا Info" "Cogno" و   در بیشتری و فراتر نقش ، 

 ایفا فناورانه، شده تعریف قبل از معیارهای اساس بر هاآدم شناسایی بر مبتنی صرفا  نه اشینم -ن انسا روابط برقراری

 این بر( ۱۹۹۹) اسلوتریک پیتر. هستند ۴۸زمینه صرفا   از بیشتر چیزی و هستند تعامل در هاانسان با که چرا. کنندیم

 خارجی هایتکنولوژ این. کندیم طراحی فیزیکی سطح در مجددا   را یموجود آدم امروز یهایتکنولوژ که است باور

 برای عصبی کاشت از بیشتر چیزی روابط این. هستند (آدمی درون در) درونی بلکه، نیستند محیطی یا

 در بشنود، بعد به آن از تواندیم شنوایی، یهاعصب کاشت با ناشنوا انسان وقتیمغز است.  در عمیق یهایسازهیشب

 (.Verbeek ,2008:387) اندیناگسستن هم از که دیآیم به وجود یتکنولوژ و انسان بین پیوندی واقع

 است مرتبط فلسفی مفروضات به کامال  بلکه نیست، خاص و مجزا صنعت یک صرفا  وب جمله از مجازی فضای امروزه

 محسوب نیز فلسفی پیشرفته پروژه یک عنوانبه دیگر سوی از هم و دانندیم فلسفه ادامه سو یک از را آن حتی و
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4 8 -Context 
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 ۴۹"دیجیتال روشنگری" دوره را حاضر دوران یاعده چنانکه. کندیم کمک دانش از زدایی مرکز به که شودیم

 (.Bus and Carmpton, 2012) انددهینام

 انسان هویت و رتفک، شخصیت رفتار،، ادراک ،شودیم جادیا فناوری قیطر از هک یوساطت و یاز فناور استفاده در

 واسطه صنوعاتم. ردک انکار جهان و انسان نیب در را فناوری یاواسطه نقش توانینم و شودیم یدگرگون دچار

 زین ردهندهییتغ بلکه ،ستندین ارک ای روین کی یهدهندانجام و کنندهمنتقل فقط هاآن. صرف یلهیوس نه هستند

 بلکه ،برسد هدفش به تا شودینم ریمس رییتغ کی وارد صرفا   مصنوعات با وندیپ در انسان گر،ید یعبارت به. هستند

 تغییر اب (.Ihde, 2009) خواهد شد دیگر هویتی با و گریید موجود به لیتبد و کندیم رییتغ زین وی خود

 که دارد جا، ردیگیم صورت نوین یهایفناور یگرواسطه واسطهبه آدمی تفکر و رفتار و هویت در که یریناپذاجتناب

 نام به همآن تیوتربمیلتع فلسفه برای نوینی رویکردی درانداختن پی در نیز تیوتربمیتعل فلسفه حوزه اندیشمندان

 نهفناورا فلسفه تدوین هضتن به ورود اساسی اما مقدماتی راهکارهای از یکی. باشند تیوتربمیتعل ”فناورانه یفلسفه"

 مثابهبه فناوری "پارادایم یسوبه حرکت و "خنثی ابزار مثابهبه فناوری " پارادایم از کردن کوچ نیز تیوتربمیتعل

 از که است تیوتربمیعلت این ، "میانجی و واسطه مثابهبه فناوری " پارادایم در جهان است. و انسان بین واسطه

فناوری  دریچه از تربیت به نو نگرشی یعنی نیز تربیت فناورانه یفلسفه رویکرد و شودیم نگریسته فناوری دریچه

 است.

 فناورانه به فلسفهه نوین مجازی و در نتیجه با چرخش از فلسفه تربیت فناوران یهایفناوربا غلبه  رسدیمبه نظر 

، تربیت ناورانهماهیت سیاستگذاری در تربیت نیز دچار دگرگونی اساسی شده و باید برای مبانی فلسفه ف، تربیت

ظام سنتی و نطرحی که بدون شک با . و محتوای پداگوژیک آن نیز طرحی نو در انداخت ها، روشاصول، اهداف

 در چالش خواهد بود. تیوتربمیتعلمتافیزیکی 

 

 نتیجه گیری

وجود و حیات آدمی  ریانکارناپذبلکه به بخش  ،مستقل از هویت آدمی نیست یامقولهامروزه فناوری بدون شک 

در نگاه ابرازی به فناوری، این آدمی بوده است که سعی کرده است آن را چنانکه مطلوب  . اگرچهتبدیل شده است

بین  یگریانجیماما امروز فناوری عالوه بر نقش . دیپسندیمآن را مدیریت نماید که خود  گونهآنبکار گیرد و  داندیم

حقایق  هویت و ،روشنگری دیجیتال، خلق تجربه نو، خود عامل خلق مفاهیم، مرکز زدایی از دانش ،انسان و محیط

خلق . نیز از جمله کارکردهای وجودی فناوری است 5۱فناوری، اکتشاف 5۰عالوه بر جنبه انکشافی . جدید است

امتزاج ، نوین، ارائه تعریف جدید از آدمی و هویت او یهای، پداگوژجدید یهاطیمحاهیم نو در تربیت، خلق مف

، کندیمکه ایجاد  ییهاچرخشاز جمله کارکردهای فناوری نوین است که با ... فناوری با رفتارها و شخصیت آدمی و 

ایجاد  تیوتربمیتعلرا برای  یاخالقانهجدید و  اندازچشمتربیت سنتی و متافیزیکی را به حاشیه رانده و  یهاانگاره

                                                           
4 9 - Digital Enlightenment 
5 0 - Revealing 
5 1 -Discovery 
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 از یک سو و سیاستگذاران تربیتی از سوی دیگر قرار گیرد. تیوتربمیتعلفالسفه  موردتوجهکه باید  کندیم

 

 منابع

 ،۴7 یهدور ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش ،یانتقاد کیتیدر ژئوپل یگفتمان یقلمروساز یهامؤلفه(عناصر و ۱۳۹۴رسول )، یافضل

 .۱۳۹۴ زییپا ،۳ یهشمار

 .ینشر ن: تهران، محمد رضا آخوند زاده یهترجم ست؟ی( فلسفه چ۱۳۹7) کسیفل ،یو گتار لیدلوز، ژ

 یآن برا یهاداللتقد ندلوز و  لیژ یشناختمعرفت دگاهید لیو تحل نییتب (۱۳۹۱) یعل، زادهمانیاو  یمهد دیس، یسجاد

 .۴شماره  .۸دوره ، الزهرا دانشگاه، یتیترب نینو یهاشهیاند فصلنامه، تیوتربمیتعل

 .رانیا یتیر نظام تربد یاستگذاری: نقد گفتمان ستیترب« فلسفه فناورانه» ای« فناورانه تیترب»فلسفه  (۱۳۹7) سید مهدی، سجادی

 2شماره . و زمستان زییسال هشتم پا تیوتربمیتعل یمبان نامهپژوهش
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ید بر کدهای اخالقی با تأکتنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی و ارائه 

کهای مودوره  
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 یدهکچ

بر  یدکبا تأ القیدهای اخکبررسی تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی و ارائه هدف پژوهش حاضر،       

جی نی و روش استنتاپژوهش حاضر به روش تحلیل فلسفی و از نوع تحلیل مفهومی و زباباشد. می کهای مودوره

تبار اهش اعک، حباب )تورم( نمره، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد؛ گسترش عدم صداقت علمی

دهای کترین هممقی آموزش مجازی در آموزش عالی است. تنگناهای اخال نیترمهمنقض حریم خصوصی ها، ارزیابی

ن، رامت انساکبری، ، مساوات و براکادمیکاخالقی آموزش مجازی نیز شامل الزام به رعایت عدالت و انصاف، صداقت آ

ی کفیزی ه به علت عدم حضورکرد کگیری توان چنین نتیجهباشد. در پایان میحریم خصوصی و آزادی فراگیران می

جایگاه  القی ازان الگوگیری اخالقی از استاد، تربیت اخکالس و دانشگاه و نبود امکدان و دانشجویان در استا

ر دتوان اخالق را ور میکدهای اخالقی مذکخوردار نیست، اما با تعهد و پایبندی به ای در آموزش مجازی برشایسته

 آن نهادینه نمود. 

 .کد اخالقی، موکلی، ، اخالق، آموزش مجازی، آموزش عاتنگنا لیدی:کواژگان 
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 بیان مسئله 

در آموزش عالی بوده و  یپوشچشمرقابلیغناپذیر و کاکرونا ویروس، آموزش مجازی بخش انفکدر دوران شیوع 

های مجازی به وقوع آموزش ه در حیطهکهای نوظهوری ی از پیشرفتکیها نتوانستند آن را نادیده بگیرند. دانشگاه

( بوده ۱کهای مجازی آزاد انبوه )مواند، دورهوشیدهکیافته در طراحی و اجرای آن شورهای توسعهکپیوسته است و 

 کنام و گذراندن یه برای ثبتکاند، چرا ردهکآموزش را دگرگون  ه حوزهکای هستند های تازهها پدیدهکاست. مو

 صورتبهآن هزاران نفر  الس و دورهکامال  مجازی و رایگان بوده و در هر کز نیست، نیازی موردنیاهیچ پیشدوره 

 .(Kennedy, 2014)نیاز دارد  پرسرعترایانه و اینترنت  کحضور دارند و تنها به ی زمانهم

های دنیا قرار و دانشگاه مؤسساتبسیاری از  موردتوجهنوین آموزشی مجازی  شیوه عنوانبهها کمودر دهه اخیر، 

های امال  آنالین بودن و ...( و جذابیتکپذیری، رایگان بودن، انات جدید )انعطافکگرفته است و به دلیل داشتن ام

(. Allen & Seaman, 2013)است  رشددرحال سرعتبهقرار گرفته و  کادمیکتحصیل آ متقاضیان ادامه موردتوجهفراوان 

تنوع قومی، نژادی،  بهباتوجهالمللی هستند و دارای پتانسیل دسترسی به مخاطبین بینها در آموزش عالی کمو

، برقراری سیاست توازن میان انتظارات نیآنالهای یادگیری فرهنگی، مذهبی، زبانی و ... دانشجویان در محیط

ی و َمنِشی نظیر دانشجویان از رفتارهای اخالق کدر نحوه مختلف دانشجویان و استادان و همچنین مطالعه

های یادگیری مجازی مهم است و بررسی این موضوع نیازمند پرسش فلسفی است پذیری در محیطمسئولیت

(Lengel, 2004: 25 .)صورت ه قرار باشد بهکی خود پایبند هستند، اما هنگامی اگرچه مدرسان به مبانی اخالقی حرفه

ن کمم بیترتنیابهروبرو شوند.  چهرهبهچهرهفاوت با آموزش ن است با مسائل دیگری متکنند، ممکآنالین تدریس 

ه مرتبط با موارد زیر است: نفوذ سیاسی و اجتماعی، تنوع کشود  های اخالقی جدیدی برای مدرسان ایجاداست تنگنا

 & .Zembylas, M)اف دیجیتالی و آداب معاشرت کفرهنگی، تعصب و سوگیری، تنوع جغرافیایی و یادگیری، ش

Vrasidas, 2005). 

 آموزش مجازی هکثر رهبران آموزش عالی معتقدند که اکشود اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از اینجا ناشی می

ر بر دهای آموزش عالی را ثریت دورهکروز ا که یکرشد و گسترش خودش را ادامه خواهد داد تا زمانی ها( ک)مو

 تبادقود تا شند، احتیاط باید انجام کهای عرفی میخارج از شیوه شتاببهه هر چیزی شروع کزمانی  نی؛ بنابرابگیرد

 ه عمل آیدبهای اخالقی آن احتیاط الزم به جزئیات و جهت نیروی وارده توجه شود. در نتیجه باید در مورد جنبه

(Allen & Seaman, 2014).  ،شد و توسعه ره ک )از جمله ایران( توسعهدرحالشورهای کدر بسیاری از از سوی دیگر

می در کخالقی بسیار دهای اک یطورکلبهآموزش مجازی در مراحل ابتدایی است، تنگناهای اخالقی آن ناشناخته و 

الی و های اخالقی آموزش مجازی در آموزش عبررسی تنگناپژوهش حاضر، هدف  نی؛ بنابراخوردمورد آن به چشم می

 باشد.می دهای اخالقی آنکارائه 

 

 
                                                           
1 - Massive Open Online Course (MOOC) 
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 پژوهش  سؤاالت

 ؟اندکدامها کید بر موکاخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی با تأ تنگناهای نیترمهم -

 ؟اندکدامها کید بر موکدهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی با تأک نیترمهم -

 

 نظری  چارچوب

ت، جنس و یبرابر و بدون توجه به مل صورتبههمگان  یبرا یآموزش یهااستیس یاجرا یاخالق در آموزش به معنا

ش استفاده از یل افزایاست. در طول دو دهه گذشته، به دل یجسمان /یروان یهایا ناتوانی یکیدئولوژیا یهاتفاوت

 ,Zembylas, M. & Vrasidas)مرتبط با آن شده است  یمسائل اخالق یرو یها در آموزش عالی، توجه خاصکمو

ها ه سازگار با فرهنگ آنکد( هستند کاخالقی ) یهایازمند چارچوبین نیرندگان آنالیادگیدر نتیجه، اغلب  .(2005

ن دانشجویان، بهبود یجاد احترام و تحمل در بیدر آموزش مجازی منجر به ا ید اخالقک درنظرگرفتن هکباشد، چرا 

 (.Lengel, 2004: 25) گرددین شده مییش تعین از پیو تعامل بر اساس قوان یروابط مدن

 

 های( پژوهش )روش

نتاجی وش استپژوهش حاضر به روش تحلیل فلسفی و از نوع تحلیل مفهومی و زبانی، تحلیل منطقی فرارونده و ر

 انجام شده است. 

 

  هاافتهی

 یل است. ها به شرح ذکهای اخالقی آموزش مجازی در موتنگنا نیترمهم

 کادمیکصداقتی آگسترش بی-1

پذیری حتی به پنج اصل صداقت، اعتماد، انصاف، احترام و مسئولیت وچراچونیبصداقت علمی عبارت است از تعهد 

علم و دانش و  یه بر آموزش و روند آن، پیگیرکهرگونه فعالیتی را  کادمیکصداقت آمجمع  ترین شرایط.در بحرانی

 الیف، ارائهک، سرقت ادبی، جعل تیبردارپیکتقلب،  همچون؛رد دانشجویان تأثیرگذار باشد کارزیابی منصفانه از عمل

تحصیلی و عدم  یهاتخلف آزمون را در زمره یبه دیگران حین تقلب، دستیابی به محتوا کمکجعلی،  کمدار

عدم صداقت علمی  (. ,2008Schmelkin & et al,  ;1999Center for Academic Integrity) دهدمی صداقت علمی قرار

 .۶اطالعات نادرست و ارائه 5از فناوری سوءاستفاده، ۴، سرقت ادبی۳اریک، فریب2مختلفی دارد. نظیر تبانیال کاش

                                                           
2 - Collusion 
3 - Deception 
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 مورد است الس یا حضور در آزمون و یا هر دوکت در کدانشجوی دیگر جهت شر ک: به معنی انتخاب یتبانی -

(Stuber-McEwen, Wisel, & Hoggatt, 2009) .داشته باشد؛ تقلب دیجیتالی و تبادل ل کتواند دو شتبانی می

 اطالعات.

ت طرفین اری دیگر رضایکه اوال ؛ در فریبکاری و تبانی در آموزش مجازی در این است ک: تفاوت فریباریکفریب -

و  الیف محولهکت دقانهنجام صاه با استاد و یا دیگران در مورد اکاز انجام عمل در میان نیست، ثانیا ؛ دانشجو توافقی را 

ها و مطالب برداری از یادداشتپیکاری عبارت است از کهای فریبنمونه نیترمهمند. کشیا ارزیابی بسته است، می

های باالتر در های دانشجویان ترماز مربی شخصی و ارائه یادداشت گرفتنکمکدانشجو بدون اجازه،  کدرسی ی

 .(Dietz-Uhler, 2011)نشجو و مربی ها و یا آزمون پایانی بدون اطالع داالسک

گران با نام خود، از طریق ید یهاا نوشتهیها دهیاز ا به معنی استفاده 7ریکیت فکنقض حقوق مال :یسرقت آثار ادب -

 .(Ko & Rusan, 2010)نام نویسندگان اصلی است  حذف

 پرزحمتالیف کوظایف و ت ندورزدهایی را برای ن است فرصتکدانشجویان ممبرخی از  از فناوری: سوءاستفاده -

های قابل تواند بهانههای متعدد آن میه اختالل اینترنتی و قطع و وصل شدنکگیرند نند، مثال ؛ یاد میکخود پیدا 

 الیف در زمان مقرر باشد.کقبولی برای انجام ندادن ت

 تورم )حباب( نمره -2

و  ستادان مدعوثر اکدر سطح آموزش عالی است. ا رشددرحالل کمش کهای مجازی حباب نمره یه در آموزشامروز

نند و کم کشان را به در دانشگاه محه موقعیتکاشند بن است نیاز داشته کوقت، بدون امنیت شغلی هستند و ممپاره

زوه، جاز همان  ه دانشجویان داده وآسانی را ب ه جزوهکای گونههستند. به ترباگذشتتر و بنابراین در دادن نمره مالیم

ه حباب ک. واقعیت این است (Schutz, Drake, & Lessner, 2013)آورند شان به عمل میهایی را از دانشجویانارزیابی

ند، بنابراین کاحساس محق بودن  ه دانشجوکشود دهد و باعث میاهش میکنمره استانداردهای یادگیری را 

  دهد.اذب پیشرفت را دانشجویان میکحس  کدهد و یاهش میکهای خود را تالش

 هااهش اعتبار ارزیابیک -3

و ضروری  ها مهمهای دانشجویان برای حفظ و نگهداری اطالعات و سنجش میزان یادگیری واقعی آنارزیابی آموخته

نند کنند و تقلب میکاظر نداشته باشد، از این مزیت استفاده میها مراقب و نه امتحان آنکاست. دانشجویان زمانی 

(Harmon, & Lambrinos, 2008)نهایم ک. وا(Wachenheim, 2009)ر دو رد دانشجویان را دک. در پژوهش خود، عمل

ه کرد. وی دریافت کسه ( در امتحان نهایی با حضور مراقب و ناظر مقایچهرهبهچهرهالس مجازی و سنتی )ک

 اند.ردهکس مجازی در امتحان عمل الکبهتر از دانشجویان  یتوجهقابلطور به چهرهبهچهرهالس کشجویان دان

                                                                                                                                                                                     
4 - Plagiarism 
5 - Technology manipulation 
6 - Misrepresentation 
7 - Intelectual property rights 
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 نقض حریم خصوصی  -4

 -و ش ارتباط دانشجیاندازد، افزایدانشجو و استاد را به خطر م یم شخصیه حرک یامسئله آموزش مجازی در حوزه

 یش از حدیو ب گاهیوبگاه یهان است باعث ارتباطات و مزاحمتکهاست، لذا ممآن یدائم بودندردسترساستاد و 

مثال ؛ دانشجویان انتظار د، یآیبه شمار م یاحترامیب یاستاد نوع -و دانشج یبه حقوق شخص ه عمال  نسبتکشود 

 Community College)ها از جمله تعطیالت آخر هفته در دسترس باشند زمان همه شان درنه مربیاکدارند 

Research Center, 2013). 

 

 دهای اخالقی در آموزش مجازیک

ان یمرب یرا برا ییهاه دستورالعملکهستند  یاحرفهو اهداف  هاارزشدر آموزش شامل  یو رفتار یاخالق یدهاک

 است:ل دهای اخالقی در آموزش مجازی به شرح ذیک نیترمهمدهد. یردشان ارائه مکعمل بادررابطه

د ین بااربران در تمام نقاط جهاکامروزه، همه  اینترنت و آموزش: رعایت عدالت و انصاف در دسترسی به - د اولک

ارند و د یافکبع ه توان و مناک ین افرادید بیآموزش مجازی داشته باشند. با هکسان به اینترنت و شبکی یدسترس

 ه ندارند تعادل برقرار شود.کها آن

رون ددر  کیادمکاست صداقت آیس توسط فراگیران، مدرسان و مسئوالن: کادمیکصداقت آ رعایت - د دومک

د یگیران بافرا د و همهآن بحث و گفتگو گرد بادررابطهح داده شود و ید در شروع دوره توضیمجازی با یریادگیط یمح

 شوند. کیادمکصداقت آ یهااستیت سیو رعا امضاملزم به 

 زی آموزش و یادگیری از طریقدر آموزش مجا کهییازآنجا :برابری در آموزش مجازیرعایت مساوات و  - د سومک

مالی  دودیت و مسائلانات به دلیل محرومیت، محکن است برخی به این امکگیرد مماینترنت و رایانه صورت می

 ت.تالی اسدیجیاف که این موضوع با اصل مساوات و برابری منافات دارد و نشانگر شکدسترسی نداشته باشند 

طا متعال به برترین مخلوق خود ع ه خداوندکرامت گوهری است کرامت انسان: کالزام به احترام به   - د چهارمک

از  ن استکرده است و انسان بدون این موهبت نه وجودی داشته است و نه ارزش وجودی. در آموزش مجازی ممک

 را رد و هی انسانه ارزش معنوی و الکو انتشار محتواهایی  رامت انسان نقض گردد، مانند تولیدکطرق مختلف اصل 

 به تمسخر بگیرد،

ت ینند و هوکیدا میحضور پ جیتدربهان یوالس مجازی دانشجک کیدر  احترام به حریم خصوصی افراد:  - د پنجمک

ت، یشخص ییاسابه شنان یدانشجو بیترتنیابهشود. یم ییالس شناساک یر اعضایها در خالل تعامالت آنان با ساآن

د یحث باب ییوفاکها و شدهیتبادل آزاد ا یزیریپ یپردازند. اعتماد برایمجازی م صورتبهشان یهادهیباورها و ا

 ن شودیتضم
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ه اعمال ک عملکرددر طراحی محیط آموزش مجازی باید طوری رعایت آزادی و خودمختاری فراگیران:  -م د ششک

با  ی ابزاری شود و در برخوردتفادهنباید از دیگران برای رسیدن به غایات شخصی اسای عام باشد و این اصل قاعده

 ها احترام بگذارنددیگران باید به آزادی و خودگردانی آن

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

د خی ابعاربتضعیف  اربرانش را به بهایکآموزش مجازی از نظر فلسفی و اخالقی خنثی نیست و برخی از ابعاد زندگی 

در  و دانشجو های متعدد، در آموزش مجازی شاهد فقدان حضور واقعی استادرغم فرصتند. علیکدیگر تقویت می

ی اخالق یاهش الگوگیرکننده شدن ارتباطات و تعامالت مجازی و کدیگر بوده و این فقدان موجب شکبرابر ی

واقعی  استادان و دیگر دانشجویان در محیط توانند ازشود، در نتیجه دانشجویان نمیدانشجویان از استاد می

 الگوگیری اخالقی داشته باشند. 

نسانی او  یاخالق یهاج ارزشیانتقال و ترو یرا برا یمناسب و سالم یدر مجموع اگر آموزش مجازی نتواند فضا

نده قبول یآ ند درکر عمل نمدامدار و ارزشاخالق یانیه پرورش دانشجوک یند و همسو با اهداف آموزش عالکفراهم 

ی اخالق دهایکر سؤال خواهد رفت. به همین دلیل یز یت آموزش مجازی در آموزش عالی از لحاظ اخالقیصالح

ها توان با رعایت آنه میکجازی تدوین و پیشنهاد شده است های اخالقی آموزش ماهش تنگناکخاصی جهت 

 را افزایش داد. های اخالقی آناهش و بسترکتنگناهای اخالقی را 
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 جارویس یادگیری اگزیستانسیالنقد آموزش مجازی بر اساس 

 ن بیرقکارکحبیب 

 و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تیوتربمیتعلفلسفه  یترکد

habib.karkon@yahoo.com 

 

 

 یدهکچ

موزش آد گرفت. ل مجازی به خوکشور ما شکرونا آموزش در تمام جهان و ازجمله کپس از پیدایش و انتشار ویروس 

ی، از شیوه آموزش از برخی محاسن این نظرصرفمجازی نیز مانند هر پدیده دیگری دارای محاسن و معایبی است. 

 - یه به روش توصیفکرد. هدف از تألیف این مقاله کاالت متعددی نسبت به آن وارد کتوان اشمنظر فلسفی می

های ت. یافتهجارویس اسپیتر  یادگیری اگزیستانسیالوزش مجازی بر اساس نقد آم حلیلی به نگارش درآمده استت

 ون معلّم صیل میااه به دالیل متعدد فّنی و تجهیزاتی در آموزش مجازی ارتباط کی از آن است کپژوهش اجماال  حا

دهد یادگیری سطحی میافتد و آنچه رخ اتفاق نمی« یادگیری اصیل»دهد و متعلّم، همچنین میان متعلّمان رخ نمی

گیرد، لذا یادگیری عمقی ای انجام میچندگزینه صورتبهارزشیابی تحصیلی نیز باالجبار  و در حد محفوظات است.

 افتد.اتفاق نمی

 ، شخص، جارویسیادگیری اگزیستانسیالآموزش مجازی،  :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله
ا ی بقه خاصّ )ذهن، بدن،متعلّق به ط یئیه انسان را همچون شکات گذشته یها برخالف نظرستیالیستانسیاگز

د در وجو قیش و تعارض عمکشمکان دو یه مکنند کیف میتوص یدانستند، انسان را موجودیاز آن دو( م یبکیتر

ودگذر و ز یازهاین یاارض یه در پکم یار موجودات زندهیان سایدر م ییهاسمیر است. از جهتی، ما ارگانیخود درگ

ه ما را از کم یار مهم هستیای بسجنبه یگر دارایم. اما از جهت دیوانات نداریبا ح یادیم؛ لذا تفاوت زیخود هست یفعل

ه انسان، خود را کاست  ین خودآگاهیق ایرماست. از ط (self-awareness) یند و آن خودآگاهکیز میوانات متمایح

عبیر به ت .(Guignon, 1998)دارد یش گام برمینده خویساختن آ یابد و در تالش براییز میمتما یموجود

رنو، )و« آید، نه فردیر میکه در فکّلی است ک»، زیرا «مفهوم ندارد صورتبهفرد انسان، هستی  کی»گور: کیریک

وروز، ک) «شوندیم انیب مقوله یکدر  انسان، رازیغبه ه موجوداتیلّک یهست نحوه» :سدینویدگر نیز میها (.۱۳72

 سم بر فردّیت انسان است.یالیستانسیید اگزک. این سخنان به معنی تأ(۱۳7۹

 

 سؤاالت پژوهش

ارد وش مجازی جارویس چه نقدهایی بر آموز یادگیری اگزیستانسیاله بر اساس کسؤال اصلی این پژوهش این است 

 است؟

 

 پژوهش روش

 حلیلی استفاده شده است.ت - یدر این مقاله نظر به محتوای فلسفی بحث از روش توصیف

 

 هاافتهی

 ارتی )سوژه و ابژه(کنفی ثنویت د

دانند. پیتر شد مردود می ارائهارت که توسط دکپدیدارشناسانی چون هایدگر و مرلوپونتی ثنویت ذهن و بدن را 

ارتی کبه یادگیری دارد. به نظر وی در نگرش د اگزیستانسیالردی کرویه کمحققی است  (Jarvis Peter)جارویس 

ل از کرود. اما شخص به نظر جارویس حداقل متشاطالعات به شمار می گویی ذهن مجزّا از بدن است و فقط گیرنده

ذهن از بدن و  جداکردن. (Jarvis, 2005)ل هویّات مجزّا یا متمایز از هم نیستند کبدن و ذهن است و این دو به ش

آن  هدهیم و هم درباراری انجام میک ،جهان ما هم کردنتجربهثنویّت اشتباه است؛ در واقع در  کز عمل، یبنابراین ا

دگر از یها .(ibid)هایدگر اشاره دارد  (Being-in-the-world)« در جهان بودن»اندیشیم. این سخن جارویس به می

ِت یذهن صورتبهن، هرگز خود را یمعتقد است دازا یند. وکیاد می« در جهان بودن»تحت عنوان  یوجود انسان

ه انسان با در کن معناست ین بدی(. ا۱۳7۹وروز، کفهمد )یاء نمیبا اش یامحض، مِن محض و منتزَع از هرگونه رابطه
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ه در جهان نباشد )همان، کم یداشته باش یم انسانیتوانیرده است و ما نمکدا یپ یه مقام انسانکجهان بودن است 

اند، شده دهیتندرهمه کدیگر نیستند بلکانسان شامل بدن و ذهن است. آنها جدا از یبه نظر جارویس  ؛ لذا(یرقپاو

است. شخص همواره عامل است و  «در جهان بودن» کارتی وجود ندارد. انسان همیشه یکبنابراین، ثنویت د

پارچگی کلیت و یکنش متقابل دارد. جارویس بر کموقعیت اجتماعی قرار دارد با دیگران  که در یک جهتازآن

و  ید دارد، زیرا تجربه ما از جهان از راه بدن )حواس( و از راه ذهن )شناخت، گرایش، ایدئولوژی و ارزیابی(کشخص تأ

فلسفه، من  به نظر جارویس جمالتی مانند .(Jarvis, 2005)نش )عمل و مهارت( و عواطف است کاز راه 

یابد، ارتی معنی میکدرون ثنویّت د - (objective knowledge)عرفت عینی م - دهم. درس میشناسی یا ..جامعه

 کردنلحاظعینی است و نیازی به  منفعل پدیده نندهکه ذهن از بدن متمایز است. اینجا یادگیرنده، دریافتکجایی 

ه ما جهان خارج و دیگری را کند. هنگامی که جارویس آن را رد میکنیست. اما این موضعی است فرآیند بدن در این 

ه کینر کرفتارگرایی اس وی ضمن اشاره به نظریه دهیم.ار را هم با ذهن و هم با بدن انجام میکنیم، این کتجربه می

(( psychology of the empty organismشناسی ارگانیسم خالی )ر ثنویّت میان جسم و ذهن شد )روانکمن

امر بسیار بنیادی با  کی کخام وجود دارد، زیرا از در رد رفتارگرایانهکزیادی برای رد این رویه دالیل کمعتقد است 

ه کند کبیان میماهیت انسان یاسپرس در باب ارل ک .(ibid)عنوان ماهیت انسان در جهان عاجز مانده است 

اهمیت ارتباط   (Jaspers, 1950).دهدتواند قابلیّت خود را نشان های دیگر میاگزیستانس تنها از طریق اگزیستانس

 ,Jaspers). «هیچ نیستم ییتنهابهمن فقط در ارتباط با دیگران وجود دارم، »نویسد: ه میکبرای وی تا آنجاست 

من  گریدعبارتبهه من وجود دارم؛ که در تعامل با دیگری است کند کنقل می مورای کاز مجارویس نیز  (1954

ند. کارت میکوگیتوی دکدر « اندیشه»را جایگزین « عمل»وی  ؛ لذا(Jarvis, 2005)نم پس هستم کعمل می

موجودی  عنوانبهه ما از طریق تجربه از خودمان و دیگری کمعتقد است  هاستیالیستانسیاگزنیز همچون  جارویس

 .(ibid) میشویممتفاوت از خودمان آگاه 

 یادگیری اگزیستانسیال

یر خت از راه تغیه با آن شناکی است فرآیندیادگیری » هکند کاز یادگیری اشاره می (Kolb)لب کجارویس به تعریف 

او  رکز تفک( در مرknowledgeت )ه معرفکال این تعریف این است کبه نظر وی اش«. آیدل تجربه به وجود میکش

ر ر را عنصکدگر تفیهاه کمردود نیست، چنان هاستیالیستانسیاگزر از نظر کالبته تف .(ibid)قرار دارد و نه شخص 

ه خاص کصیل را ر اکفتن یداند. اما وی ایر موجودات میز انسان از سایداند و آن را وجه ممین انسان میادیامال  بنک

ن ید از ایار خاص انسان بکه تفکدهد یح مینیز توض یوارک کند. مکیدن حسابگر جدا میشیانسان است، از اند

ر، کن تفیاسپرس ایه قول شه حسابگرانه است( متفاوت باشد. بیز اندیه آن نکوتر )یامپک وتوقتقا یشه حسابگر یاند

اب بری خود در کجارویس پس از توضیح سیر تحوّل ف(. ۱۳77، یوارک ک)م« ده از وجودیجوش»است  یرکتف

 ند:کیادگیری، آن را چنین تعریف می

ی( و ذهن )دانش، مهارت، کی، بیولوژیکی، فیزیکل شخص شامل بدن )ژنتیکه از طریق آن کهایی فرآیندیبی از کتر 

ه کدهد ل میکای را شموقعیت اجتماعی قرار گرفته و تجربه کها، عواطف، عقاید و احساسات( در یها، ارزشگرایش
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پارچه کزندگی خود اشخاص ییبی( دگرگون شده و در قالب کل شناختی، عاطفی یا عملی )یا از راه هرگونه ترکبه ش

  .(ibid) شوندمی

ها. فقط ذهن گیرند نهلذا افراد یاد می ،«ستلزم فهمی فلسفی استای اگزیستانسیال و میادگیری پدیده»نظر وی  به

سانی ک هاساسا  دربار تیوتربمیتعلپس به نظر جارویس یادگیری فقط امری ذهنی و شناختی نیست. به اعتقاد وی 

شود حظه میه مالکچنان .(ibid)انتقال صِرف دانش  بارهشوند و نه درنند و بالغ میکگیرند، رشد میمی ه یادکاست 

 ند، نه منفعل. کجارویس یادگیری را امری فعّال تلّقی می

 

 گیری بحث و نتیجه

ور، کثنویت مذند. طبق کارتی یا جدایی سوژه و ابژه را رد میکثنویت د هاستیالیستانسیاگزجارویس همانند 

، گرددآموز یا دانشجو به موجودی منفعل تبدیل میشود و دانشانتقال صِرف دانش خالصه می در تیوتربمیتعل

ها هر فرد انسانی باید آزاد و مسئول ه یادگیری عمل است و نه فقط اندیشه؛ و طبق نظر اگزیستانسیالیستکدرحالی

توان از ه میکاست. انتقادی « شخص»یبی از این دو و به عبارت بهتر کتره کباشد. انسان فقط ذهن یا بدن نیست، بل

فقط گوش و مغز فرد فراگیر درگیر ه در این نوع آموزش کرد این است کمنظر جارویس به آموزش مجازی وارد 

و ه نقش چشم در یادگیری بسی بیشتر از گوش است. در آموزش حقیقی کل وجود او، درحالیکیادگیری است و نه 

ه جای آن در کدهد ه تدریس و یادگیری ضمنی نیز رخ میکگیرد، بلآموزش صریح صورت می تنهانهحضوری 

الس درس از شخصیت معلّم، نحوه لباس پوشیدن وی، نحوه برخورد وی با کدر  ۱خالی است. متعلّمآموزش مجازی 

وی، تطابق سخن و عمل وی، اخالق وی مانند تواضع، احترام به دیگران و ...  گفتنسخنشناسی، طرز دیگران، وقت

 تنهانهزنر مدارس یآموزش مجازی از منظر برنامه درسی پنهان نیز با انتقاد مواجه است. به اعتقاد آگیرد. نیز یاد می

 یرگذاریقدرت تأث یز داراید نننکیه از آموزش آن غفلت مکآنچه  واسطهبهه کآموزند، بلیه مک ییزهایچ واسطهبه

ستند، یه قادر به استعمال آنها نک ییهافرآینددانند و یند، آنچه نمیتوانند مالحظه نمایآموزان نمدانش هستند. آنچه

آنچه آموزش  اندازهبهن است کدهند ممیدرواقع، آنچه مدارس آموزش نم .است ییامدهایپ یآنها دارا یزندگ یبرا

ها حضور در مدارس و دانشگاه «در جهان بودن»شاید بهترین نمونه  .(Eisner, 1994) داشته باشدت یدهند، اهمیم

ه کگیرد، درحالیعمال  زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران را یاد می متعلّمه کباشد. با حضور در چنین مجامعی است 

لیدی اگزیستانسیالیسم است که از عناصر کان ندارد. در آموزش مجازی، ارتباط کدر فضای مجازی چنین چیزی ام

شود؛ دو شخص باهم می متعلّمای مصنوعی میان معلّم و شود و تبدیل به رابطهعمال  به دست فراموشی سپرده می

وجود دارد و به دالیل متعددی چون ضعف  متعلّمسویه از جانب معلّم به کای یه غالبا  رابطهکشوند، بلمواجه نمی

ان کو ... ام متعّلمانسان به اینترنت، فرسوده بودن تجهیزات برخی کعدم دسترسی همه به طور ی سرعت اینترنت،

گیرد و چنین شرایطی یادآور مدارس سنّتی و تعامل و رابطه دوسویه وجود ندارد، لذا عمال  دیالوگی صورت نمی

                                                           
 ایم.کلمات متعلّم و معلّم را در معنای عام به کار برده -1



 

192 
 

عامل شخص ت -لذا در ارتباط  «جزیره نیست کی کسچیه»به نظر جارویس تدریس اقتدارگرایانه معلّمان است. 

گیرند ها یاد میه انسانکآن است  لهیوسبهدهد و در تجربه و ه تجربه رخ میکاست  - یدرونی با جهان بیرون

(Jarvis, 2005).  قرار دهد، اما در  موردتوجهرا  فردیّت متعلّمان تواندان میکالس حضوری معلّم در حد امکدر

با استفاده از  ؛ لذاگیردجمعی انجام می صورتبهانی وجود ندارد و تدریس و ارزیابی کآموزش مجازی اغلب چنین ام

دهد یادگیری سطحی و افتد و آنچه رخ میاتفاق نمی« یادگیری اصیل»توان گفت اصطالحات اگزیستانسیالیسم می

را از طریق چت و ... انجام دیگر نیز ارتباطی حقیقی نیست، زیکبا ی متعّلمانهمچنین ارتباط در حد محفوظات است. 

  گیرد.ها ارتباط اصیلی صورت نمیشوند و به تعبیر اگزیستانسیالیستگیرد و اشخاص باهم مواجه نمیمی
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ان در کودکم بر بهزیستی کنقدی بر گفتمان حا :آن یهاستهیبابهزیستی دیجیتال و 

 فضای مجازی
 فهندریمرضیه عالی، هادی رمضانیان 

 دانشگاه تهران تیوتربمیتعلار گروه فلسفه یاستاد

 یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا ییت قضایریار گروه مدیاستاد

 m.aali@ut.ac.ir)) سنده مسئولینو کیترونکآدرس پست ال

 

 

 یدهکچ

ست ت مناسبی انون فرصکنون دچار تحوالت شگرفی شده است و اکرونا تا ک یریگهمههای آموزشی از شروع فرآیند

رای ب. فرصتی باشیم تا تأملی در تجربیات استفاده از فناوری و چگونگی تأثیر آن بر رفتار، روابط و جامعه داشته

و  نیمک کد را دراز طریق آنها هویت دیجیتالی خوکه  دیجیتال یهایفناورات مثبت و منفی کاندیشیدن در مورد ن

حلیل ترد کروی ژوهش باپمفهوم معنادار تغییر دهیم. این  کلمه به یک کشاید بتوانیم بهزیستی دیجیتال را از صرفا  ی

، پیرامون بهزیستی (2۰۰۸) اروت و وایتینگ یشناسگونه بهباتوجه( و 2۰۰۹گفتمان مبتنی بر دیدگاه جاگر و مایر )

تربیتی  یهامواجههنی بر آن گفتمان بهزیستی در هر دوره پرداخته و مبتبه  دهندهشکل یهامؤلفهان به تبیین کودک

ر فضای دبرای تربیت  ییهاافتیرهو بر آن اساس  نموده یشناسگونهان در فضای مجازی را کودکبا رفتارها و زندگی 

ان در کودکبه زیست  ه توجهکنونی کحاصل از مطالعه الزم است در شرایط  یهاافتهی. بر اساس کندیممجازی ارائه 

ستی ه طی تحوالت گفتمانی شامل توجه به بهزیکفضای مجازی اهمیت مضاعف یافته است باید مالحظاتی 

این دوران  و تجارب حاصل در اندشدهجسمانی، بهزیستی عاطفی هیجانی و بهزیستی محیطی و جهانی تبیین 

 قرار گیرند.  موردتوجه توأمان صورتبه

 تحلیل گفتمان، فضای مجازی، بهزیستی دیجیتال. :لیدیکواژگان 
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 مسئلهبیان 

ط ان شرایکودکبرای  توانستیمی کرد تربیتی گذشته فضای مدرسه با تعامالت اجتماعی و تجارب فیزیکدر روی

 یهازشآمود؛ اما در شرایط را ارضا نمای هاآنی کجسمانی و تحر یهالیپتانسه کند کرا فراهم  یاارضاکنندهمحیطی 

 یهالذت نیترکوچکان که امک، بلاندشدهتعامل اجتماعی محروم  هرگونهاز  تنهانهان کودکرونا کدیجیتال و در عصر 

 هاآن ه شرایطک اندکردهجاد را در اذهان ای سؤالسلب شد و این نگرانی و  هاآنزندگی مانند تعامل با همساالن نیز از 

یستی تقاء سطح بهزمجازی به ار یهاآموزشدر شرایط  توانیمچگونه است؟ و آیا یفیت زندگی و بهزیستی کاز نظر 

وجه  گرچها سؤاالت چه عواملی با این وضعیت ارتباط دارد و چگونه قابل ارتقا است؟ این اصوال  رد؟ ک کمکان کودک

 بانی آن رامآن پی برد و  ترییربنایزبه وجوه  توانیمدارد؛ اما با نگاهی انتقادی و تحولی  یترغالب یشناختروان

در  انکودکه بهزیستی که در این مقاله بدان پرداخته شده است این است ک یانکته نیترمهمو  قرارداد تأملمورد 

را به  ان آنکودکبخشی از زیست  عنوانبه توانیمداشته باشد؟ و چگونه  تواندیمفضای دیجیتال چه معنا و وجوهی 

 د؟رسمیت شناخت و ارتقا دا

 

 روش پژوهش: تحلیل گفتمان 

. تاس گرفتهشکله حول مفهوم بهزیستی در بافت مدرسه کاین مطالعه به دنبال شناسایی موضوعات مختلفی است 

رد کمختلف روی یهانگفتمانوع  یبنددستهبرای  رونیازا از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است. رونیازا

 انجام شده گفتمان مدرسه یشناسگونه، مورد لحاظ قرار گرفته است. بر اساس (2۰۰۸اروت و وایتینگ ) یشناسگونه

 بهزیستی مورد تحلیل قرار گرفته است. یهاگونهو آموزش مجازی از منظر 

 

 هاافتهی

و مقایسه وضعیت  تعریف شده و ابزار ارزیابی ییهاشاخصبا  یالمللنیب یهاسازمانتوسط  عموما مفهوم بهزیستی 

این نگاه بدیهی  رغمیاما عل، ( 2۰۱۳دفتر تحقیقات یونیسف، ) شورهای مختلف قرار گرفته استکان در کودکزندگی 

نظر درباره معنای آن وجود نداشته و این مفهوم  کمختلف، اشترا یهاحوزهآن در  یریکارگبهبه مفهوم بهزیستی و 

مختلف  یهابافتالبته شاید بتوان گفت بخشی از آن محصول که  محل چالش اغلب سیاستگذاران تربیتی است

آن محسوب  کدر در ییربنایز یامفروضهه کمتفاوت به زندگی مطلوب است  یهادگاهیداجتماعی و فرهنگی و 

ه گاه کبه مفهوم بهزیستی، سالمتی است  یمعنادهمحوری در  یهامؤلفه نیترمهمی از کرد یک. در این رویشودیم

ه این دو اصطالح بسیار ک افتدیماربرد، به این دلیل اتفاق ک. این تداخل مفهومی در ذهن و رودیمار کآن به  یجابه

در  جهتنیازارده و کی نقش ایفا کگفتمان پزش تبعبهبهزیستی دیجیتال، نیز  یپردازمفهومبه هم هستند. در  کنزدی

اجتماعی در نظر گرفته شده است. در این  یهاشبکهردهای اولیه بهزیستی دیجیتال هم معنا با عدم اعتیاد به کروی

ه گذشته از کل این تعریف این است ک. مششودیممتر باشد، بهزیستی هم بیشتر کصورت، هرچه عالئم این اعتیاد 

اری و تحصیلی و...( مجبور به ک)به دالیل  یگاهه کسانی را ک، کندیمه زیاد از اینترنت استفاده کسی کی بیمار انگار
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. در این مدل، بهزیستی داندیم کاین تعریف پاتولوژی رمجموعهیزرا نیز  شوندیماستفاده بیش از حد از اینترنت 

 زمانمدته ک ییهابرنامهو  هاشنیکیاپل. بر همین اساس شودیمردن از اینترنت برابر فرض کم استفاده کدیجیتال، با 

ت که توسط شرکاست  ییشن بهزیستی دیجیتالک. شاهد آن اپلیاندشده، طراحی کردندیم یریگاندازهآنالین بودن را 

نون بیش از کشد و تا یاستفاده از گوشی تلفن همراه و اینترنت طراح زمانمدتنترل ک باهدف 2۰۱۸گوگل در سال 

نیز گفته شد تعریف گوگل از بهزیستی  قبال ه ک طورهمان مشخصا اربران دانلود شده است. کچند میلیون بار توسط 

ه کل این تعریف این است کاز اینترنت است. مش« مترکاستفاده هرچه »یشن کدیجیتال در ساخت این اپلی

بیشتر از  یریگبهرهرونا لزوم کدر زمان حال و با شیوع بیماری  ازآنجاکه. ردیگیماربردهای مثبت اینترنت را نادیده ک

 است.  تأملفضای مجازی طرح شده است این نوع نگاه مورد نقد بوده و نیازمند 

 

 انکودکی پیرامون بهزیستی ک: گفتمان پزش1نگاره شماره 

 

 

 

 

 

 عاطفی  - یرد هیجانکتحول گفتمان بهزیستی دیجیتال با روی

فضای آنالین ایمن از نظر  کایجاد ی یسوبه نظرانصاحبان توجه کودک یمجاز یستیبهز یسازمفهومدر بستر 

ه آنان را قادر به توسعه طیف وسیعی از ک یحالنیدرع هاآنان و محافظت از بهزیستی کودکبرای  یاجتماع - یعاطف

و  یعاطف یستیرد بهزکیت با رویترب یمحققان در فضا عموما ، معطوف نمود. کردیماز طریق اینترنت  هامهارت

 ییهایاستراتژرا به اتخاذ  هاخانوادهز شده و کمتمر یز از خطرات احتمالیان و پرهکودکبر محافظت از  یجانیه

پژوهشگران  مثالعنوانبه. کردندیمب یان از اینترنت ترغکودکو نظارت بر استفاده  محدودکردنهمچون هدایت، 

، نصب یا کودکاتاق  یجابهو قابل رویت مانند اتاق نشیمن  کمشتر یهامکانرگیری رایانه در را به قرا هاخانواده

، تعیین کنندیماز رایانه استفاده  کهیدرحال هاآننترل والدین، نظارت ک افزارنرمفیلتر مانند  یهایفناوراجرای 

نظر داشت عالوه بر محتوا و اثرات آن بر سالمت د در ی؛ اما باشدندیممحدودیت زمانی برای استفاده و ... رهنمون 

ه ک یهنگام خصوصا ت باشد. یاهم یدارا تواندیمنار محتوا کز در یتوجه به موضوعات دیگر ن یجانیه - یعاطف

و  یند عاطفیبه ایجاد احساس خوشا تواندیمتال یجیط دیت شرایفیکاست،  موردتوجهن فضا یاز ا یاستفاده آموزش

ه در جلسه امتحان ک یآموزدانش ینترنت برایا یو قطع یندکا یستم و یالت سکمشمثال عنوانبهد. انجامیب یجانیه



 

196 
 

 او باشد.  یجانیه - یمنبع اضطراب و مخل سالمت عاطف نیترمهم تواندیمن حضور دارد یآنال

 

 انکودکپیرامون بهزیستی  یشناسروان: گفتمان 2نگاره شماره 

 

 

 انکودکر درباره بهزیستی دیجیتال یگفتمان اخ

پایداری،  ؛ اما ارتباط بینبوده استامع موضوع مهم در عموم جو کمحیطی برای چندین دهه یاگرچه پایداری زیست

ی به های اخیر، عالقه روز افزوندر سال کهیطوربهان موضوعی نوظهور است. کودکبرابری و بهزیستی در زندگی 

مدارس  یریگدر شکل توانیم. نمونه بارز آن را شودیمپایداری در مدارس مشاهده موضوعاتی پیرامون توسعه 

 را دریز است؛ جهموردتوار یبس یحافظ عدالت اجتماع یشمندان انتقادیاند یاز سو عموما  رد کین رویطبیعت دید. ا

 یهابیتخره کدند به این نتیجه رسی زیست، مفسرانهای انسانی بر محیطفعالیت ریتأثار شدن کواقع با آش

ه ک میبریمالمللی پی . با بررسی در سطح بینکندیموارد  یتریجد یهابیآسمحیطی، به افراد فقیر زیست

یای محیطی هستند و بیشتر در معرض بالمتر قادر به مقابله با تغییرات زیستکای، شورهای فقیرتر و حاشیهک

زندگی  نیرنشیفق یهاطیمحه در کدر سطح فردی نیز صادق است، افرادی  مسئلهقرار دارند. این  ییوهواآب

ای بران بالیتر قادر به جمکبیشتر در معرض آلودگی قرار دارند، به منابع طبیعی دسترسی محدودی دارند و  کنندیم

ی اطرافمان را کفیزی شیوه تعامل ما با فضای قطعا  نولوژی جدید کت. (2۰۰7ل کآاگر و وینطبیعی مانند سیل هستند )

ها به ردک، این رویان داردکودکیفیت زندگی آینده کمستقیمی بر  ریتأث ستیزطیمححفظ  ازآنجاکهتغییر داده است. 

ان کودک کینال داده است. کان شکودکجدی را پیرامون زندگی  یهادغدغهان بدل شده و کودکگفتمان بهزیستی 

 ل دهند. کجدید ش یهایتکنولوژو بر حسب آن تعامل خود را با  اموزندیبباید شیوه زندگی با طبیعت را 
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پایداری

زیست 
محیطی

اینده

محافظت

طبیعت

 انکودک: گفتمان پایداری پیرامون بهزیستی 3نگاره شماره 

 

 

 

 

 

 

 گیری: نقد و نظرنتیجه

ز ه، آیا باردکزی پیدا رونا به فضای مجاک یریگهمهه دنیای امروز بخصوص بعد از کبا نظر به وابستگی بسیار زیادی 

دور با  چنداننه یاندهیآه بهزیستی هنوز هم برای ما همان معنی گذشته را دارد؟ شاید در کبگوییم  میتوانیمهم 

ند. ک متفاوت تغییر کامال نیست معنای بهزیستی دیجیتال به معنایی  تصورقابلنون که اک هرآنچهدیجیتالی شدن 

خود را  ه ما بایدکو این موضوعی است  دهدیماهش کنون هم نداشتن سواد دیجیتال، بهزیستی افراد را کا نکهیکماا

، یستیا بهزب توأم یزمجا یدر فضا یزندگ یان را براکودک توانیمه چگونه کنیم و بیشتر درباره اینکبرای آن آماده 

د رشر جهت ن فضا را دینه از ایبازدارنده، تعامل و استفاده به یردهاکیاتخاذ رو یجابهنیم و ک تأملآماده ساخت، 

در  نظرصاحب و یت الزم است هر مربیم. در نهایریدر نظر بگ توأمان یطیمحستیزو  یعاطف -- یسالمت جسم

 یان فضا بریا نه خطراتیبه ییان، با شناساکودک یستیبهز یهاگفتمانر تحول یبر س یمبتن ینونکت یترب یفضا

 و یآموزش یهانامهبر یآموخته و در طراح آموزاندانشان، نحوه استفاده از تجارب ارزشمند حاصل از آن را به کودک

به  یمجاز یان را در فضاکودک توانیمگونه چ -۱ل پاسخ دهند: یذ سؤاالتهمواره به  یمجاز یدر فضا یتیترب

از نظر  یتربخشنانیاطمو  شادتر یزندگ توانیمگونه چ -2با بهداشت و سالمت رهنمون شد؟  توأم یو زندگ کتحر

 یداریبه پا توانیمگونه چ -۳ت یفراهم نمود؟ و در نها یمجاز یان در فضاکودک یبرا یجانیو ه یعاطف

 توجه نمود؟ یمجاز ینار زندگکدر  ستیزطیمح
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 یدهکچ

 . اما بااشته استهای ایران جریان دهای آموزشی دنیا و برخی از دانشگاهآموزش مجازی از سالیان پیش در نظام

د. البته برنهره میبهای آموزشی برای پیشبرد اهداف خود الجرم از آموزش مجازی لیه نظامکرونا، کگیری شروع همه

م . در نظاحضوری از آموزش مجازی هم استفاده شده است نار آموزشکهای آموزشی نیز، در در برخی از نظام

صاحبه عمیق ه با روش مکبوده است  هاییچالشآموزش عالی و از دیدگاه اساتید، آموزش مجازی همراه با 

-آیین - یابزار زیرساختی و) زمانیدانشجو( و سا -د استا) مورد بررسی قرار گرفته و در ابعاد فردی افتهیساختارمهین

 باشند.می لیتحلقابلای( نامه

 هاآموزش مجازی، تجربه زیسته، اساتید، چالش :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

. است شده محقق نانسا نیاز با متناسب آموزش به دسترسی انکام ارتباطات، و اطالعات هایفناوری لطف به امروزه

 اجتماعی هایهکشب گسترش اینترنت، نظیر ارتباطی اناتکام وجود و جهان سطح در ارتباطات روزافزون یتوسعه با

 بصری و سمعی تارتباطا پتانسیل. دارد قرار همگان دسترس در و ترارزانصورت ای؛ آموزش بهرایانه فناوری و

های آموزشی ای نظامهای جایگزین برای آموزشی فراتر از مرزهو راه ابزارها از استفاده طریق از اطالعات فناوری

 هک تاس مؤثری روش مجازی موزش(. آFranky and Chiappe, 2018) سنتی از اهمیت بسزایی برخوردار است

 و مطمئن ارتباطی سترب دیجیتالی، محتوای از یبیکتر با آموزش امر در ارتباطات و اطالعات فناوری از گیریبهره با

 و نوآورانه آموزشی ستهب این از اندمایل هک انیکم و زمان هر در بتوانند پژوهان آموزش هک ندکمی فراهم را ارآمدیک

ر تأثیر شگرفی در توسعه آموزش مجازی در سالیان اخی (.۱۳۸7زاده فرد، قاضی) ببرند بهره خود آموزش برای خالق

 سایر ن همانندکرشد و اعتالی سطح آموزش و گستره عدالت آموزشی در نقاط مختلف جهان داشته است. ولی

رائه و ابرای  رشیپذقابلنولوژی نوین نیز نیاز به بسترسازی، آموزش و ایجاد محیطی کورود این ت ها،نولوژیکت

ی، د سازمانانی، تعهشمار آن دارد و عوامل مختلفی مانند وجود سیستم پشتیبهای بیانات و قابلیتکاستفاده از ام

 ستندهوفقیت آموزش مجازی مؤثر ها بر مسیستم مدیریت، شایستگی مربی، نحوه ارائه خدمات و زیرساخت

(Abeldina et al, 2015 and Goi and Ng poh, 2009 .) 

سازمان بهداشت . شد شورهاک از بسیاری در هادانشگاه و مدارس شدنبسته باعث، ۱۹ یدووک بیماری یگیرهمه

وزش در ادامه آم هایاهربهترین جهانی، آموزش از راه دور مانند استفاده از رادیو، تلویزیون، اینترنت و غیره را از 

 آموزش یگزینجا را دور راه از آموزش شورهاک از برخی( و Bender, 2020) معرفی نمود ۱۹ووید کدوران بحران 

 -۱: ایی از جملههتفاوت است؛ متفاوت مرسوم دور راه از آموزش با دور راه از آموزش لکش این . اماردندک سنتی

ار کمادگی قبلی به آهای آموزشی بدون نظام در ینیبشیپرقابلیغ نیاز دلیل به مجازی آموزش: آن بودن ناگهانی

 عنوانبه شورهاک از بسیاری در: آن بودن حمیلیت -2(. Rangiwai and Simati-Kumar, 2020) گرفته شد

(. Taylor et al, 2020) است شده تحمیل« گیرانهقوانین بسیار سخت - یونکاقدامات درا» ملی برجسته اقدام کی

 اجرا ویروس روناک با ههمواج در ضرورت کی عنوانبه حاضر حال دراما  بود تجمالتی قبال   دور راه از آموزش هکبا این

 المللیبین -۳. (Cornock, 2020) است شده تبدیل «بحرانی مأموریت» به دور راه از آموزش از استفاده و شودمی

 جهانی واقعیت کی و تگرف قرار مورداستفاده جهان سراسر در ییردارویغ مداخله عنوانبه مجازی آموزش: آن بودن

 -5 .است مکحا یعموم حوزه بر و است شده تبدیل جوامع در کمشتر منافع به امر این: آن شهرت -۴. داد لکش را

 به هامروز اما گرفت؛می رقرا مورداستفاده هادانشگاه در بیشتر مجازی آموزش رونا،ک پاندمی از قبل تا: آن شدن فراگیر

 مقطع تا رفتهگ دبستانیپیش از آموزشی، زکمرا و تحصیلی مقاطع لیهک در و رسیده مدارس به روناک پاندمی علت

 دالیلی به اغلب دور راه از آموزش کهیدرحال: یکپزش اضطرار -۶. است شده تبدیل آموزشی وسیله کی به ترا،کد

 عنوانبه آن از نونکا گرفت؛می قرار حمایت مورد جنگ و معلولیت ،دورافتاده مناطق و مسیر بودن العبورصعب مانند

 (.Al Lily et al, 2020) شودمی استفاده جامعه، سالمت حوزه در جهانی بحران کی با مقابله برای ابزاری
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ها وادهو همچنین خان برای یاددهندگان و یادگیرندگان هاییچالشها و گیری آموزش مجازی، مسلما  با فرصتهمه

 کمکیادگیری  ه آموزش مجازی به افزایش انگیزهکدهد های انجام شده نشان میهمراه بوده است. بررسی پژوهش

تواند ( و همچنین میSoto et al, 2020 and Huang et al, 2019 and Kew et al, 2018) ندکمی

آموزش مجازی با  حالنیدرع(. اما Fırat et al, 2018) فراگیران را افزایش دهد یمندعالقهانگیزش درونی و 

-ئینآ کبودن ینزش آنالین، انات و اجزا الزم برای آموکنیز مواجه بوده است از جمله مهیا نبودن تمام ام هاییچالش

-زیرساخت سازمانی نامناسب،(، مجموعه فرهنگ Contreras et al, 2021) های مجازینامه رسمی برای آموزش

 (.۱۳۹7اران، کشاورزی و همک) موارد اخالقی گرفتندهینادیت معنوی و کهای نامناسب، غفلت از حقوق مال

یفیت کدن آن و بارکای برای مرتفع های آموزش مجازی، زمینهی زیسته اساتید از چالشمطالعه تجربه رو نیهماز 

 یعلمئتیهبررسی این موضوع در بین اعضای  باهدفپژوهش حاضر  ؛ لذاردن آموزش مجازی خواهد شدک

 است. گرفتهصورتوزارت علوم،  یهادانشگاه

 

 پژوهش  سؤاالت

 باشد؟از دیدگاه اساتید دانشگاه چه می مجازی آموزش ایهچالش

 

 چارچوب نظری
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 بُعد سازمانی

 بُعد فردی
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 پژوهش های()روش

ی هاه واقعیتکدارد  روکارسهایی یفی با دادهک پژوهش یطورکلبه. است گرفتهصورت یفیک ردکیپژوهش حاضر با رو

حقیق بر هد. این نوع تدرده و مورد تحلیل قرار میکالمی، تصویری یا امثال آن نمایان ک صورتبهرا  موردمطالعه

 ید دارد.کتأدارند،  در ذهن موردمطالعهاز پدیده  یند اجرای تحقیق(آنندگان در فرکتکربط )شره افراد ذیکمعنایی 

د چرا باشرشناسی میبه پدیدا کنزدی جهتنیازاباشد و ها میی از همین نوع پژوهشکی تجربه زیسته هم یمطالعه

ودی و امامی سیگار) ار نمایدکشوند، آشه در زندگی روزمره زیسته میکچنان معانی را آنوشد کپدیدارشناسی میه ک

 (.            57: ۱۳۹۱اران،کهم

ونا به آموزش رکگیری در دوره همه هکدولتی وزارت علوم است  یهادانشگاهاساتید لیه کمیدان پژوهش شامل 

-تکخاب شرانت اند.اشتهی را دکترونیکهای یادگیری الدر محیط آموزشتجربه آنالین و آفالین( پرداخته و) مجازی

ز: عضو ند عبارت بودند اه در انتخاب مدنظر قرار گرفتک ییهامالکمحور بود و  کهدفمند و مال صورتبهنندگان ک

 عمیق مصاحبه ابزار طریق زا هاداده سابقه حداقل سه ترم تدریس مجازی. - یدر دانشگاه دولت وقتتمام یعلمئتیه

 یآورجمع ،ینظر اعاشب مرحله به رسیدن و نندگانکتکشر با مصاحبه از پسو  شد یآورجمع افتهیساختارمهین

 در یدگذارک روش از اهداده تحلیل در نفر رسید. 27های پژوهش به تعداد نمونه رو نیهم. از رسید پایان به هاداده

 و شودمی تقسیم یترکوچک یاجزا به هامصاحبه توبکم متن باز، یدگذارک ر. دشد استفاده یمحور و باز مرحله دو

 شناسایی پیشین لهمرح در هک مفاهیمی ،یمحور یدگذارک در. شوندیم یپردازمفهوم مقایسه، دائمی فرآیند در

 (. ۱۳۸۱ایی، کذ) شوندمی مرتبط دیگرکی به تربزرگ یهامقوله لکش به اند،شده

 

 هاافتهی

 ذیل تبیین شد. صورتبههای آموزش مجازی ها، چالشدگذاری دادهکها و نتایج مصاحبه بهباتوجه

ار کر محل انات تولید محتوا در منزل و حضور دکفراهم نبودن امانات برای استفاده در منزل: کعدم تخصیص ام

 است. های آموزشی از اساتیدثری سازمانکنشان از عدم حمایت حداکه  روناک کحتی در شرایط پی

اعضای  ها، این چالش باالخص برایهای الزم از طرف دانشگاهآموزش رغمیعل سختی و مشقت تولید محتوا:

 ار بود.کگرفتن با نظام سنتی آموزش و ارزشیابی، بسیار آش سوت به دلیل خوکپیش یعلمئتیه

 ی آینده نیزهاگردد برای ترمتی تولید محتوا، چنانچه محتوایی تولید میسخ بهباتوجه یفیت آموزش:کتنزل 

 لمی را بهود عکرده و رک رنگکمها روز بودن علمی را در آموزشقرار گرفته و در نتیجه پویایی و به مورداستفاده

 آورد.ارمغان می

 آن عواقب و هاپاداش از آن در هک ندکمی فراهم ییادگیر در را محتاطانه گراییتجربه ،یمجاز یفضا تنزل خالقیت:

 هایالسک نیست. در یخبر است، نکمم خطرپذیر و واقعی یدنیا در فقط هک خالقانه و جسورانه گرایینوع تجربه
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 انتقاد یا تأیید پذیرش و یخطرپذیر احساس اما گیرد،می صورت محتوا و دانشجو میان یبیشتر یدرگیر برخط،

 .شودیم مک یزیاد حد تا است، فرد در نوآور و خالق رکتف کمحرکه  دیگران

تر و به یرساناطالعهای معرفی شده دانشگاه، الجرم برای همراه با آموزش مجازی در سامانه نقض حریم خصوصی:

. از بوده است ریناپذاجتنابهای اجتماعی امری هکیل گروه مجازی در شبکپاسخگویی به سؤاالت دانشجویان، تش

ر دانشجویان د وقتیوبوقت، در اختیار داشتن شماره تماس استاد و رؤیت تصاویر پروفایل ایشان و سؤاالت رو نیهم

توان می هکای نهگورده بهکالس بوده است(، حریم شخصی اساتید را نقض که غالبا  هم در راستای درس و ک) پی وی

 ود.بایست حریم شخصی بازتعریف شگفت در آموزش مجازی، اساسا  می

به سؤاالت  دادنپاسخبا صرف چندین برابری زمان و انرژی برای آموزش مجازی و  میت پژوهش:کیفیت و کتنزل 

ای فرصتی بر ه این دسترسی به استاد در جای خودش مغتنم و ارزشمند است(، دیگرک) دانشجویان گاهیوبگاه

 هایاستیکامی با ن است در ترفیع سالیانه و یا تبدیل وضعیت استخدکماند و خیلی از اساتید ممپژوهش باقی نمی

 پژوهشی مواجه شده و حق ایشان تضییع گردد.

ز بایست در هر ساعت دیگری نیعالوه بر ساعات مشخص شده می همه زمانی(؛) نامشخص بودن زمان آموزش

 مجازی بود.های درسی ها و گروههکهای دانشجویان در شبپاسخگوی تماس و یا پیام

 صورتبهفالین را فقط آهای السکثر اساتید کدر دوره آموزش مجازی، ا تربیت و برنامه درسی پنهان: شدنرنگکم

بودن نامل ک علت بههای آنالین هم معموال  السکدهند و در نند و در اختیار دانشجویان قرار میکصوتی ضبط می

 صوتی و نه صورتبهالس کمبود وسایل ارتباطی، کهای الزم مانند پهنای مناسب باند اینترنت و یا زیرساخت

-ینهزم ؛ لذادشومی ت حداقلی دانشجویان در گفتگو و تعامل جمعی، برگزارکان مشارکتصویری از طرف استاد، و با ام

ر اران دکمتی با هاستاد با دانشجویان و حهای رشد تربیتی و شخصیتی مانند مشاهده نوع پوشش و رفتار و برخورد 

 ماند.دانشگاه، مغفول می

بر ه کری ا اقتدابیند، لذالس حاضر نمیکدانشجو خود را در محیط واقعی دانشگاه و  ازآنجاکه اهش اقتدار استاد:ک

 بهگیری حضوری محیط یاد دردانشجو  -د یابد. ساختار روابط آموزشی استااهش میکگیرد ل میکحضور ش یمبنا

ارج شده د در محیط آموزش مجازی خرکاین روی ازآنجاکهرود. اما ایین پیش میپ - رد باالکروی صورتبهمعمول  طور

هد و دمی شاهکایین را پ - رد باالکشود، ناخودآگاه اقتدار ناشی از رویشانده میکتر کراتیکو اصطالحا  به فضایی دمو

اشی از ان اقتدار نهای خود در صدد جبرها و توانمندیارگیری مهارتکبایست با بهوطه میه استاد مربکاینجاست 

 ساختار روابط برآید.

خودشان  ری بینپذییند جامعهآاری برای تقلب، جزء اصول اولیه برخی از دانشجویان در فرکسازی و همتیم تقلب:

« اییی تقلب گردیدهپ»ن است که ممکشود بلموجب اشتباه در ارزشیابی می تنهانه معضلقرار گرفته است و همین 

 ل دهد.یکر آینده را تشی ذهنی ایشان دلهک، ترویج دهد و شانادرستازراهرا برای نائل آمدن به نتایج مطلوب 
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موزش آدر دوره  ت آناناکه نحوه ارزشیابی در اختیار اساتید است اما متأسفانه امکبا این در نتایج ارزشیابی: کیکتش

 ن است نتیجه ارزشیابی عینا  با حقیقت یادگیری منطبق نباشد.کمجازی محدود است و الجرم مم

 

 هادپیشنها و بحث گیری،نتیجه

ایه ضامین پهای آموزشی مجازی بر اساس تجربه زیسته اساتید در جدول زیر احصاء شده است. برخی از مچالش

توان ها، میاز چالش کدامهر مبتال بهرار است و نهایتا  کدهنده قابل تدر چند مفهوم سازمان زمانهم صورتبه

 رد.کردن آنها تصور کپیشنهادی در قالب مرتفع 

 مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

 

 

 

 

 

 

های آموزش چالش

 مجازی

 

 

 

 فردی

 

 استاد

 

 یفیت آموزشکتنزل 

 اهش اقتدار استادک

 

 دانشجو

 

 نقض حریم خصوصی

 همه زمانی() نامشخص بودن زمان آموزش

 تقلب

 

 

 

 

 سازمانی

 

 

زیرساختی و 

 ابزاری

 انات برای استفاده در منزلکعدم تخصیص ام

 اهش اقتدار استادک

 سختی و مشقت تولید محتوا

 در نتایج ارزشیابی کیکتش

 تنزل خالقیت

 انتربیت و برنامه درسی پنه شدنرنگکم

 

 اینامهآیین

 نامشخص بودن زمان آموزش)همه زمانی(

 اهش اقتدار استادک

 میت پژوهشکیفیت و کتنزل 
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 مطالعه پدیدارشناختی کدستاوردهای آموزش مجازی در نظام آموزش عالی: ی

 پورشیدا اچرش، علی بیرمی

 .درسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران یزیربرنامهارشناسی ارشد کدانشجوی  -۱

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران. -2

 :sheydaechresh1415@gmail.com سنده مسئولینو کیترونکآدرس پست ال

 

 

 یده کچ

 صورتبهحول ساخته و آموزش وتاهی آموزش عالی را متک زمانمدتو در  نندهکگیرغافل صورتبه ۱۹-د وویکبحران 

ز برای دهایی نیها، دستاوررد. این تغییر ناگهانی عالوه بر چالشکها تحمیل مجازی و مبتنی بر فناوری را بر دانشگاه

  ییفکروش،  اربردی و از نظرکظر هدف این پژوهش از نه نیازمند بررسی عمیق است. کنظام آموزش عالی دارد 

گیری ز روش نمونهگیرد و با استفاده اوزارت علوم و فناوری در برمی یعلمئتیهاست. قلمرو پژوهش را اعضای 

ه انجام مصاحب های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهتدانشگاه یعلمئتیهنفر از اعضای  ۱2هدفمند 

د. در نهایت رسول استفاده شکاطالعات  لیوتحلهیتجزی ها، از چرخهلیل دادهجهت تحعمیق انتخاب شدند. 

یبی کودن آموزش تربحتمی "ترین دستاوردهای انتقال به آموزش مجازی در ه مهمکها نشان داد داده لیوتحلهیتجز

 اهمیت نقش"، "آشنایی با ابزارهای نوین تدریس"، "محتوای آموزشی داکردنیپاهمیت "، "روناکدر دوران پسا

ن، بندی شد. همچنیطبقه "ها در آموزش مجازیدست شدن سیاستکی"و  "گری استاد و دانشجومحوریتسهیل

ون مضامینی چ رونا درکدر انتقال به آموزش مجازی و آینده آموزش عالی در پسا یعلمئتیههای اعضای توصیه

، "نشگاهیالمللی و بین داارتباطات بین"، "ها در دوران بحرانمستندسازی تجارب دانشگاه"، "نگرش مدیرانتغییر "

 استخراج شدند. "های جذب اساتیدتغییر شاخص"و  "بسترسازی فرهنگی"

 رونا.ک؛ ۱۹-د وویک؛ یعلمئتیهدستاوردها؛ آموزش عالی؛ اعضای : یدیلکواژگان 

 

 

 

 

mailto:sheydaechresh1415@gmail.com
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 بیان مسئله 

های مربوط به و برنامه ۱های آموزشی مجازیه نسبت به استفاده از دورهکرشد سریع تعداد مؤسسات آموزش عالی 

ه در شرایط کبوده است. تجربه آموزش در سطح جهان نشان داده  تأملقابلاند، ی اخیر تمایل نشان دادهآن در دهه

تواند جلوی تعطیلی دنیای واقعی، آموزش مجازی میمسئله روز  عنوانبه ۱۹ -د وویکنونی و دنیاگیری کحساس 

های توصیه ترین روشی از مهمک. بنابراین ی(Scott May, 2018 ؛ Patil & Yan.,2003 )رسمی آموزش را بگیرد 

 اهش اثرات بیماری بر آموزش، استفاده از آموزش مجازی است. کشده برای 

یادگیری اینترنتی است  ک، آموزش مجازی، ی2وکهای سیساران سیستمکاندرتعریف ارائه شده توسط دست بر اساس

ه شده از دانشجویان و تعدادی کی شبمجموعه کل، مدیریت آموزشی و یکه شامل رساندن مطالب در چندین شک

تر میسر مکتر و با هزینه باشد. همچنین، آموزش مجازی یادگیری را سریعارشناسان خبره میکدهندگان و توسعه

سازد. آموزش مجازی یند یادگیری مهیا میآت همگان در فرکو شرسازد و دستیابی به آموزش را برای همه می

های درس السکهای آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر وب، اربردی و روشکافزارهای مجموعه وسیعی از نرم

، کهای آموزشی در دنیای انفورماتی. به دلیل گسترش مداوم مهارت(۱۳۹۳براز, زاده آق)نعمتمجازی و ... است 

ارایی آموزش قابل توجه بوده و بسیاری از کگرایش جهان در چند دهه اخیر به استفاده از فناوری در افزایش 

و دیگران،  )علی آبادیتأمین نیاز روزافزون آموزش هستند  هایی در زمینهها و نوآوریهاندیشمندان در پی خلق شیو

های نوین یادگیری مانند انتقال آموزش به ها و روشهای اخیر آموزش عالی نیز ضمن ایجاد فرصت. در سال(2۰۱5

ساخت  منظوربهیند یادگیری آهای جدید آموزش، به بهسازی فرو استفاده از مدل ۴و ناهمزمان ۳صورت همزمان

پذیری اندیشیده است نایی حل مسایل و قابلیت دسترسی و انعطافدارتر، فردی و مداوم، افزایش توایادگیری معنی

(Scott May, 2018). 

مجازی  صورتبهی های اخیر، پیشرفت چشمگیر فناوری و یادگیراله در سکتوان گفت آنچه گفته شد، می بهباتوجه

وتاهی ک زمانمدتو در  نندهکگیرغافل صورتبهنیز،  ۱۹ -د وویکبحران  .مفهوم آموزش سنتی را تغییر داده است

 ؛سترده اکها تحمیل مجازی و مبتنی بر فناوری را بر دانشگاه صورتبهآموزش عالی را متحول ساخت و آموزش 

نظام  یرو شیپها و مزایایی را و بلندمدت، فرصت مدتکوتاههای ناگهانی عالوه چالش روتحولییتغ، این نیبنابرا

 تر است. ه نیازمند مداقه، بررسی بیشتر و عمیقکآموزش عالی قرار داده و قرار خواهد داد 

 

 

 

                                                           
1. Virtual 
2. Cisco Systems 
3. Synchronous 
4. Asynchronous 
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 پژوهش  سؤاالت

 است؟ ترین دستاوردهای شما چه بودهاید و مهمآموختهیند انتقال به آموزش مجازی چه آ( از فر۱سؤال 

 هایی به رهبران آموزش عالی در جریان انتقال به آموزش مجازی دارید؟( چه توصیه2سؤال 

 

 پژوهش  روش

های هدانشگا یعلمئتیهیفی است. قلمرو این پژوهش را اعضای کرد کو از نظر روی اربردیکاین پژوهش از نظر هدف 

تری از ستردهگ که درکگیرد. این پژوهش بنا بر آن دارد شور در بر میکعلوم، تحقیقات و فناوری  دولتی وزارت

گیری روش نمونهطرفی،  به دست آورد. از ۱۹ -د وویکپاندمی  بهباتوجهدستاوردهای آموزش مجازی در آموزش عالی 

های نشگاهدر دا هکگیری هدفمند از افرادی نمونه ک، ینی؛ بنابراباشددر مطالعه تجارب زیسته عموما  هدفمند می

ید ددند، صورت گرفت تا ار بوکمشغول به  یعلمئتیهعضو  عنوانبهشور کدولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

موزش آه کتی ها و دستاوردهای آموزش عالی به دست آید و به شناسایی و تعیین دقیق تأثیراتری از فرصتعمیق

ه کاست  بر این عقیده  Cresswell(2۰۱۳)های سنتی یادگیری داشته و خواهد گذاشت بپردازد. شعالی بر رو

 نماید.های گردآوری شده صادر میماهیت عمیق داده خاطربهرا  کوچکهای نمونه یریکارگبهیفی اجازه کمطالعه 

صاحبه برای م اوریهای دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فندانشگاه یعلمئتیهبدین ترتیب دوازده نفر از اعضای 

 ل مصاحبهکن پروتیند مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد؛ زیرا ایآفر کدر این پژوهش از یعمیق انتخاب شدند. 

الت از دهد تا از سؤاشود، به محقق اجازه مییفی استفاده میکهای داده لیوتحلهیتجزه اغلب در کغیراستاندارد 

 . (Lang,2004 )ند کریزی شده، استفاده پیش برنامه

 :ستفاده شداCresswell (2۰۱۳ :۱۸2 ) اطالعات لیوتحلهیتجزی خهها، از چردر این پژوهش جهت تحلیل داده

 هاسازماندهی داده

 ردنکخواندن و یادداشت 

 بندی و رمزگذاریتوصیف، طبقه

 هاتفسیر روایی و پایایی داده

 .هانمایش و تجسم داده

 

  هاافتهی

دستاوردهای شما چه بوده است؟ در پاسخ به ترین اید و مهمیند انتقال به آموزش مجازی چه آموختهآ( از فر۱سؤال 

 داکردنیپاهمیت "، "روناکیبی در دوران پسا کحتمی بودن آموزش تر "سؤال اول پژوهش به ترتیب شش مقوله 
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 "گری استاد و اهمیت دانشجو محوریاهمیت نقش تسهیل"، "آشنایی با ابزارهای نوین تدریس"، "محتوای آموزشی

 استخراج شدند.  "ها در آموزش مجازیدست شدن سیاستکی"و 

 

 

 

 

 

 

 

 رونا:کیبی در دوران پسا ک( حتمی بودن آموزش تر-

های مهم ستاوردرونا، از دکیبی را در دوران پسا کننده در مصاحبه حتمی بودن آموزش ترکتکده نفر از افراد شر

ی از کی»ه: کیان داشتند ب( ۴ننده شماره )کتکشر ارتباطنیدراانتقال به آموزش مجازی در دوران بحران دانستند. 

اولیه  سینوشیپ ه وزارت علومکرونا است کیبی بعد از دوره کنامه آموزش تردستاوردهای دوره بحران تصویب آیین

ها در روس رشتهه درصدی از دکدر دانشگاه شهید بهشتی تصویب شده است و قرار شده نامه آن آن را داده و شیوه

 وری و هم مجازیه هم حضکنیم کهایی را ایجاد یبی ارائه شود و محیطکیا تر یمجاز صورتبهرونا کدوره پسا 

 (. ۴)شماره « باشند زمانهم

 محتوای آموزشی: داکردنیپ( اهمیت -

 تاوردهایا از دسای و مناسب رمحتواهای آموزشی حرفه داکردنیپننده در مصاحبه، اهمیت کتکنه نفر از افراد شر 

وزارت علوم باید به »ه: ک ( بیان داشتند۶ننده شماره )کتکشر ارتباطنیدرامهم انتقال به آموزش مجازی دانستند. 

دیریت وا را مل محتکو به این شند کها مسئولیت بدهد و بگوید هر دانشگاهی در چند درس تولید محتوا دانشگاه

ت اسالید درس صورتبهه صرفا  استاد کبه تولید محتوایی  شودوا بحث مفصلی است و نمیند. بحث تولید محتک

« درکای و تعاملی تهیه چندرسانه تیفیباکرد باید محتواهای کتفا کبرد االس خود میکند و آن را به سر کمی

 (. ۶)شماره 

 های نوین تدریس:( آشنایی با ابزار-

ننده در مصاحبه، آشنا شدن با ابزارهای نوین تدریس را از دیگر دستاوردهای مهم انتقال به کتکنه نفر از افراد شر

اساتید تا حدود زیادی با این ابزارها »ه: ک( بیان داشتند ۴ننده شماره )کتکشر ارتباطنیدرادانستند. آموزش مجازی 

« ...، و الگوی مجازی به خود گرفت و جلسات مجازی کدانشجویان. اصال  دانشگاه ی طورهمانو محیط آشنا شدند و 

 ترین دستاوردهای انتقال به آموزش مجازیمهم

 تعداد مقوله

 10 روناکیبی در دوران پسا کحتمی بودن آموزش تر

 9 محتوای آموزشی داکردنیپاهمیت 

 9 آشنایی با ابزارهای نوین تدریس

 7 گری استاد و دانشجو محوریاهمیت نقش تسهیل

 4 ها در آموزش مجازیدست شدن سیاستکی

 ترین دستاوردهای انتقال به آموزش مجازیمهم : ۱جدول شماره
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انات و کها، امه در روند تغییرات به وجود آمده در فناوریکنندگان نیز بیان داشتند کتکدیگر شر (.۴)شماره 

های فرصت جادیابردهای مختلف و ارکجهت  امپیوتریکهای ه آشنایی و استفاده از برنامهکند کیادگیری ایجاب می

 انگیز برای دانشجویان ضروری است.    یادگیری هیجان

 گری استاد و اهمیت دانشجو محوری:( اهمیت نقش تسهیل-

اوردهای از دست گری اساتید راگری و تسهیلنقش مربی داکردنیپننده در مصاحبه، اهمیت کتکهفت نفر از افراد شر

این دوران  ه آموزش مجازی درک( بیان نمودند 2ی شماره )نندهکتکدانستند. شرازی مهم انتقال به آموزش مج

 ییر پیدامربی تغ لم وحده به راهنمای دانشجویان وکل، سخنران و متکه نقش و جایگاه استاد از دانای کباعث شد 

ها و ی مدلآموزشی و تجربه ه با وجود تغییر مدلکاعتقاد داشتند  ارتباطنیدرانندگان کتکشر یطورکلبهند. ک

م انشجو نیز الزدمحور و... نقش و جایگاه استاد و (، یادگیری مسئله۱چون یادگیری مستقل )شماره  های جدیدروش

 ند.کاست تغییر پیدا 

 ها در آموزش مجازی:دست شدن سیاستک( ی-

 م انتقالهای مهجازی را از دستاوردها در آموزش مدست شدن سیاستکننده در مصاحبه، یکتکچهار نفر از افراد شر

رونا صحبت در کقبل از » ه:کبیان نمود  ارتباطنیدرا( ۶ی شماره )نندهکتکبه آموزش مجازی دانستند. شر

بیاید  ین سمتاها بود اصال  چه دانشگاهی به ها و چگونگی اجرای سیاستگذاریها بیشتر در مورد سیاستارگروهک

زینه گمجازی  آمدند و دیگر آموزشدست شد و همه باید میکها یرونا سیاستکچه دانشگاهی نیاید ولی در دوران 

ی تنظیم ( به مسئله5ی شماره )نندهکتکشر(. همچنین ۶)شماره « ها و الزامات شدی از ضرورتکنشد و ی

 اشاره نمودند.  یعلمئتیهاربرد آن برای اعضای کها به طور متوالی و مفصل و نامهآیین

ؤال دوم سخ به سهایی به رهبران آموزش عالی در جریان انتقال به آموزش مجازی دارید؟ در پا( چه توصیه2سؤال 

باطات ارت"، "انها در دوران بحرمستندسازی تجارب دانشگاه"، "نگرش مدیرانتغییر  "پژوهش به ترتیب شش مقوله 

های جذب تغییر شاخص"و  "بسترسازی فرهنگی"، "گسترش آموزش مجازی"، "المللی و بین دانشگاهیبین

 استخراج شدند.  "اساتید

 

یند انتقال به آموزش مجازی و آینده آموزش های متخصصان در فرآتوصیه

 روناکعالی در پسا

 تعداد مقوله

 6 تغییر نگرش مدیران

 5 ها در دوران بحرانمستندسازی تجارب دانشگاه

 5 المللی و بین دانشگاهیارتباطات بین

 5 گسترش آموزش مجازی

 4 فرهنگیبسترسازی 

 2 های جذب اساتیدتغییر شاخص

در  آموزش عالییند انتقال به آموزش مجازی و آینده آهای متخصصان در فر: توصیه 2جدول شماره

 پساکرونا
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 ( تغییر نگرش مدیران:-

مجازی  آموزش ننده در مصاحبه لزوم تغییر نگرش مدیران آموزش عالی را در انتقال بهکتکشش نفر از افراد شر

ه چه کا اول باید بداند مدیر دانشگاه م»: هک( بیان داشتند ۱ننده شماره )کتکشر ارتباطنیدراضروری دانستند. 

: یان نمودندب( نیز 5ی شماره )نندهکتک(. شر۱)شماره « ندکریزی افتد و بعد برای آن برنامهاتفاقی دارد می

شد، چون قبل از می ها در سطح مدیران مقاومتتالش رغمبهرونا این نگاه وجود نداشت و کمتأسفانه در قبل از »

 ۹۸خوردیم. سال سته برمینیم و خوب مدام به درهای بکاصالح  رابطهنیدراد باید نگرش مدیران را رسیدن به اساتی

 نیتربزرگین نیم و شاید اکاندازی ه چنین سیستمی را راهکرونا پیش آمد خود مدیران به سمت ما آمدند که ک

  (.5)شماره « موفقیت باشد

 ان:ها در دوران بحر( مستندسازی تجارب دانشگاه-

ه آموزش بنتقال ها در دوران بحران را در اننده در مصاحبه مستندسازی تجارب دانشگاهکتکپنج نفر از افراد شر

 که در این یکآنچه  برای مرور»ه: ک( بیان داشتند ۴ننده شماره )کتکشر ارتباطنیدرامجازی ضروری دانستند. 

ه چه اتفاقی افتاد کد ایندر مور نندک ینگارخیتارسال و نیم اتفاق افتاد خوب است مدیران آموزش مجازی بنشینند و 

 (. ۴)شماره « ردیمکو چه 

 المللی و بین دانشگاهی: ( ارتباطات بین-

انتقال به آموزش مجازی المللی و بین دانشگاهی را در ننده در مصاحبه داشتن ارتباطات بینکتکپنج نفر از افراد شر

المللی شدن ( در ارتباط با بین۱ننده شماره )کتکرونا ضروری دانستند. شرکو ترسیم آینده آموزش عالی در پسا 

 کشود چند دانشگاه با هم یورسرا و یودمی برگزار میکه در کهایی ببینید دوره»ه: کهای دانش بیان نمودند سیستم

(. ۱)شماره « نیمکشورها برگزار کبا خیلی از  کتوانیم به طور مشترها را مییلی از درسدهند. ما خدوره را ارائه می

شور بیان نمودند: کهای مختلف بین دانشگاه کهای مشترالسکننده در ارتباط با تعریف کتکدر ادامه این شر

 ,x, yهای نیم بین دانشگاهکالس تعریف ک کنیم. یکشور برگزار کهای توانیم بین دانشگاهها را میمشابه این دوره»

z (. ۱)شماره « ما بعد از دوران بحران در ارتباط با این مسئله باید عوض بشود فکرکردنهای اصال  مدل 

 ( گسترش آموزش مجازی:-

-د وویکننده در مصاحبه گسترش آموزش مجازی در آموزش عالی را در دوران بعد از بحران کتکپنج نفر از افراد شر

ه آینده کرونا بر این باور بودند کنندگان در ارتباط با گسترش آموزش مجازی در پسا کتکشر ضروری دانستند. ۱۹

در پسا »ه: کردند کبیان  ارتباطنیدرا( ۱2ننده شماره )کتکنیست. شر تصورقابلآموزش عالی بدون آموزش مجازی 

ه در شروع سال کهمه ما قبول داریم  مثالعنوانبهرد. کاستفاده  یخوببهتوان از پتانسیل آموزش مجازی رونا میک

ها السکهای اول شروع ترم در تعطیالت تابستان و عوامل دیگر، برخی دانشجویان در هفته خاطربهتحصیلی معموال  

در مقطع  ژهیوبهها السکها ندارند. برگزاری السکردن کیابند و یا در اواخر نیمسال تمایل به تمام حضور نمی

چالش همیشگی را  کاست و این ی ریپذامکانمجازی  صورتبهارشناسی و برای دروس نظری در اوایل و اواخر ترم ک
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تواند بندی است میه جمعکای برای معارفه است و جلسات پایانی گونهه بهکمرتفع خواهد نمود. جلسات اولیه 

 (.۱2)شماره « مجازی باشد

 ( بسترسازی فرهنگی:-

ش عالی ر آموزدننده در مصاحبه ایجاد بسترهای فرهنگی جهت انتقال به آموزش مجازی کتکچهار نفر از افراد شر

ن دوره وارد بخش فرهنگی و ه دانشگاه در ایک( بیان داشتند ۶ننده شماره )کتکشر ارتباطنیدرارا ضروری دانستند. 

ز اعتقاد داشتند ( نی7ننده شماره )کتکت صورت بگیرد. شرتوانسهای خوبی در این زمینه میاجتماعی نشد و فعالیت

بود  دانشجویان آموزش مجازی توسط رشیپذعدمه برخی موانع فرهنگی دلیل نارضایتی دانشجویان و در مواردی ک

وزش مجازی و ( نیز اعتمادسازی و بسترسازی فرهنگی را الزمه انتقال به آم۱ننده شماره )کتک(. شر7)شماره 

 رونا دانست.کآموزش مجازی در دوران پساگسترش 

 های جذب اساتید:( تغییر شاخص-

، بر مسئله ۱۹-د وویکتغییرات به وجود آمده در دروان بحران  بهباتوجهننده در مصاحبه، کتکدو نفر از افراد شر

بیان  (۱ده شماره )ننکتکشر ارتباطنیدراید داشتند. کرونا تأکهای جذب اساتید در آموزش عالی پسا شاخص تغییر

انش، دهایی چون مدیریت ها در دنیای متحول و پیچیده دیجیتال باید دارای مهارتخروجی دانشگاه»ه: کنمودند 

 «ر انتقادی، حلکتف

های رزشستقل، اهای دیجیتالی، یادگیری مپذیری، مهارتو انعطاف یمیکار تهای ارتباطی، مسئله، خالقیت، مهارت

یوه شه همان بهای جذب اساتید ما هست؟ یا کها جز مالشاخص اخالقی و مسئولیت و ... داشته باشند اصال  این

 (.۱)شماره « ؟نیمکقدیم جذب می

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

شود ز آموزشی بسته میکها و مرامدارس و دانشگاه"وزش مجازی با شعار اگر ، سیستم آم۱۹-د وویکدر دوران بحران 

ه در ک است اضحپرورد و خدمات را جلوه نموده است و کارکای از ، جلوه"اما آموزش و یادگیری تعطیل نخواهد شد

 ی برجستهز و ویژگهای ممتاه با قابلیتکخدمات سیستم آموزش مجازی محدود نخواهد شد بل تنهانهرونا کدوران پسا

ق دوران ارب موفهای خود و تجرونا و پایبندی به آرمانکگیری از تجارب قبل از پذیری با بهرهخود یعنی انعطاف

 رونا آماده خواهد نمود.کخدمت ممتاز در دوران پسا  کرونا خود را برای یک

ه همواره به دنبال بروز کان نوآوری را برای استادانی فراهم نموده است کبه طور مشخص فرصت آموزش مجازی ام

ه کاند. از مزایای دیگر این فرصت، اصالح و بهبود روش تدریس استادانی است الس درس بودهکار در کخالقیت و ابت

ی به استادانی بعد دیگر این فرصت طالی. نمودندهای خود استفاده میالسکشیوه تدریس واحد در  کها از یسال

اند. از سوی دیگر، در بستر آموزش مجازی در هراس بوده کارکردنهستند و همواره از  ایتکنو فوبه دچار کگردد برمی

ی الزم را برای زمینهی جدید از مدل آموزشی برای دانشجویان، پیشاتجربه کردنفراهمان ضمن کاستفاده از این ام
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س را تقویت کار در خارج از ایران به شیوه آموزش مجازی و بالعکاستادان هم مندی مؤسسات آموزش عالی ازبهره

 نماید.می

شجویان ه اساتید و دانکالت نیاز است که برای غلبه بر مشکآموزش عالی به این مسئله پی برد  ۱۹-د وویکدر دوران 

فت. ورت گریان و اساتید صای داشته باشند. در این دوران تحول مهمی در روابط بین دانشجوت گستردهکمشار

های آموزش طنار گذاشته شد و دسترسی و ارتباطات تسهیل شد. در محیکها و تشریفات رسمی بسیاری از فعالیت

 ه نیازهایب، بدون توجه نییپاباالبهرد و از کهای درس ایفا میالسکه استاد نقش اول را در کسنتی شاهد آن بودیم 

پذیر نیست و ناکشد. اما، در آموزش مجازی این شیوه امیند آموزش انجام میفرآ تکدانشجویان، بازخورد و مشار

 ست.اه دوران این نوع آموزش، رسما  به سر آمده کآموزش عالی باید به این امر توجه داشته باشند 

ختلف مای شورهکعالی  المللی شدن نظام آموزش عالی، تأثیر بسزایی در تحول آموزشو بین شدنیجهان، یطورکلبه

ها و تشخیص صحیح فرصت طرفکیازدوگانه بوده است.  صورتبه توسعهدرحالشورهای کدارد؛ تأثیر این روند در 

 اشد و ازها داشته بتواند اثری مثبت در ارتقاء علمی دانشگاهآموزش عالی می مؤسساتها و نقاط قوت در دانشگاه

ی این اف عمیقی بین سطح علمکتواند شها میت و فرصتطرفی دیگر در صورت عدم تشخیص صحیح این نقاط قو

ای از جمله با مسائل عدیده توسعهدرحالشورهای کها در شورها به وجود آورد و همچنین دانشگاهکشورها و سایر ک

هستند و  روروبههای آموزشی ضعف سیستم اداری و مدیریت، نحوه تأمین نیروی انسانی و مالی و نابرابر بودن فرصت

 اهش دهد.کها یفیت آموزش عالی را در دانشگاهکتواند این موضوع می

ا آن است و متناسب ب دادنرخه چه اتفاق و تحولی در حال کمدیران دانشگاهی نیز، در گام اول باید بدانند 

 ود آمدهجحول به والن آموزش عالی ابتدا باید شناخت دقیق از تکه مدیران سطح کریزی نمایند. بدین معنا برنامه

های وشرحتوا و ها، اهداف و انتظارات، مرده و متناسب با آن شناخت برای ابعادی چون نیازها، زیرساختکپیدا 

 ریزی نمایند.آموزشی، مجریان و ... برنامه
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 ی بازیگر و تماشاگرنقد آموزش مجازی بر اساس استعاره

 بیرق نکارکحبیب 

 و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تیوتربمیتعلفلسفه  یترکد

habib.karkon@yahoo.com 

 

 یدهکچ

اف و کی مفهومی لیداند. اما بنا بر استعارهای ادبی، تزیینی و امری زبانی میدیدگاه سنّتی استعاره را صرفا  آرایه

نها زندگی آه با کنیم، بلکینی نمیادبی و تزی آنها صرفا  استفادهاموری بالغی نیستند و ما از  ها تنهااستعارهجانسون 

رش احلیلی به نگت - یه به روش توصیفکهدف از تألیف این مقاله  ری ما نیز مبتنی بر آنهاست.کو نظام ف نیمکمی

ی از آن کحاهای پژوهش اجماال  بازیگر و تماشاگر است. یافته ینقد آموزش مجازی بر اساس استعاره درآمده است

ز نگرش و دیگری نشانگر طر یرهاستعامانند هر  -د روار میکاگزیستانسیالیسم به  ه درک - ورکمذ یه استعارهکاست 

متعلّم  یاستعاره غالب در آموزش سنّتی یاستعاره دارد. تیوتربمیتعلهای خاصی برای ه داللتکتلقّی خاصی است 

 بیت بایدتر یستیلایستانسیاگز، اما بر اساس بنیاد آموزش مجازی رخ نموده استه دوباره در ک همچون تماشاگر بود

 ی وی در اموراالنهمتعّلم همچون بازیگر تغییر یابد تا نقش فعّ یاستعارهچرخشی صورت گیرد و این استعاره به 

 .ندکوق پیدا یادگیری عمقی س یسوبهآموزش مجازی  یادگیری سطحی در جدّی قرار گیرد تا موردتوجهتربیتی 

 لیسماگزیستانسیا ی بازیگر و تماشاگر،آموزش مجازی، استعاره :یدیلکواژگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 
 

 بیان مسئله

پردازی، از جمله در باب نظریهیار اساسی در روند نقشی بسهایی که در باب ذهن یا نفس انسان به کار مینوع استعاره

، ضروری ها بر سیستم مفهومی ماتأثیر استعاره بهباتوجه»دهند. از آموزش شکل میبه مفهوم ما یادگیری دارند و 

معلمان و  های مربوط به آموزش، فراگیران،ی که نقشی در این سیستم آموزشی دارد، در مورد استعارههرکساست که 

 (.Ahmady, 2016)« ... فکر کند

 

 سؤاالت پژوهش

ارد وی بازیگر و تماشاگر چه نقدهایی بر آموزش مجازی ساس استعارهه بر اکسؤال اصلی این پژوهش این است 

 است؟

 

 پژوهش روش

 حلیلی استفاده شده است.ت - یدر این مقاله نظر به محتوای فلسفی بحث از روش توصیف

 

 چارچوب نظری 

 استعاره تعریف

 پردازیم.آنها میه در زیر به تعریف کرد کهومی( تقسیم توان استعاره را به سنّتی و جدید )مفمی

 سنّتیی استعاره

ر وضع شده است )د در غیر آنچه برای آن یلفظ کاربردنبهدر اصطالح علم بالغت عبارت است از « استعاره»

فیه حقیقی( و معنی مستعمَلٌ یعنه )معناه بین معنی منقولٌک یمشابهت یاش( به جهت عالقهحقیقی یغیرمعنا

عاره در واقع، (. است۱۳۸۸، معنای اصلی آن )هاشمی یبازدارنده از اراده یه با قرینه)معنای مجازی( وجود دارد، همرا

حسن »گوییم: یم یتشبیه مختصر است، اما رساتر از تشبیه است و لذا در نفس انسان تأثیر بیشتری دارد. گاه کی

حسن  یقتنیم و وکرا حذف می شبه این جمله تشبیه است. گاه مشبّه، ادات تشبیه و وجه«. مثل ماه است یدر زیبای

 یی معنی صارفه یعنی بازدارنده است از ارادهقرینه« آمد»استعاره است و « ماه»گوییم: ماه آمد. در اینجا آمد، می

 ، امادی هستنکماهیتا  ی ه استعاره و تشبیهکاست )همان(. شمیسا نیز معتقد است  یی آسمانرهک که یکماه  یاصل

 باقی مشبّه یا بهمشبّهٌ فقط آن از هکنیم کقدر خالصه و فشرده میاست؛ یعنی تشبیه را آن فشرده تشبیه استعاره

  (.۱۳7۹همانی )شمیسا، این و سانیکی ادّعای استعاره در و است شباهت ادّعای تشبیه در بماند. منتهی
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 ی مفهومیاستعاره

ای ادبی، تزیینی و امری سّنتی استعاره را صرفا  آرایهآنچه گذشت معنای سّنتی استعاره بود. بنا بر مشهور، دیدگاه 

ه کهایی استعاره»تاب کدر ( Mark Johnson)جانسون  کو مار (George Lakoff)اف کداند. اما جرج لیزبانی می

 Conceptual) یمفهوم یاز استعاره عرضه کردند که به استعاره یمتفاوت فیتعر «میکنیمبا آن زندگی 

Metaphor)  ،؛ لذا «است گرید یزیبر اساس چ یزیچ یذات استعاره، درک و تجربه»شهرت دارد و مطابق آن

و  میکنیم یبلکه با آنها زندگ م،یکنینم ینییو تز یو ما از آنها صرفا  استفاده ادب ستندین یبالغ یها تنها اموراستعاره

غنا  یاوهیها زبان ما را به شاستعاره(. Lakoff & Johnson, 2003) بر آنهاست یمبتن زیما ن ینظام فکر

 یگفتار عاد قیانتقال آن از طر دیرا که شا یزیچ تواندی. استعاره مستیممکن ن یکه با عبارات معمول بخشندیم

 (. ۱۳۸7)استرنبرگ،  زددشوارتر باشد، منتقل سا

  ی بازیگر و تماشاگراستعاره

 ه ذهن، ازبیا معلّم و شاگرد  تیوتربمیتعلجهت تشبیه امر معقول به محسوس و از باب تقریب نقش  تیوتربمیتعلدر 

ه برخی کی جالبی شود. استعارهتفاده میت، باغ و ... اسکارخانه، حرکهای گوناگونی چون پادگان، استعاره

 ینند استعارهکفاده میوی از آن است پذیریجهت اشاره به آزادی و اختیار انسان و مسئولیت هااگزیستانسیالیست

گرایی ناب گور، به ذهنکیریک .ار رودکنیز به  تیوتربمیتعلای در استعاره عنوانبهتواند ه میکبازیگر و تماشاگر است 

بودن ر واقعیت انسانِ دارای هستارت منطبق بکد« اندیشم، پس هستممی»ه کرد و معتقد بود کارتی حمله میکد

ست شور به د ویمانی و انتخابی توأم با خطر اه با عملی کدار شدن نه با اندیشه بله هستیک)اگزیستانس( نیست، چرا

نظام فلسفی و  وی علیه ؛ لذای صِرفگری و دست به عمل زدن، نه با به تماشا نشستن و اندیشهآید، با بازیمی

ز همین (. ا۱۳72هنی مخالف است )ورنو، ذلی و کمفهوم  کی عنوانبهشورد و با انسان پارچه هگل نیز میکسیستم ی

ان بر انسان عینی و صاحب رگ و پوست و گوشت و استخو (Miguel de Unamuno) ه میگل اونامونوکروست 

ه ما کند کم میکصُورش چنین ح یاگزیستانسیالیسم در همه»توان گفت می یطورکلبه(. ۱۳7۹ید دارد )نوالی، کتأ

ستقل گوشت و مموجود  کی عنوانبهه شخصا  کخود را بشناسیم  (authentic) توانیم وجود اصیلمیفقط وقتی 

زاعی ّلی انتک ه مفاهیمکنیم؛ نه اینکنتخاب درگیر شویم و تصمیم بگیریم یا ا یامسئلهدار در ماجرایی و پوست و خون

 (.۱۳7۴)باربور، « نیمکرار و تلقین کّلی را تکمربوط به انسان یا قوانین و قواعد 

 مجازی در آموزشنقش معلم و متعلّم 

فردی است و انسان  صورتبهار آگاهانه و رفتار یانسانیّت انسان بر اساس انتخاب و اخت هاستیالیستانسیاگزدر نظر 

ایم. این گرفتهنیم، در واقع، انسانیّت او را نادیده کای او را مجبور به امری ن آزاد بودن است. اگر به هر بهانهیبودن ع

ی درگیر معلّم به واسطه»های بسیار مهمی در مسائل تربیتی دارد، لذا از منظر تربیتی به اعتقاد نلر نگرش داللت

ار او سؤال کآموز در مورد افر بپردازد. وی از دانشکند تا خود به تفکآموز در گفتگو، وی را تشویق میساختن دانش

شود. های مختلف راهبر میگونه وی را در گزینش میان راهند و بدینکد میار دیگری را پیشنهاکند، افکمی

شوند. ها انتخاب میی انسانه به وسیلهکآیند، بلها پیش نمیه حقایق برای انسانکیابد آموز درمیسان، دانشبدین
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ه از بیان نلر ک(. چنان۱۳۸7)نلر،« آید، نه تماشاگرهنرمند درمی صورتبهگذشته از اینها، وی در نمایش فراگیری 

و با شاگرد برای رسیدن به گر در امر آموزش است تسهیل کصرفا  ی ستییالیستانسیاگزشود معلّم از منظر مستفاد می

تماشاگر منفعل،  کبازیگر و فردی فعّال است، نه ی کیند یادگیری یآآموز نیز در فرند. دانشکوگو میحقیقت گفت

فرد نوعِ منحصربه کهر فردی ی هاستیالیستانسیاگزیند یادگیری است. از منظر آصورت خالقانه درگیر فریعنی به

 ه هرچه بخواهیم بر آن بنویسیم.کهمتاست و ذهن او لوح سفیدی نیست آموزی نیز بیاست، لذا هر دانش

ا بر می نیز بنقش و جایگاه خود را دارد، هر متعلّ ن نکجمعی مثال  در فوتبال هر بازیورزش دسته کدر ی همچنان که

م را به توان معلور میکاستعدادهای فردی خاص خود، مقام و موقعیت مختص به خویش را دارد. بر اساس تمثیل مذ

ازی نیز بزی ندارد. هنگام نقشی در با دهد و خوده روش بازی را به متعّلمان یاد میکرد کمربّی فوتبال تشبیه 

م نیز ست. معلّ نان اکر اشتباهات احتمالی بازیکو تذ ار او تنها نظارت بر بازیکه کرد کتوان او را به داور تشبیه می

 و شخصی ویری به نحه متعّلمان مشغول یادگکند و هنگامی کلیاتی را بیان میکابتدا همچون مربّی فوتبال اصول و 

ند. کسهیل میتیری را ر اشتباهات احتمالی و تأیید موارد صحیح، راهنمایی و امر یادگکشدند آنها را با تذتشافی کا

دولتی گرچه  تیوتربمیتعلهای بال است. در نظاملی فوتکی درسی نیز همچون قوانین و برنامه تیوتربمیتعلنظام 

 تواند جلوی آزادی ونمی وجهچیهبهد، اما این امر لی هستنکمعلّم و متعلّم مجبور به تبعیت از اصول و قوانین 

تواند با ، اما میوّب استن فوتبال نیز مجبور به تبعیت از اصول و قوانین مصکبازی همچنان کهخلّاقیت آنها را بگیرد؛ 

 .خواهد سوق دهده میکالمقدور به سمتی ی بازی را حتیخلّاقیت خویش نتیجه یریکارگبه

ی تدریس نگارنده )و استفسار از ی زیستهان ظهور و بروز دارد، اما تجربهکآموزش حقیقی امآنچه گفته شد در 

م که معّلم حاکه در بستر آموزش مجازی دوباره شرایط تدریس سنّتی کی از آن است کرونا حاکاران( در دوران کهم

ضعف سرعت اینترنت، عدم د التی ماننکار شده است. مشکمطیع محض او، آش ۱الس بود و متعلّمکالعنان مطلق

ارآمد بودن تجهیزات برخی متربّیان و ... موجب کسان به اینترنت، فرسوده یا ناکی متعلّمان به طور یدسترسی همه

ه پرورش کآموزش بل تنهانهدیگر و با معّلم صورت نگیرد و این امر که ارتباط اصیلی میان متعلّمان با یکشده است 

لی نامطلوب( صورت کآموزش صریح )آن هم غالبا  به شآموزش مجازی فقط در  موده است.آنان را نیز دچار آسیب ن

تواند بازیگر باشد. بازیگر اصلی و در چنین آموزشی متعّلم حقیقتا  نمیگیرد و از یادگیریِ ضمنی خبری نیست. می

گیرد، ای و نه تشریحی انجام میچندگزینه صورتبهشاید تنها بازیگر فقط معلّم است. ارزشیابی تحصیلی نیز باالجبار 

 افتد.لذا یادگیری عمقی اتفاق نمی

 

 گیریبحث و نتیجه

 های ضمنی دیگری نیز به وی منتقلنیم، داللتکی مفهومی را به انسان اطالق میتردید ما وقتی هر نوع استعارهبی

 هابا استعاره تنهانهما دارای استلزامات و پیامدهایی است.  تیوتربمیتعلما از انسان برای  کچگونگی درشوند. می

                                                           
 ایم.و معلّم را در معنای عام به کار برده کلمات متعلّم -1
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ی شخصی، از جمله فلسفه کهر معلمی آگاهانه یا ناآگاهانه ی نیم.که بر اساس آنها عمل میکنیم، بلکزندگی می

ت دهد. با ی برخورد وی با آنان جهی تدریس و شیوهتواند به نحوهشناسی دارد. نوع نگرش وی به متعلّمان میانسان

ی بازیگر یا تماشاگر بدیهی گیری معلمان را یاری داد. بنا بر استعارهتوان در این جهتهای تربیتی میتبیین استعاره

در مدارس  ه آنان را بازیگر یا تماشاگر بداند متفاوت خواهد بود.ک اساسنیبرااست نوع نگرش معلم به متعّلمان 

ی متعّلم همچون تماشاگر بود، اما بر ی غالب، استعارهم بود استعارهکمعلّمان حاه تدریس اقتدارگرایانه کسنّتی 

ی متعلّم همچون بازیگر تربیت باید چرخشی صورت گیرد و این استعاره به استعاره یستیالیستانسیاگزاساس بنیاد 

ما نشان داده است و به نظر ی ی زیستهتغییر یابد. نتایج نامطلوب آموزش مجازی در این دو سال خود را در تجربه

ارتر هم خواهد شد. به نظر کگرفته آشهای صورتها و سنجش یادگیریرسد با بازگشایی مدارس و دانشگاهمی

 تر به آموزش حضوری بازگشت.رسد آموزش مجازی در شرایط ضروری امری ناگزیر است، اما باید هرچه سریعمی
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آموزش مجازی در سیستم آموزشی از دیدگاه معلمان  یهافرصتو  هاچالش اویکوا

 فییکمطالعه  ک؛ ی19 دیکووابتدایی شهرستان شهریار در دوران بحران 
 مریم اصفهانی

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تیوتربمیتعلتری فلسفه کد آموختهدانش

Maryamesfahani1404@yahoo.com 

 

 

 یدهکچ

های آموزش مجازی در سیستم آموزشی از دیدگاه معلمان ابتدایی ها و فرصتبررسی چالش هدف باپژوهش حاضر 

صاحبه میفی بوده و با استفاده از کروش پژوهش . انجام شد ۱۹ دیکووشهرستان شهریار در دوران بحران 

ناوین عیدگاه آموزگاران دآموزش مجازی از  یهاچالش طبق نتایج حاصله. به انجام رسیده است افتهیساختارمهین

یستم ضعف س ،آزادی عمل ارآمد، محدود شدنکمدیریت نا سامانه شاد و واتساپ() ضعف فناوری معرفی شده

 امل بهکن عدم اطمینا، مدارس ادر آموزشیکو  هاخانوادهروانی متحمل بر  ی، فشارهااناتکمبود امک، یادگیری آنالین

درس در  یهاکالسیت یفکافی در برگزاری باکنبود نظارت ، اعتیاد به اینترنت، آنالین یهاآزموننتایج حاصله از 

ارد همچنین آنان به مو. معرفی شدند آموزاندانش یریپذجامعهیند رآی آموزش مجازی و اختالل در فهاسامانه

، آموزش مجازی یریپذ، انعطافمستقل از متغیر زمانآموزان، دانشسان برای تمام کبرقراری فرصت آموزشی ی

وری وآصت ایجاد خلق نفر، متنوع برای آموزش یهاروشاطالعات در فراگیران، استفاده از  یدارنگهافزایش قدرت 

فزایش و ا یکترونیکال یهامهارتارتقاء ، فرصت ارتباط بیشتر بین عوامل اجرایی آموزش در سطوح مختلف، آموزشی

رد کن رویهمچنین در پایا. ه نمودندآموزش مجازی اشار یهافرصت عنوانبه آموزاندانشروحیه رفاقتی و رقابتی بین 

 پیشنهاد گردید.تلفیق آموزش حضوری و مجازی بر اساس رده تحصیلی 

 قیآموزش تلفی، آموزش حضوری، آموزش مجازیها، ها، فرصتچالش واژگان کلیدی:
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 مسئلهبیان 

ه از دسامبر سال ک 4سندرم شدید تنفس کی عنوانبه،  3(2۱۹وویدکجدید ) 1رونا ویروس کگیری بیماری همه

سازمان ) شودها نفر در سراسر دنیا تلقی میهای میلیونتهدید برای سالمتی و زندگی عنوانبهپدیدار شد،  2۰۱۹

رونا کویروس  یریگهمه (2۰2۰،  7ارانک؛ وانگ و هم2۰2۰،  ۶؛ گارفین، سیلور و هلمن2۰2۰،  5بهداشت جهان

(COVID-19وضعیت ) زندگی مردم را تغییر داده است ((Abdullah,2020  .تأثیر خود  ۱۹-د وویکگیری همه

سازمان بهداشت جهانی . ((Rasmitadila, 2020 )مانند تجارت و آموزش( های مختلف نشان داده استرا بر بخش

روناویروس در ایران کبه  بیماران مبتال (. وجود2۰2۰)سازمان بهداشت جهانی،  ردکاعالم  دنیاگیری شیوع بیماری را

رونا کویروس  یریگو همه(. گسترش سریع ۱۳۹۸)خبرگزاری فارس،  تأیید شد ۱۳۹۸بهمن  ۳۰صورت رسمی در به

،  ۸)واتسون و فریمن شد نشان از قدرت این ویروس است هاانسانماه باعث مرگ تعداد زیادی از  2در  کهیطوربه

در  ندایک. (2۰2۰، ۹است )یانگ و دوآن  نوظهوربیماری عفونی  کاست و ی دادهرخرونا در ووهان کویروس  (.2۰2۰

پژوهشی با هدف بررسی آموزش سنتی و آموزش از راه دور دانشجویان بهداشت انجام داد و به این نتیجه  2۰۰2سال 

 الس استکبهتر از زمان ارتباطی با محوریت  فاصله باو معلم در آموزش  آموزدانشه زمان ارتباطی بین ک افتیدست

 (.۱۳۹۸شریفی و همکاران، )(2۰2۰ندای، ک)

 

 ژوهشپ سؤاالت

 پژوهش به شرح زیر است: سؤاالت

 ؟شودیمآموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین  یهاچالش.۱

 ؟شودیمآموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین  یهافرصت.2

 

 روش پژوهش

بهره گرفته  (۱۳۸۹به نقل از پایدار،  ،۱۹۹۰وربین )کیفی بوده و از روش اشتروس و کروش پژوهش حاضر، روش 

 شده است.

 
                                                           
1. Corona Virus  

2. COVID 19  
wuhan ofاین ویروس برای اولین بار در شهر ووهان واقع در استان هوبی). 3  hubei  provi nceکشور چین گزارش شده است ) 

4. severe acute respiratory syndrome coronavirus  
 OrganizationWorld Health . 5 

6. Garfin, Silver & Holman  

7. Wang et al  

8. Weston & Frieman 

9. Yang & Duan  
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 هاافتهی

 ؟شودیمآموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین  یها: چالشاول سؤال

 هامصاحبهآموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار برگرفته از  یهاچالش.۱جدول شماره 

 گزینشیدهای ک دهای محوریک دهای بازک

ه شاد کبه شب میتوانینمامل کبه طور 

 اطمینان داشته باشیم.

از طرف  معرفی شده یهارسانامیپمورد اعتماد نبودن 

 وپرورشآموزش
 

 یهاآموزشان بازخورد مستقیم به کام

پخش شده از تلویزیون وجود ندارد./ 

 است طرفهکیغالباً  هاآموزش

  تلویزیونی یهاآموزشبودن  طرفهکی

 یهابرنامهساعات تدریس مجازی با بعضی 

 مدرسه تلویزیونی ایران تداخل دارد/

مجازی تعبیه شده توسط مدرسه با  یهاکالستداخل 

 مدرسه تلویزیونی یهاکالس

 ضعف فناوری معرفی شده

 )سامانه شاد و واتساپ(

 قطع مداوم سامانه شاد 
 

شرایط اپیدمی مواجه  که با یکاین بهباتوجه

 یهاارگانبودیم ولی شاهد وحدت روی بین 

 مختلف در برخورد و مدیریت با این بحران

 روبرو نشدیم.

 روناکعدم وحدت رویه در برخورد با بحران 

ط آموزشی در شرای یهابرنامهارآمد بر کفقدان نظارت 

 روناکشیوع 

 

 ارآمدکمدیریت نا

زیادی از سوی  یهابخشنامهدستورالعمل و 

 شودیموزارتخانه به مراحل زیرین سرازیر 

ه بمختلف از سمت وزارتخانه بدون توجه  یهاطرحابالغ 

 هاآناربردی ک یهاجنبه
 آزادی عمل محدود شدن

 آموزاندانشه کار دقیقی مبنی بر اینکراه

 اندفراگرفتهامل مطالب درسی را ک طوربه 

 وجود ندارد.

ا رمطالب درسی  آموزاندانشه کعدم اطمینان از این

 .اندفراگرفته
 

 
، یکشنقشهعملی مانند  یهاکالسان برگزاری کعدم ام

 ...و  کانیکم ،هنر
 ضعف سیستم یادگیری آنالین

 

سازی فضای آموزشی متناسب با محتوای ان شبیهکعدم ام

 درسی

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

آموزان به بین آموزگاران و دانش مؤثرعدم ارتباط مفید و 

نسبت به فضای  هاخانوادهاطالعی سوادی و بیدلیل بی

 مجازی

 

و  هاخانوادهبه دلیل فقر مالی بعضی از 

ان کام در خانوادهداشتن دو یا سه فرزند 

تهیه گوشی برای فرزندان مقدور نبوده و 

بعضی از فرزندان  شودیماین امر موجب 

  به گوشی اندروید هاخانوادهبعضی  عدم دسترسی
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السی خود را کوانند برنامه ه باید نتک طورآن

 نند.کپیگیری 

به فضای باز  آموزاندانشدسترسی 

 بهباتوجهه گاهاً کاین بهباتوجهی کترونیکال

و  کشرایط سنی آنها فاقد قدرت در

موجبات نگرانی اولیا را ، تشخیص هستند

 فراهم آورده است.

 کترونیکلابه ابزار  آموزاندانشنگرانی اولیا از دسترسی 

 مانند موبایل و تب لت
 

 
های روانی در بعضی ایجاد فشارهای عصبی و تنش

 هاها و عدم توجه به روحیه لطیف بچهخانواده

 هاخانوادهروانی متحمل بر  یفشارها

 مدارس ادر آموزشیکو 

خاص خود را دارند  یهایژگیوآزمون آنالین 

الزم برای این  یهاینیبشیپو از قبل باید 

انجام شود تا بتوان دانش واقعی  هاآزمون

 ردکآزمون دهنده را ارزیابی 

  

  قطعی اینترنت در زمان برگزاری امتحان 

 صورتبهآموزش و امتحان  هکاین بهباتوجه

ن است کمم گرددیممجازی برگزار 

نند و کلب قدر امتحانات ت آموزاندانش

به نتایج  صددرصد صورتبه توانینم

 .ردکامتحانات استناد 
 

 زمان امتحان تقلب دران استفاده از کام

امل به نتایج حاصله کعدم اطمینان 

 آنالین یهاآزموناز 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه آموزش مجازی پویا نیست و تنها 

 استاد محور است نه دانشجو محور.
  پژوهش شدنرنگکمز بر آموزش و کتمر

  همراه یهایگوشاستفاده بیش از حد از  

 اعتیاد به اینترنت از اینترنت یوربهرهعدم مدیریت مناسب در  

و نوجوان بدون حضور در مدرسه، در  کودک

شود. ل مواجه میکامر اجتماعی شدن با مش

در فضای  کودکرفتارهای فردی و جمعی 

ان یادگیری تعامالت را برای کمدرسه ام

 ند.کفراهم می کودک

  

 آموزاندانش یریپذجامعهیند آدر فر ریتأخ 
 یریپذجامعهیند آاختالل در فر

 آموزاندانش
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 ؟شودیمآموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین  یهافرصتدوم:  سؤال

 هامصاحبهشهرستان شهریار برگرفته از  از دیدگاه معلمانآموزش مجازی  یهافرصت. 2شماره جدول 

 دهای گزینشی ک دهای محوری ک  دهای باز ک

 از آموزش توانندیم آموزاندانشتمام 

سان بهره کمدرسه تلویزیونی به طور ی

 ببرند.

  آموزاندانشسان برای تمام کی برقرار شدن فرصت آموزشی

انات زیرساختی کمرتبط با ام هاشکافواضح از  کدر 

 جهت تقویت آن کترونیکال آموزش

سان کبرقراری فرصت آموزشی ی

 آموزاندانشبرای تمام 

ه کآموزشی  یهالیفاردن کبا سیو 

 یگذاررباتوسط معلمان در گروه 

خواهند توانست  آموزان، دانششودیم

مطالب  مروربهه نیاز ک ییهازماندر 

 نند.کدارند به آنها رجوع 

 

 

  شرایط خود بهباتوجهتنظیم آهنگ یادگیری 

 مستقل از متغیر زمان   درسی یهاکالسحذف محدودیت زمانی دسترسی به  

 ت درکشر جهت آموزاندانش یهانهیهز

 است.  افتهیکاهشحضوری  یهاکالس

و پرهزینه برای  موردیبمنعطف بودن و حذف ترددهای 

 درس  یهاکالسآموزش و  یهادورهت در کشر

 

 انالکمجدد به  توانندیم آموزاندانش

نند و مجدد کآموزشی خود رجوع 

 نند.کمطالعه 

 آموزش مجازی  یریپذانعطاف آموزشی  یهالیفاان رجوع مجدد به کام

آموزشی  یهالیفا توانندیم آموزاندانش

 نند.کرا ذخیره 

، ان ذخیره عناصر مختلف یادگیری در قالب صوتکام

 بعد یهازمانتصویر و صدا جهت استفاده از آنها در 

اطالعات  یدارنگهافزایش قدرت 

 در فراگیران

 ،معلمان از ابزارهای مختلف صوتی

لیپی متناسب با نوع درسی ک، تصویری

 . کنندیماستفاده ، دهندیمه آموزش ک

با  متناسب آموزشمختلف برای  یهاروشان استفاده از کام

 یادگیری  یهاسبکانواع مختلف 

متنوع برای  یهاروشاستفاده از 

 آموزش 

به ساختن  آموزاندانشبا راهنمایی 

مختلف با استفاده از  یآموزشابزارهای 

ابزار در دسترس در منزل زمینه خلق 

 سازندیممهیا  آموزاندانشنوآوری را در 

 

 

روش فرصتی جدید برای خلق نوآوری و ایجاد کردنفراهم

خالقانه آموزشی برای مدیران مدارس در مقیاس های 

 شوریک بساچهای و منطقه

 

 

 

 

 

فرصت ایجاد خلق نوآوری 

 آموزشی

ه کآموزش مجازی باعث شده است  

یری در یادگ آموزاندانش نفساعتمادبه

 ند.کافزایش پیدا 

ن در گذاشت کبرای تدریس و به اشترا نفساعتمادبهایجاد 

 السیکگروه 

افزایش روحیه رفاقتی و رقابتی 

 آموزاندانشبین 
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 یریگجهینت

 رونا ازکگیری های موجود در نظام آموزشی در دوران همهها و فرصتهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی چالش

فراوانی  یهاتیدمحدوبا  جوامع، رونا در دنیاکشیوع ویروس . دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان شهریار بود

ون ور آموزشی همچاجتماعات مربوط به ام ژهیوبه، محدودیت در برگزاری اجتماعات هاآنی از که یکمواجه شد 

های زهه برخی حوکشورمان شاهد آن هستیم کرونا به کاز آمدن  سال 2بعد از گذشت حدود . الس درس بودک

ی از کها حوزه آموزش است؛ یآن نیترمهمی از کی هکاند شده یریناپذجبرانو تغییرات  هابیآسمختلف، دستخوش 

رسمی و  یهاموزشدر آه در طی چند سال اخیر هم زمان با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات کآموزشی  یهاروش

موزش شعار شیوه آ. باشدیمعنوان گردیده و سعی بر جایگزینی آموزش سنتی با آن است، آموزش مجازی  یررسمیغ

موزش و آماعی به آموزش را نزد افراد ببریم نه افراد را نزد آموزش، با نگاه اجت یستیبایم": تمجازی این اس

ه در آن ک آموزش حضوری، در حقیقت نظام آموزشی است. “تکید بر مشارکو تا یاشبکهیادگیری، سازماندهی 

و  زمانکیشود و مدرس در می ان و زمان مشخصی برگزارکحضوری و در م صورتبهآموزشی  یهاتیفعالو  هابرنامه

اد ینظام آموزش سنتی در مجامع علمی  عنوانبهه از این نظام کپردازد. هرچند ان مشخص به امر آموزش میکم

 ه فرد برایک، زمانی وآمدرفتبیشتری اعم از هزینه  یهانهیهزحضوری شود، اما در نگاه اول نسبت به آموزش غیرمی

گیرد. اما ه را در برمیان آموزش و غیرکنگهداشت م یهانهیهزدهد و الس و برگشت از آن از دست میکحضور در 

 یهاتیفعالیادگیری  و اجتماعی شدن، آموختن قواعد تعامالت اجتماعی، یریپذجامعهم نیست. کفواید این نظام هم 

اید نار آموزش از فوکمی و فراغتی در های سرگردر جمع و داوطلب شدن و ایجاد فرصت تیمسئولگروهی، پذیرش 

لم عامل میان معبخش مهمی از آموزش نیازمند حضور و ت بساچهشف جامعه و کآموزش حضوری است. از طرف دیگر 

عامل با معلم و تاز زیر بار  یراحتبه کودکه کند کان این را فراهم میکاست. آموزش غیرحضوری ام کودکو 

متر و ک یریپذنظمند. کبه والدین باشد. همچنان در فضای خانه آموزش را تجر کمکبه ند. وابسته کفرار  کالسانهم

رد کعنوان  توانیمپژوهش  یهاافتهیند. بر اساس کمتری را تجربه کمتری را بیاموزد و استقالل ک یریپذتیمسئول

تجربه دو سال  بهباتوجهنیم. نیاز به آموزش مجازی کری محدود توانیم همه آموزش را به حضوما نمی هرحالبهه ک

هم است. حصیلی ماما تالش برای تلفیق هر دو آنها، به فراخور موضوع درسی و نیز رده ت. گذشته احساس شده است

و  یسازفرهنگل بگیرد. کارهای نظارتی بر آموزش مجازی نیز همانند آموزش حضوری شکباید سازو کبدون ش

 تلفیق این دو نوع آموزش ضروری است. برای یبخشیآگاه
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 یدهکچ

ـدمی وره پاندالت آموزش در فضای مجازی با اسـتفاده از برنامـه شـاد در کـاوی مشکحاضر واهـدف از پژوهش 

فاده از با است هادادهانجام شده است.  یدارشناسیپدیفی و با روش کرد کرونـا بود این مطالعه در چهارچوب رویک

زاهدان  کسطه دوره اول ناحیه یمتو نفر از دبیران ۱۹ کنندگانمشارکتگردآوری شدند.  افتهیساختارمهینمصاحبه 

مـه ظـری اداـه اشـباع نها تا رسـیدن بی انتخاب شدند و مصاحبهکهدفمند از نوع مال یریگنمونهـه از طریق کبودند 

د، رنامــه شــاآمــوزش در ب یهاچالشالت و کمعلمان از مش کـه ادراکنشـان داد  های پژوهشیافـت. یافته

 التکـه معلمان، مشالت مربـوط بکو والدین، مش آموزاندانشالت مربــوط به کلــی، مشکمضــمون  ۴شــامل 

 . باشدیم الت تجهیزاتکمحتـوا و مش

 رونا کآموزش مجازی، برنامه شاد، پاندمی  :یدیلکواژگان 
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 مسئلهبیان 

 به نظر است. آمده به وجود اطالعاتی و ارتباطی هایدر فناوری توجهیقابل هایپیشرفت اخیر، سال چند طی در

ت آموزش از یفیک یهامالک عنوانبهه ک ییهاآرماناز  یآموزش، به تحقق برخ یانات براکن امیرسد استفاده از ایم

 یاچندرسانهو  یریادگیفعال، تعامل در  یریادگی، العمرمادام یریادگی، یرمحوریشود، از جمله: فراگیم بردهنامآن 

یادگیری  یوسوسمتهای نوین، یادگیری سنتی را به (. استفاده از فناوری۱۳۹7ند )منصوری، ک کمکبودن، 

و وحدتی،  کاکسیاه، نظرپوری، ح رده است )شاهکی سوق داده و آن را به ابزار یادگیری مهمی تبدیل کترونیکال

 یسوادآموززش نیست و های سنتی آموزش دیگر پاسخگوی حجم عظیم تقاضا برای آموروش کهیطوربه (۱۳۹۸

 ( .2۰۱5، ۱ارانکستن و همکار برای گذر به جامعه اطالعاتی است )پینکراه کی یکترونیکال

ها و الس، به دستگاهکمقاالت و تدریس در  یجابهه کآموزش آنالین نوعی برنامه یادگیری و تدریس است 

 ( 2۰2۰، 2ارانکودا و همکی بستگی دارد )الکترونیکهای الفناوری

اری تیمی کتر و همچنین یادگیری و همجویی در وقت، پوشش وسیعتوان به صرفهاز مزایای آموزش آنالین می  

نترل فراگیران روی محتوا، تنظیم کی، کترونیک(. دیگر مزایای یادگیری ال2۰2۰، ۳ارانکاویدیران و هم)اشاره نمود 

زاده و افکجزی، اقبالیان، عیلکمناسب است )وهای یادگیری متفاوت و کان انتخاب سبکیادگیری، زمان و ام

یند تدریس و یادگیری دارد، در آدر فر کترونیکه استفاده از آموزش الک( باوجود مزایای بسیار زیادی ۱۳۹۹قضاوی، 

 ژهیوبهنندگان آن کالتی بر سر راه استفادهکانات این دستاورد جدید بشری همواره موانع و مشکگیری از امراه بهره

، عدم وجود یو عاطف یاهش تعامالت انسانکتوان به یم آن جمله(. از ۱۳۹7زاده، رنجبر و امیری)ارس بوده است مد

آرا، امامی، بدن)الس درس اشاره نمود کمعلم در  ینیدر جانش یین عدم توانایو همچن چهرهبهچهرهارتباطات 

التی از جمله کز آموزشی مشکمعلمان، استادان و مرا یبرا یمجاز صورتبهتدریس  (.۱۳۹7نژاد و پورشیخیان، اظمک

 ( .2۰۱۸، ۴ناشناخته را به وجود آورده است )ماگیو، دالی، پرات و تاره هاییچالشجدید و  یناآشنایی با فناور

 یهاچالش و هافرصت از ابتدایی معلمان زیسته تجارب ای با عنوان بررسی( در مقاله2۰2۰اران )کهم و عباسی

 ایجاد اطالعات ارائه سرعت افزایش مانند: هاییفرصت شاد برنامه هکنتیجه رسیدند  این به شاد برنامه رد تدریس

 تجارب، انتقال برای فرصتی و خالق معلمان شدن شناخته ای،رسانه سواد برای افزایش معلمان در انگیزه

 به الس راک شروع ساعت در یریپذانعطاف آموزان،دانش برای بیشتر جذابیت معلمان، برای بیشتر یریپذتیمسئول

 به ایران در مجازی آموزش هایچالش رونا وک عنوان با ایمطالعه ( در۱۳۹۹اران )کهم و سرگزی است. داشته همراه

 هایمبودک و هانقص تا شود گرفته نظر در فرصت کی عنوانبه تواندمی بحران آیا این هک رسیدند نتیجه این

ه بیان کمطالبی  بهباتوجهشود. حال  تالش آن رفع در جهت و ایران شناسایی در مجازی تدریس برای یرساختیز

                                                           
1 - Pinkston et al 

2 - Alkoda et al 

3 - Ovidran et al 

4 - Maggio, Dolly, Pratt &Tare 
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های اطالعاتی و اند و فناوریه امروزه جوامع دچار تغییرات و تحوالت بسیاری شدهکتوان بیان داشت گردید می

تواند پیامدهای آموزش آنالین مینمایند. ارتباطاتی نقش بسیار مهمی را در زندگی اقشار مختلف جامعه ایفا می

التی را نیز به همراه دارد که آموزش آنالین دارد، مشکنار مزایای بسیاری کمثبت بسیاری به همراه داشته باشد. در 

ه با شناسایی و کها به همراه داشته باشد سب دانش توسط آنکآموزان و تواند پیامدهای منفی بر رفتار دانشه میک

مطالب باال هدف اصلی مقاله حاضر  بهباتوجهها اقدام نمود. اهش و رفع آنکتوان در جهت می هابندی آنسطح

 آموزاندانشرونا )مطالعه موردی ک پاندمی دوره در برنامه شاد از استفاده با مجازی فضای در آموزش التکمش بررسی

 در آموزش التکه مشکاضر این است پژوهش ح سؤالهدف فوق  بهو باتوجه زاهدان( کناحیه ی دوره اول متوسطه

 ؟اندکدامرونا ک پاندمی دوره در برنامه شاد از استفاده با مجازی فضای

 

 روش

ها در داده یگردآور یاست. برا یدارشناسیپد کردیبر اساس رو یفیپژوهش ک یبه هدف اصلپژوهش حاضر باتوجه

استفاده  افتهیساختارمهیشاد، از ابزار مصاحبه ن یتجارب معلمان از برنامه آموزش مجاز یحاضر، جهت بررس قیتحق

هدفمند مالک محور انتخاب شدند. حجم و تعداد  یریگپژوهش، به روش نمونه نیکنندگان در اشده است. مشارکت

نفر از  ۱۹مطالعه بعد از انجام مصاحبه با  نیدارد. در ا یپژوهش بستگ یهاسؤال یشونده به اشباع نظرافراد مصاحبه

 . میدیها رسداشتند به اشباع داده یمجاز یدر فضا سیزاهدان که سابقه تدر کی هیمعلمان مقطع متوسطه اول ناح

 شناختی خبرگانهای جمعیت( ویژگی1جدول )

 

 

 درصد فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 % 58 11 مرد جنسیت

 % 42 8 زن

 % 21 4 سال 40از  مترک سن

 % 42 8 سال 50تا  40

 % 37 7 سال و بیشتر 50

 % 85 16 ارشناسیک تحصیالت

 % 15 3 ارشناسی ارشدک

 % 21 4 سال 20تا  10 یسابقه کار

 % 79 15 سال 20باالی 

 % 100 19 لک
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  هاافتهی

جازی مدر فضای  های تدریسالت و چالشکی مشدقیق در دیدگاه معلمان درباره کندوکاوها و مرور منظم مصاحبه  

 -۱شامل  شد؛ مضامین اصلی مضمون ریز ۱2مضمون اصلی و  ۴با استفاده از برنامه شاد، منجر به شناسایی 

الت کشم -۴الت مربوط به محتوا کمش -۳ت مربوط به معلمان الکمش -2آموزان و والدین به دانش الت مربوطکمش

 است. آمده 2 دولج در آن نتایج هک هستند هاییزیرمضمون دارای خود هااین مضمون از هرکدام مربوط به تجهیزات

 
 فرعی استخراج شده از پژوهش یهامضموناصلی و  یهامضمون 2جدول 

 های اصلیمضمون فرعی یهامضمون

 آموزاندانشم کانگیزه 

 به فضای مجازی آموزاندانشوابستگی 

 والدین اری مناسبکعدم هم 

 نیوالدآموزان و به دانش الت مربوطکمش

 ری بین معلمانکای و نامناسب عدم تعامل و هم فلیشهکهای تدریس روش

 استرس معلمان
 الت مربوط به معلمانکمش

های تولید های قدیمی و فضای آموزشی جدید سختیتابکناهماهنگی بین 

 محتوا
 الت محتواکمش

 زیرساختی شاد دسترسی نداشتنالت کنبود اینترنت با سرعت مناسب و مش

 همگان به شاد
 الت تجهیزاتکمش

 مضمون اصلی 4 مضمون فرعی 10

 

 ن یآموزان و والدالت مربوط به دانشکمش: الف

نها بود آو اولیای آموزان دانششـد مربـوط بـه  یابیشهیرو  ه از نظر معلمان شناسایی گردیـدکالتی کاز اولین مش

 الت عبارت بودند از: کاین مش

 آموزانم دانشکانگیزه  -۱

ه و نگیزه پایـه آمـوزش مجـازی ندارند. ابی چنـدانی و عالقـه انگیـزه آموزاندانش، شوندگانمصاحبهرفتار  بهباتوجه

 ت. اس یتیفعالی آدمـی برای هر ـهکـه قـوای محرکسی پوشـیده نیسـت کبنیاد هر آموزشی است و بر 

  مجازی فضای به آموزاندانش وابستگی -2

 .گذارندیم جازی وقتم فضای در آموزاندانش هک است زمانی میزان داشتند فراوان اشاره به معلمان هک ایتهکن

  .بود خواهد آموزاندانش فراوانی برای هایآسیب با همراه بلندمدت در مسئله این هک بودند باور نیبر ا معلمان

 والدین اریکهم عدم-۳

 بود. بدون این شرایط در هابچه به نیوالد یتوجهیب ردندک اشاره آن به معلمان یهمه با  یتقر هک التیکمش از یکی
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 خواهد مکبسیار  آن در نباشد احتمال موفقیت هاخانواده و والدین اریکهم و همراهی تیوتربمیتعل امر اگر در تردید

  .بود

 

 معلمان به مربوط التکب: مش

که  د داشتنداعتقا شد مربوط به خود آنها بود. در واقع معلمان ییکه توسط معلمان شناسا یدسته از مشکالت نیدوم

 به خود آنها مرتبط است.  یمجاز یدر فضا سیاز مشکالت تدر یبخش

 :از بودند عبارت التکمش این

 نامناسب و یاشهیکل تدریس یهاروش -۱

 نیت در ابه عنوان مشکال یمجاز سیمعلمان در تدر سینامناسب تدر یهامشارکت کنندگان در پژوهش به روش

 اشاره داشتند.  نهیزم

 بین معلمان ریکف هم و تعامل عدم-2

 نیاضر در احلمان از مع یبود که عمان به آن اشاره داشتند. تعداد یو درس از مشکالت سیتدر نهیعدم تعامل در زم

نوان را به ع د و آنامکان از آنها سلب شده بو نیا داشتند و حال که او کمک گرفتن از همکاران ر یپژوهش ، همفکر

 . دندیدیمانع در برابر بهبود آموزش خود م کی

 معلمان استرس -۳

 اشاره آن به هاشوندهمصاحبه از بعضی هک بود اتیکن از دارند مجازی تدریس در معلمان هک اضطرابی و استرس

 داشتند.

 

 الت محتوا کج: مش

فضای جدید  بهجهباتو .بـود هاکتابالت شناسایی شده از نظر معلمان، مرتبط با محتوای کدسته سوم از مش    

هد داشت. دیگر ارآمـدی الزم را نخواکاند شده فیتألحضوری  ه برای تدریسکقدیمی  یهاکتاب قطعا  آموزشی

 . ندارنـد ر دسترسـه معلمان معتقـد بودنـد محتوای استاندارد زیادی دکآن بود  ،ل شناسایی شده در این بخشکمش

 قدیمی و فضای آموزشی جدید یهاکتابناهماهنگی بین  -۱

تغییری در  یچهـ متأسفانهها به طریق مجازی برگزار میشه امـا السکه فضای آموزش عوض شده و کبا این »    

 غییر بیایی توتحضوری تـدوین شـده همـون رو بدون الس کبرای  هکهایی تابکداده نشده، مگه میشه  هاکتاب

 . «نیکفضای مجازی تدریس 

 تولید محتوا  یهایسخت -2

 ر برنامهمـان تدریس دزآموزشـی وقـت میـذارم.  یهالمیفهر روز سه یا چهار ساعت برای تولید محتـوا و تولید »  

و  ین چه انرژیبب نکالیف هـم بـه ایـن اوقات اضافه کرسیدگی به تشه زمان کمی ه سه چهار ساعت طولکشاد هم 

 .«وقتی از ما گرفته میشه
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 زات  یالت تجهکد: مش

 . باشدیمانـات و تجهیـزات مناسـب کنبـود ام ،ل و چالش در تدریس مجازی از نظر معلمانکمش نیتریاصل

 الت زیرساختی شاد کت مناسب و مشنبود اینترنت با سرع-۱

برنامه  میافته و د اتفـاقه شـاکهای آموزشی در شـبهمه فعالیت با  یتقر، آمدهشیپشرایط  بهباتوجهدر واقع  خب»

 رر و عدمکمهای ـه مـا در ایـن برنامـه دیدیم قطعیکل اصلی کحضوری شده. مش السکشاد این روزا جایگزین 

   «برنامه است. ارآمد اینک یروزرسانبه

 تن همگان به برنامه شاد دسترسی نداش -2

ه دوتا کلی دارند کهمچـین مش آموزدانش ۱۰حدودا   ـالس خـودمکبه گوشی دسترسی ندارنـد. در  هابچهخیلی از »

 .«هستند السک بااستعدادبسیار  آموزاندانشها جزو از اون

 

  یریگجهینتبحث و 

ضمون م ۴ی و مطرح شد در الت، شناسـایکلش و مشچـا عنوانبهدر مطالعه، آنچه  کنندهشرکتاز دیدگاه معلمان 

 زیر ۱۰الت تجهیزات( و کشم - الت محتـواکمش - الت معلمانکمش -ن و والدی آموزاندانشالت ک)مش اصلی

 یهاروش -ن یوالداری کعـدم هم - یازبـه فضـای مجـ آموزاندانشوابستگی  -آموزان دانشم کانگیزه مضمون 

د ه شاهمگان به برنام عـدم دسترسی -شـاد  یرساختیزالت کعدم اینترنت با سرعت مناسب و مش -ناکارآمد تدریس 

سب د اینترنت با سرعت منانبو -محتوا  دیتول یهایسخت -د تاب و فضای آموزشی جدیکعدم تجانس بین محتوای  -

 شد.  یبندطبقهشاد  یرساختیزالت کو مش

 این یافته با ود.والدین ب و آموزاندانشبه  الت مربوطکمش ،ل مطرح شده در این مطالعهکمش اولین چالش و

 از هک. آنها دریافتند باشدیم( هماهنگ و همسو 2۰2۰اران )ک( و عباسی و هم۱۳۹۹اران )کحاجی و هم هاییافته

 از ترنت است. دومین دستهبه این آنها وابستگی و آموزاندانش انگیزگییب شاد برنامه در معلمان هایچالش جمله

آن  وجبم معلمان خود هک بود التیکمش به مربوط مجازی، فضای در آموزش شده های شناساییچالش و التکمش

 محروم ارانشانکهم حمایت و از کمک را آنها هاکالس شدن مجازی هک بودند معتقد معلمان مطالعه، این در .بودند

 دو ه دارایک باشدیم اناتکام و تجهیزات به مربوط التکمش ،نظر معلمان از شده دیگر شناسایی لکمش .است ردهک

 به آموزاندانش یدسترسی همه عدم و شاد زیرساختی التکمش و مناسب سرعت با اینترنت نبودن مضمون یرز

 اشاره آن پژوهش به ینا در حاضر تمامی معلمان هک بود هاییچالش جزو تجهیزات، و اناتکام لکبود. مش شاد برنامه

 هایچالش ردمو در شده انجام هایپژوهش میان همگانی است. در و فراگیر لیکمش رسدمی نظر به و اندداشته

( ۱۳۹۹ان )ارک( حاجی و هم2۰2۰اران )کهم و ( سرگزی2۰2۰اران )کرونا عباسی و همک یدوره در مجازی تدریس

 یفیتک در مهم عوامل از یکی .اندردهک عنوان مجازی تدریس در جدی هایاز چالش را اناتکام و تجهیزات مبودک

 .باشدیم موقعیت با مناسب آموزشی اناتکوجود ام آموزش

  . گرددیم ارائه علمانمهمچنین  و امر مسئوالن و به مدیران راستا این در پیشنهاداتی حاضر پژوهش نتایج بهباتوجه

 



 

233 
 

 :از اندعبارت پیشنهادات و هاتوصیه این 

 والدین  های آموزشی و توجیهی برایرگزاری دورهب -

 معلمان؛  ییافزادانشارآمد برای کو  یفیتباکهای رگزاری دورهب -

 ی عمل و اختیارات آنها. ار معلمان و افزایش حیطهکظارت دقیق و اصولی بر ن -

 .هاارگانسایر  یهبا همرا برخوردارکم آموزاندانشانـات مناسـب بـرای کتجهیـزات و ام کردنفراهمالش برای ت -

 ؛ هاکتابمحتوای  یسازمناسبالش در جهت اصالح ت -

 الت برنامه شاد؛ کفع مشر -

 

لمان ماهنگی با معرونـا، هکتعطیلـی مـدارس در بحـران پانـدمی  بهباتوجهحاضر،  های پژوهشاز جمله محدودیت

 پژوهش ه اینکاین  بهباتوجهجلـب اعتمـاد معلمان  بـود. فرآینـد یرگوقتجهت انجام مصاحبه، فرآیندی طوالنی و 

-را مطـرح مـی الت خـودکمش یسختبهمـی دشـوار بـود و معلمان کآمـوزش مجـازی بـود  یهاچالشدر مورد 

 ردنـد.ک
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 یده کچ

لیلی تح - یاف دیجیتال در آموزش مجازی است. روش پژوهش توصیفکهای شهدف پژوهش حاضر تبیین چالش

ادی و رهنگی، اقتصمیتی، فکحا - یدر ابعاد گوناگون زیرساختاف دیجیتال که شکهای پژوهش نشان داد است. یافته

 وپرورشآموزش اف دیجیتال در نظامکبروز ش ه موجبکهای عمده آموزشی خود را نشان داده است. از جمله چالش

 - یمیتک. چالش حازیرساختی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی - یمیتکهای حااز: چالش اندعبارتشور شده است ک

لش است. چا شورکهای های دسترسی، استفاده و مهارت در میان استانختی. گویای نابرابری در زیرشاخصزیرسا

شی دیریت آموزمها، چون پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان و خانواده ییهامؤلفهآموزشی نیز مبتنی بر 

 همچون ییهامؤلفهفرهنگی نیز بر های تدریس سنتی است. چالش یه بر روشکگذاری آموزشی و تز، سیاستکمتمر

قر، ها، فدهرآمد خانواچون: سطح پایین د ییهامؤلفهجنسیت، نژاد و زبان مبتنی است. چالش اقتصادی نیز مبتنی بر 

آن است  ش گویایمعاش بر یادگیری و گران بودن ابزارهای فناوری آموزشی معطوف است. نتایج پژوه ینتأماولویت 

اف کنصر در شعاست: محلی، ملی و جهانی. در هر سه سطح، چهار  یبررسقابلسه سطح اف دیجیتالی در که شک

جیتال و اف دیکفت از شربرای برون ؛ لذامرانی و فرهنگکآموزش، اقتصاد، ح از: اندعبارته کدیجیتال دخیل هستند 

سبت مود، سپس نها را شناسایی نافکشور باید ابتدا شکهای مجازی در نظام آموزشی امل آموزشکاجرایی نمودن 

ه کود تواند به هدف غایی خشور زمانی میک وتربیتیمتعلها اقدام نمود. بر همین اساس نظام آن کردنبرطرفبه 

 روی عدالت را از میان بردارد.  الت پیشکه بتواند مشکجامعه عادل است دست یابد 

  هاچالشاف دیجیتال، آموزش مجازی، کش :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

ها شده است و ضمن لی گسترده و ژرف وارد زندگی ما انسانکفاوا( به ش) ۱امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات

های نوین اطالعات و دگرگونی چگونگی زندگی ما، دستاوردها و تسهیالت فراوانی را به ارمغان آورده است. فناوری

و اینترنت به طور خاص،  یطورکلبهفاوا  اند.ردهکفاوا( شرایط جدیدی را برای ظهور جوامع معرفتی ایجاد ) ارتباطات

ها را تغییر دهد. امل تعامل بین افراد و سازمانکه به طور کبه اجرای طیف وسیعی از خدمات جدید اجازه داده 

 گذاریقتصادی، بهبود رفاه و حتی شیوه سیاسترشد ا کردندنبال، وکارکسبردن، انجام کشامل: ارتباط برقرار 

(OECD, 2004, Zhao, Kim, Suh & Du, 2007.) ها، جریانهمچنین مرورگرهای اینترنت، ایمیل، وبالگ-

های تابخانهکی، دسترسی به کهای ویهای اجتماعی، جستجوگرهای آنالین، سایتهکای آنالین، شبهای چندرسانه

داری کی و بانکترونیکی، یادگیری الکترونیک، بهداشت الکترونیکخدماتی نظیر دولت ال و کترونیکآنالین، تجارت ال

دهد به انواع ارتباطات جدید و اربران اجازه میکه انقالب دیجیتال به کهای جدیدی هستند و... از فرصت کترونیکال

 Glan, Bolat & Coslcun, 2009, European) ها بپردازندها و دولتتکتعامالت بین افراد، شر

Commission, 2006, Facer, 2007 .) 

 با رشد و گسترش فاوا، پیامدها و آثار نامطلوبی نیز در جوامع گوناگون از جمله جامعه ما نمایان شده است. این در

 ها لزوما  فناوری ن است به ارمغان بیاورد و نه همه چیز؛ اماکه فاوا ممکرغم مزایای فراوانی علیه کحالی است 

امال  جدید از ک دنیاییکفاوا( ) ه فناوری اطالعات و ارتباطاتکاند به نتایج مثبت منجر شوند. این ایده نتوانسته

برانگیز مانند جنسیت، سن، نژاد، فرهنگ و های فرهنگی چالشند، با غفلت از جنبهکپایان فراهم میهای بیفرصت

و ) ه دسترسیکروشن شد  یزودبهفاوا(، ) ه با گسترشک همچنان(. Gunket, 2003) جغرافیا مطرح شده است

نند. در کای فرض های خاصی مواجهه است و محققان نباید آن را جهانی یا لحظهبعدا  استفاده( از آن، با محدودیت

اف دیجیتال تمایز بین دارندگان ک(. ش ,2003Gunket) پدید آمد 2« اف دیجیتالکش»ه واژه کاین برهه بود 

 ه اطالعات و محرومان دسترسی به اطالعات است.دسترسی ب

ها ریشه دوانده است. اف دیجیتال در همه ابعاد زندگی انسانکآن چالش ش تبعبه از سوی دیگر انقالب اطالعاتی و

ه با کمجازی است. انقالب اطالعاتی مدعی است  یهاآموزشی از این ابعاد، بُعد آموزش و یادگیری و باالخص کی

ها فراهم آورد و عدالت تربیتی را تحقق انکتوان آموزش را برای همه اقشار جامعه و در همه مآنالین میهای آموزش

 ,Cited in Tu,  McIsaac, Doyle, Aydin, & Ozkul , 2013, Jemni, kinshuk & khribiبخشید )

2017  .) 

آموزشی شامل آموزش مبتنی  یهاروشو اربردی ک یافزارهانرممجازی، مجموعه وسیعی از  یهاآموزش در این میان

ها رایانه کمکبه  همچنین یکترونیکآموزش ال .های درس مجازی و غیره استالسکبر رایانه، آموزش مبتنی بر وب، 

ای، سترانت و اینترانت و پخش ماهوارهکمثل ا یافتهسازمانهای هکی، اینترنت، وب، شبکترونیکهای الاز طریق رسانه
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شود. در ای مانند تصویری ارائه میسخت، بسترهای چندرسانه CD-ROM و DVD و نوارهای صوتی و کدیس

، محتوای دوره آموزشی با استفاده از یگردعبارتبهی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. کترونیکواقع، آموزش ال

ط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، گیری از ارتباه با بهرهکشود ارائه می و متن یرتصوانتقال صدا، 

 .رسدیفیت ارائه دوره آموزشی به باالترین سطح خود میک

ر دم تقارن دعاقتصادی منجر به  - یه چندین عامل اجتماعکاف دیجیتال نشان داده است کتحقیقات در مورد ش

 دیگران باطهدررابیالت و از: درآمد، سن، میزان تحص اندعبارته کاجرای فاوا و استفاده آن در بین افراد شده است 

افراد  تنهاشود، زیرا نهناخته میشعامل بسیار مهم  کی عنوانبه وپرورشآموزش(. در این میان 2۰۰5داون و ریجنز، )

 خصیر زندگی شد ه آنهاکنش بیشتری داشته باشند، بلکنولوژی که با پیچیدگی تکرده بیشتر دوست دارند کتحصیل

 .(Behanji, 2008)قرار دارند فاواخود نیز در معرض 

مجازی برای  وهای آنالین ی از موانع مهم برای تحقق آموزشکاف دیجیتال یکشگفت  توانیمبر همین اساس 

یری از گا بهرهمتر برخوردار شده است و عدالت تربیتی را با چالش مواجه ساخته است. بکشور و کمناطق محروم 

زم، های الاختران و نبود زیرسهای آنالین در نظام آموزشی ای( و آموزشآموزاندانشه آنالین کشب) شاد افزارهاینرم

ل در دیجیتا افکهای شه به تبیین چالشکاف دیجیتال چهره خود را بهتر نشان داده است و لذا ضرورت دارد کش

ن های آنالیرغم اهمیت آموزشه علیک پژوهش حاضر این است مسئلهبر همین اساس  آموزش مجازی پرداخته شود.

اف کهای شقیق چالشدشور، اما نسبت به تبیین ک وپرورشآموزشاف دیجیتال در نظام کو مجازی و ارتباطش با ش

 مجازی صورت نپذیرفته است. یهاآموزشدیجیتالی در اجرایی نمودن 

 

 پژوهش  سؤاالت

 ؟اندکداممجازی  یهاآموزشاف دیجیتال در کابعاد ش

 ؟اندکداماز ابعاد در آموزش مجازی  کهری یهاچالش

 

 نظری  چارچوب

ه دسترسی به کسانی کتقسیم بین »انجام شده است. در تعریفی آمده است:  یجیتالداف کتعاریف مختلفی از ش

(. در US department of commerce, 1999)« ه بدان دسترسی ندارندکسانی کهای جدید دارند و فناوری

 ,Department of Commerce, 1995, 1998, 1999, 2000) های متمادیدر سال چند گزارشمجموع 

، جایگزین دسترسی به اینترنت و بعدا   ۳امپیوترکاست و داشتن صرف  یافتهتکاملاف دیجیتال ک(، تعریف ش2002

تمایز بین نابرابری در  های آنالین را نیز شامل شد. در حقیقتبرابری دسترسی به پهنای باند و انواع استفاده
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 اف دیجیتال درجه اول و درجه دوم گردیدکفاوا(، منجر به ش) دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

(Dewan& Riggins, 2005, Dimaggio, Hargittai , Celster & Shefer, 2004.) 

التی از قبیل کدر درجه دوم، مش کهیدرحالاست،  دسترسی به فاوا بهباتوجهها اف دیجیتال درجه اول: نابرابریکدر ش

ه در حال استفاده بسیار هستند. دسترسی به فاوا کهایی الگوهای مختلف و شدت استفاده آن در افراد/ سازمان

ی، کترونیک: استفاده از اینترنت فقط برای مرور وب یا ایمیل در برابر استفاده از آن برای یادگیری المثالعنوانبه)

و...(. تحقیقات نشان داده  کترونیک، سالمت الکترونیکداری الکاینترنت، بان های اجتماعی، جستجوی شغل درهکشب

اقتصادی میان  - ینابرابری اجتماع یلهوسبهاف دیجیتال، عمدتا  کدرجه اول و دوم( از ش) ه هر دو نوع تقسیمکاست 

افراد  مثالعنوان)به لحاظ اقتصادی و اجتماعی محروم هستنده از کسانی ک روینازااست.  گرفتهشکلشورها و افراد ک

های قومی، زنان و با درآمد پایین یا سطوح تحصیلی، افراد معلول، زندگی در مناطق روستایی و محروم، اقلیت

 & Azari & Pick, 2005, Crenshaw) برندهای دیجیتال رنج میسالخوردگان( بیشتر از نابرابری

Robinson, 2006, Ferro, Helbig & Garica, 2014اف دیجیتال نیز کن است چالش شک(. عالوه بر این مم

در دسترسی  یتوجهقابلهای سان نباشد. اما تفاوتکن است یکه ممکبر اساس نوع دسترسی یا استفاده از فاوا باشد 

 ه فقیر هستند، وجود دارد. کسانی که از لحاظ اقتصادی مرفه هستند و کسانی کو برابری استفاده بین  به فاوا

 

 پژوهش  روش

یجیتال در داف که پس از توصیف ابعاد گوناگون شکباشد. بدین صورت تحلیلی می - یروش پژوهش حاضر توصیف

وره شور در دکموزشی آتواند برای نظام از ابعاد گوناگون می که هر یک هاییچالششور به تحلیل کنظام آموزشی 

و مقاالت  هاابکتها، لیه پژوهشکشود. جامعه پژوهش شامل مجازی ایجاد نماید پرداخته میهای رونا و آموزشک

اخیر  سال ۱۰ر ه دکباشد. نمونه پژوهش دربرگیرنده منابعی است های مجازی میاف دیجیتال و آموزشکپیرامون ش

 باشد.از نوع هدفمند می یریگنمونهار شده است. روش کدر این قلمرو 

 

  هاافتهی

 ود.شنظران پرداخته میاف دیجیتال به تحلیل دیدگاه صاحبکش یهاابعاد چالشیابی به برای دست

-قرار داده موردتوجههای آموزشی بر نابرابری در محیط مؤثرعامل  عنوانبهدیماگیو و هارگیتای، وجود هفت عامل را 

. 2)یا دانشجویان( به اینترنت در خانه بیشتر از مدرسه است؛  آموزانه دسترسی دانشک. زمانی ۱از:  اندعبارته کاند 

-. وقتی دانش۳اربرد فناوری داشته باشند؛ کمثبت و بهتری در گرایش به  یرتأثوقتی در مقایسه با والدین، معلمان 

 اینترنت دارندهای نابرابری دسترسی به از شاخص متأثرتری آموزان در مناطق روستایی و مهاجرپذیر نمرات پایین

مثل دسترسی به فناوری دیجیتال، توانمندی استفاده مستقل، حمایت جمعی، استفاده مستقل از اینترنت مبتنی بر )
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در ) . باالتر بودن سواد والدین5های استفاده از اینترنت بر اساس جنسیت؛ .نامعلوم بودن تفاوت۴ارآمدی(؛ کخود

های مساوات در دسترسی به بر اساس شاخص) بر فناوری بهتریتسهیالت مبتنی  کمقایسه با هم( سبب تدار

به دلیل موضوعاتی مثل ) های دسترسی نامساوی به اینترنت. بین شاخص۶اینترنت( برای فرزندانشان است؛ 

آموزان در ارآمدی دانشکالت فنی، استفاده مستقل، برخورداری از حمایت جمعی و تنوع استفاده( با خودکمش

تشافی در استفاده از کارآمدی با بروز رفتار اک. رابطه معنادار بین خود7ن، رابطه معنادار وجود دارد؛ استفاده از آ

 .(۱۳۹۳نشین، خوش) آموزان و دانشجویان وجود داردالیف درسی توسط دانشکاینترنت و انجام ت

در  ای موجودهافکش وها ، تفاوتاف دیجیتال وجود دارد، اما همه آنها بر توزیع نابرابرکگرچه تعاریف مختلفی از ش

 مچون افرادههای جمعیتی مختلف های اطالعات و ارتباطات در میان گروهاربرد فناوریکهای دسترسی و فرصت

اف که شکر هستند ید دارند. بعضی از متخصصان بر این تصوکهای تجاری و مناطق جغرافیایی تاها، بنگاهخانواده

 کاربر غیرو افراد  تیسیآیاربران کهای میان ه در مراحل اولیه به تفاوتکاست  املکدیجیتال مفهومی در حال ت

فقی( اف اکش) اهاربران این فناوریکثرت استفاده در میان کیفیت و ک اف عمودی( و در مرحله دوم به تفاوتکش)

 .(۱۳۸۶دهقان، ) اشاره دارد

ات عقب ابی به اطالعیتری هستند، از دستاقتصادی پایین - یه دارای وضعیت اجتماعکند افرادی کنور ادعا میکتی

سبب و مها را هن، رسانآید. درویاف آگاهی میان این طبقه با طبقه باالتر پدید میکمانند و به همین دلیل نوعی شمی

ه به کرادی اف دفمند بههو  مؤثرهای متر از راهکها اطالعات را ه از نظر او رسانهکداند؛ چرا اف آگاهی میکمسئول ش

ده رکپیدا  ر آن بروزاف دیجیتال دکه شکی از نهادهایی کنند. یکدارند، معرفی میها را دریافت نمیطور منظم پیام

اس است. بر همین اس وپرورشآموزشاهدافش تحقق عدالت در نظام  ه از جملهکشور است ک وتربیتیمتعلاست، نهاد 

 وپرورشموزشآهای گوناگونی در نظام انات نیست و جنبهکبه عدم ام اف دیجیتال صرفا  معطوفکتوان گفت شمی

 ستنده یرگذارتأثها و ... بر آن ، ایدئولوژی، زیرساختباقدرتشور از قبیل انگیزه، دانش و بینش، ارتباط ک

نترنت ران ایاربکمیان  ها در میزان دسترسی به فناوری، نوعی نابرابری دربه نظر گروهی از محققان، عالوه بر تفاوت

ه کناناست. چ اربرانکاف دیجیتالی برای که سبب ایجاد شکدر استفاده از سود حاصل از فناوری نیز وجود دارد 

 دوطبقه گیریلکشاهد ش رده است. در واقع، در حال حاضرکجدید و اختالف طبقاتی نو را ایجاد  مراتبسلسلهنوعی 

انات کی از امالی و فنه به لحاظ مکشود هایی میشامل افراد یا گروه ثروتمندان و فقرای اطالعاتی هستیم. طبقه اول

 آمدهیشپای هها و موقعیتمناسب و باالیی برای دسترسی به آخرین اطالعات برخوردارند و در نتیجه از فرصت

ه بی نداشتن دسترسیل ه به دلکنند و در مقابل، طبقه دوم، طبقه فقرای اطالعاتی هستند کبرداری را میبهترین بهره

 (.۱۳۸۹ی، کخلجی و خانی) یابندها را نمیبرداری مناسب از فرصتان بهرهکاطالعات، ام

ه کشود اف دیجیتال به تفاوت در سطوح دسترسی به ابزارهای اطالعاتی مانند رایانه شخصی و اینترنت مربوط میکش

هایی دسترسی ه به چنین فرصتکند. افرادی به میزان بسیاری برای موفقیت اقتصادی و پیشرفت شخصی مهم هست

دهند و به طور خاص افرادی هستند با درآمد و سطح سواد یل میکندارند، طبقه جدیدی از ندارها را در جامعه تش

از:  اندعبارتاف دیجیتال کنند. عوامل مرتبط با شکشهری یا در روستاها زندگی می یرنشینفقه در مناطق کپایین 

گذاری محدود در زیرساخت ارتباطات و اطالعات، شرایط نامساعد جغرافیایی، موانع سرمایه قتصادی،مبود منابع اک
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های اطالعات و ارتباطات و همچنین فقدان دسترسی به های استفاده از فناوریقانونی، سطح پایین سواد و مهارت

 ی.کتریکنیروی ال

ر یز اثرگذانها مانه در درون جوامع و ساختار درونی سازکشورها ایجاد نشده است؛ بلکاف دیجیتال تنها در بین کش

به  واند منجرتان میهای دسترسی به تجهیزات مبتنی بر فناوری رایانه و اینترنت در سراسر جهبوده است. اما فرصت

ر و فزااسخت صورت)به یساختار یرزهای دسترسی شود. توزیع متوازن تجهیزات ساختاری و توزیع متوازن در فرصت

و  اطالعات یریکارگبهر دمیزان دسترسی به تجهیزات، فاصله معنادار نار تنوع کاربران در کافزار(، توانایی نسبی نرم

 جتماعی ورهنگی، اتوجه این تفاوت بر توسعه فقابل یرتأثبه دلیل  کارتباطات را سبب شده است. از منظر ون دای

 (.Akca &et al, 2007) ید روزافزون استکمورد تا« دیجیتالاف کش» جهان، توجه به مقوله وپرورشآموزش

ه کن یا ای نندکده استفا ین فناوریدانند چگونه از ایه مردم نمکل وجود دارد ین دلیهمچنین به ا یتالیجیاف دکش

 یرو نترنتیانند ااطالعات م یهایه افراد به فناورک یموقع یآنها فراهم نشده است. حت یمتناسب با زندگ یفناور

 یو فرهنگ یاسیس ورسومآدابموانع  خاطربها یآن ندارند  یریکارگبه یو الزم را برا یافکآورند، اغلب آموزش یم

ی، اف دیجیتالکش های اقتصادی،اریکبر اساس تعریف سازمان توسعه و هم .ستندین یفناورن یقادر به استفاده از ا

آنان  استفاده و میزان از نظر دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطاتها و نواحی جغرافیایی تکفاصله بین افراد، شر

 طالعات دارند بااه دسترسی واقعی به فناوری ارتباطات و کهایی (. بین آنTaipale, 2013) ه اینترنت استکاز شب

ست. اه زیادی ند فاصلدارانی دسترسی نکه به چنین امکنند و آنهایی کارا استفاده کتوانند از آن به نحو ه میکآنهایی 

 رد.های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی در پی دانبود دسترسی به فاوا و خدمات آنها، زیان

خی از سترسی برای برای تبیین پیامدهای اجتماعی عدم تعادل ده به طور فزایندهکاف دیجیتال اصطالحی است کش

 .رودار میکهای الزم به یابی به مهارتهای جامعه به فناوری اطالعات و ارتباطات و دستبخش

قتصادی، زندگی ا امل درکت کها برای مشاراز این فناوری مؤثرانات استفاده کدسترسی به رایانه و اینترنت و ام

ت در ینان از عدالآنالین برای اطم هاییفناورند. دسترسی به کای پیدا میسیاسی و اجتماعی اهمیت فزاینده

ی و کنیتروکال ها برای دستیابی به اهداف، ارائه خدماتاطالعات، برای توانمندسازی دولت دسترسی به اقتصاد

حاج ) دننکفاده های رشد اقتصادی ارائه شده توسط عصر اطالعات استدهد تا از فرصتهمچنین به مردم اجازه می

 .(۱۳۹7اظمی، کاسماعیلی و 

سترسی مالی ند. دوم، دکها را توصیف میو زیرساخت ICTه دسترسی به کی کاف دیجیتال ابتدا دسترسی فیزیکش

ه کار دارد کوسر ICTها و دانش شود. دسترسی شناختی با مهارتاف درآمد و وضعیت اجتماعی مربوط میکه به شک

 ای قابلیتای دیگر دسترسی به طراحی برهاست. جنبه یازموردنمزایا  آوردندستبهو  هایفناوربرای استفاده از این 

اطات ت و ارتباطالعا ها با فناوریه برای داشتن مطالب و ایدهکاستفاده، دسترسی به محتوا و دسترسی به تولید است 

ماال  و احت کندیمان دسترسی را فراهم که امکخصوصا  در اینترنت ضروری نیست. بسیار مهم دسترسی نهادی است 

 ترین جنبه آن است.مهم
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 تتوضیحا اف دیجیتالکابعاد ش

شور، کاف دیجیتال در کهای مهم در برقراری عدالت آموزشی و رفع شی از چالشکی زیرساختی - یمیتکحا

دار گذاری فاوا و زیرساختی همچون پهنای باند اینترنت، برخورالت سیاستکمش

جهز مباالتر.  و 5G و ۴Gپرسرعت نبودن همه مناطق شهری و روستایی از اینترنت 

شی بخهای نوین آموزشی آنالین، زیرساخت آگاهیفناوریشور به کنبودن مدارس 

ون جدید همچ هاییتکنولوژگیری مفید از آموزان بر بهرهها و دانشنسبت به خانواده

اف کش های بنیادی پیدایشها از چالشموبایل، تب لت، لب تاب و... . این چالش

 باشدشور میکدیجیتال در سطح 

-شده شورکاف دیجیتال در که باعث گسترش شکالش اقتصادی چ یهامؤلفهاز جمله  اقتصادی

 ستفادهارابری در از: وضعیت اقتصادی مناطق محروم، فاصله طبقاتی، ناب اندعبارتاند، 

-بهره یی درها، گران بودن وسایل فناوری آموزشی، سودگرااز تسهیالت و میزان هزینه

م مرد ط مستقیمی با معیشتگیری از فاوا و اختالف طبقاتی است. این چالش ارتبا

 کپوشا و کخورا نیتأمو مرزنشین  های محرومه اولویت خانوادهکدارد. بدین صورت 

ید ل، خرموبای) انات فناورانهکمترین امکتوانایی خرید  ن فرزندانشان است وکو مس

 بهتوجهباتی حرا ندارند.  کترونیکهای مجازی و البسته اینترنت( برای ورود به آموزش

ز اها دهانواثر خکهای چند ماه اخیر و باالرفتن قیمت موبایل، تبلت و لب تاب، اتورم

 انات عاجز هستند.کعهده خرید این ام

این  یهامؤلفهاف دیجیتال، چالش فرهنگی است. از کهای شی دیگر از چالشکی فرهنگی

ی، و مرزنشین از: جنسیت، نژاد، زبان، روستانشینی اندعبارته بررسی گردید کچالش 

 شورها برکاف دیجیتالی در داخل کگیری شاندازه مذهب و سطح تحصیالت است.

-فاصله کردنمشخصسطوح دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 

و  جتماعیوضعیت ا بر اساسآیا این افراد که  ز داردکها و فرهنگ تمرهای بین گروه

 هاافکشاند. این بندی شدههای دیگر گروهویژگی اقتصادی، موقعیت جغرافیایی یا

-نتیجه عنوانبهات تفاوت در دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباط عنوانبه

 د، یاشناختی از قبیل ثروت، تحصیالت و سن، جنسیت، نژاای از متغیرهای جمعیت

ناختی نظیر شجمعیتهای ویژگی رونیازااند. مناطق روستایی و مرزنشین بررسی شده

ند توازندگی و.. می کجنسیت، سن، تحصیالت، موقعیت شغلی و درآمد، مذهب، سب

یان ا در مرترنت های ارتباطی و اطالعاتی از قبیل رایانه و اینموانع دسترسی به فناوری

 شود.اف دیجیتال میکه باعث شکایجاد نماید  هافرهنگخرده

ها و چون پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان، خانواده یهامؤلفهدر این بُعد،  آموزشی

های تدریس یه بر روشکآموزان، عدم انگیزه و رغبت برای استفاده از فاوا، تدانش

شور به چشم کسنتی و عدم آگاهی نسبت به مزایای آموزش مجازی در نظام آموزشی 

بخشی در استفاده، آگاهیشور نسبت به ک وپرورشآموزشدر نظام  متأسفانهخورد. می
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ه کهای نوین آموزشی غفلت شده است و این امر باعث شده اربرد فناوریکمهارت و 

ه آموزش است، دور کهای مُخرب سوق یابد و از هدف اصلی خود فاوا به سمت استفاده

ها، معلمان و مدیران نظام بماند. همچنین سطح سواد دیجیتال خانواده

-های نوین آموزشی بسیار پایین است و این امر بیفناورینسبت به  وپرورشآموزش

رده است. بر همین اساس در کهای مجازی را بیشتر رغبتی و عدم تمایل به آموزش

 شود.رفت از چالش آموزشی پیشنهاد میارهایی را برونکادامه راه

 

 اف دیجیتالکش یهاچالش(: ابعاد و 1) جدول

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

ر سه نی. در هاف دیجیتالی در سه سطح وجود دارد: محلی، ملی و جهاکتوان گفت شمی کها، اینبر اساس یافته

قتصادی. رهنگی و ازیرساختی، آموزشی، ف - یمرانکاف دیجیتال باید در نظر گرفته شود: حکسطح، چهار عنصر در ش

 افزارسخته و کبه شب یسو دستر یکیزیچون نبود ارتباط ف ییهامؤلفهیرساختی: دربرگیرنده ز - یمیتکچالش حا

وسعه و تافتادن  ریتأخه ن باعث بیگردد و همید میها تشدارآمد دولتکنا یهااستیس خاطربهه کوتر و آموزش یامپک

اهد خو یان باقهمچن یتالیجیاف دکل شکابد مشیر نییها تغاستین سیه اک ی. مادامشودیموتر یامپکاستفاده از 

انگیزه  ون بودن رغبت پایی ها،پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان و خانوادهدربردارنده ه کچالش آموزشی:  .ماند

 یبرا رفتهازدستفرصت  یچالش فرهنگی: به معناهای تدریس سنتی است. گیری از فاوا و سلطه روشبرای بهره

. را ندارند شانیندگز بهترشدن یارتباطات و اطالعات برا یز فناورا مؤثراستفاده  ییه تواناکاست  یمحروم یهاگروه

 یاقعو یربردهااکو  یه، آموزش به زبان محلکوتر و اتصال آن به شبیامپکو مطلوب مستلزم داشتن  مؤثراستفاده 

بهداشت و نبود  و، یافکمبود سواد کچالش اقتصادی: بازتاب فقر و  .است یفور یازهایور در جهت رفع نکمذ یفناور

ر ها دچالش بندی؛ دستهافتیدسته پژوهش حاضر بدان کاز جمله نتایج متفاوتی است.  یات اجتماعیر ضروریسا

ه کست شده ا شور پرداختهکاف دیجیتال در نظام آموزشی کارهای عملی برای رفع شکچهار بعد اصلی و ارائه راه

شور صورت کاف دیجیتال در نظام آموزشی کهای شبندی منسجمی پیرامون چالشچنین دسته بارنیاولبرای 

سفی اضر فلحرد پژوهش کروی پذیرفته است، لذا همسویی و ناهمسویی خاصی نیز با آن گزارش نشده است. همچنین

 آید.می حساببهه به نوبه خود، پژوهشی نو کو انتقادی بوده است 
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 تیوتربمیتعلتحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی از منظر فلسفه 

 2، سیدرضا بالغت*1یزدان تاتاری

 اهدان، ایرانارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زکدانشجوی -۱

 و بلوچستان، زاهدان، ایراندانشیار، دانشگاه سیستان  -2

 

 

 

 یده کچ

ه به ک باشدیم تیوتربمیتعلتحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی از منظر فلسفه  بادررابطهموضوع تحقیق 

مجازی  یهاآموزشر مدارس در عص یهایژگیوو وظایف معلمان و  تیوتربمیتعلو تعاریف فلسفه جدید  یهایژگیو

و پژوهشگران  نظرانصاحبمختلف  یهادگاهیداز نظر  تیوتربمیتعلپرداخته شده است. اهداف و اصول فلسفه جدید 

ه از ک باشدیم( و توصیفی یا)کتابخانه. روش تحقیق از نوع گردآوری اطالعات باشدیم تیوتربمیتعلدر عصر فلسفه 

ات از دل اطالع اندتوانسته، مقاالت و مجالت داخلی و خارجی استفاده شده است. نگارندگان تحقیق هاکتاب

ت ارتباطا العات وردهای تحول در عصر اطکه با رویکگردآوری شده، به نظر و مطالب جدیدتری دست یابند و آن این 

 یهاتیموقعو  هافرصترا به  و موانع موجود هاچالش توانیمعقالنی و منطقی و هوشمندانه  یهاروش یریکارگبهو 

تربیتی  در فلسفه یپردازهینظربرای  تیوتربمیتعله فرهیختگان کبهینه آموزشی و تربیتی مبدل نمود مشروط بر آن 

 جدید همت گمارند.

 ، فلسفهوپرورشآموزش، تیوتربمیتعلآموزش مجازی، : یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

 أمین هیچان تکباشد، ام تا اطالعات وجود نداشته کهینحوبهنیازهای بشر دسترسی به اطالعات است؛  نیتریاساساز 

ان سانی چندهای اناز نیازها وجود ندارد. اطالعات نیز همواره با بشر همراه بوده، اما به دلیل گستره نیاز کی

 قرار نگرفته است.  موردتوجه

ه ک ورهای شددن وارد نیازهای مختلف و ابداعات گوناگون، انسا دآمدنیپدع و از طرفی با برقراری ارتباط میان جوام

رقراری العات و به بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطک؛ عصری نامندیمآن را عصر اطالعات 

، نقشی اطالعات ی(. امروزه فناور۱۳۹۶نوروزی نژاد و اسماعیلی، ) داندیم ازیموردنسب اطالعات کارتباط برای 

، امروزه ر همین راستااست. د داشته تیوتربمیتعلگونـاگون زندگی آدمی از جمله  یدر قلمروهـا ریچشمگگسترده و 

ن و به چنی شودیمپژوهش  یگوناگون گسترش آموزش مجاز یارهاکراه یی آموزشـی دربارههانظاماز  یدر بسیار

ی و چگـونگی چرایـ یهدربـار هاپرسش. اما شودیمتوسعۀ آموزشی نگریسته  ندآیاز فرچون بخـشی  ییندآفر

ش آمـوز یهربـارد پژوهشگونـاگونی طـرح شـود و  یهاهیپادر سـطوح و  تواندیم یاز آمـوزش مجاز یریگبهره

 (. ۱۳۸۸)ضرغامی،  شودینممحدود  تیوتربمیتعلفنی گسترش آن در قلمرو  یهاهو شیو هایچگونگبـه  یمجـاز

شروع می وپرورشآموزشدنبال توسعه و اصالحات هستند در همه جای دنیا از  ه بهکسانی کتقریبا  تمام  از سویی،

 بر یمبتنثری کیدگاه حدااز جمله د تیوتربمیتعلها در ردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوریکنند و رویک

عریف تر باز دت تدریجی کو مستقل موجب حر مدار ندیآفرخود یادگیری و چگونگی یادگیری )فراشناخت(، یادگیری 

عاریف تر حال احراز شده است. علم، تدریس، معلم، شاگرد، محتوای درسی و مدرسه د تیوتربمیتعلمفاهیم اساسی 

ها از بین رفته و های سنتی آموزش و فناوریوارد مرزمشدن موجب شده تا در بسیاری از جدید هستند. جهانی

ین فرهنگ بجهانی،  یهای ملی و جامعهمرز بین دولت رفتننیازبه دوباره تعریف شود. برای مثال کنیازمند آن است 

، ارکمدرسه، بین آموزش و  ومحلی، بین خانه  یی آن، بین مدرسه و جامعهدهنده یلکتش یهافرهنگخردهملی و 

 نظیم شده ودرسی از قبل ت یآموزش رسمی و غیررسمی، بین برنامهار و مؤسسات یادگیری، بین کبین دنیای 

های مختلف، شتهرهای افراد، بین شاگرد و معلم، بین والدین و فرزندان آنها، بین انسان و ماشین و حتی بین انتخاب

آمده، ات پیشمنظور برخورد با آنها و انطباق با تغییره بهکای در آموزش ایجاد شود های عمدهموجب شده تا چالش

ها و آموزشی در تمامی جنبه سازمان دیتجد هایی فوری و متهورانه برایشی بایستی گامریزان و مربیان آموزبرنامه

ی آن سازی و جریان متولبه نفع جهانی تیمسئولسلب  یبه معنار که غفلت از این کابعاد بردارند و بدیهی است 

در طول سالیان گذشته، تالش  هکتوان دریافت شورمان میک وپرورشآموزشاست. از مطالعه وضعیت موجود در 

امل کجامع و  گرفتهصورت یهمکارنها به عمل نیامده و اگر ها و مقابله با آآمیزی برای شناسایی این چالشموفقیت

 (.۱۳۸۹گردد )صبوری، اداره میان به روش سنتی خود کماکشور کنبوده و نظام آموزشی 

ه کاست  ییهاهدفدر دستیابی به  یبر بنیاد آن چه گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش مجاز

سان نیست اما همۀ کرد. اندیـشۀ ایـن فیلـسوفان یکترسیم  تیوتربمیتعل یاز دیدگاه فیلسوفان برجستۀ برا توانیم

و  اندکردهید کآدمی تأ یچون آگاهی، فردیـت و آزاد ییهایژگیوتی آدمی، بر آنها با نگاهی ژرف به زندگی و هس
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و  ترجامع یاندازهاچشمو  هاهدف، هاآن یهاشهیاند یریگیپنیز بـا  تیوتربمیتعلبرخی اندیشمندان و فیلسوفان 

در دستیابی به این  یـه بررسی نقش آموزش مجازک( 2۰۱۸ ،رک)بل اندکردهتربیت انسان ترسیم  یبرا یتریانسان

خواهد بود. بر  وتربیتتعلیماطالعات در  یبیشتر جایگاه فناور ی، بدیع و همچنین گامی در جهت روشنگرهاهدف

 بهباتوجهلی تربیـت ک یهاهدفه کپاسـخ به این پرسش است  یهمین اساس، پژوهش حاضر در جستجو

 هاهدفدر دستیابی به این  یو در هر مورد نقش آموزش مجاز اندکدام فیلـسوفان برجـستۀ یبنیـاد یهاشهیاند

 چیست؟

 

 پژوهش روش

یفی و ق از نوع توصباشد. تحقیمی تیوتربمیتعلهدف تحقیق تحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی از منظر فلسفه 

ی دیجیتال وتوب کو جستجوی اطالعات از منابع مختلف م یاکتابخانهیفی و به روش مطالعه اسنادی، منابع ک

 اساسنیبرا. باشدیمری ها تفسیداده لیوتحلهیتجزها، فیش و روش داده یآورجمع. ابزار تحقیق برای باشدیم

نباط و رده است: مطالعه، پیشنهاد، توصیف، تبیین، استکپژوهش حاضر مسیرهای پژوهش را بدین صورت طی 

 استخراج.

 

  یریگجهینت

در مقاالت و  آموزش مجازی و مضرات خاص خودش را دارد. مزایای منافع ابزار و فناوریامروزه استفاده از هر 

 را شامل آموزش مجازی ( مزایای۱۳۹۳آق براز ) زادهنعمت نمونه عنوانبه. شده است بررسی مختلفی یهانامهانیپا

 محتویات به ان حفظک، امادگیریی باالی روز شدن محتوا، سرعتهمحتوا، ب یادگیری در زمان و هزینه ییجوصرفه

برابر  معلوالن از خدمات آموزشی مندیان بهرهک، امهاکالسنترل کو  یریگآزمون لیتسهبهتر،  ، تعاملصورت سریع

با  ، ناسازگاریجاهمهدر  اینترنت به نبود دسترسی آموزش نیز شامل این یهاتیمحدودردند. ک معرفی با افراد سالم

سان کو شاگرد، نبود مهارت و انگیزه ی معلم بین ارتباط عاطفی در برقراری دیگر، دشواری اطالعاتی یهاستمیس

دارد اعالم  و هزینه مهندسی تیم نیاز به هک یادگیری یارسانه استقرار و تولید محتوای باالی ، هزینهمجازی فضای

 مجازی موجود در فضای یهاشنیکیاپل روی اخالقی مکرل نتکآن را  ضرر احتمالی نیترمهمردند. هرچند ک

رد کعنوان  در مدارس نیجریه آموزش مجازی و مزایای محدودیت با ارزیابی ای ( در مطالعه2۰۱۶) دانستند. اواوی

 ، ارزیابیعلمی هایتعامل ، تقویتیادگیری تسهیل معلمان، آگاهی دادن سطح افزایش آموزش شامل این مزایای هک

معلمان و اشتیاق  عملی هایمهارت توسعه برای ایجاد راهی سواالت، در تصحیح جویی معلمان و صرفه تر برایساده

حقوق  بر اصل ای مقدمه آموزش مجازی هک( نشان دادند ۱۳۹5. رجبیان ده ریزه و صادق زاده )است بیشتر یادگیری

ها، محدودیت عالوه بر رفع ش مجازیآموز . بنابراینهمگان است برای برابر آموزشی های رصتایجاد ف بشر یعنی

با انگیزه و  یادگیری آموزش به ها، تبدیلهزینه اهشکدر زمان،  جویی ند. صرفهک تواند رفع ها را نیز میمحرومیت
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ترین . در ادامه مهماست آموزش و یادگیری در توسعه روش نوین این رشد و موفقیت علل تریناز مهم اراییک افزایش

 های آموزش مجازی بیان می شوند:رهیافت

دهد، توجه صرف سناد باالدستی خود را نشان میه در قالب اکهای تربیتی گذاریی از موارد ضعف در سیاستک. ی۱

های فناورانه است، توجهی به دانشیا فلسفی و بی یکتافیزیهایی از جنس نظری، ذهنی، انتزاعی و مبه دانش

ن بر ها و اثرات شگرف آهای نوین بر زندگی انسانامل و گریزناپذیر فناوریکبا عنایت به سیطره به نسبت  کهیدرحال

« ورانهفلسفه فنا» ردکهای جدید(، توجه به رویهای نوین )سوادر، رفتار و باورهای آدمی و ظهور دانشکتغییر در تف

تربیت دخیل در وانون توجه فالسفه تعلیمکه باید در کتربیت از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است 

 ار گیرد.های تربیتی نیز قرگذاریسیاست

مند در جهان واقعی و در وگوگفت کردنتجربهان کهای اجتماعی مجازی، اممند در رسانهوگو. شرط حضور گفت2

مند در محیطی وگویوه گفتشه بخت یادگیری و تجربه به ک، مادامی گریدعبارتبها دیگران است. ارتباط رودررو ب

های توان از رسانهداشته باشد، نمیندیگر وجود کنار یکهای مختلف در ننده از دیدگاهکثر و پشتیبانیکچند صدا و مت

ند، کطی میارتبا ر از ایجاد پیوندهایاو را ناگزیگرای انسان رد. ماهیت ارتباطکاستفاده  یدرستبهاجتماعی مجازی 

و  یاهچندجانبسازد. پذیری در برابر آنان، از ما موجوداتی اجتماعی نمیاما صرف ارتباط با دیگران، منهای مسئولیت

ه کسازد ها فراهم میمندشدن در ارتباطوگول ارتباط در فضای واقعی فرصت بیشتری برای گفتکتر بودن شعمیق

 های مجازی باشد.گرانه و همدالنه در ارتباطنشکمند، وگوای برای ارتباط گفتتواند زمینهیم

اند از عدم تجسد، نشگری آدمی را متأثر سازند، عبارتکتوانند ه میکهای فضای مجازی ترین ویژگی. مهم۳

جمعی، گسستگی عمل از وین عمل کت یامکان سازسازی اطالعات، بسط شعاع رؤیت عمل، واسطگی، همسانبی

سازی لیشهکانالیزه شدن احساسات و کای شدن عمل، انهکنشگری آدمی، تکهای جدید برای عامل و ایجاد فرصت

ر تأملی و ک، تمرین تفوگوگفتها، مواردی همچون تربیتی در مقابل این چالش ترین راهبردهایبرای عمل. مهم

 گیرد.میها را در بر لیشهکفراخوانی به فراروی از 
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ن ایران اکودکان، اولین همایش ملی هویت کودکفضای مجازی بر اخالق و هویت  ریتأث(. ۱۳۹7وفر، حسن؛ قالوند، زهره )کن

ستان ال کآموزش پرورش اداره ، یدبستانشیپان ایران اسالمی در دوره کودکاولین همایش ملی هویت ، یدبستانشیپاسالمی در دوره 

 یزد. 

و جایگاه آن  کترونیکفلسفه و واقعیت مجازی یادگیری ال(. ۱۳۹۸تر نیلوفر. )ک, دن( اسماعیلی )ایرا ،محمد ،ن( نوروزی نژاد )ایرا

-International Multidisciplinary Journal of Pure Life, 6(20), 11-29. doi: 025/p .خانواده تیوتربمیتعلدر 

l.2020.3909 
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 بر آموزش در فضای مجازی مؤثر یهامؤلفهبررسی 

 زینب علیزاده ورزنه ،رامت رنجبر دستناییک

 دانشگاه تهرانتری جغرافیای سیاسی کد آموختهدانش-۱

 درسی یزیربرنامهارشناسی ارشد ک آموختهدانش -2

Email:k.ranjbar110@ut.ac.ir 

 

 

 یدهکچ

وچ از سیستم کبود و  رینظیبه در وقایع قرن اخیر کجهان دچار تحوالتی گردید  ۱۹ووید کبیماری نوپدید  دنبال به

 یهافهمؤلش به ن پژوهه در ایکسنتی به سیستم مدرنیته آموزشی را رقم زد، اما همواره با ابهاماتی مواجه بوده است 

 اربردیک هش از نوعاش قرار گرفته و این پژوکنکنخبگان آموزشی و دیدگاه متربیان مورد  دگاهید دواز  رگذاریتأث

 یگروه یمراتبلسلهو با استفاده از مدل س ،دلفی کنیکو با استفاده از ت و میدانی یاکتابخانهه به روش کاست 

(AHP)  افزارنرمو  Expert Choice نفر از  ۱2۶۹معه آماری رت و جاکطیف لی نامهپرسشبا استفاده از  و نیز

قرار مورد تحلیل  SPSS افزارنرمدر  هادادهدر دو گروه دختران و پسران،  ،دوره اول و دوم متوسطه آموزاندانش

 .ی دارد، ارزشیابی نقش بسزایی در تدریس مجازابیحضوروغزمان، نوع تدریس،  که دادنتایج نشان  .گرفت

 دوره متوسطه مؤثر، یهامؤلفهآموزش مجازی،  :واژگان کلیدی
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 مسئلهبیان 

جایگزین  یهاروشی از کی عنوانبهرا  ۱آموزشی یهایفناورمبتنی بر  یهاروششورهای جهان ک اتفاقبهقریب 

بسزایی در بهبود و ارتقاء  ریتأثه ک ییهاروش  .)2014SEOUD, -Abu&El :1(اندرفتهیپذ 2آموزش سنتی

 ,Jesús&Other) است یآموزش راهبردهای نیتریاصلاز  یکی یمنظر آموزش و ازدارد  یاددهیو  یریادگی

آموزش شد و در این راستا  ۳ی موجب رشد عدالت آموزشیکترونیکنار آموزش الکآموزشی در  یهایفناور .2020:1(

). Sistermans ,یفیت آموزش تعریف شده است کاستفاده از فناوری اطالعات برای بهبود  با ۴یکترونیکال

رد و نهادهای کایجاد  یاددهیو  یریادگیرا در روند  یاعمدهتغییرات  ۱۹5ووید کظهور بیماری نوپدید 2020:687 (

و این بیماری (Bao, 2020:113)  قراردادجدی خود  ریتأثتحتو معلمان را  آموزاندانشو تعامل بین  یآموزش

 ردکرا به آموزش در فضای مجازی الزام  انیدانشجوو  آموزاندانشو  یآموزش یهاستمیسان کتمام ار ریگهمه

, Sobaih&other(بسیاری از محدودیت وجود دارد و در دروس محاسباتی و ریاضی و عدم  ۶در فضای مجازی

 نمودیم ییهازشیرملموس نتایج ارزشیابی را دچار  صورتبهاین چالش  7در تدریس آفالین ژهیوبهتفهیم مطالب 

(Pozzi et al, 2019:45). 

تهدیدات را به  تواندیم نوآورانهمبدعانه و  یهاحلراهشف و ابداع ک ۸این راستا پیرامون آموزش در فضای مجازیدر 

عدم  بهباتوجهپژوهش در این حوزه و و  (Jia and Zhifeng,2020:1) ندکرا به قوت تبدیل  هاضعففرصت و 

ن است که ممک ییهابحرانو  (Shivangi ,2020:7)  نوپدید یهایماریبوجود راهبرد معین و قطعی در مقابل 

 .سازدیمسوق دهد الزم و ضروری  یرحضوریغ یهاآموزش یسوبهجهان را 

 ۹تدریس آنالین ،در یادگیری، بهترین روش ارزشیابی مؤثر یهارسانهدر حال حاضر پیرامون میزان یادگیری مجازی، 

 آموزشی در ایران پژوهش انجام نشده است یهالمیف مؤثرزمان  ،و آفالین

 

 

 

                                                           
1Educational Technology  
2 Traditional Education System  
3 Educational Justice 
4 E-learning 
5Covid-19 
6 Cyberspace 
7 Offline 
8Virtual Training  
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 ه شامل:ک ردیگیم صورتشکل، آموزش در فضای مجازی به دو 

ساعت مشخص  کیهر هفته در  دیبا آموزاندانشه کاست  یمعن نیبه ا زمانهم یریادگی ۱۰زمانهمآموزش  -۱

 .(Scheiderer, 2021:1)نند کت کشرزنده الس کشوند و در  ستمیوارد س

 نیآنال یهادوره شتری. بافتدینماتفاق  زمانهم ایان کم کیه در کاست  یعموم یاصطالح : ۱۱زمانناهمآموزش  -2

 .(Tomar.2018:1-3) دارند زمانناهم یتیماه

را با سرعت خودشان و  آموزاندانشه ک کندیم فیرا توص یفیالکو ت هابحث ،یآموزش یهاتیفعال زمانناهم یریادگی

  .),Johanna )(2020:3Bachner,2020:16( کندیم یریادگی ریدر زمان خودشان درگ

رصت و تهدید به نقاط ضعف و قوت و فرونا ک دارو در زمان بحران کی نیآنال یریادگ( ی2۰2۰) شیوانگی داوان

یم ندار آنجز استفاده از  یاچارهتهدیدات یادگیری آنالین با تمام نقاط ضعف و  ردیگیمو نتیجه  پردازدیم

(Dhawan,2020,17) . 

 یل محتواو طو یدشوار ،تیمکارتباط مناسب. رونا عبارت است از کدر زمان  نیآموزش آنال( 2۰2۰وی بائو )

داشته باشد  مطابقت آموزاندانش نیآنال یریادگیرفتار  یهایژگیوو  یلیتحص یبا آمادگ دیبا، سیتدر

(Bau,2020:115). 

 

 روش تحقیق

 رتکیل با طیف نامهپرسشاز یدانی انجام شده است و م - یاکتابخانهه به روش ک باشدیماربردی کاین پژوهش 

Expert   افزارنرمو  (AHP) یگروه یمراتببا استفاده از مدل سلسلهو  ۱2دلفی  کنیکاز طریق ت. استفاده شده است

Choice  از  نفر ۱2۶۹ یآمارگروه دلفی طراحی و توسط جامعه  بیان شده یهامؤلفهبر اساس  نامهپرسشو

 ییایو پاشد رونباخ استفاده ک یاز آلفا یسازگار یبرامیل گردید. کدو دوره متوسطه استان اصفهان ت آموزاندانش

 .محاسبه شد SPSS افزارنرم در( a۰,۸7=) نامهپرسش

 

 

                                                           
1 0Synchronous Learning  
1 1 Asynchronous learning 
1 2 Delphi Technique 
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 هاافتهیبحث و 

دلفی کنیکنتایج مستخرج از ت 

  .راج گردیدبر آموزش و یادگیری در فضای مجازی استخ رگذاریتأث یهامؤلفهدلفی  کنیکدر روش اول از ت 

 یمراتبمستخرج از مدل سلسله جینتا (AHP) 

 یریگمیتصم( درخت ۱ل )کی و مطابق شبندتی( اقدام به اولوAHP) یمراتببا استفاده از مدل سلسله مرحله این در

 ترسیم گردید.

 مراتبیدرخت سلسله (:1ل )کش

 

انجام مقایسات دودویی  

و  شوندیسه میگر مقایدکیدو با ارها، دوبهیر معیارها و زیها، معت شاخصیب اهمین ضرییتع یبرا( 2ل شماره )کش

  ,Garajeh )2۰2۰:۶( شودیمشخص م یگریها نسبت به داز آن کیت هر یدرجه اهم

 افزارنهایی مقایسات زوجی در محیط نرم جهینت (:2شماره )ل کش
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 هان وزن نهایی گزینهییها و تعدر قضاوت یسازگار یبررس

 مقایسات زوجی معیارها انجام شد محاسبه وزن نهایی معیارها پرداخته شد  که نیبعدازا

 -۶حتوای جذاب م -5 زمانناهمتدریس -۴نگیزه یادگیری ا -۳رعت اینترنت س -2دریس توسط دبیر درس ت -۱ه ک

 -۱2القه به درس ع -۱۱جازی مارزشیابی  -۱۰ ابیحضوروغ -۹زمان تدریس  -۸دریس زنده ت -7بستر آموزش 

گرفته را در انجام expert choice افزار ه در محیط نرمک ۳ل شماره که وزن نهایی معیارها در شکشرایط محیطی 

 نمایید.زیر مشاهده می

 افزارنهایی مقایسات زوجی در محیط نرم جهینت (:3ل شماره )کش

 

 

 

ی مورد بررس آموزاندانشبا طیف لیکرت نظر  ینظرسنجتدریس در فضای مجازی طی  مؤثر یهامؤلفه ،نتایج حاصله

 آمد. دست بهقرار گرفت که نتایج زیر 
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 ( وضعیت جنسیت جامعه آماری را نشان می دهد۱نمودار شماره )

 ( جنسیت جامعه آماری2نمودار شماره )        ( دوره تحصیلی جامعه آماری1نمودار شماره )                

            

 داد. ننشا( بررسی اولویت اول تدریس توسط شخص دبیر مربوطه یا تدریس سایر دبیران  ۳نمودار شماره )

 هد( بررسی زمان کالس غیر همزمان و چه مدت احساس خستگی نمی کند را نشان می د۴نمودار شماره )

 ( رابطه زمان و احساس خستگی در کالس ناهمزمان4( میزان به عالقه مندی تدریس توسط دبیر     نمودار شماره )3نمودار شماره )

 .همزمان در دو درس محاسباتی و غیر محاسباتی نشان می دهدبررسی عالقمندی به تدریس ( 5نمودار شماره )

 عالقمندی به تدریس همزمان و ناهمزمان نشان  می دهد .( ۶نمودار شماره )

 ( عالقمندی به تدریس همزمان در دو درس ریاضی و تاریخ و جغرافیا5نمودار شماره )

 ناهمزمانعالقمندی به تدریس همزمان و ( میزان 6نمودار شماره )
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 (پیرامون دقیق ترین ارزشیابی در فضای مجازی را نشان میدهد۸نمودار شماره )

 بی در فضای مجازیدقیق ترین ارزشیا( نظر سنجی 8( رابطه زمان و عالقمندی در تدریس همزمان           نمودار شماره )7نمودار شماره )

             
 حضور دانش آموزان در کالس را نشان می دهد( عوامل موثر در ۹نمودار شماره )

 عوامل موثر در حضور در کالس( درصد 9نمودار شماره )

 

 

 گیرینتیجه

 :هک دهدیمو بیانیه گروه دلفی نشان  نتایج این پژوهش در قسمت اول

ایجاد محتوای  -5 زمانناهمتدریس -۴نگیزه یادگیری ا -۳رعت اینترنت س -2دریس توسط شخص دبیر مربوطه ت -۱

  به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند، جذاب

ت کعامل شر نیترمهمالس درس کدر  آموزاندانشدبیر هر درس در فضای مجازی در حضور  ابیحضوروغ

 است. آموزاندانش

 .باشدیمارزشیابی تصویری یا صوتی  ،ارزشیابی نیترنانیاطمقابل، نیترقیدق ،بهترین

 27ا به دقیقه است و چنانچه زمان تدریس بیش از این مدت شود مخاطبین شم ۳۰بهترین زمان تدریس زنده 

 درصد خواهد رسید.
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 :ه ک شودیم پیشنهادبنابراین 

 یهامؤلفهاز  دو گزاره عنوانبهارایی بستر آموزش کامر در جهت بهبود سرعت اینترنت و ایجاد  مسئوالن 

 حیطه وظایف دبیر است، اقدام الزم را مبذول دارند.ه خارج از ک رگذاریتأث

 یرد.گحین تدریس و پایان تدریس انجام  ،بدو تدریس صورتبهمجازی  یهاکالسدر  ابیحضوروغ 

 باشدیمارزشیابی تماس تصویری یا صوتی  نیترنانیاطمقابل، نیترقیدق. 

  رود و ن فراترقیقه دقرار گیرد و زمان آن از پانزده  مورداستفادهدر دروس غیر محاسباتی  زمانناهمتدریس

 نید.کتدریس را در چند بخش ارائه  یدئوهایوچنانچه به بیش از این زمان نیاز دارید 

  اریدمان بیشتری نیاز دزقرار گیرد یا اگر  مورداستفادهدقیقه و در دروس محاسباتی  ۳۰ زمانهمتدریس زنده یا 

 استراحت بدهید.  آموزاندانشبه 

  مل استفاده کم صورتبه هاسیتدراز سایر  و ندکالس تدریس را انجام دهد یا فیلم تدریس را تهیه کدبیر درس

 نماید. 
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 نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری
 2سرور سعیداوی، 1فاطمه داودی

 فرهنگیانارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه کدانشجوی . ۱
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 یدهکچ

نظر  کیاهی از ه خوب مطلق یا بد مطلق باشد؛ هر شرایطی، هر روشی و هر دیدگکهیچ چیزی در دنیا وجود ندارد 

با آموزش  ارتباطیبه ک میابییدرمنیم کموضوع را با جهان پیرامون خود مقایسه  نیاگر انظر بد.  کخوب است و از ی

ت. در گیری از منابع معتبر صورت پذیرفته اسبهره و با یاکتابخانهحضوری نیست. پژوهش حاضر به روش  مجازی و

لسفه فمنظر  ابتدا به شرح مختصری در مورد آموزش مجازی و سنتی پرداخته و در ادامه به بررسی آن از

نتی در سآموزش مجازی و  یهاارچوبهچهدف بررسی و نقد . پردازدهای اندیشمندان میدر دیدگاه تیوتربمیتعل

د آن نتی پیونزی و سدیدگاه فلسفه و اهداف تربیتی است، بنابراین مقاله حاضر پس از نگاهی مقدماتی بر آموزش مجا

 را در دیدگاه فلسفه مورد بررسی قرار دهد. 

  فلسفه معلم،، آموزش حضوری، آموزش مجازی لیدی:ک واژگان
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 بیان مسئله

از  یپوشچشمبا ورود به عرصه جدید و پیدایش شرایط مختلف  کنونی عصر ارتباطات و دانش است. بی شکعصر 

 ید.فق بخشتحوالت جایز نیست و باید خود را به نحو احسن با شرایط موجود وفق داده و ورای اندیشه را ا

با  میدوار بود؛ بنابرایناثربخشی آن ا توان بهنمی آموزش مجازی و اهداف آن یهارساختیز درنظرگرفتنبدون  

توان تا حدودی به این مهم ط موجود میشرای اکردنیمهافی و کاطالعات  های درست و دریافتگیریتصمیم

ها از التی در تمام عرصهیافت باعث تحو گسترشجهانرونا در کافتاد و بیماری  2۰۱۹ه در سال ک. اتفاقی افتیدست

ین ان وجود نداشت. آه تا قبل از که به دنبال آن نیازهای جدیدی به وجود آمد کشد  وپرورشآموزشجمله نظام 

ه ه بکدید ارهایی گره برخی از آنها مثبت و سازنده و برخی نیز باعث هنجکرد کموزشی را متحول آ یساختارهااتفاق 

ش آموز نقدبهطور مثال در آموزش حضوری و سنتی وجود نداشت. به همین منظور در این مقاله سعی شده است 

قایسه موقعیت و لیل مبتوان با تح اوی قرار دهد تاکمجازی و سنتی پرداخته و آن را از دیدگاه فلسفه تربیت مورد وا

 نترل نمود.کبهتری  صورتبهآن با شرایط موجود آن را 

 

 پژوهش سؤاالت

 آموزش مجازی و سنتی چیست؟ یهاچالشالت و کمش

 دیدگاه فالسفه در مورد آموزش مجازی و سنتی چیست؟

 

 پژوهش یهاافتهی

 آموزش مجازی و حضوری

انتقال مواد و مطالب درسی به  یاانهیراپیشرفته  یهاوهیشآموزش مجازی امروزه تقریبا  به معنای استفاده از 

ی است. آموزش کترونیکآموزان و دانشجویان است. این تعریف در اصل تعریف آموزش الفراگیران، یادگیرندگان، دانش

، یشناختروانرهای اخالقی، امور خصوصی و امور ها، هنجاانسانی یافتن، نقش مجازی با مواردی مثل جنبه

نندگان کنترل از سوی تولیدکسو و عدم نظارت و  کوسیع آن از ی و گسترهو... مواجهه است. فناوری  یشناختجامعه

ه قبال  در آموزش کآورد فناوری با دسترسی آسان همگان به آن از دیگر سو مباحث جدیدی را در این حوزه پدید می

نار تولید کامل آنان در کها و توفایی انسانکرشد و ش وپرورشآموزشحضوری مطرح نبودند. رسالت و هدف سنتی و 

و  هایطلبفرصتهای گوناگون برای و بروز زمینه یراخالقیغعلم و نوآوری است اما گسترش فزاینده مسائل 

ی و مجازی را به دلیل کترونیکهای الدر آموزش ژهیوبه وپرورشآموزشاست و نیاز به  یراخالقیغ هاسوءاستفاده

امپیوتر کار در اخالق فناوری ک نیترمهمسازد. ی به اخالق نمایان میکترونیکارتباطات ال یدامنفراخجریان آزاد و 

ه این فناوری با آن درگیر است. در این چارچوب کمفهومی برای فهم مسائل اخالقی است  یهاچهارچوبپیشنهاد 

به طور شفاف  یضداخالق ه در آن به اعمال و رفتارکدهای اخالق آموزش مجازی است کموزش نسبت ایجاد اخالق آ

را در قبال آن اعمال در پی دارد. اخالق آموزش مجازی عبارت است از  مؤسسه یریپذتیمسئولپرداخته شده و 
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اخالقی سازمان را در  یهاتیمسئولالیف و که تکالگوهای رفتاری ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران 

ه برای رشد کمبودها بلکوفا هیچگاه نه به دلیل محرومیت و ک. از دیدگاه مزلو افراد خود شسازدیمقبال آنان مبرهن 

و عالقه برای  زهیباانگبیرونی  یهاپاداششوند و مستقل از برانگیخته می و ترقی و رسیدن به آنچه زیبنده آنهاست

و نابجای شاگردان الزم است در آغاز  یاهیحاش یهاپرسشل کاپو هستند. برای رفع مشکتالش و تخیر بشریت در 

ه در پایان هر بخش تدریس را متوقف کشاگردان اطمینان دهد  ه معلم بهکرد: اینکدرس مقرراتی برای آن تعریف 

بر آرامش خاطر  خواهد داد. ایجاد حس حضور و همراهی معلم با شاگردان افزون سؤالرد و به آنان فرصت کخواهد 

ارتباط  هکزیرا مخاطبان اطمینان دارند  دهدیمجلوه  ترامنرا برای آنان خوشایند و  یرحضوریغ، محیط آموزاندانش

رها  پرمشغلهت در این فضای االکو اش هاپرسشبین معلم و شاگرد همچنان برقرار و پس از تدریس آنان با انبوهی از 

 نخواهند شد. 

 

 مزایای آموزش مجازی

 های آموزشیت در دورهکو پرهزینه برای شر موردیب یترددهاو حذف  یریپذانعطاف

 افزایش سرعت فراگیری نسبت به آموزش سنتی

 انکمستقل بودن از متغیرهای زمان و م

 افزایش قدرت نگهداری اطالعات در فراگیران

 به وضعیت آموزشی افراد و میزان پیشرفت آنها ترحترادسترسی 

 

  آموزش مجازی یهاتیمحدودمعایب و 

رتباط ا اهشکست. ادنیای مجازی  یسوبهت کنگرانی مهم استفاده از فضای مجازی دور شدن از روابط انسانی و حر

فیت الزم یکنونی از کی کیترونکآموزش ال یهابرنامهشود. با معلم باعث اضطراب در برخی از فراگیران می رودررو

 برخوردار نیست.

 

 محدودیت عمده آموزش مجازی سه

 شغلی لیوتحلهیتجزمبود ک .نارسایی به دلیل۱

 و نقاط ضعف و قوت یادگیری انسان هاتیمحدود. عدم تطابق با 2

 تحصیل ک. درصد باالی تر۳

 

 تیترببررسی آموزش مجازی و سنتی از منظر فلسفه 

به فراگیر برای  کمکتوان را می تیوتربمیتعلهای ی از هدفکروال بودنِ آدمی از نگاه فلسفه هستی ی بهباتوجه

در زندگی واقعی دانست. به سخن دیگر در جریان تربیت هم باید به  او جانبههمهت کآگاهی از بودن انسانی و مشار

شود تا  کمکاو را در نظر داشته و بنابراین باید به او  یهااحساسرد و هم کخردمندانه فراگیر توجه  یهاجنبهدنبال 
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و آرزوهای خود را نیز در زندگی واقعی نشان داده و  هاها، ترساحساس، عواطف، هامهارتهای تعقل نار شیوهکدر 

او در  شود نباید از نقش بدنخردمندانه و احساسی فراگیر در بدنش نمودار می یهاجنبهه کاین بهباتوجهرشد دهد و 

خود را  یهااحساسند تا کمی کمکاگزیستانسی به فراگیر  تیوتربمی. تعلجهان و زندگی واقعی غافل ماند کادرا

 را به زندگی واقعی خود پیوند بزند.  شیهاشهیاند دریافته و

 این ست. درابودن آموزش مجازی  یافاصلهجهان  باتجربهتفاوت مهم آموزش مجازی با آموزش حضوری در نسبت 

مایشگر در صفحه ن ه جهان جدا شده از خود راکند بلکامل بدنی را تجربه نمیکحضور و درگیری  آموزش فراگیر نوع

بودن آن دانسته و  یافاصله( ویژگی مهم واقعیت مجازی را 2۰۰5. در همین راستا برلو و شفرد )کندیمتجربه 

 وریتجربه حض بدین ترتیب تجربه مجازی برخالف« افتددر فضای مجازی بین حضور و واقعیت فاصله می» ندیگویم

ین باور ا)لوری( بر  و ذهنی است و از همین رو یامشاهدهامل بدنی باشد کهمراه با درگیری  ه تجسدی وکبیش از آن

 ه مشاهده جهاندر آن ب جانبههمهت بدنی و کامل شناخت و مشارکه در تجربه مجازی تجربه گسترده و کاست 

 شود. می فروکاسته

 به فراگیر کمکتواند چالشی در راه اهش نقش تجسد در آموزش مجازی میکبودن و  یافاصلهه کرسد به نظر می

ربیان مفان و ت بدنی او در زندگی واقعی باشد. فیلسوکبرای فهم خود همچون موجودی احساسی و خردمند و مشار

 ارند. دید کحضور بدنی و جسمانی آدمی نیز تاگوناگون بیش از خرد و نقش احساس و  یهاوهیشهستی به 

ی ه حضور بدنک ردیگیمالزم شمرده و نتیجه « خود و جهان»ان را برای تجربه ژرف کحضور بدنی در م رونیازا

جربه ت. اما در دیافزایمن او از خود و جها کآموزشی مثل مدرسه و دانشگاه به غنای تجربه و ادرا یهامکانفراگیر در 

 یاتجربهه کشود و تجربه جسمی درگیر نمی جانبههمهفراگیر به طور  بدن، ی حضوریباتجربهر مقایسه مجازی د

وشیده و پو بدنی به بیانی  حسی ابعاد تجربه شود و سایران است، به تجربه بصری محدود میکبدنی و وابسته به م

ل آن و به دنبا کاس، ادراهر، درد، خستگی، لذتهایی چون . در مقابل از نظر مربیان هستی تجربهشوندیموب کسر

سی و های اگزیستانان هستند جنبهکبدنی و وابسته به م یهاتجربهه کاحساس مسئولیت و تعهد نسبت به واقعیت 

نین چغنی زندگی و هستی فراگیر هستند و با محدود شدن تجربه بدنی در آموزش مجازی از عمق و غنای 

ژرفای  ومحدود شود از غنا  بر همین اساس اگر جریان تربیت فقط به آموزش مجازی .شودیماسته کهایی نیز تجربه

بعاد اجربه این تشود و بیش از این از توانایی فراگیر در استه میکبه دنبال آن شادابی و طراوت زندگی  بدنی و تجربه

 استه خواهد شد. کدر زندگی واقعی نیز 

 

 یریگجهینت

از  هرکدامقرار گرفت و مزایا و معایب  لینقدوتحلا حدودی آموزش مجازی و سنتی مورد در پژوهش مورد بررسی ت

زیرا ؛ جایز نیست کدامچیهاز  یپوش، چشمه وجود داردکالت فراوانی کبا وجود مش. جوانب گوناگون مقایسه گردید

-دانش تاظ غنی و سازنده باشد ه از هر لحاکمحیطی بود  سازنهیزملذا باید ، باشد یدومنیازمند هر  تیوتربمیتعل

پیشرفت جامعه نیازمند ایجاد  بهباتوجهبه همین منظور و . افی را ببرندکآموزان و حتی سایر اقشار جامعه بهره 

 ،آموزان، دانشاری همه اعم از والدینکدر این میان هم. افتیدستافی است تا به این مهم کمناسب و  یهارساختیز
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 آن بود. یهاچالشالت و کو در این راه باید پذیرای تمام مش باشدیمالزم و ضروری  تیوتربمیتعلمربیان و مسئولین 

 

 

 منابع 

 یهاشماره، سال سوم (. اخالق آموزش مجازی، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری۱۳۸7) تر احمد؛ شالباف، عذرا.کعلی پور، د

 2و  ۱

 

 ،یشناسروانیتی و دیدگاه فلسفه هستی، مطالعات ترب ازتربیت  یهاهدف با(. نسبت آموزش مجازی ۱۳۸۹) ضرغامی، سعید.

۱۱(۱)۳۹-۶۰. 

 

توسعه آموزش علوم  وز مطالعات ک، مجله مرهاتیمحدودآموزش مجازی: مزایا و . (۱۳۹۰) شاه بیگی، فرزانه؛ نظری، سمانه.

 ۴7-5۴، ۱شماره ی یزد، دوره ششم، کپزش

 

دب فارسی، دوره سی و چهارم، الس، مجله رشد آموزش زبان و اکمدیریت  یهاروش(. فضای مجازی و ۱۳۹۹) صادقی، ریحانه.

2هشمار
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رعایت اصول اخالقی در ارزیابی تحصیلی مجازی از دیدگاه معلمان  یشناسبیآس

 مقطع ابتدایی استان لرستان

 1طیبه توسلی

 2مائده سعیدی نیا

 دانشگاه قم، گروه علوم تربیتی یعلمئتیهعضو . ۱

 ، دانشگاه قموپرورشفلسفه آموزشدانشجوی ارشد تاریخ و  .2

tavassoli_t@yahoo.com 

 

 

 یدهکچ

در ارزیابی تحصیلی مجازی با نظرسنجی از معلمان مقطع ابتدایی  رعایت اصول اخالقی یشناسبیآسهدف از انجام این پژوهش، 

-است. روش نمونه یفیاربردی و از نظر ماهیت، توصکیفی و از لحاظ هدف، کرد، کنظر روی ق ازین تحقیاستان لرستان است. ا

-نفر رسید. ابزار جمع 25است. حجم نمونه تا قاعده اشباع نظری به  گرفتهصورتثر تنوع که با رعایت حداکگیری هدفمند است 

س کم افزاردگذاری توسط نرمکها پس از دادهاست.  افتهیساختارمهیننامه محقق ساخته و مصاحبه ها پرسشآوری داده

 مشاهدهقابلها و نمودارها جدول صورتبهها ه خروجی آنکدر قالب مقوالت اصلی و فرعی بررسی شدند  ۱۰۱یوداک

( عوامل ۳ها و ( منشأ پیدایش آن2های عدم رعایت اصول اخالقی، ( مؤلفه۱های اصلی شامل است. مقوله

آموز است. شناسی رعایت اصول اخالقی از جانب دانشمقوله، در آسیب 2۳های فرعی شامل مقولهاست و  دکنندهیتشد

ارهای غلبه بر آن را در حد توان خویش ارائه کهمچنین این پژوهش تأثیر عدم رعایت اصول اخالقی بر محتوای آموزشی و راه

 دهد.می

 ، اصول اخالقی، ارزیابی تحصیلی مجازی، مقطع ابتدایی یشناسبیآس :یدیلک واژگان 

 

 

 

 

                                                           
1 Maxqda10 
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 بیان مسئله 

ها سب آموختهکدر میزان یادگیری و  تیبااهمهای آموزشی رسمی ارزشیابی تحصیلی بخش بسیار در همه نظام

 به و شده فراگیر سبب ثبت مطالب در ذهن هکدارای اهمیت است  جهتازآنآید. ارزیابی تحصیلی می حساببه

 شناسد و در نظرآموزشی می الیفکت پیشبرد ابزار ارزشیابی را (۱۹۸۹) 2ویگینز .انجامدمی بیشتر تحصیلی یادگیری

 و های باالترالسک به ارتقاء بندی،گروه ای ارزشمند در تشخیص،( ارزیابی تحصیلی مقوله۱۹۹2) ۳لینکانکاستیگینز و 

 ارزیابی عدم آموزش و ارزشیابی حضوری، دلیل به مجازی هایمحیط شود. درتلقی می آموزاندانش پیشرفت تحصیلی

عدم رعایت ه کمسلم است  ن است اصول مسلم اخالقی نادیده گرفته شود.کشود و ممهمراه می التیکمش با تحصیلی

 همچنین. شوداجتماعی می سلب اعتماد و گراییقانون هایارزش تحقق جهت در مانعی شیوع، صورت در اصول اخالقی

شغل  وارد هک نند، زمانیک نگاه یهنجار رفتار کی عنوانبه علمی صداقت عدم به فراگیران اگر هک دارد وجود نگرانی این

ه زندگی کدر اینجاست (. 2۰۸ص ،۱۳۹۶ سلیمانی، و یبختیار)شوند  وکارکسب اخالقیغیر یهاشیوه درگیر شوند،می

 به تقلب از استفاده با بارکی هکشناختی نیز، فراگیری شود. در بعد رواندار میآمیز و اعتماد عمومی خدشهمسالمت

 تحصیلی اهداف به رسیدن یبرا و ردهک پیدا اعتیاد نادرست رفتار این به ن استکمم ند،ک پیدا دست آموزشی موفقیت

 وجودآمدنبه از جوامع هدف. همیشه و در همه (۱۳۹5 اران،کآهنچیان و هم)ند کآینده تالشی ن در برتر نمرات سبک و

های اخالقی و به ارزش افراد یبندیپاآشنایی و  هکبل مردم نبوده است؛ ردنک باسوادصرفا   آموزشی، زکمرا و هانهاد

این   در عرصه آموزش بسیار حائز اهمیت است و اخالقی هایآسیب شناخت اخالقی زیستن نیز بوده است. پس

 :نی؛ بنابراندکز کمسئله تمره بر این کپژوهش در صدد آن است 

 ایی استانقطع ابتدمشناسی رعایت اصول اخالقی در ارزیابی تحصیلی مجازی از دیدگاه معلمان آسیب»هدف اصلی این مقاله 

 است.« لرستان

 

 پژوهش  سؤاالت

 شود؟آموزان دیده میهای اخالقی از جانب دانشمجازی، چه آسیب صورتبهدر برگزاری امتحان  -

 ند؟کبه اصول اخالقی در برگزاری امتحان چه آسیبی به محتوای آموزش وارد می یبندیپاعدم  -

 ارهایی برای رعایت اصول اخالقی وجود دارد؟کچه راه -

 

 

                                                           
2 Wiggins 
3 Stiggins & Conklin 
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 چارچوب نظری 

 آموزش مجازی:

 و دریست هایفعالیت لیهک آموزش این در. پیونددمی وقوع به هکشب محیط در هک شودمی گفته آموزشی به

 ترینازی مهمآموزش مج .(۸ص ،۱۳۹۱ بیاتیانی، بریکا)شود می انجام یکترونیکال هایابزار کمک به یادگیری،

 ییادگیر رخط،ب ییادگیر محور، رایانه ییادگیر مثل مختلف یهانظام قالب در هک است اطالعات یفناور اربردک

 .(۱۳۹۰ اران،کهمواجارگاه و  فتحی)شود می ارائه هکشب تحت آموزش و ه محورکشب

 ارزشیابی:

 و هاکمال قطب یچیز فایتک یا و مؤثر بودن مطلوبیت، ارزش، درباره آن طریق از هک است ییندآفر ارزشیابی،

ه در نهایت به ک است یدار شواهدو تفسیر نظام یآوریند جمعآ. ارزشیابی، فرشودمی یداور و قضاوت معین، مقاصد

 (. 2۴5، ص۱۳۹۹بری پور، ک)ا بیانجامد ،اقدامی معین بهباتوجهقضاوت ارزشی 

 اصول اخالقی: 

رفتار  یبد ای یوبخو  ینادرست ای یاست که درست یاشده رفتهیعموما  پذ یهاها و ارزشمجموعه اصل ،یاصول اخالق

ها، ت که با قضاوتاز فلسفه اخالق اس یا(.  در واقع شاخه22، ص۱۳۸۴ ،یسازد )انوریجامعه را مشخص م کیافراد 

ر جوامع د وافراد  حاکم بر رفتار یاخالق یمتشکل از کدها وسروکار داشته  یاخالق یرفتار نیاستانداردها و قوان

 (. ۱۰، ص۱۳۹۶ ،یبد است )گلشن تفت ایخوب  صیتشخ

 

 روش

 یآمار امعهجده است. لرستان به انجام رسی یفی و تحلیل نظرات معلمان مقطع ابتدایی استانکرد کاین پژوهش، با روی 

زن و  2۰از معلمان ) نفر 25، یآمار نمونه تعداد .بوده است لرستان استان ابتدایی مقطع زن و مرد معلمان لیهکشامل 

ه در مدارس کت ارشناسی( اسکنفر  ۱7نفر ارشد و  ۸ارشناسی ارشد )کارشناسی و ک کبا مدار مرد( مقطع ابتدایی 5

مونه ه اعضای نکگیری هدفمند، آن بود ترین هدف در نمونهار هستند. مهمکمختلف دو شهر بزرگ استان مشغول به 

ز شهرهای افراد ا رونا، درگیر آموزش مجازی و ارزیابی مجازی باشند، بنابراین انتخابکگیری بیماری بعد از همه

-. در جمعحقق ساخته استنامه مها پرسشآوری دادهت گرفت. ابزار گردو بروجرد صور آبادخرمپرجمعیت استان مانند 

احبه ها از مصمیل دادهکها مختصر بودند، برای تنامه از طرف آزمودنیهای پرسشثر پاسخکها چون اآوری داده

وده ی پیشین افزهادادهدیدی بر ه دیگر اطالعات جکها تا زمانی ادامه یافت نیز استفاده شد. مصاحبه افتهیساختارمهین

 گرفت. صورت ۱۰یودا کس کم افزارنرم کمکتوصیفی و با  صورتبهها نیز داده لیوتحلهیتجزشد. همچنین نمی

های در مصاحبه موردنظرهای مختلفی مانند درگیری طوالنی با موضوع از روش هابرای اطمینان از روایی یا اعتبار داده

از نظرات اساتید فن استفاده  گرفتنکمکارانشان و کها و همآزمودنی لهیوسبهمیلی توسط محققان، بازنگری نتایج کت

ها از و محیط نیز دقت الزم به عمل آمد. در واقع معتبرسازی یافته کنندگانشرکتمسائل مربوط به  بادررابطهشد. 
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آوری شده، عدم های جمعها در خصوص یافتهنهایی آن دییتأن و گویافرصت ارائه نظرات توسط پاسخ کردنفراهمطریق 

 روشن و مرتبط با موضوع در حد توان انجام شد. سؤاالتدقیق و طرح  یبردارادداشتیدخالت نظر شخصی محقق، 

-هطبقزگاری یزان ساه به مکدگذاری استفاده شد کبرای اطمینان از پایایی تحقیق از روش شاخص ثابت، یا پایایی باز 

خص دگذار )شاک کدگذاری توسط یکشود. پس پایایی پژوهش از طریق دو بار ها در طول زمان مربوط میبندی داده

 عیین شدند.ت "توافق عدم"دهای غیرمشابه با عنوان کو  "توافق"دهای مشابه با عنوان ک ثابت( مورد بررسی قرار گرفت.

 ز گذشت سهاشتند، پس ه باالترین بار اطالعاتی را داکمیلی کحبه تنامه و مصاهای موجود، چهار پرسشاز بین مصاحبه

دول، مقدار پایایی جاین  بر اساسر شده است. کذ ۱در جدول  آمدهدستبهدگذاری شد، نتایج کهفته مجدد 

 ه میزان مطلوبی است. نحوه محاسبه عبارت است از:کدرصد به دست آمد  ۹۰دگذاری، کباز

۸۴
۹۳
× ۱۰۰ = ۹۰% 

 

 هادگذاری پاسخک. نتایج باز 1جدول 

شماره 

 کنندهشرکت

در بار  آمدهدستبه دهایک

 اول

در  آمدهدستبهدهای ک

 بار دوم

 مورد یکدها

 توافق

 عدم یکدها

 توافق

7 23 19 18 6 

14 18 20 17 4 

8 32 30 30 2 

11 20 21 19 3 

 15 84 90 93 جمع
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  هایافته

 شود؟ یده میآموزان دهای اخالقی از جانب دانشمجازی چه آسیب صورتبهپرسش اول: در برگزاری امتحان 

 

 برای پرسش اول هانامهپرسشها و های مستخرج از تحلیل مصاحبه. ابعاد و گویه2جدول 

 فراوانی هاهیگو ابعاد

اصول اخالقی  نکردنتیرعا عدم

 آموزانتوسط دانش

 10 اینترنتاستفاده از 

 7 دیگر یامتحان دادن توسط شخص

 6 قطعی اینترنت یه بهانهغیبت ب

 23 مشورت با دیگران

 22 و جزوات درسی تابکاز  استفاده

 

عدم رعایت اصول اخالقی  منشأ

 آموزانتوسط دانش

 3 عدم عالقه به درس

 5 در امتحان گیریسخت

 5 آموزانگیزگی دانشبی

 8 عدم یادگیری

 7 تنبلی

 3 نفساعتمادبهعدم 

 7 نظام آموزشی ییگرانمره

 10 ءعدم نظارت اولیا

 18 خوب یاجبار والدین برای نمره

 3 ترس از عدم موفقیت

 7 استفاده نادرست از فضای مجازی

 15 خانوادگی تربیت نادرست

نندگان عدم رعایت اصول کتشدید

 آموزاندانشاخالقی توسط 

 5 توانمندی معلمعدم 

 3 الت خانوادگیکوجود مش

 4 هاالسیکساالن و همهم ریتأث
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 فراوانی هاهیگو ابعاد

 3 ایعدم ارزیابی مستمر و دوره

 4 اضطراب

 4 افی برای مطالعهکعدم فرصت 

 

 

جدول  بهجهباتود؟ نکبندی به اصول اخالقی در برگزاری امتحان چه آسیبی به محتوای آموزش وارد میپرسش دوم: عدم پای

 پردازیم.میها ه به آنکردند کبه عوامل مختلفی اشاره  هاآزمودنی ،۳

 

 برای پرسش دوم هانامهپرسشو ها های مستخرج از تحلیل مصاحبه. ابعاد و گویه3جدول 

 فراوانی هاهیگو ابعاد

در اثر عدم رعایت اصول اخالقی 

 آموز،ارزیابی تحصیلی توسط دانش

 بر محتوای آموزش

 5 در امتحانالگوی نامناسب اخذ 

 17 تضعیف سیستم آموزشی

 10 آموزاناهش عالقه و انگیزه دانشک

 21 اهداف آموزشعدم تحقق 

 22 یفیت محتوای آموزشکافت 

 5 معلم نانگیزه شدبی

 8 سوادی در جامعهایجاد بحران بی

 9 آموزدانشبه زندگی آینده  زدنبیآس

 13 یادگیری دروس بعدیل برای کایجاد مش

 20 عدم یادگیری دروس
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. ررسی شدبجداگانه  سؤالاین پرسش در دو ارهایی برای رعایت اصول اخالقی وجود دارد؟ کپرسش سوم: چه راه

 .پردازیمها میه به آنکردند کبه عوامل مختلفی اشاره  ها، آزمودنی۴جدول  بهباتوجه

 

 برای پرسش سوم هانامهپرسشها و از تحلیل مصاحبه های مستخرج. ابعاد و گویه4جدول 

 فراوانی هاهیگو ابعاد

ارها برای رعایت اصول کراه

 در ارزیابی تحصیلی اخالقی

 9 آموزش اصول اخالق

 9 سازیفرهنگ

 4 رعایت عدالت در نمره دهی

 9 آموزانایجاد انگیزه در دانش

 6 صیلیحی مدرسه در ارزیابی تنظارت اولیا

 5 یادگیری اصولی استفاده از فضای مجازی

جهت نظارت مدیریت  ارهاکراه

 برای رعایت اصول اخالقی مدرسه

 7 تر ارزشیابیانات پیشرفتهکایجاد ام

 3 بااخالقبه افراد  هاعطاء جایز

 5 خلفبرخورد قاطع با ت

 11 های مجازیالسکنظارت و پیگیری بر 

 5 شناسفهیوظات معلمان قدردانی از زحم

 7 ای مدرسه با والدینبرگزاری جلسه اولی

 

 

 ی ریگجهیبحث و نت

رد و اخالقیات اوست و این از اصول مهم در عرصه کو نحوه عمل آموزدانشتا حد زیادی وابسته به  تیوتربمیتعلموفقیت در امر 

عدم  یشناسبیآسیفی و تفسیری درصدد ارائه اطالعاتی درباره کرد کیادگیری است. در این راستا، پژوهش حاضر با اتخاذ روی

ل کار برای حل این مشکارائه راه نیهمچنعدم رعایت اخالق بر محتوای آموزشی و  ریتأثآموز، رعایت اصول اخالقی توسط دانش

ها، عوامل متعددی شناسایی یافتهها و تجارب معلمان است. در بین ها، برداشتهای پژوهش نشانگر تنوع در دیدگاهبود. یافته

گرایی اشاره توان به نمرهها میدهند، از جمله آنعدم رعایت اصول اخالقی را در جلسه امتحان نشان می یشناسبیآسه کشدند 

 یدوگوشها امتحان بدهند، مثال  با استفاده از آن یجابهه کنند کهای باالتر تقاضا میآموزان از افراد در پایهرد. بعضی دانشک
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آموز برای زنند. فشار روحی و روانی از سوی والدین و دیگران به دانشتر دست به این عمل خالف میموبایل و تجهیزات بیش

الت خانوادگی کشود. از طرفی بسیاری از مشمی آموزدانشتحصیل با نمره عالی، باعث لطمه بسیاری به آموزش و رفتار اخالقی 

را  یراخالقیغه بروز رفتارهای ک، از جمله مسائلی هستند رهیو غان، طالق والدین، تبعیض بین فرزندان کاز جمله فوت نزدی

های دوستانه حضور آموزان در گروهاست. اگر دانش ریچشمگهمساالن نیز در این امر، بسیار  ریتأثنند. همچنین کمی دوچندان

-دانش یجمعدستهانی برای تقلب کالسی تبدیل به مک یهاگروه کهیطوربهرده، کداشته باشند، بقیه را نیز ترغیب به تقلب 

ه اضطراب نیز عامل مهمی در بروز رفتارهای کقوانین خواهد شد. همچنین مشخص شد  دورزدنآموزان و موقعیتی برای 

، برای موفقیت در امتحان، آماده تقلب هستند. کم تالشاین مسئله، هم افراد زرنگ و هم  بهباتوجهرود. غیراخالقی به شمار می

ه از کآموزان زرنگ نیز تردید ایجاد شود شود در دانشمبود وقت و یا فراموشی مطلب خوانده شده، باعث میکاضطراب ناشی از 

ند و طریقه برخورد و تدریس کآموز ایجاد میه بین دانشکهایی تبعیضتقلب بهره ببرند. عالوه بر موارد فوق، طرز رفتار معلم، 

تعهدی و است. بی تأملقابلانگیزگی و یا بروز تقلب آموزان در عالقه نشان ندادن به درس و بیهای دانشگیریوی نیز در جهت

 کهیطوربهند، کبه بافت جامعه نفوذ پیدا می جیتدربهند و با آن برخورد جدی نشود، کآموزان اگر ادامه پیدا اخالقی دانشبی

ارهای کدیگران خواهیم بود. بدین منظور راه وحقوقحقاخالقی چه در سطح فرهنگی و چه در رعایت  یبندوباریبشاهد 

ها، آموزش اخالق و ایجاد محیطی امن و سالم است. بدین ه از جمله آنکها ارائه شد پیشنهادی مختلفی از جانب آزمودنی

ل کیند امتحان به بهترین شآه فرکند کها را به نحوی آماده ارهای معلمان، مدیریت مدرسه باید زیرساختکراه بهباتوجهمنظور 

روفون و یا دوربین کبه می ی امتحانات برای افراد وجود نداشته باشد و یا سایتان خروج از صفحهکاجرا شود. به طور مثال، ام

آموزان از لحاظ رعایت ارهای غیراخالقی فرزندان خود باشند، تربیت دانشکه والدین پشتیبان کمجهز باشد. همچنین تا زمانی 

 است.  کنندهکمکها به این اصول بسیار بندی آنل خواهد بود. نظارت مستمر والدین و پایکاخالق نیز مش
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 آن یهاچالشزایا و آموزش مجازی؛ م

 امیرحسین رسولی خورده بالغ، مرضیه رسولی خورده بالغ
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 یده کچ

 کترونیکلا، پست کرونیتک. پس از تجارت الانددهینامرا عصر ارتباطات، عصر فراصنعتی، عصر دانش و...  یکنونعصر 

با  زی همراهزش مجاو... نوبت به آموزش رسید تا در عصر ارتباطات، آموزش نیز وارد قلمرو فضای مجازی گردد. آمو

ا برای رزیادی  هایچالشو...  ستیزطیمحی، حفظ کترونیکان و زمان، حضور الکمزایایی از قبیل عدم وابستگی به م

با شیوه « آن هایچالشو  آموزش مجازی؛ مزایا»به وجود آورده است. پژوهش حاضر با عنوان  آموزاندانشمعلمان و 

 بهباتوجه آموزش مجازی بپردازد. هایچالشر آن است به بررسی مزایا و باربردی کتحلیلی و با هدفی  -توصیفی 

رفت چنین نتیجه گ توانیمدر موفقیت یا عدم موفقیت آموزش مجازی،  مؤثررضیه اصلی پژوهش مبنی بر عوامل ف

افزایش  هاآنمحتوای  اجتماعی و یهاشبکه ژهیوبهو فضای مجازی؛  هایفناورمیزان توجه به  ستیبایمه امروزه ک

 تبیین و تشریح ربطیذو مسئولین  هاخانوادهاطبان، نیز برای مخ یارسانهیابد همچنین عالوه بر این مورد، سواد 

 گردد.

 ، فناوریآموزدانشآموزش مجازی، معلم، : یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

حضور یافتن اما با گسترش  تیوتربمیتعلان معینی برای کسنتی بود یعنی در زمان و م صورتبه درگذشتهآموزش 

لمه ک درآمد. ۱یکترونیکآموزش مجازی یا ال صورتبهرد و کنولوژی آموزش نیز به سمت فناوری سوق پیدا کت

به معنای پتانسیل )بالقوه( گرفته شده است؛ یعنی آن  virtuel یا واژه فرانسوی virtualis  از واژه التین« مجازی»

باشد اما خصوصیات ی حقیقی نمیکشی مجازی، از نظر فیزی کان تحقق دارد. یکاما ام باشدینمه حقیقی کچیزی 

توان (؛ پس می۱۳۸۱فاندوپ،  نیو . ا اچ. باندور، ، نمایشی از آن شی است )افگریدعبارتبهرا دارد یا  موردنظرماده 

ی کترونیکشی مجازی وجود دارد ولی قابل لمس نیست به همین ترتیب آموزش مجازی نماینده ال که یکگفت 

 هاست. و ویژگی هامشخصهآموزش واقعی با همان 

ی به دریس و یادگیرهای انجام شده، آموزش مجازی دارای فواید فراوانی همچون وابسته نبودن تپژوهش بهباتوجه

و... است ولی  ستیزطیمحاهش آسیب به کاهش آلودگی هوا، ک، ونقلحمل یهانهیهزاسته شدن کان، کزمان و م

 جادیا، معلمان و... هاخانوادهالت فراوانی نیز برای کها و مشهای مختلف، آموزش مجازی چالشموقعیت بهباتوجه

آموزش مجازی  های احتمالی مرتبط باها، چالشروشن نمودن فرصت منظوربهاست. پس بر آن شدیم تا  کرده

 .میقرار ده مورد بررسی "های آنآموزش مجازی؛ مزایا، چالش"را تحت عنوان  یامطالعه

 

 پژوهش  سؤاالت

 ؟اندکدامدر موفقیت یا عدم موفقیت آموزش مجازی  مؤثرعوامل 

 

 نظری  چارچوب

 آموزش مجازی

یادگیری »گزیند: میی، تعریف ساده را برکترونیکبا اشاره به وجود تعاریف پیچیده فراوان از یادگیری ال 2هورتون

، بـه 2۰۰۶)هورتـون، « ای برای خلق تجربه یادگیریاطالعاتی و رایانه هایاربرد فناوریکی عبارت است از کترونیکال

فناوری اعم از رایانه، تلفن همراه، سی دی و... در  هرگونه( بر اساس این تعریف استفاده از ۱۳۸۹، ینقل از بابائ

 ی گوئیم.کترونیکرا آموزش مجازی یا یادگیری ال تیوتربمیتعل

 

 

                                                           
1 -Electronic Learning 

2 - Horton 
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  روش پژوهش

معتبر  مقاالت و مجالت ها،تابک طریق از ازینمورد اطاعات و بوده تحلیلی -توصیفی  حاضر، پژوهش تحقیق روش

 است. شدهیآورجمع

 

  هاافتهی

 مزایای آموزش مجازی

 ستیزطیمحو  ییجوصرفهآموزشی مناسب برای 

ان کای حضور در مزمان زیاد بر صرفبههای آموزش مجازی در بستر اینترنت دیگر نیاز السکبه دلیل برگزاری 

شود؛ می ونقلحملهای در زمان و هزینه ییجوصرفهخاصی برای آموزش و یادگیری نیست، همین قضیه باعث 

آسیبی وارد نمی ستیزطیمحاسته شده و از این نظر به کمیزان آلودگی هوا  ونقلحملاهش کهمچنین به دلیل 

اغذ نسبت به آموزش سنتی ک، مصرف افزارهانرمی و کترونیکهای التابکشود. در آموزش مجازی به دلیل استفاده از 

درختان و  هیرویببه همین دلیل از قطع  افتهیکاهششود های چاپی، دفتر و... استفاده میتابکه در آن از ک

 شود.می ها جلوگیریجنگل رفتننیازب

 ی کعدم حضور فیزی

جای کرد در هرهای آموزشی نیست بنابراین هر فانکی در مدرسه و مکدر آموزش مجازی دیگر نیاز به حضور فیزی

می یراحتبهجازی ند؛ بر اساس این ویژگی آموزش مکت کشر اشموردعالقه کالس دره کی قادر خواهد بود کره خاک

ه کن باشد یچدر  هرچندد ییدانش را بجو»د: فرماینه میک کرد عملرم )ص( کتوان به این حدیث شریف پیامبر ا

 (.۱۳۶۶، یفتال نیشابور)« واجب است یطلب دانش بر هر مسلمان

 مدیریت موفق

الس کتواند بر می یراحتبهدهد زیرا معلم ارآمد را میکنولوژی در آموزش مجازی به معلم توانایی مدیریت سهل و کت

آن حلیلدها و تهمچنین در مسائل مختلف به گردآوری سریع بازخورر دهد کنظارت داشته باشد و در صورت نیاز تذ

 .پردازدیمها 

 تغییر نگاه به فراگیران

می به تدریس کالس درسخنران  عنوانبهمنفعل بوده و معلم  آموزاندانشهای سنتی بیشتر فراگیران و در آموزش

زش مجازی معلمان با بودند ولی در آمو اظهارنظرهای محدودی قادر به فقط در موقعیت آموزاندانشپرداخت و 

 یراحتبهشود تا درس یایجاد م آموزاندانشو از این طریق رقابتی بین  برندیمت فراگیران، درس را پیش کمشار

 ند. کنشر پیدا  آموزاندانشمیان 
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 افزایش قدرت نگهداری اطالعات )دسترسی آسان به مطالب برای مرور(

تا در زمان  ردکهای طوالنی نگهداری مطلب را ضبط و برای مدت که یکان وجود دارد کین امدر آموزش مجازی ا

متر کالس کمان زشود تا ان محدود باشد. این مزیت باعث میکه به زمان و مکرد بدون اینکبه آن رجوع  ازیموردن

 .داشته باشد جلسات قبل تلف شود و معلم زمان بیشتر و مفیدتری برای تدریس مباحث جدید و مهم مروربه

 

 آموزش مجازی هایچالش

 هارساختیزعدم وجود 

ها از قبیل رایانه، ژینولوکو ت انات مخابراتی، انواع فناوریکهایی از قبیل امآموزش مجازی نیز نیازمند زیر ساخت

علم مورت ضعف این بخش صه در کارتباطی و...  یهاشبکهانات مخابراتی شامل اینترنت، کباشد. امتلفن همراه و... می

ی نوین هاناوریفالت فراوانی در زمینه برقراری ارتباط مواجه خواهند شد و در صورت نبود کآموز با مشدانش و

 ست.اادگیری تعریف شده آموزش مجازی هیچ معنایی ندارد زیرا آموزش مجازی استفاده از فناوری در ی

 اهش ارتباط اجتماعیک

با  رشدنیدرگه کاین است  تیوتربمیتعلفضای مجازی در  یهابیآس( از 2۰۰7اران )کو هم ۳یرتیاکبر اساس پژوهش 

ه یادگیری مجازی قابلیت کنند. با اینکهای اجتماعی رشد نآموزان از لحاظ مهارته دانشکشود این مهم سبب می

دهد، الس درس از راه دور و در زمان دلخواه را به انسان میکو توانایی دسترسی به  یریپذانعطافراحتی، 

انفرادی است و این  صرفا ه یادگیری مجازی کنند؛ این بدان جهت است کن است احساس تنهایی کمم آموزاندانش

های سنتی السکتوانند همانند آموزان نمیتنها هستند؛ یعنی دانش کامال ه کند کآموزان این حس را القا میبه دانش

های نادرست هم سوق پیدا ن است به ارتباطکه ممکبل کنند برقراربا معلم و دوستان خود ارتباط اجتماعی درست 

 نند.ک

 عدم رعایت قانون حق نشر

نان ن اجازه آافراد را بدو... وتاب، مقاله، فیلم آموزشی ک آموزدانشه معلم یا ک افتدیمدر آموزش مجازی بسیار اتفاق 

 نند.که قانون حق نشر را رعایت نمیکگذارد می کبه اشترا

 ها با آموزشدرگیری خانواده

اند؛ یعنی گرفته دست هبآموزان را آموزش دانش با  یتقریند آموزش شده و آها درگیر فرثر خانوادهکبا آموزش مجازی ا

؛ اندشده ریدرگنیز  آموزدانشهای الیف و آزمونکدر آموزش، حل ترده و حتی کت کالس شرکآموزان در همراه دانش

یادی مواجه زالت کهای نوین آموزشی با مسائل و مشها با آموزش مجازی و شیوهبه دلیل عدم آشنایی خانواده

 هستند.

                                                           
3 - Chirita   
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 عدم اعتماد به نتایج حاصل از آموزش مجازی

طالعات، ابادل تانات متنوع کسو به دلیل عدم وجود ناظر و از سوی دیگر وجود ابزارها و ام کآموزش مجازی از ی

می یادگیرندگان یطمح این در دهد.ان تقلب و سرقت ادبی را افزایش میکها امنولوژیکانات ارتباطی و انواع تکام

 مورداستفاده منبع رکبدون ذ را زشیابیار سؤاالت پاسخ تصویری و صوتی متنی، گوناگون منابع در با جستجو توانند،

محل از را و مطالب دهندیم ارائه خود نام به را دیگران هایایده و نظرات گفتگو تاالرهای از استفاده با نمایند؛ بیان

 .(Faucher and S.Caves, 2009افزایند )می خود مطالب به و ردهک برداری رونوشت مختلف های

منافع خود به  جهت در با اخذ مبالغ هنگفتی سودجواست زیرا افراد  افتهیشیافزاالهبرداری نیز کدر آموزش مجازی 

سب شده در آموزش مجازی کت بر اساس نمرا رونیازاپردازند. الیف آنان میکآموزان یا حل تامتحان دانش دادنپاسخ

ت ه به اهداف خود دسوزش مجازی توانستآیا آماست؟  یقیحق آموزاندانشه آیا پیشرفت کتوان نتیجه گرفت نمی

 یابد؟

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

ارتباطی و  هاینولوژیکها و ته با رشد و گسترش فناوریکی( نیز از مفاهیمی است کترونیکآموزش مجازی )ال

ان و ی معلمه براکان، زمان و... کاطالعاتی به وجود آمد. آموزش مجازی با مزایایی چون عدم وابستگی به م

د. این نوع آموزش عالوه بر ها به دنبال آن هستنه دولتکشده است  دارپرطرففراهم آورده آموزشی  آموزاندانش

 ا نیز پدید آورده است. های زیاد آن و... رها، هزینهاز قبیل عدم وجود زیر ساخت هاییچالش ه دارد؛کمزایایی 

ش حاضر ظور پژوه، بدین منطلبدیمه از آموزش مجازی چگونه بهره برد تا به پیشرفت رسید بحث فراوانی را کاین 

ست. در این پژوهش اتحلیلی گردآوری شده  - با روش توصیفی "های آنو چالش آموزش مجازی؛ مزایا"با عنوان 

؛ آن بررسی گردید های موجود، ابتدا زمینه و تاریخچه آموزش مجازی و تعریفتابکپس از بررسی مقاالت، مجالت و 

، حفظ انکان دسترسی به آن در هر زمان و مکی، امکعدم حضور فیزی لیاز قبسپس به برخی از مزایای آن 

 ه گردید.زش و... اشارها با آموها، درگیری خانوادهآن از قبیل عدم وجود زیر ساخت هایچالشو... و  ستیزطیمح

ع رای اجتماب مؤثردانی مفید و بازوی توانمند دولت برای تغییر، تحول و رشد شهرون وپرورشآموزشه کاین  بهباتوجه

را  دیگر مسیرکی تکه باید همه افراد و مسئولین اجتماع با مشارکترین نوع آموزش است است و آموزش مجازی نوین

 :گرددیمنند؛ برای همواری مسیر موارد زیر پیشنهاد کبرای پیشرفت در این زمینه هموار 

 الزم برای آموزش مجازی را فراهم آورند. رساختیزها دولت

 ها برگزار گردد.نولوژیکها و تو آشنایی با انواع فناوری یارسانههایی برای آموزش سواد ارگاهکها و همایش

 دد.ها استفاده گرو نحوه استفاده از فناوری یارسانهدر زمینه آموزش سواد  کردهلیتحصاز افراد نخبه و 
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 نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری

 2، سیدرضا بالغت1*زیور بلوچ الشاری

 .هدان، ایرانو بلوچستان، زا ، دانشگاه سیستانوپرورشآموزشارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، گرایش تاریخ و فلسفه ک -۱

 بلوچستان، زاهدان، ایران.دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و  -2

 

 یدهکچ

و زش ینه آموی بسیاری در زمجامعه است. در جوامع مدرن هزینه کان اساسی و مهم جهت توسعه یکآموزش از ار

ت. نه آموزش اسدر زمی ییو شکوفا و رشدجامعه مرهون ثبات  کی شرفتیو په توسعه ک. زیرا ردیگیمانجام  تیترب

با توسعه  تا شودیمه گرفتار کفناوری به  نیترمدرن. شودیمآموزشی استفاده  یهاوهیشدر این میان از بهترین 

مروز پیشرفت ای آموزش است، شیوه نیترو عمدهه نخستین کآموزش حضوری  در کناروفا شود. کآموزش جامعه ش

ه نحو ن روش برونا در جهان نیاز به ایکفناوری استفاده از آموزش مجازی را نیز الزم نموده است. با شیوع 

ازی و بررسی آموزش مج نقد حاضر بهمقاله  رونیازادارد.  یبیو معاآموزش محاسن  وهیهر شچشمگیری شدت یافت. 

بهتر،  یشناسبیآساین شیوه است تا با  و قوتبیان نقاط ضعف  و درصدد پردازدیمدر مقایسه با آموزش حضوری 

 ود.نار آموزش حضوری برای همگان فراهم نمکزمینه استفاده از آن را در  و بردبتوان از آن بهره 

 نقد، آموزش مجازی، آموزش حضوری: یدیلکواژگان 
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 مسئلهبیان 

و ای، کودک ر دورانشدن نیازهای اولیه د برآوردهانسان برای زیستن در جهان هستی نیازهای متعددی دارد. بعد از 

موزش آ. در واقع باشدیم یو اصولبا دیگران نیازمند آموزش صحیح  و تعاملارتباط  یبرقرارو جهت ورود به جامعه 

. در حقیقت ردیگیمدر خانه و توسط والدین او انجام  کودک کاولیه ی یهاآموزشزندگی افراد است.  کجزء الینف

ا به او دیگران ر با و معاشرتگی ه به او شیوه درست زندکدر زندگی هستند  هر فردنخستین آموزگاران  و مادرپدر 

ه کنوین است  یهاآموزش ازمندیو ن شودیمجدیدی  طیوارد مح کودک. پس از رسیدن به سن مدرسه آموزندیم

ا تن گذشته ز روزگاراااین چرخه تا زمانی طوالنی ادامه دارد.  و ردیگیممعلم در مدرسه انجام  توسط یرخطاین امر 

 مندبهرهتا از آموزش  نمودیمباید به محل آموزش عزیمت  و شخص گرفتیمحضوری انجام  صورتبهنون آموزش ک

ه را حفظ نمود اشیمحوران آموزش حضوری نقش کماکجدید در عرصه آموزش،  یهایتکنولوژشود. با وجود، ورود 

د. شاحساس  شیازپشیبز آموزشی نیاز به آموزش مجازی کاجباری مرا یلیو تعطرونا کاست. اما با شیوع گسترده 

خه پیش وارد چر هاسالشورها از که در برخی از کآموزش مجازی  ؛ لذانبود ریپذامکانزیرا دیگر آموزش حضوری 

ست ص خود اخا بیو معاه آموزش حضوری دارای محاسن کآموزش شده بود با اقبال عمومی روبرو شد. همان گونه 

ا دارد. ب یاژهیو یایو مزاار خاص خود و معایب که سازوک. بدین معنا آموزش مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست

 بهینه نمود. و استفادهاز آن بهره برد  توانیمآموزش مجازی بهتر  و ضعفبررسی نقاط قوت 

 

 تحقیق سؤاالت

 ؟اندکدام. مزایای آموزش مجازی ۱

 ؟اندکدام. معایب آموزش مجازی 2

 

 تحقیق یشناسروش

ه ه روش مطالعبباشد. تحقیق از نوع توصیفی و آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم می یهاستهیباهدف تحقیق 

 یآورمعجحقیق برای . ابزار تباشدیمتوب و دیجیتالی کو جستجوی اطالعات از منابع مختلف م یاکتابخانهاسنادی، 

 .باشدیمها تفسیری داده لیوتحلهیتجزها، فیش و روش داده
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 آموزش مجازیمزایای 

 شودیمن جازی بیامخاص خود را دارد. در ابتدا مزایای آموزش  بیو معاه هر نوع شیوه آموزش، مزایا کطبیعی است 

 بودن: دیو مفمختصر 

 گرددیم ه در آموزش مجازی ارائهکمطلب در ارائه آن بسیار مهم است. به همین خاطر مطالبی  یمختصرساز

 (.۱۳۹7، آ،سرشتپاکمختصر است تا مطلب غیر مهم جانشین مطالب ضروری نشود )

ن متریکر آن با ه دکبرای آموزش مباحث مفید و سودمند است  یاتیو حمختصر عاملی مهم  صورتبهارائه مطلب 

شور ما، کآن در  تبعبهرونا در جهان و کشیوع گسترده  بهباتوجه .گرددیم عرضهمطالب  نیدتریمف، و فرصتوقت 

ه کی د. از آن جایز آموزشی تعطیل گردیکاجتماعی و قرنطینه شدند. مرا یگذارفاصلههمگان ناگزیر به رعایت 

واه، خ)قربانی  برای همگان بود ماندهیباقنبود لذا استفاده از آموزش مجازی تنها راه  ریپذامکانآموزش حضوری دیگر 

 است. زش مجازیاز وقفه در آموزش ایجاد اخالل در آن جامه نیازمند آمو ه برای جلوگیریک(. روشن است ۱۴۰۰ا،

 

 معایب آموزش مجازی

زش نیست. آمو بیو عاین به معنای خالی بودن آن از نقص  حالنیدرعهر سیستم آموزشی دارای مزایا است اما 

 از: اندعبارته که محاسنی دارد نواقص و معایبی هم دارد کمجازی نیز همان گونه 

 نولوژیکوابستگی بیش از حد به ت_ 

ش ه هر روکداشت  توجهنولوژی است. باید کی از معایب سیستم آموزش مجازی وابستگی بیش از حد آن به تکی_ 

 گی در ذاتامروزی، این وابست یهایتکنولوژ و سطحی بر عناصر خاص خود است وبا توجه به نوع کآموزشی مت

ان سنتی به انس یهاآموزش. این وابستگی همانند وابستگی شودیمتشدید  روزروزبهآموزش مجازی وجود دارد و 

 (.۱۳۹۹است )منوچهر آبادی، ز، مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان،

 ل حادکشمنوع  که این امر یکنولوژی است کامل آن بر تکیه کی از نواقص مهم و همیشگی آموزش مجازی تکی_ 

 گیر آموزش مجازی خواهد بود.دامن درهرحاله ک باشدیم

 فراگیر نبودن

وری را ای آموزش حضرونا به خوبی جکه در دوره فراگیری کبا این  ه دارد وک یو محاسنآموزش مجازی با همه مزایا 

نمونه  عنوانبهشش دهد. آنها را پو تواندینمو دروس مناسب نیست و  هارشتهبرای برخی از  حالنیدرعگرفت. اما 

تمر و حضور مس برای دروس آزمایشگاهی مفید و مناسب باشد. دروس آزمایشگاهی نیاز به تواندینمآموزش مجازی 

زی مجا آموزشر ه این مسئله دکمتعدد در فواصل زمانی مشخص دارد  یهاشیآزمامداوم در آزمایشگاه و انجام 

 است. مشاهدهقابل وضوحبهگریسته شود عدم فراگیری آن اگر از این منظر به آموزش مجازی ن ؛ لذانیست ریپذامکان
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 عدم مدیریت صحیح

ن است امر کمم ندارد ووجود  زمانهم صورتبهیا دانشجو  آموزدانش 5۰ان مدیریت کگاهی در فضای مجازی ام

 (.۱۳۹۸آموزش دچار اختالل شود )پیشقدم، سایت تیتر برتر 

با وجود  تواندیم یراحتبهالس درس حضور دارند معلم کی در کفیزی صورتبهدر آموزش حضوری و سنتی چون همه 

 ان وجودکی مجازی این امصحیح مدیریت نماید اما در فضا صورتو بهنترل نموده کالس را ک آموزاندانشتعدد 

 ندارد.

 گسترش تقلب

نشان هند یا جواب دوستاتاب جواب دکرا یا از روی  سؤاالت آموزاناز دانشه بسیاری ک شودیمآموزش مجازی باعث 

 أسفانهمتاست.  مؤثرنیز بسیار  آموزاندانشافت تحصیلی  و درار خود دالیل مختلفی دارد که این کپی نمایند کرا 

الس کزحمت حضور در  یآموزدانش. وقتی ابندییمالس مجازی حضور کفرزندانشان در  یجابهبسیاری از اولیاء 

بگیرد.  ادی وبدهد  را گوشتدریس شده چند درس مختلف  یهاپیکلن است کچطور مم دهدینممجازی را به خود 

 (.۱۴۰۰)خبرگزاری فارس، شودیمهمین موضوع باعث انباشته شدن مطالب درسی وبی عالقگی نسبت به درس 

تالل وجب اخمجازی م الس مجازی حضور نیابد و از تدریس معلم بهره نبرد آموزشکخود در  آموزدانش کهیدرصورت

 .شودیمدر یادگیری و در نتیجه افت تحصیلی او 

 و شاگردعدم تعامل صحیح بین معلم 

نشجو یا معلم حضوری بین استاد و دا و تعامل وپاسخپرسشان کدر آموزش مجازی بر خالف آموزش حضوری ام

 عدم و، یادگیری سطحی آموزدانشز دانشجو و کعدم تمر خود موجبی ه این موضوع به نوبهکوجود ندارد  آموزدانش

 (.۱۳۹7سرشت، آ، سایت هم آموز، ک)پا شودیمرغبت به درس 

 است. آموزدانشو  یا معلم دانشجوبین استاد و  رگذاریتأثنقص بارز آموزش مجازی عدم برقراری ارتباط صحیح و  کی

 عدم دسترسی همگان به اینترنت

حروم و در مناطق م امر نیو اان دسترسی همگان به آن وجود ندارد کشورمان امکه اینترنت در کندی شبک بهباتوجه

نت ه اینترب اصال  معضل اساسی شده است. مناطق عشایری و بسیاری از روستاها  کشور تبدیل به یک دورافتاده

 کحتمال دارد یه اکحالت دسترسی بسیار محدود و گزینشی است. چنان  نیترنانهیبخوشدسترسی ندارند یا در 

هم دیگر عضل مم کروستا به اینترنت دسترسی داشته باشد اما روستاهای مجاور آن از این نعمت محروم باشند. ی

 نیو اند وشمند را ندارهدر مناطق محروم توانایی خرید گوشی  آموزاندانشنداشتن گوشی هوشمند است. بسیاری از 

 یریگهمهی به علت ه آموزش حضورکم باشند. وقتی محرو یطورکلبهه این افراد از آموزش ک شودیمموضوع باعث 

سی به لت فقر دسترعنباشد و به  ریپذامکانن عمومی که مستلزم قرنطینه تعطیلی اماک یگریدرونا یا هر بیماری ک

 متأسفانهوضوع، م. با عنایت به این شودیمتحصیل  کمجبور به تر آموزدانشآموزش مجازی نیز مقدور نباشد 

 ( از آن است.بضاعتیبافراد  مخصوصا همگان ) یمندبهرهنقص آموزش مجازی عدم  نیترمهم
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 آموزشی یافزارهانرمبا  آموزاندانشعدم آشنایی معلمین و 

زیاد  فاصله التی برای اساتید و معلمان وجود داشته باشد و این مسئله باعثکن است مشکدر آموزش مجازی مم

 آموزش مجازی یافزارهانرمبا  آموزاندانشآموزش حضوری و مجازی است. هم چنین عدم آشنایی دانشجویان و 

اجرا  یو برا دارند خاص خود را یهایدگیچیپ هابرنامه. بعضی از این باشدیمالت آموزش مجازی کی دیگر از مشکی

ه خود در ک کنندیمخاصی را طلب  یو فنی کنیکسطح ت و عمال امپیوتر هستند کدیگری در  یهابرنامهنیازمند 

د ار نشود و اساتیآنالین برگز صورتبه هاکالسه حتی باعث شد بعضی از کشرایط بحرانی حاضر، چالشی بوده 

 (.۱۳۹۹)خبرگزاری حوزه،نند کخود را پیگیری  یهاکالسآفالین  صورتبه

 

 یریگجهینت

ه این ک شودیمه نار آموزش حضوری از آموزش مجازی نیز استفادکه در ک هاستسال، افتهیتوسعهشورهای کدر 

ر موزش دچاآه کرونا، بدون آن کبیماری مانند  کحسن بزرگ است. در صورت فراگیری ی کی خود یمطلب به نوبه

چندان  هاترساخیز متأسفانهشور ما کآموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری نمود. در  توانیماختالل شود 

اه ادامه ه این آموزش در هنگام تعطیلی آموزش حضوری تنها رکآن  رغمیعلجهت آموزش مجازی فراهم نیست 

 ترراحترور ممتر، کبودن، هزینه اقتصادی  روزو به، در دسترس دبودنیو مفحیات علمی جامعه است. مختصر 

. در ش حضوری استمزایای آموزش مجازی در مقایسه با آموز نیترمهماز  پرمشغلهدروس، مناسب بود برای افراد 

ر مناطق دسترسی به اینترنت نوین آموزش، عدم د یهاوهیشبا  آموزاندانشنار این محاسن، عدم آشنایی معلمان و ک

 نیترمهم و دانشجو از یا استاد آموزو دانش، عدم مدیریت صحیح، عدم تعامل سازنده بین معلم و محروم دورافتاده

 شدنطرفبره آموزش مجازی در صورت ک. آنچه بیان شد گویای این حقیقت است باشندیممعایب آموزش مجازی 

مل آن نیازهای کم نوانعو بهنار آموزش حضوری کدر  تواندیم یخوببهمناسب  یهارساختیز جادیو انواقص 

 نماید. نیتأمآموزشی جامعه را 
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 یده کچ

. این زش استآمو نولوژی اطالعات و ارتباطات بنا شده و تعریف نوینی از یادگیری وکآموزش مجازی بر اساس ت

د نیست. ان خاصی محدوکم وو به محدوده جغرافیایی و زمان  تر کردهسادهآموزش، یادگیری و توزیع محتوا را  روش

ید بر کبا تاوپرورش آموزش ظامآموزش مجازی در ن هایها و چالشه به بررسی فرصتکهدف این مقاله این است 

، یانشگاهدمله پایگاه اطالعاتی جهاد از جدر دسترس های اطالعاتی با جستجو در پایگاه .رونا پرداخته شودکدوران 

( سعی شده ۱۴۰۰الی  ۱۳۸۴ه سال اخیر )بازه شانزد ها درنامهو استفاده از مقاالت و پایان و گنج ، علم نتمگیران

 . های آن پرداخته شودها و چالشو فرصت روناکآموزش مجازی در دوران  شناسی واژهه به مفهومکاست 

 ها، فرصتهاچالشرونا، ک، دوران آموزش مجازی :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

ه در معنا و مفهوم کآموزشی و تحولی  وین الگوهایکرشد روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد و ت بهباتوجه

در جهت استفاده  ۱آموزش مجازی های حضوری به روندآموزش از شیوه ردک. تغییر رویاست وجود آمدهیادگیری به 

 (. ۱۳۹7، ارانک)فالحی و هم آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است ی وکترونیکو منابع ال اناتکاز ام

، های سنتی و قدیمیغیر از روش لیکه به شکشود می آموزشی گفته ، به هر نوع دوره وآموزش مجازی 

، تصاویر فعال و آموزشی استفاده از فیلمبا  وب یا ن است از طریقک، محتویات دروس ممانجام گیرد چهرهبهچهره

دهنده این محتوای توانند رسانه انتقالمی ایابلی یا ماهوارهکهای طور تلویزیون. همینمتعامل دوطرفه انتقال یابند

 هر، ر طول سال تحصیلیدرده و کصورت برخط و دریافت ، فراگیر دروس را بهآموزش . در این روشباشند درسی

حمدی و ند )مکالس شده و مطالب را دریافت کتواند وارد می ،شودمی ه به او دادهکهایی با گذرواژه ه بخواهدک وقت

 .(۱۳۹۹، ارانکهم

 هادگی ما انسانباعث پیشرفت و راحتی زن آموزش مجازی چقدر مهم است و هکه متوجه شدیم کجایی پس از آن

آورد و میبه وجود ها اری بین انسانکتر تعامل و هممفید واقع شد و راحترونا چقدر کشود و در دوران می

ها نسانانونی برای ما کباشد و زندگی در این دنیای پیشرفته می هاپاسخگوی بسیاری از نیازهای پیچیده انسان

رونا داشت کدوران های خاص خود را در ها و محدودیتآموزش هم دارای فرصت رده است ولی این نوع ازکتر راحت

 . قرار گیرد موردتوجهباید  هک

ها فرصت رونا وکآموزش مجازی در دوران  مفهوم صورت مروری به بررسیآنچه بیان شد در این پژوهش به بهباتوجه

 . آموزش مجازی پرداخته شده است هایو چالش

 

 مبانی نظری پژوهش

 روناکآموزش مجازی در دوران 

 ، در پی شیوع این ویروس در ایرانتأیید شد ۱۳۹۸بهمن  2۹در  صورت رسمیایران بهرونا در کشیوع ویروس 

ایان طیلی تا پیل اعالم شد و این تعتعط اسفندماهشورمان مدارس از هفته اول کآموزان در تعداد زیاد دانش بهباتوجه

ریزی و سیاست دولت در ی برنامه، ولردکادامه پیدا  ۱۳۹۹سال  و حتی بعد از شروع تعطیالت رسمی ۱۳۹۸سال 

بر  ش و یادگیری تعطیل نیست.آموز ها تعطیل است ولیه مدارس و دانشگاهکاین دوره تعطیالت این بوده است 

 ای مجازی وز بر بستر فضکبا تمر آموزشی حقیقاتی وای برای پیشبرد امور تارهای بسیار گستردهکهمین اساس سازو

 .(۱۳۹۹، ارانک)عباسی و هم دآموزش از راه دور طراحی گردی

                                                           
1. Vitual Teaching 
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ه رعایت موزش مردم در زمینآ الت زیادی مثلکبا مش شورهاک، روناکمیزان شیوع و وخامت ناشی از ویروس  بهباتوجه

 ها و نهادهایاز جمله دانشگاه ماعات بزرگبا اجت نکگذاری اجتماعی، تعطیل شدن امااصول بهداشتی و فاصله

. در همین راستا بخش رو هستندروبه کوکوارد مبتال و مشمبالگری و ردیابی آزمایشات غر، انجام آموزشی

 زکها بود. برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تعطیلی مراپذیرترین بخشی از آسیبکی آموزش و تیوتربمیتعل

جازی به مآموزش  ناچار به استفاده ازآموزان و معلمان در تمام مقاطع ، دانشآموزشی آموزشی و توقف فرآیندهای

عنوان جایگزینی های مختلف مجازی را به، استفاده از شیوه. ایران هم از همان روزهای اولهای مختلف شدندلکش

 .(۱۴۰۰، ارانکو هم یمحل یصادق) قراردادار خود کآموزش حضوری در دستور  برای

ه آموزان و دانشجویان بمه دانشهباعث شده است تا  از به ادامه تحصیلرونایی و ایام تحصیلی و نیکخاطر وضعیت به

های هکت یا شبآموزشی خود را از طریق اینترن هایورند و برنامههای آنالین و برخط روی بیاالسکفضای مجازی و 

از  رها به استفادهاده پدر و مکمسئوالن بل تنهانهه کدهنده آن است . این حد از وابستگی نشاننندکاجتماعی دنبال 

ه سی را نسبت بکتوان ، در نتیجه نمیید و اصرار دارندکو به استفاده از فضای مجازی تأ اینترنت مخالف نیستند

، این ، محدودیت تحصیل حضوری از طرفی و رهاشدگی فضای مجازی از طرف دیگرردکاستفاده از اینترنت منع 

یاز و این ن آورندیروای به فضای مجازی مخصوصا  جوانان و نوجوانان به هر بهانه ه همهکنگرانی را به دنبال دارد 

ضای نان نسبت به استفاده از فآردن ک. بدیهی است منع برای توجیه وابستگی بیشتر خود به فضای مجازی شود

 .(۱۳۹۹، و فردین )سلیمی ار پیچیده و سختی استکمجازی 

تا پیش از  کهیدرحال، ردکشورها تحمیل کموزشی آ ای بر سیستمسابقهرونا شرایط بیکوضعیت جدید ناشی از شیوع 

و های سنتی ز روشابا استفاده  شدند ومی الس درس خود حاضرک، معلمان و اساتید در هاشتروقتیبآن در 

اند دهشیت جدیدی مواجه با وضع نونک. ولی هم اپرداختندمی ویژه روش سخنرانی به امر تدریس به طورو  کیکالس

ستند به هلمان مجبور ن است و معکبا استفاده از ابزارهای ارتباطی از راه دور مم ادامه تحصیل تنها کهیطوربه

 .(۱۴۰۰، ارانکضا تغییر بدهند )حاجی و همبا این ف های تدریس خود را متناسبتدریس آنالین روی بیاورند و روش

 

 مجازی آموزش ها و تهدیدهایفرصت

ادی عمل شامل مقوله اجتماعی )آز نیمکآموزش مجازی را اگر بخواهیم در پنج مقوله بررسی  هایفرصت

افزار ردن سختکو ضرورت تهیه  وذهابابیااهش هزینه ک، اقتصادی )(هاآموزان و نظارت بیشتر پدر و مادردانش

و ایجاد  تیوتربمیتعله نظام به عرص کترونیکآموزش ال ، فرهنگی )ورود( های اجتماعیهکالزم جهت استفاده از شب

رصت تحصیالت و ایجاد ف داکردنیپمه آموزشی )ادا و مقوله (ای پدر و مادرها، فنی )ارتقاء سواد رسانه(تجربه جدید

 .(۱۴۰۰، ارانکباشد )حاجی و هم( میخالقیت

از جستجوی  اندعبارتآموزش مجازی  های دیگرفرصت ه ازکند کمی گونه بیان( در پژوهش خود این۱۳۸۸مجیدی )

، دسترسی ، تغییر محتوای تدریسآموزشی و سهولت دسترسی به منابع بودندردسترسپذیری ، انعطافهوشمندانه
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نصیری  دهیبه عق. آموزشی های، افزایش حق انتخاب دانشجو در تعیین دورهتابخانه مجازیکپیوسته به منابع 

به حفظ  کمک، اهش آلودگی هواک توان بهمی هکنیز دارد  یرآموزشیغهای آموزش مجازی مزیت (۱۳۸۴)

 . ردکاشاره  کاهش ترافیکو  البدیکاهش نیاز به فضای ک، ستیزطیمح

 یر درتأخه از جمله آن کخود را دارد  آموزش نیز معایب خاص های مجازی ولی اینآموزش هایبا وجود تمام فرصت

و نبود تعامل  زمانهم، تعویق در یادگیری غیر ی برخطکترونیکمبود انگیزش برای خواندن محتوای الک، بازخورد

آموزش  از جمله موارد مهم در امر الت اینترنتیکو همچنین مش (۱۳۹۳، میرکباشد )ساالری و می انسانی مناسب

 رفی زیادباند ویژه برای دانشجویان، حجم مص ، عدم تخصیص پهنایه شامل قطع و وصل اینترنتکمجازی است 

 . (۱۳۹5، بانخانی و صالحی)قر باشدمی اربرانکبرای 

 ز درست و صحیح و سردرگمیکتمر با فرآیند یادگیری شامل عدم آموزش مجازی مرتبط هایها و محدودیتچالش

ی به ، قطع یا توقف فرآیند یادگیرهاتیساوبازی و سایر های فضای مجهایی همچون جذابیتکذهنی به دلیل محر

تید و ، تعارض و ناسازگاری بین انتظارات اساو شلوغی منزل سروصداهای محیطی مانند دلیل موانع و محدودیت

ه کردند کن باشد و همچنین بسیاری از دانشجویان بیامی های استادی و دانشجوییدانشجویان به دلیل ابهام در نقش

 وشبوده و بین ریفیت مطلوب و درستی برخوردار نکآموزش از  آموزش مجازی از نظر محتوا و فرآیند هایدوره

 (.۱۴۰۰، ارانکمحلی و هموجود دارد )صادقی میکآموزشی و محتوا و اهداف دانشگاهی تناسب 

 حین طرح شده برای دانشجویانمسؤاالت  ان پاسخگویی بهکتوان به عدم اممی آموزش مجازی از جمله دیگر معایب

ها و مندی دانشجو از ظرفیت، عدم بهرهان ارتباط مؤثر دوسویه و فعال بین استاد و دانشجوک، عدم امآموزش

 های مجازی وهکمندی از شبهبهر نار فراگیر نبودن بسترهایکتی، رفتاری و عاطفی استاد در کهای متفاوت حرجنبه

آموزش مجازی دچار ایرادهای فنی  ها سامانه(. عالوه بر این۱۳۹۸، ارانکاشاره نمود )شورچه و هم کترونیکموزش الآ

. برای یستمیسر ن هاان تایپ فارسی برای پاسخگویی به سؤال استادان در بسیاری از سامانهکهستند برای مثال ام

پذیر انکام یخوببهآموزش مجازی  ه از طریقکد دارد ووج رودررونامه و رساله نیاز تعامل حضوری و نوشتن پایان

 (.۱۳۹۹، )رضایی نیست

 

 گیری  و پیشنهادهانتیجه

رشد و پیشرفت  بهباتوجه شورهاکه باعث شده همه کطوری آموزش مجازی در تمام دنیا وجود دارد به استفاده از

آموزش و یادگیری به این فناوری نوین روی  همه افراد بهنولوژی و نیاز زیاد کها و استفاده بیشتر از تسریع فناوری

آموزش  . در این مقاله به مفهومنندکمؤثر از آن استفاده  به طورآموزش و یادگیری  بیاورند و از آن بهره ببرند و در

ه ک باعث شد رد وکپیدا  جهان گسترششورهای کرونا در تمام که کزمانی  .(۱۳۸۴، مجازی پرداخته شد )نصیری

از جمله  شورهاکآموزش حضوری بهره ببرند تمام  آموزش حضوری تعطیل اعالم شود و فراگیران نتوانند از ها والسک

آموزش مجازی در این دوران بسیار مفید واقع شد و توانست به همه فراگیران  آموزش مجازی روی آوردند و ایران به
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آموزش مجازی در  هک هاییچالشها و فرصت بهباتوجه .ننده از تحصیل و یادگیری جا نماکند ک کمکو استادان 

آموزش  ه در این نوع ازک هاییچالشها بیشتر و تقویت شوند و ه فرصتکگردد می رونا داشته است پیشنهادکدوران 

 گردد. وجود دارد مرتفع

 

 منابع

آموزش حضوری و  سب شدهک(. مقایسه برنامه درسی اجرا شده و ۱۳۹۰، مریم. )، هاشم و رضایی، فردانش، غالمعلیاحمدی

-۱۱7(، ۱۳) 5، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام. ی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایرانکترونیکال

۹۱. 

شناسی فصلنامه روان. ارهاکها و راهرونا: چالشکهای دانشجویان در دوران (. ارزشیابی از آموخته۱۳۹۹. )محمد، علیرضایی

 .  ۱7۹-2۱۴(، 5۶) ۱۶، تربیتی

و نش کری بر وایبی و حضوکی، ترکترونیک(. مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش ال۱۳۹۳رمی، مرتضی. )کو  نیاءالدیضساالری، 

 .27-5۸(، 2) ۹ ردهای نوین آموزشی،کفصلنامه روییادگیری در آموزش صنعتی. 

. (۱۴۰۰. )، مسعودنابک، سوره و فالحی خوشیک؛ خابان، تافرد، مجتبی؛ نعمتی؛ راد، نرگس؛ ارسالنی، نسیممحلیصادقی

نشریه مرور . کمرور سیستماتی کرونا؛ یکآموزش مجازی در پرستاری در دوره قبل و بعد از  هایمقایسه چالش

 .۸۱-۱۰۳(، ۱) 2 ،یکدر علوم پزش کسیستماتی

های ها و چالش. تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت(۱۳۹۹. )، رضوانزادهیمک، الهه و ح، حجازی، فهیمهعباسی

 . ۱-2۴(، ۳) ۸، تدریس پژوهی فصلنامه علمیمطالعه پدیدارشناسی.  کشاد: ی آموزاندانشآموزشی  هکدر شب تدریس

با  ایآموزش عالی ایران: مطالعه ظامآموزش مجازی در ن هایبازنمایی چالش .(۱۳۹5. )یوانک، ، مهدی و صالحیبانخانیقر

 . ۱2۳-۱۴۸(، 2) 7، یتیترب علومر د. فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات روش پدیدارشناسی

. ارانک، فاطمه و همیغفار ریم ؛، زهراپور؛ حسام، راحیلمیجهر؛ ناصری، رضامیجهر، فهیمه؛ ناصریشاورزیک، مهدی؛ محمدی

های اجتماعی در زمان هکبا شب آموزش مجازی هایآموزان دوره اول ابتدایی از چالشین دانشاوی تجارب والدک. وا(۱۳۹۹)

 .7۴-۱۰۱(، ۴۰، )های تربیتیفصلنامه پژوهش. روناکشیوع ویروس 

 . ۱۰7-۱۱۰(، 2) ۳، نور کفصلنامه پی. یکترونیکباره دانشگاه مجازی و یادگیری ال. جستاری در(۱۳۸۴. )، غالمعلیمنتظر

 .۱2۰-۱25(، 2) ۳، نورکفصلنامه پی. آموزش مجازی (. عوامل زیربنایی در استقرار نظام۱۳۸۴. )، فهیمهنصیری
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  :چهارم پنل

 در دوران مجازی آموزش

الزم  ارهایکراه و روناک

 نظام یمواجهه برای

 روناک پسا با دوران تربیتی
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 های تربیتی آیندهیبی: افزایش عاملیت یادگیرنده در نظامکفلسفه یادگیری تر

 یکرضا محمدی چاب

 دانشگاه شهید بهشتی یعلمئتیهعضو 

rmrahy@gmail.com 

 

 

 یدهکچ

ز میزان اداخته و پرسش یبی پرکرد یادگیری ترکحلیلی به تحلیل رویت - یمقاله حاضر با استفاده از روش توصیف

م و نقش معل ید برکأردهای سنتی تربیت با تکرویردهای مختلف را مدنظر قرار داده است. کعاملیت یادگیرنده در روی

رد کرویشود. اهش عاملیت یادگیرنده میکمحوریت محتوای معین و آموزش در فضا و زمان مشخص، موجب 

قش نندگان یادگیررد، کدنظر دارد. در این روییب تجارب یادگیری حضوری و مجازی را مک، تریبیکیادگیری تر

معلمان  ر فضاهای برخط و استفاده از تدریسده دسترسی آنها به منابع آموزشی متنوع کطوری تری دارند؛ بهفعال

فضا و زمان ازپیش افزایش داشته است. همچنین، اند، بیشردهکآزاد منتشر  طورهای خود را بهه درسکمختلف 

توانند از می خود موردنظران کالس و ساعت خاص درس نیست و یادگیرندگان در زمان و مکبه آموزشی محدود 

ن ادگیرندگایرای افزایش عاملیت برد سنتی تربیت، شرایط بهتری کنند. این امر، در مقایسه با رویکها استفاده درس

 ند.کایجاد می

 یادگیرندهیبی، عاملیت کآموزش مجازی، یادگیری تر: یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

رد هم گدگیری( الس )محیط یاک کرد، فراگیر و معلم در یکرد سنتی تربیت الگوی آشنایی دارد. در این رویکروی

رد، کویراین یابد. طبق تی برای یادگیری میرده و فراگیر فرصکهای نو را تدریس آیند، معلم مفاهیم و ایدهمی

یابی به اهداف معین های متنوع تدریس و محتوای مناسب برای دستشیوه به کمکآموزش در فضا و زمان مشخصی 

نقش  نحوی منفعل صرفا  در، فراگیرنده بهاساسنیبراگیرد. توسط معلم انجام شده و مورد ارزشیابی قرار می

های یادگیری ت. هرچند برخی اندیشمندان با طرح نظریهاس کها بوده و عاملیت او بسیار اندآموزه کنندهافتیدر

لیت ه عامکای است گونهد سنتی بهرکاهش دهند، اما ساختار رویکثری را کاند این انفعال حداردهکفعال تالش 

 یادگیرنده محدوده مشخصی دارد.

رد سنتی تربیت، کآنها در ساختار رویارگیری کهای اطالعات و ارتباطات و بهدر نیمه دوم قرن بیستم، با ظهور فناوری

آموزش »و « یکترونیکیادگیری ال»ه تحت عناوین مختلفی همچون کایم شاهد تحوالتی در عرصه آموزش بوده

رد با کاین روی رد، اماکمی کمکشود. هرچند این تحوالت به افزایش عاملیت یادگیرنده از آن یاد می« مجازی

امل کرد نتوانسته به طور کاین روی ؛ لذا(۱۳۹۱ت )صالحی عمران و ساالری، های فراوانی همراه بوده اسآسیب

 نیترمهمی از کی ۱یبیکرد یادگیری ترکرویباشد. در دو دهه اخیر،  رد سنتی تربیتکروی جایگزین مناسبی برای

امال  کسنتی )رد کروی حدفاصلرد کادگیری شناخته شده است. این رویی - یگر فرآیندهای یاددهراهبردهای تسهیل

ردهای پیشین کباشد و به دنبال استفاده از مزایای توأمان رویامال  غیرحضوری( میکرد مجازی )کحضوری( و روی

های اخیر، رغبت نظام یهاسالرونا در کبا افزایش تحوالت فناورانه و گسترش پاندمی  (.Friesen, 2012است )

 یبی آموزش بیشتر شده است.کیادگیری تررد کآموزشی به استفاده از آموزش مجازی و روی

و  پرداخته یبیکرد یادگیری ترکویحلیلی به تحلیل فلسفی رت - ی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفاساسنیبرا

ت بوده اس بر آن ردهای مختلف را مدنظر قرار داده است. همچنین، سعیکپرسش از میزان عاملیت یادگیرنده در روی

 یم.  اشته باشدیبی کرد یادگیری ترکهای تربیتی آینده با نظر به پیشنهادات رویتحوالت اساسی نظام نگاهی بهتا نیم

 

 یبی و الگوهای آنکیادگیری تر

 و یفناور با متناسب یادگیری - ییادده یندآفر رابطه بازطراحی و بازاندیشی به مربوط اساسا  یبیکتر ییادگیر

یب تجارب یادگیری حضوری و کتررد، کدر واقع، این روی .است بهتر ییادگیر یبرا یادگیرندگان ییادگیر یهاکسب

ه کیبی، الگوهایی وجود دارند کرد یادگیری ترکارگیری رویکبرای به (.۱۳۹۱)صالحی عمران و ساالری، مجازی است 

 عنوانبهتوانند نند. این الگوها میکردهای حضوری و مجازی را مشخص میکاز روی کبه طور مشخص سهم هر ی

ها باید یبکقرار گیرد. اما این تر مورداستفادهدرسی و متخصصان آموزش  راهنمای معلمان، مدیران، طراحان برنامه

ها به منابع انجام های فراگیران، توانایی و دسترسی آن، اهداف درس، ویژگیازیموردنهای تحلیل شایستگی بهباتوجه

                                                           
1. Blended Learning 
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 Staker andر و هورن )کعنوان نمونه، استیبه .ارآمد نمایدکگیری را برای فراگیران جذاب، اثربخش و شود تا یاد

Horn, 2013اند:ردهکگانه زیر را معرفی بندی شش( طبقه 

شود و الس درس با تعامل مستقیم معلم و شاگرد ارائه میکدرسی در  بخش اصلی برنامه :2چهرهبهچهرهمدل 

ی در کترونیکگیرد. حتی در اغلب اوقات منابع القرار می مورداستفادهمل در آن کعنوان می بهکترونیکیادگیری ال

شود. از استفاده می آموزش آنالینالس عقب هستند، از که از کشود. برای یادگیرندگانی الس استفاده میک

 گیرند.می کمکهای بحث و گفتگو یل اتاقکال و تشکی هم برای رفع اشکترونیکش الهای آموزپلتفرم

ید دارد. کقرار دارد و تنها بر آموزش آنالین تا چهرهبهچهرهمدل آنالین درست در نقطه مقابل مدل  :3مدل آنالین

شود. فراگیران وبینارها را تماشا منابع اطالعاتی در محیط آموزش آنالین ارائه می لهیوسبهبرنامه درسی در این مدل 

های السکنندگان در کتکنند. شرکت میکهای آنالین نیز شررده و در آزمونکالیف آنالین را حل کنند، تکمی

های السکمالقات داشته باشند.  ل دارند، با مدرس و یا مشاورکها مشه در آنکموضوعاتی  بادررابطهتوانند آنالین می

 شوند.ای برگزار میصورت دورهحضوری در این مدل عموما  به

شود. مدرس صورت آنالین و از طریق رایانه و اینترنت برگزار میدرسی به بخش اصلی برنامه :4مدل انعطافی 

صورت فردی یا گروهی برای فراگیرانی رده و بهکها برای فراگیران دشوار است را شناسایی آن که درکموضوعاتی را 

توانند ه بخواهند میکند. یادگیرندگان در هر زمان از روز کالس حضوری برگزار میکل دارند، که در آن مباحث مشک

 .نند و روند یادگیری خود را سرعت بخشندکمطالب آموزشی را دریافت 

ار عملی، کنند. سپس برای انجام کریق وب دریافت میابتدا فراگیران مباحث آموزشی را از ط :5مدل چرخشی

شوند. این امر، زمان و الس درس حاضر میکالیف فردی در کهای آزمایشگاهی و یا تهای گروهی، فعالیتپروژه

های مختلفی برای های خاص نیاز دارند، در اختیارشان قرار داده و به آنها راهه فراگیران برای درسکزی را کتمر

 دهد.ر آموزش ارائه میتسلط ب

شود و صورت سنتی و حضوری ارائه میآموزش در روش استاندارد برنامه درسی موجود به :6یبیکرت -د مدل خو

 مؤسسات های آنالیندورهتوانند در مند باشند میموضوع خاصی عالقه کدام از فراگیران به یکهر کهیدرصورت

های ه خودشان فراتر از سرفصلکان برای یادگیرندگان وجود دارد کنند. به عبارتی، این امکت کآموزشی مختلف شر

 ای را بگذرانند. های اضافه و پیشرفتهالسکپیش بروند و  آموزشی

                                                           
2. Face-to-Face Driver 

3. Online Driver 

4. Flex Model 

5. Rotatin Model 

6. Self-Blended 
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های مجهز به السکو در  مدرس نظرتحتآموزشی و  مؤسساتبرنامه درسی در بستر  :7مدل آزمایشگاه آنالین

های مشخص و آزمایشاتی را انجام ها، برنامهسایتشود و فراگیران در وبی برگزار میکترونیکرایانه و منابع ال

انات هم بر کنند. نظارت بر فرآیند آموزش و امکت میکهای مختلف شررده و در آزمونکدهند، مسائل را حل می

 نند. کنترل میکه رفتار و حضور مدرس و محصل را کنان غیرآموزشی است کارکعهده 

 

 ردهای آموزشیکعاملیت یادگیرنده در روی

ها بوده آموزه کنندهافتیدرنحوی منفعل صرفا  در نقش یادگیرنده به رد سنتی تربیت،که اشاره شد، در رویکطور همان

استفاده از محتوای معین و طراحی آموزش ید بر نقش فعال معلمان در تدریس و کتأ است. کو عاملیت او بسیار اند

دهد. در نقطه اهش میکگری یادگیرنده در فرآیند یادگیری را گیری و انتخابدر فضا و زمان مشخص، میزان تصمیم

الن، کرد که در مقایسه این دو رویکتری دارند. تا جایی یبی، یادگیرندگان نقش فعالکرد یادگیری ترکمقابل، در روی

 ,Barr and Taggنند )کاشاره می ۹« پارادایم یادگیری»به  ۸« پارادایم آموزش»ندان به تغییر از برخی اندیشم

محور، محتوامحور، دگررهبر به حالت از حالت مدرس تیوتربمیتعلالن کالن، ساختار ک(. طی این تغییر 2012

های پارادایم آموزش به نقش مدرسان و فعالیت کهیدرحالاست.  افتهیتحولمحور، و خودرهبر محور، فعالیتیادگیرنده

پور، یکند )ملکهای فراگیران بیشتر توجه میها و مهارتیادگیری به شایستگی میپاراداید دارد، کآنان بیشتر تأ

از  کاند، هریه ابزارها، لوازم، محتوا، محیط و اهداف یادگیری بسیار متنوع و نسبی شدهکای در زمانه ؛ لذا(۱۴۰۰

 نند.کتوانند نوع و مسیر یادگیری خود را تعیین ها و نیازها و اهداف خود میخواسته بهباتوجهگیران فرا

 تواند بهد تا برد طوری طراحی شوکه باید این رویکی اینکیبی دو ویژگی خیلی مهم دارد. یکرد یادگیری ترکروی

ه یادگیری کیناند. دوم کسازی ها شخصیدام از آنکنیازهای فراگیران پاسخ دهد و آموزش و یادگیری را برای هر

سوب رد محکناپذیر این رویتی جزء جداییکه یادگیری مشارکتوان گفت باید در تعامل با دیگران رخ دهد و می

شود و می محسوب لیدیک مؤلفه کیادگیری، ی خودراهبری آمادگی رد،کروی نیدر ا ،گریدعبارتبهشود. می

دارد  حیط آموزشم در فعال تکمشار و تعامل برای بیشتری قابلیت باشد داشته خودراهبری ویژگی هک اییادگیرنده

(Bersin, 2004). 

نیاز و  بهباتوجهیبی، یادگیرندگان به محتواهای متنوع دیجیتال و فضاهای جدید وب دسترسی دارند و کرد ترکدر روی

 ازیموردننوع آموزش  بهباتوجهرد. همچنین، آنها کخواهند های موجود برخط استفاده خواسته خود، از انواع آموزش

ان مناسبی برای استفاده کام ۱۰های برخط آزادتوانند از معلمان مختلفی بهره گیرند. امروزه افزایش دورهخود می

شناخت و بایست یادگیرندگان از معلمان و مدرسان مختلف در سراسر دنیا در اختیار قرار داده است. البته معلمان می

                                                           
7. Online Lab 
8. Instruction  Paradigm 
9. Learning Paradigm 
1 0. Massive Open Online Courses (MOOCs) 
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ها شامل سواد های اجرای آن داشته باشند. این توانمندییبی و شیوهکردهای یادگیری ترکتسلط الزم بر انواع روی

اری علمی به روش دیجیتالی، کای، توانایی تولید محتوای دیجیتالی، اثربخشی ارتباطات و هماطالعاتی و رسانه

ازی یادگیری برای یادگیرندگان در آموزش آنالین، تسلط بر سفعاالنه یادگیرندگان، شخصی رکردنیدرگتوانایی 

یبی، فضا و زمان آموزشی محدود به کی است. از سوی دیگر، در یادگیری ترکترونیکهای الهای مدیریت دادهشیوه

الس درس، آزادی انتخاب زمان کسازی محیط واقعی ان شبیهکالس و ساعت خاص درس نیست. جذابیت بصری، امک

 Mobes andه موجب افزایش عاملیت یادگیرندگان خواهند شد )کناسب آموزش از جمله عواملی هستند ان مکو م

Weibelzahlm, 2007 ) 

 

 گیرینتیجه

وجب شخص، ممید بر نقش معلم و محوریت محتوای معین و آموزش در فضا و زمان کردهای سنتی تربیت با تأکروی

رد کروی ارگیری آنها در ساختارکهای اطالعات و ارتباطات و بهفناوریبا ظهور شد. اهش عاملیت یادگیرنده میک

 یهاسال ن نبود. درکثر ممکنحو حدا، اما یادگیری فعال بهایمسنتی تربیت، شاهد تحوالتی در عرصه آموزش بوده

 م. در ایناجهیمویبی کرد یادگیری ترکفاده از آموزش مجازی و رویهای آموزشی به استرغبت نظاماخیر، با افزایش 

ی برخط و ا به منابع آموزشی متنوع در فضاهاه دسترسی آنهکطوری تری دارند؛ به، یادگیرندگان نقش فعالردکروی

ازپیش افزایش داشته است. اند، بیشردهکآزاد منتشر  طورهای خود را بهه درسکاستفاده از تدریس معلمان مختلف 

ان کالس و ساعت خاص درس نیست و یادگیرندگان در زمان و مکفضا و زمان آموزشی محدود به همچنین، 

 هتری برایرد سنتی تربیت، شرایط بکمر، در مقایسه با رویانند. این کها استفاده توانند از درسمی خود موردنظر

 ند.کافزایش عاملیت یادگیرندگان ایجاد می
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 دوگانه عاملیت انسان و فناوری و پیامدهای آن در تربیت اخالقی
 بر رهنماکا

 تطبیقی ایران وپرورشآموزشدانشیار دانشگاه شاهد و رئیس انجمن 

rahnam@shahed.ac.ir 
rahnama_akbar43@yahoo.come 

 

 

 یدهکچ

سئول مت و کر مشارد کمیزان تأثیرگذاری عاملیت انسان و فناوری و سهم هر ی کردنمشخصدر این مقاله با هدف 

ن پذیری( آن، ایانکپیرامون پیامدهای اخالقی تصمیمات و توزیع مسئولیت بین انسان و فناوری )چیستی و امبودن 

 باشد. اوی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع تحلیل مفهومی )تفسیر مفهوم( میکمسئله مورد وا

 که دو مؤلفه اصلی اخالقی بودن یکدهد یفی است. نتایج نشان میکبرداری و نوع تحقیق هم ابزار تحقیق فرم فیش

تواند بین انسان می که مقوم عملی اخالقی است از نظر فربیکو آزادی و اختیار  ۱)قصدمندی(  یمندتینعمل یعنی 

انون این بحث کپرداختن به مبانی فناورانه تربیت و استفاده مسئوالنه از فناوری در  رونیو ازا و فناوری تقسیم گردد

ها میان انسان و جهان ، مصنوعات و فناوری«2کفربی« »پساپدیدار شناختی»در چارچوب دیدگاه و  گیردقرار می

 گیرد. ها صورت میارهای انسان از طریق اشیاء و فناوریکشوند و تقریبا  تمام واسطه می

خالقی ربیت ای از ته چه بخشکگردد ته مطرح میکدر مبحث بازاندیشی در چیستی و چگونگی تربیت اخالقی، این ن

گیری پذیر است یا خیر؟ در پایان نتیجهانکام ورد و آیا اصوال  این واگذاری منطقی کتوان به فناوری واگذار را می

 القی، ازا تصمیمات اخببرای فناوری و واسطه بودن و تعامل فناوری  که عاملیت توزیع شده موردنظر فربیکشود می

ان را ، عاملیت انسکید فربیکرغم تأتوزیع عاملیت، مسئولیت اخالقی علی عتببهند و کانسان سلب مسئولیت نمی

 تواند مورد غفلت قرار دهد و همچنان در تربیت اخالقی عاملیت انسان، مشهود است. نمی

 فناوری، تربیت اخالقی  ،عاملیت انسانی :لیدیکواژگان 

 

 

 

                                                           
1 . intentionality 
2 . Verbeek  
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 مسئلهبیان 

رد. با کمشاهده « ۴پیرس»و « ۳دیوئی»ید کمورد تأ« گراییعمل»در  ینوعبهتوان اولین رّد پای اخالق فناوری را می

تر شده و آثار و پیامدهای آن را در اخالق نشان ها و مصنوعات انسانی پیچیدهفناوری جیتدربهظهور انقالب صنعتی 

 قرار گیرد.  تیوتربمیتعلق و ید فیلسوفان اخالکها مورد تأه استفاده مسئوالنه از فناوریکاین مهم باعث گردید و  داد

ها به دنبال آن قصدها و ند، و فناوریکطالعاتی بسط و توسعه پیدا میها در هر رشته و حوزه مهر چه فناوری

عمل  کی یا فناوری تا چه میزان مسئولیت یا تقصیره آکدهند، اینقرار می ریتأثتحتهای عمل اخالقی را انگیزه

 شود. ل میکتوانند پذیرا باشند، پیچیده و مشاخالقی را می

ردهای انسانی کارکها و نشکهای نوین، ه فناوریکبر آن است « هایدگر»ی از شاگردان معروف کی« 5هانس یوناس»

فوذ رده است. از طرفی امروزه نکهای اخالقی ما پیدا نشکسیطره روزافزونی در  کهینحوبهرده کوسیعی پیدا 

 یجابهه کرده است کوری مغزی موضوعی به نام رابطه بین یادگیری و اخالقی را مطرح نشکهای مربوط به یافته

های شناختی و عاطفی دخیل در، قدری معنای برخورد سنتی با اخالق و نقش اراده آگاه انسانی را به دلیل پردازش

ه که است؛ بنابراین مسئله اصلی این مقاله طرح این مسئله است ی انسانی در اخالقیات را زیر سؤال بردسنتی از اراده

ها و تربیت لیف آموزشکگیرد و خواهد گرفت و تعاملیت فناوری قرار می ریتأثتحتعاملیت انسانی تا چه میزان 

سئولیت ارهای احتمالی برای تعامل این دو نوع عاملیت در توزیع مکاخالقی در این وانفسا چگونه خواهد بود؟ و راه

 ند؟ کانداز را برای ما برجسته میدام چشمکبین انسان و فناوری 

 

 سؤاالت پژوهش

 سهم بیشتری در اعمال و تصمیمات اخالقی دارند؟  کیکدامت انسان و فناوری در تعامل عاملی -۱

ابلیت قنونی بشر کهای مندی و آزادی و اختیار انسانی بر مصنوعات و فناوریاخالقی، قصد و نیت آیا مسئولیت -2

 توزیع و واگذاری دارد؟

های نوین به چه امل عاملیت انسان و فناوری در قلمرو آموزش و تربیت اخالقی در عصر فناوریپیامدهای تع -۳

  ؟صورت قابل طرح و تصور است

 

 

                                                           
3 . J. Dewey 
4 . C.S. Pierss 
5 . U. Hanns 
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 چارچوب نظری

مطرح گردید. موضوع نظری هایدگر، « به نام پرسش از فناوری» ۶« هایدگر»پرسش فلسفی پیرامون فناوری در اثر 

ای خود، افراد انسانی را تحت ه از طریق اثرات واسطهکاست  کخطرنا جهتازآنه فناوری کهشداری بود بر این 

 دهند.نترل قرار میک

را حتی تُهی از معنا سازد. زندگی  تواندیماهد و کبنابراین از اعتبار و اصالت تجربه در جهان و زندگانی انسانی می

تابی به نام فلسفه کدان آلمانی در فیلسوف و جغرافی« اپکارنست »بار توسط اصطالح فلسفه فناوری برای نخستین

، باید به «7پساپدیدارشناسی»های اخیر و در قالب دیدگاه فلسفی فناوری در اواخر سده نوزدهم وضع گردید. در دهه

ه مقوم عمل کقصدمندی و آزادی  کاشاره داشت. به نظر فربی« کپیترفربی»شاگرد  و« ۸دون آیدی» یهادگاهید

ه کباعث گردیده است « های هوشمندمحیط»های محیطی در قالب اخالقی هستند، توسط مصنوعات و فناوری

است. به  ت بین انسان و فناوری را موجب شدهکیب گردد و نوعی تعامل و مشارکبا فناوری نوین تر« عاملیت انسان»

سازند، ساخته ه خود میکه چگونه و به چه میزان، انسان با چیزهایی کعبارتی چالش اصلی امروزه این است 

 (.2۰۱۹گیرند )آیدی و ماالفوریس، ل میکشوند و شمی

 تبعبهفناوری در عصر حاضر بخش جدانشدنی از انسان و نحوه بودن ماست و  :( نیز گفته است۱۹۹۸« )۹استیگلر»

 ند. کاخص نقش بازی می صورتبهبه نحو اعم و تربیت اخالقی  تیوتربمیتعلدر آن 

 

 روش پژوهش 

 ژهیوهبترین این نوع تحقیقات ی از اساسیکه یکاست « تحقیقات تحلیلی»در این تحقیق از جمله  مورداستفادهروش 

ه خود به کش است. در این تحقیق از این رو« تحلیل مفهومی»روش  تیوتربمیتعلدر حوزه فلسفه و فلسفه 

( ، ۱۳۸۸شود )باقری، تقسیم می« ر مفهومیارزیابی ساختا»و « یپردازمفهوم»، « تفسیر مفهوم»های زیرشاخه

 ار گرفته شد. کزیرشاخه تفسیر مفهوم به 

 

 های پژوهش یافته

  :شی مدنظر به ترتیب زیر استپژوه سؤالسه  بهباتوجههای اصلی پژوهش یافته

اربران آن که فناوری را بدون کدر میانه تعامل عاملیت انسان و فناوری باید سهم عاملیت بیشتر را به انسان داد، چرا 

، هرچند خودرو سر بزنداگر عملی غیراخالقی از راننده خودرو  مثالعنوانبهرد. کتوان پاداش داد و نه تنبیه نه می

                                                           
6 . Heidegger 
7 . Post-phenomenology 
8 . D. Idhe 
9 .  Stiegler  
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، کرغم نظر فربیه باید جوابگو باشد. پس علیکی و یا ایمنی باشد، باز هم راننده خودرو است دارای نقص فن

ریزی نمایند و حتی شرایط عمل و یا تصمیم اخالقی را پی کتوانند زمینه و تمهید یها و مصنوعات بشری میفناوری

است « ۱۰انسان عامل»یت و پاسخگویی این ن در باب مسئولکردار اخالقی را محدود و یا توسعه دهند، ولیک کانجام ی

موقعیت از طرف  کوتاهی در انجام عمل اخالقیِ مناسب یکه از ناحیه قصدمندی، آگاهی، مسئولیت، تقصیر و ک

 گیرد. گر شده است مورد مؤاخذه قرار میه در نظام حقوقی جلوهکوجدان خود و یا وجدان جامعه 

 کی گانهسهمقومات  عنوانبهمندی آزادی، اختیار و نیت یطورکلبهه کرد کدر پاسخ به سؤال دوم باید خاطرنشان 

 های نوین،ناوریفاربردی کعمل اخالقی قابلیت توزیع و واگذاری به فناوری را ندارد. هرچند پیچیدگی ساختاری و 

یربرداری تصو کیه کوقتی  مثالعنوانبهرد. کدر آینده تهدید با فرصتی در این زمینه فراهم خواهند  ژهیوبه

و  یسادگبهتواند ی هم میکی و معلولیت است و فناوری پزشکه جنین دارای نقص ژنتیکند کسونوگرافی معلوم می

لیت و ین، مسئورا فراهم آورد، در صورت سقط جنین به دنبال تصمیم اخالقی والد« سقط جنین»بدون درد، شرایط 

 یست. دارا ن یت واگذاری و حتی توزیع مسئولیت با فناوری راردار قابلکعواقب اخالقی، الهی و انسانی این 

رده که خاطرنشان ک« کفربی»ی ه در این شرایط باید ضمن قبول آموزهکرد کدر پاسخ به سؤال سوم، باید اذعان 

ه از دریچه کای نداریم ( و چاره2۰۱۶، ک)فربی« ما به طور بنیادی موجودات وساطت شده با فناوری هستیم»است: 

ه کگیرد ه تصمیم میکن در نهایت انسان است کهای تربیتی نظر داشته باشیم، لیهای نوین به نظام و آموزهفناوری

« ۱۱هکنشگر شبکنظریه »های جدید فناوری مانند انجام دهد یا ندهد. حتی در نظریه« سلبا  و ایجابا  »ردار اخالقی را ک

گردد؛ باز هم این موضع فناوری را در نار انسان دفاع میکها در از عاملیت و وساطت مصنوعات و فناوری کهیدرحال

های بشری ه مصنوعات و فناوریکنار انسان و در جهت تسهیل یا بازدارندگی عمل اخالقی، مدنظر دارد و نه اینک

 را فراهم نمایند. « ۱2ییزداتیانسان»جای انسان را بگیرند و در اعمال و تصمیمات اخالقی نوعی 

 

 گیری، بحث و پیشنهادها نتیجه

چنان احاطه هایدگر در زمانه فعلی ما را آن زعمبهه فناوری کرد کگیری خاطرنشان نتیجه عنوانبهترتیب باید بدین

قرار داده و عصری را شاهد  ]« ۱۳گشتل»به تعبیر خودِ هایدگر و  [خود « آهنین قفس»ه در کرد کرده و خواهد ک

ه همه شئونات زندگی حتی دین و معنویت کگردد، چرا ابزار خنثی تلقی نمی کی عنوانبهه دیگر فناوری کهستیم 

 ها قرار گرفته است. مصنوعات و فناوری ریتأثتحت
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ه به سه ک« ۱۴انتک» عمزبهی است و وتربیتتعلیمهای متعالی هر نوع ی از ثمرات و جلوهکی عنوانبهتربیت اخالقی 

پذیری و در نهایت تربیت اخالقی است و در ه شامل انضباط، فرهنگکند کمرحله مهم در تربیت اخالقی اشاره می

ه در آن هر دو طرف )مربی و متربی( باید انسان کویژگی اساسی است  که تربیت دارای یکجایی هم وی گفته است 

اهی و اختیار عمل اخالقی را انجام داده و از انجام اعمال غیراخالقی اجتناب ه با آزادی، آگکاین انسان است و  باشند

انتی کمتناقض با آموزه « کفربی»و « دو آن دی»های ها و یافتهه آموزهکتوان گفت این معنا می بهباتوجهند. کمی

ه امر مهم تربیت کتوان به این نتیجه رسید ید دارد. پس میکگرایانه اخالق تأه بر روی اصول مطلق و انسانکاست 

اربردهای مفید و کو شرایط گوناگون بستگی به تصمیم نهائی انسان دارد و به بهانه  هاتیموقعاخالقی همواره در 

باز زنند و توانند و یا نباید از مسئولیت اعمال اخالقی و پیامدهای ناشی از آن سرنمی هاانسانها، غیرمفید فناوری

 انسانی را در تبیین چیستی و چگونگی آموزش و تربیت اخالقی مدنظر داشته باشند. « عاملیت»همواره 

 

 پیشنهادها

 شود عاملیت انسان از دیدگاه اسالمی با عاملیت انسان از نگاه فناورانه پیشنهاد می -۱

د بررسی و مقایسه آموزش و تدریس مور یفیتکمیت و کهای مجازی در هکشود نقش و تأثیر شبپیشنهاد می -2

 قرار گیرد. 

های مجازی رسمی و غیررسمی در شود نقش و تأثیر دوگانه عاملیت انسان و فناوری در آموزشپیشنهاد می -۳

 قرار گیرد.  موردمطالعه وپرورشآموزش

 

 منابع

 ات مبنای خرد. ، چاپ اول، تهران، انتشارتیوتربمیتعل( ، فلسفه فناوری اطالعات و ۱۳۸۸سعید ) ،ضرعامی

 2ره مجله فلسفه علم، شما ،نولوژیکالق تبرونوالتور و اخ؟ آیا مصنوعات اخالق دارند(. ۱۳۹۸زاده، رحمان )شریف

 پیاپی( .  ۱۸)

مجله ، تیوتربمیتعلء و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در بررسی نظریه اخالق اشیا(. ۱۳۹۹اهلل )پور، روحمظفری

 .7۸های آموزشی، شماره نوآوری

گاه ارات دانشتهران، انتش بر رهنما،ک، ترجمه اگراکلردی کیادگیری انسان، روی(. ۱۳۹5ر، استال )کجارویس، پیتر، پار

 شاهد. 
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: موردمطالعه)رونایی کبررسی تجربه زیسته معلمان از آموزش مجازی در وضعیت 

 ناحیه دو زنجان( وپرورشآموزش
 استادیار نویسنده مسئول: علی صحبت لو

 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

(alisohbatlo@gmial.com) 

 زهرا جعفری

 آموزشی تیریارشد مدارشناس ک

 

 یده کچ

زی در زش مجاهدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان در زمینه آمو

هدفمند  یریگهنمونیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. مطالعه با کرد کرونایی بود. این پژوهش با رویکوضعیت 

فر ن 2۴ش از تحقیق میدانی، با بی یهاداده کردنفراهمادامه یافت. در این پژوهش، برای  ینظر یریگنمونهشروع و با 

ار . چهم شدجاان یلیمصاحبه تفصه مشغول تدریس در آموزش مجازی بودند، کمعلمان شاغل در دوره ابتدایی  از

ر تحلیل اک، ها به متنمعلمان در آموزش مجازی از آنان پرسیده شد. بعد از تبدیل مصاحبه مورد تجاربسؤال در 

باز  یذارکدگ ۱۹2با  ه تجربه زیسته معلمان در زمینه آموزش مجازیکپژوهش نشان داد  یهابافتهها آغاز شد. داده

فت برای نتیجه گر توانیمگزینشی به اشباع نظری رسیده است. دگذاری ک ۴دگذاری محوری و ک ۱5)مفاهیم(،

ر دانگیزه  جادیاو  یسازفرهنگ، توانمندسازی معلمان، هارساختیزیفیت آموزش مجازی نیازمند تقویت کبهبود 

 .معلمان است

 روناییکوضعیت  ،تجربه زیسته، معلمان، دوره ابتدایی، آموزش مجازی :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله 

و از مقوله  دادقرارو جوامع را تحت شعاع  هاانساندر سطح جهانی، همه ابعاد زندگی  ۱۹ دیکووشیوع بیماری 

 قرارداد.  ریتأثتحت دیگر مانند آموزش را یهاحوزهفراتر رفته و « سالمت و بهداشت»

نامۀ مصوب وزارت رغم فقدان آیینرونا و تعطیلی مدارس، علیکمعلمان از همان روزهای ابتدایی شیوع 

 (.۱۳۹۹ ،ایپو ی)محمد ردندکروع آموزان را در فضای مجازی ش، آموزش دانشوپرورشآموزش

نظر از موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و تمام فراگیران، صرف یهدف آموزش مجازی، فراهم نمودن اطالعات برابر برا

لی غیر از که به شکشود آموزش مجازی، به هر نوع دوره و آموزشی اطالق می (Feng et al ,2۰2۰)اقتصادی آنهاست 

یادگیری رسمی  عنوانبهآموزش مجازی (. ۱۳۸۸اران، کعلیاری و هم) چهره انجام گیردبههای سنتی چهرهروش

 ,Karim & Hashim) شودیم گرفتهکار به  یاچندرسانه یهایفناورطیفی از  در آنه کاست  یا آنالین یاشبکه

2003 .) 

(، ۱۴۰۰اران )کحاجی و هم» محققان نظیر از جمله. گرفته استهای متعددی انجامدرباره آموزش مجازی پژوهش

در بخشی از « (۱۳۹۹) ارانک، موسوی و هم(۱۳۹۹) (، میرزایی۱۳۹۹) ی و ضرابیانعزیز (،۱۳۹۹فردین ) سلیمی و

نظران از اند. توجه معنادار محققان و صاحبمستقیم به مباحث مرتبط با آموزش مجازی پرداخته به طورآثار خود 

 . رونایی از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردار استکه آموزش مجازی در وضعیت کند کاین گزاره حمایت می

یابی و نحوه تعامل با آموزش مجازی معلمان در تولید محتوا، اجرا، ارزش یهاکالسه در کی است کشواهد حا

 آموزاندانششدن  سوادیبرونایی شاهد افت تحصیلی و ک در وضعیتو  اساسی مواجه هستند هایچالشفراگیران با 

 . هستیم

 نیترمهمه بر اساس روایت معلمان آموزش ابتدایی ناحیه دو زنجان کبنابراین مسئله اصلی پژوهش این است 

برای برقراری ارتباط با  ییهاروشرونایی چیست؟ و از چه کآموزش مجازی در وضعیت  یهااز کالستجربیات آنها 

 گرفت؟ بدین منظورلی صورت میکبه چه ش آموزاندانشبازخورد، ارزشیابی ، ؟ نحوه تعاملاندبردهبهره  آموزاندانش

تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان در زمینه » هکاصلی است  سؤالمحقق به دنبال پاسخ به این 

 «رونایی چگونه است؟کآموزش مجازی در وضعیت 

 

 پژوهش سؤاالت

 اصلی سؤال -الف

 ست؟گونه اچرونایی کتجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان در زمینه آموزش مجازی در وضعیت  

 پژوهش( یهاسانراطالعسؤاالت اختصاصی مصاحبه ) -ب

ورت لی صکرونایی به چه شک در وضعیت یآموزش مجاز هایالسک در آموزاندانشطراحی )تولید( محتوا به -۱

 گرفت؟می
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رت لی صوکرونایی به چه شک مجازی در وضعیت آموزش هایالسک در آموزاندانشارائه )اجرا( محتوا به -2

 گرفت؟می

لی صورت کونایی به چه شرک های آموزش مجازی در وضعیتالسکارزشیابی( معلمان در )نحوه بازخورد -۳

 گرفت؟می

لی صورت کرونایی به چه شک های آموزش مجازی در وضعیتالسکدر  آموزاندانشنحوه تعامل معلمان با -۴

 گرفت؟می

 

 چارچوب نظری 

وآوری نخالقیت و  مجازی عرصه مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها، آموزشضرورت و اهمیت آموزش مجازی: 

م کرن بیست و یقو یادگیری  وپرورشآموزشال ک( آموزش مجازی همچنین تمامی اش۱۳۹۰خیراندیش،) خواهد بود

جم دریافت حدیگر افزایش سرعت و  یهاضرورت او از(. ۱۳۹2 اران،کباقری مجد و همساخته است )را متحول 

 رضایی زاده،) است آموزش سنتی یهاتیمحدودع نمودن مرتف آموزش، روزافزونپاسخگویی به تقاضاهای  اطالعات،

 (.2۶، ص۱۳۹5

اد در فضای مجازی، سطح پایین سو آموزاندانشان حضور تمام کمواردی نظیر فقدان امهای آموزش مجازی: چالش

نیز  های درسی رسمیها در پیشبرد برنامه، ضعف مهارتی خانوادهیکترونیکهای مناسب الای، فقدان زیرساخترسانه

دسترسی ندارند،  به اینترنت آموزانهمه دانشدر آموزش مجازی  (.۱۳۹۹ ،ایپو ی)محمد از مسائل اساسی است

رد کملآموزشی، ع یهافرصتیفیت نامناسب خدمات آموزش آنالین و نابرابری در استفاده از کاهش زمان آموزش و ک

 (.۱5۸، ص۱۳۹۹الحسینی، داده است. )ابوالمعالی اهش کتحصیلی یادگیرندگان را 

، یو مکان یزمان یهاتیمحدود رفتننیازبهمچون،  یبه موارد توانیم ایمزا نیا نیترمهم: از یآموزش مجاز یایمزا

موزش اشاره آبه  یفرصت دسترس یبرابر، آموزش روزافزون یپاسخ به تقاضاها، آموزش یهانهیدر هز ییجوصرفه

 (. ۱۳۸۸و عبداهلل زاده،  یعیکرد )رف

های آموزش ش هزینهاهکآن بر  ریتأثان و کو ارائه آموزش در هر زمان و م کردنفراهمقابلیت آموزش مجازی در 

 .تندمزایای آموزش مجازی در عصر حاضر هس نیترمهمن و ...( از ک، سفر، مسونقلحمل)مانند 

 یهاهیزاواز  توانیمادگیری را ی - یهای یاددهتعامالت محیطایجاد تعامالت اثربخش در آموزش مجازی:  یهاروش

خارج و داخل محیط  تعامالت ،یررسمیغاز تعامالت رسمی و  اندعبارت یبندطبقهاین  .ردک یبندطبقهمختلف، 

و یا تصادفی  نشدهیزیربرنامه، تعامالت شدهیزیربرنامه و تعامالت محتوا -یادگیرنده  - یادگیری، تعامالت یاددهنده

ه ک یا. نکته(5،ص ۱۳۹۹،و همکاران( )رضائی زاده کدور و نزدی بر روابطآشنا و ناآشنا )یا تعامالت مبتنی  تعامالت

 از هر دو حالت تعامل در هر طبقه است.  یمندبهرهند، کصدق می هایبندطبقهدر همه 
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 هاپروژه ،تبی، شفاهی و عملیک از؛ اندعبارتزی ارزشیابی فراگیران در آموزش مجا یهاوهیش نیترمهمارزشیابی: 

صوتی و تصویری،  زمانهممصاحبه، ارزشیابی تلفنی، ارتباط  ،مباحثه آنالین یهاگروهی، چت و کترونیکارپوشه الک

 (۱۳۹۸اران، کهم و سانیک)عباسی  کالیف گروهی مشترک، تیسینومقالهسنجش توسط همتایان، 

ینترنت ادر بستر  تا عمدرونا آموزش از حالت سنتی خارج شده و کشیوع ویروس  بهباتوجهنونی کارزشیابی در شرایط 

 (.۱۸۱،ص۱۳۹۹رضائی،) شودیمی ارائه کترونیکال صورتبهو در فضای مجازی و 

 راهبردهای تدریس

رد کقرار گیرد روی مورداستفادهالس مجازی، کدر  تواندیمه کردهای یادگیری کی از رویکیوس: کالس درس معک -ف ال

شود. این روش بر محسوب می 2یبیکاستراتژی آموزشی و نوعی یادگیری تر کیکه  است ۱وسکالس معک

 (. ۱5۰،ص۱۳۹۹دارد )رضائی زاده، یدکیادگیرنده در جریان یادگیری و در واقع یادگیری فعال تأ رشدنیدرگ

 توانیم افزاردرسه در این بخش از سامانه کتدریسی  یهاروشی از کیتدریس یادگیری همیارانه:  کنیکت-ب

در زمینه  هاطهیح نیترتوجهقابلی از کاست. یادگیری همیارانه ی ۳استفاده نمود، روش تدریس یادگیری همیارانه

دستیابی به اهداف  منظوربهه یادگیرندگان ک دیآیم تحقیق و عمل است. یادگیری همیارانه زمانی به وجود تئوری،

 (Johnson and Johnson, 1999اری داشته باشند )کدیگر همکیادگیری با ی کمشتر

ه و تعالی پیوست وینکننده جریان تکتسهیل»عنوان بهدر سند تحول، معلم : جایگاه آموزش مجازی در سند تحول

های ازساحت یکدر سند ی .(۱۳۹۰سند تحول، ) مطرح است« ساز و راهنمازمینه»در نقش « پارچه متربیانکهویت ی

 شده است.  در نظر گرفتهاهداف میانی  عنوانبهجهت رسیدن به حیات طیبه  یفناورو  یی تربیت علمگانهشش

 

 پژوهش  روش

نندگان پژوهش شامل معلمان دوره کتکصورت گرفت. مشار5و روش پدیدارشناسی ۴یفیکرد کاین پژوهش با روی

و با روش « هدفمند»رد کبا استفاده از روی موردمطالعهناحیه دو زنجان بودند. انتخاب نمونه  وپرورشآموزشابتدایی 

تعداد  اساسنیبراانجام گردید.  نفر 2۴و استفاده از معیار اشباع و مصاحبه عمیق با « لیدیک» نظرانصاحبانتخاب 

 افتهیساختارمهین از مصاحبهها داده یآورجمعدر پژوهش بر اساس اشباع نظری تعیین شد. برای  کنندگانمشارکت

دگذاری کبا استفاده از روش  آمدهدستبههای داده استفاده شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد.

 سازماندهی شد. ینشیو گزمحوری ، دهای بازکها در قالب قرار گرفت. یافته لیوتحلهیتجزموضوعی مورد 

                                                           
1. Flipped classroom 
2. blended learning 
3. Cooperative Learning 
4. Qualitative 
5. Phenomenology 
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  هاافتهی

 پژوهش: کیسؤال 

لی صورت کرونایی به چه شک مجازی در وضعیت آموزش هایالسک در آموزاندانشطراحی )تولید( محتوا به 

 گرفت؟می

 شدهدگذاری گزینشی استخراجکدگذاری محوری و کدگذاری باز، کلیه مفاهیم ک: لیست ۱جدول 

 دگذاری باز )مفاهیم(ک

 

دگذاری ک دگذاری محوریک

 گزینشی

رژی زمان بر بودن و صرف ان ،سخت بودن تهیه محتوا علتعدم آمادگی معلمان به 

و نامناسب در آموزش  یاشهیکلتدریس  یهاروشاستفاده از ، محتوا دیتولبیشتر در 

جه به دم توع، متناسب نبودن تولید محتوا با شرایط روز و توانمندسازی معلمان، مجازی

 تر از همانا، استفاده بیشدر تولید محتو یاپروژهارهای گروهی و کو  یزیربرنامه

ن مخاطبا یازهاینعدم توجه به ، های قبلی توسط معلمان در آموزش مجازیمحتوا

 فراگیران در تولید محتوا 

  نامطلوب یسیاستگذار

ضعف دانش و 

 مهارت معلمان
حتوا، مینه تولید مزافی برای معلمان در ک یهادورهو  ها، کارگاهعدم برگزاری وبینارها

حتوا، لید مافی در توکافی توسط معلمان در تولید محتوا، نبود انگیزه کنداشتن مهارت 

آیند دن فرفناوری معلمان در تولید محتوا، زمان بر بو و دانشپایین بودن سطح سواد 

 محتوا  دیو تولطراحی 

 توجیه نبودن معلمان 

  

ه کل در شباختال، انات و....، پایین بودن سرعت اینترنتکمبود امک، هارساختیزضعف 

وازم الزم در مدرسه برای تدریس، استاندارد نبودن ل و امکاناتنبود فضا ، شاد

  یافزارنرم و یافزارسخت

  یافزارنرم و یافزارسخت و لوازمفقدان شرایط 

 سؤال دو پژوهش:

لی صورت کرونایی به چه شک مجازی در وضعیت آموزش هایالسک در آموزاندانشارائه )اجرا( محتوا به 

 گرفت؟می

 شدهدگذاری گزینشی استخراجکدگذاری محوری و کدگذاری باز، کلیه مفاهیم ک: لیست 2جدول 

 دگذاری باز )مفاهیم(ک

 

 دگذاری محوریک
 دگذاری گزینشیک

 و مطالعه، پژوهش به آموزاندانش و ارائه خالصه آن، ترغیب السکتاب پس از کاز  یبخشکیمطالعه 

درس با  شات مربوط بهانجام آزمای ،خود از آن هابرداشت و ارائهمربوط به موضوع درسی  یهالمیفدیدن 

 آنالین السکگزارش آن در  و ارائهدیگران در خارج از وقت آموزش  کمک

 

 وسکیادگیری مع

راهبردهای 

 تدریس
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الس کود، در توجه ش یگرلی، تسهنقش هدایتگری هک شدیماستفاده از سخنرانی بیشتر تالش  یجابه

 نند،کعه در منزل موضوع را بیشتر مطال رانیو فراگرئوس مطالب ارائه شود  شدیمآنالین تالش 

رت بر نحوه فعالیت فراگیران نظا، شدیمار خواسته کگزارش  هاآناز  و شدندیم یبندگروه آموزاندانش

الیف کو ت هاتیفعال هاخالصه هاسرگروه، در هر جلسه شدیمالزم ارائه  یهاییراهنماو  گرفتیمصورت 

 کردندیمنظرات خود را بیان  گرانیو د گذاشتندیم کمربوطه را به اشترا

 تغییر راهبردهای تدریس

و  یا، رایانهی، تصویریصوت صورتبه)داخلی و خارجی(  رسانامیپ یهاشبکهاز طریق  یریگبهره

توا، در ارائه مح آموزاندانشالس، توجه به نیازهای کاهش زمان آموزش کرونایی، کدر وضعیت  یاشبکه

 دارنده دسترسی به اینترنت نک یآموزاندانشبه  کمکآموزشی برای  یهابستهتدوین 

در  ییایو پو یریپذانعطاف

 هاکالسبرگزاری 

 سؤال سه پژوهش:

لی صورت کرونایی به چه شک های آموزش مجازی در وضعیتالسکنحوه بازخورد )ارزشیابی( معلمان در 

 گرفت؟می

 شدهدگذاری گزینشی استخراجکدگذاری محوری و کدگذاری باز، کلیه مفاهیم ک: لیست ۳جدول 

 دگذاری باز )مفاهیم(ک

 

دگذاری ک دگذاری محوریک

 گزینشی

ارزشیابی ، شودیمی از اعضای خانواده انجام کوالدین ویخصوص بهثر ارزشیابی توسط دیگران کا

 .کنندیمستفاده ااز تقلب  و اکثرا  ل واقعی نیست کامتحانات به ش، شودینمجدی انجام  صورتبه

جدی گرفته  یلیو خ است انگارانهو سهلگیر سهلخیلی  آموزاندانشاز  نحوه ارزشیابی معلمان

یت وزشی را رعااستانداردهای آم و حداقل دهدیمنمرات باالتری به دانشجویان  معلمان و شودینم

 کنندینم

 نبودن ارزشیابی جدی و واقعی

واقعی نبودن 

 ارزشیابی

 درس رسی بهددیگر و از  از معلمی به معلم نبود الگویی مناسب برای ارزشیابی از محتوای دروس،

 ال تحصیلیسمختلف در طول  یهاآزمونلیف، کاز ارزشیابی مستمر، تعیین ت است.دیگر متفاوت 

 .شودیماستفاده  هاآزموناز انواع  و استفادهبرخط  صورتبهبهره گرفته شود، 

 سنجش واقعی یادگیری دشوار بودن

ر د فیو تکال هاتیفعالبیشترین نمره به  و اختصاص لیف محورکت صورتبهارزشیابی در طول ترم 

ه بلیف محور کت ارائه و یلیسال تحصه شاد و در طول کمستمر و پایانی در شب صورتبهطول ترم، 

حضور ، یبارگذارفایل  موقعبهنند، ک، برای ارزشیابی بهتر معلمان محتوای خوب تولید آموزاندانش

ش برای سنج از اولیا گرفتن، کمکآزمون از محتوای ارائه شده در ترم و اخذالس کدر  موقعبه

 فراگیران در منزل یهاآموختهمیزان 

 لیف محور بودن ارزشیابیکت

شیابی ، ارزیندیآر ارزشیابی، توجه به ارزشیابی فربه ماهیت دروس د و توجهیندی آارزشیابی فر

 آموزاندانش یهاتیالفعو قضاوت درست از مجموعه  آموزاندانشفرآیندی به دلیل باالبردن انگیزه 

 شفاهی و، یتبکمستمر و فرآیندی انجام شود، امتحان  صورتبهدر طول ترم، ارزشیابی باید 

 یکترونیکال ، کارپوشهه شادکت و بستر شبکانکمجازی از طریق گوگل فرم، اداب  وپاسخپرسش

 هرزشیابی چندگانابه  و توجهغیره(  و نیتمرار عملی، حل کشامل  آموزاندانشالیف کمجموعه ت)

 بود. مجازی یهاکالسدر  بازخورددیگر  یهاوهیشتلفیقی( از )

 توجه به ارزشیابی فرآیندی
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 سؤال چهار پژوهش:

لی صورت کرونایی به چه شکهای آموزش مجازی در وضعیت السکدر  آموزاندانشتعامل معلمان با  حوزه

 گرفت؟می

 شدهدگذاری گزینشی استخراجکدگذاری محوری و کدگذاری باز، کلیه مفاهیم ک: لیست ۴جدول 

 دگذاری باز )مفاهیم(ک

 

دگذاری ک دگذاری محوریک

 گزینشی

استقبال  هاآناز حضور  برقرار شود و وگوگفتتعامل و  آموزاندانشالس با تمام کدر ابتدای 

ماهیت  بهباتوجهاد، ه شکدر شب آموزاندانش سؤاالتبه  و پاسخ و گفتگو و بحثتبادل نظر  شود.

هم از وه شاد کعملی باشد نحوه تعامل متفاوت بود هم از طریق شب ایو ه نظری کایندروس 

ح شفاهی معلمان بود، توضی هیو روح قهیو سلاجتماعی، بستگی به عالیق  یهاشبکهطریق 

 چگونگی حل مسائل، بحث درباره ماهیت مفاهیم آموخته شده بادررابطه

 المیکبازخوردهای 

 ربتعامالت مبتنی 

 المک

الس کگروهی خارج از  ،آموزاندانشالس برای کدر پایان هر  یریگجهینتی بازخورد و ارائه

ند و نکخود تعامل برقرار  یهایکالسهمرسمی ایجاد شود تا اعضا در فضایی صمیمی با معلم و 

 یهاتیعالفیف، الکالزم به انجام ت یبازخوردهابگذارند.  کدرسی خود را با هم به اشترا سؤاالت

ق قرار مورد تشوی ندددایم درس را انجام فیو تکال هاتیفعاله ک یآموزاندانشالسی ارائه شود، ک

ردن مسائل کچت  صورتبهالت درسی داشتند کمش اگرالس کدر حین ارزشیابی در . گرفتندیم

 شدیممربوط در همان زمان ارائه  و مشکالت

 یقیو تشوبازخوردهای اصالحی 

در  یبردارادداشتیو  ،شعرسرایی در تدریس ،در تدریس ییگوقصهطنزگویی در تدریس، 

 تعامل در آموزش مجازی است. کنیکتدریس از ت

نی حی چیدماقرار دارد. طرا کموبروفون، که شاد، ابزارهای تعاملی رایج مانند بلندگو، میکدر شب

 موسیقی ه شامل تصویر وکالس، یا زمان استراحت کبه نام تیتراژ، برای ابتدا و انتهای 

و  وپاسخ، پرسشنظرسنجی، وب یهانکی، لهالی، فاچت، ویدئو، حضار، یادداشت، یگذاراشتراک

 ار گروهی.کاتاق 

 تعامالت رسمی

 یحوصلگیبحضور معلم و خستگی و  اریزمایک حذف، در آموزش مجازی تعامالت غیررسمی

بودن آن  فیضع وو قوی  به شاگردان بستگی به پوشش اینترنت معلماندسترسی  ،آموزاندانش

بودن  طرفهکیت در آموزش مجازی به عل آموزاندانش و دارد، عدم ارتباط عاطفی بین معلم

، ارتباط تنها متری دارندکتعامل خیلی  آموزاندانش هارساختیزل کارتباط، به علت مش

 .ردیگیم مورد غفلت قرار یو فرهنگت اجتماعی تعامال، ردنکدر حد چت  است و طرفهکی

 یررسمیغ تعامالت

دهد، تجربه زیسته معلمان در زمینه آموزش مجازی در وضعیت ( نشان می۴(و )۳(، )2(، )۱های جداول )داده

 بهباتوجهست. دگذاری گزینشی به اشباع نظری رسیده اک ۴ و یمحوردگذاری ک ۱5 ،باز یکدگذار ۱۹2رونایی در ک

رونایی در قالب کتوان تجربه زیسته معلمان را در زمینه آموزش مجازی در وضعیت های پژوهش میلی دادهکتحلیل 

 . الگو نمایش داد کی
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تجربه زیسته 
معلمان

در زمینه 
تولید)طراحی

محتوا( 

در زمیینه 
اجرای محتوا

در زمینه 
ارزشیابی

در زمینه 
تعامل 

  نامطلوب یسیاستگذار

  معلمان نبودن توجیه

 افزاری ونرم افزاری سخت ولوازم شرایط فقدان

 معکوس یادگیری

 تدریس راهبردهای تغییر

 برگزاری در وپویایی پذیری انعطاف

 ها کالس

 کالمی بازخوردهای

 وتشویقی اصالحی بازخوردهای

 رسمی تعامالت

 رسمی غیر  تعامالت

ارزشیابی نبودن  واقعی و جدی  

یادگیری واقعی سنجش دشواربودن  

ارزشیابی بودن محور تکلیف  

فرآیندی ارزشیابی به توجه  

 تعامالت

 مبتنی

 برکالمی

 نبودن واقعی

 ارزشیابی

راهبردهای 

 تدریس

 و دانش ضعف

معلمان مهارت  

 یکرونایوضعیت  در مجازی آموزش زمینه در  معلمان زیسته مدل نهایی از تجربه (:1شماره ) شکل
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  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

ر وضعیت ه تجارب معلمان در آموزش مجازی دکتوان گفت یفی میکهای نتایج حاصله از تحلیل داده بر اساس

در بعد نحوه آموزان، دانشه بدر بعد ارائه )اجرا( محتوا آموزان، دانشرونایی در بعد طراحی )تولید( محتوا به ک

نتیجه گرفت  توانیمت. عاطفی با چالش اساسی مواجه اس و تعامالت آموزاندانشبازخورد )ارزشیابی( معلمان به 

، یابیمحتوا، ارزش، مانو والدین، ساز آموزاندانشالت مربوط به کنمودن مش و برطرف یو ترقجهت ارتقاء و رشد 

زش یفیت آموکه برای بهبود کست. در مجموع نتایج، نشان داد تجهیزات نیازمند تالش و همت مضاعف ا، معلمان

، اساسنیبراعلمان، است. مایجاد انگیزه در ، یسازفرهنگ، توانمندسازی معلمان، هارساختیزمجازی نیازمند تقویت 

 آموزاننشادمان با معل و تعاملارزشیابی ، و ارائه )اجرا( محتوا شود در زمینه درباره طراحی )تولید(پیشنهاد می

 صورت گیرد. ییافزادانش یهادوره

 

 منابع

ارهای کو راه آموزاندانشرونا در کو آموزشی بیماری  یشناختروانپیامدهای (. ۱۳۹۹) ابوالمعالی الحسینی، خدیجه

 ۱۹۳ - ۱57صص  ،55تربیتی سال شانزدهم شماره  یشناسروان پژوهشی - یمجله علمها، آنمقابله با 

با  الت آموزش در فضای مجازیکبازنمایی مش (.۱۴۰۰حدیقه. )، محمدی آذر ،محمدی مهر، مژگان ،حاجی، جمال

ت در علوم ارتباطا و. فصلنامه فن آوری اطالعات یدارشناسیپدمطالعه  کی رونا:کاستفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی 

 .۱7۴-۱5۳صص ((، ۴۳ یاپیپ) ۳)۱۱ ،تربیتی

 .جمهوری اسالمی ایران وپرورشآموزشآموزش مجازی در  اندازچشم نیو تدومطالعه . (۱۳۹5) رضایی زاده، مرتضی

 انقالب فرهنگی یعالیشورا

ده ک. دانشازیالس مجکتدریس و ارزیابی در  یهاروش(. ۱۳۹۹) مرتضی، بندعلی بهار، شاهوردی، راضیه.، رضائی زاده

 دانشگاه شهید بهشتی تهران یشناسروانعلوم تربیتی و 

علمی دانشجویان دانشگاه  یهاپژوهشز کی. مرکی در علوم پزشکترونیک(. آموزش ال۱۳۸۸رفیعی، سیما. عبداهلل زاده، سینا. )

 ۴۳-۳5، صص ۱۳ی تهران، سال چهارم، شماره کعلوم پزش

، هاچالشو  هافرصتبر  تاکیدبا ، یدر آموزش مجاز ویروس کرونانقش  (.۱۳۹۹)ی محمدعل، ینفرد؛ سمانه، سلیمی

  ۶۰_۴۹، ۳۰،یو مجاز هیآموزشگایادگیری پژوهش در  یهنشر

 وپرورش. تهران: وزارت آموزشوپرورشسند تحول بنیادین آموزش( ۱۳۹۰انقالب فرهنگی. ) یعالیشورا

زشیابی ابزارهای ار(. ۱۳۹۸سانی، حامد؛ شمس مورگانی، غالمرضا؛ سراجی، فرهاد؛ رضایی زاده، مرتضی )کعباسی 

 ۳۳-2۳(،۶۱) ۱۶فصلنامه رشد فناوری، ی.کترونیکیادگیرندگان در محیط یادگیری ال



 

313 
 

دارای  یهاگاهدانشی دانشجویان در کترونیکرونا در رضایت الک ریتأثبررسی  (.۱۳۹۹) عزیزی، علی و ضرابیان، فروزان

 تربیتیو علوممشاوره ، یشناسروان یالمللنیبنفرانس کششمین . سیستم مجازی

مجله . بر وب راهنمای عملی طراحی برنامه آموزشی مبتنی(. ۱۳۸۸علیاری، شهال؛ برومند، سهیال؛ عالیخانی، شیرین )

 .۳7-۳۰(، ۱)۹ران، یا یاسالم یارتش جمهور یده پرستارکدانش

های سیاسترونا و کها، ارزیابی اقدامات، تحوالت پسارونا؛ چالشکو  وپرورشآموزش(. ۱۳۹۹) ، سهرابایپو یمحمد

 متکپژوهی و مطالعات راهبردی حدۀ سیاستک. پژوهشگذر از بحران

 طالعات فرهنگی. تهران: مؤسسه مرونا در ایرانکجستارهای در آموزش عالی، علم و بحران (. ۱۳۹۹. )و همکارانموسوی 

 یو فناور قاتی، تحقاجتماعی وزارت علوم

Aydın, C. H., & Tasci, D. (2005). Measuring readiness for e-learning: reflections from an 

emerging country. Journal of Educational Technology & Society, 8(4), 244-257 

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Learning together and alone. Cooperative, competitive 

and individualistic learning (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon 

Karim, M. R. A., & Hashim, Y. (2004). The experience of the e-learning implementation at the 

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Malaysian Online Journal of Instructional 

Technology (MOJIT), 1(1), 50-59 

 



 

314 
 

ها و راهبردهای الزم برای مواجهه با دوران رونا و نظام آموزشی: اولویتکدوران پسا 

 روناکپسا 

 یالهدعلمجمیله  اسماعیل جعفری،
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 یدهکچ

ست و اهای زیادی در میان مردم سراسر جهان شده رونا باعث ایجاد ترس و نگرانیکگیر ویروس اگرچه شیوع همه

های رساخترده است، اما با فراهم شدن زیکموزش را در سراسر جهان را مختل آهای زندگی بشر از جمله تمام جنبه

ود آمد، این به وج ۱۹ووید کگیری شرایط همه ریتأثتحتو  اجباربهه کیافته های توسعهپیشرفته و مجموعه مهارت

های مختلف آموزشی و محتوای یوهرونا از شکه در دوران پسا کآموزان داده شد ان به معلمان، مدارس و دانشکام

ها و ویتی از اولو آگاه نند. با تمام این جوانب، بهترین شیوه برای تثبیت این امر، شناختکمتنوع و گسترده استفاده 

بینش  کاضر ارائه یحرونایی است. در این راستا، هدف پژوهش کپاسخگویی در شرایط پسا ورمنظبهراهبردهای الزم 

ا دوران بمواجهه  منظوربهارهای الزم کرونا و ارائه راهکن در دوران پسا های آموزشی نظام آموزشی ایرااولیه از اولویت

 رونا است.کپسا 

 راهبردها. ها،رونا، سیستم آموزشی، اولویتکپسا  :یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

گذاران و سیاست رونا در ووهان چین گزارش شد. اقدامات سریعک، اولین مورد بیماری 2۰۱۹در اواخر دسامبر سال 

 ه این بیماریکهای ناشناختگی و حساسیت موضوع بود. عمق چالشی متخصصان حوزه بهداشت و درمان، نشانه

ی، اعی، سیاسالت مختلف اقتصادی، اجتمکشورهای گوناگون دنیا را با مشکه امروزه کرده به حدی است کایجاد 

گیری وجود، همه(. بااین۱۳۹۹)محمدی پویا،  رده استکتر حوزه بهداشت و درمان مواجه فرهنگی و از همه مهم

شد و ای داشته بات گستردهکرده است تا در استفاده فراگیر از یادگیری مجازی مشارکجهان را مجبور  ۱۹ووید ک

بحران  ن در میانآشد، استفاده از آموزش آنالین و از راه دور قبال  برای حفظ تداوم در آموزش استفاده می کهیدرحال

 (.Lockee, 2021سابقه است )فعلی بی

 ی را در چارچوبیره یادگکهایی عنوان فرصتی نادر برای بازنگری استراتژیرونا بهکگیر ویروس همهاز سویی دیگر، 

ل کدگیری به بهترین شهای تدریس و یاویژه، تنوع بیشتر در زمینه فعالیتهای زمینه آنالین بهها و محدودیتتوانایی

های پیشرفته و مجموعه رو با فراهم شدن زیرساخت(. ازاینLockee, 2021رد )کنند، عمل کتسهیل می

های مختلف آموزشی و محتوای رونا از شیوهکدوران پسا  ه درک شودفراهم میان کیافته، این امهای توسعهمهارت

شده در های تثبیتشود. در این حالت بهترین شیوهامر عادی تبدیل می کنند و این اقدامات به یکگسترده استفاده 

های ه نظامهای چندگانعنوان روشی برای حالته بهکیبی است کرونا، یادگیری ترکهای آموزشی در دوران پسا نظام

شده، هدف این مطالب مطرح بهباتوجه، رونیازارده است. کآموزشی و در پاسخ به تغییر به یادگیری مجازی عمل 

الزم  ارهایکراه رونا و ارائهکهای آموزشی نظام آموزشی ایران در دوران پسا بینش اولیه از اولویت کپژوهش ارائه ی

 است.رونا کمواجهه با دوران پسا  منظوربه

 

 پژوهش روش

ای و تابخانهکشود، گردآوری اطالعات به شیوه حلیلی محسوب میت - یتحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیف

در  روناکوران پسا است. این پژوهش درصدد بررسی و تبیین د گرفتهصورتتب و مقاالت کبر اساس منابع معتبر 

نا و روکن پسا های آموزشی نظام آموزشی ایران در دورابینش اولیه از اولویت کنظام آموزشی است و از این طریق، ی

 ند.کرونا را فراهم میکمواجهه با دوران پسا  منظوربهارهای الزم کارائه راه
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 هاافتهی

 رونا کها در دوران پسا اولویت

 سالمتی و رفاههه بکل بگیرد کمحیط آموزشی حمایتی ش کان بتوانند به مدرسه بازگردند و یکودکه همه کبرای این

 های زیر را مدنظر قرار دهد.دهد، نظام آموزشی باید اولویت ها نیز پاسخجتماعی و سایر نیازهای آنا -روانی 

یبی به کوری یا ترامال  حضکآموزش  منظوربه ۱۴۰۰ان قبل از پایان سال کودکه همه کاولین اولویت این است 

، بیش از ۱۳۹۸از اسفند  باشد. ۱۹ووید کنام قبل از دیگر هدف باید بازگشت به نرخ ثبتعبارتبازگردند. بهمدرسه 

های السکبرای شروع  شدنادهآمگذرانند، در حال دومین سال تعطیلی خود را می کهیدرحالشور کهمه مدارس 

در دوران پسا  هااند. آنوری محروم شدهضحآموزان از هرگونه یادگیری حضوری هستند و طی این دو سال دانش

مت ذیه، سالگیری، تغرد تعطیلی مدارس، یادکان داشته باشند. باید توجه کودکنقش مهمی در رفاه و رشد  رونا بایدک

در  ویژه دختران،آموزان، بهان را در معرض خطر قرار داده است و در این زمینه برخی از دانشکودکلی کروان و رشد 

ه کانی کودکه (. در این راGiannini et al, 2020ن است با مقاومت والدین مواجه شوند )کبه مدارس ممبازگشت 

ر دهنگام قراه در معرض خطر بارداری یا ازدواج زوکانی اند و دختران نوجوهای اقتصادی شدهکشان دچار شوخانواده

ه کای باشد گونهمدارس به ولویت بازگشاییباید ا ؛ لذا(Carvalho & Hares, 2020پذیر هستند )دارند، آسیب

 ان باشد.کودکای جتماعی و سایر نیازها - یشامل خدمات جامع برای حمایت از آموزش، سالمت، رفاه روان

ه ک انددادهازدستتوجهی را خصوص مقاطع ابتدایی در سراسر جهان زمان آموزشی قابلان بهکودکاز سویی دیگر، 

های ، برنامهروناکگیری ویروس توجهی در امر یادگیری شده است. قبل از همههای قابلاننوبه خود منجر به زیبه

 کآموزان، مانند یثر دانشکتوسعه برای اشورهای فقیر و درحالکویژه در ی، بهکمکآموزشی یا مواد آموزشی کمک

ردند کیممناطق محروم خدمت های ه به جمعیتکشد ندرت توسط مدارسی ارائه میرد و بهکس عمل میکاالی لوک

(Giannini et al, 2020ا .)آموزان های آموزشی زیاد به لحاظ زمانی، بسیاری از دانشفرصت دادنازدستنون، با ک

اصلی  عنوان فرصتی برای گسترش و جریاننونی بهکتوان از بحران می ؛ لذای نیاز دارندکمکهای به برخی آموزش

وسیله تواند بهرد. این امر میکهای مهم و اساسی استفاده ز بر سواد اساسی و مهارتکمرآموزشی با تکمکهای برنامه

 های دیجیتال صورت گیرد.فناوری

 انکودکه بها باید ار به حمایت نیاز دارند. آنکهمچنین، معلمان در خط مقدم یادگیری هستند و برای انجام این 

رسی سال دآموختند دوباره یاد بگیرند و همچنین برنامه گذشته می ه باید در سال تحصیلیکنند تا آنچه را ک کمک

آموزان اعی دانشاجتم - نیازهای عاطفی کردنفبرطری و کمکهای ها برای اجرای آموزشجاری را آموزش دهند. آن

 ها وظایف جدیدی هستند.نیاز به آموزش و حمایت دارند، زیرا برای بسیاری از معلمان، این

 رونا کمواجهه با دوران پسا  منظوربهراهبردها 

رده است. کیبی را در نظام آموزشی تسریع کتوجهی توسعه آموزش آنالین و تررونا به طور قابلکشیوع ویروس 

قرار ه در خدمت آموزش کهای هستند های مبتنی برابر از جمله فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرمدادهکالناینترنت، 

ها و (. این امر مستلزم بازاندیشی مفهومی و فلسفی ماهیت آموزش و یادگیری، نقشZhu & Liu, 2020) اندگرفته
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ارتباطات بین معلمان، فراگیران و مواد آموزشی و استفاده از راهبردهای مناسب در جوامع یادگیری است. در این 

ند تا در دوران پسا کمی کمکارس ه به معلمان و مدکراستا، نظام آموزشی باید راهبردهای زیر را مدنظر قرار دهد 

 نند.ک کمکرونا به طور مؤثرتری به بهبود شرایط ک

ت و دگیری ثابه یاکه زمان ثابت است و یادگیری متغیر است به سیستمی کاز سیستمی ه کاولین راهبرد این است 

گیری در ر طول همهده کحد مطلوب است، اما روشی  دورازبهان داد. اگرچه این امر کزمان متغیر است تغییر م

ین راستا، در ارد. کپیدا  ند تا از ساختارهای زمانی منسوخ برای یادگیری رهاییک کمکتواند ل گرفت، میکمدارس ش

. (Siegel, 2020نند )کررسی بهای زمانی جدید را حلگذاران و متخصصان بهداشت باید راهوالدین، مدیران، قانون

تحصیل  کهای بازگشایی مدارس، هم ورود / ترها در دستورالعملیشگیری از بیمارینترل و پکز کمثال، مراعنوانبه

 نند.کو هم ساعات منعطف را توصیه 

ه کاین بهباتوجهند. کالس میکآموز محور ما را ملزم به تغییر نقش معلم به سمت آموزش دانشاز سویی دیگر، تغییر 

نمایش رایانه در دسترس هستند، آموزش باید از هوشمند و صفحههای راحتی از طریق تلفنها( بهاطالعات )داده

غییر ارآمد و غیره تکپذیری، تحقیق سریع و ، انعطافر منطقیکها، از جمله توانایی تفسب مهارتکها به انتقال داده

نند کتغییر میآموز شده توسط دانشدهنده منابع و راهنمای یادگیری هدایته معلمان به سمت ارائهکند. ازآنجاییک

ها نگاه آموزان و یادگیری در مورد آنهای جدیدی برای مشاهده دانشها به روش(، آن۱۳۹۸اران، ک)باز قندی و هم

 نندکآموز اطمینان حاصل نند تا از تطابق منبع با دانشکمی

د. نظرسنجی سازمان های درسی در حال استفاده خوب نیستندهد بسیاری از برنامهه نشان میکشواهدی وجود دارد 

ه کدهد ( نشان میRAND Corporation’s national survey, 2018تحقیق و توسعه مطالعات ملی )

آموزان محروم را به ویژه دانشآموزان، بهها دانشثر آنکه اکدهد های درس نشان میالسکمطالعات در ارتباط با

نند. پس از کآوری میابع مختلف جمعی خود را از منهااتفاق معلمان درسثریت قریب بهکشند و اکچالش نمی

دهیم بهتر ه آموزش میکتوان آنچه را آموز و تأمین منابع مناسب، میز بهتر بر استقالل دانشکرونا، با تمرکویروس 

 نیم. کوتحلیل تجزیه

 

 هاگیری، بحث و پیشنهادنتیجه

ه که پیش از آنکاند طرح هستند، گویای آنه قابلکلی و جزئی دیگری کهای فوق، به همراه موارد ها و چالشپرسش

اری پیدا کها راهشاند، باید به این مسائل اندیشید و برای آنکجریان تغییرات نهاد آموزشی و علم را به دنبال خود ب

ها را مطرح پرسشدر حوزه نظام آموزشی این  گرفتهصورتمطالعات  کمکه به کرد. این مسئله ما را بر آن داشت ک

نند تا کاری میکدیگر همکو مؤسسات آموزشی باید با یمعلمان نیم. در این راستا، محققان، طراحان برنامه درسی، ک

ها و نند، استراتژیکهای درسی را طراحی نند. مؤسسات آموزشی باید برنامهکسیستم آموزشی را متحول 

 & Tadesseنند )کنند و خود سیستم آموزشی را متحول کاده آم ۱۹-د وویکهای یادگیری را برای پس از کنیکت
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Muluye, 2020های طراحی مدرسه برای بازیابی ها و روشرونا، استراتژیکگیر ویروس (. پس از بیماری همه

آموزان، گردند، دانشان با بازگشایی مدارس به مدرسه بازمیکودکه کند کرفته، اطمینان حاصل مییادگیری ازدست

ها یافته(. Tiruneh, 2020دهند )نند و دسترسی به آموزش از راه دور را افزایش میکوالدین و معلمان را آماده می

ه کسیستم جامع آموزش معلمان است  کرونا نیازمند یکهای آموزشی در دوران پسا ه سیستمکدهند نشان می

 ,Zhu & Liuند )کرونا حمایت کگیر ویروس اری همهبتواند معلمان فعلی و آینده را در برابر بحران شبیه به بیم

ه از توانمندسازی و توسعه معلمان کهای آموزشی ه نیاز به توسعه سیستمکتوان گفت ، میاساسنیبرا(. 2020

ازپیش ضروری به نظر ند، بیشکنفعان فراهم ای از دیگر ذیند و ظرفیت معلمان را برای حمایت حرفهکحمایت 

 رسد.می

 

 منابع
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 بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان در یادگیری آنالین
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 ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانیانسانعلومده کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشک-2

m.pourjamshidi@basu.ac.ir 

 

 

 یدهکچ

سینا لیگاه بوعارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان مقطع 

روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه  انجام شد. ۱۴۰۰-۱۴۰۱آنالین در سال تحصیلی در یادگیری 

-۱۴۰۱صیلی سینا در سال تحارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلیکلیه دانشجویان مقطع کآماری شامل 

گردید. برای گردآوری  بی آماری انتخانمونه عنوانبهتصادفی  صورتبهنفر  ۱۴۴ه از بین جامعه ک بود ۱۴۰۰

 ۹2/۰رونباخ کاز طریق آلفای  نامهپرسش( استفاده شد. پایایی 2۰۱۹) وندانیکدرگیرسازی مو نامهپرسشاطالعات از 

نباطی آمار است حراف معیار و ازاز آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و ان هاداده لیوتحلهیتجزبه دست آمد. برای 

رفتاری، ) گیرسازیمیزان درکه  ها نشان دادگروهی استفاده شد. یافتهکتاسمیرونوف، و تی-الموگروفکشامل آزمون 

ست و اد متوسط سینا در دوره آنالین باالتر از حارشناسی دانشگاه بوعلیکشناختی و عاطفی( دانشجویان مقطع 

وان گفت ته میاست. در نتیجبیشترین درگیری به ترتیب ابتدا مربوط به درگیری رفتاری و سپس شناختی و عاطفی 

دار روبولی برخقابل ق سینا برای درگیرسازی دانشجویان با دوره آنالین از شرایطبستر آموزش آنالین دانشگاه بوعلی

 است.

 درگیرسازی رفتاری، درگیرسازی شناختی، درگیرسازی عاطفی، یادگیری آنالینلیدی: کواژگان 
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 بیان مسئله

 Khan and)شود محیط مجازی از طریق اینترنت انجام می کآموزش و یادگیری آنالین در یبرخالف آموزش سنتی، 

et al, 2017)  ه منجر ک یطوربههایی برای آموختن است فرصت آوردنفراهمهای یادگیری، هدف محیط نیترمهمو

 Nortvig) یادگیرندگان استدرگیرسازی از عوامل مهم برای تحقق این هدف  د.به ایجاد یادگیری در یادگیرنده گرد

and et al, 2018) یفیت و موفقیت یادگیرندگان در آموزش آنالین نیز محسوب ک کنندهنییتعی از عوامل کزیرا ی

شوند تمایل به انتخاب وظایف ه درگیر یادگیری میک(. دانشجویانی Paulsen & McCormick, 2020) است شده

ز شدید و ابراز احساسات مثبت از جمله اشتیاق، کتالش و تمر دادننشانار عمل در یادگیری، ک، ابتزیبرانگچالش

(. درگیرسازی بر نقش خودآگاهی در Groccia, 2018اوی و عالقه در حین یادگیری دارند )کنجکبینی، خوش

. درگیرسازی (Green and et al, 2012) ندکید میکدهی تأمطالعه، طراحی عقاید فراشناختی و خودنظم

باشد. منظور از های رفتاری، شناختی و عاطفی میشامل مؤلفه یچندبعدشاخص  کعنوان ییادگیرندگان به

های آموزشی، برای دستیابی به نتایج مثبت درگیرسازی رفتاری، درگیری در وظیفه، رفتار اجتماعی و فعالیت

های مثبت و منفی نشکی عاطفی عبارت است وادرگیرساز .شودتحصیلی و جلوگیری از فرسایش حیاتی تلقی می

پنداری فرد احساس تعلق و احساس همزاد دهندهنشان، و محیط یادگیری است. این هایکالسهمنسبت به معلمان، 

فرد در زمینه تحصیلی و انواع فرآیندهای  یگذارهیسرماو درگیرسازی شناختی،  (Travis, 2017) استبا مدرسه 

درگیرسازی دانشجویان در آموزش  (.Berger, 2014دهند )قرار می مورداستفادهه جهت یادگیری کپردازش است 

 نامثبتبا  ژهیوبهتبدیل شده است.  کنندهنگرانموضوع  کای به یهای اخیر به طور فزایندهعالی در سال

شود دانشجویان بیشتر می ل درگیرسازیکهای آموزش آنالین دانشگاه، مشیادگیرندگانی از سنین مختلف در دوره

(Kahn, 2014)  های متر از سیستمکیادگیری آنالین به دلیل عدم ارتباط حضوری  درزیرا میزان درگیرسازی دانشجو

دهد. چهره بین دانشجویان و مربی رخ نمیبهآموزشی سنتی است. در یادگیری آنالین اغلب، هیچ تعامل چهره

الس، کهای سنتی )مثال  معیارهایی مانند حضور در جویان با استفاده از روشگیری درگیرسازی دانشهمچنین اندازه

های آنالین، ل اصلی دورهک(. در حقیقت مشHussain and et al ,2018ها و نمرات( دشوار است )ت در بحثکشر

بررسی میزان درگیرسازی  رونیازا .(Lewis & Abdul-Hamid, 2006)آموزان است احساس انزوای دانش

 ,Leow & Neoدوره و فراگیران است ) نیب کینزدرر و رابطه کامر ضروری برای اطمینان از تعامل م کیادگیرنده ی

های آموزش و یادگیری آنالین انجام شده نتایج ه در خصوص درگیرسازی در دورهکهای متعددی (. در پژوهش2013

های یادگیری دگیرندگان در موفقیت و رضایتمندی یادگیرندگان در دورهاساسی درگیرسازی یا دهنده نقشنشان

دهد بین ج میینتا( 2۰2۱) 2ارانکچان و هم( و 2۰2۱) ۱ارانکبالوران و همآنالین است، به طور مثال در پژوهش 

ان رابطه یآنالین با میزان درگیرسازی دانشجو یهاآموزش یان از دوره یادگیری آنالین در طیرضایتمندی دانشجو

(، نشان داد بین قابلیت استفاده از سیستم آموزش 2۰2۱) ۳ارانکنتایج پژوهش داهلز و هممعنادار مثبت وجود دارد. 

ی مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین قابلیت استفاده از ی بر درگیرسازی رفتاری و شناختی رابطهکترونیکال

                                                           
1  .Baloran 
2 . Chan and et al 
3 . Dahleez and et al 
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( 2۰2۱) ۴ارانکدار نبود. در پژوهش محمد نهال و همابطه معنیی و درگیرسازی عاطفی رکترونیکسیستم آموزش ال

ها در دوره ت و درگیرسازی آنکهای آنالین بر سطح مشاره هیجانات یادگیرندگان در آموزشکنتایج بیانگر این است 

در  ین نقش مهمیرندگان به دوره آنالیادگی یرسازیز مشخص شد درگی( ن2۰2۰) 5یلکاست. در پژوهش  رگذاریتأث

رد. یارانه صورت گیو هم یتکمشار یهاتیفعالق یاز طر یرسازیه درگک یزمان ژهیوبهرندگان دارد یادگی یتمندیرضا

زان یش مین منجر به افزایرندگان در دوره آنالیادگی یرسازیز نشان داد درگی( ن2۰2۰) ۶رشنر و پپرکج پژوهش ینتا

درگیرسازی  زانیهرچقدر مدهد ها نشان میاین پژوهشج یشود. در مجموع نتایت دوره میو موفق یریادگی

ش یز افزایرندگان نیادگی یلیت تحصیاز دوره و موفق یمندتیزان رضایها افزایش یابد مرندگان در این دورهیادگی

رندگان در یادگی یرسازیت درگیمدرسان از وضع ژهیوبه یریادگیضرورت دارد تا مسئوالن آموزش و  ؛ لذاابدییم

به  یابیدست یبرا یمناسب یزیرن شناخت، برنامهیند تا بر اساس این شناخت حاصل نمایآنال یریادگی یهادوره

پژوهش حاضر با  رونیازاصورت دهند.  یو رفتار ی، عاطفیرندگان از ابعاد شناختیادگی یرسازیزان درگیثر مکحدا

نسبت به  مؤلفهانجام شد تا با شناخت از میزان این میزان درگیرسازی دانشجویان در یادگیری آنالین  یهدف بررس

 های الزم صورت گیرد.ریزیبهبود آن برنامه

 

 پژوهش سؤاالت

 وضعیت درگیرسازی شناختی دانشجویان در دوره آنالین چگونه است؟

 وضعیت درگیرسازی عاطفی دانشجویان در دوره آنالین چگونه است؟

 دوره آنالین چگونه است؟وضعیت درگیرسازی رفتاری دانشجویان در 

 

 روش

 یبردارکدف هدف پژوهش، بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان در یادگیری آنالین است. روش پژوهش به لحاظ ه

سی رشته ارشناکیان مقطع ه دانشجویلکاست. جامعه آماری شامل  یشیمایپ - یفیوه انجام از نوع توصیو از منظر ش

نفر است. حجم نمونه آماری طبق  2۴۰د به تعدا ۱۴۰۰-۱۴۰۱در سال تحصیلی سینا علوم تربیتی دانشگاه بوعلی

انتخاب شدند.  یتصادف صورتبهه کارشناسی علوم تربیتی است کنفر از دانشجویان  ۱۴۴مورگان  - جدول گرجسی

برای ده شد. استفا( 2۰۱۹) وندانیکدرگیرسازی مو نامهپرسشاز  ازیموردنهای همچنین جهت گردآوری داده

 امل آزمونمار استنباطی شاز آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از آ هاداده لیوتحلهیتجز

 گروهی استفاده شد.کتسمیرونوف، و تیا -ف الموگروک

                                                           
4 . Mohammad Nehal and et al 
5  .Keli 
6  .Kirchner& Pepper 
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 هاافتهی
 :جنسیت و رشته تحصیلیبه لحاظ  موردمطالعه( فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری 1جدول )

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 جنس

 1/11 16 مرد

 9/88 128 زن

 ترم تحصیلی

 9/47 69 2و  1ترم 

 1/20 29 4و  3ترم 

 2/22 32 6و  5ترم 

 6/7 11 8و  7ترم 

 1/2 3 10و  9ترم 

 

نفر  ۶۹( زن هستند. %۹/۸۸نفر ) ۱2۸و  ( مرد%۱/۱۱) نفر ۱۶شامل  موردمطالعه( نمونه ۱های جدول )بر اساس داده

 نفر ۱۱جم و ششم، ( در ترم پن%2/22) نفر ۳2( در ترم سوم و چهارم، %۱/2۰) نفر 2۹( در ترم اول و دوم، ۹/۴7%)

 مشغول تحصیل هستند. ۱۰و  ۹( در ترم %۱/2) نفر ۳و  ۸و  7( در ترم ۶/7%)

 

 :7کپارامتریهای آماری فرض استفاده از آزمونپیش
 هااسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده - الموگروفک( نتیجه آزمون 2جدول )

 سطح معناداری Zمقدار  تعداد نمونه متغیر

 297/0 976/0 144 میزان درگیرسازی در دوره آنالین

 355/0 928/0 144 میزان درگیری سازی رفتاری در دوره آنالین هامؤلفه

 053/0 348/1 144 سازی شناختی در دوره آنالینمیزان درگیری 

 084/0 260/1 144 میزان درگیری سازی عاطفی در دوره آنالین

 

                                                           
7.Parametric statistical tests 
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از متغیرها  کهری در Z(، سطح معناداری مقادیر 2اسمیرونوف در جدول ) -ف الموگروکنتایج آزمون  بهباتوجه

های پژوهش استفاده پارامتری برای تحلیل سؤال هایتوان از آزمونمی نی؛ بنابرا(<۰5/۰pباشد )می ۰5/۰تر از بزرگ

 رد.ک

 

سینا در دوره ارشناسی دانشگاه بوعلیکوضعیت درگیرسازی )رفتاری، شناختی و عاطفی( دانشجویان مقطع 

 آنالین چگونه است؟

 

با  ندانشگاه بوعلی سینا در دوره آنالی ارشناسیکدرگیرسازی )رفتاری، شناختی و عاطفی( دانشجویان ( بررسی وضعیت 3جدول )

 :گروهی کت tاستفاده از آزمون 

 شاخص

 متغیر

میانگین 

 شدهمشاهده

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 8آماری

مقدار 

 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

       

 میزان درگیرسازی رفتاری دانشجویان

 در دوره آنالین
65/3 63/0 3 45/12 143 0001/0** 

 میزان درگیرسازی شناختی دانشجویان

 در دوره آنالین
56/3 70/0 3 50/9 143 0001/0** 

 میزان درگیرسازی عاطفی دانشجویان

 در دوره آنالین
47/3 64/0 3 99/8 143 0001/0** 

 میزان درگیرسازی دانشجویان

 در دوره آنالین
56/3 59/0 3 46/11 143 0001/0** 

 

 با ۶5/۳ین ( میانگین درگیرسازی رفتاری دانشجویان در دوره آنال۳جدول ) گروهی درکت tنتایج آزمون طبق 

و میانگین درگیرسازی  7۰/۰با انحراف معیار  5۶/۳میانگین درگیرسازی شناختی دانشجویان  ؛۶۳/۰انحراف معیار 

انشجویان در مجموع به دست آمد. همچنین میانگین درگیرسازی د ۶۴/۰با انحراف معیار  ۴7/۳عاطفی دانشجویان 

تر ( بزرگ۳) از میانگین آماری آمدهدستبههای ه میانگینکبه دست آمد  5۹/۰با انحراف معیار  5۶/۳در دوره آنالین 

                                                           
 1+2+3+4+5= 15÷ 5= 3است زیرا  3میانگین آماری هر گویه در مقیاس پرسشنامه درگیرسازی دانشجویان در آموزش آنالین و مولفه های آن - 8
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ه کتوان گفت درصد اطمینان می ۹۹بنابراین با ( >۰۱/۰pمعنادار است؛ زیرا ) ۰۱/۰در سطح  است و این تفاوت

ها در مجموع باالتر از حد متوسط رفتاری، شناختی، و عاطفی و میانگین آن میزان درگیرسازی دانشجویان در بعد

 ( است.۳)

 

 یریگجهینتبحث و 

ا در سینعلیارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بوکاین پژوهش با هدف بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان 

فی( ی و عاطه میزان درگیرسازی )رفتاری، شناختکی از آن بود کیادگیری آنالین انجام شد. نتایج پژوهش حا

و  د رفتاریبه بع دانشجویان در دوره آنالین باالتر از حد متوسط است و بیشترین درگیری به ترتیب ابتدا مربوط

( 2۰۱7لدر )کوربو  ک(؛ پنتار2۰2۱(؛ بالوران )2۰2۰لی )کسپس شناختی و عاطفی است. این یافته با نتایج پژوهش 

ه کیناه برخی از افراد مبنی بر ااز پژوهش حاضر با دیدگ آمدهدستبهی ( همسو است. یافته2۰2۰اران )کو خو و هم

ث ادگیری، باعی - یل از یاددهکها در انتخاب این شباره دانشجویان به آموزش آنالین و عدم اختیار آنکورود ی

ین نتیجه ا ر واقعدتاری شده، متفاوت درآمد. اهش درگیرسازی یادگیرندگان با دوره از لحاظ شناختی، عاطفی و رفک

 دانشگاه آنالین ی علوم تربیتی در آموزشپژوهش نشان داد درگیرسازی رفتاری، شناختی و عاطفی دانشجویان رشته

ه کباشد  اند نشان از اینتوی پژوهش میاست. یافته قبولقابلرونا متوسط به باال و در سطح کسینا طی دوره بوعلی

رای ب ازیموردنشرایط  کنندهفراهمدر دوره آنالین دانشگاه بوعلی  مورداستفادههای فنی و پداگوژی زیرساخت

ر مانند سایها هدانشگاه آوردنیرورونا و کدرگیرسازی شناختی، عاطفی و رفتاری دانشجویان است. اگرچه در ابتدای 

ایی با آشن مروربهد، اما های الزم بوها و نبود آمادگیاستیکهای آنالین همراه با اربرد آموزشکهای آموزشی به نظام

رسد ارزش ، به نظر میهای آنها و قابلیتی آنالین و شناخت و استفاده از فرصتبیشتر دانشجویان و اساتید با دوره

 ررگذایتأثیرندگان تواند در درگیرسازی یادگه این امر میکتر شده نندگان دوره روشنکتکو اهمیت آن برای مشار

عامالت ضوری و تحتباطات های آنالین به دالیل تبادل از راه دور و نبود اربوده باشد. از طرف دیگر معموال  در دوره

 ورهدموجود در  اناتکها و امهای حضوری فراهم نیست، اما قابلیتهای یادگیری مشابه دورهچهره، فرصتبهچهره

انی و زمانی و کم هایهای گروهی بدون محدودیتت در بحثکو منابع، شرآنالین از لحاظ ارائه و دسترسی به محتوا 

یرسازی انی را برای درگکام زمانناهمو  زمانهمتی و نیز تعامل کهای همیارانه و مشارالیف و فعالیتکتعریف ت

 سازد. شناختی، عاطفی و رفتاری دانشجویان فراهم می
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 بر اساس ایران وپرورشآموزشهای آموزش مجازی در ها و فرصتچالششناسایی 

 90مطالعات انجام شده در دهه 

 2، الهام هنرمند 1یانی کفرحناز 

 ، مدرس دانشگاه فرهنگیان اهوازتیوتربمیتعلترای فلسفه کد -۱

 رهنگیانفارشناسی آموزش ابتدایی، پردیس فاطمه الزهرا اهواز، دانشگاه کدانشجوی  -2

fz_kiani@yahoo.com 

 

 

 یده کچ

. با جستجو ستایران ا وپرورشآموزشهای آموزش مجازی در نظام ها و فرصتچالششناسایی  حاضر پژوهشهدف 

و « های توصیفی فراتحلیلیافته» و در دو بخش ۹۰مرتبط با هدف در دهه  مقاله ۱۰تعداد های اطالعاتی درپایگاه

های توصیفی افتهی. شده استها ارائه بندی منظمی از آنو صورت فراتحلیل بررسیبه روش  «هایفی مقالهکارزیابی »

 دگان و روش مطالعه و بخش ارزیابیجنسیت نویسن نویسندگان، یشناسسنخها شامل های قالب مقالهبا شاخص

ج یبندی و تحلیل شدند. نتادستهها آموزان و خانوادهریزان، معلمان دانشدر سطوح رهبران و برنامهها یفیت مقالهک

 ییستزها در محور مدیریتی است محور جتماعی و بیشترین فرصتا - یرهنگها در محور فنشان داد بیشترین چالش

 دنی هم نیاز به توجه دارد.ب -

 ی آموزش مجازی.هافرصت ی آموزش مجازی،هاچالش ،آموزش مجازی :واژگان کلیدی
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 بیان مسئله 

مجازی  آموزش ۱ونسکوی 2۰۰5 سالدر (۱۳۹7مردانی و سرمدی، ) امل فضای مجازی استکدنیای امروز در تسخیر 

رونا در ک. در شرایط ایجاد بحران، مانند شیوع بیماری (2۰2۰، 2بندر) ردکروش یاددهی یادگیری معرفی  نیمؤثرتر را

احساس  شیازپشیبی کترونیکهای مجازی و المدارس ضرورت توجه به آموزش مدتیطوالنجهان و ایران تعطیلی 

؛ (۱۳۹۹سلیمی، ) ردکاعالم های ادامه آموزش از بهترین راهرا آموزش از راه دور هم ی سازمان بهداشت جهان. شودمی

 یحالاری خود قرار دهد این در کباید تغییرات ساختاری و دیجیتالی را سرلوحه و اولویت  وپرورشآموزش نیبنابرا

(آموزش عالی ۱۳۹۸) و فناوریوزارت علوم، تحقیقات . به گزارش می داردکآموزش مجازی در ایران تجربه ه ک است

 روروبهرونا با شرایط دشواری کگیری ویروس دلیل همه به ۱۳۹۸سال دوم تحصیلی سال در نیم وپرورشآموزشو 

های ها و فرصتاز چالش یآموزان آگاهناپذیر آموزش مجازی در ادامه تحصیل دانشاربرد اجتنابک بهباتوجه. شدند

 ن پژوهش است.یا یر مسئلهیمطالعات انجام شده در دهه اخ بر اساسایران  پرورشوآموزشاین نوع از آموزش در 

 

 پژوهش  سؤال

 ؟ اندکدامیران اهای آموزش مجازی در ها و فرصت( چالش۹۰) ی اخیرمطالعات انجام شده در دهه بر اساس

 

 نظری  چارچوب

ی کترونیکی الدر اجرا و پشتیبانی به شیوه هکشود ادگیری اطالق میی - یهایی از یاددهلکآموزش مجازی، به ش

صورت های اطالعات و ارتباطات، چه بهرود. فناوریی فردی پیش میاست و با هدف ساخت دانش مرتبط با تجربه

 (.2۰۰۴، و همکارانتوانگریان ) شودل آموزش مجازی تلقی میای رسانه تسهیهکای و چه غیرشبهکشب

های آموزش ها و فرصتشاخص در شناسایی چالش یمحورها ۱شماره  کنفوگرافیمبانی نظری موجود ای بر اساس

 دهد.مجازی را نشان می

                                                           
1. UNESCO 
2. Bender 
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 محورهای مورد بررسی در سطوح مختلف یکنفوگرافیا: 1شماره ل کش

 

 

 پژوهش روش

سی در شم ۹۰ه در دهه ک در نظر گرفته شدهایی . جامعه آماری مقالهانجام شدیفی ک فراتحلیلبه روش  مطالعهاین 

وضوع مبه  nmagiraو  SID, Civilica, iranjournals,roshdmag, elmnetهای اطالعاتی پایگاهایران در 

ها و فضای مجازی، فرصت»های لید واژهکاز  وجوجستبرای های آموزش مجازی پرداختند. ها و فرصتچالش

پژوهش  هدف بامی کبه دست آمد. از این تعداد برخی ارتباط  مقاله ۳۰حاصل تعداد  استفاده گردید.« هاچالش

طابق جدول مرتبط با هدف م مقاله ۱۰پوشانی داشتند. در نتیجه تعداد های دیگر همداشتند و برخی نیز با مقاله

  انتخاب و بررسی گردید. ۱شماره 

 : مشخصات مقاالت مورد بررسی1شماره جدول 

 عنوان پژوهش انتشارنویسنده/گان و سال  ردیف

 هاها و چالشید بر فرصتکرونا در آموزش مجازی با تاکنقش  (1399) سلیمی، فردین 1

آموزان های فضای مجازی از دیدگاه معلمان در آموزش دانشها و فرصتچالش (1399) سپندار، صدرزاده 2

 دوره ابتدایی

های تدریس در ها و چالشمعلمان دوره ابتدایی از فرصتهای زیسته تجربه (1399) زادهیمکحجازی، ح، عبادی  3

 مطالعه پدیدارشناسی کیشاد(: ) آموزانه مجازی دانشکشب

 های آموزش مجازیها و فرصتچالش (1399) پورکنی، نجفی، بریکا 4

 19ووید کی در عصر بحران کترونیکهای آموزش الها و فرصتچالش (1399) رضایی، موسوی 5

 های تربیت اسالمی در فضای مجازیها و چالشفرصت (1397) سرمدی مردانی، 6
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 ارهای مقابله با تهدیدهاکی و راهکترونیکها و تهدیدهای یادگیری الفرصت (1397) پور، بیگدلودوستی، معدنی 7

 وهسار، محمدزادهکعبادی، فرید 8

(1394) 

 تیوتربمیتعلهای آموزش مجازی در عرصه ها و فرصتبررسی چالش

 هاها و چالشفرصت :زشهای اجتماعی مجازی در آموهکاستفاده از شب (1393) دیور، صرامیکچراغ مالیی،  9

 هاآموزش مجازی: مزایا و محدودیت (1390) بیگی، نظریشاه 10

 

  هاافتهی

، یفیتوص یهاافتهیشود. در بخش یان میها بافتهیل یو تحل یفیتوص یهاافتهیبخش دو در حاضر پژوهش  یهاافتهی

ه بت یر نهادل شده و یوا تحلمحت یهها از جنبمقاله. در ادامه، شده استارائه ها نویسندگان و مقاله از یگزارش آمار

 .خواهد شدپرداخته  یلیو تحل یفیتوص یهاافتهی یبندجمع

 های توصیفییافته

 ها:قالب مقاله

 دهد.میرا نشان ها مقاله قالب یع فراوانیتوز 2جدول 

 هاقالب مقاله : توزیع فراوانی2شماره جدول 

 نفرانسیک خصصیت - یعلم رویجیت - یعلم ژوهشیپ - یعلم قالب

 5 0 0 5 فراوانی

 %50 0 0 %50 یدرصد فراوان

 

 بازه زمانی

 دهد.نشان می ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۰ها را بین توزیع تاریخ چاپ یا ارائه مقاله ۳شماره جدول 

  ها: توزیع فراوانی سال انتشار مقاله3شماره جدول 

 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 سال جمع

 10 5 - 2 - - 1 1 - - 1 فراوانی

درصد 

 یفراوان

10% - - 10% 10% - - 20% - 50% 100 
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 و جنسیت نویسندگانشناسی سنخ

 .دهدینشان منویسندگان را  یشناسسنخ ۴جدول 

 تحصیلی، مرتبه علمی کجنسیت، مدر بر اساس: توزیع بسامد نویسندگان 4 شمارهجدول 

  جنسیت تحصیلی کمدر مرتبه علمی
 
 ئتیه دانشجو سایر 

 یعلم

دانشجو  تراکد معلم

 یدکتر

دانش ارشد

جو 

ارش

 د

ارشناسک

 ی

دانشجو 

 .یکارشناس

 زن مرد

 بسامد 13 12 9 2 0 2 3 9 0 6 12 7

 

 وح چهارگانههای آموزش مجازی در سطها و فرصتها: چالشیفیت مقالهکهای حاصل از ارزیابی یافته

ان هبران و مدیرردنی در سطح ب - یاجتماعی و زیستنویسندگان محورهای فرهنگی  آمدهدستبههای داده بر اساس

 قرار ادیوژی و اقتصنولکدر محورهای مدیریت، ت بیبه ترتها ه بیشترین چالشکردند بلکآموزشی چالشی را معرفی ن

دنی در ب - یها به جز در محور زیستآموزان در همه محورها با چالش مواجه هستند. خانوادهمعلمان و دانشدارد و 

زشی ران و مدیران آمودنی در سطح رهبب - یمواجه هستند. در محورهای اقتصادی و زیست چالش دیگر محورها با

در  معلمان یو برامام سطوح های متنوعی در تآموزان فرصتبرای دانش، هادر بخش فرصت نشد. چالشی معرفی

 هایی ایجاد شد.بدنی فرصت - یی محورها به جز زیستهمه

 .شده استدادهنشان ۶و  5های معلمان درجدول در سطحها ها و فرصتبرای نمونه چالش 

 

 سطح معلمانهای آموزش مجازی در چالش :5شماره جدول 

 هامقوله محورها

.عدم مشاهده رشد و 6ها آزمون ییآزمایراست.5ا هبخشنامه .4آموزان ارتباط با دانش .3.ستعدادهاا -2.هااتمام سرفصل .1 مدیریت    

. -10رویه از مطالب دیگران.. استفاده بی9. دشواری سنجش یادگیری 8آموزان نترل دانشک. -7آموزان دانشوفایی کش

 ضعف پژوهشی

فناوری 

 اطالعات

 سرعت انتقال محتوا.6تدریس عملی  .5سرعت اینترنت  .4 افزارهانرم .3 زمان -2.سازیشبیه .1

 - یفرهنگ

 جتماعیا

.افزایش 5ات .اشتباه گرفته شدنبه سخره . 3.آموزانبا دانشنبود ارتباط مفید . 2.های برخطاز تدریس سوءاستفاده .1

 در جامعه یاعتمادیب..گسترش 7تدریس  بازخوردهای شیوه. -6(.ساعت 24) ارکساعت 

 تجهیزات  دنیدبیآس یبرنهیهز .3ی.حجم باالی اینترنت مصرف.2هزینه اینترنت .1 اقتصادی

 افت انگیزش . -2الت جسمی کمش .1 بدنی - یزیست
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 های آموزش مجازی در سطح معلمانفرصت ::6شماره جدول 

 هامقوله محورها

 فردفرد فیتکال. بررسی 4ارزشیابی  در تیخالق. 3محتوا های متنوع ارائه روش .2 یهم آموز .1 مدیریت   

فناوری 

 اطالعات

 آموزانرد فردی دانشکدسترسی به عمل .-3،آنالین هایآزمون تولید .2 محتوا دیتولافزایش سطح دانش  .1

 

 - یفرهنگ

 جتماعیا

 اشتراک تجارب. 3تعامل  .2معلم های فعالیت وسیع نمود .1

 وآمدرفتهای هزینه ییجوصرفه .2کاغذ جویی صرفه .1 اقتصادی

 - دنیب - یزیست

 

 

 بر اساسمختلف  طوحسدر های آموزش مجازی را ها و فرصتاز بررسی چالش آمدهدستبهنتایج  ۸و  7 یهاجدول

 دهد.فراوانی محورها نشان می

 فراوانی محورها بر اساسهای آموزش مجازی در سطوح مختلف :چالش7شماره جدول 

سطح بررسی 

 هاچالش

  محورها

 

 

 

 

 

 جمع

( نولوژیکتفناوری) مدیریتی

 اطالعات

 یفرهنگ

 یاجتماع

 آموزشی دنیب - یزیست اقتصادی

مدیران و 

رهبران 

 آموزشی

9 5 0 2 0 0 

 0 2 3 7 6 10 معلمان

 17 3 2 10 3 0 آموزاندانش

 0 0 1 5 3 4 والدین

 92 17 5 8 22 17 23 جمع

 %100 %18.5 %5.4 %8.7 %24 %18.4 %25 درصد
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 افراوانی محوره بر اساسهای آموزش مجازی در سطوح مختلف :فرصت8شماره جدول 

  محورها هاسطح بررسی فرصت

 

 

 

 جمع   

 یفناور مدیریتی

 اطالعات

 یفرهنگ

 یاجتماع

 - یزیست اقتصادی

 دنیب

 آموزشی

 

 0 0 0 1 4 8 آموزشیورهبرانمدیران

 0 0 2 3 3 4 معلمان

 8 2 2 3 4 0 آموزاندانش

 0 0 2 3 2 4 خانواده

 59 8 2 6 10 13 20 جمع

% درصد

 

33.9 

22% 16.95% 10.2% 3.39% 13.56% 100% 

 

 گیرینتیجه

 یزمینه فرهنگ ایران در وپرورشآموزشدهد بیشترین چالش آموزش مجازی در نظام ها نشان مینتایج تحلیل یافته

بستر  نتوانسته است وپرورشآموزش ۹۰دهه در  رسدهای متنوع، به نظر میچالش بهباتوجهاجتماعی است  -

 وه پژوهشگران ک است یدر حالد. این نکمندی از آموزش مجازی ایجاد فرهنگی اجتماعی مناسبی برای بهره

ید داشته و کتأ وپرورشزشآمو( با ارائه نظریه بازتولید فرهنگی بر نقش فرهنگ در ۱۳۸۰) مانند بوردیو نظرانصاحب

( ۱۳۸2) قیبیند. در همین باره نکیت تحصیلی بیان خواند با موفقسعی دارد رابطه بین آنچه او سرمایه فرهنگی می

مفتون  تأملیبند کورد در قبال عناصر فرهنگی باید با مطالعه، تدبیر و بخردانه برخ وپرورشآموزشمعتقد است 

 د.ژی بیندیشنولوکفلسفه و فرهنگ جامعه و نیز تغییرات سریع ت بهباتوجهنشود و به پیامدها و نتایج آن 

انات کرسد با وجود اممی نظر بهها مربوط به محور مدیریتی است. ها بیشترین فرصتیافته بر اساسهمچنین 

 نشده استاز آن  یمناسب یمندبهره ۹۰دهه ران در یمختلف دارد اما در ا یدر محورها یه آموزش مجازک یابالقوه

 .نشده استافی کجه ها به این محور توریزیدنی در برنامهب - یهمچنین با وجود اهمیت مسائل زیست
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 پیشنهاد

 آینده:شود در پیشنهاد می

تقویت  الت فرهنگی و متناسب با شرایط اجتماعی وکدر زمینه رفع مش ارهاییکهایی برای شناسایی راهپژوهش -

 رد.یهای بالقوه در آموزش مجازی انجام گفرصت

 .ودپرداخته شهای زمانی دیگر رونا و همچنین بازهکبه فراتحلیل مطالعات دوره  -

 دنبال شود. یشتریب یاطالعات یهاگاهیگر و پایبط دمرت یهادواژهیلکموضوع پژوهش با  -

 

 منابع 

های آموزش مجازی، ها و فرصت، چالش(۱۳۹۹) صغراعلی، پورک، ایرج و نجفی آذرخوارانی، محمدمهدی و نیبری، علیکا

 .وپرورشآموزشهای مجازی در حوزه اولین همایش ملی آموزش

 نگار. نقش و: و انتخاب عقالنی. ترجمه: مرتضی مردیها. تهران نش، دالیل عملیک(. نظریه ۱۳۸۰) بوردیو، پیر

های آموزش، اندیشه های اجتماعی مجازی درهک، استفاده از شب(۱۳۹۳) دیور، پروین؛ صرامی، غالم رضاکچراغ مالیی، لیال؛ 

 .دانشگاه الزهرا یشناسروانده علوم تربیتی و کنوین تربیت دانش

ارهای مقابله با کاهی و رکترونیکها و تهدیدهای یادگیری الفرصت. (۱۳۹7) ود، بیگدلو، فاطمهپور، مسع؛ معدنیزهرهدوستی، 

 .یانسانعلوموری در المللی تحول و نوآنفرانس بینکنفرانس سراسری و اولین کتهدید، چهارمین 

جمین ،پنCOVID-۱۹بحران ی در عصر کترونیکهای آموزش الها و فرصتچالش (.۱۳۹۹) رضایی، فهیمه؛ موسوی، خدیجه

 .وپرورشآموزشردهای نوین در کنفرانس ملی رویک

آموزان دوره دانش های فضای مجازی از دیدگاه معلمان در آموزشها و فرصتچالش. (۱۳۹۹) سپندار، محدثه؛ صدرزاده، سمیرا

 .یشناسرواننفرانس ملی علوم اجتماعی و کابتدایی، هفتمین 

ها، دوره ها و چالشید بر فرصتکرونا در آموزش مجازی با تاکنقش ویروس  (۱۳۹۹) د علیسلیمی، سمانه؛ فردین، محم

 (.۸) ژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و مجازیپ - یفصلنامه علم

آموزش علوم  سعهو توز مطالعات کمر مجله ۶دوره ها، مزایا و محدودیت آموزش:. (۱۳۹۰) بیگی، فرزانه؛ نظری، سمانهشاه

 ی یزد.کپزش

های فضای ها و فرصتبررسی چالش. (۱۳۹۴) وساره، پویا؛ محمد زاده گوگ تپه، رضا؛ پیران، فرشیدکفرید، سهیل؛ عبادی 

 .زندگی کسب و ، علوم تربیتییشناسروانالمللی نفرانس بینک، دومین تیوتربمیتعلمجازی در عرصه 

مجازی، نهمین همایش انجمن  یدر فضایت رسمی های تربها و چالشفرصت .(۱۳۹7محمدرضا )مردانی، مریم؛ سرمدی، 

 .ایران تیوتربمیتعلفلسفه 
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در  توسعهدرحالشورهای کی در کترونیکمربوط به آموزش الهای آموزش عالی چالش

 COVID-19    طول شیوع
 جالل خدایاری

 ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپ -دکتری فلسفه دین، دانشگاه ریچویل امریکا

jalalkhodayari@gmail.com 

 

 

  یدهکچ

، سالمت و شیوه زندگی ستیزطیمحها مانند اقتصاد، بسیاری از مسائل مهم را در همه جنبه ۱۹-ووید کگیری همه

موزش نند. آکنند در شرایط مختلف پاسخی برای بحران پیدا کبه دنبال داشت، اما مردم همیشه سعی می

شود. به نظر تعریف می ۱۹-د وویکگیری پاسخی مفصل با هدف ادامه تحصیل در طول همه عنوانبهی کترونیکال

زش حضوری به آموزش ی خود را برای انتقال از آموکنولوژیکهای تزیر ساخت افتهیتوسعهشورهای کرسد می

 ارند. اصولاملی برای این گذار ندکآمادگی  توسعهدرحالشورهای کاند. در مقابل، ردهکرده و تنظیم کدیجیتال ایجاد 

؛ تر شده اساد درگیل برای همه دانشجویان، اساتید و سایر افرکباعث ایجاد مشی و عملی نادرست و ناقص کنولوژیکت

های مختلف آموزش عالی شرا در بخ ۱۹ -ووید کی در زمان شیوع کترونیکهای ناشی از آموزش ال، ما چالشنیبنابرا

 ردیم.کبررسی  افتهینتوسعهشورهای کز بر کبا تمر

 

 .توسعهدرحالشورهای ک، COVID- 19یادگیری،  :یدیلک واژگان
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 مسئلهبیان 

. قرارداد ریتأثتحتهای زندگی انسان را ه همه جنبهکبحرانی جهانی را به وجود آورد  ۱۹-ووید کگیری جدید همه

و بالینی با  یطیمحستیزطی حدود چند ماه، بیش از شور در سراسر جهان مجبور شدند از نظر اجتماعی، اقتصادی، 

(، 2۰2۰اران، کپور و هم ؛ قلی2۰2۱اران، ک)قلی پور و هم ؛(Aloysius et al. 2020)نار بیایند کگیر بیماری همه

اران، کالنتری و همکی )کهای پزشگیر مانند افزایش تولید زبالهتواند به طور مستقیم با بیماری همهاین اثرات می

اهش بازیافت زباله مرتبط کگیری در تغییر شیوه زندگی شهروندان مانند با پیامدهای همه میرمستقیغ( یا 2۰2۱

اند. اهش انتقال بیماری، بسیاری از مشاغل تعلیق یا تعطیل شدهک( برای 2۰2۱اران، کباشد )یوسفی و هم

دهند میه آموزش سنتی یا حضوری ارائه ک یمؤسساتاند و ردهکتری دریافت های ارائه خدمات بودجه بیشسیستم

 Mishra et al.; 2020 2020)اند ی و آموزش از راه دور شدهکترونیکاند و مجبور به مهاجرت به آموزش البسته شده

Donthu. and.2020  Gustafson. 2020 ; Favale et al.) منجر به استفاده از  ۱۹-د وویکگیری همه

نند آموزش، تجارت و خدمات شهری شده است ها در جامعه ماهای خاص برای بسیاری از فعالیتدستورالعمل

، تعاملی، خودگام و ریپذانعطافروش آموزشی  کی عنوانبهی کترونیک(. آموزش ال2۰2۱اران، کاشوند و همک)تر

ند. پس کمعرفی می هاعاملستمیسای از های آموزشی را با استفاده از طیف گستردهه روشکشود پیچیده تعریف می

 ی داشتند.کترونیکآموزشی دو گزینه برای مهاجرت به آموزش ال مؤسساتها و ، دانشگاه۱۹-د وویکاز گسترش 

آموزش از راه دور  یهاعاملستمیسها مجبور بودند اولین گزینه خرید یا استفاده از بسترهای دیگر بود و دانشگاه 

 Adedoyin and) نندکها بسترهای خود را ایجاد یا استفاده ه دانشگاهکنند. گزینه دیگر این بود کفعلی را ادغام 

Soykan, 2020 )ی کترونیکاز روش منتخب انتقال از آموزش سنتی به آموزش از راه دور، آموزش ال نظرصرف

ی مثال، با های آینده توسعه آموزش از راه دور. برابرای برنامه ژهیوبهتواند مزایایی را به همراه داشته باشد، می

شوند. های بهداشتی آماده میها برای شرایط اضطراری و بحرانپلت فرم دیجیتالی جامع، دانشگاه کی یاندازراه

 دارد وپرورشآموزشبر  یتوجهقابله تأثیرات مثبت کنند کتوانند تعداد زیادی نوآوری ایجاد ها میعالوه بر این، آن

((Brem et al, 2020  اینترنتی  کآموزشی، ترافی مؤسساتها و ه در طول تعطیلی دانشگاهکاینجاست  جالب

ای یا آموزان و افراد حاشیهبرای شناسایی دانش روزبهراهی  عنوانبهی کترونیکهای آموزش الدر سیستم مورداستفاده

 (Adedoyin and Soykan; 2020)قرار گرفت  مورداستفادهتر نیازمند برای حمایت مالی و اجتماعی بیش

 

 روش)های( پژوهش

دهای آن بر و پیام ۱۹-د وویکدر دوران  های دانشگاهیاین مقاله با مرور مقاالت منتشر شده مربوط به سازمان

 .ی انجام شد. بدین منظور سه مرحله متوالی به شرح زیر انجام شدکترونیکآموزش ال

 یدیکلمات کل ی. جست وجو۱

 بودن طیواجد شرا یارهای. مع2

 مطالعه. انتخاب ۳
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 های پیش روی دانشجویان آموزش عالیالف( چالش

 ریع و ایمن به اینترنتچالش اتصال س -1

رده است. در این کهای خود محدود تعداد زیادی از دانشجویان را در خانه ۱۹-د وویکه شیوع کشود تخمین زده می

ی کنند. یکت که از آموزش دیجیتال شرهای خود در بسترهای مختلف و با استفادالسکشرایط، دانشجویان باید در 

ن است به دلیل کهای آنالین مماز ملزومات اصلی آموزش از راه دور، اتصال سریع و ایمن به اینترنت است. دوره

باشد و  یدسترسرقابلیغ توسعهدرحالشورهای کامل یا تا حدی برای دانشجویان کاتصال ضعیف به اینترنت به طور 

 Diab(و )Sangster et al, 2020) ن است دانشجویان از سیستم خارج شوندکموارد مم هم چنین در بسیاری از

and Elgahsh, 2020)  ه در مناطق روستایی و کسانی ک ژهیوبه، تعدادی از دانشجویان توسعهدرحالشورهای کدر

ها ایجاد تحصیل آنالت متعددی در کمشکه  ارآمد دسترسی ندارندکافی و کنند به اینترنت کمحروم زندگی می

الت منجر به کردند. همه این مشکایت کدرصد از دانشجویان از ضعف اتصال به اینترنت ش ۳۰ند. بیش از کمی

بر اساس دیدگاه دانشجویان در (Kapasia et al. 2020) از دانشجویان شد  ٪۴2افسردگی، استرس و اضطراب در 

ت در امتحانات آنالین اتصال به کها در شرالت اصلی آنکه مشکردند کاشاره  موردمطالعهاز دانشجویان  77هند، 

Bisht et al) اینترنت بود تواند باعث ناراحتی روانی شود. شده نیز می روزبههای عدم دسترسی به فناوری (2020 .

 Jiang and) ه خطر استرس روانی ناشی از نابرابری در دانشجویان فقیر تقریبا  زیاد است.کثابت شده است 

Review, 2020) های السکه در کالتی کدانشجویان پرستاری در نپال به دلیل مش درصد از ۶۳، مثالعنوانبه

 (Subedi et al, 2020)ردند. کآمد احساس اضطراب  به وجودآنالین 

 

 تحقیقات چالش مطالعه و انجام -2

نند. کار میک هکسانی است کبرای  ژهیوبهدانشجویان،  زیبرانگچالشمطالعه و انجام تحقیقات در خانه از دیگر مسائل  

پرت  شان به دیگر اعضای خانوادهن است حواسکمم آموزاندانشمحیط خانه محل مناسبی برای آموزش نیست زیرا 

ن است دانشجویان کهای آموزشی، ممیتلیف خانه یا سایر فعالک، امتحان، توگوگفت، در زمان مثالعنوانبهشود. 

 ( Sangster et al, 2020) نندکشان پرت شود و نتوانند به مهلت تعیین شده خود عمل حواس

 دم تعامل اساتید با دانشجویانچالش ع -3

 ان،ریه در اجام شدمطالعه ان کی جیاست. بر اساس نتا یگریمشکالت عمده د گرید انیو دانشجو دیعدم تعامل با اسات

و  یعنوان کردند )افشار ۱۹-دیکوو وعیچالش مهم در زمان ش کیرا  دیعدم تعامل اسات یپزشک انیدانشجو

که  شوندیم یبندطبقه یلمس رندگانیگ ادی نوانبه ع انیو دانشجو دیاز عدم تعامل با اسات ی( برخ2۰2۰همکاران، 

 دارند.  خود دیبا اسات یبه گفت وگو حضور ازین ،یتالیجیآموزش داده شده به صورت د دهیچیپ یدرک محتوا یبرا

 چالش شایستگی دیجیتالی -4

های دیجیتالی تعریف السکت در کبرای شر ازیموردنها و دانش ها، نگرشمهارت عنوانبهه کشایستگی دیجیتالی 

در یادگیری سنتی، دانشجویان  ,Ferrari) ۳(2013(های مهم آموزش از راه دور است ی دیگر از چالشکشود، یمی

آموزش  مدتیطوالنهای السکگیرند، اما در اران تحقیق تحت نظارت قرار میکدان و همتوسط سرپرستان، استا
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ها باید انگیزه ، آننی؛ بنابرانندکالس خودداری کن است دانشجویان ناامید شوند و از حضور در کی، ممکترونیکال

  ,Diab and Elgahsh) 20200)زیادی برای ادامه این نوع آموزش برای مدت طوالنی داشته باشند 

 

 های پیش روی اساتیدب( چالش

 دانشجویان راهنمایی و نظارت بر نیهمچنریس، ارزیابی دانشجویان و ای از جمله تحقیق، تداساتید وظایف گسترده

شورهای کن مختص ی برای مربیاکترونیکارشناسی را بر عهده دارند. مسائل مربوط به آموزش الکارشناسی ارشد و ک

شده است،  یاندازراهشورها کدر این  یتازگبهه این روش آموزشی کاین  بهباتوجه، وجودنیباانیست.  توسعهدرحال

  .بودند ها مواجه نشدهه قبال  با آنکالت جدیدتری مواجه شوند کن است با مشکمم

های ند بر اساس پاسخکیجاد میرا برای اساتید ا یتوجهقابلاری کروش آموزشی جدید، حجم  کی یاندازراه -۱

س دچار استر ۱۹-ووید کار در زمان شیوع کدرصد از اساتید به دلیل افزایش حجم  ۳۰اساتید از طریق اینترنت، 

 (Chang and Fang, 2020) اندردهکار را تجربه کها افزایش حجم ز آندرصد ا 7۰اند. عالوه بر این، روانی شده

هستند. روش  تجربهیبحتوای مجازی در تبدیل دانش خود به م توسعهدرحالشورهای کاز اساتید  بسیاری -2

جازی ب آموزش ممفهوم را در قال کتوان یر نیاز دارد تا دریابید چگونه میکی به چندین ساعت تفکترونیکیادگیری ال

ا تهایی بیندیشند اساتید باید به روش ار دشواری است وکآموزش داد. عالوه بر این، انگیزه دادن به دانشجویان 

 (Alqahtani and Rajkhan, 2020)نندکالیف خود کبندی تفراگیران را تشویق به رعایت زمان

 های ارزیابی از جملهانواع مختلفی از روش کهیدرحالل ارزشیابی است. کهای مهم اساتید مشی دیگر از چالشکی -۳

ایر وتاه، تطبیق و سکد، پاسخ رکهای مبتنی بر عملمیل جمله، قالبکت ، پاسخ ساخته شده،یانهیچندگزپرسش 

های ارزیابی وجود از روش کارد، هیچ ضمانت قطعی برای جلوگیری از تقلب در هیچ یهای مشابه وجود دروش

 وبین اساتید  روندهشیپآموزشی، تعامل  مؤسسات، به دلیل تعطیلی ۱۹-د وویکگیری نخواهد داشت. در طول همه

تواند دانش شده است. این امر می یگذاراشتراکبهه منجر به روند ناقص انتقال و کدانشجویان متوقف شده است 

  (Lambert and Pedagogy, 2020) برای اساتید و دانشجویان مضر باشد

 

 کگذاران آموزشی و مدیران استراتژیهای سیاستج( چالش

آموزشی باید در  ؤسساتمبر است. مدیران بر و هزینهسیستم آموزشی جدید فرآیندی زمان که ایجاد یکاست واضح 

عداد تمتأسفانه، . های اخالقی، ساختاری، اجتماعی و رفتاری روش یادگیری جدید هوشیار باشندمورد محدودیت

ها برخی از آن ارد و تنهاوجود د توسعهدرحالشورهای کهای های فنی و اساسی مناسب در دانشگاهمی از زیرساختک

 .دارند مجازی را آموزشتجربه ۱۹-ووید کدر زمینه آموزش مجازی قبل از شیوع 

بسترها بر اساس  نیکردند و ا جادیا یریگخود را درست پس از همه یکیآموزش الکترون یها بسترهااکثر دانشگاه

و  یاجتماع یگذار، فاصله۱۹- دیکوو وعیا شکه ب یو اقتصاد یساختار ،یاجتماع ،یفرهنگ یاحتمال یهاتیمحدود

 اریگذاران بس استیس یامر برا نیا (Settersten Jr et al, 2020) اندنشده لیبوجود آمد، تعد نهیقرنط نیقوان
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 ریدرگ یهاگروه ریاطالعات و ارتباطات و سا یکارشناسان فناور د،یاسات ان،یها دائما  از دانشجومشکل ساز بوده و آن

 یابیدست یجامع برا یبرنامه آموزش کی یسازمانده گذاران،استیو س رانیمد ی. مشکل اصلکننیم افتیدر اتیشکا

 دیها باو اکنون آن شدند،یاداره م یها و موسسات قبال  بر اساس آموزش سنتآموزش است. دانشگاه یاهداف اصل به

 ییهاروش دتر،یجد یدر بسترها. (Adedoyin and Soykan, 2020)کنندرا تجربه  یتالیجید یریادگیانتقال به 

 کرده است. رییتغ یبه طور قابل توجه کنندیها استفاده مو از آن کنندیم افتیرا در یاطالعات علم انیکه دانشجو

 

 ارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطاتکهای د( چالش

ید از باطات باطالعات و ارتارشناسان فناوری اکست. ها افناوری اطالعات و ارتباطات قلب آموزش دیجیتال در دانشگاه

ها و دهکنشدا یرؤساهایی را به گزارش نیهمچننند و کنظر فنی و عملی هم از اساتید و هم از دانشجویان پشتیبانی 

فناوری  ژهیوبهناوری اطالعات و ارتباطات و ار متخصصان فک، حجم ۱۹-د وویکها ارائه دهند. با ظهور دانشگاه

ه کرند یا تعمیر دا یروزرسانبه، بههای تازه تنظیم شده در بسیاری از موارد نیاز است. پلتفرم افتهیشیافزااطالعات 

ترهای ه بسکهایی انشگاه. تقریبا  همه دشودیماین امر باعث افزایش بار و بار متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات 

باطی سایل ارتورتباطات ارشناسان فناوری اطالعات و اکبه ارائه یا خرید آن بودند. ی ندارند مجبور کترونیکآموزش ال

رای سازگار ب وها باید تعدادی تماس بگیرند تا بستری بهتر این بسترها هستند و آن دهندگانارائهها و بین دانشگاه

 ها بیابند.دانشگاه

 

 هاهای خانوادهه( چالش

 فرزندان ینقش آموزش رشی. پذ1

 وپرورشآموزشها را مسئول مستقیم رونا آنکوالدین نقشی بیش از والد بودن دارند.  ۱۹-د وویکدر دوران 

در  نهمتأسفاه کدر دسترس باشند و پیگیر وضعیت آموزشی دانشجویان ) دیاسات هرچقدررده است. کفرزندانشان هم 

ستند. از سوی با دانشجو را دارند والدین ه چهرهبهچهره مؤثره ارتباط کسانی کگونه نیست( باز هم همه سطوح این

چه در عطیل شده است و آنته بیش از آموزش به حضور وابسته است نیز کهای تربیتی دیگر عمال  مشاوره و بحث

 ید زیاد برکها و دانشجویان است. شاید تاتر مورد استقبال خانوادهمکشود ها انجام میفضای مجازی در این حوزه

های تپرورشی و تقویت مهار یهاحوزه ه درکمی ک یگذارهیسرماشد؛ کهایش را به رخ میآموزش این روزها چالش

ن در ا ما را با دانشجویاشده است این روزه ...و مسئلهو حل  نفساعتمادبهآوری و شخصی دانشجویان مثل تاب

ط تجربه این شرای ه استاد بودند، درکسانی کمگر  هیچ پدر و مادری متأسفانهمعرض آسیب فراوان قرار داده است. 

ست اچالش اصلی این  هرحالبهشان را نداشتند و به آن وارد نیستند. قبلی از این میزان مداخله در آموزش فرزندان

ها های آنگیریها و سهلگیریاند و سختترین بار آموزشی فرزندان را به عهده گرفتهه پدر و مادر این روزها بیشک

 ند.کن است چالش یا فشار روانی درون خانوادگی ایجاد کمم
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 یشناس آموزشنقش روان رشی. پذ2

 ن استکها دچار استرس و نوعی اندوه هستند و ممفرزندان به دلیل غیرحضوری شدن آموزش ۱۹-د وویکدر دوران 

درون  ط مطلوبو افزایش رواب ند. بهسازی محیط خانهکی و روانی والدین آن را تشدید کخشم یا پرخاشگری فیزی

 است. اجراقابلشناسی ه با تمهیداتی روانکار توصیه شده به والدین است کترین راهخانوادگی مهم

 رشی. اصل پذ3

نیم، کمی ه بپذیریم در چه شرایطی زندگیکش. یعنی این شناسی داریم به اسم پذیراصل در روان کباید گفت ما ی

ه کده وب هدایت شنیم و در این چارچکجا باید برویم. چه بگوییم و چگونه رفتار که نیم و بکجا باید شروع کاز 

 ۱۹-د وویکعی با ه تعامل اجتماکواقعیت است  کرده است، مسائل را بپذیریم. این یکبر ما تحمیل  ۱۹-د وویک

یند آرف یآموزش عالسازمان  نیم. حال در این پروسهکریزی و عمل محدود است. باید بر اساس این پذیرش برنامه

ما ناظر ادارد  التی وجودکل آموزش دهند. قطعا  مشکاست و اساتید ناچارند به همین ش یرحضوریغیادگیری است و 

نش نشان دهند. حال چه در کتر واپذیری بیشه و با انعطافتواند آگاهانها میه بیان شد خانوادهکبه آن فرآیندی 

 مقام والد و چه در مقام دانشجو.

 در خانواده یسنج تی. موقع4

از هم  محرومیت دان دره فرزنکنشی را در چه زمانی داشته باشند و این واقعیت را ببینند کباید والدین بدانند چه وا

وه تی با گرنیست؛ فرزندان وق مؤثره فقط یادگیری کته اینجاست کالسی و استاد مشغول یادگیری هستند و نک

آن  خألرد و در حال حاضر کمی شان پوشش پیدااز نیازهای رفتاری و شناختی همساالن ارتباط داشتند، بخشی

 بگذارند. وقتآند و برای از چالش با فرزندانشان را بیاموزن رفتبرون یهاحلراهوجود دارد. باید والدین 

 نیوالد دنی. آموزش و مشاوره د5

-د وویکه کره نیاز دارند. خصوصا  االن ه به مشاوکها هستند بیش از همه خانواده ۱۹-د وویکآید در دوران به نظر می

 شوند و در سوی دیگر تلفاتعده در آن فوت می که یکجنگ اتفاق افتاده است. جنگی خاموش  کمانند ی ۱۹

ضات و نوعی هیجانات در بیش از همه با نوعی افسردگی و تضاد و تعار ۱۹-د وویکروانی داریم. شاید بعد از  روحی و

انه با است و متأسف ه انتظار داریم رخ ندادهکه رفتار بر اساس اصولی که خروجی این است کشویم  روروبهمع جوا

 شود.ها االن حل نشود، در آینده تشدید میری دارند و اگر این گرهکهای فه چالشکافرادی مواجه هستیم 

 

 گیرینتیجه

های جوامع، رده است. مانند بسیاری از بخشکایجاد التی کهای زندگی بشر مشدر همه جنبه ۱۹-ووید کشیوع 

به دلیل فقدان زیر  توسعهدرحالشورهای کها در الت آنکاند. مشگیری قرار گرفتههمه ریتأثتحتها نیز دانشگاه

، اساتید، آموزاندانشرسد همه افراد درگیر از جمله ارتر است. به نظر میکی و مالی آشکنولوژیکهای تساخت

الت مربوط به عدم کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات در حال حل برخی مشکچنین و هم گذاراناستیس

های آموزشی، مزایایی نیز وجود دارد. در سیستم ۱۹-ووید ک الت ناشی ازکآمادگی قبلی هستند. با وجود مش
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راد درگیر مجبور به افزایش دانش فنی است. عالوه بر این، همه اف افتهیبهبودوتاهی کمعیوب در مدت  یهارساختیز

 اند.خود از آموزش از راه دور شده
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آموزش  یبا هدف ارتقا اثربخش یریادگی - یاددهی یقیرد تلفکیاز رو یریگبهره

 و متوسطه ییدر مدارس ابتدا یمجاز

 دینمریم حق رامتی،کمحمدرضا 

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانده روانکدانشیار دانش-۱

 ارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهرانکدانشجوی  -2

 (m.haghdin@ut.ac.irسنده مسئول )ینو کیترونکآدرس پست ال

 

 

 

 

 یدهکچ

را نسبت به  یریادگیه متخصصان حوزه کز دارد یهایی نش، محدودیتیهاتیا و جذابیبا تمام مزا یآموزش مجاز

 ایو مه یقبل یشورها بدون آمادگکاز  یاریه بسکد یووک یط پاندمیخصوص در شرارده است بهکآن نگران  یاثربخش

 - یاددهی یردهاکیرسد استفاده از رو. به نظر میاندگرفتار شدهن چالش بزرگ یالزم، در ا یهارساختیشدن ز

ن بحران یت ایریمد یارهاکاز راه یکیعنوان به ۱یقیتلف یریادگی - یاددهیرد کیویژه روو به یتکمشار یریادگی

و متوسطه انجام شده، نشان  ییل مضمون در دو مقطع ابتدایه با روش تحلکن پژوهش یج ایبررسی است. نتاقابل

 یاحتمالهای تواند آسیبیه مکاجراست، بل، قابلیمجاز آموزش یتنها در فضا، نهیریادگی یقیه روش تلفکدهد یم

وه ین شیهای فردی در ادروس و توجه به تفاوت ییهمگرا کهمچون در یاهش دهد. مواردک یادیرا تا حد ز

تر، ماندگارتر و قیعم یریادگیه کشود آموزان، سبب میت دانشکش تعامل و مشارینار افزاک، در یریادگی

 زتر شود.یانگخاطره

 .ییبتدا، مقطع متوسطه، مقطع ایقیتلف یریادگی - یاددهیرد کی، رویآموزش مجاز: یدیلکواژگان 

 

 

 

 
                                                           

1. integrated teaching and learning approaches 
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 بیان مسئله

 هاییچالشاز  یکیناپذیر ساخته است. وپرورش پویا و متحول را اجتنابجهان پیچیده و متغیر امروز نیاز به آموزش

ثر کدر ا یآموزش کر سبییه با تغکووید است کگسترده با آن مواجه شده، پاندمی بیماری  یلکه جهان امروز به شک

روز  یرا در سطح مقاطع مختلف آموزشی، به موضوعات پژوهش یمجاز یدر فضا یریادگی یشورها، موضوع اثربخشک

ها دارد و خانواده سالهنیچندشورها سابقه کدر بسیاری از  یمجاز (. آموزشFajri et al, 2021رده است )کتبدیل 

ه کشورهایی که کشد  سبب یط فعلینند؛ اما شراکیم استقبال ۳یبیکهای تریا آموزش2از سیستم مدرسه در خانه

ا تعامل در آموزش یزه یجاد انگیرا نداشتند به پژوهش درباره نحوه ا یآموزش مجاز یالزم برای اجرا یهنوز بسترها

 (.Kumar et al, 2021بپردازند ) یریادگیوه یآموزش در این ش یاثربخش یو بررس یمجاز

است؛  قرار گرفته یمورد بررس یریدگایروز و مطرح به یردهاکیاز رو یکیعنوان رد تلفیقی بهکروین پژوهش یدر ا

ش یافزا یارهاکاز راه یکیعنوان آن مطرح است بتواند به یه براک یهای مثبتویژگی بهباتوجهرود یه احتمال مکچرا

ر آموزش د یقیتلف ردکیاز رو یریگبهره ییچران پژوهش یل در این دلیآموزش به مدارس ارائه شود. به هم یاثربخش

 شده است. یل و بررسیو متوسطه تحل ییآن در مقطع ابتدا یر بودن و اثربخشیپذانک، امیمجاز

 

 سؤاالت پژوهش

 ن سؤاالت پاسخ داده شود:ین مقاله به ایتالش شده در ا

 های احتمالی آن چیست؟و مزایا و آسیب کترونیکهای یادگیری الویژگی

 دارد؟ ییایادگیری تلفیقی، چه مزای - یهای یاددهست و روشیچ یقیرد تلفکیرو

 شد؟تواند در آموزش مجازی مقاطع موردنظر، پاسخگوی نیازهای موجود باآیا یادگیری تلفیقی در آموزش می

 

 یمبانی نظر

عنوان به یقیرد تلفکیرو آن به از م و پسیپردازیم کیترونکال یریادگیهای موضوع ابتدا به ویژگی یبررس یبرا

 پرداخت. میخواه یاستفاده در آموزش مجاز یمؤثر برا یردکیرو

 

 

 

                                                           
2. homeschooling 

3. Blended learning 
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  ها، مزایا و آسیبکترونیکرد یادگیری الکهای رویویژگی

جاد یا یر راستاد ینترنت نقش مهمیه در آن اکاست  ید آموزشیجد یردهاکیاز رو یکی، کترونیکرد یادگیری الکروی

تسلط  ه در صورتکارد رد آموزشی مزایایی دکند. این رویکرا ایفا می یریادگیدات الزم جهت یتمه کردنفراهمو 

ه به کهایی نیز وجود دارد شد؛ اما محدودیت دخواه مجازی حاصل ها و آماده بودن بسترهای آموزشمعلم به روش

 نیم:کمی ها اشارهبرخی از آن

 (.۱۳۹۶رامتی، کمرنگ )ک یروابط انسان

مل و تعا یکیزیآن حضور ف یه براکلق به گروه است ها، احساس تعو آزمودن ایده یل انتقادیر، پرسش، تحلکالزمه تف

 (.۱۳۹۳آندرسون  سون ویی است )گرکترونیکبزرگ در یادگیری ال ین چالشیاست و ا یضرور چهرهبهچهره

در  ونند کخاب ت معنادار را خودشان انتیالزه دهد فعرندگان اجایادگیه به کای باشد گونهد بهیها باف و پروژهیالکت

 یاهار سادک یکیترونکال یریادگین موضوع در یا کردنلحاظه کاربرند. درصورتیکخود به  یاو حرفه یشخص یزندگ

 ست.ین

اربرد محتوای آموزشی و کآموز با فضای واقعی زندگی و ه بیشتر از قبل دانشکشود می آموزش مجازی سبب

 و محتواها فاصله بگیرد. پیوستگی مطالب

 

 ابتدایی و متوسطه های اجرایی آن در مدارسرد تلفیقی و گامکیآشنایی با رو

یت درونی نند؛ اما به هوکمی ا طیرمال خود کای مسیر رهیصورت جزدام از علوم بهک، هرینونک یایمتأسفانه در دن

م را به ه زیهمه چانند ه علوم مختلف نتوکن موضوع سبب شده یشود. ای است، توجه نمیکشان یه در تمامیک

طور همگرا ه بهک یها و علوم، زمانره واحد هستی را با تمام قوانین و اتصاالتش بشناسند. یادگیریکیارتباط دهند و پ

قدم به سمت شناخت بهتواند انسان را قدمیار گرفته شود، مکمال و سعادت بشر به کها و ظهور توانمندی یبرا

 (.۱۴۰۰ش شود )میرزایی، یهایت دهد و باعث ظهور توانمندکحر یگوناگون هست یاهدهیپد

 کبه در هکن دلیل انتخاب شد یا به یقیرد تلفکیموجود، رو یریادگی - یاددهی یردهاکیها و روتمام روش یبا بررس

ط و ارتبا رهم آمیختند یلی به معناکطورق بهیرده است. تلفکعلوم، توجه بیشتری  یوستگیو پ ییران از همگرایفراگ

دهد می ها نشانشود. پژوهشیم گر در برنامه درسی گنجاندهیدکیه غالبا  مجزا از کاست  ییمحتوا یهادادن حوزه

ه ک یآموزانانشرد دکرون از مدرسه، نگرش و عملیب یهاع و مهارتیو وقا ین موضوعات درسیق بیتلف کمکه با ک

، ییافته است )احمدنان پرورشآ یتکار مشارکو  یمیه تیافته و روحیاند، بهبودبوده یقیر برنامه درسی تلفیدرگ

۱۳۹۰.) 

 یه ارتقا آن در فراگیران اهمیت دارد، بسترکهایی مهارت بهباتوجهاهداف آموزشی و  بهباتوجهدر این روش معلمان 

تری ل اثربخشکتنها به شدیگر نهکت با یکدر این بستر و با مشار آموزاندانشنند کیم آماده یتکفعالیت مشار یبرا
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توانند در ه میکنند، بلکمی کدیگر درکاربرد دروس را در ارتباط با یکشوند و ادگیری میی - ییند یاددهآدرگیر فر

 ارآفرینی دست یابند.کخروجی و حتی  کبستر موجود به تولید ی

های پویا مانند طرح مسئله، رند و با روشت داکالس مشارکآموزان در ساختن و روند پیشرفت ترتیب، دانشاینبه

الس کرد مساالن، در پیشبهر انتقادی و تعامل با کو همچنین با استفاده از تف یتکگیری مشارحل مسئله، تصمیم

ن یا بههباتوجد. شو کار گرفته تا دانشگاه به طع از دبستانتواند برای تمامی مقانند. یادگیری تلفیقی میکهمراهی می

 صورت جداه دروس بهک یالتحها را بهتر از یاصول و استراتژ، میران تشابهات مفاهی، فراگیریادگی - یاددهیرد کیرو

 .رندیر گبه کامختلف  یهانهیشده را در زمم آموختهیابند تا مفاهییم رند و فرصتیگیم ادیشوند، یم سیهم تدر از

 

 های پژوهشروش

وتحلیل ه برای تجزیهکافته بود یساختارمهین یهااز مصاحبهای، استفاده تابخانهکروش این پژوهش عالوه بر مطالعات  

ن، روشی برای شناخت، تحلیل و تحلیل مضمو شد. استفاده ها از روش تحلیل مضمونمتن پیاده شده مصاحبه

ز کیفی تمرکهای داده ه بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانیکیفی است کهای گزارش الگوهای موجود در داده

از  و متوسطه ییها با شش نفر از معلمان دو مدرسه منتخب از دو مقطع ابتداه مصاحبهکتصمیم گرفته شد  .دارد

لم از ا سه معبه تجربه اجرای طرح درس تلفیقی را داشتند، انجام شود. در مقطع ابتدایی کمجموعه مدارس فضه 

 شعبه مشهد و در مقطع متوسطه با سه معلم از شعبه تهران مصاحبه شد.

 

 های تحقیقیافته

آمد. سپس با بررسی محتوای عبارات؛ ت به دسلیدی کبارت ع ۸۱اغذ، کها بر روی سازی محتوای مصاحبهبا پیاده

، تحلیل ۱هایی تقسیم شدند؛ جدول شماره ها به زیر مقولهل گرفتند. مفاهیم بر اساس مشابهتکمفاهیم اولیه ش

 دهد.مفهوم نشان می ۴7مقوله فرعی و  ۱۰ها را بر اساس سه مقوله اصلی، محتوای مصاحبه

 تیکه فضای مشارکد ردنک ی در مقطع ابتدایی را داشتند، بیانار تلفیقکه تجربه کشوندگان ی از مصاحبهکی

ت یننده دیگری ضمن ابراز رضاکبیشتر شود. مصاحبه آموزان نسبت به قبلنگیزه و نشاط دانششده سبب شد اایجاد

ردند کیر مکازاین فه پیشک یه دو درسکدند یدیآموزان مدانش»ردند: ک از تجربه یادگیری تلفیقی، بیان یو خرسند

 کعلم تدریس مشتره دو مک یخصوص زماندهند بهیم انجام کار مشترک کیگر ندارند، یدکیبه  یچ ارتباطیه

ه شد و آموزان سپرددست دانشبه ، ن روشیشد. ارائه در ایم الس مشاهدهکدر  یخاص ، شور و نشاطداشتند

اد ی یترقیل عمکس را به شسبب شد در هکردند کرا مدیریت  یقیارائه تلف کی یادیت زیآموزان با خالقدانش

 «نند.کتجربه  یقیل تلفکرا به ش یشتریمباحث ب یریادگیه کها درخواست داشتند بگیرند. آن
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 گیری و بحثنتیجه

 ود انگیزه مهم در ایجا ی از عناصرکه موضوع تعامل یکز دارد؛ چرایهایی نا، محدودیتینار مزاکآموزش مجازی در 

ن پژوهش، استفاده از یا یهاافتهی بهباتوجهشود. یم مرنگک یمجاز ه در آموزشکارتقا اثربخشی آموزش است 

 یادگیری های، باهدف اجرای روشیشی مجازسازی فضای آموزآماده یه براک ییهاتینار فعالکرد تلفیقی در کروی

 کمکرونا کدیده در پاندمی تواند تا حد زیادی به جبران فضای آسیب(، می۱۳۹۹راتی، شود )بیم شنهادیتی پکمشار

 ند.ک

تواند یماجراست و قابل، و متوسطه ییدر هر دو مقطع ابتدا یمجاز ی، در فضایقیتلف یریادگیبه نظرمی رسد روش  

د آن اربرکآموزان به ارتباط محتوای آموزشی در دروس مختلف و ه دانشکند ک کمکت آموزش یفیکزمان با ارتقا هم

و  یقیتلف یهاد پروژهیبه تول یو تعامل یتکمشار یفضا کی( و در Ryan, Cooper, 1998پی ببرند ) یدر زندگ

و انگیزه  شور و نشاطه کند کیم کمک یقیتلف یریادگی - یاددهیهای ارائه آن بپردازند. استفاده از روش

 دهد.یم اهشکرا  چهرهبهچهرهاهش ارتباط کاز  یناش یهابیآموزان نسبت به یادگیری اضافه شود و آسدانش

 سبب تر آنان با محتوای آموزشی دروس،و ارتباط عمیق کآموزان و دردانش یبرا یآموزش یردن محتواکملموس  

های یتاز محدود یادیرود، تعداد زیم افزوده شود. انتظار یین همگرایا کبا در یریادگیزه یه شوق و انگکشود یم

 های تلفیقی، بهزمان با اجرای پروژهه همکرد تلفیقی تا حد زیادی برطرف شود؛ چراکآموزش مجازی در قالب روی

 هم توجه ها در زندگی و در ارتباط بااربرد آموختهکار گروهی و کو  یل انتقادیر، پرسش، تحلکموضوعاتی چون تف

رای نحوه اج درباره ییافزامهارترد یادگیری و با که با آشنایی بیشتر معلمان با این رویکشود می شده است. پیشنهاد

 .ندکپیدا  شوند، افزایشرد در مقاطع ابتدایی و متوسطه ارائه میکه مطابق با این رویکهایی آن، تعداد طرح درس
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از  کرونا یپاندمدر دوران  ییدوره ابتدا یآموزش مجازهای ها و چالشبررسی آسیب

 پژوهش نظریه مبنایی کشهر یزد: ی ییمدارس ابتدادیدگاه معلمان 

 2حمیده دهقان طزرجانی ،1*محمدامین دهقان طزرجانی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایرانده روانکریزی درسی، دانش، برنامهکارشناس ارشد .۱

 ، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایرانیانسانعلومده کشناسی، دانشارشناسی، روانکدانشجوی  .2

 (madt.1374@gmail.com*ایمیل نویسنده مسئول: )

 

 

 یده کچ

از دیدگاه  روناک یپاندمابتدایی در دوران  دوره یآموزش مجازهای ها و چالشاین پژوهش با هدف بررسی آسیب

 مبنایی یهنظر روش پژوهشاز  یفیک کردیرو، با منظور نیبه اشهر یزد اجرا گردید.  ییمدارس ابتدامعلمان 

د و شیوه هدفمن گیری به دوبودند. نمونه زدیشهر  ییمعلمان مدارس ابتدا پژوهش دانیم. استفاده شد کسیستماتی

و  رفتیانجام پذنفر از معلمان  ۱۹ ه باکبود  افتهیساختارمهین عمیق ، مصاحبههاداده یابزار گردآور. انجام شدنظری 

دگذاری ک تحلیل شد. نتایج یامرحلهسهدگذاری کبا استفاده از  آمدهدستبههای . دادهدیحاصل گردنیز  یاشباع نظر

 رهدو یموزش مجازآهای ها و چالشآسیب نشان داده کبود  ییمبنا هینظرگانه مقوله در ذیل ابعاد شش ۱۴ی از کحا

 یعلّ  طیشرا(، یزمجافرهنگ آموزش محوری ) شامل: پدیده یمیمدل پارادادر قالب  کرونا یپاندمابتدایی در دوران 

موزان آامل دانشک یریعدم درگصحیح محتوا،  عدم انتقالمحتوا،  نبودن چهره در تدریس، عینیبهچهره عدم ارتباط)

 رش و عملییر نگوالدین و تغ -ز آمودانش -م معل جانبهسهدر آموزش، نگرش و انتظارات والدین(، راهبردها )تعامل 

گر همداخل فزاری(، شرایطاافزاری و نرمهای سختای )زمینهزمینه الدین(، شرایطو -ز آمودانش -م از جانب معل

 ومآموزان، محرشای دانجزیره و سطحی گذاری(، پیامدهای )یادگیریاجتماعی، سیاست - ی)محیط اقتصادی، فرهنگ

 . ردیگیشکل مبعدی( کشهروندان ت وجودآمدنبهآموزان از جوّ تربیتی مدرسه، شدن دانش

 مبنایی. یفی، نظریهک ردکرونا، رویک مجازی، دوره ابتدایی، پاندمی آموزش: یدیواژگان کل
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 بیان مسئله 

ه شدل شورهای جهان تبدیکآموزشی مهمی در  رشد و به راهبردحال، درتازه یروندبه  یآموزش مجازنون کاهم

ارتباطات و  واطالعات  یفناور کزیرمجموعه و قسمت مشتر یآموزش مجاز. (Sohrabi et al, 2017) است

ه محور و کمحور، یادگیری برخط، یادگیری شب . یادگیری رایانه(Abdon et al, 2007)است  یآموزش یفناور

تغییرات  بهباتوجه گفت دیبا. (Cheung et al, 2008)ال مختلف این آموزش است کنیز از اش آموزش تحت وب

در  دیجد یفناورو  ارائه خدماتبرای  یمجاز یراهبردهاها و ارگیری سیستمک، اجرا و بهنهیزم نیادر  عیسر اریبس

. این نیاز چند ماهی است به (Georghiou and Roessner, 2000)نیاز اساسی است  کی یریادگیو  سیتدر

چین در دسامبر  ویروس در ووهانروناکاست. اولین مورد  افتهیشیافزا سرتاسر جهاندر  کرونا یماریبدلیل شیوع 

عامل عفونی شناخته شد. در پی  عنوانبه ۱۹ دیکووویروس جدید به نام   2۰2۰و در اوایل ژانویه  اعالم شد 2۰۱۹

، لغو هامدارس و دانشگاه، رعایت فاصله اجتماعی، تعطیلی یخانگ نهیقرنط، یسازمان بهداشت جهانشیوع این بیماری 

 Muthuprasad et)ه توسط کو کرد. بر اساس گزارشی از یونسکاالجرا اعالم عات را الزممراسم و برگزاری اجتما

al, 2020) ه حدود کردند کشور تعطیالت سراسری را اجرا ک ۱۸۶، 2۰2۰سال ، تا پایان آوریل شده استارائه

 ۴رونا، از تاریخ کتأثیر قرار داده است. در ایران نیز بعد از اعالم رسمی اولین مورد ل فراگیران را تحتکاز  7۳،۸٪

 ونیلیممینشور تعطیل اعالم شدند. به دنبال این تعطیلی چهارده و کسراسر  یهامدارس و دانشگاه ۱۳۹۸اسفند 

تدایی و بیش از پنج میلیون آموز در دوره ابدانش هشتصد هزارو  ونیلیهشت مه کنشین شده و نوجوان خانه کودک

لیه ک(. در همین راستا ۱۳۹۹اران، کهم و )اعتدادی کردندیم لیتحص دوره متوسطهآموز در دانش ششصد هزارو 

سته شود کجلوگیری و ش ریگهمه روسیوانتقال  تا از زنجیره انجام شدخط صورت برنیز به یآموزش یهاتیفعال

(Maison et al, 2021) یفیت آموزش اهمیت بسیار زیادی دارد و باید بازدهی مشابه با ک. در این نوع یادگیری

آوردن دسترسی برابر به آموزش، تضمین عدالت، اطمینان از ارائه ، فراهمنی؛ بنابراهای سنتی قبلی داشته باشدروش

های شی دقیق با جدیدترین فناوریمطالب آموزشی مبتنی بر نیاز، تعامل فراگیران از طریق پشتیبانی آموز موقعبه

آموزش  کیاصل دموکراتحل استقرار اتالیزور تغییر و همچنین راهک عنوانبهتواند یبی میکآموزش برخط یا تر

ها گرفتن زیرساختنظربرای تحقق این هدف بدون در (.(Bordoloi and Das, 2021ل تلقی شود ک کی عنوانبه

و تعطیلی  خانه ماندندر  نامطلوب یامدهایپهای آن دشواری بسیار زیادی وجود خواهد داشت. نظر به و چالش

برای ادامه  یمتعدد ماتیتصم گوناگون یکشورهادر  (Brazen dale et al , 2017)آموزان آموزش برای دانش

آموزش ار بر روش کبود. در ایران نیز اساس  یآموزش مجاز . عمده تصمیمات بر استفاده از فضایگرفته شدآموزش 

آموزش و تجربه آن در  نشده بود نون در مدارس ایران تجربهک. این روش تاقرار گرفتدور  و آموزش از راه یمجاز

از قبل ایجاد نشده و به  یآموزش مجاز(. در ایران بستر الزم برای ۱۳۹۹بود )رضایی،  اندک اریبسنیز در حد  یعال

است تغییرات در  الزم به ذکرالت بسیار متعددی مواجه شده است. البته کاین جهت آموزش در سرتاسر ایران با مش

است )اعتدادی  های آموزشی نیز شده، اما منجر به نوآوریکرده است جادیارا  هاییچالشها و آسیب هرچندآموزش 

های تواند گزینهاز دیدگاه معلمان می یآموزش مجازها و تجربه زوم بررسی این چالش، لنی؛ بنابرا(۱۳۹۹اران، کو هم

 ریزان قرار بدهد.  در اختیار مدیران و برنامه یآموزش مجازمتعدد و اثربخشی را برای بهبود 
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 پژوهش پیشینه

(Yang, 2021)  آموزاننشه داکگزارش نمود « بررسی تجارب یادگیری آموزش آنالین»در پژوهش خود با عنوان 

 ی دارند.قه بیشترهای حضوری عالالسکهای بر خط تعامل و ارتباط چندانی برقرار ننموده و به حضور در با آموزش

های سالکشتند، اگر حق انتخاب داهای بر خط را دوست داشته امّا پذیری در آموزشاگرچه آزادی عمل و انعطاف

 دادند.حضوری را بیشتر ترجیح می

(Maison et al, 2021)  هن در طول همآموز در آموزش آنالی، نگرش و آگاهی دانشکادرا»در پژوهشی با عنوان-

دارد.  ره خوبی قراالیف در ردکآموزان از انجام بر خط ت، نگرش و آگاهی دانشکه درکنشان دادند « ۱۹ووید کگیری 

ان بر خط نش صورتبهالیف کت آموزان از انجامها را بر آگاهی دانشات و نگرشکاز ادرا یتوجهقابلاین واقعیت تأثیر 

بر خط  صورتبهالیف کآموزان از انجام تآموزان بر آگاهی دانشو نگرش دانش کدرصد از در 5/7۰دهد. این تأثیر می

را  الت جدیدیکبه آموزش بر خط مش چهرهبهچهرهه تغییر در روش آموزش کشود. اما این در حالی است اثبات می

وزش و زان از آمآموداشت دانشه برکرده است. نتایج نشان داد کآموزان نیز ایجاد ه برای دانشکبرای معلمان بل تنهانه

ر زان انتظاآموانشدنند. کدهندگان از آموزش بر خط احساس ناراحتی میثر پاسخکیادگیری بر خط متنوع است، اّما ا

 جام دهند.را مانند گذشته ان رودرروپایان یابد تا بتوانند یادگیری  یزودبهگیری دارند شیوع همه

(Warlenda et al, 2021)  دایی مدارس ابت برداشت والدین از اجرای آموزش از راه دور در»در پژوهشی با عنوان

م در خانه بود. هدر شیوه تدریس بر خط آن  هاییچالشالت و کشه مکردند کعنوان « ۱۹ووید کدر دوران شیوع 

رسد سیستم ر میدرصد بوده است و به نظ ۴/7۳ه بیشترین میزان یادگیری از طریق تلفن همراه کنتایج نشان داد 

وری فنای بر یری مبتنهای یادگآموزان و والدین را با استفاده از سیستمتواند معلمان، دانشآموزش از راه دور می

 .اطالعات در خود جای دهد

 

 های پژوهش هدف و پرسش

از  روناک یپاندمدوره ابتدایی در دوران  یآموزش مجازهای ها و چالشهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آسیب

 دیدگاه معلمان این دوره است. 

 های پژوهشپرسش

 چیست؟ کرونا یپاندمدوره ابتدایی در دوران  یآموزش مجازهای ها و چالشپدیده محوری آسیب

 روناک یپاندمان دوره ابتدایی در دور یآموزش مجازهای ها و چالشننده پدیده محوری آسیبکشرایط عّلی ایجاد

 ؟اندکدام

 ناکرو یاندمپدوره ابتدایی در دوران  یآموزش مجازهای ها و چالشراهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیب

 ؟اندکدام
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ه ابتدایی دور یآموزش مجازهای ها و چالشمواجهه با پدیده محوری آسیب ای اثرگذار بر راهبردهایشرایط زمینه

 ؟اندکدام کرونا یپاندمدر دوران 

دوره  یوزش مجازآمهای ها و چالشگر محیطی اثرگذار بر راهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیبشرایط مداخله

 ؟اندکدام کرونا یپاندم ابتدایی در دوران

ر دوران بتدایی ددوره ا یآموزش مجازهای ها و چالشپیامدهای حاصل از راهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیب

 ؟اندکدام کرونا یپاندم

 

 های( پژوهش )روش

ز ا کرونا یندمپادوره ابتدایی در دوران  یآموزش مجازهای ها و چالشه در پژوهش حاضر به آسیبک جاییاز آن

موزش آاین نوع  ترربخشتواند موجب توسعه، بهبود و استفاده اثدیدگاه معلمان این دوره پرداخته شده و نتایج آن می

وش رو « یفیک»رد پژوهش حاضر کرویاست. « اربردیک»توسط معلمان شود این پژوهش از نظر هدف از نوع 

اده ی بر استفنظریه مبنای کطرح تحقیق سیستماتی. است کاز نوع سیستماتی« نظریه مبنایی» مورداستفادهپژوهش 

رگان، ید دارد )بازکتأ« زینشیدگذاری گک»و « دگذاری محوریک»، «دگذاری بازک»ها از طریق از مراحل تحلیل داده

بود. « ۱۳۹۹-۱۴۰۰معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی »پژوهش حاضر  موردمطالعهمیدان  (.۱۳۸۹

روش و در واقع ابزار . پذیرفت نجاما« نظری»و  «هدفمند»گیری به دو شیوه ی پژوهش حاضر نمونهدر راستا

یه معلمان لک»است. جامعه پژوهش شامل « یافتهساختارمصاحبه عمیق نیمه»ها در این پژوهش گردآوری داده

این پژوهش اهمیّت دارد این  نندگانکتکبود. آنچه در انتخاب شر« ۱۳۹۹-۱۴۰۰ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 

ر اربرد آموزش مجازی دکهای دیده محوری در چالشصورت مستقیم با په بهکنیم که افرادی را انتخاب کاست 

 اساسنیبراشند. افی در اختیار داشته باکآن اطالعات  بادررابطهها و تدریس خود مواجه شده باشند و السک

ش حاضر رده است. در پژوهکاستفاده « محور کمال»گیری هدفمند پژوهشگر در مطالعه حاضر از روش نمونه

ازی رشی از تدریس مجهای بهای برتر در جشنوارهه حائز مقامکنفر از معلمان شهر یزد  ۱۶ها بر روی تعداد مصاحبه

 لیوتحلهیتجزدیگر صورت پذیرفت. روش  مصاحبه ۳برای اشباع نظری  وپرورش شده بودند انجام شد وآموزش

شده از های انجاماست. برای تحلیل محتوای مصاحبه« بندیمقوله»و « دگذاریک»ل کها در این پژوهش به شداده

شده است. ین استفادهوربکرد استراوس و کگذاری باز، محوری و گزینشی مطابق با رویدک یامرحلهسهفرآیند 

ا ی« پایایی»مچنین برای رسیدن به هاست. « سوسازیسه»ها در این پژوهش عتبار دادهیا روش تعیین ا« روایی»

 فن»و « های تحلیلیمقایسه»، «تی بودن پژوهشکمشار»، «تطبیق توسط اعضا»های مرسوم از فن یریپذنانیاطم

 شد. استفاده« ممیزی
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  هاافتهی

هایی و جمالت و ایده شد یبررسدوباره  شده ادهیپهای مصاحبهدگذاری گزینشی و فرآیند تلفیق، متن کدر فرآیند 

آمده، مفاهیم دست. بر اساس روابط بهگرفتند قرار موردتوجههای اصلی و فرعی بودند ه بیانگر ارتباط بین مقولهک

ها و یباز آس ییابتدا مدارس معلمانو تجربه  شد دادهدیگر پیوند کدگذاری باز، محوری و گزینشی به یکحاصل از 

 ۱ل شماره کمفهومی در ش مدل کی صورتبه کرونا یپاندمدوره ابتدایی در دوران  یمجاز آموزشهای چالش

 .دیگرد منعکس

 : الگوی پارادایمی پژوهش1شکل 

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

آموزش های دارند تا با شناسایی و رفع موانع و چالش نیبر ا یسعنیز  ایدن ینظام آموزشمتولیان  و متخصصین

ه بر اساس کته حائز اهمیت این است کهای آن بردارند اما نسازی چالشگامی مؤثر در جهت تعدیل و خنثی یمجاز

در  نی؛ بنابراشود واقع مورد غفلتاست و نباید  سیو تدر یریادگییند آها، معلم عامل اصلی در فرثر آنکنظر ا

از دیدگاه  کرونا یپاندمدوره ابتدایی در دوران  یآموزش مجازهای ها و چالشحاضر تالش شد تا آسیب پژوهش

. بر اساس نظر ابدی شیافزا یآموزش مجازارایی کوری و اوی شود تا اثربخشی، بهرهکمعلمان مدارس این دوره وا

ه در اثر ک شدهییشناساپدیده محوری در این پژوهش  عنوانبه یفرهنگ آموزش مجازنندگان پژوهش کتکشر

امل ک یریعدم درگصحیح محتوا، عدم انتقال  ،محتوا نبودن چهره در تدریس، عینیبهچهره عدم ارتباطعلّی ) شرایط

-ه در طی تحلیل دادهک یانهیزم طیشرا. از جمله ردیگیشکل م( آموزان در آموزش، نگرش و انتظارات والدیندانش

گر بود. شرایط مداخله (یافزارنرمو  یافزارسختهای )زمینهشامل دو مقوله  دست آمدها به حاصل از مصاحبه های
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-بود. همچنین راهبرد گذاری(اجتماعی، سیاست - )محیط اقتصادی، فرهنگیاین پژوهش نیز مشتمل بر سه مقوله 

والدین و تغییر نگرش و  -ز آمودانش -م معل نبهجاسهتعامل های اثرگذار بر روی پدیده محوری این پژوهش شامل )

های های مصاحبهاست و در نهایت پیامدهای حاصل از تحلیل داده والدین( -ز آمودانش -م عمل از جانب معل

آموزان از دانش شدن آموزان، محرومای دانش)یادگیری سطحی و جزیرههای نندگان پژوهش شامل مقولهکتکشر

 بود. بعدی(کت شهروندانوجودآمدن بهجوّ تربیتی مدرسه، 
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 - یهای علوم اعصاب شناختای بین یافتهمغز اجتماعی در یادگیری ریاضیات: چرخه

 جتماعی و تجربه زیسته آموزش مجازی ریاضیاتا

 اعظم طاهرخانی

 وپرورشآموزشدبیر ریاضیات  دانشگاه خوارزمی، تیوتربمیتعلتری فلسفه کدانشجو د

azamtaherkhani@gmail.com 

 

 

 یده کچ

 هایافتهبین ی ایدر پژوهش حاضر تالش گردیده است تا مغز اجتماعی در یادگیری ریاضیات مبتنی بر ایجاد چرخه

ظور گیرد. بدین من جتماعی و تجربه زیسته آموزش مجازی ریاضیات مورد بررسی قرارا - یعلوم اعصاب شناخت

جازی مر آموزش دهای یادگیری ریاضیات ای پیرامون چالشمبتنی بر روش تحلیل نوروفلسفی تالش گردید تا فرضیه

ال در آموزش مجازی ریاضیات به دلیل فع آموزانشد -آموز دانشو  آموزدانش -م ارتباط معل اساسنیبرامطرح شود. 

ن رد و مجازی شدل در آموزش حضوری نیز وجود داک. اما این مشروستبهرول کای با مشهای آینهنشدن نورون

 - یلسففهای ژوهشپار شدن نقش دقیق این عوامل، به کرده است. برای آشکتر های آن را نمایانآموزش، تنها جلوه

 جربی بیشتری در علوم اعصاب اجتماعی و علوم تربیتی نیاز است.ت

 مغز اجتماعی، آموزش مجازییادگیری ریاضیات، : یدیلکواژگان 
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  بیان مسئله

پس از گذشت حدود سه سال از استفاده ناگزیر از آموزش مجازی در مدارس؛ معلمان و والدین شاهد افت شدید 

ه دالیل این افت را در ریاضیات تحلیل ک آن استآموزان در علوم پایه هستند. پژوهش حاضر بر سطح سواد دانش

و تجربه زیسته پژوهشگر در  2جتماعیا -۱شناختی علوم اعصابهای بتنی بر تلفیقی از یافتهند. این تحلیل مک

 ای متفاوت بنگرد. های موجود در آموزش مجازی ریاضیات را از دریچهتواند چالشتدریس ریاضیات است و می

یند شناخت، حاصل فهم آه فهم فرکمبتنی بر این فرض ه کاست  یشناختعلومای از شاخهعلوم اعصاب شناختی 

پردازد. علوم اعصاب می ۳های ذهنیبه بررسی گسترده شناخت یا پدیده ذهن بر مبنای پردازش نورونی در مغز است

 ,Kästner, 2017; Wixted & Serences)های علوم اعصاب شناختی ی از زیرمجموعهکی عنوانبهاجتماعی 

وشد چگونگی تأثیر حضور که میک، پلی بین علوم رفتاری و علوم اجتماعی بر مبنای علوم اعصاب است (2018

وح های نورونی توضیح دهد و سطانیسمکی یا تخیلی دیگران بر بروز رفتار شخص را بر مبنای فهم و تبیین مکفیزی

مفهوم مورد توجه در این حیطه دانشی است  ۴"مغز اجتماعی"دیگر بپیوندد. کمختلف تبیین رفتار اجتماعی را به ی

ز است. این سیستم در تعامالت اجتماعی و به کمغز متمر 5"ایهای آینهسیستم نورون"ی از سطوح خود، برکه در یک

. از (Ward, 2019)و فهم قصد و هدف شخص مقابل حائز اهمیت است  کدر در چهرهبهچهرهویژه تعامالت 

و بدنمند  (Opfer, Kim, & Qin, 2018; Saxe, 2018)ه یادگیری ریاضیات امری اجتماعی کآنجایی 

(Tucker & Johnson, 2020; Wasner, Moeller, Fischer, & Nuerk, 2014) توان مبتنی است؛ می

 های یادگیری مجازی ریاضیات پرداخت.های علوم اعصاب اجتماعی به تبیین چالشبر یافته

 

 پژوهش  سؤاالت

در  هاییچالشه چها پیرامون مغز اجتماعی و تجربه زیسته آموزش ریاضیات، ای بین یافتهمبتنی بر ایجاد چرخه

 یادگیری ریاضیات با استفاده از آموزش مجازی وجود دارد؟

 مجازی و حضوری وجود دارد؟ صورتبهی در یادگیری ریاضیات، کهای مشترچه چالش

 

 

 

                                                           
1. Cognitive neuroscience 

2. Social neuroscience 

3. mental 

4. Social brain 

5. Mirror neurons system 
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 نظری   چارچوب

لوم های عحاصل از پژوهش یارشتهانیمهای ه یافتهکبنیادین است  یشناختروشپژوهش حاضر مبتنی بر این فرض 

ین یرد. بر اساس احاصل از تجربه زیسته پژوهشگر قرار گ شخصاولهای نار یافتهکتواند در شناختی میاعصاب 

ظری ت. فرض نهای یادگیری ریاضیات را هم از منظری فلسفی و هم از منظری تجربی نگریستوان چالشتلفیق می

 ه از پیشکی باشد ننده نواقصکارکاند آشتوه تغییر شرایط آموزش و یادگیری میکبنیادین این پژوهش نیز این است 

 گر نشده است.موجود بوده است اما در سطح آگاهانه بر معلمان و مربیان جلوه

 

 پژوهش  روش

رد، روش تحلیل کردی طبیعت گرایانه است. مبتنی بر این رویکیفی و بر مبنای رویکهای این پژوهش از نوع پژوهش

های ای از پرسشهای علوم اعصاب را بر گسترهنوروفلسفه تأثیر یافته»است. نوروفلسفی مورد استفاده قرار گرفته 

ن کهای علوم اعصاب شناختی مم. نتایج پژوهش(Churchland, 2017, p. 72)« ندکاش میکنکسنتی فلسفی 

ز که یادگیری در مرکبر این باور است  ۶کالرکی بهبود یادگیری ریاضیات ارائه دهد. های جدیدی برااست بتواند راه

های علوم اعصاب شناختی می می از آن دارند و یافتهکمسائل تربیتی قرار دارد. با این وجود فیلسوفان تربیت فهم 

. بر این اساس روش تحلیل نوروفلسفی مورد توجه پژوهش (Clark, 2009)ند ک کمکتواند به فهم بیشتر آن 

های علوم از یافتهای معتبر در بستر وب، های دادهمندی از پایگاهبهرهها نیز مبتنی بر است. دادهحاضر قرار گرفته 

 اعصاب شناختی و اجتماعی و مبتنی بر تجارب زیسته تدریس ریاضیات استخراج گردیده است. 

 

  هاافتهی

-ه جنبهکاری انسانی است کدانش و همالسِی تولید کهای لکدر ش آموزاندانشیادگیری ریاضیات نیازمند درگیری 

ه به خلق و تحول دانش ریاضیاتی کاست  آموزدانشعمل پیوسته معلم و  اساسنیبرارهنگی دارد. ف - یای تاریخ

بین ذهن، بدن و  کتیکه حاصل دیالکاست  7شناخت جسمانیگردد. فهم ریاضیات نوعی منجر می آموزاندانش

یابد ار و عمل اجتماعی انسان تحول میک واسطهبهاست. این شناخت  دهیتندرهمهایی هویت عنوانبهجهان 

(Radford, 2014).  دانش آموز و -الس درس مورد نظر است: ارتباط معلمکاز این رو دو نوع ارتباط اجتماعی در

  دانش آموز.-ارتباط دانش آموز

های از ستون ۹امکو استح ۸بازخورد خطاه توجه، درگیری فعال، کاست  های علوم اعصاب شناختی نشان دادهیافته

و  کوچکامواج  صورتبهند این اطالعات کبه حقایق ریاضی جدید توجه می کودکه کیادگیری هستند. هنگامی 

                                                           
6. Clark 
7. sensuous cognition 
8. error feedback 
9. consolidation 
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را به  کوچکز، عمق پردازش، هشیاری و آگاهی، این امواج کروند و توجه، تمرمغز می ۱۰پیشانیمیانی به قشر پیش

رساند. این درگیری فعال نیازمند برانگیخته شدن حس می ۱۱امپکرده و به هیپوکسونامی نورونی تبدیل  کی

میراند. یادگیری بدون اوی اصیل را میکنجکهای شناختی این کمبود محرکاست.  کودکدر  ۱2اوی معرفتیکنجک

های آرام، ه پردازشکشود ب میام یادگیری نیز سبکاستح دهد.دریافت بازخورد مناسب نسبت به خطاها رخ نمی

 شدتکه به ار تبدیل شود تا نواحی پیش پیشانی مغزکهای سریع، ناآگاهانه و خودآگاهانه و نیازمند تالش به پردازش

 ,Dehaene) های جدیدتر باز شوددر هنگام یادگیری مفاهیم جدید درگیر است، آزاد شده و جایی برای فعالیت

ند. اثر این ارتباط بر کهای یادگیری اثر میدانش آموز چگونه بر این ستون-ه ارتباط معلمکحال باید دید . (2020

ام را با توجه به نقش ناحیه کای و اثر آن بر بازخورد خطا و استحهای آینهتوجه و درگیری فعال را با توجه به نورون

 رد.  کتوان تبیین پیش پیشانی مغز در یادگیری می

ات دیگران را کای، فعالیت آنها در حین مشاهده عمل است. در این حالت، آنها حرهای آینهویژگی نورون نیترمهم

از آنجایی . (Mazurek & Schieber, 2019) نندکنش را فهم کدهند تا قصدمندی پنهان مورد فرانگری قرار می

 نقش دارند، همدلی، نظریه ذهن و آگاهی ۱۳های روانشناختی مانند فهم عملای در تبیین پدیدههای آینهه نورونک

(Venezia & Hickok, 2010) ند. نوع کیادگیری اثر تواند بر ایجاد توجه و درگیری فعال برای فعالیت آنها می؛

ه آیا کای باشد. اما پرسش اینجاست های آینهننده فعالیت نورونکتواند تسهیل ارتباط معلم و دانش آموز نیز می

 ند؟کتواند این فعال شدن را تسهیل آموزش مجازی می

ند و کها را فعال نتواند این نورونمی یدوبعدتصویر در فضای  که گاهی دیدن یکها نشان داده است برخی پژوهش

(. ۱۳۸۹به انسان است )ریتسوالتی و اندرسون،  کی محرکی فیزیکها نیاز به نزدیاین نورون شدنفعالگاهی نیز برای 

ه کای در آموزش مجازی است. هنگامی های آینهامل نورونکی از عوامل افت یادگیری ریاضیات، فعال نشدن کی اساسنیبرا

تواند در ایجاد از عمل معلم دارد و این تجربه می شخصاولای تجربه آموزدانششوند؛ معلم فعال می ها با دیدن عملاین نورون

 آگاهی مؤثر باشد و شرایط ایجاد توجه و درگیری فعال او را فراهم آورد.

قشر پیش پیشانی  ام در یادگیری ارتباط تنگاتنگی با میزان تحول ناحیه پیش پیشانی مغز دارد.کاما بازخورد خطاها و استح

ه مدارهای عصبی آن در طول زمان طوالنی تحول آدمی از نوزادی تا کانسان است  فردمنحصربهردهای کارکان کم

. به دلیل انعطاف پذیری باال و نقش این قشر در (Dehaene, 2011)یابند بزرگسالی به صورتی تدریجی سامان می

 ,Blakemore & Frith, 2005; Dehaene)یابد ه نوع آموزش بسیار اهمیت میکر سطح باالی انسانی است کتف

 ,Piazza, De Feo, Panzeri)عات نامرتبط نیز در این قشر قرار دارد انیسم بازداری از اطالک. م(2020 ,2011

& Dehaene, 2018) توانند از سطح قضاوت اجتماعی و توان پیش بینی و ان و نوجوانان نمیکودک. بر این اساس

امل از اطالعات نامرتبط، به شایستگی برخوردار باشند. در نتیجه نیازمند دریافت کبرنامه ریزی بلند مدت و بازداری 

                                                           
1 0. prefrontal 
1 1. hippocampus 
1 2. epistemic curiosity 
1 3. understanding the action 
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ی تر است زیرا یادگیربازخوردهای هیجانی از سوی معلمان هستند. به ویژه درباره یادگیری ریاضیات این امر نمایان

 دشوار است و نیاز به ارتباط مؤثر دانش آموز با معلم وجود دارد. آموزاندانشبسیاری از مفاهیم ریاضیات برای 

 & Venezia) ای قابل تبیین استهای آینهه بر اساس نورونکاست  یشناختروانهای ترین پدیدهی از مهمکردن یکتقلید  

Hickok, 2010) . گذارد.آنها اثر میشود و بر یادگیری گر میجلوه آموزاندانشاین پدیده به همراه همدلی، در ارتباط بین  

ز به وحدت ای مغیستم آینههای هیجانی دیگران در جریان یادگیری، توسط سنشکتی و واکاز اعمال حر آموزاندانشات کادرا

(. ۱۳۸۹والتی و اندرسون، بفهمد )ریتس شخصاولتجربه  عنوانبهتواند آنچه دیده یا حس شده است را رسند و مغز میمی

 م است. کدر آموزش مجازی بسیار  شخصاولان ایجاد این تجربه کام

ه زیسته ه و تجربتوان مبتنی بر مباحث مطرح شدهای بیشتر؛ آنچه در پرسش دوم مطرح شد را میبا وجود نیاز به پژوهش

الش مهمی چیات، ضپژوهشگر در آموزش ریاضیات پاسخ گفت. ایجاد همدلی مبتنی بر بعد اجتماعی و بدنمندانه یادگیری ریا

الس کر دانشی د تر شده است. بدون ایجاد اجتماعه در آموزش حضوری نیز وجود دارد اما در آموزش مجازی نمایانکاست 

 رد.کتوان فضای یادگیری مؤثری ایجاد حضور دیگری باشد نمی که مبتنی بر ارتباطات متقابل و درکدرس 

 

  ها، بحث و پیشنهادیریگجهینت

وعی نر مغز اجتماعی باست تا مبتنی  آموزاندانشی بین معلم و کریاضیات نیازمند ارتباط مؤثر فیزییادگیری 

تن مغز اشیه رفام باشد ایجاد گردد. به حکه دارای عناصر توجه، درگیری فعال، بازخورد خطا و استحکیادگیری 

امل ق این عوآن باشد. بررسی دقی یناکارآمدی از عوامل مهم کتواند یاجتماعی در آموزش مجازی ریاضیات می

 جربی بیشتر است. ت - یهای فلسفنیازمند انجام پژوهش

ول بهره ها برای رشد و تحتواند از همه ظرفیتهای حضوری میالسکدر  آموزاندانشه مغز اجتماعی کاما باید دید 

همدلی و  ر، استدالل،کوانایی تفتاالی با سطوح ب یآموزاندانش تیترب بابه این موضوع معادل است  دادنتیاهمببرد؟ 

 قضاوت اجتماعی.
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 یدهکچ

تا  دهدیمان کام هاآنه به ک اندکردهابداع  یو فنون هاروشخود،  سال صدکیبیش از  یمدارس، در طول پیشینه

و جوامع مختلف، به  هافرهنگ، در هاآموزهنند. این کان و نوجوانان خلق کودک «ییادگیر» یبرا ییهاتیموقع

 کمشتر یتجربه ده است. اما، در حال حاضر،دا یرده و به مدارس ماهیت متمایزکبروز پیدا  یمتفاوت یهاشکل

بیه دیـگر شکجهان به ی سرتاسررا در  آموزاندانشمعلمان و  یبرا یرونا شرایط یادگیرکویروس  یریگهمه یجهان

 کمکید جد یهاناک، راهبردها و امیمسائل یادگیر یدرباره یبه بازاندیش تواندیم کساخته است و این حس مشتر

ه کشده است  ی، سعیکیترونکال یهایریادگی هایچالشو  هافرصتات و یات و جزئیلک بهباتوجهن مقاله یند. در اک

 بهاتوجهب یمجاز یهاآموزشه کد یم رسیجه خواهین نتیت به ایشود و در نها یشناختی در این باره بررس یهاآموزه

 یهاآموزش»نار کر ده دارند هنوز هم ک یو نواقص هایکاستو تمام  انددادهه ارائه ک یاگستردهتمام خدمات 

 «ملکم» یو مجاز یحضور یهاآموزشنند و در واقع ک یرا متوجه جامعه علم یشتریت بیموفق توانندیم« یحضور

 .گر خواهند بودیدکی

 شناختی یهاآموزه، هاچالشو  هافرصت، یکیترونکال یهارسانه، یآموزش مجاز: یدیلکواژگان 
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 بیان مسئله

را شاهد است  کنندهرهیخار یگسترش و جهش بس کیه هر پنج سال، ک، بلصدساله علم بشر نه هر ک ییایدر دن

ت یرثکا یزندگ ریناپذییاجد، جزو ینولوژکبه استقبال دانش نو رفت. امروزه استفاده از ت یسنت یهاقالببا  توانینم

 تواندینمشر بوده است ه خود محصول گسترش دانش بک ینولوژکن تیا مطمئنا . باشدیم یجوامع بشر اتفاقبهب یقر

ا و یمزا ،یکیترونکال یاهیریادگیجامع از  یفیم، ضمن ارائه تعرین مقاله بر آنیدر ا ؛ لذام نباشدیدر انتقال دانش سه

، یکیترونکا الی یس مجازیتدر(. ۱۳۹۸)شعبانی و محمودی،  مینکان یش رو را بیپ یدهایو تهد هافرصتب و یمعا

نترنت است. یا ژهیوبه یاانهیرا یهاشبکهو  یل ارتباطیو از راه وسا یارتباط یهایفناوربر وب  یمبتن یآموزش

 یهاکتابخانه و یرحضوریغردها از جمله آموزش کاربردها و عملکع از یوس یامجموعهشامل  یاصطالح آموزش مجاز

 (.۱۳۹7و عطاران،  یسراجاست ) یکیترونکال

 - یاددهی یندهایآبر آموزش و فر یادیز یهابینشه فراز و ک شودیمخچه معاصر آموزش، مشخص یبه تار یبا نگاه

 یهاوهیش ،یآموزش یش تقاضاین افزایو همچن یدانش و فناور یه با گسترش مرزهاکمترتب بوده است  یریادگی

با  یکیترونکال یهایریادگیو  یمجاز یهاآموزشو به طور حتم  باشدینمروزافزون بشر  یازهاین ی، پاسخگویسنت

به طور  توانندینم یسنت یهاآموزش، نیقیبهقطع  .ازها باشندین نیا یپاسخگو توانندیمبشان، یا و معایتمام مزا

 یمانو ز یانکعاد مدر اب یریادگی یندهایآآموزش و فر دهندهگسترشن یو همچن یآموزش یازهاین یامل، پاسخگوک

 وشعبانی ) پوشش داده شده است یتوجهقابلتا حد  یکیترونکو ال یمجاز یهاآموزش لهیوسبهن مهم یه اکباشند 

 (.۱۳۹۸محمودی، 

نون کا اه دور هم. آموزش از ردهدیمالس را ک یکیزیط فیخارج از مح یریادگیبه انسان قدرت  یکیترونکآموزش ال 

س یرد تدیجد ابداع روش نترنت منجر بهین نوع آموزش با ایب ایکج است، اما تریا متداول و رایه در دنکاست  هاسال

و  یازت آموزش مجیرونا اهمک یماریوع بیام شی(. در ا۱۳۸2،یمحمدموحد شده است ) یبه نام آموزش مجاز

است، و  ان از قبل شدهدوچند یتوسعه فرصت آموزش از راه دور و آموزش مجاز یالزم برا یهارساختیز کردنفراهم

از  هنترنت با استفادی، اتصال به اباشدیم آموزاندانشن معلمان و یله در بین وسیترهوشمند در دسترس یگوش

ن زاین میترشیب یاجتماع یهاشبکه ز استفاده ازیو ن ینات درسیاطالعات و تمر یجستجو یهوشمند برا یگوش

ا ین یس آنالیدرتان که امکوجود دارند  ییافزارهانرمداراست؛ ناگفته نماند  آموزاندانشان معلمان و یاستفاده را در م

تلزم گر مسید یگان و برخیرا افزارهانرمن یاز ا یبرخ کنندیمرا فراهم  یمجاز یهاکالسا همان ین یمدرسه آنال

 .(۱۳۹۹لنجی، رد )موالئی قوک یدرس را طراح کیبا استفاده از آنها تدریس  توانیمه کنه هستند یپرداخت هز

 صورتو بهنترانت، ینترنت، ایمانند ا ییهاشبکهق یانه و گوشی هوشمند، از طریرا کمکبه  یدر آموزش مجاز

لم و. . . ارائه یر، متن، فیبا استفاده از صدا، تصو یدرس یهابرنامه ی، محتواگریدعبارتو به شودیمانجام  یاچندرسانه

 یهارساختیزمبود کاز:  اندعبارتران وجود دارد یدر ا یه بر سر راه آموزش مجازک یهایچالش نیترمهم. شودیم

ار ک، محدود بودن مدرسان راغب به یکیترونکال یه محتوای، لزوم تهیاانهیرااز مخاطبان به سواد ی، نیو مخابرات یفن
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و مناسب، نبود ارتباط  دهیدآموزش یانسان یرویاطالعات، نبود ن ینه فناوریدر زم یگذارهیسرماطه، لزوم ین حیدر ا

 (.۱۳۹۶)جانقربان، ... و  آموزدانشن مدرس و یب چهرهبهچهره

 یرزهاا در گسترش متق دهد یع علم و دانش تطبیرات سریی، خود را با تغستیبایم، بشر ین وضعیدر چن هرحالبه

ا بمهم جز  نی. اعقب نماند یکینولوژکرات تییع تغیر سرین سیست، حداقل همراه باشد و از ایم هم نیاگر سه یعلم

دن یورده با درنکور است و از راه د یکیترونکال یهاآموزشارها، کراه نیتریاصلاز  یکیست؛ ین ریپذامکانآموزش، 

رده است. کفراهم  یانکمدر هر زمان و  انیمتقاضهمه  یرا برا یریادگیط یشرا با  یتقر، یانکو م یزمان یهاتیمحدود

ه کست یتمان نکقابل  ندگان علم و دانش قرارداده است؛ اگرچهیجو یش رویرا در پ ینادر یهافرصت هاآموزشن یا

ادن و داهش کب و یعامدات و یآن و مقابله با تهد یهاتیمزش یبا افزا توانیم ؛ لذاهمراه داردز به ین یداتیتهد

فراهم  تریکاربردو  ترآسان، ترساده، ترمدرن، ترجذاباتر، یهرچه پو یهاآموزش یط را برایآن، شرا رساندنحداقلبه

 .(۱۳۹۸شعبانی و محمودی، ) ردک

 

 یانقالب آموزش

 داده رخ، انقالب یشآموز یندهای، در فرآچهار مرحله ی، طیاشب کیدگاه اریو برگرفته از د یلک یبنددسته کیدر 

ست و یز نیمه چه یریادگیگر خانه، محل یه دکده شد یجه رسین نتیه به اکبود  یزمان ین انقالب آموزشیاست؛ اول

 در ستیبایمت اس یرون از خانه الزم و ضروریب یایدر دن یزندگ یه براک یموارد ژهیوبهاز آموزش  یبخش مهم

 از خانه، انجام تریرسم مراتببهه در آن آموزش کشد  یتب و مدرسه، محلکل، مکن شیرون از خانه انجام شود. بدیب

موزش در ه آک یه شخصکنیا یجابهگر یگفتار را گرفت و د یجا ینوعبهه نوشتار، کبود  ین انقالب، زمانی. دومشدیم

ل شد و شده منتق به متون نوشته هایریادگیاز  یصرف بپردازد، بخش یا مدرسه را بر عهده دارد به سخنوریتب کم

ان شکهکآن را  توانیمه کن انقالب یرد. سومکن کز ممیتب و مدرسه نکر از زمان حضور در میرا در غ یریادگی

ج دانش ست. گستره روااتوب کانبوه منابع م دین چاپ و تولیبه اختراع ماش شودیمرد مربوط ک یگذارنام یگوتنبرگ

ل گرفت، که شک ینقالبن اینبود. چهارم سهیمقاقابلخ قبل از خود یدر تار یچ زمانیاختراع، با ه نیبعدازاتوب کم

ت، جم اطالعان حیشترین بکن زمان ممیمترکنترنت پا به عرصه وجود گذاشت و در یه اک شودیم یمربوط به زمان

 ... طالعات وه تحت عنوان عصر ارتباطات، عصر اکاست  ین همان انقالبیرد؛ اکدا یارسال پ افت ویت دریقابل

 (.۱۳۸۴)منتظر،  شودیم یگذارنام

، و دانش یانرژ عنوانبهن عصر، اطالعات یا یهکموتور محر عنوانبهانه یه راکاست  یژگیشامل چند و یعصر اطالعات

ه کم، همان است یردکاد یعصر اطالعات از آن  یبراکه  هایژگین وی. اشودیمان ین عصر بیراهبر ا عنوانبه یو آگاه

ان یه جرکنیهمگان است و ا موردتوجهن روزها یو ا شودیم یجهان یدهکا ظهور دهیشدن جوامع  کوچکباعث 

اطالعات  یه از فناورک یفیاز تعار یکینجا ی. در ارودیمات جامعه به شمار یح یان اصلیشر یاطالعات به مثابه

ه ک، شبافزارنرم، افزارسخته با استفاده از کاست  یاز فناور یاشاخهاطالعات  یه فناورکن است یرد اکان یب توانیم



 

367 
 

، مبادله، ییجاجابهت یریر، انتقال، مدییره، تغیذخ یهانهیزماربرد داده و پردازش آن را در کمطالعه و  فکر افزارافزار و 

 (.۱۳۸۴)منتظر،  سازدیم ریپذامکانار کخود ییآمادادهنگ و یچیینترل، سوک

 

 یمجاز یفضا

 انیره در جک یزیوجه تما نیو بدون شک نخست شودیم فیو تعر فیبا مفهوم مکان توص سهیفضا معموال  در مقا

 یواقع یت که مانند قضااس یواقع یاز زندگ یدوم یعنوان فضابه یمجاز یمکان و فضا برجسته است. فضا سهیمقا

 تیوضع الت،یطح تحصسمانند عرف،  یتلفاز عوامل مخ یواقع یمانند فضافرهنگ به نیفرهنگ است. ا ازمندین

 یاجتماع یهاشبکه یاست که از سو یفرهنگ ،یمجاز ی. منظور از فرهنگ فضاشودیم یناش رهیو غ یاقتصاد

 بارنینخست یبرا یمجاز یصطالح فضا. ایخبر یهاتیمانند سا یمجاز یفضا یجد یهانه بخش شودیم لیتحم

 انیمیرار گرفت )کرمورداستفاده ق ۱۹۸2در سال  یلیتخ یعلم یهارمان ییاکاناد سندهینو مسبون،یگ امیلیتوسط و

 (. ۱۳۹7 ،یو رحمت زه

 

 رانیدر ا یآموزش مجاز

مدرن است.  یهاوهیشبا  یتخصص یهاآموزشه کست، بلین یبه مجاز یل آموزش سنتی، تبدیهدف آموزش مجاز

ق یراز ط ییزهایچچه  یان ارائهکد امید دین است. بایسن یهمه یو برا کسهمه یآموزش برا یشعار آموزش مجاز

 هبود، نهبت در جهت اناکد از امیرد. باکارائه  یق آموزش مجازیاز طر توانیمه آنها را کوجود ندارد  یآموزش سنت

 نیگزیرا جا یجازمر دارند. آموزش یمبود فراگکل که مشکشورها کاز  یم. بعضینکآنها استفاده  کردننیگزیجا

و معلم  نندکر یالس داکمنطقه  کیر با دو نفر د یدرس ینخواهد بود برا صرفهبهمقرون؛ چون اندکرده یآموزش سنت

ل یکان تشکقطه، امنن یبه دورتر یمعلم پرواز کیو با اعزام  میدار ریفراگم کل تراکران ما مشیبفرستند. اما در ا

 یغرب یشورهاک یآموزش مجاز یران را از رویدر ا ید آموزش مجازیپس ما نبا .امل هستکت یالس با ظرفک

وس و در ید رویران بایدر ا یم، چون هدف ما متفاوت از هدف آنهاست. هدف آموزش مجازینک یبرداریکپ

 یی توسعههانامهبرست. یما جوابگو ن یآموزش سنتستم یمتر است و با سکاناتمان که امکز شود کمتمر ییهارشته

العات ارتباطات و اط یر فناورب یجامع مبتن یهانظامدر استقرار  هادولت هایچالش نیترمهماز  یکی یمنابع انسان

-روزمره یراک یندهایآاز فر یاریدر بس هاسازمان ینیمل بازآفرکارتباطات و اطالعات م یه فناورکاست. همان گونه 

، دولت کیترونک، پست الکیترونک، تجارت الکیترونکال یدارکآن شامل بان یهانمونهه کخود بوده است  ی

 .کیترونکا آموزش الی کیترونکال یریادگی ی. حوزهشودیم ... و کیترونکال

سن ان و کت زمان، میدور از دسترس تا دو دهه قبل است. حذف محدود ظاهربه یهاآرمان شدنییاجرا دبخشینو

به نظر  یبزرگ یهاتیگر محدودیمطرح بوده است. امروزه د دوردست یهاعنوان آرمانه بهکرنده یآموزش گ

استفاده  یاطالعات با ادامه یبر فناور یو مبتن محوردانشجوامع  یمهارت یگسترده یازهایگر نید ی. از سورسندینم

ه کاست  ییهایژگیو یز داراین یاگرچه نظام آموزش سنتست. ین ییقابل پاسخگو ینظام آموزش یسنت یهاروشاز 
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ا، یک) شودیم یاریبس یهایناهنجارو عامل بروز  کاهدیمرا  یریادگی یاثربخش یهایژگیوده انگاشتن آن یناد

۱۳۸۸.) 

 

 ابعاد مثبت و پنهان آموزش مجازی

 اغذ؛ کدر مصرف  ییجوصرفه _

 ؛ شانیهاضعفشدن خجالت از  تررنگکمو  هابچهحفظ بیشتر حریم خصوصی  _

 آفالین؛  یهالمیفرر مطلب در کرار مکفرصت ت _

 ؛ هایماندگعقببیشتر برای جبران  یهافرصت _

 .مطلوب صورتبهالس و جزوه برداری کان ضبط کام _

 

 ابعاد منفی و پنهان آموزش مجازی

 معلمانالف( 

 ؛ آموزاندانشنبود نظارت جدی معلم بر  _

 الیف گروهی؛ کارها و تک یارائه شدنرنگکم _

 الس؛ کدر  هابچهمتر معلم به سطح فهم و یادگیری مطلب توسط کدسترسی  _

 توسط معلمان؛  آموزاندانشالیف کرصد ضعیف ت _

 ؛ شانیهاکالسمعلمان از رصد  شیازپشیباسترس  _

 ؛ آموزاندانشتصنعی شدن ارتباط معلمان با  _

 ؛ آموزاندانششدن اثرات مثبت شخصیت معلم بر  ترکم _

 لم وحده شدن معلم؛ کمت _

 به درس؛  هابچهنقش معلم در توجه دادن  رفتنانیازم _

 الس درس؛ کبه  یدهنظممحو شدن نقش نظارتی جدی معلم برای  _

 شدن معلمان؛  انگارترسهل _

 .مجازیالت چشمی حاصل از تماس مداوم با صفحات کسردردها و مش _
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 آموزاندانشب(

 فرار از درس؛  یهاراه بودندردسترس _

 الس؛ کسر  هابچهردن پنهانی کچت  _

 الس؛کسر  هابچهحضور بدون جدیت  _

 الس درس؛کتاب و جزوات درسی سر ک داشتنهمراهبه هابچهاهمیت ندادن   _

 ساعت و روز بعد؛  یرنامهمداوم و منظم ب ینسبت به بررس آموزاندانش یتفاوتیب _

 الس درس؛ کبرای عدم حضور در  آموزاندانشبیشتر  یهابهانهان کام _

 سلی؛ کالس همراه با کردن یادگیری و حضور در کشروع  _

 ؛ آموزاندانشان برای کو تنوع در م ییجاجابهان کعدم ام _

 ؛ آموزاندانشمضاعف در  یآلودگخواباحساس  _

 ؛ آموزاندانشرر کم یهایپرتحواس _

 حضور خواهر یا برادر دیگر و تداخل امور خانه با امور یادگیری؛  _

 افزایش رفتارهای غیرصادقانه برای توجیه عدم حضورها؛  _

 ؛ نا صادقانهعادت به رفتارهای  _

 ؛ هایکالسهمالمی با کارتباط  شدنرنگکم _

 به همدیگر؛  هابچه کمک یهافرصت رفتننیازب _

 ؛ هابچهپنهان ماندن ضعف درسی  _

 ؛ یتحرککمشناختی ناشی از  یهابیآس _

 نامناسب؛  یهانشستنالت جسمی و ستون فقرات در اثر کافزایش مش _

ا تماعی مؤثر بالم شدن و ارتباطات اجکهیجانات؛ فقدان فرصت هم  کاهش آستانه تحریکشدن و  ترحوصلهیب _

 همساالن؛ 

 ؛ هایانرژو عدم تخلیه  یتحرککماضطراب در اثر افزایش افسردگی و  _

 ؛ آموزاندانشاهش روحیه پرسشگری در ک _
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 نار خانواده؛ کاهش دفعات میل نمودن صبحانه در ک _

 الس؛ کدر  موقعبهعدم جدیت برای حضور  _

 ؛ و یادگیری مطالب هاحلراهدر  هابچهرد کافزایش امتحانات تستی و تستی شدن روی _

 ت؛ با سؤاال اغذکن افزایــش بروز خطا در امتحانات در اثر ارتباط طوالنی چشــم با صفحه مجازی و ارتباط بدو _

 الس؛ کدر  آموزاندانشخوب و اثرگذار  یهاقیتشواهش ک _

 الس؛ کحالجی نشدن مطالب سر  _

 شدن آموزش دروس عملی و آزمایشگاهی؛  دارخدشه _

 با فضای مجازی؛  هابچهانس روزافزون  _

 الت چشمی حاصل از تماس مداوم با صفحات مجازی؛ کسردردها و مش _

ه ی از جلوی صفحکتحر نیترکوچکاز مطلب درسی )با  شانیریادگیالس و میزان کدر  هابچه کتقابل شدید تحر _

 .(دهندیممطلب را از دست  تاپلپ

 

 والدین ج(

 همراهی و دلسوزی بیجای پدر و مادرها در برخی مواقع؛  _

 پدر و مادر؛  یهایامرونهافزایش  _

 افزایش حساسیت پدر و مادر؛  _

 معلم و مدرسه؛  یجابهبچه توسط پدر و مادر  هنگامیببازخواست شدن زودهنگام و یا  _

 دخالت غیرتخصصی پدر و مادر؛  _

 نقش مادری به معلمی؛  بدل شدن مهر و محبت مادرانه و _

 نبود فرصت تجدید انرژی برای مادر؛  _

 (۱۴۰۰نیرو و ناصری نیا، ) .انون مهر و عاطفه خانوادهک عنوانبهخانوادگی در اثر خسته بودن مادر  یهابیآس _
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 ذهنیت ما درباره یادگیری

 توانیمه کسیب یا مداد است  کمانند ی یه دانش چیزک ی؛ گویدانندیمرا برابر با داشتن پاسخ  ی، یادگیریبسیار

فراهم  ی، شرایطیاطمینان از یادگیر یحافظه(، این گروه، برا ی)جعبه قرارداد یاجعبهآن را در دست گرفت و یا در 

همان  واقعا  ه در آن قرار داده شده است کرا  ینند و مطمئن شوند چیزهایکپیدا  یدسترس« جعبه»تا به آن  کنندیم

؟ میاکردهبه آن عادت  یامدرسه یهاسنته ما در کهمین است  ی(! اما آیا یادگیریجا هستند )نظام سنجش یادگیر

ه نیاز داریم این است ک یترین چیزایم، مهممواجه هاآنه در حال حاضر با کمسائل آموزش  حلراه داکردنیپ یبرا

 یه یادگیرک انددادهنشان  یشناختعلوم یهاافتهی .افتدیمچگونه اتفاق  یچیست و در ذهن آدم یه بدانیم یادگیرک

 اندعبارتآشنا باشیم. این فرآیندها  هاآن؛ بنابراین خوب است ما معلمان با افتدیماتفاق  یاز طریق سه فرآیند زیربنای

 یزیربنای که ندیآفر. این سه یو فرهنگ یاجتماع ییندهاآ، فریو عاطف یهیجان ییندهاآ، فریشناخت ییندهاآاز: فر

ما را « رکتف» یشناخت ییندهاآ، اگر فرنی؛ بنابراهستند دهیتندرهم صورتبه شوندیممحسوب  ییادگیر یبرا

، آنچه گریدعبارتبهاست.  یاجتماع - یر ماهیتا  هیجانکه تفکته را در نظر بگیریم کباید این ن حالنیدرع، سازندیم

 .(۱۳۹۹اران، کو هم یتلخاب) وابسته است یاجتماع - یو فرهنگ یهیجان ییندهاآبه فر ردیگیمل کدر ذهن ما ش

 

 یاجتماع - یهیجان - یشناخت یفرآیندها

، تضعیف، غز از طریق تقویتم. در واقع، کندیمرا فراهم  یان یادگیرکمغز، ام یاصل یویژگ عنوانبه، یریپذانعطاف

 یافظهپاسخ، ح یبه بازدار توانیمپایه  یشناخت ییندهاآ. از فرابدییمتغییر  یسلول یپیوندها شدناضافهحذف و 

 یاز سو رفتارها نقش دارند. یدهسازمانو  یزیربرنامهه در تعیین اهداف، کرد کتوجه اشاره  ی، و تغییرپذیریارک

و  یحوصلگیب، یتگمانند برانگیخ یحاالت ذهن یریگشکلمغز مسئول  یعاطف - یهیجان یهاپردازشز کدیگر، مر

ا تجربه ه مک ی، احساساتانددادهنشان  ی، ترس، خشم و ... است. مطالعات متعددیمالل، تحسین، انزجار، مهربان

بر  یشناخت یرآیندهااز ف کهر ی یه حالت هیجانکقرار دارند، به این معنا  یشناخت ییندهاآدر پیوند با فر میکنیم

این  یجربهتبروز و  یبر نحوه یاجتماع - یفرهنگ یهایژگیوـرد آن تأثیر دارد. هم چنین، کعمل یچگونگـ

 ام ی و سرشت انساناست و طبیعت مغز ماهیتا  یاجتماع - یفرهنگ ی. زیرا، رشد امرگذارندیماحساسات تأثیر 

 اساسا ه ذهن که مؤید آن است تک. این نابدییمو سازمان  ردیگیمل کش یفرهنگ - یاجتماع یهاتیوضع ریتأثتحت

 - یو هیجان یشناخت یاارتباط عمیق میان فرآینده بهباتوجه، نی؛ بنابرااست یفرهنگ - یاجتماع یپدیده کی

 یهایندآل از فرحاص یرویداد« ییادگیر»ه کرد کادعا  توانیمهیجانات و عواطف از فرهنگ،  یو تأثیرپذیر یعاطف

  .است یو متأثر از فرهنگ و وضعیت اجتماع یهیجان - یشناخت

از  ی؛ گاهمیکنیماستفاده  آموزاندانشتوجه  یارزیاب یبرا یمختلف یهاروشما معلمان از  یحضور یهاکالسدر 

ه ک یالس از موضوعاتکدر  زدنقدمبا  ی، گاهکنندیمتوجه  یه به چه چیزک میفهمیم هاآنمسیر و حالت نگاه 

 هاروشاز این  یبسیار یمجاز یهاکالسو ... اما در  میشویمآگاه  اندکردهمعطوف  هاآنرا به  شانتوجه آموزاندانش

 یجدید هایچالشنیم با کمدیریت  یرا به طور مؤثر آموزاندانشه توجه کاین  ینیستند و ما برا استفادهقابل
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 یمدیریت بهتر آن در آموزش مجاز یبرا یارهایکرد توجه و راهک، به عملترقیعم ی. در این مطلب، با نگاهمایمواجه

 .(۱۳۹۹اران، کو هم یتلخاب) میپردازیم

 

 دانیم؟ یاز توجه چه م

. شودیمالق رقیب در محیط اط یهامحرکبه  یه به اختصاص منابع محدود شناختکپیچیده است  ییندآتوجه فر

 یمختلف یهاکمحرا مدارد.  یو حافظه ارتباط تنگاتنگ ک، ادرایمانند آگاه یشناخت ییندهاآیند توجه با سایر فرآفر

، پردازش شوند یتا حدود ین است در سطح پیش توجهکمم هاآناز  یه بسیارک میکنیمرا از طریق حواس دریافت 

ه به ترجیحات کاست  ییهامحرک ترمهم یهامحرک .شوندیمتحلیل  یوارد مراحل بعد ترمهم یهامحرکاما فقط 

 یانبلند ناگه یصداکیبسیار برجسته مانند  یحس کمحر کما ارزش بقا دارد و یا ی یمرتبط است، براو اهداف 

 .است

همین  یبرا. نیمکرا پردازش  هاآن یدر هر لحظه همه میتوانینممتنوع است. ما  یهادادهمحیط اطراف ما مملو از 

یند آفـر . اینکندیمرا انتخاب  هاآن نیترمهماز  یموجود در محیط، برخ یهامحرکما از بین  یسامانه شناخت

 . نام دارد« توجه»مهم  یشنـاختـ

. نخست رسدیم به نظر یمعلمان ضرور یتوجه بسیار وسیـع است، امـا دانستن این موارد برا یمطالعات در حوزه

ز ا یبسیار مثال ؛ کنندیمبرآورد  یه افراد میزان توجه خود را بیش از حد واقعکه توجه محدود است. دوم این کاین 

 م این استسو یتهکت. ناس یار آسانک هاآن یالمه با تلفن همراه به طور هم زمان براکو م یرانندگ ندیگویمافراد 

به  یمترک یریق منابع شناختطـار انجـام داد و از ایـن کخود صورتبهارها را ک یبرخ توانیم، کردننیتمره با ک

 یمنابع شناخت صرفبهلیف بسیار تمرین شده است( کت که یکمان )نوشتن نام یبرا مثال ار اختصاص داد؛ کانجام آن 

 یبه سمت خاص تواندیم ییا غیراراد یاراد صورتبهه توجه کو توجهی زیاد نیاز نداریم. در نهایت باید بدانیم 

 .(۱۳۹۹اران، کو هم یتلخاب) معطوف شود و یا تغییر جهت دهد

 

 چیست؟ یآموزش یر شده در طراحکاربرد موارد ذک

 بخواهید پاسخ دهند آموزاندانشاز 

 آموزاندانشثر کا ینند. هم چنین براکز کتمر کنندیمه بر آنچه منفعالنه دریافت کیادگیرندگان آسان نیست  یبرا

ز کمتمر کخوب در پایان دوره یا گرفتن مدر یاهداف بلندمدت مانند گرفتن نمره به یابیدست یآسان نیست برا

آنالین به ما  یابزارها ی. برخکندیم کمکز شدن کبه متمر کنزدی یدادن پاسخ در آینده یبمانند، اما انتظار برا

 یافزایش دهیم. برا هاآنرا در  یقرار دهیم و نیاز به پاسخگوی یترفعالیادگیرندگان را در حالت  کنندیم کمک

ه در پایان هر صفحه یا کاقدام مؤثر این است  کرا بخوانند. ی یه متنک میخواهیم آموزاندانشنید از کمثال فرض 

 هاآناز  یبپرسیم یا نظرشان را در مورد آن مطلب بخواهیم یا حت آموزاندانشاز  ی، سؤالیهر بخش از متن خواندن

 کفعال(. هم چنین ی ییب خواندن با پاسخگویک. )تردارند آن را با ما در میان بگذارند .. یاتجربهبخواهیم اگر 
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 هاآنبین  یوتاهک یهاآزمونتقسیم شوند و  یترکوچک یهابخشآنالین به  یهایسخنران یمطالعه نشان داد وقت

 کمدست مثال هم وجود دارد.  یمتفاوت دیگر یهاراه. آورندیمرا به یاد  یگرفته شود یادگیرندگان اطالعات بیشتر

را از قبل اعالم  یاختصاص دهیم، موضوعاتـ یالسکاز آموزش را به بحث  یروزهای میتوانیماز دروس  یبعض یبرا

 بازخورد دهیم. هاآنبگذاریم و به  کرا به اشترا آموزاندانشنیـم، نظرات ک

 ار شدنکاستفاده از مزیت خود

د موار یسریع و در بعض یدهپاسخاز طریق  میتوانیمه کاین است  یمجاز یهاآموزش یاز ابزارها یمزیت برخ کی

رد. کواهند خ یسرعت بازخورد یادگیرندگان تمرین بیشتر باالرفتنار سرعت بازخورد را افزایش دهیم. با کخود

آزاد  یبعد یهایریادگی یرا برا یبیشتر یار شدن منابع توجهکدارد و خود یار شدن را در پکتمرین بیشتر، خود

 .کندیم

 یشناخت باراضافهاهش ک

جه جمله تو از یناختشبه منابع  یبار زیاد میتوانینمما هم زمان  نی؛ بنابراما محدود است یه منابع شناختکگفتیم 

باید به  است. او ختهیرهمبهآموزش  یه نظم قبلکقرار گرفته  یما در موقعیت آموزدانشنید کنیم. حاال فرض کوارد 

چطور  وست آورد ور به دالیف جدید را چطکآنالین باشد، چطور باید با ما در ارتباط باشد، ت یه چه ساعتکیاد بسپارد 

ارسال  ودریافت  یحوهی ضبط شده، نهالمیفه صداها و کنید کرا فرض  یند. حاال حالتکما ارسال  یباید آن را برا

ادگرفتن را صرف ی ییادته باشد زمان زنیاز داش آموزدانشانجام شود و  یمختلف یاز طریق بسترها هرکدامالیف کت

 :نی؛ بنابراماندیم یباق ییادگیر یبرا یمحدود یند، در این صورت منابع شناختکاین موارد 

 . در شرایط جدید آماده هستند ییادگیر یبرا کامال یادگیرندگان  کتکه تکابتدا مطمئن شوید  _

 ثرکه حداوتین را برنید و نظم و کشیوه ارسال  کالیف را به یکامل آموزش دهید. همیشه تکار را به طور ک یشیوه _

 برسانید.

اهش کا ار شما رک یندگکه قابلیت متصل شدن به هم را دارند و پراکنید کاستفاده  یاز ابزارها و یا بسترهای _

 یبع شناختاز منا یگر، بخشدی ینند و منابع را جایکپیدا  یالیف را جایکنیاز دارند ت آموزاندانش ی. وقتدهندیم

 هاآن یو همین موضوع برا شودیمالیف و منابع کمربوط به دریافت ت یهادستورالعملصرف فهمیدن  آموزاندانش

 .(۱۳۹۹اران، کو هم یتلخاب) کندیم یشناخت باراضافهایجاد 

 

 نتیجه گیری

. باشدیم روناکروس یوع ویام شیدر ا ژهیوبه یمجاز یس فضایتدر هاچالشو  هافرصت یش رو بررسیهدف از مقاله پ

ستم یگاه آنها در سیو مشخص نمودن جا یریادگیبر  یکیترونکال یهارسانهد یو فوا ریتأثح از یصح و فهم کبا در

 یکیترونکال یهاطیمحجاد فضا و یو ا هارسانه نیچننیا کمکه با کدوار بود ین امر امیبه ا توانیم یآموزش
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 شانیاندهمران و کاز همف یاگستردهرا با دامنه  آموزدانشرا از سر راه برداشته و  یریادگیآموزش و  یهاتیمحدود

 یمهم کمک یو تعامل ی، ارتباطیمجاز یاطالعات در توسعه فضاها یگذاراشتراکو با  کندیمش مواجه یخو

ه دارند، ک یو نواقص هایکاستو تمام  انددادهه ارائه ک یاگستردهتمام خدمات  بهباتوجه یمجاز یهاآموزش. کنندیم

واقع  مؤثرترانات مطلوب کمتناسب و ام یهاروشاز  یریگبهرهشناختی بهبود یابند و با  یهاآموزه کمکبا  توانندیم

نند و در واقع ک یرا متوجه جامعه علم یشتریت بیموفق توانندیم« یحضور یهاآموزش»نار کشوند. اما هنوز هم در 

 .گر خواهند بودیدکی« ملکم» یو مجاز یحضور یهاآموزش

 

 منابع

 یر دنیادآموزش  یبرا یشناخت یهاآموزه(. ۱۳۹۹یمیا. )ک، یهاشم ؛، زهرهیفتح ؛، زینبیرحمت ؛، محمودیتلخاب

 . انتشارات انگارهیمجاز

 ست؟یدر مدارس و ضرورت آن چ یکیترونکآموزش ال(. ۱۳۹۶) امران.کجانقربان، 

 نایس یز نشر دانشگاه بوعلک. مریکیترونکال یریادگی(. ۱۳۹7عطاران، محمد. ) ؛، فرهادیسراج

فصلنامه مطالعات . هاچالشو  هافرصت، هاتیمحدودا و ی، مزای(. آموزش مجاز۱۳۹۸محمودی، مهدی. ) ؛شعبانی، ساسان

 یتیو علوم ترب یشناسروان

ن یازدهمی. آموزاندانش یلیشرفت تحصیبر پ یمجاز یفضا ریتأث ی(. بررس۱۳۹7) ، خدانظر.یرحمت زه ؛ان، فاطمهیمیرک

 . تهرانیو علوم اجتماع یشناسروان یالمللنیبنفرانس ک

 ی، نشریه علوم اجتماعیبه آموزش مجاز ینگاه(. ۱۳۸۸اصغر. ) یا، علیک

 رانیا ییتوسعه روستا مؤسسهانتشارات . یشاورزک(. آموزش ۱۳۸2د. )ی، حمیموحد محمد

 یتیو علوم ترب یشناسروان. فصلنامه مطالعات روناکو  یآموزش مجاز هایچالش یبررس(. ۱۳۹۹موالئی قولنجی، یعقوب. )

 یانسانعلوم -ر نو ک. پییکیترونکال یریادگیو  یدرباره دانشگاه مجاز یجستار(. ۱۳۸۴) منتظر، غالمعلی.

 نشریه رشد معلمآموزش مجازی.  - (.+ و۱۴۰۰) ناصری نیا، فاطمه سادات. ؛نیرو، محمد
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 آموزش مجازی مؤثرعوامل مرتبط با اجرای  شناسایی

 2صفی خانی قلی زاده ، سحر1علی بیرمی پور

 ، ایراناهوازدانشگاه شهید چمران اهواز،  یشناسروانربیتی و تده علوم کدانش یعلمئتیهنویسنده مسئول: عضو  -۱

a.beiramy@scu.ac.ir 

 هواز، ایرانادرسی دانشگاه شهید چمران اهواز،  یزیربرنامهارشناسی ارشد کدانشجوی  -2

saharsafi5259@gmail.com 

 

 

 یدهکچ

ارس و مد یلینهاده است. تعط ریآموزش تأث ژهیبه و یزندگ یکرونا در همه جنبه ها یماریمنتظره ب ریغ وعیش

 جادیا نهیمزدر  یفور یریگ میکشورها را به سمت تصم ،یماریب یریاز گسترش همه گ یریجلوگ یدانشگاه ها برا

آموزش  ایدن یاجدر همه  با  یخاص، تقر طیشرا نیسوق داده است. در ا یدرس یعناصر برنامه ها یدر تمام راتییتغ

در  امل مرتبطعو ییبا هدف شناسا یلیتحل-یفیمطالعه با روش توص نیشود. ا یانجام م یمجاز یفضا قیاز طر

 ثر آموزشمو یجرامطالعه، عوامل مرتبط در ا نیا یها افتهیانجام گرفته است. براساس  یموثر آموزش مجاز یاجرا

و  "وثرم تیریمد"، "یفرهنگ سازمان"، "مناسب یساخت ها ریوجود ز"چند مقوله  قالبدر مدارس در  یمجاز

ا شده و اجر یبه نحو موثر یعوامل سبب خواهد شد که آموزش مجاز نیاست. توجه به ا نییقابل تب "یعوامل فرد"

 . ابدیاستقرار 

 .فضای مجازی یهارساختیزرونا، آموزش مجازی، ک، ۱۹-د وویک لیدی:کواژگان 
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 بیان مسئله

ه در استان ووهان ک ۱۹-د وویک؛ باشدیم COVID-19 توجهقابلنون در حال عبور از بحران کسراسر جهان هم ا

بخصوص حوزه آموزش، تأثیرگذار بوده است. این  هاحوزهشروع شد، بر تمام جهان و تمامی  2۰۱۹چین در دسامبر  

قرار داده است. این  ریتأثتحتمانند اقتصاد، بهداشت و آموزش را  ییهاحوزهشورها در ک یهااستیسپاندمی تمام 

رده و برای ادامه کاقدامات احتیاطی و تصمیمات اساسی در مورد آموزش اتخاذ رویداد مقامات را بر آن داشته است تا 

باعث شده  ینیبشیپرقابلیغمتفاوت از گذشته گام بردارند. این بیماری  یاوهیشیند آموزش و عدم تعطیلی آن به آفر

از  کنار همآموزشی و یادگیری به دلیل ایجاد شرایط نامساعد برای تجمع افراد در مدارس و  یهاتیفعاله کاست 

( تعطیلی مدارس 2۰2۰) ۱و کطریق آموزش مجازی تقریبا  در سراسر جهان انجام شود. بر اساس گزارشی از یونس

 قرار داده است. ریتأثتحتمیلیون معلم ابتدایی و متوسطه در جهان را  ۶۳و حداقل  آموزاندانشدرصد از  ۹۰تقریبا  

. این میابوده روروبهابعاد مختلف  ، با رشد و گسترش فناوری دراخیر یهاسالدر  COVID-19 عالوه بر بیماری 

ر قرا داستفادهمورارآیی آموزش مفید که برای افزایش اثربخشی و ک ییهاروشی از کیند سبب شده است تا یآفر

دگرگون  تصوررقابلیغ یاگونهبهما از جهان را  اندازچشمه مسیر زندگی و ک، فناوری اطالعات و ارتباطات باشد ردیگ

به شیوه سنتی و  آموزش از آناگر قبل  تاسبب شده است  COVID-19بیماری  .(UNESCO, 2006)رد ک

بع در فناوری، منا توجهقابلپیشرفت  بهباتوجهحاضر  در حالاست،  گرفتهیمتب درسی صورت کتوسط آموزگاران و 

با اند که واردشدهآموزش  چون تلویزیون در امر ییهارسانهآموزشی متنوع و  یهاکانالیشن شاد، کجدیدی مانند اپلی

شد  دآورایته باید فراوانی گردد. البفراهم شده است تا آموزش سنتی دستخوش تغییرات  یانهیزموقوع این موارد 

اه داشته زیادی را نیز به همر هایچالشاما  بخشدیمیفیت زندگی ما را بهبود کانقالب رایانش و ارتباطات، گرچه 

 ریاز سابیشتر  کشور مامانند  توسعهدرحالشورهای کبرای  هاچالشالبته این که  (۱۳۹۳اشی، کاست )فارغ زاده و 

 شورها است.ک

(، اینترنت و دیگر 2۰۰5) 2وزماک. از نظر شودیمابزار محوری در ارتباطات جهان در نظر گرفته  کی عنوانبهاینترنت 

 یهاشبکه. میزان گسترش کندیماطالعات و ارتباطات ظهور جامعه اطالعاتی و اقتصاد دانش را تسریع  یهایفناور

رد کو پیشرفت در فناوری اینترنت، رشد سریع روی هاانهیرامبتنی بر فناوری مانند  یهاستمیساینترنتی، دسترسی به 

استفاده از (. Karaali ,Gumussoy & Calisir, 2011) ی را در مدارس سبب شده استکترونیکآموزش ال

ان کو هر می در هر زمان کترونیکآموزش ال .آموزشی دارد یهاطیمحبر  یتوجهقابلسیستم یادگیری مجازی تأثیر 

یافت  هادانشگاهو  هاکتابخانهه در خانه، ک. منابعی کندیمفراهم  آموزاندانشمحیط یادگیری مستقل را برای 

 یاجامعهرده و کمتمایز و جدیدی به هم متصل  یهاروشرا به  آموزاندانشتا  اندشدهیب کبا هم تر شوندیم

انات جدیدی را برای کرده است. عالوه بر این، یادگیری مجازی امک جادیامختلف علمی  یهاردهل از افراد در کمتش

یادگیری ترجیحی فراگیران  یهاسبکه با ک دهدیمنیاز فراگیران ارائه  بهباتوجهادغام انواع مختلف محتوای یادگیری 

                                                           
1  .UNESCO 
2  .Kozma 
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آموزش عالی را متحول  یهاسازماناستفاده از اینترنت و فضای مجازی در آموزش، (. Little, 2001)سازگار است 

قرار داده  ریتأثتحتآموزشی در سراسر جهان  مؤسساتو  هادانشگاهآموزشی و یادگیری را در  یهانهیزمرده است و ک

 .(Salmon & Jones, 2004)است 

ری هت برگزابه ج ازیموردنآموزش مجازی، موارد  مؤثرلذا پژوهش فوق قصد دارد تا با بررسی عوامل مرتبط با اجرای 

 ترعیوسبا دیدی  وپرورششآموز اندرکاراندسترده تا تمامی کو مدیریت مناسب در این شیوه از آموزش را تبیین 

 در صدد اجرای آن برآیند.

 

 روش تحقیق

ده شرداخته آموزش مجازی پ مؤثردر پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی عوامل مرتبط با اجرای 

موضوعی خاص  باهدررابطتوب، شفاهی و تصویری کم یهامتنن روش مناسب برای استفاده از منابعی مانند است، ای

ه ی پرداخته شدآموزش مجاز مؤثرراستا به شناسایی عوامل مرتبط با اجرای  نیدر ا(. ۱۳۹۳)حسن زاده،  باشدیم

مرتبط با موضوع  یهانامهانیپاو  هامقاله، هاکتاباست. روش گردآوری مطالب در این پژوهش شامل استفاده از 

تحقیق،  بوط به پیشینهاطالعات مر یآورجمعبه مقدور بودن  توانیم. از مزایای انتخاب این روش باشدیمموردنظر 

ضوعی، آن مواردی (. در بین اسناد، به شیوه مو۱۳۹۴رد )مستخدمین حسینی، کدر وقت و هزینه اشاره  ییجوصرفه

استناد  هاآنبه  آموزش مجازی بودند، استخراج شده و در متن مؤثرشناسایی عوامل مرتبط با اجرای ه مرتبط با ک

 شد.

 

 پژوهش یهاافتهی

عواملی  یسازفراهمآموزش مجازی،  مؤثرمختلف در زمینه شناسایی عوامل مرتبط با اجرای  یهاپژوهش یهاافتهی

و عوامل فردی در سیستم آموزشی را مورد بررسی قرار  مؤثرمناسب و فرهنگ سازمانی، مدیریت  یهارساختیزمانند 

 .دهدیم

 زیرساخت

لی را وزش عاآم مؤسساترد نحوه ارائه مطالب آموزشی به دانشجویان در کظهور و گسترش فناوری، روی ،کبدون ش

ت، ه اطالعایشتر بتغییر داده است. فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق ارائه خدمات یادگیری مجازی، دسترسی ب

 زیرساخت (Sife et al, 2007). دهدیمبهبودهای مستمر آموزشی را ارائه  صرفهبهمقرونارتباطات بیشتر و 

در  زیآمتیموفقوامل اینترنت و دسترسی به آن از ع یهاشبکه یزسافراهمیعنی  مناسب برای توسعه آموزش مجازی

آموزش  مؤسساتر در اجرای آموزش مجازی د هاچالش نیتربزرگی از که یک شودیمارائه آموزش مجازی محسوب 

 (.Fars, 2007)است  توسعهدرحالشورهای کدر  ژهیوبهعالی، 
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محیط یادگیری مجازی باید از قابلیت اطمینان و دسترسی باالیی برای  که یک( معتقد است 2۰۰۴) ۳سالمون 

ی از سه جزء اصلی کی در محیط آموزش مجازی اغلب در یکنولوژیکو معلمان برخوردار باشد. موانع ت آموزاندانش

 گذاردیمیند پذیرش آموزش مجازی تأثیر آبر فر شدتکه به ندیآیم به وجودو مغزافزار  افزارنرم، افزارسختیعنی 

.(Vencatachellum & Munusami, 2006) اینترنتی با قابلیت اتصال  یهاشبکهآموزش عالی باید  مؤسسات

عالوه  (.Kunaefi, 2006)آموزش مجازی جلوگیری شود  یهابرنامهپهنای باند باال ارائه دهند تا از تأثیرات منفی 

و  آموزاندانشه به کنند کگذاری ی فناوری مناسب سرمایههارساختیزلی باید بر روی آموزش عا مؤسساتبر این، 

(، بیان 2۰۰۹) ۴ کدیگر دسترسی داشته باشند. پارکمختلف به ی یافزارهانرمبا استفاده از  دهدیممعلمان اجازه 

 .گذاردیمل خاصی از فناوری تأثیر کاربر در تعامل با شکه سهولت استفاده از فناوری بر توانایی ک کندیم

باید  یگذارهیسرماند. تربیت شو موردنظررد تا برای موضوع کوظایف عادی معاف  دادنانجامآموزگاران را باید از 

آنچه  ارمندان فراهم باشد.کو سایر  یاانهیراتخصصی  یهادرسان پرداخت دستمزد مدرسان که امکباشد  یاگونهبه

ه ترسی داشتروز جهان دس ه دانشجویان و آموزگاران باید بتوانند به فناوریکاست، این است  تأملقابلبیش از همه 

ی، راحان فنی و آموزشطنان فنی و پشتیبانی، کارکنظام آموزش مجازی مستلزم  یاندازراه(. ۱۳۸۱باشند )جعفری، 

ی است. اصلی نظام آموزش مجاز اربران و بازیگرانک عنوانبهو مدیران  زانیربرنامهدانشجویان،  یعلمئتیهاعضای 

می در لمه، سیر علکی امپیوتر، استفاده از پردازشگرهاک)آشنایی با  هامهارتاز  یاگستردههمچنین داشتن دانش 

جدید،  یهانگرش، و (زدایی و ...ی و عیبابیبیع، هارسانهچند  یافزارهانرم، آشنایی با هدفیب یگردوب یجابهوب 

ی است ار امری ضرورکانجام  یهاروش، روابط و هانقشاو بازسازی  اندرکاردستلیه عوامل کتغییر ذهنیت و برداشت 

 (.۱۳۸۱)جعفری، 

 مؤثرمدیریت 

 Anderson)برای ادغام موفق فناوری در مدارس بسیار مهم است  مؤثره رهبری کبسیاری از محققان معتقدند 

2005and Dexter,  .)تا از  کنندیممعلمان را تشویق  مؤثر(، مدیران 2۰۰۳) 5 وبسنکگفته فالنگان و جا بهباتوجه

اری و حل کجستجو و ارزیابی اطالعات، هم یهامهارتابزاری برای حمایت از اهداف آموزشی مانند  عنوانبهفناوری 

( 2۰۰۴) ۶نند. برانیگان کسب دانش مهم است، استفاده کان در جهت کودک یسازآمادهه برای کالت جامعه کمش

و توانایی ایجاد تغییرات یا  کباید توانایی توسعه و بیان دیدگاه روشن و مشتر مؤثرمدیر  که یکاظهار داشت 

برای آموزش مجازی و  کمشتر اندازچشممدیریت تغییر، برای استفاده از فناوری در مدارس را داشته باشد. بدون 

رهبر باید در مورد آموزش  کند و دشوار پیش روند. یک توانندیماجرایی  یهابرنامهامه راهبردی روشن، برن کی

 ,Branigan) ندکاجرا  مؤثربرنامه آموزش مجازی را به طور  کمجازی آگاه، شایسته و حامی باشد تا بتواند ی

2004.) 

                                                           
3  .Salmon 
4  .Park 
5  .Flanagan and Jacobsen 
6  .Branygan 
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اربردهای را بیاموزند، کباید نحوه استفاده از فناوری و  تنهانهه رهبران ک( معتقد بودند 2۰۰5) 7ستر کاندرسون و د

. کنندیمنان مدرسه فرصت یادگیری مناسب را در این حیطه دریافت کارکسایر  کهنند که باید اطمینان حاصل کبل

 هادادهآن نند و بر اساس کاربردهای دانشگاهی و اداری فناوری را ارزیابی که رهبران باید کعالوه بر این، آنها افزودند 

آموزشی باید سیاست  مؤسساته ک رسدیم، به نظر نی؛ بنابرانندک یریگمیتصمالس مجازی کدرمورد شیوه برگزاری 

برنامه توسعه و استراتژی دقیق برای ایجاد انگیزه  کرده، دارای یکمشخص  وضوحبهو اهداف آموزش مجازی خود را 

 یند یاددهی و یادگیری خود باشند.آآموزش مجازی در فرای استفاده از بر آموزاندانشدر معلمان و 

نان کارکو تشویق  با حمایت توانندیم. مدیران گذاردیم ریتأثه در آموزش مجازی کعامل دیگری است  مؤثرمدیریت 

بر ه عالوه ک اندیافراد رمؤثآنها در آموزش مجازی منجر شوند. مدیران  روزبهمثبت و  یهاتیفعالو آموزگاران به 

این  ورده کمایت حمختلف استفاده از آموزش مجازی مسلط هستند، از تغییرات در معلمان  یهابخشه خود بر کاین

 .ه آنها از شایستگی الزم را برای برگزاری آموزش مجازی برخوردارندکنند کسب میکاطمینان را 

 فرهنگ سازمانی

.  (Martine & Terblanche, 2003)عامل مهم در موفقیت هرگونه نوآوری سازمانی است کفرهنگ سازمانی ی

، باورها و رفتار کمشتر یهاارزشل از که متشکعناصر اساسی فرهنگ سازمانی  (۱۹۹7) ۸ به گفته توشمان و اورلی

 .گذاردیمسازمان است بر نوآوری تأثیر  کمورد انتظار اعضای ی

است و  قبولقابله چه رفتاری ک آموزندیم، یعنی افراد افتدیمیندها اتفاق طی این فرآ هاسازماناجتماعی شدن در 

گذاشته  کو توسط افراد پذیرفته و به اشترا ابدییم، هنجارها توسعه بیترتنیابهرا انجام دهند.  هاتیفعالچگونه باید 

 عنوانبهو  شوندیموضع  هاتیفعالابت رفتارها و ث یهاشکل، مفروضات و باورهای اساسی در هاارزش. شودیم

 ,Martine & Terblanche)شوندیمس کمدیریتی منع یهاهیروو  هاوهیش، هاوهیش، هایمشخطساختارها، 

2003).  

نند که هنگی استفادبرای توسعه فر ییهایاستراتژه رهبران باید از کنتیجه گرفت  توانیمتوضیحات فوق،  بر اساس

د . مدیران بایدهدیمه به یادگیری مجازی ارزش بخشیده و اثربخشی تمرین در یادگیری مجازی را افزایش ک

نند کجاد نان ایکارکعادی  یهاروزنامهو  هالیمیاار آموزش مجازی در کنقاط ترویج ابت عنوانبهیادگیری مجازی را 

 (.2۰۰۴ ،)استوارت

 عوامل فردی

ی و آموزشی بر نگرش کنولوژیکشخصی دانشگاه، عوامل ت یهاوهیشو  هااستیس(، ۴2۰۰) ۹به گفته سالمون و جونز 

ه طراحی و ک( اظهار داشت 2۰۰۱) ۱۰. به طور مشابه، ماتوگا گذاردیممربیان برای استفاده از آموزش مجازی تأثیر 

                                                           
7  .Anderson and Dexter 
8  .Toshman and Orly 
9  .Salmon and Jones 
1 0  .Matoga 
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و شیوه آموزشی مربی بستگی دارد. در واقع، اراده شخصی معلم  یآموزش فلسفهتدریس موفق هر درس به شخصیت، 

ت در یادگیری مجازی است کو نگرش معلم نسبت به استفاده از فناوری در تدریس، عنصر اساسی مشار

(Campbell, 2001.) معلمان باید نگرش خود را برای اتخاذ شیوه تدریس مناسب در آموزش مجازی رونیازا ،

شخصیتی معلمان  یهایژگیوه ک( اظهار داشت 2۰۰۳) ۱۱عالوه بر این، راجرز ).1997linger, Meh)تغییر دهند 

، با ریپذسکیرالت خود فعال، مستقل، که در حل مشکسانی کنگرش آنها نسبت به تغییر است.  دهندهنشان

نوآوری در  کار بهمحافظهو ماجراجو هستند، دارای انگیزه بیشتری بوده و نسبت به مربیان محتاط و  نفساعتمادبه

 Mehlinger, 1995).) دهندیمآموزش مجازی سریع و مثبت پاسخ 

آموزشی،  یهاوهیشدالیل مقاومت در برابر ادغام فناوری در  نیترمهم(، از 2۰۰۰) ۱2مپبل کبه گفته موری و 

 یهاکالسه برای تدریس در ک)فقدان مهارت و دانش( مربیان است. در واقع، معلمانی  یتیکفایباضطراب و 

الزم برای ایجاد  یهامهارت، با ماهیت تعاملی و فردی آموزش مجازی آشنا نیستند. آنها انددهیندآموزش  یرسنتیغ

 در این محیط را ندارند. زیبرانگچالشو  زیانگجانیهیادگیری مجازی 

د برای آموزش، سطح خاصی از اضطراب را این عدم صالحیت و اطمینان در استفاده از فناوری جدی رسدیمبه نظر 

در محیط . دهدیممربیان را تغییر  یهاتیمسئولو  هانقش. عالوه بر این، آموزش مجازی کندیمایجاد  آموزگاراندر 

نند. آنها باید به کاتالیزور یادگیری بازی ک کو ی کنندهلیتسه کی عنوانبهباید نقشی  هاآنیادگیری مجازی، 

 Young) نندک کمکخوب  یهابحثو تسهیل  تأملقابل سؤاالتارائه  ،در انتخاب و فیلتر اطالعات آموزاندانش

2005and Cornelius,  .)محیط یادگیری مجازی  که مربیان در یک( اظهار داشت 2۰۰۰) ۱۳عالوه بر این، موریهد

(، 2۰۰۳) ۱۴یوغ ک کس و مکگفته فای ارائه دهند. به کنولوژیکآموزشی، عاطفی و ت یهاتیحما آموزاندانشباید به 

بحث و  یهاگروهیا بازی، نقش بازی، مطالعات موردی،  یسازهیشبردهای آموزشی استادان مانند مناظرات، کروی

 یهاپروژهو  هاانجمنگروهی اسمی،  یهاکیتکندلفی،  یهاکیتکنری، کالیف بر اساس رونویسی، طوفان فکگفتگو، ت

را در  آموزاندانشنند و نتایج یادگیری کت کفرصت دهد تا در تعامل شر کنندگانشرکتبه همه  تواندیمتحقیقاتی 

 محیط یادگیری مجازی افزایش دهند.

 

 یریگجهینتبحث و 

رد کدر سراسر جهان شیوه آموزش به طور ناگهانی از روی ریگهمهه با شیوع این بیماری ک دهدیماین پژوهش نشان 

شورها برای ارائه این نوع که به دلیل عدم آمادگی کرده است کرد آموزش مجازی تغییر کآموزش سنتی به روی

                                                           
1 1  .Rogers 
1 2  .Murray and Campbell 
1 3  .Murhyd 
1 4  .Fox and McQuee 
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مناسب و فرهنگ سازمانی، مدیریت  یهارساختیزعواملی مانند  یسازفراهماثربخشی آن باید  منظوربه  آموزش و

 و عوامل فردی در سیستم آموزشی مدنظر قرار گیرد.  مؤثر

ا در زش تالش خود ردر آموزش مجازی متولیان امر آمو رگذاریتأثوجود این عوامل  بهباتوجهه ک شودیمپیشنهاد 

 بهترچهاستقرار هر  منظوربه یمؤثر یهاگامانجام داده تا بتوانند،  هاآن نانهیبواقعجهت شناختن این عوامل و بررسی 

 آموزش مجازی بردارند.

 

 منابع

آموزش مجازی در  یهادوره(. ارزشیابی اثربخشی ۱۳۹۰ربیعی، مهدی. )؛ محمدحسینپرداخت چی، ؛ ورشکفتحی واجارگاه، 

(، ۴)۱، فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتینظام آموزش عالی ایران )مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد(. 

5-2۱ .161608https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 

پژوهش در  .لیی در آموزش عاکترونیک(. شناسایی عوامل موفقیت در اجرای برنامه آموزش ال۱۳۹۱مجتبی. ) ،رضایی راد

 .۱۱5-۱۰۶(، ۳۳)۹درسی،  یزیربرنامه

ی در کترونیکرد تحصیلی یادگیرندگان الکبر عمل مؤثر(. بررسی عوامل ۱۳۸۹میرزابیگی، محمدعلی. ) ؛زمان پور، عنایت اله

. ۱۶۴-۱۳۰(، ۱۶)۴، مطالعات برنامه درسیآموزش عالی: ارائه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان. 

x?id=176658https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.asp 

مجازی ایران و  یهادانشگاه(. ویژگیهای طرح برنامه درسی ۱۳۸7علی عسگری، مجید. ) ؛عطاران، محمد ؛سراجی، فرهاد 

((، 5۰) ۴)۱۴، در آموزش عالی یزیربرنامهپژوهش و مقایسه آن با الگوی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی. 

۹7-۱۱۸ .89653https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 

 امه دانش انتظامیفصلناجتماعی مجازی در نظم و امنیت استان خراسان شمالی.  یهاشبکه(. نقش ۱۳۹2پورنقدی، بهزاد. )

 . 7۹-۹۰(، ۱)۱،خراسان شمالی

  روناکقیاس اضطراب بیماری اعتباریابی مقدماتی م (.۱۳۹۸عبداهلل زاده، حسن )؛ علیپور، زهرا؛ ابوالفضلقدمی،  ؛علی پور، احمد

 .۱-۱۶۳(،۳2)۸، سالمت یشناسروانفصلنامه ایرانی.  در نمونه

 بازیابی از .االن. ساوراهنمای عملی تحقیقتحقیق در علوم رفتاری:  یهاروش(. ۱۳۹۳حسن زاده، رمضان. )

9647609086https://www.adinehbook.com/gp/product/  

ی در کونیترکبررسی موانع توسعه آموزش ال(. ۱۳۸7رضایی، سعید. ) ؛میرعرب رضی، رضا ؛حسینی لرگانی، سیده مریم

 . ۶۱-۴7(, ۱)۱ ،آموزشی یهانظامدر  یزیربرنامهنظام آموزشی ایران. مدیریت و 

King, E., & Boyatt, R. (2015). Exploring factors that influence adoption of e‐learning within higher 

education. British Journal of Educational Technology, 46(6), 1272-1280.  

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161608
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176658
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89653
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647609086


 

382 
 

Castillo-Merino, D., & Serradell-López, E. (2014). An analysis of the determinants of students’ 

performance in e-learning. Computers in Human Behavior, 30, 476-484.  

Ruiz, J. G., Mintzer, M. J., & Leipzig, R. M. (2006). The impact of e-learning in medical 

education. Academic medicine, 81(3), 207-212. 

Park, S. Y. (2009). An analysis of the technology acceptance model in understanding university 

students' behavioral intention to use e-learning. Journal of Educational Technology & Society, 12(3), 

150-162. 

Vencatachellum, I., & Munusami, V. (2006). Barriers to effective corporate e-learning in 

Mauritius. Availablefrom: http://www. ufhrd. co. uk/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/11_ 

vencatachellum _munusami. pdf. 

Sife, A., Lwoga, E., & Sanga, C. (2007). New technologies for teaching and learning: Challenges for 

higher learning institutions in developing countries. International journal of education and 

development using ICT, 3(2), 57-67. 

Salmon, G. (2004). e-moderating. The key to teaching and learning online (2e éd.). Londres, R. U.: 

RoutledgeFalmer. 

Anderson, R. E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of 

prevalence and effect. Educational administration quarterly, 41(1), 49-82. 

Flanagan, L., & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty‐first century 

principal. Journal of educational administration. 

Salmon, D., & Jones, M. (2004). Higher education staff experiences of using web-based learning 

technologies. Journal of Educational Technology & Society, 7(1), 107-114. 

Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates creativity and 

innovation. European journal of innovation management. 

Matuga, J. M. (2001). Electronic pedagogical practice: The art and science of teaching and learning 

on-line. Journal of Educational Technology & Society, 4(3), 77-84. 

Campbell, N., McGee, C., & Fraser, D. (2001). Information, communication technology: The teacher 

does not know everything. The professional practice of teaching, 240-256. 

Murray, D., & Campbell, N. (2000). Barriers to implementing ICT in some New Zealand 

schools. Computers in New Zealand Schools, 12(1), 3-6. 

 

 



 

383 
 

 


