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پیام ریاست انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران؛ آقای دکتر خسرو باقری نوعپرست
بنده ابتدا ابراز خوشحالی میکنم که توفیق یافتیم این همایش را در ادامه همایشهای پیشین برگزار کنیم و
همچنین از دوستان دستاندرکار در دانشگاه بوعلی سینا اعم از دبیران علمی و اجرایی همایش ،اعضای
هیئتعلمی ،رؤسای محترم و همچنین همه بزرگوارانی که در ارائه مقالهها مشارکت و کوشش فکری برای غنا
بخشیدن به این ماجرا را داشتند ،سپاسگزارم.
امید است؛ این همایش افقهای جدیدی را برای بازاندیشی برای مسئله مهم آموزش مجازی ایجاد کند.
همانطور که مستحضر هستید ،تئوری سه جهان سابقهای دارد و از جمله کارل پوپر از سه جهان سخن گفت.1 :
جهان واقعی ،عینی و فیزیکی  .2جهان ذهنی ،کامالً شخصی و خصوصی که هرکدام از ما داریم و  .3جهان
علمی و فرهنگی که در کتابها ،نظریات علمی و نوشتهها وجود دارد که در واقع آموزهای از عینیت و ذهنیت
است.
به همین منظور فکر میکنم که بتوانیم از سه جهان متفاوتی هم سخن بگوییم که من از آنها به این شکل یاد
میکنم .1 :جهان واقعی  .2جهان مجازی  .3جهان ایدهآل.
واقعیت و مجاز سابقه طوالنی در زندگی بشر دارند که به دو همزاد در زندگی آدمی برمیگردند که آن دو
واقعیت و خیال است .انسانها در واقعیت و طبیعت زندگی میکردند و با سنگ و چوب ارتباط داشتند و
درعینحال در جهان خیالی هم زندگی میکردند ،یعنی خیال هم داشتند؛ بنابراین؛ خیال و واقعیت دوقلوهای
همافزا در زندگی بشری هستند .یعنی؛ واقعیت ،خیال آفرین است و خیال ،واقعیت آفرین است.
همانطور که میدانید ما یک اصطالح در نزد فیلسوفان کهن ،تحت عنوان ممیسس ( )mimesisکه آن را
مُحاکات یا تقلید از واقعیت ترجمه کردهاند ،داشتیم و تعریفی که از هنر میکردند این بود که هنر ،تقلید
واقعیت است .یعنی یک نقاش مینشست درختی را که میدید ،عیناً نقاشی میکرد اینجا میبینیم که واقعیت
خیال آفرینی میکند؛ بنابراین خیال ما تحتتأثیر واقعیت است و کپیبرداری میکند ،این یک نوعی از هم-
افزایی از سمت واقعیت به سمت خیال است اما عکس این موضوع نیز وجود داشته است .تمام چیزهایی که
انسانها در طول قرون ساختهاند همه اینها خیالهای واقعی شده هستند مانند اهرام مصر .روزی همه اینها در
ذهنی تجسم پیدا کردند و بعد واقعی شدند .پس ما یک رابطه اینگونه بین واقعیت و خیال داریم .همین االن هم
1

که ما در عالم مجازی در حال گفتگو هستیم ،این عالم مجازی نیز واقعیتی است که خیال آن را ایجاد کرده
است بهخصوص که ما میبینیم اصطالحاتی دراینرابطه با عالم مجازی رایج شده است مانند واقعیت برتر
( )hyper-realityیا واقعیت غنی شده که عالم مجازی میتواند واقعیت را برای انسان غنی کند .این موارد
نشان میدهد خیال نقش واقعیت آفرینی خود را دارد و امروزه وقتی که با قدرت بسیار فزاینده عالم مجازی
روبرو هستیم آن اتفاق به شکل مدرن رخ میدهد .مثالً اصطالح متاورس که به فرا جهان یا جهان برتر ترجمه
شده است یکی از جریانات درحالرشد است که جهان با قوه خیال به شکل دیگری آفریده میشود که من
میتوانم آن را به قالیچه سلیمان مدرن تشبیه کنم .قالیچه سلیمانی که مکانها و زمانها را درمینوردد .دو جهان
واقعیت و مجاز به مرور پیچیدهتر میشوند و امروزه آموزش مجازی در عالم مجازی رخ میدهد و روزبهروز
هم قویتر میشود ،اما جهان سومی هم تحت عنوان جهان ایدهآل وجود دارد که با دو جهان واقعی و مجازی
متفاوت است چرا که جهان واقعی لزوماً مطلوب نیست فلذا انسانها طبیعت را تغییر دادند .طبیعتی که امروزه
میبینیم و زندگی میکنیم کجا و طبیعتی که انسانهای اولیه زندگی میکردند کجا! بنابراین انسانی که جهان
ایدهآل را میخواهد ،واقعیت را تغییر میدهد و جهان مجازی هم ،همینطور آن هم لزوماً مطلوب نیست جهانی
است که بد و خوب دارد و حتی میتواند آسیبزا یا مفید باشد؛ بنابراین جهان ایدهآل ،جهان واقعی و مجازی را
بازسازی ،تفکیک و تهذیب میکند و آن را به ایدهآل تبدیل میکند .یکی از عرصههای مهمِ جهان ایدهآل،
عرصه تعلیم و تربیت است .چون تربیت در یک تعریف کوتاه یعنی تغییر مطلوب .همه کوشش ما این است که
جهان واقعی و مجازی را در عرصه تربیت به جهان ایدهآل تبدیل کنیم .البته جهان ایدهآل بهمثابه جهان توهم
آلود نیست بلکه ایدهآلی است که از خالل واقعیت میگذرد یعنی ما از جهان واقعی استفاده میکنیم و عالم
مجازی نیز یک عالم واقعی در عرصه خیال است اما مطلوب نیست و باید آن را در جهت ایدهآلهای خودمان
بازسازی کنیم.
رسالت این همایش هم این است و بحث اصلی ما این است که انسانها یک جهان مجازی را خلق کردند اما
مطلوب نیست ولی جهانی است که میتوانیم آن را مطلوب کنیم و کاری که انجام میشود ایدهآل سازی است
نه ایدهآل پردازی؛ چرا که در این ایدهآل سازی ما واقعیت را آنطوری که میخواهیم باشد دگرگون میکنیم و
میدانیم که جهان مجازی دارای مزایا و آسیبهایی است و عالم تعلیم و تربیت عالمی است که میخواهد
جهانهای دوگانه را به سمت جهان سوم یا ایدهآل که برآمده از بالقوه و بالفعلهای مثبت این دو جهان است بنا
کند و از متن واقعیتها و مجازها به سمت ایدهآلها حرکت کند .همه مقاالتی که برای این همایش تهیه شده،
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تالشهایی است در این جهت که ما چگونه میتوانیم در سیل تهاجم جهان مجازی خانه خود را بهگونهای
بسازیم که تخریب نشود.

3

گزارش دبیر علمی همایش؛ آقای دکتر فرامرز محمدی پویا
بسیاری از سیستمهای آموزشی دنیا تا قبل از ورود به دوره همهگیری بیماری کووید  19به تعبیری در پارادایم
اول آموزش یعنی آموزش بهصورت حضوری قرار داشتند .ویژگی پارادایم اول «هم مکانی» و «هم زمانی» در
آموزش است؛ بهگونهای که مربی و متربی میبایست با حضور در یک مکان و در یک زمان مشخص به فرایند
تعلیموتربیت بپردازند .هرچند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات از سالیان قبل موجب شکلگیری پدیدهای به
نام آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری در برخی از سیستمهای آموزشی دنیا شده و عرصههای نوینی را
پیش روی سیاستگذاران و مجریان نظام تعلیموتربیت قرار داده است اما با همهگیری بیماری کووید  19بود که
شیوهی آموزش مجازی به آموزش غالب در سیستمهای آموزشی جهان تبدیل شد و الجرم سیستمهای آموزشی
دنیا یک مهاجرت و کوچ پداگوژیکی از آموزش حضوری به سمت پارادایم دوم آموزش یعنی آموزش
بهصورت مجازی داشتند .ویژگی پارادایم دوم «غیر هم مکانی» و «تلفیق همزمانی و غیر همزمانی» است؛ به-
گونهای که مربی و متربی میتوانند در مکانهای مختلف و حتی در زمانهای غیرمتمرکز باشند  -کالسهای
برخط و آنالین نیازمند همزمانی بین مربی و متربی است و کالسهای غیر برخط و آفالین نیاز به همزمانی مربی
و متربی نداد  -و به فرایند تعلیموتربیت بپردازند .از آنجا که این مهاجرت پداگوژیک از آموزش حضوری به
آموزش مجازی ،ابتدائاً دفعی و غیرقابلپیشبینی بود؛ لذا زیرساختها و الزامات ورود به این پارادایم
آنچنانکه بایدوشاید تبیین نشد ،بهگونهای که نظامهای آموزش رسمی و غیررسمی را از لحاظ عدالت ،اخالق،
تعامل ،ارزشیابی و سایر جنبههای فردی و اجتماعی آموزش در محیط الکترونیکی تحتتأثیر قرار داد .از همین-
رو تبیین فلسفی آموزش مجازی و نیز تبیین فرصتها و چالشهای آن در مقایسه با آموزش حضوری بهمنظور
کیفیتبخشی به پارادایم دوم و آموزش مجازی در دوران کووید  19بسیار اهمیت مییابد.
متأسفانه اینطور برداشت میشود که با ازبینرفتن بیماری کووید  19و حضوری شدن دانشگاهها و مدارس ،ما
مجدد به پارادایم اول آموزش باز میگردیم ،درصورتیکه اینگونه نخواهد بود .باتوجهبه تجارب دوره پاندمی
و نگرش و بینش حاصل شده برای کنشگران نظام آموزشی (مربیان و متربیان و  )...الجرم به پارادایم سومی از
آموزش ورود پیدا خواهیم کرد که دیگر نه صرفاً حضوری است و نه صرفاً مجازی .پارادایم سوم آموزش،
ترکیبی از حضور و مجاز خواهد بود که به فراخور متغیرهایی از جمله امکانات آموزشی ،جغرافیای مکانی،
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عمومی یا تخصصی بودن آموزش ،رشتههای تحصیلی ... ،هم از فرصتهای آموزش حضوری بهره میبرد و هم
از فرصتهای آموزش مجازی.
همانطور که گفته شد یکی از دالیل وجود چالشهای پارادایم دوم آموزش ،دفعی بودن و غیرقابلپیشبینی
بودن آن برای اکثر سیستمهای آموزش دنیا بود ،اما ازآنجاکه میدانیم قرار است با بازگشایی دانشگاهها و
مدارس  -در آیندهای نزدیک  -به پارادایم سوم آموزش ورود کنیم ،بنابراین یکی از الزامات سیستمهای
آموزشی این است که میبایست از هم اکنون به احصاء مهارتها و شایستگیهای الزم برای فعالیت در این
پارادایم آموزشی پرداخته و به ارتقای این مهارتها در مربیان و متربیان همت گمارد تا سیستم آموزشی
باکیفیتتری را نهادینه کند .از همین رو صاحبنظران حوزه تعلیموتربیت میبایست با بررسی ابعاد مختلف
رویکرد آموزش مجازی ،عالوه بر دوران کرونا پیشنهادهای ارزشمندی را برای مواجهه نظام آموزشی با دوران
پساکرونا فراهم سازند.
از همین رو و پیرامون مسائل فوقالذکر؛ انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران ،یازدهمین همایش ساالنه خود را در
سال  1400با موضوع «فلسفهآموزش مجازی» در دستور کار قرارداد و سعی شد در این همایش به بررسی
دغدغههای مطروحه در قالب چهار محور همراه با زیر محورهای مربوطه بپردازد که عبارت بودند از:
 -1تبیین فلسفی آموزش مجازی
-

مبانی ،اهداف ،اصول ،روشها ،ضرورت و امکان آموزش مجازی

-

مکاتب فلسفی و آموزش مجازی

-

رویکردهای فلسفی و آموزش مجازی

-

مطالعه تطبیقی فلسفه حاکم بر نظامهای آموزش مجازی جهان

-

تحلیل مفاهیم حوزه آموزش مجازی (برنامه درسی ،تعامل ،تدریس ،ارزشیابی ،اخالق ،عدالت ،نسبت دانش و
فناوری)... ،

 -2ترسیم چشمانداز مطلوب آموزش مجازی در ایران از منظر فلسفه تعلیموتربیت
-

بررسی جایگاه آموزش مجازی در اسناد باالدستی نظام تعلیموتربیت ایران

-

تبیین و ارزیابی وضعیت موجود آموزش مجازی در ایران

-

تحلیل نظامِ مسائلِ آموزش مجازی در ایران
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-

تبیین شایستگیهای آموزش مجازی از منظر فلسفه تعلیموتربیت

 -3فرصتها و چالشهای آموزش مجازی از منظر فلسفه تعلیموتربیت
-

فرصتها و چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزشوپرورش

-

فرصتها و چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزش عالی

-

فرصتها و چالشهای آموزش مجازی در حوزه تربیت غیررسمی

-

فرصتها و چالشهای آموزش مجازی از منظر جهانی ،ملی و محلی

-

نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری

 -4آموزش مجازی در دوران کرونا و راهکارهای الزم برای مواجهه نظام تربیتی با دوران پساکرونا
-

نسبت فلسفه و آموزش در دوران کرونا پساکرونا

-

رسالت فلسفه تعلیموتربیت در دوران کرونا و پساکرونا

-

مبانی ،اهداف ،اصول ،روشها ،ضرورت ،امکان و راهکارهای مواجهه نظام تربیتی با دوران پساکرونا

فلذا مفتخریم که پس از اخذ مجوز  ISCبا کد  00210 - 87354برای همایش و فراخوان دریافت مقاله،
مقاالت زیادی از سوی استادان ،دانشجویان و پژوهشگران حوزه تعلیموتربیت و باالخص فلسفه تعلیموتربیت در
دبیرخانه همایش واصل گردید .کلیه پژوهشهای واصله توسط حداقل دو داور مورد ارزیابی قرار گرفت و در
صورت اختالفنظر بین داوران ،برای داور سوم ارسال گردید .پس از انجام داوریها درنهایت از میان تعداد
مقالههای واصله ،تعداد  46مقاله پذیرش نهایی گردید که به دو صورت سخنرانی و پوستر در همایش فلسفه
آموزش مجازی  -در تاریخ  4و  5اسفندماه  1400و در دانشگاه بوعلی سینا  -ارائه گردیدند .الزم به ذکر است
که همایش شامل چهار پنل بود که در هر نیم روز یک پنل برگزار میگردید .در ابتدای هر پنل یک سخنرانی
کلیدی قرار داشت که چهار سخنران ویژه و موضوعات سخنرانی ایشان ،به ترتیب عبارت بودند از:
آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده :ضرورت نگاه فلسفی به آموزش مجازی
آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی :آموزش عالی در فراجهان
آقای دکتر خسرو باقری :پارادکسهای فلسفی و آموزشی کرونا
آقای دکتر سید علی اکبر صفوی :فلسفه یادگیری الکترونیکی از منظر فلسفه تعلیموتربیت
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در ادامه در هر پنل  3مقاله بهصورت سخنرانی ارائه میشد که توسط داوران پنل و شرکتکنندگان مورد تحلیل
و پرسشوپاسخ قرار میگرفت .در پایان هر پنل هم ،مقاالتی که بهصورت پوستر در آن پنل پذیرفته شده بودند
به نمایش گذاشته میشد.
در نهایت از همه اشخاص و سازمانهای حقیقی و حقوقی که در برگزاری هر چه بهتر همایش ما را یاری
فرمودند ،کمال تشکر و امتنان را دارم و در ادامه به معرفی ایشان پرداخته میشود.

ساختار سازمانی همایش
دکتر فرامرز محمدی پویا  -دبیر علمی همایش
دکتر فرهاد سراجی  -دبیر اجرایی همایش

اعضای کمیته علمی و داوران همایش (به ترتیب حروف الفبا)
 دکتر شهین ایروانی  -دانشگاه تهران دکتر علی ایمانزاده  -دانشگاه تبریز دکتر محسن ایمانی نائینی  -دانشگاه تربیتمدرس دکتر خسرو باقری نوعپرست  -دانشگاه تهران دکتر رمضان برخورداری  -دانشگاه خوارزمی دکتر سید رضا بالغت  -دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر سعید بهشتی  -دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مریم پورجمشیدی  -دانشگاه بوعلی سینا دکتر طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی  -دانشگاه فردوسی دکتر افضل السادات حسینی دهشیری  -دانشگاه تهران7

 دکتر منصور خوشخویی  -دانشگاه بوعلی سینا دکتر محمد دادرس  -دانشگاه تهران دکتر اکبر رهنما  -دانشگاه شاهد دکتر سید مهدی سجادی  -دانشگاه تربیتمدرس دکتر نرگس سادات سجادیه  -دانشگاه تهران دکتر فرهاد سراجی  -دانشگاه بوعلی سینا دکتر احمد سلحشوری  -دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر بختیار شعبانی ورکی  -دانشگاه فردوسی دکتر بابک شمشیری  -دانشگاه شیراز دکتر علیرضا صادقزاده قمصری  -دانشگاه تربیتمدرس دکتر اکبر صالحی  -دانشگاه خوارزمی دکتر علی صحبت لو  -دانشگاه فرهنگیان دکتر مسعود صفایی مقدم  -دانشگاه شهید چمران دکتر مرضیه عالی  -دانشگاه تهران دکتر جمیله علمالهدی  -دانشگاه شهید بهشتی دکتر محسن فرمهینی فراهانی  -دانشگاه شاهد دکتر ایراندخت فیاض  -دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر یحیی قائدی  -دانشگاه خوارزمی دکتر سیروس قنبری  -دانشگاه بوعلی سینا دکتر کیومرث قیصری گودرزی  -دانشگاه مالیر دکتر سوسن کشاورز  -دانشگاه خوارزمی دکتر معصومه کیانی  -دانشگاه بوعلی سینا دکتر طیبه ماهروزاده  -دانشگاه الزهرا(س) دکتر فرامرز محمدی پویا  -دانشگاه بوعلی سینا8

 دکتر رضا محمدی چابکی  -دانشگاه شهید بهشتی دکتر علیرضا محمودنیا  -دانشگاه خوارزمی دکتر سید منصور مرعشی  -دانشگاه شهید چمران دکتر محمدحسن میرزامحمدی  -دانشگاه شاهد دکتر مراد یاری دهنوی  -دانشگاه شهید باهنر -دکتر محمدرضا یوسف زاده چوسری  -دانشگاه بوعلی سینا

اعضای ستاد اجرایی همایش
آقای دکتر حسین رضوان  -رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس اجرایی همایش
آقای دکتر ابراهیم نصیر االسالمی  -مسئول کمیته روابطعمومی و تبلیغات همایش
آقای دکتر مصطفی مرادی -مدیر برگزاری و اجرای همایش
خانم دکتر معصومه رمضانی -مدیر برگزاری کارگاههای همایش
خانم مهتاب معینی مهر  -مسئول دبیرخانه همایش
آقای مصطفی حاجیلویی محب  -هماهنگکننده امور اجرایی همایش
خانم شکیال محمدی  -هماهنگکننده امور اجرایی همایش
خانم زهرا نوروزی  -هماهنگکننده امور اجرایی همایش

برگزارکنندگان همایش
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران  -دانشگاه بوعلی سینا
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حامیان همایش

10

سخنرانیهای کلیدی
همایش

11

سخنرانی کلیدی شماره یک
دکتر عیسی ابراهیم زاده
ضرورت نگاه فلسفی به آموزش مجازی

با سالم خدمت همه دوستان و شرکتکنندگان محترم؛
بنده بحث خودم را در مورد ضرورت نگاه فلسفی به آموزش مجازی با یک مقدمه آغاز خواهم کرد ،سپس
وارد بحث ضرورت نگاه فلسفی خواهم شد و در ادامه ،کاربرد بخشهای مختلف فلسفی اعم از هستیشناسی،
معرفتشناسی و ارزششناسی در نظام آموزش مجازی پایانبخش سخنان بنده خواهد بود.
بحثهایی که تا این لحظه انجام شد برای بنده خیلی جالب بود چون عمدتاً به آن چیزی که االن بهعنوان نگاهِ
فلسفی آموزش مجازی مطرح است بهخوبی توجه شده است .یکی از تفاوتهای عمده نظام آموزش مجازی با
نظامهای سنتی ،جایگزینی مسئلهی عرضه با تقاضا است .همانطور که میدانید در نظام سنتی ،مسئلهی اصلی
دسترسی عادالنه به امکانات محدود بوده است .چون زمان ،فضا و امکانات اجازه ارائهی نامحدود را نمیداده
بنابراین مسئلۀ "عرضه" دغدغه اساسی سیاستگذاران و برنامهریزان نظام سنتی بوده و بنابراین ،نظامهای سنتی
آموزش باتوجهبه محدودیت عرضه همواره با انبوه تقاضا روبرو بودهاند .نظام آموزش باز و مجازی با استفاده از
راهبردهای یادگیری اکتشافی ،یادگیری در حد تسلط و یادگیری مشارکتی از مهمترین نوآوریهای جهان
معاصر محسوب میشود که از نیمۀ دوم قرن بیستم تا پایان دهه آخر این قرن بیشترین گسترش و پذیرش را
داشته است ولی در قرن بیست و یکم تبدیل به یک گرایش مطلوب برای دستاندرکاران آموزشوپرورش شده
است .این گرایش بعد از گسترش همهگیری ویروس کرونا بهصورت یک راهبرد اصلی موردتوجه همگان –
حتی مخالفان و منتقدان – درآمده است .فهم فلسفی آموزش مجازی یکی از مسائل اصلی است که هم آقای
دکتر باقری ،هم ریاست محترم دانشگاه ،هم ریاست محترم دانشکده و هم دبیر محترم همایش به آن اشاره
کردند که ما باید فهم فلسفی از آموزش مجازی داشته باشیم که این فهم ،مستلزم فهم واقعیت مجازی است که
تا حدودی آقای دکتر باقری به آن اشاره کردند .این فهم با این سؤال آغاز میشود :ماهیت واقعیت مجازی
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چیست؟ یاددهندگان (معلمها ،مربیان و استادان) آموزش مجازی چه نیازی به فهم فلسفی واقعیت مجازی
دارند؟
پاسخ به این سؤال در گرو مفهومسازی قابل دفاع برای واقعیت مجازی است که از طریق پژوهشهای زمینهای
( ،)Grounded theoryجستارهای مفهومی و فلسفی امکانپذیر است تا پایه و اساس منطقی برای تبیین
واقعیت مجازی فراهم سازند .یکی از کسانی که در این زمینه کارکرده پِته رات ( )Peterat, 2008است که
استدالل میکند با اتکا به جهانبینی به عاریت گرفته از پژوهشهای مبتنی بر روشهای کاهشگرایانهی
پوزیتیویستی و نظریههای علوم طبیعی و فیزیک نمیتوان به چنین هدفی دستیافت .وی با اشاره به تفاوت دنیای
مجازی با دنیای واقعی به تبیین ارتباط پویای موجود بین انسان و واقعیت مجازی میپردازد .پژوهش از منظر وی
نوعی هنر گزینش برای بکار بستن این تحلیل و یافتن بینش و دیدگاهی است که به فهم این دنیای بههمپیوسته
نایل شود که از این فهم بهعنوان "دانستگی" ( )knowingیاد میشود .دانستگی بهمثابه یک فعالیت در یک
بافتار ( )Contextیا یک محیط با درگیرشدن در مجموعهای از کنشهای معنیدار است که با تمرین و تکرار
در آن بافتار یا محیط حاصل میشود و به معنی داشتن یا بازتاب دانش و اطالعاتی است که نشانگر تسلط درونی
و انحصاری یاددهنده و یادگیرنده بر آن دانش و اطالعات است .ما برای تسلط بر این نوع دانستگی با
چالشهای عمدهای روبرو هستیم.
این چالشها عبارتاند از:

 .1سطح فعالیت آموزش مجازی بهمثابه نظامی باز ،همانند نهادهای آموزش سنتی ،محلی یا در نهایت منطقهای
نیست .زیرا این آموزش به دلیل ارائه شدن در بستر شبکه تارنمای جهانی در واقع در سطح جهانی فعالیت
میکنند و مخاطبانی به گستردگی همهی فرهنگهای جهان دارند .مانند همین همایش که هر کسی در هر نقطه-
ی دنیا (مانند بنده در کانادا) به شبکه همایش دسترسی داشته باشد ،میتواند از مباحث استفاده کند
 .2ماهیت همه زمانی ،همه مکانی و همه کسانی آموزش مجازی ایجاب میکند که مبنای ارائهی آن بدون
تبعیضهای نژادی ،قومی ،جنسیتی ،فرهنگی ،اخالقی و حتی دینی باشد.
 .3باتوجهبه دو مورد قبلی ،دستاندرکاران آموزش مجازی با چالشهای مهمتری مانند حریم خصوصی،
مفهوم مالکیت معنوی ،توزیع قدرت ،آزادیهای اساسی و مهمتر از همه مسئولیت اخالقی نیز مواجه هستند که
مباحث مربوط به تربیت و پرورش اخالقی مطرح است.
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 .4در نظام آموزش مجازی هم یادگیرنده و هم یاددهنده و هم طراحان سامانههای آموزش مجازی هستیشناسی
( )ontologyخاصی را تجربه میکنند هستی در این محیط مجازی هم در حال "بودن" (حالت آفالین و نا
برخط) و هم در حال "شدن" (حالت آنالین و برخط) است .ازاینرو آموزش مجازی ماهیت کارکردی و
هدفهای چندبعدی و ساختار ویژهای دارند؛ بنابراین ،یاددهندگان باید بتوانند هم فرآیند یاددهی  -یادگیری و
هم کارکردهای اجتماعی خود را مدیریت کنند.
 .5در آموزش مجازی یادگیرنده ،محور اصل بر این است که یادگیری مقدم بر یاددهی یا آموزش است .مطابق
این اصل پشتیبانی راهبردی یادگیرندگان بهجای تکیه بر یاددهنده (معلم) متکی بر منابع روزآمد شونده ،خود
کارآمد ساز ،خودگردان ساز و خود راهبر ساز است.
 .6اتکا به فلسفه ساختن گرایی اجتماعی ( )social constructivismبهجای ساختن گرایی شناختی
( )cognitive constructivismدر ساختن گرایی اجتماعی ،تعاملهای اجتماعی فردی در تفسیر و سازمان
دادن شناخت از یک موضوع باتوجهبه تأثیری که جمع در این فرآیند دارد ،همافزایی پیدا میکند که آقای
دکتر باقری به آن اشاره کردند .این موضوع با یادگیری مشارکتی یا کار گروهی تا حد زیادی متفاوت است و
برنامهریزی خاص خود را دارد .در کار گروهی تقسیمبندی صورت میگیرد و هر کس وظیفهای را بر عهده
میگیرد ،در نهایت اینها ترکیب میشوند و بهعنوان محصول نهایی ارائه میشود اما در ساختن گرایی اجتماعی
افراد باهم وارد تعامل میشوند و به طور جمعی دانش خاصی را به وجود میآورند .این کار در اقتصاد تولید
دانش هم بسیار مؤثر است چون هزینهی تولید دانش را کاهش میدهد.
اما نظریهها و ماهیت فلسفی آنها در نظام آموزش مجازی چیست؟
نظریهپردازان به طور معمول دربارهی چگونگی سازماندهی و کارکرد یادگیرنده محور بودن ،جستارهای
ساختاری این نظام آموزشی و اینکه این ساختار چگونه میتواند فرآیند یاددهی – یادگیری را زیر تأثیر قرار
دهد ،نظریهپردازی میکنند .یعنی نظریهپردازان سازندگان مدلها هستند و ما را در حل مسائلی که ذاتاً و یا
بهظاهر پیچیده هستند یاری میدهند.
وقتی من اصطالح "آموزش از دور" را به کار میبرم یعنی اینکه همه رویکردهایی (یادگیری الکترونیکی،
یادگیری بر مبنای چندرسانهای ،یادگیری مجازی و )...که در این نوع نظام مطرح است را در برمیگیرد و از
اصطالح "آموزش راه دور" استفاده نمیکنم ،برای اینکه االن همه ما از نظر جغرافیایی فاصله زیادی داریم و
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فاصلهای که در اینجا مطرح است تراکمی است تا جغرافیایی چون همزمان همه ما در اینجا هستیم؛ بنابراین راه
به معنای فاصله جغرافیایی وجود ندارد و به همین علت است که من میگویم "آموزش از دور".
اگر نظریههای آموزش از دور دارای ویژگیهای پارادایمی باشند باید بتوانند فرآیند آموزش باز و از دور را به
لحاظ فلسفی ،طوری تبیین کنند که عالوه بر یک جهانبینی ،شامل روشهایی باشد که با تأیید وضعیت از روی
قاعدهی موجود یا خالف آن به رفع تضادها و تعارضات نظریات کمک کند و اگر این کار صورت بگیرد ما به
قول پستمدرنیسمها ما به انقالب آموزشی بعدی رهنمون میشویم .البته این کار به این معنی نیست که نوعی
مصالحه ،همگونسازی یا استانداردسازی بین آنها انجام پذیرد بلکه نوع سازگاری موردنیاز ،کامالً برعکس
تصور موجود حداقل برای آینده قابلپیشبینی همان رشد و جاانداختن اندیشههای تکثرگرایانه است و تعارض
اندیشهها خللی پیش نمیآورد .بنابراین فلسفه به منزله مناسبترین زمینهی اندیشه برای رفع تناقضهای ظاهری و
از میان برداشتن تعارضات مطرح میشود.
عوامل زیادی در شکلگیری ،نظریهها ،سازگاری و کاربرد آموزش از دورِ مجازی دخالت داشتهاند که اغلب
آنها نیازمند تبیین فلسفیاند مانند:

 توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان
 پیدایش ساختار سازمانی صنعتی و پساصنعتی
 تولید و ارائه مواد آموزشی با استفاده از رسانهها
 خصوصیات فردی یادگیرندگان و تعامل آنها با ویژگیهای رسانهای
 عوامل زیاد مربوط به یاددهی ،یادگیری ،هدایت تحصیلی بهعالوه شکلگیری جامعههای یادگیری
 تفاوتهای فردی در ادراک ،شناخت ،پردازش اطالعات ،رفتار فعال و دیگر حوزههای تأثیرگذار
 افزایش امکانات رسانهای با پیدایش رسانههای دیجیتال مانند حضور از دور و اشتغال از دور بر پایه محیط
واقعیت مجازی

حاال میخواهیم بدانیم واقعیت مجازی به این شیوه که مدنظر ماست چه مبانی فلسفی را در بر دارد:
با گسترش نظام آموزش باز و از دور با راهبرد الکترونیکی و مجازی از یک سو و ورود فناوری اطالعات و
ارتباطات (فاوا) به فرآیند آموزشوپرورش ،سازوکارهای عظیم تولید و عرضه امکانات و فرصتهای آموزشی،
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مسالهی "عرضه" و دسترسی ،کموبیش حل شد .اما چالش اصلی نظامهای آموزش باز و از دور ایجاد "تقاضا"
در بازار است .امری که گاه حتی به طور مصنوعی ایجاد میشود .این تفاوت اساسی رویکردها میان دو نظام
مدرن و سنتی (تقاضامحور بودن آموزش سنتی در برابر عرضهمحور آموزش مجازی) خواهناخواه تأثیر خود را
بر نوع تلقی این نظامها از مفهوم آموزشوپرورش و دانش نیز به جا گذاشته است.
در آموزش سنتی که دسترسی به اطالعات و دانش مشکل و محدود بوده است ،جمعآوری و حفظ اطالعات
هم بهخودیخود امری ارزشمند محسوب میشده است .تحصیل و کسب دانش تنها با هزینه مالی و صرف عمر
و کسب تجربه شخصی ممکن بوده است و امری همگانی نبوده است .دسترسی به کتابهای متعدد و داشتن
کتابخانههای بزرگ امری افتخارآمیز برای افراد و سازمانهای آموزشی تلقی میشده است که البته هنوز هم
هست اما امروز دسترسی به اطالعات و انتقال و ذخیره آن به امری ساده و کمهزینه مبدل شده است.
ما در دورانی که زندگی میکنیم در موقعیتی کامالً متفاوت و گیج کنندهای قرار داریم .به این معنی که یک
پای در دنیای کهنه و قدیم و پای دیگر در دنیای جدید و نو داریم .این پاها ظاهراً ما را از راه های متضاد به
مقصدهای متناقض میکشانند .به طور مثال کسانی که در زمینه آموزش مجازی نظریه پردازی یا پژوهش می
کنند ،عقیده دارند که مفهوم «فاصله» یا «دوربودن» در تعلیم و تربیت عاقبت از میان برداشته می شود .زیرا در
عصر فناوری ارتباطات فاصله داشتن و دور از هم بودن ،معنی واقعی خود را از دست داده است اما نگاه سنتی،
آموزش را بدون حضور یاددهنده و یادگیرنده در کالس کارآمد نمیداند .امروزه هر کس با دسترسی به شبکه
اینترنت و با نوشتن چند کلیدواژه میتواند بدون نیاز به معلم به انبوهی از اطالعات دست بیابد و آن را روی ابزار
خود ذخیره کند .دسترسی به اطالعات ،برخالف دنیای قدیم مزیتی چندان ارزشمندی محسوب نمیشود.
مبنا در اینجا به معنی زیرساختهای نظری و بنیادین و به تعبیر دیگر پارادایم و یا متاپارادایمها است که نظریهها
و الگوهای آموزش مجازی مبتنی بر آن است .مبنا در این کاربرد پاسخ مستقیم به یک پرسش فلسفی و برون
دانشی است .وقتی ما مبانی فلسفی آموزش مجازی را بررسی میکنیم اولین چیزی که مطرح میباشد تولید
محتوا است .خب؛ در اینجا محتوا را معرفت تشکیل میدهد ،آموزش ما را آموزش علم ،هنر ،فن و مهارت
تشکیل میدهد بنابراین مبانی معرفتشناسی همه اینها باید مشخص باشد.
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مبانیمعرفتشناسی؛

معرفتشناسی ،زیرساختیترین الیههای نظریهها و پارادایمهای آموزش مجازی محسوب میشود و به دنبال
یافتن پاسخ به پرسشهایی ازاینقبیل است:
 ثابتبودن معرفت یا شناخت (مطلق بودن) اگر ثابت باشد متعلق به کدام حیطههاست حقیقت یا واقعیت؟
 متغیر بودن معرفت یا شناخت (نسبی بودن) اگر نسبی باشند متعلق به کدام حیطههاست واقعیت یا حقیقت؟
کارکردهای مبانی معرفتشناختی در آموزش مجازی؛
 تبیین خاستگاه نظریهها ،پارادایمها و فراپارادایمها ()Meta Paradigms
 زمینهساز و راهگشای نظریهپردازی و طرح پارادایمها و تکیهگاه نظریهها
 تعیینکننده حدود و دایره شمول نظریهها و پارادایمها

مبانیهستیشناختی؛

آنچه در مباحث هستیشناختی در آموزش مجازی مطرح است بیشتر به وجود ،ماهیت وجود (اصالت آنها)،
جهان و انسان و ...برمیگردد .آنچه بیشتر با بحث امروز ما ارتباط دارد عوالم و مراتب هستی است .در بحث
عوالم در کل ،دوعالم معنا یا معنوی و عالم مادهّ یا مادّی مطرح است .همانطور که میدانید عالم معنا فارغ از
محدودیتهای زمان  -مکان است ولی ما درک زمان  -مکانی از آن داریم .عالم مادی هم عالمی متغیر،
متحرک و زمان  -مکان مند است که دارای ابعاد کیفی و کمی است.
کارکردهای مبانی هستیشناختی در آموزش مجازی؛

 تبیین ماهیت هستیشناختی واقعیت مجازی (از نظر مادی یا غیرمادی)
 کمک به شناخت زیرساختهای نظریهها و پارادایمها از طریق تحلیل مفروضات و اصول موضوعی آنها
 کمک به شناخت ماهیت انسان و درک او از ویژگیهای جهان هستی
 تحلیل فعالیتهای فردی و جمعی انسان
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مبانیارزششناختی؛

مباحث ارزششناسی بیشتر دربارۀ خاستگاه ارزشها ،مطلق یا نسبی بودن ،پایایی و ناپایایی معیارهای ارزشی
بهویژه ارزشهای اخالقی و اینکه کمال مطلوب چیست دور میزند که نتیجۀ آن بایدها و نبایدها است .بدیهی
است بدون درنظرگرفتن این مسائل در تدوین محتوا ،انتخاب رویکردهای انتقال محتوا و آثار و نتایج تربیتی
آنها در هر نظام آموزشی ،فرآیند یاددهی  -یادگیری از مطلوبیت الزم برخوردار نمیشود اما چون در آموزش
مجازی یاددهنده و یادگیرنده به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر جدا هستند مسائل ارزشی و اخالقی اهمیت
بیشتری پیدا میکند.
کارکردهای مبانی ارزش شناختی در آموزش مجازی؛

 تحلیل کمال مطلوب تعیین شده از منظر سازگاری یا ناسازگاری آن با ماهیت انسان ،ارتباط آن با طبیعت
(محیطزیست) و جهان هستی
 تحلیل میزان سازگاری و ناسازگاری هدفهای آموزش (در سطوح آرمانی ،کلی ،جزئی و رفتاری)
 شناخت ظرفیتهای بنیادین مادی و معنوی برنامهها
 ارزشیابی کارکرد آموزش در پرورش اخالقی و ارتباط آن با کمال مطلوب تعیین شده
 بسط و توسعۀ ظرفیتهای مادی و رفاه اقتصادی
 توجه به اخالق تعامل بر پایهی تعامل تکاملی
گاهی اوقات بحث مبانی ارزش شناختی و تربیتی در نظام آموزش مجازی مورد انتقاد مخالفان قرار میگیرد اما
انواع تعاملی که در آموزش مجازی داریم بیش از یادگیری سنتی است مانند تعامل محتوا بامحتوا و تعامل با
پشتیبانان و ...که در آموزش مجازی مطرح است و همه این موارد به ما در تحقق اهداف تربیتی کمک میکند.
باتوجهبه محدودیت زمانی که داشتم سعی کردم مطالب را سازماندهی و ارائه کنم ،از توجه همه شما عزیزان
سپاسگزارم.
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سخنرانی کلیدی شماره دو
دکتر بختیار شعبانی ورکی
آموزش عالی در فراجهان

بسماهلل الرحمن الرحیم
عرض سالم و ادب دارم خدمت همه همکاران ،دانشجویان گرامی و شرکتکنندگان در همایش یازدهم انجمن
فلسفه تعلیموتربیت ایران .ابتدا از جناب آقای دکتر محمدی پویا و دانشگاه بوعلی سینای همدان و همینطور
هیئتمدیره انجمن فلسفه تعلیموتربیت صمیمانه تشکر میکنم که مجالی را برایم فراهم کردند تا بخشی از
دیدگاههایم را درباره افقهای پیش روی آموزش عالی در ایران با شما همکاران عزیز ،دانشجویان گرامی و
شرکتکنندگان محترم در میان بگذارم.
آموزش عالی در فراجهان:

درگذشته نیز سخنرانیهایی پیرامون همین موضوع داشتم؛ اولین سخنرانی در هشتمین سال همایش فلسفه بود که
در مورد آموزش مداوم صحبت کردم ،دومین سخنرانی من در نهمین همایش فلسفه بود که نظریه موج تاریخی
و تحول در آموزشوپرورش را مطرح کردم ،سومین سخنرانی در اردیبهشتماه  1399در دانشگاه فردوسی
مشهد بود که با عنوان واکنش مجازی به آموزش مجازی بیان شد و چهارمین سخنرانی در همایش پژوهشگاه
علومانسانی بود ،تحت عنوان امتداد متافیزیک آموزش عالی برخط و برون خط در شرایط کرونا و دیجیتال.
مهندسان کامپیوتر خیلی تالش کردند دانشگاهیان را متقاعد کنند که به آموزش مجازی رویآورند اما توفیق
چندانی نیافتند تا اینکه کرونا آمد و این واقعیت طبیعیِ آینده را ،به حال (اکنون) آورد و ما برای امتداد پروژه-
های زندگی و ارتباط با دیگران و به تعبیر هایدگر برای حفظ هویتمان تسلیم کرونا شدیم و به خواست قدیمی
مهندسان تن دادیم و االن در همه دانشگاههای کشور به آموزش مجازی روی آوردیم ،نکته اساسی این است
که امروزه سیاستگذاران و مدیران آموزش عالی کشور تصور میکنند این آموزش مجازی گویا اضطراری
است برای جلوگیری از اختاللهای جاری در آموزش عالی کشور و به همین خاطر گاهی که اوضاع قدری
بهبود پیدا میکند به روند عادیسازیِ بازگشت به شرایط پیشاکرونا و آموزش حضوری اصرار دارند ،این اصرار
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و تحقق این تلقی ،به اصالح نظام آموزشی منجر نمیشود ،در واقع من بر این باورم که اگر کرونا بهطورکلی
جمع شود باز هم نباید به شرایط ماقبل کرونا برگردیم ،اگرچه این ادعا با اشاره به زیرساختهایی که دانشگاهها
ایجاد کردند ،تجربیاتی که دانشگاهیان اعم از استاد ،دانشجو و کارمند در آموزشگاهها به دست آوردند،
محتوای فراوانی که تولید شده و دستاوردی که آموزش مجازی در دوره کرونا داشته است قابلتوجیه است اما
من میخواهم به همین ادعا از منظری دیگر بپردازم ،در واقع در شرایط بحران ،کووید  19کمیت و کیفیت
آموزش عالی را در سراسر جهان و از جمله کشور ما ،متأثر کرده و رسالت و مأموریت آموزش عالی را
دستخوش تغییر کرده است ،تجربه زیسته ما از وجه درونی ،یعنی افکار و نگرش ما و کنش ما ،یعنی مهارتها و
اعمال نظام ،ساختارها و قوانین و همینطور فرهنگ آموزش عالی کشور را دستخوش تغییر کرده است،
برایناساس آموزش ،پژوهش ،ارتباط ما با دنیا و مشارکت اجتماعی دانشگاهیان و حتی کیفیت رهبری آموزش
عالی تحتتأثیر این شرایط قرار گرفته است .به اعتقاد من فناوری دیجیتال با توسعهای که داشته است ،تابهحال
به ما کمک کرده و در آینده نیز خواهد کرد.
میخواهم باتکیه بر توسعه فناوری جدید درباره افقهای آموزش عالی ایران سه نکته را عرض کنم؛ یکی از این
تحوالت فراجهان ،یعنی نسل سوم اینترنت است .اصطالح متایونیورس ( )metauniverseرا استفنسن در
رمان معروف خود در دهه نود به کار گرفت اما در سال گذشته زاکربرگ در پی تغییر نام فیسبوک به متا ،نشان
داد و این موضوع را مطرح کرد که این فناوری میتواند در عرصههای مهم بشر منجمله آموزش عالی بسیار
مؤثر باشد.
قصد دارم تأملی در سیره اندیشهوران و فالسفه بزرگی که جریانساز اندیشههای بشر بودهاند و با الهام از آنها
تصریح کنم که متفکران بزرگ در طول تاریخ آرمانشهر و حتی پادآرمانشهری را تصویر کردند ،المکانی که
آرمانشهر نمادی است از واقعیت دورودراز که گویا ناظر به حقیقتی دستنایافتنی است و خطوطی را ترسیم
کردند که ما چگونه میتوانیم به این شهر آرمانی دسترسی پیدا کنیم .فناوری امروز امکان جدیدی را در اختیار
ما قرارداد تا هم بتوانیم آن آرمانها را به تصویر بکشیم و هم آنها را به نحوی به واقعیت در بیاوریم آنگاه با تأمل
در آنها هم به گذشته سفر کنیم و از آن بیاموزیم و هم به آینده سفر کنیم تا برای ساختن بهتر دنیایی که در آن
زندگی میکنیم مهیا شویم ،اما همچنان بر امتداد آنالین و آفالین اصرار دارم ،بنابراین به نظر من ،زندگی به نحو
متمایزی ظاهر شده و ما بهجای تأکید انحصاری بر آنالین یا آفالین بهتر است بر آنالیف ( )on lifeیا بر
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زندگی تأکید کنیم و آن را جایگزین برخط و برونخط کنیم ،برایناساس ما میتوانیم تصوری از دانشگاه داشته
باشیم که تجربه اولشخص و سومشخص آن یعنی شهود ،تفکر ،مهارت ،فعالیت ،ساختار ،قوانین نظام آموزش
عالی ،فرهنگ و مناسبات انسانی و اجتماعی به نحوی متمایز شکل بگیرد .توصیفی از این جهان و فراسوی آن و
دستاوردهای آن را بیان میکنم بنابراین صحبت من برای تأکید بر این است که با این مقدمات با کنترل احتمالی
پاندمی کووید  19نمیتوانیم به شرایط گذشته برگردیم و الزم است سناریوهای جدید ،متمایز ،منعطف و
متناسب با تحوالت پیش رو تعریف کنیم و آموزش عالی را برایناساس بازسازی کنیم بنابراین سخن بنده سه
محور کلیدی دارد؛
 .1تحلیل فراجهان و آثاری که میتواند از خود بهجای بگذارد ،این تحلیل بر اساس چهار محور اصلی فراجهان
یعنی افزودگی ،شبیهسازی ،جهان خارجی و جهان درونی و خودمانی شرح داده میشود تا آنجا که بتواند
کمک کند تصوری از آینده دانشگاهها داشته باشیم.
 .2بیان مهمترین مشخصههای دانشگاه آینده بر اساس تجربیات و تحوالت جدید و ظهور این دنیای جدید و
متمایز که باید ببینیم چه تغییراتی در تعهدات ما به دانشگاه و انتظارات ما از دانشگاه به وجود خواهد آمد.
 .3افقهای پیش رو در آموزش عالی پس از پاندمی کرونا و اینکه چگونه میتوانیم کیفیت مواجه با آموزش
عالی در پساکرونا را به تصویر بکشیم.
تصویر و تحلیلی از این فراجهان عرض میکنم ،بر اساس مجموعه مطالعاتی که بنیاد مطالعات شتابدهنده انجام
داده است نقشه فراجهان را با دو محور میتوان بیان کرد که برایناساس چهارگونه فراجهان را میتوانیم
تشخیص دهیم .فراجهان شامل چهار محور اصلی یعنی افزودگی ،شبیهسازی ،جهان خارجی و جهان درونی و
خودمانی است .فناوری افزوده به فناوریهایی اشاره دارد که کارکردهای جدید به جهان واقعی اضافه میکند
در واقع در فراجهان این افزونه یعنی افزودن اطالعات بیشتر به محیط فیزیکی ،در مقابل شبیهسازی به فناوری
اشاره دارد که مرتبط با مدلسازی واقعیتها و برایناساس ماهیت منحصربهفردی را ایجاد میکند و در فراجهان
شبیهسازی برای تحقق جهانی مجازی است که بتوانیم از آن جهان به منزله محلی برای تعامل استفاده کنیم،
بنابراین افزونگی اطالعات را در دنیای فیزیکی به کار میگیرد و شبیهسازی ،اطالعات را در دنیای مجازی به
کار میگیرد .در طیف دیگر دو جهان داریم ،جهان بیرونی و جهان درونی .جهان درونی به هویت و تعامل بین
افراد و تعامل بین افراد با اشیا مربوط میشود و در واقع افراد یا اشیا بازتابدهنده شخصیتهای خود هستند یعنی
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همان آواتارهایی که در سیستمهای بازیهای رایانهای مالحظه میفرمایید ،در این سیستم ،کاربر (انسان) نقش
عامل را ایفا میکند ،در نقطه مقابل ،جهان بیرون کانون خود را بر واقعیت بیرونی متمرکز میکند؛ بنابراین
فناوری ،اطالعاتی را درباره محیط اطراف کاربر و شیوه کنترل آن را به نمایش میگذارد ،برایناساس میتوانیم
چهار نوع فراجهان را دستهبندی کنیم:
 .1واقعیت افزوده ،افزونهای به جهان بیرون است ،یک محیط هوشمند با استفاده از فناوریها افزونهای به جهان
بیرون دارد.
 .2در مقابل واقعیت افزوده ،رویدادهای زندگی را داریم که افزونهای به جهان درون است ،یعنی فناوری برای
گردآوری ،ذخیرهسازی و اشتراک تجربیات روزمره و اطالعات درباره اشیا و افراد است مثل همهی شبکههای
اجتماعی.
 .3جهان آیینهای ،شبیهسازی جهان خارجی است که به مدلهای مجازی اشاره دارد و بهاینترتیب تصویر،
اطالعات و ساختار جهان خارجی را به واقعیت مجازی تبدیل میکند دقیقاً مثل آیینه .مثالً استفاده از ،GPS
 Google map ،Google earthو ...
 .4واقعیت مجازی ،شبیهسازیهای درونی را به عهده دارد ،فناوری واقعیت مجازی سهبعدی که شخصیتها یا
آواتارها و ارتباطات را با استفاده از ابزارهای مختلف به نمایش میگذارد ،این مورد را در بازیهای مختلف
مالحظه فرمودید .مثل بازی ماینکرفت که افراد میتوانند در آن بازی ساختمان بسازند ،به گذشته برگردند یا به
آینده بروند.
بدین ترتیب اگر افزونه ،شبیهسازی ،جهان درونی و بیرونی را که زمینهساز گونههای فراجهان هستند را بررسی
کنیم امکانات جدیدی برای بازاندیشی در نظام آموزش عالی کشور در اختیار ما قرار میگیرد .با این امکانات
میتوانیم فرصت ساخت تجربه دانش را برای یادگیرندگان فراهم کنیم ،زمینهساز اصالح و بازاندیشی یادگیری
و حتی دریافت بازخورد از دیگران را فراهم سازیم ،زمینه برای تقویت مهارتهای اجتماعی فراهم میشود،
شرایط برای تفریح بدون نیاز به اینکه نیاز باشد جابهجا شویم ممکن است ،حتی معلولین میتوانند سفر کنند و
جاهایی که تابهحال نمیتوانستند مراجعه کنند را ببینند ،با استفاده از دستاوردهای جهان جدید برنامههای
انعطافپذیر را دریافت کنند و حتی محیطهایی که ریسک دارد و بسیار هزینهبر هستند را ببینیم و حتی این
امکانات برای کسب تفکر استراتژیک و مهارتهای حل مسئله میتواند به خدمت گرفتهشوند.
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باتوجهبه این شرایط ،محیط یادگیری در شرایط جدید متفاوت است ،درستکردن ساختمانهای بزرگ برای
دانشگاهها ،نوشتن و تصویب کردن برنامه درسی زمخت در شوراهای وزارت علوم و دانشگاهها و گنجاندن این
مطالب در اذهان دانشجو دستخوش تغیر میشود و قابلیت سازگاری ،انعطاف ،دسترسی ،پویایی و برانگیزانندگی
از جمله ویژگیهای متمایز هستند.
االن سهم ما برای آموزش و یادگیری دانشجویان بهمراتب کاهش پیدا کرده است و تحقیقات نشان میدهد بیش
از هشتاد درصد یادگیری دانشجویان ناشی از یادگیری در فضای مجازی است .چنین آموزش عالی استمرار می-
طلبد ،مستلزم تشریکمساعی است ،باید مبتنی بر برانگیزانندگی و توانمندسازی باشد ،گستره حیاط را در
بربگیرد و . ...
سبکهای یادگیری هم دستخوش تغییر شدند ،در این فضای جدید ما تحتتأثیر شرایطی قرار میگیریم که
افراد میتوانند باتوجهبه مجموعه چهارگانهای که عرض کردم ،سبکهای یادگیری خود را شکل دهند.
تعهدات ما به آموزش عالی نیز تغییر کرده است ،کنش ،تجربه ،نظام و فرهنگ ما متفاوت شدند و در چنین
شرایطی دانشگاه آینده عجین با فعالیتهای زندگی است و مبتنی بر بافت است ،منعطف است ،درگیر در عمل
است و معلم تسهیلگر دانش است ،مفهوم استاد ،کالس درس ،برنامه درسی ،دانشجو و  ...منبسط شده و تغییر
میکند.
افقهای پیشرو در آموزش عالی پساکرونا:

 .1در خالل دو سال و اند گذشته با چه تغییراتی در آموزش عالی ایران روبرو شدیم؟!
 .2چه تحوالتی را در بازاندیشی در وقایع دو سال گذشته آموزش عالی ایران پیشرو داریم یا باید در نظر
بگیریم؟ افقهای نظیر بازگشت به روند عادی گذشته ،عادیسازی نوین یا اصالحات جزئی مثل استفاده همزمان
از برخی دستاوردهای فناوری دیجیتال و یا چشماندازی جدید و ترسیم افقی متمایز برای کل آموزش عالی
کشور.
 .3با تحقق هر یک از افقهای پیشرو چه دستاوردهایی به دست خواهد آمد؟!
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به نظر الزم است به رویکردمان نسبت به آموزش عالی تجدیدنظر کنیم تا با امکانات عصر جدید متناسب شود و
با فناوریهای جدید ،فرصتهای جدید ،تجدیدنظر در مورد محتوا ،روش ،زمان ،مکان یادگیری را در برنامه
کاری خود قرار دهیم.
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سخنرانی کلیدی شماره سه
دکتر خسرو باقری نوع پرست
پارادکسهای فلسفی و آموزشی کرونا

بسماهلل الرحمن الرحیم
عرض سالم خدمت همه دوستان عزیز ،همکاران و اساتید؛
مجدداً تشکر میکنم بابت زحماتی که همه دوستان و دستاندرکاران برنامه چه در پشتصحنه و چه در خود
صحنه برای این همایش میکشند و همچنین تشکر میکنم از مشارکتکنندگان و ارائهکنندگان که غنای خوبی
را برای این همایش ایجاد کردهاند.
امیدواریم امروز هم غنای خوبی به ارمغان بیاوریم و بتوانیم پدیده آموزش مجازی را بهقدر کافی روشنگری
کنیم و راههای جدیدی را باز کنیم.
بحث امروز بنده ،تحت عنوان پارادکسهای فلسفی و آموزشی کرونا است ،بهعبارتدیگر این پدیده ما را با
مشکالت ذهنی ،فکری و عملی مواجه کرده است که این پارادکسها را نخست از نظر فلسفی و سپس تأثیر آنها
را در فضای آموزشی بررسی خواهیم کرد.
به نظر میرسد پارادکسهایی که این پدیده شگفتآور (کرونا) ایجاد کرده است را میتوان در زمینه فلسفی
حداقل در سه حوزه بیان کرد:
.1پارادکسوجودی:

این پدیده انسان را دررابطهبا موجودیت خودش به چالش کشیده است .کرونا انسانی که احساس قدرت
زایدالوصفی میکرد را عاجز کرد و همه ما این عجز نمایانی را که به ظهور رسید بهواقع تجربه کردیم .حاال
میتوان مشابهتی قائل شد بین قرن بیست و بیست ویک .در قرن بیستم ،جنگهای جهانی یک پدیده عجیبی
بودند که آنها نیز عجز بشر را در اوج قدرت آشکار کردند و پارادکس هم در اینجا است که انسان در اوج
قدرت علمی خود زمینگیر شد؛ یعنی تکنولوژی و دانشی که جنگ جهانی اول و دوم و خصوصاً جنگ جهانی
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دوم را پشتیبانی میکرد واقعاً بشر را به روز سیاه نشاند .چه شهرهایی که در اروپا با خاک یکسان شدند ،چه
انسانهایی که کشته شدند و چه جنایتهای عجیبی که رخ داد .امروز و در قرن بیست ویک ،ما با کرونا مواجه
شدیم .البته تفاوتی دارد و آن این است که اگر در قرن بیستم نام آن جنگها ،جنگ جهانی بود اما واقعاً جهانی
نبود و تنها به این دلیل که قدرتهای جهان با یکدیگر در جنگ بودند ،جنگ جهانی نامگذاری شد و اینطور
نبود که همه کشورهای جهان درگیر این جنگ باشند .اما جهانی بودن پاندمی واقعاً جهانی بود .یعنی کسی (فقیر
و غنی ،ضعیف و قوی ،پادشاه و رعیت ،ورزشکار و فرد معمولی و )...در دنیا وجود نداشت که در کمین کرونا
نباشد .در واقع میتوان گفت همه سرمایه بشری به چالش کشیده شد .یکمرتبه همه آزمایشگاهها در جهان برای
مهار این بیماری شروع به فعالیت کردند (علم مدرن) ،داروهای گیاهی و طب سنتی برای مهار این بیماری
توصیههایی داشتند (علم سنتی) ،حتی تدیّن افراد نیز بهعنوان یک سرمایه بشری به چالش کشیده شد بسیاری از
افراد فکر میکردند که در اماکن مذهبی از این بیماری مصون خواهند بود حتی در کشور خودمان نیز دعاهای
مختلفی از قبیل دعای "اللهی عظم البال "...خوانده میشد انگاری قرار بود که انسانها به عجز خود پی ببرند و
عاقلتر شود .یک داستانی در سنت دینی ما وجود دارد که گفته میشود حضرت موسی (ع) یکبار دچار
بیماری شدیدی شده بود ولی به طبیب مراجعه نمیکرد و میگفت من به خدا توکل میکنم و هرچه خدا
بخواهد همان مقدر میشود .این بیماری طوالنی و طوالنی تر میشود و روزی حضرت موسی (ع) به درگاه خدا
زبان شکوه میگشاید خداوند به موسی (ع) میفرماید :آیا تو تصمیم گرفتی حکمت مرا با توکل خودت باطل
کنی؟
در واقع منظور این است؛ باتوجهبه حکمتی که خداوند در جهان قرار داده است حضرت موسی (ع) باید این
بیماری را بهواسطه طبیبان درمان کند.
به هر حال همه صحبت من این است که اقشار مذهبی نیز با یک چالش مواجه شدند تا عاقلتر شوند و بهتر
مرزهای تدیّن را درک کنند؛ بنابراین ما با یک چالش وجودی مواجه شدیم که بهواسطه آن موجودیت و عجز
آدمی در سطح جهانی نمایان و فراگیر شد و انسان با این سؤال مواجه شد :آیا من قدرتمند هستم و یا عاجز؟
البته کوششهای انسان از طریق علم همچنان ادامه دارد چرا که هنوز به طور کامل از این بیماری رهایی پیدا
نکردیم؛ بنابراین این پارادکسی که بین عجز و قدرت در وجود انسان برقرار بود نهایتاً به این صورت باید حل
شود که ما به یک دریافتی از موجودیت خود برسیم و آن این است که ما اگر قدرتی هم داریم ،قدرتی
عجزنشان است و ما با یک شمشیر دو دم روبهرو هستیم .علم بهمثابه شمشیر که یک دم آن قدرت و دم دیگر
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عجز است .به هر صورت یک بازاندیشی در مورد خود و درباره جهان به وجود میآید ،خصوصاً اینکه
دانشمندان میگفتند اگر همه ویروس کرونا را جمع کنیم پنج گرم میشود و در واقع این پنج گرم بشر را زمین-
گیر کرده و عجز او را نمایان ساخته است.
.2پارادکسهویتی:

دومین پارادکس ،پارادکس هویتی است .از زمانهای گذشته راجع به اجتماعی بودن انسان صحبتهای زیادی
شده است .انسان بهعنوان یک حیوان سیاسی و اجتماعی توسط ارسطو مطرح شد و در همین اواخر نیز هایدگر
از میتزاین صحبت میکرد یعنی با هم بودن که به موجودیت اجتماعی انسانی پرداخت؛ بنابراین هویت اجتماعی
برای بشر بسیار مهم بوده و یکی از آثاری که کرونا ایجاد کرد به چالش کشیدن این مسئله بود یعنی آدمها از
هم ترسیدند و فرار کردند البته نمیتوانستند یکدیگر را ترک کنند و پارادکس نیز همین است! در واقع انسان
هویت اجتماعی دارد و به انسانهای دیگر نیاز دارد اما از دیگران گریزان میشود ،هرکس به سلول خود پناه
میبرد و از دیگران دور میشود .بهدرستی که برای باهم بودن باید از هم دور شد! پس این هم یک پارادکس
بود که ایجاد شد و رابطه من و تو دچار چالش شد .البته این پارادکس نیز کمکم راهحلهایی را برای خود پیدا
میکند و بهتبع مفاهیم جدیدی به وجود آمد که هم نشانگر این پارادکس بود و هم یک مقداری اشاره به
خروج از این بنبست داشت .مثالً مفهوم فاصله اجتماعی ( ،)social distancingچون مدام گفته میشد
فاصله اجتماعی خود را رعایت کنید .اصالً خود واژه " "social distancingاین پارادکس را در خود
دارد؛ " "socialityیعنی باهم بودن ،در کنار هم بودن ،مجتمع بودن و مجتمع بودن نیز به این معناست که
بدنهای ما در کنار یکدیگر و نزدیک یکدیگر باشد؛ دست در دست یکدیگر باشیم ،یکدیگر را در آغوش
بکشیم و ...حاال ما " "social distancingرا کنار هم آوردیم و میگوییم هم با یکدیگر باشید و هم از هم
فاصله بگیرید پس نشان میدهد که این دوگانگی در اینجا به ظهور رسیده است و البته ""social distancing
یک مفهوم مکانی است یک مفهوم دیگر که از قبل نیز وجود داشت و مجددا در این دوره احیا شد مفهوم
قرنطینه کردن است .قرنطینه برخالف " "social distancingکه یک مفهوم مکانی را در بر میگیرد بیشتر
یک مفهوم زمانی دارد .ریشهیابی از کلمه قرنطینه ( )Quarantineبر میگردد به یک دوره چهل روزه که در
ایتالیا طاعون همه گیر شده بود و کشتی هایی که به ونیز می آمدند باید یک دوره چهل روزه را منتظر می شدند
و پس از اینکه تایید میشد بیماری ندارند ،میتوانستند وارد شهر شوند و گفته میشود که این مفهوم چهل روز،
از همان چله نشینی در سنت های دینی که در نزد کاتولیک ها در ایتالیا بوده است و حتی قبل از آن
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رواج داشته است نشات میگیرد و حتی در روایات دینی ما هم وجود دارد مثال همه ما می دانیم زمانی به حضرت
موسی(ع) گفته شد چهل روز خود را تهذیب کن تا آماده دیدار خدا شوی .به هر صورت قرنطینه از آن دوره
آمده و به یک دوره زمانی اشاره دارد و به معنای پاکیزه شدن و آماده شدن برای مالقات با دیگران است .به نظر
میرسد این چالش هویتی بشر یعنی "من کیستم؟"" ،تو کیستی؟"" ،رابطه من و تو" و "چگونگی هویت
اجتماعی" تثبیت شده است اما این تثبیت شدن به صورتی جدید پارادکس را منعکس می کند و فاصله اجتماعی
و فاصله زمانی برای این بود که آمادگی مواجهه اجتماعی را افزایش دهد.
.3پارادکسمعرفتاجتماعی:

بهتبع مواردی که گفته شد معرفت اجتماعی و شناختی که انسانها نسبت به یکدیگر پیدا میکنند نیز دچار
چالش شد و پارادکس جدیدی مواجه شدیم .مثالً همه کنفرانسهای حضوری که در خارج از کشور برگزار
میشد با آمدن کرونا به یکمرتبه تعطیل شدند و به کنفرانسهایی مجازی تبدیل شدند .به طور مثال قبالً با یک
فردی آشنا میشدیم بهصورت حضوری چای میخوردیم اما االن ما تنها تصویر یک آدمی را داریم و صدایش
را میشنویم اما فرصتی برای خوشوبش کردن وجود ندارد .پس در واقع معرفت اجتماعی ما نیز دچار چالش
شد و با وجود فاصلهها نمیشود دوستی و صمیمیتی پیدا کرد و حتی نمیشود به شناخت عمیقتری دستیافت
چون در کنفرانسهای حضوری فرصتهای بسیاری برای آشناییهای عاطفی و علمی ایجاد میشد اما یکمرتبه
با آمدن کرونا همه اینها در یک محاق قرار گرفت اما کمکم راه چارهای نیز برای این پارادکس پیدا شد .من
در اینجا از "استعاره تقدس" استفاده میکنم البته درست است که تقدس یک مفهوم دینی است اما میخواهم
بهعنوان استعاره از آن استفاده کنم و تقدس در اینجا به معنی این است که یک چیزی خودش را نشان نمیدهد
ولی به صورتی نشانههای خود را نمایان میسازد .مقدس یعنی پنهان و در عین پنهانی آشکار ،یعنی خودش،
خودش را آشکار نمیکند ولی عالئم و نشانههایی را از خود آشکار میسازد و در یک پرانتز مخفی شده است.
در این دوره شناخت اجتماعی ما از دیگران به نشانهشناسی مبدل شد یعنی با شنیدن صدای یک فرد ،دیدن یک
تصویر ،نوشتن یک جمله و نظایر آن میتوانیم به وجود یک فرد پی ببریم اما خود آن فرد در اختیار ما نیست.
بهاینترتیب ما در ضمن این پارادکسها ،دستاوردهایی در بعد وجودی ،بعد هویتی و معرفت اجتماعی به دست
آوردیم.
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این پارادکسهای فلسفی که موجودیت بشری ،هویت بشری و معرفت اجتماعی او را به چالش کشیده به
آموزش نیز سرایت کرده است و ما در آموزش میبینیم نهتنها علم بشری بلکه تعلیم نیز دچار چالش شد زیرا
همه مراکز آموزشی تعطیل شدند و راه حلی که پیدا کردیم" ،آموزش مجازی" بود که میتوان گفت هنوز
جوهرش خشک نشده است و آموزش مجازی خود نشاندهندهی به چالش کشیدهشدن تعلیم ،بهتبع علم است.
جمله معروف دریفوس را بهخاطر داریم که گفت :آموزش از راه دور چقدر از آموزش دور است!
ارتباط معلم و شاگرد و ارتباط بین شاگردان کجا و این ارتباطی که االن من پشت سیستم نشستم و مخاطبانی که
آنها را نمیبینم کجا!
آموزش مجازی خودش یک عجز است و در اینجا عجز و تعلیم درهمتنیده شدهاند و نام آن آموزش مجازی
شده است .به همین ترتیب ،هویت اجتماعی در تربیت نیز دچار چالش شده است .به طور مثال االن تهدید هویتی
برای دانشآموزان و دانشجویان وجود دارد چرا که دانشجویانی داریم که تازه به دانشگاه ورود کردهاند اما پای
آنها به دانشگاه باز نشده است و اصالً نمیدانند دانشجو هستند و با چه کسانی طرف هستند ،نمیتوانند در
تشکالت دانشجویی دانشگاه شرکت کنند و هویت دانشجویی خود را به دست بیاورند ،این مورد در دانشجویان
و دانشآموزان مشترک است و حتی گزارشاتی که از خشونت خانگی در این ایام به گوش رسیده نیز حائز
اهمیت است و به همین موضوع اشاره دارد؛ بنابراین هویت اجتماعی در تهدید قرار گرفته است.
در ادامه میخواهم دررابطهبا برونرفت از چالش آموزشی صحبت کنم:
همانطور که بنده در صحبت افتتاحیه همایش عرض کردم ما با سه جهان واقعی ،مجازی و ایدهآل روبرو
هستیم .دو جهان اول یعنی جهان واقعی و جهان مجازی وجود دارند اما لزوماً مطلوب نیستند اما جهان ایدهآل
که ما در تعلیموتربیت در این جهان به سر میبریم و در آن اهداف و مقاصد ترسیم میکنیم ،شیوههایی برای نیل
به آن مقاصد و اهداف ترسیم میکنیم و ...مطلوب است؛ بنابراین باید همانطور که انسان جهان واقعی را
دستکاری کرده که مطلوب خویش کند ،جهان مجازی را نیز باید دستکاری کند تا مطلوب خود شود و به
اهداف روشهای تربیتی بتواند نزدیک شود .البته در همین مدت کوتاهی که ما در آموزش مجازی بودیم
کارهایی صورتگرفته است چه خوب است در اینجا آنها را مرور و تشدید کنیم :مثالً ما به این نتیجه رسیدیم
که ما باید آموزش مجازی را غنی کنیم یعنی غنیسازی آموزش مجازی را یکی از تدابیر در نظر گرفتیم مثالً
تعاملی کردن بیشازپیش در جریان آموزش یکی از این تدابیر است .تدریسی که معلم قبالً در آموزش
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حضوری انجام میداد باید در آموزش مجازی تغییر کند .من خودم در آموزش مجازی واقعاً این مورد را تجربه
کردم .در آموزش مجازی ما باید توپ را در زمین دانشجو بیندازیم و کمکم دانشجو ،نقش استاد را بازی کند
یعنی دانشجو باید درس را پیش مطالعه کند و در کالس ارائه کند البته این به معنای این نیست که ما در چالهی
ارائهگرایی بیفتیم بلکه نقش تحلیل ،نقادی ،پرسش کردن ،بحث کردن و نظایر آن از مواردی است که به عهده
معلم و استاد است که باعث درگیرسازی دانشجویان با محتوا میشود؛ بنابراین باید تعامل استاد و دانشجو و
تعامل دانشجویان با یکدیگر افزایش پیدا کند و از حالت موازی خارج شود .باید سعی کنیم بین آنها یک تنازع
و بحث علمی ایجاد کنیم تا بتوانیم غنیسازی را انجام دهیم .همین رویکرد ترکیبی ( )blendedکه ایجاد شد
خودش گامی روبهجلو بود و آموزش را ترکیبی از حضوری و مجازی میدانست که خود انواعی دارد:
 .1مانند کالسهایی که تعدادی از دانشجویان بهصورت حضوری شرکت میکنند و در همان لحظه تعدادی از
دانشجویان بهصورت مجازی آن کالس را میگذرانند.
 .2مانند کالسهایی که دانشجویان چند جلسه اول را همه باید حضوری شرکت کنند تا هویت اجتماعیِ
دانشجویی در آنها شکل بگیرد و سپس مابقی جلسات را بهصورت مجازی شرکت کنند.
به هر صورت افزایش عاملیت انسان و تعامل آنها که نتیجه عاملیت است ،یکی از راهبردهای مهمی است که
میتواند ما را بر این مشکالت ناشی از پارادکسهای آموزشی غالب کند .طبیعتاً ارزشیابی نیز باید تغییر کند و
باید به شیوههای جدیدی روی آورد .تجربه شخصی من ،استفاده از ابزار امتحان شفاهی برای ارزشیابی پایانی
بود و باتوجهبه نظرات دانشجویان متوجه شدم که شیوه بسیار خوبی بوده و جنبه آموزشی داشته است و
درعینحال از تقلب و مشکالت دیگر نیز جلوگیری کرده است.
در پایان باید بگویم که ما با این پدیده نادر و عجیب مواجه شدیم و بهصورت جدی از نظر فلسفی و آموزشی
دچار چالشهایی شدیم و باید بتوانیم از این چالشها با موفقیت بیرون بیاییم بهخصوص در حوزه آموزشی.
انشاءاهلل با پیشنهادات جدیدتر بتوانیم بر این جریان غلبه کنیم.
بنده بحث را در همینجا خاتمه میدهم و امیدوارم همه دوستان در سالمت باشند.
والسالم.
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سخنرانی کلیدی شماره چهار
دکتر سید علیاکبر صفوی
فلسفه یادگیری الکترونیکی از منظر فلسفه تعلیموتربیت

بسماهلل الرحمن الرحیم
بحث امروز که در خدمت شما هستیم ،بحث فلسفه یادگیری الکترونیکی هست ،در این بحث مقداری به بحث
اهداف تعلیموتربیت و جایگاه فلسفه در این مسئله خواهیم پرداخت ،سپس به تحوالت در ویژگیهای جهان
آینده و جوامع مرتبط میپردازیم و پس از آن به مهارتهای موردنیاز با نگاه به آینده و ظرفیتهای یادگیری
الکترونیکی در راستای مباحثی که ذکر کردم ،اشاره خواهد شد ،در آخر هم توصیهها و راهکارهایی را بیان
میکنیم.
در ابتدای بحث ،خوب است یادی کنیم از شعری که مرحوم امام خمینی (ره) خطاب به عروس خود ،خانم دکتر
فاطمه طباطبایی ،در زمانی که درس فلسفه میخواندند و با امام مطرح میکردند ،گفته بودند:
فاطی که کنون فلسفه را میخواند
از فلسفه ،فا و الم و سین میداند
امید من آن است که با نور خدا
خود را ز حجاب فلسفه برهاند
اهمیت این شعر این است که بدانیم ورود به بحث فلسفه کار سنگینی است و برای منِ مهندس و خیلی افراد
دیگر ،سخت است که بخواهیم از دیدگاه و درگاه فلسفه به بحثها ورود کنیم اما ما در حد یک اشارات و
ظرفیتهایی که میتواند وجود داشته باشد خدمت شما هستیم .در همین راستا باید اشاره کنم به یکی از
سخنرانیهای اخیری که جناب آقای دکتر خاکی صدیق ،استاد مهندسی کنترل ،از دوستان و همرشتهایهای ما،
در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی داشتند که لینک سخنرانی ضبطشده ایشان
را در آپارات قرار دادم و عنوان سخنرانی ایشان "مهندسی و فلسفه" بود و در آن سخنرانی به ارتباط بین
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مهندسی و فلسفه و ضرورت داشتن نگاه فلسفی برای مهندسین اشاره میکنند و هم از جایگاه تاریخی و از
جایگاه نیاز ،این بحث را باز میکند ،بنده این سخنرانی را برای عالقهمندان توصیه میکنم.
فلسفه و اهداف در تعلیموتربیت؛

شاید بتوان گفت که در فلسفه تعلیموتربیت میخواهیم افرادی را تربیت کنیم که در همهی جنبههای ذهنی،
بدنی ،عقلی ،حسی و  ...به رشد و بلوغ برسند و شایستگیهایی را کسب کنند تا بتوانند به سعادت و بهبود
زندگی خود ،بر اساس باورهای متعالی انسانی کمک کنند و اگر تصور کنیم که "فلسفه" ایدههای مربوط به
زندگی متعالی را طرح میکند و تعلیموتربیت تعیینکننده راههای عملی برای رسیدن به آن زندگی است ،آنگاه
بهتر میتوان به بحث فلسفه آموزش و یادگیری الکترونیکی هم توجه نمود .برای اینکه بتوانیم فلسفه آموزش و
یادگیری الکترونیکی را بهتر درک کنیم ،خوب است ابتدا درک مشترکی از ابعاد فناورانه جهان آینده و
ویژگیهای خاص این جوامع پیدا کنیم.
تحوالت در ویژگیهای جهان آینده و جوامع مرتبط؛

 یکصد سال گذشته فناوری در مقایسه با آموزش :ببینیم تحوالت فناوری در صدسال گذشته چطور بوده
است و آن را با تحوالت در آموزش مقایسه کنیم .بهعنوانمثال همه گوشی دارید و غالباً گوشی هوشمند
دارید ،ببینید در یکصد سال گذشته ابزار ارتباط از راه دور شما چه بود و اکنون چیست؟ چقدر تغییرات
داشته است؟ نوع کاربری ،شکل و ظاهر ،استفاده و  ...چقدر تغییری کرده است؟ مثال دیگر در این زمینه
خودرو است ،صدسال قبل وسیله یا مرکب حملونقل شما چه بود و االن چه است؟ خودروهای پیشرفته
امروز را مقایسه کنید با وسایل نقلیه صدسال گذشته .جواب خیلی روشن است .حاال این تحوالت را مقایسه
کنید با متد و روش آموزشی ما در صدسال گذشته ،واقعیت این است که در فناوری تحوالت بسیار بزرگ
و قابلتوجهی بوده است اما در آموزش ،روش و سبک و اجرای ما غالباً شبیه صدسال گذشته است ،یعنی
عدهای در یک فضای مکعبی مینشینند ،یک نفر استاد صحبت میکند ،بقیه یادداشتبرداری میکنند،
سؤال میکنند و . ...همین شکل و روش را هم در صدسال گذشته انجام میدادند .چرا در حوزه آموزش ما
دچار تحوالت وزین و جدی نشدیم؟ این نقص ماست .بههیچوجه نمیتوانیم بگوییم آموزش ویژگیهایی
دارد که نباید تغییر کند ،نه اصالً اینگونه نیست! این نشان میدهد ما در این راستا خوب پیش نرفتهایم.
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 داستانهای من و بازیهای کامپیوتری فرزندانم :زمانی که پسر بزرگ من حدود دو الی سه سال داشت و
من داشتم دکتری میخواندم ،ایشان به کامپیوتر دسترسی داشت و از بازیهای کامپیوتری استفاده میکرد،
بهخاطر دارم حدود پانزده سال قبل ،زمانی که پسرم در دبیرستان تحصیل میکرد ،به ایشان گفتم؛ بابا یک
مقداری زیاد با کامپیوتر بازی میکنی! مقداری این زمان را کم کن .ایشان گفتند؛ میخواهید بدانید چه
بازی میکنم؟! گفتم؛ چه بازی؟! گفت؛ بابا اینجا من یک کشور را اداره میکنم ،یک بازی مدیریت
استراتژیک است ،من اینجا منابع دارم ،مردم دارم ،همسایه دارم ،دشمن دارم ،دوست دارم ،باید سالح تولید
کنم ،باید معدن آهن داشته باشم ،مالیات دارم و خالصه چنین چیزهایی را من باید بتوانم با منابعی که دارم
پول ایجاد کنم ،با همسایهها تعامل داشته باشم ،در برابر کسانی که به من حمله میکنند دفاع کنم ،اگر
مالیات را باال ببرم نارضایتی ایجاد میشود و  ...همهی اینها را من دارم .در برابر توضیحاتش چنین پاسخ
دادم؛ باباجان درس کمتر بخوان ،همین بازیها را ادامه بده .این دنیای نسل جدید است.
 شهر هوشمند ،شهروند دیجیتال و نسل دیجیتال ،دوقلوی دیجیتال :در بحث شهر هوشمند خیلی از مفاهیم
زندگی ،اصول و روشها کامالً عوض میشود ،بحثهای جدیدی مطرح میشود ،وظایف ،تعریف و نقش
شهروند دیجیتال چیست؟ مهارتهایی که باید داشته باشد ،چیست؟ چه ویژگیهایی دارد؟ در خیلی از
سخنرانیهای دیگر من که در سایت وزارت علوم و سایت انجمن یادگیری الکترونیکی هست ،بیان شده.
منظور از دوقلوی دیجیتال چیست؟ یعنی اگر تمام اشیا اطراف ما مانند خودروی و ماشین ،یک معادل
دیجیتالی داشته باشند و شبیه آنها رفتار کنند ،اینها یعنی چه؟
 نقش هوش مصنوعی در همهجا :جایگاه هوش مصنوعی در همهجا یعنی اینقدر فراگیر میشود که یک
وحشتی را در همهجا ایجاد میکند .اینها تحوالتی است که در جامعه آینده رخ میدهد و من خیلی نمی-
خواهم وارد جزئیات شوم.
 زندگی دوم و متاورس :زندگی دوم از حدود بیست سال قبل وجود داشت و فضا و محیطی را ایجاد میکرد
که شما میتوانستید خانه ،شغل ،همکاری و  ...در فضای دیجیتال داشته باشید و االن این موضوع با اسم
جدید و گستردگی جدید و با عنوان متاورس مطرح است .حاال با این تحوالت برگردیم به بحث آموزش،
ما چه میکنیم؟! برگردیم به اینکه فلسفه آموزش چه بود؟ تصویر ما چه بود؟ اهداف آموزش چه بود؟
مهارتهایی که برای این آینده باید داشته باشند ،چیست؟ در فضای اینترنت اشیا یا اینترنت همه چیز ،آیا
فرآیندها ،اهداف و زندگی متعالی ،با شکل گذشته آموزش همخوانی دارد؟ جواب صددرصد "نه" هست.
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برخی مهارتهای موردنیاز با نگاه به آینده؛ دررابطهبا مهارتهای موردنیاز برای آینده دستهبندیهای مختلفی
است ولی خیلی از اینها در همین چهارچوب خالصه میشود.
 مدیریت دانش :باتوجهبه گستردگی دانش و پراکندگی آن و تنوع مباحث ،بحث مدیریت دانش یک
مهارت ضروری برای زندگی متعالی و ویژگیهایی که در فلسفه تعلیموتربیت است.
 تفکر انتقادی  /حل مسئله (خالقیت)
 مهارتهای ارتباطی
 کار تیمی و انعطافپذیری
 مهارتهای دیجیتال
 یادگیری مستقل و مادامالعمر
 اخالق و مسئولیت
همگی مهارتهای ذکر شده موردنیاز است ،اگر راجعبه فلسفه تعلیموتربیت صحبت میکنیم پس برای دنیای
امروز باید برای این مهارتها برنامه داشته باشیم.
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حدود دو سال قبل از کرونا ،یک سخنرانی برای معاونین آموزشی دانشگاههای کشور داشتم که قرار بود
دررابطهبا آموزش الکترونیکی برایشان صحبت کنم و سپس ،از دیدگاه جهانی بگویم .از بین بیست دانشگاه برتر
دنیا سیاستهایی را که دررابطهبا آموزش الکترونیکی دارند را پیدا کردم .در این جدول ،گوشهای از نتایج آن
مطالعات که بعداً هم بهصورت یک مقاله در کنفرانس یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران در همان سالها
چاپ کردیم ،آوردهام .تحوالت پیش روی آموزش عالی در سطح ملی و جهانی از دیدگاه این دانشگاهها با
نگاه چهار_پنج سال قبل میباشد ،نه زمان کرونا که خیلیها مجبور شدند در این فضا بیایند .من برای اینکه
واضحتر باشد نوشتهام کدام اولویتها را کدام دانشگاهها بهصراحت بیشتر تأکید کردند .مثالً تخصصی شدن
علوم را استنفورد ،دوک و پنسیلوانیا گفتند ،نیاز به انعطافپذیری در حوزه دانش و آموزش را پنسیلوانیا مطرح
کرده ،افزایش سرمایهگذاری در حوزه آموزش و تسهیل دسترسی به آن را میشیگان ،پنسیلوانیا و دوک گفتند و
 ...اینها بهعنوان تحوالت پیشروی آموزش عالی در سطح ملی و جهانی است ،پس اگر کسانی دغدغه فلسفه
تعلیموتربیت را دارند قطعاً در پیادهسازی آن اهداف باید به این نکات و نیازهای امروز توجه کنند.

در همین مقاله و بر اساس همان مستندات من پیشنهادات این چند دانشگاه برتر را بررسی کردم .پیشنهاداتشان
این بود که یادگیری الکترونیکی را جدی بگیرید و بسیاری از نیازها را در بستر یادگیری الکترونیکی میتوان
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محقق کرد .یادگیری الکترونیکی برای مواجه با آن تحوالت چه قابلیتهایی دارد؟ این قابلیتهای یادگیری را
از زبان هر یک از این دانشگاهها در جدول آوردهام.
گاهی اوقات وقتی راجعبه پروژهها و رویکردها صحبت میکنیم ممکن است برخی فکر کنند این موارد برای
آینده است و بهراحتی امکانپذیر نیست ،در اینجا یک مثال عملی میزنم که تقریباً عمده مواردی که باال ذکر
شد ،در آن پیاده شده است .من حدود سه سال قبل ،فرصت مطالعاتی به دانشگاه صنعتی درسدن آلمان را کسب
کردم و ماهها اولی که به آنجا رسیدم با آقای پروفسور شوب ،استاد مدیریت و فناوری اطالعات با جهتگیری
آموزشی آلمان ،آشنا شدم و ایشان خیلی عالقهمند شد به اینکه من سابقهای در این حوزهها دارم و گفت خیلی-
ها در دانشگاه ما ،این موارد را درست درک نمیکنند و من زیاد همزبان ندارم .چون تخصصش سالهای سال
در این حوزه بود یک دورهای را تعریف کردیم به نام  )virtual collaborative learning( VCLدوره
مجازی یادگیری مشارکتی .از دانشگاه صنعتی درسدن پانزده دانشجو و پانزده دانشجوی تحصیالت تکمیلی از
دانشگاه شیراز را انتخاب کردیم ،جلسه برای یک ترم برگزار شد ،این جلسه بهصورت کالس معکوس بود،
پروفسور ،مطالبی آماده برایشان گذاشته بود ،راهنماییهای اولیه را برایشان شرح داد ،تبدیل به گروههای
پنجنفره شدند و در گروههای پنجنفره ،یک نفر بهعنوان رهبر ،دو نفر بهعنوان محقق ،یک نفر اسپیکر انتخاب
شدند ،یعنی دستهبندیهای مسئولیتی داشتند ،مسئلهمحور بود ،مثالً میگفتند شما وارد یک شرکت شدید ،با
چنین ویژگیهایی ،با تحوالت پیشآمده میخواهید برنامهریزی کنید ،حال چگونه حرکت میکنید؟ یعنی
کامالً مسئلهمحور ،پروژه محور و تیم محور بود .بهصورت آنالین (همزمان) و هم ناهمزمان ،گفتوگوها را
انجام میدادند ،هر یک ماه یکبار گزارش کار میدادند ،پایان ترم هم گزارش مفصل میدادند ،اینقدر دوره
خوبی بود که دولت آلمان نود درصد هزینه تیم ایرانی را به آنجا داد و به مدت یک هفته کارگاههای حضوری
را هم برگزار کردند تا در مورد یافتهها صحبت کنند .این یک تجربه عملی است .این دوره را تا سه سال ادامه
دادیم ،یعنی در سال بعد ده نفر از دانشگاه شیراز ،ده نفر از دانشگاه درسدن ،سال بعدش چند نفر ناظر از یک
کشور اروپایی دیگر هم اضافه شد .پس این ابزارها وجود داشتند و نمونههایی هم اجرا شده.
پروژه دیگری که خوب است به آن اشاره کنم ،پروژه  UNITELهست ،پروژه از جنس Erasmus plus
هست دوستانی که آشنایی دارند میدانند که اتحادیه اروپا برای همدلی و همکاری بیشتر بین دانشگاههای حوزه
اتحادیه اروپا طرحهای  Erasmusرا ارائه میکرد که چند دانشگاه اروپا باید با هم انجام میدادند و بعد
 Erasmus plusرا برای اینکه دانشگاههای اروپا با چند دانشگاه دیگر مثل ایران و چند دانشگاه از کشورهای
36

منطقه بتوانند انجام دهند و طرحها را جلو ببرند ،گسترش دادند .یکی از طرحها  UNITELبود tel ،در این نام،
مربوط به  technology enhanced learningاست ،دقت کنید هدف ،آزمایشگاه مجازی است که
تعدادی از دانشگاههای ایران ،فنالند ،ترکیه ،اسپانیا و  ...هستند .پس حرکتها ،کمکها و مشورتهای بین-
المللی در راستای آموزش مبتنی بر نیازها بر بستر الکترونیکی جزو اولویتهای مهم آموزش در همه جهان
هست.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایتهای زیر مراجعه کنید؛
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/

توصیهها و راهکارها:

باتوجهبه تجربهای که در زمان کرونا اتفاق افتاد و تجربهای که در بیست سال گذشته _که برای اولینبار دانشگاه
مجازی را راهاندازی کرده بودیم_ و بعد کنفرانسهای مرتبطی چون کنفرانس یادگیری الکترونیکی که شانزده
سال قبل راهاندازی کردیم ،انجمن یادگیری الکترونیکی در یازده سال قبل راهاندازی شد ،باتوجهبه تجربه اینها
تأثیرات ی که روی آموزش عالی کشور گذاشت کوچک بود ،شاید کمتر از ده درصد نیز از ابزارها استفاده نمی-
کردند اما کرونا اتفاقات بزرگی را رقم زد ،مدیریت آموزش کشور در پاندمی کرونا را تجربه کردید ،این
بخش کوچکی از ظرفیتهای آموزش و یادگیری و ابزارهای الکترونیکی را نشان داد ،باعث شد همه اقشار
دانشگاهی حداقل مهارتهای خوبی را کسب کنند ،زیرساختها بهبود پیدا کرد ،حجم بزرگی از محتواهای
بسیار ارزشمند ضبط و نگهداری شد ،بخشی از قوانین و مقررات آموزشی بهبود پیدا کرد و مجوزهایی برای
تحوالت آینده داده شد .االن الزم داریم حفظ این تجارب و تولیدات دیجیتال را داشته باشیم ،الزم داریم در
قوانین و مقررات به طور گسترده بازنگری کنیم ،انعطافپذیری ،ترغیب و تشویق در استفاده از فناوری را زیاد
کنیم ،ضرورت دارد که درک مفاهیم و ظرفیتها و آموزش مهارتها و بازنگری روشها را بتوانیم بیشتر
گسترش دهیم ،بازنگری روشها که آموزش شخصیسازیشده ،پروژه محور ،مسئلهمحور ،فعالیت محور ،تیم
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محور ،کالس معکوس و  ...تمام این مفاهیم و ظرفیتها را ما باید جدی بگیریم .تأکید میکنم ،برای چه باید
اینها را یاد بگیریم؟ چون ما در ابتدای بحث هم اشاره کردیم ،در فلسفه تعلیموتربیت ما میخواهیم افرادی را
تربیت کنیم که در همه جنبههای ذهنی ،بدنی و عقلی به رشد و بلوغ برسند و شایستگیها را کسب کنند تا
بتوانند به سعادت و بهبود زندگی خود بر اساس باورهای متعالی کمک کنند و تصور ما این است که فلسفه ،ایده
مربوط به زندگی متعالی را مطرح میکند و تعلیموتربیت راههای عملی رسیدن به آن را بیان میکند .باتوجهبه
تحوالت جهانی ،فلسفه آموزش الکترونیکی کمک به این اتفاق و نیازی است که در اهداف فلسفه تعلیموتربیت
متناسب با تحوالت جهانی وجود دارد.
با آرزوی موفقیت و پیروزی
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پنل اول:
تبیین فلسفی آموزش
مجازی
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آموزش مجازی در سایه چالشهای هویتی ایران معاصر
دکتر بابک شمشیری
عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز
bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir

چکیده
باتوجهبه روند دو دهه گذشته و گسترش فضای مجازی و فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،تمایل برای بهکارگیری
این فضای مجازی بهمنظور ارائه برنامههای آموزشی در سطح جهان و ایران روبهرشد بوده است .بهویژه در دو سال
گذشته با شیوع پاندمی کرونا ،استقبال و گسترش آموزش مجازی بسیار باال رفته است .در واقع باتوجهبه شرایط
پیشآمده  ،آموزش مجازی یک ضرورت است .اما نباید چشمبسته با آن مواجه شد .ازاینرو نهتنها نیاز به مطالعات
مربوط به چگونگی توسعه و گسترش سریع آن داریم ،بلکه الزم است با تأمل به بررسی ابعاد فلسفی و اجتماعی آن
نیز بپردازیم .ازاینرو مقاله حاضر در صدد بوده است تا موضوع آموزش مجازی را با درنظرگرفتن مشکالت و
ویژگیهای هویتی ما ایرانیان بهعنوان مقولهای مربوط به مبانی فلسفی  -اجتماعی تعلیموتربیت در ایران ،مورد نقد و
بررسی قرار میدهد  .تجربیات تاریخی ایرانیان در دوره معاصر حکایت از آن دارد که جامعهی ایران همواره در
مواجههی با پدیدههای نوظهور و عمدتا وارداتی ،تحتتأثیر گفتمانهای حاضر ،دچار افراط و تفریط شده است.
بهطوری که این افراط و تفریطها در خیلی از موارد باعث رکود ،پس رفت و هدررفتن انرژیها ،منابع و سرمایهها و
در نتیجه کند شدن و یا به تعویق افتادن روند رشد شده است .به همین دلیل ،مقاله حاضر پیشنهاد میدهد که با
شناخت عمیق از جامعه امروز ایران و ویژگیهای هویتی آن ،بایستی مواجههای خردمندانه ،منتقدانه و متوازن با
آموزش مجازی داشته باشیم .بهطوریکه آموزش مجازی در شرایط فعلی بهعنوان آموزشی مکمل در نظر گرفته شود
و نه آموزشی جایگزین برای آموزشهای فعلی.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،فضای مجازی ،گفتمانهای هویتی ،تعلیموتربیت ایران
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بیان مسئله
در طول دهه گذشته موضوع آموزش مجازی به یکی از رایجترین موضوعهای تعلیموتربیت در ایران ،هم در حوزه نظر
و هم در عمل تبدیل شده است .از جمله شواهد آن مطالعات و پژوهشهای بسیاری است که در خصوص آموزش
مجازی در سالهای گذشته انجام شدهاند.
اصوال بسیاری از پژوهشها و مطالعات انجام شده در خصوص آموزش مجازی ،بیش از آن که به اصل موضوع و
چیستی و چرایی آن بپردازند ،عمدتا به چگونگی بهکارگیری آن و موانع موجود بر سر راه تحققش توجه نمودهاند.
برای مثال کوهپایه زاده ،افشارپور و نقیزاده ( ،)۱۳۹۶در مقاله خود به بررسی کفایت روانسنجی یک پرسشنامه
تدوین شده برای ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی پرداختهاند .نمونه دیگر مربوط میشود به
مقاله دارابی ،نیستانی و ببری ( ،)۱۳۹۳نویسندگان در مقاله خود به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای برنامهریزی
راهبردی در دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان پرداختهاند .ازایندست مقاالت که توجه خود را به چگونگی بهکارگیری
آموزش مجازی معطوف داشتهاند ،بسیار زیاد است (نصیری و فتحی واجارگاه۱۳۸۴ ،؛ عباسی اسفجیر و رضایی قلعه،
.)۱۳۹۰
باتوجهبه پاندمی و اپیدمی بیماری مسری و کشنده کووید  ،۱۹و گسترش و توسعه اجباری آموزشهای مجازی
نهتنها در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،بلکه سرایت آن به آموزشوپرورش عمومی و مدارس در طی دو سال
گذشته باعث شد که توجه پژوهشگران و متخصصان آکادمیک به این قلمرو مطالعاتی بهشدت افزایش یابد.
الزم به ذکر است که در این میان ،موضوع آموزش مجازی از دید فیلسوفان تعلیموتربیت ایران نیز پنهان نمانده است
و این گروه از صاحبنظران نیز به آن توجه نشان دادهاند .برای مثال ضرغامی ( ،)۱۳۸۹در مقاله خود به بررسی
نسبت بین آموزش مجازی و هدفهای تربیت از منظر فلسفه وجودگرایی پرداخته است .نمونه دیگر عبارت است از
مقاله سرمدی ،ضرابیان ،صیف و فاطمیان ( )۱۳۹۸با عنوان مطالعه مبانی معرفتشناسی آموزش مبتنی بر شبکههای
اجتماعی مجازی .در این مطالعه ،نویسندگان نتیجه گرفتهاند که شبکههای اجتماعی بهعنوان بستر آموزش مجازی،
ابزاری قوی برای یک محیط آموزشی هستند.
آنچه که در اکثر این مطالعات به چشم میآید ،عمدتا تاکید بر مزایای آموزش مجازی ،ضرورت و الزام برخورداری از
آن و یا حداکثر اشاره به موانع و مشکالت تحقق و توسعه آن در نظام آموزشی ایران است .در این میان ،آنچه که در
ادبیات پژوهش مربوط به این حوزه مطالعاتی کمتر دیده شده و فقدان آن بهروشنی محسوس است ،تامل و توجه به
اشکاالت و ضعفهای آموزش مجازی بهخصوص در تعامل با بافت و بستر اجتماعی جامعهی ایران میباشد.
همانطور که میدانیم ،هر برنامهی درسی و آموزشی و بهتبع آن هر نوع نوآوری و یا تغییر در برنامههای درسی و
آموزشی موجود باید مبتنی بر مبانی اجتماعی باشد (شکوهی .)۱۳۹۸،برنامههای درسی و آموزشی را نمیتوان تنها
باتکیهبر مبانی فلسفی و حتی روانشناختی ،طراحی و اجرا کرد .اصوال مبانی فلسفی نیز در تعامل و دیالکتیک
دوسویه با مبانی اجتماعی شکل میگیرند .به تعبیر دیگر ،فلسفههای کاربردی و مضاف از جمله فلسفه تعلیموتربیت،
با نظر به جامعه و الزامات اجتماعی شکل میگیرند .فلسفه تعلیموتربیت در عمل ،فارغ از مبانی اجتماعی ،نه معنا
دارند و نه کارایی.
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بر اساس مطالب فوق این مقاله قصد دارد با درنظرگرفتن ویژگیها و چالشهای هویت ایرانی بهویژه در دوره معاصر،
چگونگی مواجهه با آموزش مجازی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

بحث اصلی
چالشهای هویت ایرانی در دوران معاصر

اگر وضعیت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان از دوره قاجاریه به اینسو ،بهخصوص از عصر مشروطیت به بعد بهعنوان
دوران معاصر ایران در نظر آوریم ،از آن زمان تاکنون همواره هویت ایرانی با مشکالت و چالشهایی مواجه بوده است.
در واقع از آن زمان تاکنون هویت ملی و فرهنگی ایرانی ،دارای سه بعد عمده میباشد .این سه بعد عبارتاند از بعد
ایرانیت (عناصر مربوط به ایران پیش از اسالم) ،بعد اسالمیت (عناصر مربوط به بعد از اسالم) و باالخره بعد تجدد
(عناصر مربوط به مواجههی ایران با دنیای غرب متمدن یا به تعبیر قدما همان فرنگ) .از دوره مشروطیت به اینسو،
همواره بین این سه بعد کشمکش و تعارض وجود داشته است .در میانهی این تعارضات و کشمکشها ،سه گفتمان
اصلی شکلگرفتهاند .نخست گفتمان فرنگی شدن .از منظر این گفتمان ،تنها راه رسیدن به پیشرفت و توسعه و عبور
از عقبافتادگیها ،پذیرش بیچونوچرای فرهنگ غرب مدرن است (رجایی.)۱۳۹2،
دومین گفتمان ،تمدن ایران پیش از اسالم را محور آرمانها و تالشهای خود قرارداد .این گفتمان در عصر حکومت
پهلوی تا حد زیادی گسترش پیدا کرد و مورد حمایت حاکمیت نیز بود .سومین گفتمان که بهخصوص بعد از انقالب
از سوی حاکمیت موردتوجه ،استقبال و ترویج قرار گرفته است ،گفتمان بازگشت به اسالم و اسالمیت است .از منظر
این گفتمان نیز ،راه پیشرفت و توسعه و برونرفت از عقبماندگی از طریق ساخت تمدن نوین اسالمی امکانپذیر
است( .شمشیری .)۱۳۸7 ،واقعیت این است که علیرغم ترویج و تبلیغ هر یک از این گفتمانها در دورههای مختلف
عصر حاضر توسط حکومتهای وقت ،هیچکدام از این گفتمانها غلبه کامل بر جامعه پیدا نکردند و همواره جامعهی
ایران معاصر در حال نوسان بین این سه گفتمان بوده است .متأسفانه تعادل ،توازن و تلفیق هوشمندانه ،آگاهانه،
خردمندانه و رضایتبخشی نیز بین این ابعاد و گفتمانهای مربوط به هریک حاصل نشده است .نتیجه اینکه جامعهی
ایرانی در عصر جدید خود همواره از یک سو در احساس تحقیر حاصل از عقبماندگی از پیشرفت و ترقی غرب مدرن
و از سوی دیگر در حسرت و اندوه از دستدادن گذشتهی تمدنی خود و از طرف دیگر در ترس و واهمهی از دست-
دادن هویت دینی و اسالمی خود بوده است .و این هر سه وضعیت در الیههای پنهان ناخودآگاه و خودآگاهش به
اشکال مختلف شکلگرفته است .بهطوریکه در اندیشهها ،احساسات ،انگیزهها ،قضاوتها ،خلقیات و رفتارهای ما
ایرانیان ،به طور مستقیم از شیفتگی فروکش کرد ،دچار عذاب وجدان و ترس شده و پشیمان از رفتار و احساس
خود ،دست به خودتخریبی و غیرمستقیم دیده میشوند .گاه در برابر مظاهر تمدن غربی ،مفتون و شیفته شده و با
شوق و شوری باورنکردنی به استقبال آن مظاهر میرویم و بعد از آن که هیجان حاصل میزنیم .در یککالم ،تحلیل
رفتارها ،اقدامات و احساسات ما ایرانیان ،حکایت از افراطوتفریطها در مواجههی با عناصر و ابعاد هویتیمان است.
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نتیجه گیری
اینگونه مواجهههای احساسی مبتنی بر افراطوتفریط در قلمرو موضوعهای مربوط به تعلیموتربیت نیز اتفاق افتاده
است .اصوال تعلیموتربیت مدرن نیز که در ایران با دارالفنون آغاز شد و با تأسیس مدارس جدید باهمت و تالش
افرادی همچون مرحوم میرزاحسن رشدیه ،توسعه و گسترش پیدا کرد و در نهایت منجر به تأسیس وزارت فرهنگ
سپس دانشگاههای جدید گردید ،از جمله مهمترین مظاهر تمدن غرب و شکلدهندهی بعد تجدد هویت ایرانی
محسوب میشود .همانطور که گفته شد در این قلمرو نیز مواجههی جامعهی ایران با آموزشوپرورش مدرن ،همراه
با افراطوتفریط بوده است .ایجاد مدارس مختلط ،فرم لباسهای مدارس دخترانه در پیش از انقالب و فضای فرهنگی
دانشگاههای آن زمان در شرایطی که هنوز بخش وسیعی از جامعهی ایران بهشدت سنتی و مذهبی بودند .گویا
مروجین و برنامهریزان این نوع سیاستها بر این تصور بودند که با راهاندازی مدارس مختلط و با تغییر لباسهای
افراد ،جامعهی ایرانی بهسرعت متحول شده و عقبماندگیاش جبران خواهد شد و میتواند پا به پابهپای غرب پیش
برود تا جایی که حتی از غرب نیز پیشی بگیرد.
در بعد از انقالب نیز همچنان شاهد چنین افراط و تفریطهایی بودهایم .از یک سو در نظام جمهوری اسالمی ،مراکز
آموزش عالی و دانشگاهها بهشدت و قارچگونه تکثیر شدند .گویی راز موفقیت و توسعه تمدنی غرب در ایجاد و ازدیاد
دانشگاههایش بوده و ما نیز برای رسیدن به تمدن نوین باید تا میتوانیم دانشگاه تأسیس کنیم .جالب است که
تحتتأثیر ازدیاد دانشگاهها ،رشتههای علومانسانی بیش از سایر رشتهها گسترش پیدا کردند .چرا که به امکانات
خاصی نیاز نداشتند .این در حالی است که برعکس ،نوعی بدبینی ،مخالفت و حتی ستیز با علومانسانی مدرن غربی
در دهههای بعد از انقالب روبهرشد بوده است.
با نظر داشت به این نوع تجربیات مربوط به چگونگی مواجههی ما ایرانیان با مظاهر مدرنیته از جمله موارد مربوط به
تعلیموتربیت مدرن ،در طول دهههای گذشته که از سویی انعکاسدهندهی نوعی شیفتگی احساسی در برابر غرب
مدرن و مظاهر مدرنیته بوده و از طرف دیگر تجلی برخوردی بدبینانه و خصومتورزانه با غرب و تمدن غربی بوده
است ،ناخواسته ما را دچار نگرانی خواهد کرد .نگرانی از اینکه آیا شیوهی درستی در مواجهه با مدرنیته و عناصر و
مؤلفههای آن در پیش گرفتهایم؟ البته جا دارد که به پیشرفتها و تحوالت حاصل از پذیرش مدرنیته توجه نشان
داده و از آنها غافل نشویم .اما این توجه مانع از آن نمیشود که اشکاالت و آسیبهای ناشی از مواجههی مبتنی بر
افراطوتفریط را نادیده بگیریم.
اکنون باتوجهبه توضیحات و تحلیلهای بهعملآمده ،کامال طبیعی است که با موضوع آموزش مجازی هم که از چند
سال پیش در ایران مطرح شده و تحتتأثیر بحران کرونا ،رشد و توسعهی فزایندهای پیدا کرده است ،باید با نگرانی
مواجه شد.نگرانی از اینکه جامعهی ایرانی خصوصا متخصصین ،دانشگاهیان و کارشناسان تعلیموتربیت که طبعا
دغدغهی رشد ،توسعه و رقابت با غرب را دارند ،بهسادگی شیفتهی آن شده و آن را بهعنوان مسیر میان بری برای
جبران عقبماندگیها و رسیدن به جایگاه تمدنی غرب تلقی نمایند .این امر از یک سو باعث میشود که معایب و
اشکاالت آن را نبینند و از سوی دیگر از فرصتها و دیگر ظرفیتهای آموزشی حتی انواع سنتی آن غافل گردند.
نگرانی جدیتر این است که در مواجههی با آموزش مجازی بهقدری راه افراط را در پیش گیریم که به تعبیری
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کاتولیک تر از پاپ گردیم و سعی کنیم که گوی سبقت را از غربیها برباییم با این نیت که جبران عقبماندگیها را
کرده و به این وسیله بر احساس ضعف هویتیمان چیرگی پیدا کنیم و در این راه تا جایی پیش برویم که بیش از
غربیها گرفتار چالشها و نارساییهایش گردیم و در نتیجه بر خالف تصورمان ،نهتنها مشکالتمان حل نشود بلکه
دوچندان هم گردد.
اکنون پرسش این است که چاره چیست؟ آیا باید از آموزش مجازی بهعنوان بخشی از دنیای مدرن دست کشید؟ این
برخورد نیز برخوردی تفریطی با موضوع است .همانطور که گفته شد ،بهترین راهکار در مواجههی هویتی با دنیای
مدرن غرب و مؤلفههای آن ،برخوردی منطقی ،خردمندانه ،آیندهنگرانه ،خودباورانه ،منتقدانه (به معنای ارزیابی
منصفانه) و بهدوراز احساس و هیجان است .بهعبارتدیگر مواجههای مبتنی بر تعادل و توازن و تلفیق و یکپارچه
کردن عناصر هویتی مدرن با عناصر هویتی سنتی ایرانی  -اسالمی .در مورد خاص آموزش مجازی ،این سخن بدین
معناست که بهترین رویکرد تلفیق متوازن آموزش مجازی با میراث غنی تعلیموتربیتی جامعه ،تاریخ اندیشهها و
رویکردهای تعلیموتربیتی است .باید توجه داشت که آموزش مجازی را نه بهعنوان بدیلی برای تعلیموتربیت فعلی
بلکه بهعنوان مکملی تلفیق شونده با آن در نظر گرفت؛ بنابراین از فضای مجازی و آموزش مجازی نباید بهعنوان
رقیب و بدیل یادکرد .بلکه باید آن را مکمل و جبرانکننده نقصهای فعلی در نظر گرفت .اگر این موضوع را بخواهیم
در چارچوب هویت فرهنگی و ملی ایرانی تحلیل کنیم ،معنای این سخن آن است که آموزش مجازی بهعنوان
عنصری مربوط به تجدد باید بتواند در تعاملی متوازن و متعادل و به شکلی سازوار با ابعاد ایرانیت ،اسالمیت و حتی
سایر ابعاد تجدد ،تلفیق و یکپارچه گردد.
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چکیده
تحقیق حاضر باهدف تبیین فناوری در فلسفه تربیتی نولیبرالیسم و مواجههای انتقادی با آن به انجام رسیده است.
برای رسیدن به هدف فوق ،از روشهای تحقیق تحلیل مفهومی و انتقادی استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که فناوری در این فلسفه چهرهای از جنس بازرسی و خودتنظیم گری از خویش به نمایش گذاشته است .این
چهره بهگونهای خود را در نظام تربیتی ما نمایان کرده است .برایناساس پیشنهاد تحقیق آن است که بر اساس یک
چارچوب نظری مناسب و بر محور تفکر انتقادی ،آگاهیبخشی الزم به اعضای ذیربط در نظام تربیتی صورت گیرد تا
آنان بتوانند مواجه ای منطقی با این چالش داشته باشند .این چارچوب در بخش پایانی مقاله ارائه شده است.
واژگان کلیدی :فلسفه تربیتی نولیبرالیسم ،فناوری ،تفکر انتقادی ،آگاهیبخشی ،حساسیت آفرینی ،مقاومسازی،
چارچوب نظری
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بیان مسئله
از دههی آخر قرن بیستم ایدئولوژی " نولیبرالیسم" ۱بر نظامهای تعلیموتربیت حاکم شد .نولیبرالیسم بهعنوان یک
مکتب فکری و فلسفهی سیاسی ،خیزش نوعی فردگرایی رقابتی و انحصارطلب است که آزادی فردی را بر عدالت
اجتماعی و برابری اولویت میدهد .این نگرش از دهه  ۱۹۳۰با آثار متفکرانی مثل "هایک"" 2،میلتون"" ۳،
فریدمن" ۴و " بوکانن" 5مطرح شد و از دههی  ۱۹7۰و  ۱۹۸۰با ائتالف سیاسی "ریگان  -تاچر" در عرصه عملی
قوت گرفت .خصوصیسازی ،سیاست عدم مداخله ،بازار و تجارت آزاد ،تجاریسازی و شعار دولتهای کوچک از نمونه
سیاستهای نولیبرالیسم در عرصههای مختلف اجتماعی است .نولیبرالیسم به فناوری نگاه خاصی دارد و این پدیده را
عامل مهمی در تحقق سیاستهای خویش میداند  .از آن جایی که مصادیقی از نولیبرالیسم در نظام تربیتی ما ظاهر
شده است (میرزامحمدی و محمدی 2۰۱7 ،و محمدی و میرزامحمدی )2۰2۰ ،و فناوری نیز از همین فلسفه متأثر
شده است ،به نظر میرسد بایستی آگاهیبخشی مناسب نسبت به این پدیده در سیاستگذاران نظام تربیتی صورت
گیرد و آنان در مقابل پیامدهای این نوع نگاه به فناوری در تعلیموتربیت مقاومت کنند .باتوجهبه مراتب فوق ،در
تحقیق حاضر دو سؤال پژوهشی به شرح زیر صورتبندیشده است :الف) سیمای فناوری در فلسفه نولیبرلیسم
چگونه است؟ ب) چگونه میتوان مواجههای معقول با پیامدهای فناوری نولیبرالیستی در تعلیموتربیت داشت؟

روش
روشهای پژوهش در تدوین این مقاله مشتمل بر تحلیل مفهوم (از نوع تفسیر مفهومی) ،و انتقادی (با نگاه فوکویی)
میباشد .برایناساس در پاسخ به سؤال اول مفاهیمی مانند نولیبرالیسم ،فناوری و  ...تحلیل شدهاند .در پاسخ به سؤال
دوم نیز فناوری در فلسفه نولیبرالیسم و کاربردهای آن در نظام تربیتی کشور ما مورد نقد قرار گرفتهاند.

یافتهها
یافتههای مربوط به سؤال اول پژوهش (سیمای فناوری در فلسفه نولیبرلیسم چگونه است؟)
در این جا ابتدا نولیبرالیسم ،و سپس فناوری در این فلسفه از دیدگاه فوکو موردنظر قرار میگیرد .فوکو بر مبنای
صورتبندی بدیعی که از قدرت (بهعنوان زیست قدرت) و سیاست انجام داده است ،تحلیلی متفاوت از نولیبرالیسم
ارائه میدهد .او در مجموعه سخنرانیهایی که با عنوان تولد زیست سیاست به چاپ رسیده است ،به تبارشناسی
دولت نولیبرال میپردازد (فوکو .)۱۳۹۴ ،او در تبارشناسی نولیبرالیسم در پی نقد آن بهعنوان یک ایدئولوژی نیست،
بلکه در پی تحلیل چگونگی ساخت نظام خاصی از حقیقت در پرتوی ارتباط قدرت /دانش است (والنشتاین.)2۰۱۳ ،
فوکو نولیبرالیسم را بسیار فراتر از یک ایدئولوژی سیاسی و بهعنوان "نوع خاصی از عمل"۶میداند و به بررسی آن در
1

-Neo-liberalism
- Hayek
3
-Milton
4
- Friedman
5
- Buchanan
2

- Mode of Action

47

6

روابط عینی زندگی افراد میپردازد .اوکساال ( 5۴ :2۰۱۳و  )57بهعنوان یکی از پیروان فوکو ،معتقد است که برای
تحلیل نولیبرالیسم باید فراتر از سیاست و حکومت (بهعنوان قالب فراگیر برای فهم خودمان و واقعیت سیاسی که در
آن زندگی میکنیم ،و در سطح تولید واقعیت) برویم؛ بنابراین فوکو در مطالعهی نولیبرالیسم در پی تحلیل چگونگی
تولید واقعیت در روابط پیچیدهی قدرت و سیاست است .السن و دیگران ( )2۰۰۴در قالب اندیشههای فوکو معتقدند
که ل یبرالیسم کالسیک تفاوت بارزی با نولیبرالیسم دارد .به قول فوکو" ،نولیبرالیسم آدام اسمیت نیست ،نولیبرالیسم
جامعهی مبتنی بر بازار نیست ( " ...فوکو .)۱۸7 :۱۳۹۴ ،درحالیکه لیبرالیسم کالسیک مدافع انسان خودمختار و
دولت کوچک بود ،نولیبرالیسم مدافع دخالت غیرمستقیم دولت برای تنظیم جوامع از طریق دستکاری هویت افراد
است .تغییر در سیاستهای نولیبرالیسم به دلیل چرخش در انسانشناسی است .تغییر از انسان اقتصادی خودمختار
لیبرالیسم کالسیک به انسان اقتصادی رقابتی و قابل دستکاری نولیبرالیسم .یکی از اصول مهم مشترک متفکران
نولیب رال ،اعتماد به مکانیسم بازار آزاد در تضمین کامیابی اقتصادی و آزادی فردی است .فوکو ( )۱۳۹۴معتقد است
که نولیبرالیسم بر خالف لیبرالیسم کالسیک متضمن دولتی فعال ،هوشمند و مداخلهگر است .البته مداخله نه در
نتایج و سازوکارهای بازار ،بلکه در سیاستهای زمینهای و شرایط آن .تا اینجا نولیبرالیسم همگام با اردولیبرالیسم
است ،ولی بین این دو تفاوت وجود دارد.
نولیبرالیسم سعی دارد تا از طریق فناوریهای نوین قدرت همانند "فناوریهای بازرسی" 7مداوم ،افراد را به
کارفرمایانی بدل کند که بهصورت مداوم برای دستیابی به شایستگیها و مهارتهای الزم برای تحقق سرمایه انسانی
و رقابت در شرایط نابرابر و در حال کنترل خویشتن هستند .در مقابل فناوری سنتی حکومت که مبتنی بر سلطه
بود ،فناوری نوینی ظاهر میشود که فوکو از آن به "فناوری خود" تعبیر میکند .فناوری خود ناظر به پرورش سوژه
از طریق کارکرده ای نوین قدرت همانند استانداردسازی ،پایش عملکرد و ارزیابی مداوم است و هدف آن پرورش نوع
خاصی از سوژه است« :افرادی مدیر بر خویشتن که خود را تسلیم پایش مداوم میکنند» (شور و رایت.)2۰۰۰ ،
فناوری خود در اندیشهی فوکو ارتباط تنگاتنگی با مفهوم زیست قدرت دارد که هدف آن نه ایجاد محدودیت و
انضباط با بهرهگیری از قوهی قهریه ،بلکه اعمال انضباط بر زندگی افراد است که در پی افزایش سودمندی و سربهراه
بودن آنها است (دریفوس و رابینو .)۱۳۸۰ ،درحالیکه قدرت سرکوب گر در پی آن است تا از طریق ایجاد محدودیت
و اعمال کنترلهای بیرون ی مانند شکنجه و تنبیه انضباط را عملی سازد ،مبنای "زیست سیاست" اِعمال قدرت به
شیوهای نوین و با بهرهگیری از فناوری های نوین قدرت است .از این طریق است که نیروهای حیاتی انسان به صورتی
ایجابی تحت کنترل قرار گرفته و در خدمت ارزشهای خاص قرار میگیرند .فوکو معتقد است که از حدود قرن
هفدهم زیستسیاست به یکی از محورهای مهم ذهنیت حکومتی تبدیل شده است و به این صورت نحوهی اِعمال
حاکمیت از صورت قهری و از باال جای خود را به کنترل نیروهای زندگی از طریق بهنجار کردن فرآیندهای جاری در
زندگی میدهد؛ بنابراین زیست سیاست سعی دارد از طریق شکلدادن به زندگی و رفتار افراد و بهنجار کردن آنها،
نیروهای زندگی آنها را بهصورت بهینه در اختیار ذهنیت حکومتی نوین قرار دهد ،بدون اینکه نیازی به کاربرد قدرت
قهری پیش آید .از این طریق است که نیروهای حیاتی انسان برای خدمت به ارزشهای حکومت به شیوهی
Audit Technology
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غیرمستقیم کنترل میشوند و افرادی پرورش مییابند که خود را با هنجارهایی که "دستسازهی قدرت" هستند،
تطبیق میدهند.
یافتههای مربوط به سؤال دوم پژوهش (چگونه میتوان مواجههای معقول با پیامدهای فناوری نولیبرالیستی در
تعلیموتربیت داشت؟)
مبادی و غایات انسانشناختی و معرفتشناختی اصالحات ناشی از فلسفه نولیبرالیسم ،با بستر فلسفی و فرهنگی ما
تفاوتهای بنیادین داشته و در "سخت هسته " با هم متباین میباشند .انسان مطلوب نولیبرالیسم "انسان
اقتصادی" ،و "انسان قانونی" است که برآمده از نگاه "سوژه پروری" است (اوکساال ،)2۰۱۳،درحالیکه در فلسفه
تربیتی اسالم" ،انسان متقی" کمال مطلوب است .در فلسفه نولیبرالیسم ،انسان بهظاهر آزاد اما در حقیقت مجبور
است که با استانداردهای موردنظر در این فلسفه خود را هماهنگ کند .فناوریهای مختلف نیز به این کنترل کمک
میکنند .درحالیکه در اسالم انسان "عامل" است .شواهد نشان میدهد که مصادیقی از فلسفه نولیبرالیسم در نظام
تربیتی ما ظهور یافته است .این مصادیق را میتوان در چهار محور اشتغال ،خصوصیسازی ،کیفیتبخشی ،و فناوری
دستهبندی و تبیین کرد .بهعنوان نمونه ،در محور فناوری یکی از شاخصهای مهم برنامه چهارم توسعه (مادهی ،)۴۴
سعی در گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات با بهرهگیری از اینترنت است .در برنامهی ششم توسعه (مادهی  )۶۴بر
ایجاد قطب بینالمللی آموزش مجازی در تعامل دانشگاه پیامنور و دانشگاههای معتبر جهانی تاکید شده است
(میرزامحمدی و محمدی .)۱۳۹۹ ،باتوجهبه ظهور مصادیقی از فلسفه نولیبرالیسم ،یا به تعبیر بهتر "شبح
نولیبرالیسم" (باقری)۱۳۹۴ ،در نظام تربیتی ما ،مواجهه با این جریان از طریق مجهز کردن سیاستگذاران ،معلمان
(استادان) ،دانشآموزان (دانشجویان) و والدین (جامعه) به تفکر انتقادی ممکن است تا آنان در ابتدا نسبت به
پیامدهای این پدیده آگاه شوند و آنگاه در مقابل عوارض آن مقاومت کنند .برایناساس برای مواجهه معقول و
منطقی با فناوری در فلسفه تربیتی نولیبرالیستی میتوان چارچوبی نظری ارائه کرد که محور آن تفکر انتقادی ،ابعاد
آن آگاهیبخشی ،حساسیت آفرینی و مقاومسازی و سطوح آن سیاستگذاران ،معلمان (استادان) ،دانشآموزان
(دانشجویان) و والدین (جامعه) باشد .این چارچوب را بهصورت شماتیک نیز میتوان نشان داد:
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تفکر انتقادی

اگاهی بخشی ،حساسیت
افرینی و مقاوم سازی
سیاست گذاران ،معلمان
(استادان) ،دانش اموزان
(دانشجویان) و والدین
(جامعه)

نتیجهگیری
گفتمان رایج در غرب در قالب ایدئولوژی نولیبرال نشاندادهشده است .از آن جایی که فلسفه تربیتی حاکم بر نظام
تربیتی کشور ما اسالمی است (یا بهتر بگوییم باید باشد) و اسناد مکتوب مانند سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و
سند دانشگاه اسالمی بر محور آموزههای اسالمی تدوین شده است ،انتظار میرود اقتباس و استفاده از دستاوردهای
فلسفههای تربیتی دنیای مدرن (در این جا دستاورد فناوری و فلسفه نولیبرالیسم) همراه با نگاه انتقادی و رعایت
تمامی مالحظات باشد .تحقیقات نشان میدهد در این اسناد و اسناد باالدستی این نگاه موردنظر نبوده است و
سیاستگذاران بدون توجه به عواقب استفاده ناآگاهانه از دستاوردهای فلسفههای تربیتی دیگر ،دست به اقتباس
زدهاند .پیشنهاد مشخص مقاله حاضر آگاهیبخشی به سیاستگذاران و عوامل دیگر نظام تربیتی است تا با تفکر
انتقادی مواجه ای منطقی با پدیدههای نوظهور داشته باشند.

50

منابع

 نقدی بر نگرش کاالیی به دانش و: شبح بیجان نولیبرالیسم در کالبد آموزش عالی ایران.)۱۳۹۴(  خسرو،باقری
 انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران با، چکیدهی مقاالت ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت،گفتمان یادگیری
.همکاری دانشگاه شهید بهشتی
، ترجمه حسین بشیریه، فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک:) میشل فوکو۱۳۹2(  پل، هربرت و رابینو،دریفوس
. انتشارات نی:تهران
، ترجمهی رضا نجفزاده،۱۹7۹-۱۹7۸ ، درس گفتارهای کلژو دو فرانس:) تولد زیست سیاست۱۳۹۴(  میشل،فوکو
. نشر نی:تهران
 آن چه:) جهانیشدن و تغییرات در آموزش عالی ایران۱۳۹۹(  محمدحسن و حمداله محمدی.میرزامحمدی

 مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران (فلسفه،فیلسوفان تعلیموتربیت باید بگویند
. انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،)اصالحات آموزشی
Mirzamohammadi, M. H and Mohammadi, H (2017) Neoliberalism and higher education in Iran; A
critical prospective , Journal of Problems of Education in the 21st Century ,Vol 75 , No 5,pp.467-482.
Mohammadi, H and Mirzamohammadi, M. H (2020) New Public Management (NPM) in the Iranian
Higher Education; a Moral Analysis, Journal of Ethics and Education, Vol 15 , No 1,pp. 113-133.
Oksala, J. (2013). Neoliberalism and Biopolitical Governmentality. In: Nilsson, J. and Wallenstein, S.
(Eds). Foucault, Biopolitics and Governmentality. Stockholm: Sodertorn Philosophical Studies: 7-35
Olssen, M. & Codd, J. O'Neil, A. (2004). Education Policy: Globalization, Citizenship and
Democracy. London: Sage Publication.
Shore, C. & Wright, S. (2000). Coercive Accountability: The rise of Audit Culture in Higher
Education. In: Strathern, M. (Ed). Audit Culture: Anthropological Studies in Accountability, Ethics
and the Academy. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
Wallenstein, S. (2013). Introduction: Foucault, Biopolitics and Governmentality. In: Nilsson, J. and
Wallenstein, S. (Eds). Foucault, Biopolitics and Governmentality. Sodertorn Philosophical Studies: 735

51

نقدی فلسفی بر الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی (برای نظام برنامهریزی
درسی جمهوری اسالمی ایران)
دکتر علیرضا صادقزاده قمصری
عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیتمدرس
ali_sadeq@modares.ac.ir / alireza_sadeqzadeh@yahoo.com

چکیده
مسئله تحقیق :الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی طراحی شده برای نظام برنامهریزی درسی جمهوری
اسالمی ایران (= الگو) به لحاظ فلسفی  -خصوصا از منظر «مبانی نظری تحول بنیادین»  -دارای چه نقاط قوت
وضعی است؟ هدف کلی پژوهش :ارزیابی و نقد فلسفی الگوی یادشده و روش تحقیق :تحلیل محتوای گزارش
معطوف به طراحی الگو و نقد بیرونی آن خصوصا از منظر «مبانی نظری تحول بنیادین» و مالکهای برگرفته از این
مجموعه.
یافتههای تحقیق :اهم نقاط قوت این الگو عبارتاند از -۱ :توجه به مباحث فلسفی ناظر به یادگیری الکترونیکی و
فلسفه فاوا ورویکردهای فلسفی به آن  -2سعی در استفاده مناسب از ظرفیت یادگیری الکترونیکی و توجه خاص به
دو دوره ابتدایی و متوسطه و تفکیک بین دروس نظری و عملی؛ درحالیکه اهم نقاط ضعف این الگو را میتوان چنین
برشمرد -۱:جایگزینی بحث مبانی فلسفی الگو با نقل دیدگاههای فلسفی در باره یادگیری الکترونیکی  -2نپرداختن
به بحث تعریف برنامه درسی الکترونیکی و چرایی آن و فروکاستن این مفهوم به موضوع یادگیری الکترونیکی -۳
بیتوجهی به اکثر اصول نهگانه استفاده از فاوا در نظام تربیت مدرسهای  -۴بیتوجهی به مفاد زیر نظام برنامه درسی
رهنامه و مفهوم شایستگی و  -5بیارتباطی الگو با برنامه درسی حضوری.
واژگان کلیدی :نظام برنامهریزی درسی ج.ا.ا ،برنامه درسی الکترونیکی ،الگوی عملیاتی ،نقد فلسفی
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بیان مسئله
در برهه کنونی و همچنین با پیشبینیهایی که از دستاوردهای تکنولوژی دیجیتال در آینده نهچندان دور در دست
است ،انتظار میرود کارآمدسازی تعلیموتربیت در سطوح کالن (نظامهای تعلیموتربیت) و خرد (فرصتها و
فرآیندهای یاددهی و یادگیری در کالس درس) چنان پردامنه و وسیع باشد که از آن در حد انقالب یا دگرگونی
اساسی نامبرده میشود (مهرمحمدی .)۱۳۹۹ ،البته در کشورهایی نظیر ما ،هنوز برای سخنگفتن از انقالب بسیار
زود است و کاربرد فناوریهای جدید هنوز چهره تازهای بهنظام آموزشی ،کالس درس و سازوکارهای پداگوژیک
نبخشیده است( .همان) لذا نظام تربیت مدرسهای در کشور ما به طور سنتی بر روش آموزش حضوری متکی بوده
است و با وجود تاکید سیاستگذاران بر گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در نظام آموزشی (سند توسعه فاوا
در نظام آموزشوپرورش مصوبه جلسه  7۴7شورایعالی آموزشوپرورش به تاریخ  ،)۱۳۸۶/۳/۱اصوال در نظام رایج
برنامهریزی درسی ایران تاکنون جایگاه خاصی برای آموزش مجازی و یادگیری مباحث درسی برایناساس وجود
نداشته است .اما چنانچه میدانیم با وقوع بیماری همهگیر کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی در اکثر جوامع ،بحث
استفاده از فضای مجازی برای تحقق اهداف و مقاصد برنامههای درسی ضرورت یافت و آموزش مجازی در دستور کار
همه نظامهای تربیت مدرسهای ازجمله در کشور ایران قرار گرفت .در این راستا سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی بهمنظور تمهید مقدمات طراحی و تدوین برنامههای درسی الکترونیکی ،پژوهشی را برای طراحی الگوی
عملیاتی اینگونه برنامهها سامان داد که در سال  ۹۹از نتایج این پژوهش رونمایی شد (واحدی  .)۱۳۹۹در بحث
حاضر نظر به نقش مهم این الگو در فرآیند برنامهریزی درسی نظام تربیت مدرسهای ایران و متناسب با محور دوم
همایش ،قصد داریم تا نقدی فلسفی را به این الگو و مؤلفههای آن  -خصوصا از منظر «مبانی نظری تحول بنیادین»
 مطرح نماییم .البته باید خاطرنشان نمود که پیشازاین الگوی مطلوب برنامه درسی مسئلهمحور در سطح نظامآموزش عالی برای مراکز یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای دولتی شهر تهران باتوجهبه دوازده مؤلفه (شامل
مواردی نظیر مبانی ،اهداف ،محیط ،روشهای یادگیری ،زمان ،ارزشیابی و راهبرد) طی مطالعهای ترکیبی مورد
طراحی و اعتباریابی قرار گرفته است (برقی و همکاران  )۱۳۹۳که در این بحث موضوع بررسی ما نخواهد بود .

سؤاالت پژوهش
برای نقد فلسفی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی برای نظام برنامهریزی درسی جمهوری اسالمی ایران
میتوان کدام مالکهای معتبر را در نظر گرفت؟
اهم نقاط قوت و ضعف الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی باتوجهبه مالکهای مدنظر چیست؟
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چارچوب نظری
ازآنجاکه الگوی مدنظر برای نظام برنامهریزی درسی در جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است چارچوب اصلی نقد و
بررسی این الگو را باید «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت مدرسهای جمهوری اسالمی ایران» دانست که
شامل سه بخش اصلی هستند:
فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران
فلسفه تربیت مدرسهای (تربیت رسمی و عمومی) در جمهوری اسالمی ایران
رهنامه نظام تربیت مدرسهای در جمهوری اسالمی ایران

روش تحقیق
 -۱توصیف اجمالی الگو (بهویژه بخش مبانی فلسفی الگو)
 -2شناسایی مالکهای نقد بیرونی الگو (باتکیهبر مؤلفههایی از «مبانی نظری تحول بنیادین»)
-۳تحلیل و بررسی گزارش پژوهشی معطوف به طراحی الگو بر اساس مالکهای نقد بیرونی
 -۴بیان نقاط قوت و کاستی فلسفی الگو (از منظر مالکهای بیرونی نقد)

توصیف اجمالی الگو
نمودار ذیل (به نقل از ص  27گزارش تدوین الگو) عناصر مختلف الگوی عملیاتی طراحی شده برای برنامه درسی
الکترونیکی را نشان میدهد:
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مبانی فلسفی

محتوا ،مواد و منابع

برنامه درسی
یادگیری
الکترونیکی
الکترونیکی

زمان

همان گونه که در این نمودار آشکار است این الگو شامل سه دسته مبانی نظری و هشت عنصر محتوایی میباشد که
بخش مستوفایی از گزارش پژوهش (فصل دوم از ص۴۰تا ۱2۸گزارش) به بیان بنیانهای نظری این الگو پرداخته
است .در بخش مبانی فلسفی با اذعان به اینکه یادگیری الکترونیکی بهعنوان نوعی خاص از فن آوری آموزشی که بر
محور ارزشهایی نظیر فرد محوری ،یادگیری مستقل و خود راهبر و یادگیری فعال مبتنی است بر این نکته تاکید
میکند که درک و بهکارگیری یادگیری الکترونیکی در جوامع درحالتوسعه نظیر کشور ما که ارزشهای فرهنگی
اجتماعی متفاوتی دارند باید مبتنی بر مبانی خاص خود بهویژه مبانی فلسفی باشد .اما در این بخش مباحثی تحت
عنوان هستیشناسی ،انسانشناسی ،ارزششناسی و معرفتشناسی یادگیری الکترونیکی ونیز دیدگاه دریفوس درباره
یادگیری الکترونیکی و نیز جهانیشدن ،چندفرهنگی شدن جوامع و یادگیری مادامالعمر و نسبت آنها با یادگیری
الکترونیکی مطرح شدهاند که کمتر جنبه بومی دارند .البته در بخش مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات نیز دو
مبحث در باره فلسفه فاوا و رویکردهای آن ونیز دیدگاههای فلسفی در باره نسبت فاوا و تعلیموتربیت آمدهاند .در
بخش بعدی این فصل نیز رویکردهای چهارگانه یادگیری (رفتارگرایی ،شناختگرایی ،سازندهگرایی و ارتباط گرایی)
مورد تبیین و نقد اجمالی قرار گرفته است و توصیههایی برای نحوه استفاده از هر یک از این رویکردها در یادگیری
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الکترونیکی بیان شده است .فصلهای بعدی گزارش پژوهش نیز بهتفصیل عناصر اصلی الگو را از عنصر هدف و عنصر
محتوا منابع و مواد برنامه درسی الکترونیکی تا عنصر ارزشیابی آن مورد شرح و بسط قرار داده است و البته تقریبا در
هیچیک از مباحث مفصل این فصول ارجاعاتی به مباحث فصل مبانی داده نشده است.

اهم یافتهها
الف -مالکهای نقد
به نظر میرسد مهمترین معیارهای نقد فلسفی این الگو را باید به لحاظ مبانی و مفاهیم الگو از فلسفه تربیت در
ج.ا.ا (خصوصا بخش مبانی اساسی ،مفاهیم کلیدی و تعریف تربیت) و به لحاظ تناسب الگو با نظام تربیت مدرسهای از
فلسفه تربیت مدرسهای (خصوصا بخش اهداف و اصول حاکم بر این نظام) و نیز از رهنامه نظام تربیت مدرسهای در
ج.ا.ا (خصوصا بخش الگوی نظری برنامه درسی) اتخاذ نمود .چنانچه میتوان ارزیابی این الگو را به لحاظ رعایت
کیفیت مطلوب آموزش مجازی باتوجهبه اصول نهگانه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات پیگیری نمود که در
رهنامه نظام تربیت مدرسهای ج.ا.ا بهاینترتیب مطرح شدهاند (صص  ۴۰۴-۴۰۳مبانی نظری تحول بنیادین):
-۱استفاده از ظرفیت فاوا برای تحول در کیفیت فرآیند یاددهی  -یادگیری
-2تغییر نگاه از متربی بهعنوان مصرفکننده صرف اطالعات (زمینهسازی ورود متربیان به جریان تولید محتوای
الکترونیکی)
-۳استفاده از فاوا در برنامه درسی با نگاه تقویتی و تکمیلی و توانمندسازی (نه نگاه جایگزینی و واگذاری به فاوا و
حذف یادگیری حضوری)
-۴توسعه فاوا برای تحقق شایستگیها در تمامی ساحتهای تربیت
 -5لزوم نگاه انتقادی متربیان به اطالعات و مواجهه با شکلگیری پدیده مرجعیت اینترنتی
 -۶توسعه فاوا همراه با محروم نشدن متربیان از تجربه مستقیم و مشاهده و تماس متربیان با طبیعت
 -7توسعه فاوا تاحدیکه پرورش روحیه اجتماعی متربیان به خطر نیافتد
 -۸استفاده از رویکردهای یادگیری دارای ظرفیت خالقیت و آفرینشگری
 -۹مواجهه با خطر تبدیل حوزههای یادگیری به حوزههای "دستاول" و "دستدوم"

ب-اهم نقاط قوت الگو
باتوجهبه مالکهای فوقالذکر ،اهم نقاط قوت الگوی برنامه درسی الکترونیکی طراحی شده را میتوان این موارد
دانست:
 -۱توجه به مباحث فلسفی ناظر به یادگیری الکترونیکی و فلسفه فاوا و رویکردهای فلسفی به آن
 -2استفاده مناسب از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی برای بهبود فرآیند یادگیری دروس
 -۳توجه به نقش عوامل انسانی (یادگیرنده ،معلم ،والدین و برنامهریزان درسی) در برنامه درسی الکترونیکی
وسعی در تبیین نقش آنها
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 -۴توجه متمایز عناصر الگو به دو دوره ابتدایی و متوسطه و نیز سعی در تفکیک بین دروس نظری و عملی

ج-اهم نقاط ضعف الگو
اما مهمترین نقاط ضعف الگوی برنامه درسی الکترونیکی طراحی شده (بر اساس مالکهای نقد) این موارد هستند:
-۱جایگزینی بحث مبانی فلسفی الگو با دیدگاههای فلسفی در باره یادگیری الکترونیکی (نپرداختن به مبانی الگو از
نظر فلسفه تربیت و فلسفه تربیت مدرسهای و بیتوجهی به مفاهیمی نظیر کسب شایستگی در همه ساحتها)
-2ف روکاستن مفهوم برنامه درسی الکترونیکی به برنامه یادگیری الکترونیکی (غفلت آشکار از ماهیت تعاملی فرآیند
تربیت در برنامه درسی الکترونیکی که خصوصا در نظام تربیت مدرسهای باتوجهبه خصوصیات متربیان امری آشکار و
غیرقابلانکار است) و درعینحال نپرداختن به تعریفی مشخص از یادگیری الکترونیکی و بیان چیستی و چرایی آن
 -۳بیارتباطی بخش مبانی فلسفی با مبانی فاوا و مبانی یادگیری (بهگونهای که گویا همه مبانی مطرح شده به لحاظ
تأثیرگذاری در الگو دارای نقشی یکسان در الگو هستند و سایر مبانی الگو نیز نیازمند اتکا بر مبانی و مفروضات
فلسفی نیستند!!!)
 -۴بیتوجهی عناصر الگو به اکثر اصول نهگانه استفاده از فاوا در نظام تربیت مدرسهای
-5بیتوجهی کامل الگو در عنصر تعیین هدف (فصل سوم) به موضوع شایستگیهای اساسی و شایستگیهای ویژه در
فلسفه تربیت رسمی و عمومی ج.ا.ا
 -۶بیتوجهی الگو به بخش زیر نظام برنامه درسی رهنامه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا (تعریف برگزیده برنامه
درسی و رویکرد اصلی و اصول طراحی برنامه درسی)
-7بیارتباطی الگو و عموم عناصر مختلف آن با بخش مبانی فلسفی الگو (بهگونهای که معلوم نیست مباحث مطرح
شده در بخش مبانی فلسفی چه تأثیر و نقشی در تعیین سایر عناصر الگو داشتهاند)
-۸بیارتباطی الگوی پیشنهادی با عناصر برنامه درسی حضوری (بیتوجهی الگو به رویکرد یادگیری ترکیبی)

نتیجهگیری و پیشنهاد
-۱باتوجهبه بررسی انجام شده به نظر میرسد که الگوی عملیاتی طراحی شده برای برنامه درسی الکترونیکی نظام
برنامه درسی ج.ا.ا از لحاظ فلسفی با وجود برخی نقاط قوت ،دارای کاستیهای فراوانی است که باید آنها را ناشی از
بیتوجهی عملی آشکار طراحان الگو به مباحث فلسفه تربیت و فلسفه تربیت مدرسهای در جمهوری اسالمی ایران و
داللتهای آنها (بخش رهنامه) دانست.
 -2به نظر میرسد که در طراحی اینگونه الگوهای برنامه درسی ،نخست جنبه ارتباط و اتکای عناصر الگوی مدنظر
به مباحث فلسفی ،باید با مشارکت فیلسوفان تربیتی ،کامال معلوم شود و سپس مبانی فلسفی موردنیاز از منابع معتبر
شناسایی و نهایتا نحوه نقشآفرینی این مبانی فلسفی در شناسایی و تدوین سایر عناصر الگو معین گردد.
 -۳به نظر میرسد طراحی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی به طور کامال مستقل و بدون ارتباط با عناصر
برنامه درسی حضوری ،امری است که اساسا با رویکرد نظام تربیت مدرسهای کشور ما به آموزش مجازی و نگاه
مکمل و تقویتی به آموزش الکترونیکی منافات دارد و لذا پیشنهاد میشود الگوی برنامه درسی الکترونیکی بر اساس
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رویکرد یادگیری ترکیبی (برنامه درسی الکترونیکی درهمتنیده با برنامه درسی حضوری) دوباره تدوین و ساماندهی
شود.
-۴به نظر میرسد تدوین الگویی برای برنامه درسی آموزش مجازی در نظام تربیت مدرسهای لزوما باید باتکیهبر
تجارب و چالشهای استفاده نظامهای آموزش عمومی جهان (خصوصا تجربه اخیر نظام آموزشوپرورش کشور ما) از
ظرفیتهای فضای مجازی در دوران همهگیری کرونا انجام پذیرد.

منابع
برقی ،عیسی و همکاران ()۱۳۹۳؛ طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی مسئلهمحور برای دانشگاههای الکترونیکی:
مطالعه ترکیبی؛ دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره  7شماره  ۱سال ۱۳۹۳
سند توسعه فاوا در نظام آموزشوپرورش ()۱۳۸۶؛ مصوبه جلسه  7۴7شورایعالی آموزشوپرورش به تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱
صادقزاده ،قمصری ،علیرضا و همکاران ()۱۳۹۰؛مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی جمهوری
اسالمی ایران؛ دبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی و دبیرخانه شورایعالی آموزشوپرورش
مهر محمدی ،محمود ()۱۳۹۹؛ انگاره ابزاری و انگاره تمدنی /تاریخی فناوری اطالعات و ارتباطات در نسبت با تعلیموتربیت؛
دانشنامه ایرانی برنامه درسی
واحدی ،مهدی و همکاران () ۱۳۹۹؛ طراحی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی (برای نظام برنامهریزی درسی جمهوری
اسالمی ایران)؛گزارش تحقیق منتشرنشده سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (وزارت آموزشوپرورش)؛ تابستان و پاییز
۱۳۹۹
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تنگناهای آموزش مجازی در نسبت با نظامنامه اخالقِ آموزش
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چکیده
توسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور بر پایبندی به اصول و مسئولیتهای اخالقی در سیاستها و
سیاستگذاریها ،مدیریت و خدمات آموزشی ،فرآیندها و نظامهای حرفهای استوار است .از همین رو بهمنظور
همسان سازی رعایت اصول اخالقی در آموزش ،معاونت آموزشی وزارت عتف اقدام به تهیه سندی تحت عنوان نظام-
نامهی اخالقِ آموزش و انتشار آن در بهمنماه  ۱۳۹۹نموده است .در دیباچه آن آمده است که :این سند اخالقی
هدایتگر فعالیتهای آموزشی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشور می-
باشد .در پژوهش حاضر به تحلیل تنگناهای آموزش مجازی در نسبت با نظامنامه اخالقِ آموزش پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،نظامنامه اخالقِ آموزش ،تنگناها
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بیان مسئله
همهگیری بیماری کووید  ،۱۹ساختارهای مختلفی از جمله اجتماع ،اقتصاد ،فرهنگ ،صنعت ،ورزش ،گردشگری و
حتی سیاست را در سراسر دنیا تحتالشعاع خود قرار داده است و ساختار آموزش و تربیت نیز از این قاعده مستثنی
نیست .در حوزه آموزش و تربیت ،میتوان گفت که آموزش عالی بیش از دیگر نهادهای آموزشی تحتتأثیر قرار
گرفت؛ چراکه باتوجهبه جمعیت باالی دانشجویان و تراکم کالسهای درسی و استفاده از امکانات و فضاهای عمومی و
مشترک مثل خوابگاه و در نتیجه احتمال باالی انتقال ویروس از طریق این گروه به آحاد جامعه ،مراقبت و کنترل
فضاهای آموزشی از نخستین اقدامات کشورهای مبتال به این بیماری بوده است ( .)Liu et al, 2020: 23به دنبال
این وضعیت اضطراری جهانی ،مؤسسات آموزش عالی دنیا مجبور به تعطیلی دانشگاهها شده و به یادگیری آنالین و
آموزشهای مجازی روی آوردند ( .)Quacquarelli, 2020: 49آموزش مجازی به تمام اشکال یاددهی و یادگیری
اطالق میشود که به شیوه الکترونیکی اجرا و پشتیبانی میشود (کیان .)۱2 :۱۳۹۳ ،آموزش مجازی به دانشجویان و
اساتید این اجازه را میدهد تا آنها بتوانند بهصورت همزمان یا غیرهمزمان و بهصورت مشارکتی و توزیع شده ،با
همدیگر در محیط اینترنتی در تعامل باشند (.)Jung et al, 2002: 61
یکی از مباحثی که همیشه در حوزهی آموزش موردتوجه بوده و در عصر آموزش مجازی پررنگتر میشود ،مبحث
توجه به اخالق در فرایند آموزش است .توسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور بر پایبندی به اصول و مسئولیت-
های اخالقی در سیاستها و سیاستگذاریها ،مدیریت و خدمات آموزشی ،فرآیندها و نظامهای حرفهای استوار است.
از همین رو بهمنظور همسان سازی رعایت اصول اخالقی در آموزش ،معاونت آموزشی وزارت عتف اقدام به تهیه
سندی تحت عنوان نظامنامه ی اخالقِ آموزش و انتشار آن در بهمنماه  ۱۳۹۹نموده است که این سند اخالقی
هدایتگر فعالیتهای آموزشی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشور می-
باشد .در این سند مسئولیتها و تعهدات اخالقی در سطوح سازمانی ،گروهی ،فردی و فرایندها و نظامهای حرفهای
بیان شده است (نظامنامه اخالق در آموزش ۶ :۱۳۹۹،ـ  .)5در بخش سوم این نظامنامه به مبحث اخالق در آموزش
مجازی پرداخته شده و هفده مسئولیت اخالقی را برای آموزش مجازی برشمرده است که عبارتاند از۱ :ـ ارتقای
مهارتهای فناورانه و سواد رسانهای در استفاده بهینه از آموزش الکترونیکی بهعنوان وظیفه اخالقی و حرفهای همه
فعاالن در امر آموزش اعم از مدیران ،اعضای هیئتعلمی ،کارشناسان و دانشجویان 2ـ ارتقای دانش ،اخالق حرفهای
و مهارتهای تدوین برنامههای آموزشی چندرسانهای و استفاده از آنها  ۳ـ مسئولیتپذیری مدیران و حسن همکاری
آنان با اساتید و کارشناسان در ارتقای کیفیت ،سهولت و سرعت آموزش الکترونیکی ۴ـ توجه به سالمت روانی و
آرامش ذهنی اساتید و دانشجویان در آموزش الکترونیکی  5ـ احترام به حقوق پدیدآورندگان محتوای آموزشی
چندرسانهای و نوآوریها  ۶ـایجاد بسترها و تأمین امکانات و منابع الزم برای تسهیل در آموزش الکترونیکی 7ـ
فراهمآوری دسترسی عادالنه و حمایت مالی و تجهیزاتی از دانشجویان نیازمند در استفاده از آموزش الکترونیکی  ۸ـ
بهینهسازی و متناسبسازی برنامههای درسی با آموزش الکترونیکی ۹ـ استقرار فرایند منصفانه ،عادالنه و متناسب
ارزیابی عملکرد اعضای هیئتعلمی در آموزش الکترونیکی ۱۰ـ استقرار فرایند مستمر ،منصفانه و علمی ارزشیابی
تحصیلی در آموزش الکترونیکی  ۱۱ـ ایجاد فضای تعاملی مناسب و امن برای اشتراک منابع ،مشارکت و فعالیت
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گروهی دانشجویان ۱2ـ ترویج فرهنگ درستکاری و امانتداری در آموزش الکترونیکی ۱۳ـ توجه به اهمیت
آموزشهای ترکیبی (حضوری و مجازی) ۱۴ـ توجه به ابعاد اخالقی بسترها و برنامههای آموزش الکترونیکی با تاکید
بر کرامت انسانی ،حفظ حریم خصوصی و مالکیت فکری ۱5ـ توجه به اختصاص وقت بیشتر و فعالیت افزونتر اساتید
در ارائه آموزش الکترونیکی و جبران عادالنه خدمات ۱۶ـ بهبود شیوههای نظارت در آموزش الکترونیکی با حفظ
حریم شغلی و اعتماد به اساتید و دانشجویان ۱7ـ متناسبسازی فعالیتهای آموزشی الکترونیکی با زندگی شخصی و
خانوادگی (نظامنامه اخالق در آموزش ۳۸ :۱۳۹۹،ـ .)۳۶
ی آموزش مجازی ،پژوهش حاضر درصدد تحلیل و نقد تنگناهای
از همین رو با فراهم بودن مسئولیتهای اخالق ِ
آموزش مجازی در نسبت با اخالقِ آموزش مجازی میباشد.

سؤاالت پژوهش
ق آموزش چه میباشد؟
تنگناهای آموزش مجازی در نسبت با نظامنامه اخال ِ

چارچوب نظری
نظام نامه اخالقِ آموزش در بخش آموزش الکترونیکی ،هفده مسئولیت اخالقی را برای آموزش مجازی برشمرده است.
از سوی دیگر ،تنگناهای آموزش مجازی دررابطهبا این هفده مسئولیت را میتوان در قالب سه بُعد یعنی اجرایی
(مبتنی بر فراهم شدن زیرساختها و عدالت آموزشی) و آموزشی (طراحی ،اجرا و ارزشیابی) و پژوهشی (میزان تولید
علم و تأثیرات آن در ارتقای اساتید) مورد تحلیل قرارداد.

بُعد اجرایی

تنگناهای آموزش مجازی
در نسبت با نظام نامه
اخالقِ آموزش

بُعد آموزشی

بُعد پژوهشی
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روش(های) پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیلی  -انتقادی صورت میگیرد .در نظریه انتقادی ،دو شیوه یا روش
انتقادی مطرح شده است .از روش نخست تحت عنوان نقد درونی یا نقد منفی و از روش دوم تحت عنوان فرارونده یا
نقد مثبت نامبردهشده است .این نامگذاری برای نشاندادن تفاوت بارز روش دوم با روش نخست مطرح شده ،اما در
واقع روش دوم از جنبه نقد درونی نیز برخوردار است ،اما آن را کافی تلقی نمیکند .شکل نخست ،به طور عمده در
کارهای آدورنو و هورکهایمر و شکل دوم ،به طور عمده در کارهای اتو اپل و یورگن هابرماس آشکار گردیده است
(باقری و همکاران .)2۳2 :۱۳۹۹ ،روش انتقادی مورداستفاده در این پژوهش از نوع نقد مثبت یا فرارونده است .روش
انتقادی فرارونده و مثبت ،در کار هابرماس آشکار شده است .وی با ناکافی دانستن روش نقد درونی و سلبی ،بر آن
است که باید جنبههای مثبتی بر آن افزوده شود و دیدگاهی هنجاری فراهم آید که افقی را برای حرکت در پیش رو
قرار دهد و تنها بر نفی گذشته تأکید نورزد.

یافتهها
باتوجهبه اصول هفدهگانه اخالقِ آموزش مجازی ،تنگناهایی در آموزش مجازیِ در حال اجرا در دانشگاهها وجود دارد
که برای ساختارمند شدن موضوع ،بیان تنگناها به چند بّعد کلی تقسیمبندی شده و ارائه میگردد:

تنگناها در ابعاد اجرایی
از مزایای آموزش مجازی ،حذف موانع زمانی و مکانی برای دانشجویان و اساتید ،تعامل همزمان افراد ،افزایش
همکاری گروهی ،اشاعه سریع آموزش برای گروههای محروم ،توازن میان آموزش و خانواده و زندگی کاری ،ارتقای
بینالمللی خدمات آموزشی ،فراهم نمودن زمینه آموزش بههنگام و کافی برای همه از جمله کارکنان سازمانها
( ،)Plomp et al, 2007تسهیل تحقیقات میانرشتهای ،مشارکت باالتر و تعامالت بیشتر افراد است ( Mooij,
 . )2007از سوی دیگر ،همه این مزایا مشروط بر فراهم ساختن زیرساختها است .بهعبارتدیگر با اینکه با آموزش
مجازی حرکت بهسوی عادالنهتر شدن آموزش پیش میرود اما پیششرطهایی مانند امکان دسترسی به ابزارهای
آموزش مجازی مانند رایانه یا تب لت یا گوشی هوشمند ،و نیز امکان استفاده از اینترنت نیاز است که چنانچه این
پیششرطها فراهم نباشد ،اتفاقا موجب زایش ناعدالتی از نوع جدیدی میشود .پس نیاز است که پیششرطهای الزم
برای آموزش مجازی مهیا شود تا مخاطبان به دالیل کاستیهای اقتصادی و یا موقعیت جغرافیایی در ورطهی
ناعدالتی نیفتند.
ق آموزش است .هدف سواد رسانهای این
محدودیت دیگر دررابطهبا سواد رسانهای مطرح شده در نظامنامهی اخال ِ
است که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از رسانهها به خود معطوف کنند ( .)Singh, 2012سواد رسانهای به
نحوه دسترسی افراد ،چگونگی استفاده ،فهم انتقادی رسانهها و مهارت در تولید پیامهای رسانهای اشاره دارد
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( .)Burton et al, 2015ازاینرو در عصر تنوع رسانهها و با دیجیتالی شدن شکل و محتوای آنها ،نظام آموزشی
باید پرورش سواد رسانهای را بهعنوان یکی از اهداف حوزه تربیت عمومی قرار دهد و مهارت دسترسی ،تحلیل،
ارزیابی و خلق پیامهای رسانهای در قالبهای متنوع را به مخاطبین آموزش دهد (شریفی رهنمو و همکاران:۱۳۹7 ،
 .)7۳دررابطهبا این وظیفهی اخالقی ،معموال دانشگاهها دورههای آموزشی مناسبی را برای اعضای هیئتعلمی و
کارکنان و دانشجویان برگزار کردهاند .اما این آموزشها محدود به کارکردن با سیستمها و ابزار مجازی بوده و نمی-
توان آن را در قالب مهارتی از نوع سواد رسانهای محسوب کرد .الزمهی آموزش در بستر سیستمها و شبکهها و فضای
مجازی ،آگاهی نسبت به مهارتهای سواد رسانهای است و چنانچه مورد غفلت قرار گیرد موجب به حاشیه رفتن
حقیقت و آگاهی کمرنگشدن یادگیری در معنای دقیق کلمه میشود.

تنگناها در ابعاد آموزشی
سنجش و ارزشیابی فراگیران بهعنوان یک عنصر کلیدی و مهم برای اصالح نظام آموزشی ،بهبود آموزش و یادگیری
بهشمار میآید ( .)Stiggins,2005یکی از عناصر مهم و اساسی برنامههای درسی و نظامهای آموزشوپرورش
جهان ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است؛ بنابراین توجه صاحبنظران و سیاستگذاران آموزشی را به خود جلب کرده
است ( . )Nevo,1995ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات از دیرباز نقش مهمی را در بازی کرده است و به علت
نقش مهم و حساس آن ،موردمطالعه و نقد و بررسی فراوانی قرار گرفته است .در اهمیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
همین بس که با مراجعه به ادبیات و پیشینه موضوع با حجم انبوهی از متون و منابع در خصوص آزمون و ارزیابی
مواجه میشویم که بهنقد ،بررسی و اصالح روشهای اندازهگیری تربیتی پرداخته است (محمدیفر و همکاران،
 .)۱۳۹۰با همهگیری بیماری کووید  ۱۹و شروع آموزش مجازی ،چالش جدیدی در مورد اعتبار ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی پدید آمد که صحتوسقم نتایج را تحتتأثیر قرارداد .پدیدهای با نام «تقلب» .هرچند بسته به تنوع روشها
و مدلهای ارزشیابی ،پدیدهی تقلب میتواند دچار شدت و حدت شود ،اما آنچه مسلم بوده این است که در حال
حاضر نظام آموزشی دنیا کموبیش با این چالش مواجه است .عمق این فاجعه تا جایی است که با جستجو در آگهی-
های اینترنتی و شبکههای مجازی ،میتوان افرادی را یافت که در ازای دریافت پول بهجای فرد موردنظر در آزمون
مجازی شرکت میکنند و تضمین نمره قبولی هم میدهند.

تنگناها در ابعاد پژوهشی
اساتید دانشگاه معموال در حیطه آموزش ،پژوهش و مسئولیتهای اجرایی ایفای نقش میکنند .با همهگیرشدن
بیماری کووید  ، ۱۹-حجم زیادی از زمان و انرژی اساتید مصروف به تولید محتوا و آموزش آن شده است و در
حیطهی پژوهش بهطور میانگین کاستیهایی نمایان شده است .بهعبارتدیگر ،یکی از مسائل آموزش مجازی باالخص
با همهگیری بیماری کووید  ،۱۹-پایین آمدن سطح تولیدات پژوهشی اساتید میباشد که عالوه بر آسیبهای ماهوی
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آن ،می تواند به نزول رتبه ایران در تولید علم دنیا بینجامد .ازآنجاکه سطح و میزان امتیازات پژوهشی اساتید نقش
عمده ای در ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت و ترفیع پایه سالیانه اساتید دارد ،پس میتوان نتیجه گرفت که کاهش
سطح تولیدات پژوهشی اساتید ،این موضوع را هم تحتتأثیر قرار خواهد داد .نتیجتا با اینکه دغدغهی اساتید ارائه
آموزش باکیفیت تر است اما با اختصاص وقت بیشتر در دوره آموزش مجازی ،عمال آسیبهای برشمردهی فوق مترتب
خواهد شد.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
امروزه دانشگاهها برای اثبات مشارکت خود در توسعه جوامع ،تحتفشار فزایندهای هستند؛ بهطوری که پاسخگویی
در قبال تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی تبدیل به یک ضرورت شده است .بر همین اساس ،کیفیت خدمات ارائه
شده از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .از سوی دیگر ،باتوجهبه پیشرفتهای تکنولوژیکی و روند روبهرشد فضای
مجازی ،آموزش مجازی بهعنوان مزیتی رقابتی برای دانشگاهها معرفی شده است ( .)Barbera, 2004مزیتهای
آموزش مجازی قطعا آن را بهعنوان استراتژیِ مکمل آموزش حضوری در دوره پساکرونا تبدیل خواهد کرد .با بررسی
ق آموزش
وضعیت موجود آموزش مجازی متوجه تنگناهایی بین آموزش مجازی اجرا شده و اصول نظامنامهی اخال ِ
میشویم .تنگناهایی در ابعاد اجرایی (لزوم تقویت دسترسی عادالنه به آموزش  -ضعف مهارتهای فناورانه) ،آموزشی
(زمانبر بودن آموزش  -به حاشیه رفتن تربیت و پررنگ شدن آموزش  -زیر سؤال رفتن اعتبار ارزشیابی تحصیلی)،
پژوهشی (کاهش پژوهش و آسیب های مترتب بر ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت و ترفیع سالیانه اساتید)؛ لذا برای
رعایت اصول اخالقی آموزش مجازی ،باید شرایط و زیرساختها و حتی آییننامههای آموزشی و پژوهشی را متناسب
با آن تغییر داد تا آموزش مجازی به ارتقاء کیفیت نظام آموزشی بینجامد و نه مُخل آن باشد.
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چشمانداز آموزش مجازی از منظر فلسفه اطالعات فلوریدی
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چکیده
در این مقاله به تحول و توسعه آتی آموزش مجازی در چارچوب تأمالت فلسفی لوچیانو فلوریدی در باب انقالب
اطالعات پرداخته می شود .برای درک این انقالب فلسفی و تحوالت بنیادین آن ،دو مفهوم کلیدی سپهر اطالعات و
بازسازی هستیشناختی تبیین می گردد .هدف از این پژوهش ،پرداختن به دو پرسش اساسی است :اول اینکه در
چشمانداز آموزش مجازی متأثر از انقالب اطالعات ،چیستی محتوای آموزشی در اولویت است یا چگونگی آموزش
محتوا؟ و دوم آنکه در چنین چشم اندازی ،آموزش دانش نظری در اولویت است یا آموزش دانش عملی؟ در چارچوب
پژوهشی اسنادی و تحلیل آرای فلوریدی ،توسعه و تحول در آموزش مجازی ،با عزیمت از ( e-learningیادگیری
الکترونیکی) از پیشترها آغاز شده است و در آیندهای نهچندان دور به ( e-ducationآموزش در سپهر اطالعات)
خواهد انجامید؛ بدین معنا که تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات در سپهر اطالعات با امر آموزش ادغام میشوند،
ن زیستهمان را وسعت میبخشیم.
همانطور که ما با و در زندگی آنالین بهطور فزایندهای ادغام میشویم و جها ِ
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،انقالب اطالعات ،اُرگانیزمهای اطالعاتی ،سپهر اطالعات ،یادگیری الکترونیکی.
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بیان مسئله
از اواسط دههی  ۱۹۶۰پیدایش تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات ،مرحلهی نوینی را در جهان مدرن آغاز کرد.
برخی این مرحله را پایان مدرنیته و تولّد پسامدرنیته نامیدهاند .بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی
معتقدند که ترکیب و همگرایی تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات و تجدید ساختار نظام سرمایهداری در
دهههای اخیر سبب گشایش مرحلهی جدیدی در جوامع بشری شده است؛ مرحلهای که با اصطالحاتی نظیر جامعه-
ی پساصنعتی ،جامعهی شبکهای و جامعهی اطالعاتی از آن نام میبرند (خانی جزنی .)۱۳۸5 ،طی دهههای اخیر،
تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات به سرعت توسعه یافتهاند و نقشی حیاتی در فعالیتهای روزانهی افراد و همچنین
در فرآیندهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جوامع امروزی بازی میکنند .بنابراین ،اصطالح جامعهی اطالعاتی اغلب
برای اشاره به جوامعی استفاده میشود که در آنها تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات بخش مهمی از زیرساخت این
جوامع را شکل میدهد ،بهطوری که فعالیتها ،نهادها و تمهیدات اجتماعی در این جوامع مبتنی بر این تکنولوژیها
مجددا پیکربندی میشود (جانسون.)2۰۰۹ ،
انقالب چهارم و تحوالت بنیادین آن

لوچیانو فلوریدی ،فیلسوف معاصر ایتالیایی و استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد است که از بنیانگذاران حوزهی
مطالعات «فلسفه و اخالق اطالعات» شناخته می شود .وی با نگاهی فلسفی از انقالب اطالعات بهعنوان انقالب چهارم
یاد می کند .از نظر او ،انقالب اطالعاتْ متأخرترین تحول اساسی در تاریخ بشریت است که تغییرات بنیادینی را با
خود به همراه آورده است؛ تغییراتی که پس از سه انقالب علمی کوپرنیک ،داروین و فروید به وقوع پیوست .سه
انقالبی که با تأکید وی جایگاه بشریت را از محوریّت جهان هستی تنزّل بخشیدند .از نظر فلوریدی ،انقالب اطالعات
ن واقع در موقعیت جدیدی قرار داده است
همچون انقالب های علمی پیشین ،بشریت را در شناخت خود و جها ِ
(.)Taddeo, 2013
برای درک بهتر این انقالب فلسفی و تحوالت بنیادین آن ،الزم است دو مفهوم کلیدی فلوریدی را توضیح دهیم:
ل یک محیط اطالعاتی دارد که متشکّل از
سپهر اطالعات ۱و بازسازی هستیشناختی  2.سپهر اطالعات اشاره به ک ّ
تمامی موجودیتهای اطالعاتی ،خصوصیات ،تعامالت ،فرآیندها و روابط متقابل آنها است .محیطی قابلمقایسه (اما
متفاوت) با فضای سایبری (که صرفا یکی از نواحی سپهر اطالعات) است .فلوریدی با استفاده از دو مفهوم مذکور،
ماهیت تحوالت بنیادی انقالب چهارم را اینگونه بیان میکند :تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات ،بخش اعظمی از
ماهیت سپهر اطالعات را بازسازیِ هستیشناختی میکنند و این موضوع ،منشأ برخی از اساسیترین تحوالت و
مسائل چالشبرانگیزی واقع میشود که جوامع اطالعاتیمان در آیندهای نزدیک تجربه خواهند کرد .آشکارترین
روشی که در آن تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات ،سپهر اطالعات را بازسازی هستیشناختی میکنند مربوط به
انتقال دادههای آنالوگ به دادههای دیجیتال و سپس رشد روزافزون فضای اطالعاتیمان است .این بازسازی
هستی شناسی رادیکال در سپهر اطالعات تا حدّ زیادی ناشی از همگرایی بنیادی میان منابع دیجیتالی و ابزارهای
infosphere
re-ontologization
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دیجیتالی است .هستیشناسی تکنولوژیهای اطالعاتی موجود (مانند نرمافزار ،پایگاهدادهها ،کانالها و پروتکلهای
ارتباطی ،و )...اکنون همانند (و در نتیجه کامال سازگار با) هستیشناسی اشیاء آنها است (فلوریدی.)2۰۱۰ ،
سپهر اطالعات بهمثابه زیستبوم امروزیمان

وی باور دارد تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات به همان اندازه که جهانمان را به لحاظ هستیشناختی بازسازی
میکنند ،واقعیتهای جدیدی را نیز خلق میکنند .وی در فرآیند انقالب اطالعات ،این پدیده جدید را توسعهی آتی
عصر اطالعات معرفی میکند .او در توضیح این فرآیند بیان میکند :تشدید بازسازی هستیشناسی در مصنوعات و
در کلّ محیط (اجتماعی) نشان میدهد که بهزودی شناخت ماهیت زندگی در دوران پیشادیجیتالی (در آیندهای
نزدیک) دشوار خواهد شد و تمایز پررنگ میان آنالین و آفالین نامشخص و بهدنبال آن ناپدید خواهد گردید
(فلوریدی ،2۰۱۰ ،صص.)۶۴-۶۳ .
از نظر فلوریدی علم واجد دو شیوه بنیادین برای تغییر فهم ماست :از منظر برونگرایانه یا درباره جهان و از منظر
درون گرایانه یا درباره خودمان .از این دو منظر ،سه انقالب علمی اثر عظیمی در تغییر فهم ما از جهان خارج و
برداشتمان از خود داشتهاند .انقالب کوپرنیک با پذیرش کیهانشناسیِ خورشیدمرکز ،زمین و بهدنبال آن بشریت را
از مرکز جهان به گوشه ای از جهان گسترده کائنات هدایت کرد .انقالب داروینی نشان داد که تمام انواع حیات طی
زمان از رهگذر انتخاب طبیعی از اجداد مشترک تکامل یافتهاند و بدینسان بشریت را از مرکز قلمرو زیستشناختی
بیرون کرد و در نهایت انقالب فرویدی نشان داد که ما تماما بر ذهن خود آگاهی نداریم و بسیاری مناسبات فکری
بشریت ریشه در ناخودآگاهِ دستنایافتنی آنان دارد .از نیمه دوم قرن بیستم ،علوم کامپیوتر و تکنولوژیهای اطالعات
و ارتباطات با تغییر تعامالت ما با جهان و نیز خودشناسیمان ،تأثیری هم برونگرایانه و هم درونگرایانه بر
شناختمان گذاشتهاند ).(Norberg, 2018
اینفورگها ۳یا ارگانیزم های اطالعاتی اصطالح دیگری است که فلوریدی برای توضیح مواجهه انسانها با انقالب
اطالعات از آن بهره میبرد .اینفورگها یا همان اُرگانیزمهای تجسّدیافتهی اطالعاتی بهمثابه موجودیتهایی
ترکیبشده با اطالعات در سپهر اطالعات زندگی کرده و همچنین بهعنوان عاملهایی طبیعی خوانده میشوند
(فلوریدی.)2۰۱۰ ،

سؤاالت پژوهش
 )۱در سپهر اطالعات ،چیستی محتوای آموزشی در اولویت است یا چگونگی آموزش محتوا؟
 )2در سپهر اطالعات ،آموزش دانش نظری در اولویت است یا آموزش دانش عملی؟
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چارچوب نظری
امروزه ،گسترش و نفوذ مصنوعات تکنولوژیکی متنوع در تحقق فرآیند آموزش و کمک به فرآیند یادگیری مخاطبان،
آنچنان برایمان عادی شده است که شاید شناسایی و متمایزکردن این مصنوعات تکنولوژیکی از فرآیند آموزش و
یادگیری دشوار باشد .آنچه نفوذ و گسترش تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات دیجیتال را متمایز از گذشته میکند،
نقش پردازشکننده اطالعات در آنهاست .از منظر فلسفه اطالعات فلوریدی ،انسانهای امروزی بهمثابه
اینفورگهایی هستند که در سپهر اطالعات زندگی می کنند و تمامی تعامالت و روابط آنان با یکدیگر و با دیگر
موجودیتها در جهانی اطالعاتی تحقق مییابد؛ جایی که اطالعات مهمترین دارایی است ،و ما بهطور فزایندهای دنیا
را از منظری اطالعاتی تجربه میکنیم ).(Norberg, 2018

یافتهها
فلوریدی برای نشاندادن توسعه و تحول در ( e-learningیادگیری الکترونیکی) از جهان تکنولوژیهای اطالعات و
ارتباطات بهمثابه ابزار آموزش ،به جهان تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات بهمثابه محیط آموزش و در قلمرو سپهر
اطالعات ،از اصطالح ( e-ducationآموزش در سپهر اطالعات) استفاده میکند .این اصطالح به این معناست که
تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات در سپهر اطالعات با امر آموزش ادغام میشوند ،همانطور که ما با و در زندگی
ن زیستهمان را وسعت میبخشیم (.)Floridi, 2014
آنالین۴بهطور فزایندهای ادغام میشویم و جها ِ

چیستی محتوای آموزش یا چگونگی آموزش محتوا ،مسئله این است!

وی باور دارد امروزه انسانها بهصورت تاریخی زندگی میکنند ،آنچنان که در چنین جوامعی برای ثبت ،انتقال و استفاده از انواع
داده ها به تکنولوژی اطالعات و ارتباطات متکی هستند .در این جوامع تاریخی ،تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نسبت به سایر
تکنولوژیها (بهویژه تکنولوژیهای مرتبط با انرژی) از نظر اهمیت حیاتی همچنان پیشی نگرفتهاند .در همین حال ،برخی از
مردم جهان بهصورت اَبَرتاریخی زندگی میکنند .در چنین جوامع و محیطهایی ،تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و قابلیتهای
دادهپردازی آنها نهتنها مهم ،بلکه برای حفظ و هرگونه توسعه بیشتر رفاه اجتماعی و بهروزی شخصی ضروری هستند
(.)Floridi, 2014
در جوامع اَبَرتاریخی شاهد سریعترین رشد دانش در تاریخ بشریت هستند .این رشد ،در هر دو زمینه قلمرو و سرعت از نظر کمّی
و کیفی تحقق مییابد .در این جوامع ،افزایش نمایی تولید دانش و انتقال آن ،باعث بحرانی جدی در نحوه درک ما از آموزش و
سازماندهی نظامهای آموزشیمان میشود .از نظر فلوریدی ،چالش جدی آموزش در جوامع اَبَرتاریخی«چیستی محتوای
آموزش» است ،و نه «چگونگی ارائه محتوای آموزش» (.)Floridi, 2014
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کدام محتوای آموزشی اولویت دارد :شناخت «واقعیت» یا آشنایی با «مهارت»

فلوریدی اهمیت مسئله «چیستی محتوای آموزش» در سپهر اطالعات را منوط به تأمل درباره مسئله «چرا این
محتوای آموزش» برمیشمرد .او این مسئله را محل آشکار شدن تنش کهن میان «دانش نسبت به امور واقع» و
«دانش نسبت به مهارتها» معرفی میکند.
در این جامعه ،وقتی نوبت به مهارت میرسد ،در واقع باید اهمیتی بیشازپیش به «دانش سازنده »5بدهیم؛ افرادی
که میدانند چگونه مصنوعات را طراحی و تولید کنند از این دانش سود میبرند .در جامعه اَبَرتاریخی ،آنان کسانی
هستند که میدانند چگونه اطالعات را ایجاد ،طراحی و تغییر دهند .فلوریدی تقسیمبندی کالسیک یونانی میان
( epistemeدانش نظری) و ( techneدانش عملی) را دوگانهای ناموجه معرفی میکند؛ همان دوگانهای که
اولویت را به دانش نظری میدهد و دانش عملی را به دانشی فرعی معرفی میکند (.)Floridi, 2014, pp. 85

نتیجهگیری
در چارچوب آرای فلسفی فلوریدی ،سیر تحول از یادگیری الکترونیکی ،به آموزش در سپهر اطالعات از اهمیت
بهسزایی برخوردار است .از دیدگاه وی ،توسعه و تحول در آموزش مجازی ،با عزیمت از ( e-learningیادگیری
الکترونیکی که جهان تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات را بهمثابه ابزار آموزش مینگریست) از پیشترها آغاز شده
است و در آیندهای نهچندان دور به ( e-ducationآموزش در سپهر اطالعات که جهان تکنولوژیهای اطالعات و
ارتباطات را بهمثابه محیط آموزش مینگرد) خواهد انجامید .در چشمانداز آتی آموزش مجازی ،تکنولوژیهای
اطالعات و ارتباطات در سپهر اطالعات با امر آموزش ادغام میشوند ،همانطور که ما با و در زندگی آنالین بهطور
فزایندهای ادغام میشویم و جهانِ زیستهمان را وسعت میبخشیم.
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آموزش مجازی و نظریه تربیتی کانت
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چکیده
در امر آموزش و بهخصوص آموزش علومانسانی ،گفتوگو ۱نقشی بنیادین دارد و این دلیلی جز کارایی همافزایی
علمی و عملی ،در یک بستر اجتماعی ندارد .ازاینرو دررابطهبا آموزش مجازی ،یک مسئله اساسی مطرح میشود و
آن هم اینکه این روش تا چه حدی میتواند برای فراهمکردن بستر گفتوگو یک فرصت و یا یک چالش باشد و اگر
نقدی به این شیوۀ آموزش وارد است ،چه اصالحاتی میتواند این ضعفها را برطرف کند .ما در این مقاله کوتاه
میکوشیم تا فلسفه تربیتی کانت را همچون داوری بر صدر بنشانیم و ببینیم نظام تربیتی سختگیرانهی وی ،چه
نکاتی را میتواند گوشزد کند و ما را برای ارائه راهکارهای ممکن آماده سازد.
واژگان کلیدی :گفتوگو ،فلسفه تربیتی ،آموزش مجازی ،کانت ،آیندهپژوهی

1. Dialectic\ Dialog
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بیان مسئله
ویروسِ کرونا همهی ما را به لزوم وجود بسترهای غیرحضوری برای آموزش آگاه کرد )در اینجا جامعۀ ایران مدنظر
من ماست علم آیندهپژوهی این تغییر پارادایم از آموزش حضوری و چهرهبهچهره به آموزش مجازی و همچنین نقش
واقعیتِ مجازی (فریدونی و همکاران )۱۳۹۸ ،را از سالها قبل پیشبینی کرده بود ( ) .)Passing, 2009از این نکته
که آیندهپژوهی در ایران سابقۀ چندانی ندارد صرفنظر میکنیم( پس بدیهی است که این مواجهۀ ناگهانی و عدم
امکانپذیری تعطیل کردن طوالنیمدت آموزش بهصورت حضوری و از طرف دیگر ضرورت حفظ سالمتی ،سیستم
آموزش ما را دچار غافلگیری (فریدونی و همکاران )۱۳۹۸ ،کرد و سؤاالت بسیاری را در ذهن همگان ایجاد کرد.
از طرف دیگر این غافلگیری موجب جهش ناگهانی بهسوی مدرنیزاسیون سیستم آموزشی ایران شد ،این جهش
ناگهانی نباید موجب نادیدهگرفتن امکانسنجیِ این شیوۀ آموزش ،چه از نظر مزایا و چه از نظر معایب ،بشود ،ازاینرو
مسئلۀ اصلی ما در این مقاله دقت نظریِ بیشتر و پرداختن به این موضوع از دیدگاه فلسفهی تربیتی کانت میباشد.

سؤاالت پژوهش
آموزش و به خصوص آموزش علوم انسانی تا چه حدی به گفت و گو وابسته اند؟
آموزش مجازی تا چه حدی میتواند این مهم را فراهم کند؟
باتوجهبه فلسفه تربیتی کانت چه پاسخهایی برای این سؤالها محتمل است؟
فلسفۀ تربیتی کانت در مقام یک داورِ فرضی آموزشهای مجازی چه چیزی برای گفتن و نقد ارائه میدهد؟

چارچوب نظری
ی آموزش مجازی بپردازیم ،یعنی با
ما در این مقاله سعی میکنیم در چارچوب نظریۀ تربیتی کانت به آسیبشناس ِ
فرض تقدم رشدِاخالقی ،امکانات آموزش مجازی را واکاوی کنیم.

یافتهها
مرتبه آموزش نزد کانت

کانت در مقام داور در مورد آموزش مجازی منتقد سرسختی به نظر میرسد چرا که اساسا نظریه تربیتی وی
مقدمهای برای آموزشهای اخالقی است (ماهروزاده )۱۳۸۸ ،و این تقدم روشهای سختگیرانهای را در مورد شیوه
آموزش ایجاب می کند .کانت هدف نهایی آموزش را در تعالی و کمال رفتار فرد میداند و سه پارامتر بنیادی را ارائه
ن به این کمال محقق شود:
میدهد تا رسید ِ
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الف) اطاعت و آزادی دانشجو
ب)صداقت و صراحت دانشجو و استاد
ج)روابط اجتماعی و شکلگیری شخصیت در اجتماع
ما سعی میکنیم در هر مورد آسیبهای ممکن به این پارامترها که بهدلیل آموزش مجازی رخ میدهد روشن و
همچنین واکاوی کنیم.

اطاعت و آزادی

اطاعت در فلسفۀ تربیتی کانت به این معناست که دانشجو به دلیل اعتماد به استاد و قوانین حاکم بر علوم و مقررات
عامه خود را ملزم و حتی مجبور به اطاعت از استاد و افراد مجرب بداند (ماهروزاده )۱۳۸۸ ،ولی باید گوشزد کنیم که
دانشجو به هر دلیلی آزادانه پا در راهِ آموزش گذاشته و این آزادی وی مخصوصا در گفتار و عمل نباید سلب شود
یعنی اطاعت تا جایی که آزادی دانشجو صدمه نبیند ،بلکه تنها موجب آموزش بهتر و باکیفیت باالتر را موجب گردد.
آیا بهراستی اصول اطاعت و آزادی در آموزش مجازی میتواند بهدرستی اجرا شود و صدمهای نبیند؟
به نظر میرسد که پاسخ منفی است .چون اوال فاصله مکانی موقعیت مناسبی برای عدم اطاعت فراهم میکند و ثانیا
بهانههای جدید و مضاعفی به دست دانشجو داده میشود که این عدم اطاعت را تقویت میکند .برای مثال دانشجو
در خانه شرایط ایده آلی برای آموزش دیدن ندارد و از نظر کانت درواقع خانه محل پرورش و بالندگی عاطفی انسان
است .از طرف دیگر ممکن است خانوادۀ دانشجو این روش آموزش را چندان رسمی تلقی نکند ،گویی که تلفن همراه
یا لپتاپ واسطه هایی مطمئن برای انتقال دانش نیستند و این به عدم اطمینان خانواده و عدم اطاعت دانشجو از
مرجع آموزشی دامن میزند.

صداقت و صراحت

دومین پارامتری که کانت بیان میکند صداقت و صراحت است) ،(Kant, 1991به این معنا است که استاد بتواند از
همه جهات و بدون مالحظات سیاسی و  ...به بیان مطلب بپردازد و هرگز به دلیل عقیدهای خاص از مسیر صداقت
منحرف نشود .در آموزش مجازی به نظر میرسد این امر تا حد زیادی مجال بهبود بیشتری نسبت به دو پارامتر دیگر
دارد ،زیرا در آموزش مجازی امکان حضور در کالسهای مختلف و مقایسه آنها بیشتر است و این استاد را هرچه
بیشتر به سمت صداقت و بیان اصل مطلب و صراحت و یا بهاصطالح عدم خود  -سانسوری راهنمایی میکند .زمانی
که صداقت و صراحت از سوی دانشجو مطالبه شود ،سنجش عملی استاد همان قدر برای وی چالشبرانگیز است که
امتحان برای دانشجو .زیرا مقایسه مداوم اساتید توسط دانشجو موجب بهروز بودن و بهروز ماندن استاد)(Kant, 1991
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و بهوجودآمدن فضای رقابتی میان آنها میشود (  (Hiltunen, 2007که در نهایت موجب ارتقای ایشان است .پس
شرایط صداقت و صراحت در آموزش مجازی بسیار بهتر از آموزش حضوری میتواند فراهم شود.

روابط اجتماعی

شاید آسیبشناسانهترین جنبه آموزش مجازی در همین پارامتر روابط اجتماعی و نقش آن در تعالی رفتار نهفته
باشد .مخصوصا در مورد آموزش علومانسانی که اصل اساسیاش گفتوگو و دیالکتیک است و آموزش مجازی
بیشازپیش استاد را به متکلم وحده تبدیل کرده است.
اما ازطرف دیگر میتوانیم به جنبه های مثبت آموزش مجازی در زمینۀ روابط اجتماعی اشاره کنیم .این شیوۀ آموزش
ممکن است برای افراد خجا لتی فرصت خوبی برای شرکت در بحث باشد .همچنین آموزش مجازی جامعۀ جهانی را
هرچه بیشتر به هم نزدیک میکند و این فرصت ایده آلی برای روابط اجتماعی البته به معنایی جدید است و همچنان
که آیندۀ جهان به سمت تعامل هرچه بیشتر میرود ،این شیوۀ آموزش دارای مزیتهای بسیاری میباشد ( Josep,

.)2022
 )2رهیافت عدالت آموزشی از منظر کانت

عدالت آموزشی نزد کانت نهتنها جدا از عدالت اجتماعی نیست ،بلکه از ارکان آن میباشد .عدالت آموزشی به بیان
کانت شرایط مساوی و آزادیِ آموزش عالی برای همگان است) ،(Kant, 1991بیآنکه اجباری در کار باشد .برای
این که اهمیت عدالت آموزشی نزد کانت را درک کنیم همین بس است که وی آموزش و تربیت را مقدم بر آموزش
اخالقی میداند (کورنر ،)۱۳۶7 ،البته از این تاخر آموزش اخالقی نباید تلقیِ بیاهمیتی بشود .ازاینرو میتوانیم
بگوییم در «آموزش مجازی» بعد مکانی برای آموزش برداشته میشود و همه در هر موقعیت جغرافیایی میتوانند به
آموزش دسترسی داشتهاند و عدالت آموزشی ،از این وجه پیشرفت قابلتوجهی میکند .از طرفِ دیگر برای دولت نیز
هزینۀ نگهداری دانشگاه ،خوابگاه و ترافیک ناشی از رفتوآمد حذف میشود و دولت میتواند این هزینههای کسر
شده را خرج توسعهی بسترهای تکنولوژیک و زیرساختهای آموزش کند.
پس چالش واقعیِ این بخش زیرساختهای فناورانه و میزان بهرهوری بسترهای آموزشی است و نه خودِ «شیوۀ
آموزش مجازی» .البته بدیهی است که باید آموزشهایی به برنامۀ عادی دانشجویان اضافه شود تا توان دانشجو در
بهکارگیری این شیوه برای آموزش به حداکثر برسد.
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نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
بهطورکلی اگر کانت و فلسفه تربیتی وی را در مقام داور بنشانیم به نظر میرسد که نهچندان موافق آموزش مجازی
باشد و نهچندان مخالف .وی اساس تربیت را در رشد عقلی و اخالقی دانشآموز میبیند و رشد عقلی و اخالقی در
آموزش مجازی (که به طور درست برنامهریزی نشده باشد) بهخاطر دور بودن از اجتماع و تا حدی جدی نگرفتن این
ق این شیوه با اهداف عالی آموزشی ،تهدیدی جدی برای رشد اخالقی و عقلی به شمار
شیوۀ آموزش و عدم انطبا ِ
میرود ،اما این به معنی عدم بهکارگیری این شیوه نیست زیرا با توسعۀ زیرساختهای آموزشِ مجازی میتوانیم تا
حدی این نقصها را برطرف کنیم ،زیرا بدیهی است که این شیوه تا حد زیادی آیندهی آموزش را تغییر میدهد و
میبایست با توسعۀ هرچه بیشترِ فناوری زمینه را برای بالندگی توأمان اخالق ،عقالنیت و آموزش در این شیوه ،آماده
کنیم.
از جملۀ دیگر مزایای این روشِ آموزشی میتوانیم به  .۱انعطافپذیری .2 ،پوشش گسترهی بیشتری از برنامههای
آموزشی .۳ ،دسترسی بیشتر و آسانتر و  .5اقتصادی بودن و صرفهجویی در منابع نسبت به شیوهی سنتی آموزش،
اشاره کنیم.
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چکیده
پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی به واکاوی نسبت آموزش مجازی و انتخابگری یادگیرندگان پرداخته
است؛ یافتهها نشان میدهد آموزش مجازی از یک سو میتواند ارتقاء دهنده درجه آزادی و قدرت انتخاب
یادگیرندگان در فرآیند یاددهی  -یادگیری باشد و از سوی دیگر یادگیرندگانی در این نوع از آموزش موفقترند که از
درجات باالتری از انتخابگری مسئوالنه برخوردار باشند هرچند بستر آموزش مجازی میتواند مخاطراتی برای
انتخابگری متربیان نیز ایجاد کند.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،انتخابگری ،اراده ،آزادی ذاتی
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بیان مسئله
آموزش مجازی ابعاد گوناگون تکنولوژیک ،مدیریتی ،تربیتی و پداگوژیک دارد (جمشیدفر )۱۳۸۴ ،که البته به دلیل
غلبه بعد تکنولوژیک ،ممکن است ابعاد پداگوژیک و تربیتی آن مورد غفلت واقع شود؛ در دوران پاندمی کرونا ،این
شیوه از آموزش که تا پیش از آن در آموزش مدرسهای ،فرعی بود به ناگاه در مرکز ثقل آموزش قرار گرفت .به نظر
میرسد حتی با پایان پاندمی ،علیرغم همه انتقادها و چالشها ،سیاستگذاران ،مدیران ،معلمان ،والدین و دانش-
آموزان با پذیرندگی بیشتری نسبت به این شیوه از آموزش ،آن را در انواع و سطوح مختلف به رسمیت بشناسند.
)،Cavanaugh(2004معتقد است دانشآموزان امروزی که ملیت دنیای دیجیتال دارند و مکررا در حال عمل و تفکر
همراه با تکنولوژی هستند ،از عدم ارتباط بین آموزش سنتی و عادتهای طبیعی دیجیتال خود ناراضی خواهند شد؛
بنابراین به نظر میرسد چالش تقاضا برای آموزش مجازی و تقویت کیفیت آن ادامه خواهد داشت.
آنچه پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن است کندوکاوی در تبیین نسبت قدرت انتخابگری انسان و آموزش مجازی
است؛
دیدگاههای تربیتی ارادهگرا ،یعنی دیدگاههای تربیتیای که آزادی ذاتی انسان و قدرت انتخابگری و اراده او را به
رسمیت میشناسند قاعدتا متناسب با این انسانشناسی ،معنا و فرآیندی از تربیت را تجویز میکنند که در راستای
ارتقاء توان ارادهورزی و انتخابگری متربیان باشد؛ هرچند طیف این دیدگاهها از جهت تبیین معنای این آزادی ذاتی
و توان انتخابگری و در نتیجه رویکردهای تربیتی متفاوتاند اما بااینحال اهمیت این موضوع در این دیدگاهها
ملحوظ است.
از سویی امروزه یکی از دغدغههای جدی حوزه تعلیموتربیت ،درنظرگرفتن نقشی فعال برای متربی در فرآیند تربیت
است؛ برای خروج از این انفعال ،می توان نوعی از آموزش را در نظر گرفت که درجه آزادی و فعالیت متربی را از
انتخاب موضوع یادگیری تا محتوا ،روش ،معلم ،فضا و زمان یادگیری گسترش دهد .برایناساس به نظر میرسد
باتوجهبه اقتضائات و ویژگیهای آموزش مجازی ،این رویکرد از آموزش از دو جهت فوقالذکر قابلیت بررسی داشته
باشد؛ به عبارت بهتر سؤال این است که آموزش مجازی با توان انتخابگری متربیان چه نسبتی دارد؟

سؤاالت پژوهش
آموزش مجازی با توان انتخابگری متربیان چه نسبتی دارد؟
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چارچوب نظری
آموزش مجازی فرصتی برای ارتقاء درجه انتخابگری متربیان

بیش از یک قرن است که برخی از دانشآموزان با آموزش از راه دور آموزشدیدهاند ( .)Russell,2004فلسفه زیربنایی
آموزش از راه دور ،یادگیری آزاد است (فدراسیون بینالمللی پردازش اطالعات)2۰۰2 ،؛ البته ایده آموزش رها از قیود
زمانی و مکانی ایده جدیدی نیست .ایلیچ ( ،)۱۹7۰معتقد بود نظام آموزشی مطلوب باید با بهرهگیری از تکنولوژی
مدرن ،شبکههای تربیتی را رقم بزند که در آن هرکس بتواند هر لحظه از زندگی خود را به یادگیری تبدیل کند.
ودمایر نیز دسترسی آزاد به آموزش را مطرح ساخت .او دریافت که در آموزش قراردادی حضوری ،این امکان برای
همگان وجود ندارد تا در مکانها و زمانهای معین حضور داشته باشند لذا موانع زمانی و مکانی باید شکسته شوند.
عالوه بر این او با تاکید بر مفهوم استقالل آموزشی ،مسئولیتپذیری شخص یادگیرنده ،قابلیت انطباق آموزش با
تواناییهای فردی و یادگیری بهعنوان امری شخصی را برجسته کرد .نظریات او بر آزادی و حق انتخاب فراگیر استوار
است (فالحی و همکاران.)۱۳۹۹ ،
به اعتقاد احمد ( ،)۱۳۶۸در تاریخ اسالم نیز در دوران پیش از پیدایش مدرسه ،تحصیالت از جهت سازمانیافته
نبودن و بخشیدن نهایت آزادی به استادان و دانشجویان ،برجسته بوده است.
هرچند یادگیری آزاد فلسفه زیربنایی آموزش از راه دور است ،اما نباید نظریه یادگیری آزاد را با آموزش از راه دور
اشتباه کرد .هدف یادگیری آزاد ،افزایش دسترسی و انتخاب شخصی در یادگیری است .در مقابل آموزش از راه دور،
به چگونگی مطالب ارائه شده اشاره میکند .البته این موضوع که از طریق روشهای آموزش از راه دور میتوان سطوح
باالتری از اختیار و آزادی را فراهم کرد حقیقت دارد اما سیستمهای آموزش از راه دوری وجود دارد که لزوما دیدگاه
یادگیری آزاد را ترویج نمیکنند (فدراسیون بینالمللی پردازش اطالعات .)2۰۰2،بااینحال میتوان در مجموع گفت
آموزش از راه دور روشی است که در پی کسب استقالل و مسئولیتپذیری یادگیرنده است (فالحی و همکاران،
.)۱۳۹۹
بهاینترتیب به نظر میرسد می توان از بستر آموزش مجازی برای ارتقاء درجه آزادی یادگیرندگان بهویژه برای
لحاظکردن موقعیتشان در فرآیند یادگیری بهره برد و آموزش مجازی میتواند گستره انتخاب متربیان از موضوع تا
مربی و شیوه آموزشی را در بر بگیرد.
آموزش مجازی و تغییر نقش دانشآموزان

آموزش مجازی شیوه ای متفاوت برای یادگیری است که بازاندیشی در نقش معلم ،دانشآموز و فرآیند یاددهی -
یادگیری را میطلبد (  .)Siemens and yurkiw,2003اگرچه فناوری ،انعطافپذیری بیشتری برای یادگیرندگان
فراهم کرده ،اما از جهت دیگر چالشهایی نیز به وجود آورده است .سازگاری با ماهیت خود جهتده محیط یادگیری
یکی از این چالشها است (پاکدامن ساوجی .)۱۳۸۶ ،
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برخی مطالعات نشان میدهد که بیش از نیمی از یادگیرندگان الکترونیکی هرگز از مزایای یادگیری الکترونیکی بهره
نبردهاند یا برنامهشان را به پایان نرسانده اند .دالیل متعددی مثل طراحی ضعیف دوره و انگیزش ضعیف مطرح شده
اما در اکثر موارد شکست صرفا به دلیل این واقعیت است که یادگیرندگان آمادگی الزم برای تبدیلشدن به یک
یادگیرنده الکترونیکی را نداشتهاند (.)Piskurich,2003
یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر تکمیل دورههای آموزش الکترونیکی ،منبع کنترل است .به نظر میرسد یادگیرندگان
دارای منبع کنترل درونی که باور دارند موفقیت وابسته به رفتار خود آنان است بیشتر دوره را به اتمام میرسانند
(کوب ،2۰۰۳،به نقل از ساوجی .)۱۳۸۶ ،کرکا ( ،۱۹۹۶به نقل از ساوجی )۱۳۸۶ ،معتقد است که یادگیری
خودگردان با منبع کنترل درونی مرتبط است .خودمدیریتی و جهتدهی یادگیری و قبول کنترل و مسئولیت
یادگیری بهوسیله خود یادگیرندگان نه یک نیروی خارجی ،بهعنوان خودگردانی در یادگیری یاد میشود
(.)Long,2003
به اعتقاد)، Long(2003از حدود  ۱۸5۰-۱۸7۳همزمان با افزایش اهمیت تعلیم کودکان و تاکید بر فعالیت حرفهای
تدریس و مسئولیت معلمان ،نقش و مسئولیت یادگیرنده در یادگیری نادیده گرفته شد و بهاینترتیب ابعاد یادگیری
خودگردان محو و همه چیز در انتخاب معلم ،کنترل بهوسیله معلم و تعریف معلم از صالحیت و شایستگی خالصه
شد .هرچند یادگیری خودگردان در انواع یادگیریها و نه صرفا در یادگیری الکترونیکی مهم است اما آمادهسازی
یادگیرندگان برای اینکه بهقدر کافی خودگردان شوند تا از آموزش مجازی به طور مؤثر استفاده نمایند حیاتی است
(.)Piskurich,2003
آموزش مجازی و مخاطرات انتخابگری یادگیرندگان

بههرحال این که آموزش مجازی بر بستر فاوا رقم میخورد از جنبههای مختلف میتواند مخل انتخابگری
یادگیرندگان گردد مگر این که در کاربست فاوا یادگیرندگان از درجات خوبی از تفکر نقادانه و نیز خویشتنبانی
برخوردار باشند( .رام۱۳۸۹ ،؛ رام و همکاران)۱۳۹۶ ،

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی است که هم فرصت مطالعه دقیق موضوع فراهم میکند و هم با ترکیب
دیدگاههای مختلف میتوان به نتایج قابل تعمیم و معناداری دستیافت (نادری و سیف نراقی)۱۳۸۱ ،
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یافتهها
آموزش مجازی از یک سو میتواند ارتقاء دهنده درجه آزادی و قدرت انتخاب یادگیرندگان در فرآیند یاددهی -
یادگیری باشد و از سوی دیگر یادگیرندگانی در این نوع از آموزش موفقترند که از درجات باالتری از انتخابگری
مسئوالنه برخوردار باشند هرچند بستر آموزش مجازی میتواند مخاطراتی برای انتخابگری متربیان نیز ایجاد کند.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که این موضوع دستکم از سه بعد قابلبررسی است :آموزش مجازی و افزایش
درجه آزادی و انتخاب متربیان در چگونگی آموزش و تربیت .آموزش مجازی و ضرورت توان انتخابگری مسئوالنه
بهعنوان شرط توفیق در فرآیند آموزش و آموزش مجازی و چالشها و مخاطرات انتخابگری متربیان.
بعد اول در پژوهش فالحی و همکاران ( )۱۳۹۸و بعد دوم در پژوهش علیرضابیگی ( ،)۱۳۹2رام ( )۱۳۸۹و جاللی
جواران و همکاران ( )۱۳۹۹و بعد سوم نیز در پژوهشهای رام ( )۱۳۸۹و علیرضابیگی ( )۱۳۹2مورد تاکید قرار
گرفته است.
برایناساس به نظر میرسد موضوع توفیق یا عدم توفیق آموزشهای مجازی در دوران پاندمی که موضوعی حایز
اهمیت است و می تواند از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد اگر قدری عمیقتر موردتوجه قرار گیرد قطعا
مسئله ارتقاء خودگردانی متربیان و انتخابگری مسئوالنهشان را برجسته خواهد کرد .هم چنین به نظر میرسد
باتوجهبه اقتضائات آموزش مجازی ،یکی از فرصتهای نهفته در دل آن بهرغم همه چالشهای عدیده ،میتواند
افزایش درجه آزادی و انتخابگری متربیان متناسب با موقعیتشان و در نتیجه ارتقا یادگیری معنادار در آنان باشد.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی آرای آندرو فینبرگ در باب مسائل تکنولوژی میباشد .روش پژوهش حاضر کیفی
میباشد .بدین صورت که اطالعات مورد نظر از منابع دست اول و دوست دوم نوت برداری شدهاند .آندرو فینبرگ
نظریه پرداز معروف که تفکراتش از مکتب فرانکفورت نشات میگیرد ،نظریه انتقادی تکنولوژی را حاصل تامالت خود
در باب تکنولوژی میداند .در نظریه ی انتقادی تکنولوژی ،تکنولوژی نه امری اهریمنی قلمداد میشود و نه توسعهی
آن به شکل فعلی مورد پذیرش قرار میگیرد .فینبرگ از سویی به خطرات فضای تکنولوژیک حاکم اشاره می کند و
از سوی دیگر ،مطلق توسعهی تکنولوژیک را خطرناک قلمداد نمیکند .در این پژوهش سعی شده است نظر فینبرگ
در باب تکنولوژی بررسی شود.
واژگان کلیدی :فینبرگ ،تکنولوژی ،نظریه انتقادی ،معاصر
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بیان مسئله
تکنولوژی یکی از مهمترین عناصر حیات انسانی و نظام های اجتماعی است .فرهنگ مدرن بیش از هر دوره دیگری با
محوریت تکنولوژی سازماندهی شده و علم و تکنولوژی به مهمترین ابزار برای مبارزه با جهان و طبیعت مبدل شده
است .امروزه بیشازپیش تکنولوژی در زندگی ما انسانها حضور دارد و بهنوعی میتوان گفت تکنولوژی در تمام
زندگی ما ریشه دوانده و به طور فزایندهای بر نگرشها و کردارهای ما شکل میدهد .در حال حاضر تکنولوژی علم و
نوآوری در کانون بسیاری از مفهومسازیها نظیر جامعه اطالعاتی ،جامعه فراصنعتی ،جامعه فرا سرمایهداری ،جامعه
شبکهای ،جامعه و اقتصاد دانشبنیان قرار دارد (همتی.)۱۳۹7،
بیتردید تکنولوژیها همواره در کنار نقاط مثبتی که داشتهاند چالشهای عمدهای در ساحات اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و محیط طبیعی انسانها ایجاد کردهاند و موجب تغییرات گستردهای در شیوه زندگی انسانها و حتی در
نوع نگاه و تفسیر آنان از عالموآدم شدهاند (مریجی و محدث .)۱۳۹7،درنتیجه ،اندیشمندان را به این فکر فروبرده
است که برای مصونیت از این آسیبها چه باید کرد .یکی از این اندیشمندان آندرو فینبرگ است .اندرو فینبرگ،
نظریهپرداز و تکنولوژیپژوه برجستهی معاصر است ،به طور ویژه پژوهشهای خود را به مطالعات تکنولوژی اختصاص
داده که بسط دهندۀ نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت در ادامۀ نظریات کسانی همچون مارکس ،دیویی ،مارکوزه و
لنگدان وینر در حوزۀ تکنولوژی است (طباطبایی ،توکلی؛  .)۱۳۹۶او از شاگردان مارکوزه بوده و با وجود
اختالفنظرهایی با استادش ،تحتتأثیر او و مکتبش قرار گرفته است و اساسا به دنبال این است که پروژه او را تکمیل
کند (مریجی ،محدث؛.)۱۳۹7
وی در سال  ۱۹۴۳میالدی متولد شد و در سال  ۱۹7۳از رساله دکترای خود بهعنوان "گفتوگوی نظریه و عمل"
دفاع کرد .او در حال حاضر استاد فلسفه تکنولوژی در دانشکده ارتباطات دانشگاه سایمون فریزر کانادا است و کرسی
پژوهشی فلسفه تکنولوژی کانادا را در اختیار دارد .شهرت فینبرگ میان فلسفه فناوری بیشتر به دلیل ارائهی
"نظریهی انتقادی تکنولوژی" است که در کتابی با همین نام در سال  ۱۹۹۱و در کتاب دیگری با نام "دگرگونی
تکنولوژی" در سال  2۰۰2میالدی منتشر شد (نقوی ،مصلح؛)۱۳۹۳؛ این عنوان صریحا بیانگر تعلق فینبرگ به
اندیشه انتقادی برآمده از مکتب فرانکفورت است .هدف او ارائه نظریهای جامع در باب تکنولوژی با تاکید بر تغییر
تکنولوژی با رویکردی دموکراتیک در مطالعات تکنولوژی است (برومند ،تقوی .)۱۳۹۱ ،پژوهشهای بسیاری نیز در
این باره صورتگرفته است .طباطبایی و توکلی ( )۱۳۹۶در پژوهشی تحت عنوان راهکاری برای مواجهۀ صحیح با
دنیای تکنولوژیک مدرن ،در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ به این نتیجه رسیدهاند که نصر با نگاهی ذاتگرایانه و
منفی به تکنولوژی مدرن ،به آسیبهای فردی ،جمعی و زیستمحیطی فراوانی اشاره میکند .راهکار نصر عبارت
است از طرد کلی تکنولوژی مدرن و بازگشت به تکنولوژی سنتی .در مقابل ،فینبرگ تکنولوژیهای مدرن را با نگاهی
ساختگرایانه و تجربهگرا بررسی میکند و ضمن بررسی آسیبهای گوناگون این تکنولوژیها ،راه رهایی را توسل به
تکنولوژی دموکراتیک اعالم میکند .تکنولوژی دموکراتیک ،تکنولوژی است که عموم مردم در طراحی و تولید آن
مشارکت داشته باشند .پس از مقایسۀ همه وجوه اختالف و اشتراک نظر نصر و فینبرگ ،نخست روشن شد اساس
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اختالفنظر فاحش آنان در ارائۀ راهکار ،به برداشت متفاوت آنان از ماهیت تکنولوژی و قبلتر از آن به جهانبینیهای
متفاوت آنان باز میگردد .دوم ،نشان داده شد که با استفاده از قابلیتهای هریک از این دو رویکرد و نیز باتوجهبه
مشترکات عقاید ایشان ،راهکاری مرضیالطرفین به دست آمد و آن مقاومت مردمی در برابر تکنولوژیهای ناهمخوان
با سنت است.
مریجی ( )۱۳۹7پژوهشی تحت عنوان درآمدی بر انتقادپذیری تکنولوژی از منظر مارکوزه و فینبرگ انجام داد .نتایج
پژوهش حاکی از وجود اشتراکها وتفاوتهایی میان دیدگاه این دو اندیشمند است؛ هر دو اندیشمند رویکرد
ابزارگرایانه تکنولوژی یعنی جدایی ارزش از دانش و تکنیک و رویکرد جبرگرایانه تکنولوژی یعنی نقدناپذیری و عدم
امکان تغییر تکنولوژیها را نادرست و تکنولوژی را ارزش بار و تغییرپذیر میدانند.
اما در راهبرد تغییر یعنی گسترش هنر به سیاست و دموکراتیزه کردن تکنولوژی ،سطح تغییر ،مجریان تغییر ،یعنی
طبقات محروم و رنجکشیده و یا عموم مردم و میزان امید به تغییر با یکدیگر متفاوتاند.
برومند و تقوی( )۱۳۹۱در پژوهشی تحت عنوان بررسی رهیافت اندرو فینبرگ و مارتین هایدگر برای برونرفت از
فضای تکنولوژیک حاکم به این نتیجه رسیدهاند فینبرگ داخل ساختن ارزش های دموکراتیک در طراحیهای
تکنیکی را راهکار رهایی قلمداد میکند و هایدگر از آمادگی برای ظهور خدایی نجات دهنده سخن میگوید .با وجود
آن که فینبرگ و هایدگر هر دو به جهانی بدیل برای زیست آدمی میاندیشد ،در چگونگی بدیل اندیشی با یکدیگر
تفاوت بنیادی دارند .فینبرگ بدیل اندیشی را در سطح اونتیک دنبال میکند و هایدگر در سطح اونتولوژیک .با توجه
به تفاوت نگرش هایدگر و فینبرگ به خطرهای فضای تکنولوژیک حاکم ،نهایتا توضیح داده میشود که رهیافت
فینبرگ در پارادایمی قرار میگیرد که هایدگر خواهان گذر از آن است.
منجمی و همکاران ( )۱۳۹2در پژوهشی تحت عنوان طبی سازی بهمثابه تکنولوژی تبیین و نقد باتوجهبه آرای
هایدگر ،برگمان ،و فینبرگ در باب فلسفهی تکنولوژی به این نتیجه رسیدهاند که طبی سازی فرایندی است که در
آن پزشکی به قلمروهایی مانند زایمان و تولد ،اعتیاد ،چاقی ،زیبایی ،جوان شدن ،تنهایی و انزوا که اساسا پزشکی
نیستند ،وارد میشود و تدابیری پزشکی برای اصالح یا درمان آنها ارائه میکند .دو تبیین اصلی برای طبی سازی ارائه
شده است که میتوان آنها را بهاختصار تبیین مارکسیستی و تبیین کنترل اجتماعی نامید.

فینبرگ و تکنولوژی
شهرت اصلی اندرو فینبررگ ،به سبب نظریۀ انتقادی تکنولوژی است .او نظریۀ انتقادی خود را یکی از نظریات
انتقادی در ادامۀ نظریات کسانی همچون مارکس ،دیویی ،مارکوزه و لنگدان وینر میداند .وجه مشترک همرۀ نظریات
انتقادی تکنولوژی این است که میگویند« :تکنولوژیها از جامعه جدا نیستند بلکه با نظامهای سیاسی و اجتماعی
خاصی سازگارند» ( .)feenberg,2009نظریۀ فینبرگ ،به تصریح خود او ،برآمده از نسخۀ مارکوزهای مکتب
فرانکفورت است؛ بدین شرح که مارکوزه برای طرح مباحثی انتزاعی ،امیدوار بود که بتوان وضعیت موجود و نامطلوب
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تکنولوژی را با کنش سیاسی تغییر داد و فینبرگ معتقد است که با امتزاج این مباح با مطالعات نوین علم و
تکنولوژی ،راهکاری عینی برای تحقق امیدواریهای مارکوزه ارائه داده است (طباطبایی و توکلی.)۱۳۹۶،
اندرو فینبرگ که خود از شاگردان مارکوزه است در باب تکنولوژی صاحب دیدگاهی است که آن را اولینبار در سال
 ۱۹۹۱در کتابی با نام نظریه انتقادی تکنولوژی صورتبندی کرد .هدف وی ارائه نظریهای جامع در باب تکنولوژی
بود .از نگاه فینبرگ ،تکنولوژی دارای دو بُعد فنی و طراحی است .بُعد تکنیکال اشاره به ابعاد کارکردی تکنولوژی
دارد که بر پایه کشف روابط علّی موجود در طبیعت انجام میگیرد و بخش سرد و سخت و نسبتا غیر انضمامی
تکنولوژی محسوب میشود .بُعد طراحی اشاره به حضور ارزشهای زمینهای و اجتماعی در تکنولوژی دارد که
بهصورت موردکاوی و با استناد به مطالعات برساختگرایانه اجتماعی نشان میدهد که تکنولوژی مداول نظامهای
سیاسی  -اجتماعی است که به آنها خدمت میکند .ازاینرو بخش گرمونرم تکنولوژی محسوب میشود و زمینه
دخالتهایی از جنس سیاستگذاری فرهنگی را فراهم میآورد ،بهطوریکه بتوان با تغییر آگاهانهی این سیاستها،
تغییراتی در نظام تکنیکی ایجاد کرد (مریجی و محدث .)۱۳۹7،فینبرگ ،نگاه خود را به مسئلهی دخالت ارزشها در
رویهی طراحی ،با بهکارگیری تز «تعیین ناقص» طراحی توسط مالحظات تکنیکی ،ملموستر میسازد .مطابق این تز
در فلسفهی تکنولوژی  -که همپای تز دوئم  -کواین در فلسفهی علم محسوب میشود  -مالحظات تکنیکی،
بهخودیخود برای تعیین بخشیدن به طراحی تکنیکی ناکافی هستند ( .)Feenberg 1995باید توجه داشت که
این بدین معنا نیست که در طراحی ،اصول تکنیکی زیر پا گذاشته میشود .طراحیهای موفق ،اصول تکنیکی را
موردتوجه قرار میدهند؛ لکن موضوع آن است که طراحیهای مختلفی میتوانند اهداف یکسان یا شبیه یکدیگر را
برآورده سازند بیآنکه دلیل تکنیکی قاطعی برای برگزیدن یک طرح بر طرحهای رقیب وجود داشته باشد .ازاینرو
انتخابهای تکنیکی ،توسط مالحظات تکنیکی صرف ،تعیین کامل نمییابند ( .)Feenberg 2010تز تعیین ناقص
را با موردتوجه قراردادن نمونههای تاریخی ،نظیر سیر شکلگیری اولیهی دوچرخه ،میتوان بهوضوح درک کرد .در
اواخر قرن  ۱۱میالدی ،زمانی که هنوز توافق بر تعریف معینی از دوچرخه صورت نگرفته بود ،دو گزینهی کامال
متفاوت ،رقیبهایی برای طراحی دوچرخه به شمار میآمد :دوچرخه بهعنوان وسیلهی ورزشی تندرو و دوچرخه
بهعنوان یک وسیلهی حملونقل ایمن ( .)feenberg,1999در گزینهی نخست ،دوچرخهها ،باید با چرخهای جلوی
پر ارتفاع طراحی میشدند که از نگاه حامیان گزینه دوم چنین طرحی ،غیر ایمن به شمار میآمد؛ حامیان گزینهی
دوم ،طراحی دوچرخه با دوچرخ کوتاه هم اندازه را ترجیح میدادند .در گزینهی نخست ،هیجان دوچرخهسواری و در
گزینهی دوم ،ایمنی حملونقل ،بیش از ارزکهای دیگر ،موردتوجه بود .نهایتا حامیان گزینهی دوم پیروز شدند و
دوچرخه بهعنوان ابزاری با دوچرخ کوتاه هم اندازه ،گسترش یافت (برومند و حسینی .)۱۳۹۴،باید توجه داشت که
یک تکنولوژی مشخص ،حتی در یک زمان نیز ،در زمینههای اجتماعی متفاوت میتواند به صورتهای مختلف
طراحی شود .بهعنوانمثال ،امروزه ،دوچرخه در هلند بهعنوان وسیلهی حملونقل روزمره ،بدون تزیینات و رنگهای
متعدد و در آمریکا بهعنوان یک وسیلهی تفریحی ،بهگونهای متفاوت طراحی میشود(.)feenberg,2008
بهاینترتیب تکنولوژیها ،از محیط اجتماعی که در آن قرار دارند ،مستقل نیستند و حتی معنای خود را از زمینهی
اجتماعی و ارزشهای حاکم بر آن میگیرند .فینبرگ ،توهم جبرگرایی تکنولوژیک را که مطابق آن ،تکنولوژی ،فارغ
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از ارزشهای اجتماعی و بر اساس یک منطق درونی صرفا تکنیکی و ضروری پیشرفت میکند ،فراموششدن همین
سرچشمههای اجتماعی تعریف ابزارآالت مختلف میداند ( .)feenberg,1991از آن جا که ارزشهای اجتماعی
دخیل در قواعد تکنیکی ،تعیین میکنند که چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم ،چگونه درمان شویم ،چگونه
سرگرم شویم و بهطورکلی چگونه زندگی کنیم ،تکنولوژیها سبک زندگی ما را تحتتأثیر قرار میدهند .در حقیقت،
تکنولوژیها عالوهبرآن که برآمده از اجتماع هستند ،خود نیز بر کیفیت زندگی اجتماعی تأثیر میگذارند .تکنولوژی
حامل ارزش است و همین ارزشهاست که سبک زندگی کاربران تکنولوژیهای مختلف را تعیین میکند .قرنها
کوشش شد تا این ارزشها از رویه طراحی ،تاحدامکان حذف شود و تکنولوژی به منزلهی امر عقالنی محض در
جامعه خود را متجلی سازد؛ لکن توجه به تجربههایی نظیر شکست ژاپن در توسعهی فرهنگ ژاپنی با استفاده از
تکنولوژیهای وارد شدهی غربی ،نشان داد که تکنولوژی خنثی از ارزش ،تنها یک توهم است (.)feenberg,2010
توجه به تز تعیین ناقص که شرح آن رفت ،درهمتنیدگی جداییناپذیر مالحظات تکنیکی و اجتماعی در طراحیهای
تکنیکی را که بیتوجهی به آن سبب شکلگیری این باور نادرست ژاپنیها شده بود ،بهدرستی مینمایاند .این
درهمتنیدگی ،نیاز به تبیینی مناسب از ماهیت تکنولوژی را که بتواند نشاندهنده جنبههای تکنیکی و اجتماعی
تکنولوژی در کنار یکدیگر باشد آشکار میکند .نظریهی ابزاری سازی  -که شاید بتوان آن را قلب نظریهی انتقادی
تکنولوژی نامید  -کوششی است بهمنظور پاسخ به این نیاز ضروری (.)Glazebrook,2006

رویکرد فینبرگ به طبی سازی
فینبرگ بر این باور است که به طور موضعی میتوان محدودیتهای اخالقی یا سیاسی را بر تکنولوژی اعمال کرد ،اما
بر مبنای تجربهی تاریخی غیرممکن است بتوان با کاربست تکنولوژی به طور بنیادین تمدن دیگری بنا کرد
( )Feenberg,2005فینبرگ نوعی کنشگری انتقادی  -اجتماعی در مواجهه با تکنولوژی را سرلوحهی خود قرار
میداد و روش خود را ابزارگرایی ثانویه یا نظریهی انتقادی تکنولوژی میخواند .فینبرگ نظریهی خود را جایی میان
تصویر ناکجاآبادی (اتوپیایی) از تکنولوژی و طرد یکسرهی آن میداند .او معتقد است در تعریف امروزی از تکنولوژی
میان مردم و متخصصان تکنولوژی دیواری بلند کشیده شده است که فهم از تکنولوژی را دستخوش نارسایی کرده
است و باید با برداشتن این دیوار تالش کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه میتوان تکنولوژی را برای انطباق
با نیازهای جامعهای آزاد همساز کرد ( .)feenberg,2003فینبرگ پدیدهی تکنولوژیک را بهتمامی واجد ذات
مستقل نمیداند و به آرای ابزارگرایان نزدیک میشود ،چراکه یکسره جبریت و قطعیت تکنولوژی را نمیپذیرد ،اما
بر خالف ابزارگرایان شدیدا با خنثی بودن تکنولوژی مخالف است و معتقد است این عقالنیت تکنولوژیک است که
عقالنیت سیاسی تولید میکند (منجمی و دیگران .)۱۳۹2،یکی از اصلیترین آموزههای فینبرگ این است که
تکنولوژی غایت نیست ،بلکه تبلور نوعی کشمکش است .تکنولوژی ،بهمثابهی پارلمان صحنهی رقابت چیزها یا اشیا
است .به نظر میرسد فینبرگ در تالش است تا نشان دهد همواره میتوان میان تکنولوژیها دست به انتخاب آزادانه
زد ،اما این آزادی فقط در همان مرحلهی انتخاب است .فینبرگ برای توضیح بیشتر دووجهی بودن تکنولوژی نشان
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میدهد که همیشه در تمدن مدرن دو الگو یا دو مسیر متفاوت پیشرو بوده است مثال میتوان یک شهر را بر اساس
حرکت اتومبیلها طراحی کرد یا بر اساس حرکت وسایل نقلیهی عمومی .اما این دووجهی بودن تکنولوژی یک
جنبهی دیگر هم دارد .تکنولوژی هم نقش عامل یا عملگر بازی میکند و هم نقش اشیا را که اگر این عملگر و اشیا
هر دو موجودات انسانی باشد عمل تکنولوژیک در گفتمان قدرت تبلور مییابد (فوکو.)۱۳۹۰،
فینبرگ در مورد بیماری ایدز نشان میدهد که تبیین جبرگرایانه و خودمختارانه از تکنولوژیک همیشه اقناعکننده
نیست .از آن جا که ایدز بیماری کشندهای است بیمارانی که تحت مطالعات کارآزمایی بالینی برای آزمودن داروهای
جدید قرار میگرفتند شروع به اعتراض کردند .درکارآزماییهای بالینی رسم بر این است که بیماران به دو گروه مورد
و شاهد تقسیم میشوند .در گروه مورد ،داروی موردنظر و در گروه شاهد ،دارونما که در اصل هیچ تأثیری ندارد،
تجویز میشود و با مقایسهی پاسخ به درمان در دو گروه ،اثربخشی دارو اثبات میشود .اعتراض بیماران ایدزی این
بود که این روش پژوهش ممکن است شانس زنده ماندن را از گروهی دریغ کند؛ بنابراین آنها با تشکیل تشکلهایی
به اعتراض برخاستند .در ابتدا این حرکت از سوی پزشکان و پژوهشگران به بهانهی عوامزدگی نادیده گرفته شد ،اما
با تداوم این اعتراضات ،کمکم و رفتهرفته روشهای کارآزمایی بالینی تغییر کرد .فینبرگ از این مثال استفاده میکند
تا نشان دهد که الزم نیست همیشه جامعه خود را با روند تکنولوژی سازگار کند ،بلکه در بعضی شرایط ،تکنولوژی
خود را با خواستههای گروههای اجتماعی هماهنگ میکند (کیوانآرا.)۱۳۸۶،

آسیبشناسی تکنولوژی مدرن
از میان انواع آسیبهای تکنولوژی مدرن ،دودسته آسیب کلی بیش از بقیه ،دغدغۀ فینبررگ بوده است  .۱:آسیب-
های تکنولوژی برای طبقات فرودست جامعه؛  .2آسیبهای ناشی از تفکر استیال و تسلط .دستۀ اول آسیبها ،همان
چیزی است که ذهن مارکس را مشغول کرده بود؛ یعنی بهرهکشی و مهارت زدایی سرمایهداران و صاحبان صنایع
مدرن از طبقۀ کارگر؛ اما دستۀ دوم که صرفا به روابط بین انسانها منحصر نیست و روابط انسان و طبیعت را نیز
پوشش میدهد ،بیشتر برآمده از انتقادات مارکوزه در انسان تک ساحتی است .به نظر مارکوزه ،خردگرایی تکنولوژیک
همهی ابنای بشر را به موجوداتی تکبعدی و همانند تبدیل کرده است که صرفا با نگاهی محاسباتی ،جهان اطراف
خود را اعم از انسانها و طبیعت ،به چشم شیء و ابزار نگاه میکنند و تنها در پی ارضای حس سلطهجویی خود
هستند؛ درنتیجه به سمت مصرفگرایی کشیده میشوند (مارکوزه)۱۳7۸،؛ بنابراین تکنولوژی به طور عام ،یکی از
ابزارهای مدرنیته برای تبدیل همۀ انسانهای مدرن به موجوداتی تکبعدی ،سلطهجو و مصرفگرا و به طور خاص،
ابزاری برای انسانهای قویتر برای استثمار انسانهای ضعیف است .درواقع ،آسیبشناسی مارکس از تکنولوژیِ صرفا
مرتبط به نهاد اقتصاد ،مقدمهای برای انتقادات بنیادیتر و عامتر مکتب فرانکفورت و نهایتا انتقادات ریشهای مارکوزه
و فوکو شد (فینبرگ.)۱۳۹۳،
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فینبرگ درباره برخی آسیبهای عمده تکنولوژی اینگونه بیان میکند :بحرانهای گوناگون نظام سرمایه داری پشت
سر گذاشته شده است و اکنون کل جهان در یک شبکۀ شگفت انگیز ارتباطات سازماندهی میشود که پیامدهایی
متناقض به همراه دارد .تولید صنعتی همچون بیماریهای مسری ،از کشورهای توسعه یافته به سوی حاشیههای کم
درآمد جریان مییابد .اینترنت فرصتهای شگفت انگیز جدیدی را برای ارتباطات انسانی میگشاید و غرق در
سوداگرایی است .آگاهی زیست محیطی هرگز باالتر از اکنون نبوده؛ اما هیچ کاری جدیای برای مقابله با فجایع در
شرف وقوعی چون پدیدۀ گرم شدن جهانی انجام نشده است .گسترش صنعت هستهای ،در جهانی که کشورهای
زیادی دالیلی خوب برای دستیابی به سالح هسته ای دارند ،سرانجام برای حوزۀ انرژی مشکل درست می-
کند(( feenberg,2007.

راه رسیدن به تکنولوژی مطلوب :دموکراتیزه کردن تکنولوژی
بدین ترتیب از نگاه فینبرگ تکنولوژی نه ابزاری است خنثی که تابع اهداف انسانی باشد و نه ذاتا جبرگرا و
خودمختار که انتقادپذیر نباشد بلکه همانطور که گفته شد وجود بُعد طراحی در تکنولوژی ،مواجههای کامال آگاهانه و
نقادانه از آن را دفراهم میسازد .فینبرگ بر اساس همین تحلیل از تکنولوژی ،به انتقاد از تکنولوژی موجود میپردازد.
 .وی ریشه اصلی مشکالت برخاسته از تکنولوژی را به رفتارهای پدرساالرانه نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک
سرمایهداری میداند که از طریق سیطره و مدیریت بر بُعد نرم و گرم تکنولوژی )بُعد طراحی( بر مردم تحمیل می-
شود .فینبرگ راه تغییر این رویه ،در راهبرد کالن را دموکراتیزه کردن تکنولوژی از راه گسترش دانش و خودآگاهی
عمومی و دخالت دادن ارزشها دموکراتیک در مرحله طراحی تکنولوژیها میداند(مارکوزه.)۱۳57،
به عقیدهی فینبرگ ،جنبش های اجتماعی ،در حوزههای مختلف نظیر کامپیوتر ،پزشکی و محیط زیست ،میتواند
نظام تکنولوژیک فعلی را تغییر دهد و معتقد است جنبشهای دموکراتیک برای تغییر تکنولوژیک ،به طراحیهای
دموکراتیکتر منجر خواهد شد Feenberg 2006: 202-203)).دموکراسی هم وسیلهی تغییر است و هم
نتیجهی تغییر؛ بدین صورت که اعتراضهای دموکراتیکی تغییر در روییه ی طراحی حاکم را رقم خواهد زد به این
ترتیب ،دموکراسی ،وسیله ی تغییر است؛ اما از طرفی ،در نتیجهی اعتراضات انجام شده ،طراحی تکنولوژیک به
محدودهی وسیعتری از عالیق و ارزشها گشوده خواهد شد و طراحیهایی سازگارتر با ارزشهای انسانی دموکراتیک
رقم خواهد خورد .به این ترتیب ،دموکراسی ،نتیجهی تغییر نیز به شمار میآیدFeenberg 1995: 7) .

نتیجهگیری
باتوجهبه آنچه گفته شد نظریۀ انتقادی فینبرگ ،بهتصریح خود او ،برآمده از نسخهی مارکوزهای مکتب فرانکفورت
است؛ از نگاه فینبرگ ،تکنولوژی دارای دو بُعد فنی و طراحی است .بُعد تکنیکال اشاره به ابعاد کارکردی تکنولوژی و
بُعد طراحی اشاره به حضور ارزشهای زمینهای و اجتماعی در تکنولوژی دارد.
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او اظهار دارد که ارزشهای اجتماعی دخیل در قواعد تکنیکی ،تعیین میکنند که چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار
کنیم و بهطورکلی چگونه زندگی کنیم ،تکنولوژیها سبک زندگی ما را تحتتأثیر قرار میدهند پس تکنولوژی حامل
ارزش است و همین ارزشهاست که سبک زندگی کاربران تکنولوژیهای مختلف را تعیین میکند.
فینبرگ بر این باور است که به طور موضعی میتوان محدودیتهای اخالقی یا سیاسی را بر تکنولوژی اعمال کرد؛ او
نوعی کنشگری انتقادی اجتماعی در مواجهه با تکنولوژی را سرلوحهی خود قرار میداد و روش خود را ابزارگرایی
ثانویه یا نظریهی انتقادی تکنولوژی میخواند؛ او میگوید چگونه میتوان تکنولوژی را برای انطباق با نیازهای
جامعهای آزاد همساز کرد .یکی از اصلیترین آموزههای فینبرگ این است که تکنولوژی غایت نیست بلکه تبلور نوعی
کشمکش است؛ به نظر میرسد او در تالش است تا نشان دهد همواره میتوان میان تکنولوژیها دست به انتخاب
آزادانه زد ،اما این آزادی فقط در همان مرحلهی انتخاب است .از میان انواع آسیبهای تکنولوژی مدرن دودسته
آسیب کلی بیش از بقیه ،دغدغهی فینبرگ بوده است:
 -۱آسیبهای تکنولوژی برای طبقات فرودست جامعه؛ یعنی بهرهکشی و مهارت زدایی سرمایهداران و صاحبان صنایع
مدرن از طبقۀ کارگر
 -2آسیبهای ناشی از تفکر استیال و تسلط؛ خردگرایی تکنولوژیک همهی ابنای بشر را به موجوداتی تکبعدی و
همانند
تبدیل کرده است که صرفا با نگاهی محاسباتی ،جهان اطراف خود را اعم از انسانها و طبیعت ،به چشم شیء و ابزار
نگاه میکنند و تنها در پی ارضای حس سلطهجویی خود هستند.
به گفته او تولید صنعتی ،اینترنت ،آگاهی زیستمحیطی ،گسترش صنعت هستهای و ایجاد یک شبکۀ شگفتانگیز
ارتباطات سازماندهی شده در جهان پیامدهایی متناقض به همراه دارد.
وی ریشه اصلی مشکالت برخاسته از تکنولوژی را به رفتارهای پدرساالرانه نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک
سرمایه داری و راه تغییر این رویه ،در راهبرد کالن را دموکراتیزه کردن تکنولوژی از راه گسترش دانش و خودآگاهی
عمومی و دخالتدادن ارزشها دموکراتیک در مرحله طراحی تکنولوژیها میداند.
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چکیده
هدف پژوهش بررسی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر مبتنی بر آراء دلوز در سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی با
تاکید بر آراء دلوز است .این مطالعه از جنس پژوهشهای کیفی و از نوع تحلیل فلسفی و استنتاجی است .بر اساس
یافتههای پژوهش ،ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر مبتنی بر آراء دلوز ،ریزوماتیکی است یعنی ویژگیهایی چون
پیوند و ناهمگونی ،کثرت و چندگانگی ،کوچ گرایی ،نقشهنگاری و گسست نا داللتگر ریزوم را داراست و حکایت از
روابطی غیرخطی ،افقی و غیر سلسلهمراتبی ،سیال و شکننده ،تمرکز زدا ،خودجوش و مولکولی ،انبوه و متکثر،
منعطف و نفوذپذیر دارد .همچنین بنا بر اصول نظریه ارتباط گرایی که نظریه نوین یادگیری در عصر فناوری اطالعات
و ارتباطات میباشد ارتباط در یادگیری الکترونیکی ،ارتباطی است سیستمی و شبکهای که روابط غیرخطی بین
اجزای سیستم و شبکه برقرار است .طبق این نظریه ،یادگیری الکترونیکی همان ،فرایند برقراری ارتباطات اجزای
شبکه با یکدیگر است؛ درنتیجه جهتگیری ارتباط در یادگیری الکترونیکی همسو با ارتباط ریزوماتیکی دلوز می-
باشد .ازاینرو روابط ریزوماتیکی دلوز باتوجهبه قابلیتهایی که بر آن مترتب است نویدبخش ارتباط مطلوب بین معلم
و فراگیر در عصر یادگیری الکترونیکی است و میتواند بهعنوان یک مدل در جهت رفع برخی از چالشهای نظام
آموزشی سنتی برآید درنتیجه باتوجهبه ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر مبتنی بر آراء دلوز ،میتوان داللتهایی را
برای سیاستگذاری یادگیری ال کترونیکی در نظر گرفت از جمله آنها تغییر اهداف سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی،
تاکید بر یادگیری مادامالعمر ،تاکید بر نگاه تعاملی و یادگیری تلفیقی در سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی
میباشند.
واژگان کلیدی :ارتباط ،معلم و فراگیر ،یادگیری الکترونیکی ،آراء دلوز
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بیان مسئله
گسترش یادگیری الکترونیکی یکی از وجوه تغییر در تعلیموتربیت در زمینه یاددهی یادگیری است در ارزیابی ماهیت
ارتباط و نقش آن ،یکی ازپارادایمهای نوظهور پساساختارگرایانه ،معرفتشناسی ریزومی دلوز میباشد .دلوز بر اساس
این معرفتشناسی ،معنای خاصی از ارتباط را مدنظر دارد که میتواند مبنایی برای یادگیری در عصر فناوریهای
نوین باشد .همچنین به نظر میرسد نظریه ارتباطگرایی که یادگیری را فرایند شکلدهی ارتباطها یا شبکهسازی
میداند متأثر از معرفتشناسی ریزومی دلوز است (اسکندری و رضوی )۱۳۸۸،در همین راستا این سؤال مطرح است
قلمرو جدیدی که دلوز از آن با نام ریزوماتیک یاد میکند میتواند فضای جدید یادگیری الکترونیکی را مورد حمایت
قرار دهد؟

سؤاالت پژوهش
ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر میتنی بر آراء دلوز چیست؟ اشارههای ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر مبتنی بر
آراء دلوز در سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی چیست؟

چارچوب نظری
از مؤلفههای اساسی در اندیشه دلوز :تجربهگرایی )".( Deleuze & Parnet, 2002شدن" و "تفاوت" در
برابر"بودن"و"همسانی" ( .)Deleuze, 1994قلمروزدایی یعنی"هنجارزدایی" ،تکثر و چندگانگی ،و"تحلیل-
شیزوفرنیک" ( ،)Deleuze, 1993فولدینگ ( ،)Deleuze, 1993ریزوم ()Deleuze & Guattari, 1987
عصر جدید با انقالب ارتباطات به جهان شبکه ای انجامیده که با فشرده کردن زمان و مکان تاریخی و کنار هم
قراردادن آگاهیهای گوناگون ،شبکهای درهمتنیده از اطالعات ایجاد کرده که فضای پویا و سرزنده ریزومی را تداعی
میکند ( )Moulthrop,1994از سویی دیگر نظریه ارتباطگرایی که یادگیری را فرایند شکلدهی ارتباطها میداند
متأثر از معرفتشناسی ریزومی دلوز است (اسکندری و رضوی )۱۳۸۸،زیرا اصول اساسی نظریه ارتباطگرایی
( -۱ )Siemens, 2006یادگیری فرایند شکلگیری شبکهها است  -2دانش در شبکهها ساخته میشود  -۳دانش
در ابزارهای غیرانسانی ممکن است و -۴یادگیری با فناوری تسهیل میشود؛ با اصول ارتباط ریزوماتیکی دلوز
همخوانی دارد که بر اساس آن ،فضای ریزومی فضایی افقی ،ضد تمرکزگرا ،چندگانگی متکثر ،مبتنی بر ارتباطات
چند واوی و در میان بودگی و بیمکانی است ).(Ropers, 2008
فرآیند یاددهی یادگیری در فضای ریزومی بر ارتباط افقی و متقاطع تاکید دارد که ریزماتیک بوده و نقطه شروع و
پایانی ندارد .همچنین در چشمانداز ریزومی فراگیر یادگیرنده صرف و معلم آموزشدهنده صرف نیست .از سویی
دیگر به نظر هوا آموزشهای رایج ،پویاییهای ارتباطی دانشآموز و معلم را محدود کرده است و گذر از این
دوگانگیها این ارتباط را به سمت یک ارتباط «و» و «و» سوق خواهد داد ) .(Hwu, 2004بیش از این در برنامه
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درسی ریزومی ارتباط نقش اساسی دارد و زبان صرفا یک ابزار ارتباطی و یک ابزار انتقال اطالعات در نظر گرفته
نمیشود بلکه با تاکید بر مفهوم نظام های زبانی ،زبان به انتقال و حرکت از یک مجموعه نظم واژهها به مجموعهای از
نظم واژههای دیگر قلمداد میشود که توسط عمل از هم جداشدهاند (سجادی .)۱۳۸7 ،با این نگاه برنامه درسی
ریزومی موضوعی همیشه در حال تغییر است که مبتنی بر شدن و تغییر مداوم است لذا نه دانشآموز محور است و
نه معلممحور؛ لذا یادگیری در نظر دلوز فرآیند خلق گرهها است که در سیستمی از تعامالت ازجمله معلم ،دانشآموز
و ابزارهای آموزشی شکل میگیرد بدینجهت معرفتشناسی ریزومی در پساساختارگرایی میتواند بهعنوان یک ابزار
تحلیلی در ایجاد فضای جدید تدریس و یادگیری در عصر فناوریهای نوین مورداستفاده قرار گیردGoodley, ( .
.)2006

روش پژوهش
تحلیل مفهوم و روش استنتاج

یافتهها
روشنگری ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر مبتنی برآراءدلوز به معرفتشناسی ریزوماتیکی وی مربوط میگردد.
ریزوم با دارابودن ویژگیهای بیان شده ،ارتباط معلم و فراگیر را از حالت خطی بهغیر خطی ،از سلسلهمراتبی و
عمودی به حالت افقی ،از سفتوسخت به حالت سیال و شکننده ،از حالت تمرکزگرا به حالت عدم تمرکز ،از حرکت
مکانیکی و تحمیلی به حرکت خودجوش ،از حالت سامانبندی و تثبیت شده به انبوه و متکثر و از حالت نفوذناپذیر
به نفوذپذیر و منعطف شکل میدهد .در اسناد باالدستی راهبردهای بهکارگیری آموزش مجازی در آموزشوپرورش،
ارتقای مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشآموزان و ( ...سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .)۱۳۹۰ ،با
وجود تأکیدات نظری سند تحول بنیادین در خصوص اهمیت و ضرورت فناوری اطالعات در نظام آموزشی و گسترش
چشمگیر یادگیری الکترونیکی ،کشور ما همچنان آموزشهای سنتی بیشترین حجم آموزشها را به خود اختصاص
داده است .نیز با وجود تاکید سند در بند  ۱7/2بر الکترونیکی کردن محتوای آموزشی توسط بخشهای دولتی و
خصوصی که بدان اشاره گردید ،بخش دولتی باوجود تالش سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تاکنون موفقیت
کاملی در این زمینه کسب نکرده است .از دیگر موانع و محدودیتهای موجود در راه توسعه آموزشهای الکترونیکی،
وجود نظام آموزشی متمرکز و یکسویه در برنامهریزیهای آموزشی و درسی است .اهداف ،رسانهها و کتاب درسی،
محیط فیزیکی ،آموزش و بهکارگیری معلمان و  ...اجزای نظام برنامهریزی در حوزه تعلیموتربیت هستند که مدیریت
آنها بر عهده باالترین مقامات در سلسلهمراتب اداری است لذا باتوجهبه مؤلفه پیوند و چندگانگی روابط بین معلم و
فراگیر بر مبنای اندیشه دلوز ،مشارکت و همراهی همه دستگاههای مربوط در راستای سیاستگذاری یادگیری
الکترونیکی ،را میطلبد .میتوان از پتانسیل نگرش ریزومی دلوز در جهتدهی و استقرار مطلوب سیاستگذاری
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یادگیری  -الکترونیکی در نظام آموزشی ایران بهره جست .متناسب با خصیصه نا داللتگری در ارتباط معلم و فراگیر
مبتنی بر اندیشه دلوز که همسو با نظریه ارتباطگرایی است ،اهداف سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی نباید بر اساس
استانداردهای از پیش تعیین شده باشد ،همچنین باتوجهبه ویژگی چندگانگی در ارتباط معلم و فراگیر و همسویی
آن با نظریه ارتباطگرایی اهداف سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی باید متکثر باشد .همچنین ارتباط معلم و فراگیر
مبتنی بر آراء دلوز ،کوچگرایانه و نقشهنگاری است میتوان گفت یادگیری الکترونیکی باید بهمثابه جریان یادگیری
مداوم عمل کند که بستر آن بر تغییر است .برایناساس در روابط ریزومی معلم و فراگیر استانداردها حکم نمیکنند
آنها یادگیرندگانی هستند که در بیابان دانش کولیوار با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و روابط آنها تابع هیچ الگوی
از پیش تعیین شدهای نیست .از سویی دیگر در نظریه ارتباطگرایی نیز کوچگرایی با این اصل همخوانی دارد اینکه
فرایند دانش و یادگیری همیشگی است و از پیش تعیین شده و ثابت نیست .افراد برخوردار از این نوع معرفت
الگوهای ثابت را نفی کرده و دائم به سیر خود ادامه میدهند و این ویژگی در مورد یادگیری الکترونیکی که یک
فضای سرزنده ریزومی است مشهود است ( .)Semetsky, 2008در نسل نوی یادگیری  -الکترونیکی یعنی موکها،
فراگیران در حکم کوچگرایانی هستند که در فضای بیابان گونه اینترنت (که وسیع و نامحدود است) در حال سیر
میباشند .فراگیران خود را به لینک خاصی محدود نمیکنند و با منابع اطالعاتی گستردهای روبرو هستند و کولیوار
در فضای یادگیری الکترونیکی میچرخند و سیال عمل میکنند یعنی ارتباط معلم و فراگیر در فضایی وسیع قرار
میگیرد که هیچ ابتدا و انتهایی بر آن قابلتصور نیست .در فضای فرامتن همه متون ناپایدار ،بیآغاز و بیپایان
هستند (.)Moulthrop, 1994
تغییر هدف از یادگیری چهرهبهچهره یا مجازی صرف به یادگیری تلفیقی :یادگیریهای نوین فقط شیوه ارتباط بین
معلم و فراگیر را تغییر نمیدهند بلکه چهبسا ماهیت آن را نیز تغییر میدهند و چنین تغییری در ماهیت ارتباط بین
معلم و فراگیران چالشهایی را فراروی تربیت در معنای حقیقی آن میگذارد .در همین ارتباط نقد موکها نیز از آن
رو است که زمینه ارتباط چهرهبهچهره را فراهم نمیکنند و متننگاری را جایگزین ارتباط حضوری و گفتگوی
چهرهبهچهره میشود و اینچنین ارتباط مجازی در موکها سبب جداکردن تجربهها از زمینههای مکانی و زمانی
شده و از این نظر امکان تجربه و ارتباطی همسان و انتزاعی فراهم میشود (ضرغامی .)۱۳۹۶ ،این در حالی است که
در معنایی وسیعتر مکانهای فیزیکی و از جمله کالسهای درسی ویژگیهای فرهنگی دارند که ویژه آن مکانهاست
و چنین ویژگیهایی که در جوامع شکلگرفته در این مکانها ،نمود یافته است ،در ارتباطات حضوری در این مکانها
منتقل شده و پرورش مییابند اما ارتباطات مجازی در موکها این ویژگیهای فرهنگی وابسته به زمان و دارای
کیفیت ویژه در ذهن انسانی که آن را در مکان خاصی تجربه میکند را نادیده میگیرند.

نتیجهگیری
مطالعه ریزوم و مقایسه خواص آن با یادگیری در فضای مجازی ،دال بر این است که اینترنت یک ریزوم است و
خصایص و پیامدهای ریزوم را داراست .ویژگیهای روابط ریزوماتیکی بین معلم و فراگیر بر یادگیری مجازی نیز
حاکم است .تغییرات چشمگیر در نوع و سطح اطالعات و دانش ،به دانشآموزان که از نظر سنتی زیردست معلم
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بهحساب میآمدند ،این امکان و اجازه را داده است که به جایگاهی برابر با معلم دست پیدا کنند و روابط بین آنها به
سمت «و» و «و» سوق داده شود همچنین به نظر میرسد الگوی روابط سنتی بین معلم و فراگیر درهمشکسته و
نقش محوری و مرکزیت معلم که حاشیهای به نام دانشآموز را موجب میشود و او را در فرایند یادگیری ،به شکلی
مطیع و منفعل به کناری میداند ،در تعلیموتربیت امروز ،بهخصوص عصر یادگیری الکترونیکی راه ندارد .برایناساس
به نظر میرسد باتوجهبه اینکه ارتباط معلم و فراگیر بنا بر اندیشه دلوز ،ریزومی است و ویژگیهایی چون پیوند و
تعامل ،کوچگرایی ،شبکهای بودن ارتباط ،نا داللتگری در ارتباط ،نقشهبرداری بودن ارتباط ،چندگانگی در ارتباط،
عدم تمرکزگرایی و افقی بودن روابط را بین معلم و فراگیر در نظر میگیرد همه این ویژگیها روابط سنتی معلم و
فراگیر را زیر سؤال میبرد و آن را در هم میشکند .این ویژگیها ،حکایت از روابط مطلوب بین معلم و فراگیر را دارد.
در نتیجه ریزوم با دارابودن ویژگیهای بیان شده ،ارتباط معلم و فراگیر را از حالت خطی به غیرخطی ،از
سلسلهمراتب و عمودی به حالت افقی ،از سفتوسخت به حالت سیال و شکننده ،از حالت تمرکزگرا به حالت عدم
تمرکز ،از حرکت مکانیکی و تحمیلی به حرکت خودجوش ،از حالت سامانبندی و تثبیت شده به انبوه و متکثر و از
حالت نفوذناپذیر به نفوذپذیر و منعطف شکل میدهد .از سویی دیگر همان گونه که بیان گردید با گسترش فناوری-
های اطالعاتی و ارتباطی در نظام آموزشی پارادایم جدیدی از یادگیری ،به نام یادگیری الکترونیکی شکلگرفته است
این پارادایم مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی است .اصولی که بر این نظریه حاکم است نشاندهنده همسویی این نظریه
با رویکرد ریزومی دلوز است؛ لذا یادگیری الکترونیکی مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی ،مورد دفاع اندیشه دلوز است.
برایناساس به نظر میرسد بتوان از پتانسیل روابط ریزومی دلوز بین معلم و فراگیر ،در جهت سیاستگذاری یادگیری
الکترونیکی در نظام آموزشی ایران بهره جست؛ زیرا روح حاکم بر نظام آموزشی ما ،اثباتگرایانه ،منطبق با نظام
خطی ،بوروکراتیک ،سلسلهمراتبی ،خشک و غیرقابلانعطاف است؛ و اندیشه ریزوماتیک دلوز ،به سبب انطباق با بوم-
شناختی الکترونیکی ،به ما در این مسیر یاری میرساند .آنچه نوآوری این تحقیق محسوب میشود نگریستن به
ارتباط بین معلم و فراگیر از منظری پساساختارگرایانه و با تأکید بر اندیشههای دلوز میباشد .پیشنهاد میشود یافته-
های این پژوهش بهعنوان مبنایی برای تدوین بهتر بهرهگیری از راهبردهای یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی
موردتوجه قرار گیرد.

منابع
اسکندری ،حسین .رضوی ،سید عباس .)۱۳۸۸( .نظریه ارتباط گرایی بهسوی پارادایم نو در یادگیری الکترونیک ،چهارمین
کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی آموزش الکترونیک .تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.
سجادی ،مهدی ( .)۱۳۹7فلسفه تربیت فناورانه یا فلسفه فناورانه تربیت :نقد گفتمان سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران،

فصلنامه مبانی تعلیموتربیت.5-25 ،)2(۸ ،
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .)۱۳۹۰( .دبیرخانه شورایعالی آموزشوپرورش ،وزارت آموزشوپرورش و شورایعالی
انقالب فرهنگی ،تهران.
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بایستههای آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم
2

معصومه بهادری* ،1سیدرضا بالغت

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

چکیده
آموزش مجازی آموزش از نتایج دگرگونی نظام اقتصاد جهانی و توسعه فناوری صنعتی به خصوص فناوری مربوط به
حملونقل و ارتباطات پستی است که در آن دانش و اطالعات مهمترین منبع ثروت برای رفع نیازهای افراد جامعه
تلقی و در محافل فردی و گروهی ردوبدل میشوند .تغییر ساختار آموزش سنتی به آموزش و یادگیری از دور بسیار
طوالنی ،وقتگیر و تدریجی رخداده است .یک دوره ۱۰۰ساله توأم با شک و تردید که در رقابت با آموزش سنتی و
حذف آموزش چهرهبهچهره ،سعی در حفظ موقعیت و هویتبخشی داشته و در دوران طالیی  5۰ساله اخیر و عصر
اینترنت سعی در ارائه آموزش با ویژگیهای آموزش حضوری و سنتی و تعامالت چهرهبهچهره الکترونیکی دارد.
آموزش مجازی با تفکر پراگماتیسمی مبتنی بر یادگیرنـده بهعنوان عامل و یادگیری فعال و مشارکتی بهعنوان عمل
است که این معرفت مستلزم تجربهورزی در محیط الکترونیک اسـت .ایـن نوع تجربهورزی در محیط آموزش مجازی
به فراگیران کمک میکند تا با تعیین اهـداف مشـترک ،پژوهشهای مشـترک ،یادگیری و تالش مشترک برای حل
مسئله به سطوح عمیقتری از دانش و آگاهی دست یابند و در ادامه بتواند مهارتهای اجتمـاعی موردنیاز را کسب
نماید .پژوهش حاضـر بـه شـیوهی اسـتنباطی در پـی آن اسـت کـه الزامـات آموزش مجازی را در تفکـر
پراگماتیسمی بیان کند .انگیزه و اهمیت درک یادگیرنده ،محتوا و تناسب آن با نیازهای یادگیرنده ،کسب تجارب
آموزش آنالین از مفاهیم مطرح شده در این تحقیق میباشد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،فلسفه پراگماتیسم ،یادگیری.
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بیان مسئله
نگاهی گذرا به سیر تاریخی تعلیموتربیت نشان میدهد که مکاتب فلسفی و نظریههای تربیتی مبانی ارزشمندی برای
جهتگیری (طراحی ،سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا) در نظامهای آموزشی بودهاند و متولیان این امر را از
سردرگمی نجات دادهاند .جوامع روزبهروز در حال گذار هستند و برایناساس سیستمهای آموزشی آنها نیز باید مدام
در حال تحول و توسعه باشند .اما دراینبین آنچه مهم به نظر میرسد این است که جوامع مختلف باید دیدگاهها و
چشماندازهایی را برای نظامهای تعلیموتربیت خود در نظر بگیرند که با مبانی ارزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی
آنها نزدیکترین ارتباط را داشته باشد و یا بهگونهای بتوانند این ارتباط را ایجاد کنند .در واقع تجربه نشان داده است
که کپیبرداری صرف و تقلید کورکورانه چیزی جز گمراهی را به بار نمیآورد .در طول تاریخ فلسفههای نظام داری
نظیر ایدئالیسم ،رئالیسیم و تومیسم به وجود آمدهاند که مکاتب فلسفی سنتی نامگرفتهاند .این مکاتب تربیت نظری
افراد را بر تربیت عملی مقدم دانسته و هدف تربیتی آنها پرورش عقالنیت ،از قوه به فعل در آوردن استعدادها و
دستیابی انسان به معرفت حقیقت است .در مقابل آنها مکتب عملگرایی۱قرار دارد که تربیت را شامل تعامل بین فرد
و محیط زندگی میداند (حسینی و ولوی.)۱۳۹7 ،
پراگماتیسم یکی از فلسفههایی بود که آموزش مجازی توانست بر اساس آموزههای آن عمـل کنـد و درنهایـت
یـادگیری الکترونیک بهعنوان یک یادگیری جدید و گسترده و باتوجهبه نیاز مبرم جهان تکنولوژیک پا به عرصه
گذاشت .آمـوزش مجـازی نوعی فناوری آموزشی است که بر محور ارزشهایی نظیر فردمحور بودن ،یـادگیری
مسـتقل ،خود راهبر و فعال مبتنـی اسـت (لـوی .)2۰۰۶ 2،یادگیری الکترونیکی ،بهمنظور ارتقا کیفیت در حمایت از
یادگیری انعطافپذیر در بسیاری از سازمانهای آموزشی موردتوجه قرار گرفته است .یکی از دالیل عمده ارائه چنین
نظامی ارتقاء سطح علمی افراد عالقه به کـار در مشـاغل دوم و سـوم و جلوگیری از ازدحام بیش از اندازه در کالس و
همچنین مشکالت دیگر در سیستمهای آموزشی قدیم است .نظام آموزش و یادگیری در محیط الکترونیک ،به معنی
محیط تدریس و فعالیتهای یادگیری از طریق وب ،تمرکز تدریس بر دانشآموزانی کـه در کـالس الکترونیک
شرکت میکنند که بهمنظور ارتقا یادگیری در هر زمان و هر مکان و تشویق اشکال یادگیری است

(سـانکگرم۳،

 .)2۰۱5درواقع آموزش مجازی نوعی فرایند یاددهی  -یادگیری است که به شیوهی الکترونیکی اجرا و پشتیبانی
میشود و هدف آن ساخت دانش مرتبط با تجربیات فردی است .ابزار مورداستفاده در این نوع آموزش ،فناوریهای
اطالعات و ارتباطات اسـت (توانگریـان و همکاران.)2۰۰۴ ،
در ترویج آموزش الکترونیکی عوامل متعددی دخیل بودهاند .از جمله لزوم توانمندی در استفاده از اطالعات؛ به این
معنـا کـه جامعه به افرادی نیاز دارد که بتوانند اطالعات موردنیاز خود را تشخیص دهند ،به اطالعات موردنیاز دست
یابند و آنها را پـس از گزینش و ارزیابی به مجموعه دانشپایه خود اضافه نمایند .پژوهش حاضر در پی آن است که
بایستههای آموزش مجازی شامل یادگیرنده ،یاددهنده ،محتوا و محیط یادگیری را بـا نگـاه معرفتشناسی
.pragmatism
. Levy
. Songkrem
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پراگماتیسمی مورد بررسی قرار دهد؛ لذا در پی پاسخگویی به ایـن سؤال اسـت :الزامـات آموزش مجازی در
معرفتشناسی پراگماتیسمی چگونه است؟

روششناسی تحقیق
هدف تحقیق بایستههای آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم میباشد .تحقیق از نوع توصیفی و کیفی و به روش
مطالعه اسنادی ،منابع کتابخانهای و جستجوی اطالعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی میباشد .ابزار تحقیق
برای جمعآوری دادهها ،فیش و روش تجزیهوتحلیل دادهها تفسیری میباشد .برایناساس پژوهش حاضر مسیرهای
پژوهش را بدین صورت طی کرده است :مطالعه ،پیشنهاد ،توصیف ،تبیین ،استنباط و استخراج.

یافتهها
آموزش مجازی حدود یک قرن است که در سرتاسر جهان وجود دارد (مور )2۰۰۶،۴و از اصولی خاصی پیروی
میکند.
این اصول عبارتاند از:
 -۱نظام آموزش مجازی نظام پیچیده و سیستمی است که از مجموعه عناصری تشکیل گردیده است که هرکدام به
نوبه خود یک سیستم میباشند و با دیگر عناصر سیستم یک کل بزرگتر را تشکیل میدهند .الزم است عناصر و
مؤلفههای درونی و ارتباطات سیستمهای کوچک و کل بزرگتر با یکدیگر تحلیل شوند .یکی از ویژگیهای فلسفه
پراگماتیسم نیز تغییر بر اثر تعامالت عناصر محیطی است.
 -2آموزش مجازی ماهیت سلسلهمراتبی دارد .جزء مناسب به نتیجه بزرگتر منتهی میشود و یا به عبارتی جاگیری
کلیهای بزرگ در کلیهای بزرگتر (آلن و آهل ،۱۹۹۶ ،5به نقل از صبا.)2۱ :2۰۰۳،
 - 3آموزش مجازی نظام پویا وزندهای است که دائما تغییر میکند و تکامل مییابد (رابرتز و همکاران)2۰۰2،۶
 -4آموزش مجازی نظام غیرخطی است .همانند ارگانیسم زندهای که عملکرد غیرخطی دارد و کیفیت آن باکیفیت
عملکرد انفرادی مجموع عناصر آن فرق میکند (تالن و اسنمیت.)۱۹۹۴ ،7
 -5آموزش مجازی خود سازماندهنده است و رفتارهای سازگارانه دارد.

4

. Moore,M.
. Allen &Ahl
6
. Roberts,N.Andersen,D.F.Deal,R.M; Garel,M.S. Shaffer,W.A.
7
. Thelen, E. & Smith,L.B
5
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 -6آموزش مجازی نظم را در دل بینظمی دارد .هر پدیده نامنظمی درون خود نظمی دارد که قابلمشاهده نیست
(مانند سیل و طوفان) .هر سیستم نامنظم دارای هرجومرج ظاهری ولی نظم درونی است .چیزهای کامال پیچیده
رفتارهایی در مرز بین نظم کامل و احتمال و تصادف از خود نشان میدهند (هورگان.)۱۹۹5 ،۸
آموزش مجازی با پیچیدگی های فراوان از نظم درونی برخوردار است .یادگیری توسعه یابنده را در ارتباط با آموزش و
زندگی طبیعی را در ارتباط با تولیدات صنعتی در محیط آموزشی امکانپذیر میسازد .در این نگاه به آموزش مجازی
یادگیری تعریف مجددی پیدا نموده است .یادگیری فرایندی خواهد بود که در آن نقاط جذب جدید تقویت و نقاط
جذب قدیم ضعیف میشوند .مغز یادگیرنده برای یادگیری آنچه که باید یاد بگیرد در گوشهوکنار این بینظمیها
پرسه میزند تا نقطه جذبکننده را پیدا و تغییر دهد (کلسو.)۱۹۹5 ،۹
در این مرحله لحظه یادگیری با لحظه آموزش پیوند میخورد.
در شروع آرام و ابتدایی این رویک رد آموزشی ،ادبیات علمی آن به آنچه در این محدوده اتفاق میافتد کار نداشته و به
خود تعریف آموزش مجازی بسنده کرده است .در زمانی که فرایند آموزش مکاتبهای شروعی برای حذف زمان و
مکان در آموزش بود هیچگاه این اندیشه بر آن حاکم نبود که سرعت تغییرات فناوری تا آن جا پیش میرود که گوی
سبقت را از آموزش ربوده و آن را در تصاحب خود در میآورد.
این رویکرد در ابتدای شکلگیری به دلیل آنکه از اصول و قواعد آموزشی جداگانهای پیروی نمیکرد و فقط در شیوه
ارائه آموزش با رویک رد قدیمی و سنتی متفاوت بود ،از مبانی نظری نظام آموزش سنتی پیروی میکرد؛ اما در ادامه
مسیر و استفاده بیشتر از امکانات الکترونیکی و در ترکیب با فناوری اطالعات و ارتباطات ،از مسیر تولیگری دور افتاد
و نتوانست اقتدار قوانین علوم تربیتی را در این حوزه حفظ نماید .نظریههای حاکم بر نظام آموزش سنتی پاسخگوی
تغییرات نوین در آموزش مجازی نبوده و این نقیصه عاملی بوده است تا در اکثر مواقع فناوران تکنولوژی ،متولی این
رویکرد باشند .اگر در آن زمان متولیان و مبتک ران آموزش مجازی اندیشه و سودای تدوین اصول و نظریههای فلسفی
و علمی مشخصی برای این رویک رد در سر داشتند شاید فناوری تا حد تسلط بر آموزش پیش نمیرفت .ابهامی که در
مسیر آموزش مجازی به وجود آمد مشخص نمیک رد فناوری بر آموزش سوار است و بر آن غلبه دارد و آموزش باید از
مبانی فک ری و فلسفی فناوری پیروی نماید یا فناوری درون آموزش قرار دارد ،ابزاری برای ارائه بهتر آموزش میباشد
و از قوانین نظام آموزشی بهرهمند میگردد .در وضعیت مطلوب ،الزم است که فناوری نقش کمکی و تسهیلکننده را
در یادگیری ایفا کند (بازرگان.)16 :۱۳۸2،

8

. Horgan,J.
. Kelso
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تبیین نقش عناصر طراحی آموزش الکترونیکی در چابکی یادگیری کارکنان سازمانها
سیروس قنبری ،سعید نوراللهی
-۱عضو هیئتعلمی ،دانشکده ادبیات و علومانسانی ،دانشگاه بوعلی سینا
 -2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و علومانسانی ،دانشگاه بوعلی سینا
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چکیده
هدف پژوهش تبیین نقش عناصر طراحی آموزش الکترونیکی در چابکی یادگیری کارکنان سازمانها بود .پژوهش از
نوع مطالعات نظری بود که جمعآوری اطالعات با روش مطالعه کتابخانهای انجام شد .منابع مختلف در خصوص
آموزش الکترونیکی ،طراحی آموزشی ،طراحی آموزش الکترونیکی ،چابکی و چابکی یادگیری موردمطالعه قرار گرفته
و فیشبرداری شد .طراحی آموزش الکترونیکی بر اساس عناصر هاسین و همکاران (( )2۰۰۹محتوا ،تعامل ،رابط
کاربری ،بازخورد و درگیری فراگیران) بود .چابکی یادگیری باتوجهبه مؤلفههای لومباردو و آیچینگر (( )2۰۰۰چابکی
فردی ،چابکی ذهنی ،چابکی نتایج و چابکی تغییر) بود .یافتهها نشان داد؛ درصورتیکه برنامههای آموزش الکترونیکی
بر اساس عناصر پنجگانه مدنظر هاسین و همکاران ( )2۰۰۹بهصورت اثربخش طراحی شود چابکی یادگیری کارکنان
سازمانها را به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین الزم است سازمانها به طراحی اثربخش باتوجهبه مؤلفههای چابکی
یادگیری توجه نموده و در نتیجه با مفهومسازی و تدوین الگو در خصوص طراحی چابک ،بیشازپیش بهچابکی
یادگیری در کارکنان دست یابند.
واژگان کلیدی :آموزش الکترونیکی ،آموزش سازمانی ،چابکی یادگیری ،طراحی چابک.

104

بیان مسئله
در دنیای بیثبات و پیچیده کسبوکار ،سازمانها به نیروی کار چابکی نیاز دارند که بتواند به بازار آشفته و
غیرقابلپیشبینی پاسخ دهد ( .)Muduli and Pandya, 2018چابکی یادگیری یک شایستگی حیاتی در سطح
فردی و سازمانی برای حل مشکالت مختلف سازمان است .یک نیروی کار چابک باید یک یادگیرنده چابک باشد،
یعنی رویکردی مثبت نسبت به یادگیری و توسعه خود داشته باشد و عالوه بر ظرفیت تفکر خالق ،آماده پذیرش
مسئولیتهای جدید در سازمان باشد .مفهوم "چابکی یادگیری" بهعنوان یک عامل مهم در عملکرد سازمانی و فردی
حاصل تحقیقات در مورد چابکی نیروی کار است (.)Gosh et al, 2021
لومباردو و آیچینگر ( )2۰۰۰برای اولینبار مفهوم چابکی یادگیری را در مطالعه "یادگیرندگان با پتانسیل باال" تعریف
کردند .به عقیده این نویسندگان ،مهمترین عاملی که باعث افزایش عملکرد سازمانها میشود و سازمان را به سمت
موفقیت سوق میدهد ،عزم کارکنان چابک و با پتانسیل باال است که میتوانند یاد بگیرند ( Lombardo and
.)Eichinger, 2000
در آموزش الکترونیکی ،یک ی از عناصر موفقیت و اثربخشی ،طراحی آموزشی مطلوب و باکیفیت است که میتواند
اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی را تضمین نماید .طراحی آموزشی تهیه نقشههای مشخص در مورد چگونگی
دستیابی به اهداف آموزشی است .هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشها و مهارتها بهعنوان هدفهای
آموزشی مجموعهای از فعالیتها و روشهای آموزشی ،قبل از تحقق آموزش پیشبینی و تنظیم گردد ،طراحی
آموزشی انجام شده است (لشین ۱و همکاران .)۱۳۹۹ ،از نظر رایگلوث ( )Reigeluth, 1983مفهوم طراحی
آموزشی میتواند پایهای برای ارزیابی محیطهای یادگیری تحت حمایت کامپیوتر باشد ،برای ساختار چنین محیط
یادگیری او پنج مرحله را شناسایی کرده است-۱ :طراحی آموزشی-2 ،توسعه آموزشی-۳ ،پیادهسازی و اجرای
آموزش-۴ ،مدیریت آموزشی و -5ارزیابی آموزشی (.)Reigeluth, 1983; Ehlers and Goertz, 2006
طراحی آموزشی از این نظر که ریشه در تئوریهای یادگیری دارد علم بهحساب میآید و از این نظر که فرایندی با
خالقیت باال است هنر محسوب میشود ( ،Moore et al, 2002نقل از نوراللهی.)۱۳۸۹ ،
سازمان بدون آموزش ،امکان بقاء در بازار رقابتی را نخواهند داشت .ازاینرو آموزشِ با کیفیتی که بتواند نیروی انسانی
را توانمند ساخته و خودش نیز روزبهروز توسعه و بهبود یابد عامل بقاء سازمانی است .آموزش اثربخش با طراحی
آموزشی مطلوب امکانپذیر است .بدون طراحی آموزشی و بدون نقشۀ راه رسیدن به هدف آموزش ،برنامه آموزشی با
شکست مواجه خواهد شد؛ بنابراین برای بسترسازی یادگیری چابک در سازمان ،طراحی آموزشی کارآمد مبتنی بر
عناصر اصلی و حیاتی آن ،از ضروریات است .باتوجهبه آنچه بیان شد هدف پژوهش تبیین نقش عناصر طراحی
آموزش الکترونیکی در چابکی یادگیری کارکنان سازمانها است.

. Leshin
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1

سؤالهای پژوهش
-۱عناصر طراحی آموزش الکترونیکی کدام است؟
-2ابعاد چابکی یادگیری کدام است؟
-۳عناصر طراحی آموزش الکترونیکی چه نقشی در چابکی یادگیری کارکنان سازمانی دارد؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از روش مطالعه کتابخانهای است .ابزار پژوهش فیشبرداری بوده است.

یافتههای پژوهش
سؤال اول :عناصر طراحی آموزش الکترونیکی کدام است؟

هاسین و همکاران ( )2۰۰۹عناصر طراحی آموزش الکترونیکی را در  5طبقه محتوا ،تعامل ،بازخورد ،طراحی میانجی
و درگیری و فعالیت دستهبندی کردهاند .آنان بیان میکنند که بیشتر نویسندگان حوزه آموزش الکترونیکی این
عناصر را بهعنوان مبنای اصلی بحث و تحقیق خود در طراحی آموزشی دورههای الکترونیکی مدنظر قرار دادهاند:
 .1محتوا  2:محتوا اغلب تحت عناوین دانش ،مهارت ،ارزشها و نگرشها گروهبندی میشود که اساس آموزش و
یادگیری را تشکیل میدهد و انتظار میرود فراگیران آن را یاد بگیرند.
 .2تعامل 3:تعامل یکی از معیارهای کیفیت برای آشکار کردن شواهد عمل در مدلهای آموزش الکترونیکی است
(.)Alhih et al, 2017
 .3بازخورد ۴:در محیط آموزش الکترونیکی مربیان و مدرسان دورهها میتوانند به فراگیران خود بهصورت فردی یا
گروهی بازخورد دهند .فراگیران میتوانند بهصورت برخط کار دیگر شرکتکنندگان را ببینند و به همتایان خود
بازخورد دهند (.)Husin et al, 2009
 .4طراحی میانجی (رابط کاربری)  5:ابزاری که امکان کار را با سیستم موردنظر در اختیار ما قرار میدهد بهنوعی
میتوان از آن بهعنوان رابط کاربری یادکرد.
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 .5درگیری و فعالیت فراگیران ۶:بیشتر مربیان و مدرسان دورههای آموزشی الکترونیکی تأکید دارند که برای
یادگیری اثربخش الزم است تا یادگیرندگان در فرایند یادگیری فعال باشند و مفاهیم موردنیاز خود را از اطالعات در
دسترس بسازند (.)Husin et al, 2009

سؤال دوم پژوهش :ابعاد چابکی یادگیری کدام است؟

چابکی یادگیری یک مفهوم چندوجهی است که با طیف وسیعی از رفتارها قابل ادراک است .یادگیرندگان چابک،
رفتارهای اشتیاق به یادگیری ،جستجوی فعاالنه چالشها ،تجربیات جدید و بازخورد از خود نشان میدهند .عالوه بر
این ،یک یادگیرنده چابک ،باید بتواند به طور مؤثر اطالعات مربوطه را دریافت و پردازش کند ،ایدههای جدید را با
دیدگاههای قبلی ادغام کند و روشهای جدید انجام کارها را آزمایش کند ).)Hoff and Smith, 2020
لومباردو و آیچینگر ( ۴ )2۰۰۰عامل برای چابکی یادگیری شناسایی کردند که عبارتاند از:
 .۱چابکی فردی 7:افرادی که خود را بهخوبی میشناسند ،از تجربیات یاد میگیرند ،با دیگران رفتار سازنده دارند و در
برابر فشارهای تغییر خونسرد و انعطافپذیر هستند .2 .چابکی نتایج ۸:افرادی که در شرایط سخت به نتایج دست
مییابند ،دیگران را برای عملکرد باالتر از حد نرمال ترغیب میکنند .۳ .چابکی ذهنی ۹:افرادی که از دیدگاهی تازه به
مشکالت فکر میکنند و بهسهولت با پیچیدگی ،ابهام و توضیح افکار خود برای دیگران کنار میآیند .۴ .چابکی
تغییر۱۰:افرادی که کنجکاو هستند ،عالقه زیادی به ایدهها دارند ،دوست دارند موارد تجربی را آزمایش کنند و در
فعالیتهای مهارت سازی شرکت کنند (.)Lombardo and Eichinger, 2000

سؤال سوم پژوهش :عناصر طراحی آموزش الکترونیکی چه نقشی در چابکی یادگیری کارکنان سازمانی دارد؟

-1نقش محتوا در چابکی یادگیری :محتوای آموزش الکترونیکی زمانی مؤثر خواهد بود که بتواند درک فراگیران را
افزایش داده و دیدگاه آنها را تغییر دهد .ازاینرو محتوای باکیفیت در آموزش الکترونیکی نقش مهمی در چابکی
یادگیری دارد .محتوای الکترونیکی ،چابک ی ذهنی افراد را افزایش خواهد داد ،از این نظر که یک محتوای غنی و
استاندارد میتواند دیدگاهی تازه به کارکنان بدهد (.)Saputra et al, 2020
-2نقش تعامل در چابکی یادگیری :تعامل برای موفقیت در آموزش الکترونیکی اهمیت حیاتی دارد .بایستی طراحی
محتوا مبتنی بر اصول تعامل در آموزش باشد که یادگیرندگان الکترونیکی باتوجهبه تعامالتی که بامحتوا دارند
یادگیری چابکی را تجربه نمایند.
6
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-3نقش بازخورد در چابکی یادگیری :محیط برخط فرصتهای زیادی را برای بازخورد فراهم میکند .ارزش بازخورد
مؤثر در آموزش الکترونیکی که فراگیران بیشتر به خود متکی هستند ،بیشتر است .یادگیری در آموزش الکترونیکی
خود هدایتشونده است و بدون بازخورد مؤثر ،یادگیری دشوارتر میشود (.)Steele and Holbeck, 2018
-4نقش طراحی میانجی (رابط کاربری) در چابکی یادگیری :چابکی فردی ،چابکی نتایج ،چابکی ذهنی و چابکی
تغییر در آموزش الکترونیکی بر اساس خالقیت و ابداعات در طراحی رابط کاربری اثربخش اتفاق خواهد افتاد.
درصورتیکه رابط کاربری مناسب و مطلوبی طراحی نشود و پاسخگوی ارتباط کاربران با نرمافزارهای کاربردی و
محتوای دوره آموزشی نباشد یادگیری چابک امکانپذیر نخواهد بود.
-5نقش فعالیت یادگیرندگان در چابکی یادگیری :باتوجهبه ماهیت آموزش الکترونیکی ،یکی از ضروریات آن،
فعالیت ،کوشش و درگیرشدن افراد شرکتکننده در برنامه آموزشی است .بدون درگیرشدن در دوره آموزشی،
محتوای آموزشی و فعالیت در مطالعه ،انجام تمرین و پروژه یادگیری اتفاق نمیافتد.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
باتوجهبه پیچیدگی مشاغل سازمانی ،تغییرات مداوم سازمانها با ورود فناوریهای جدید ،سازمانها نیاز به کارکنانی
چابک از نظر یادگیری دارند تا بتوانند بهسرعت به یادگیری تجربههای جدید پرداخته و در مقابل تغییرات
انعطافپذیر بوده و خود را با شرایط جدید وفق دهند .عدم سازگاری و انطباق با شرایط جدید ،هزینههای زیادی را
برای سازمانها به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین سازمانهایی که بتوانند کارکنانی با ویژگی چابکی در یادگیری داشته
باشند میتوانند در عرصه رقابتی موفقتر عمل نمایند .این امر در شرایطی رقم خواهد خورد که سازمان به آموزش و
بهسازی مداوم کارکنان پرداخته و با طراحی دورههای آموزشی اثربخش و بهویژه دورههای آموزشی الکترونیکی با
قابلیت دسترسی در هر زمان و هر مکان کارکنان را به سمت دستیابی بهچابکی یادگیری رهنمون نماید.
الزم است سازمانها در برنامهریزی برای آموزش منابع انسانی خود به راهبردها ،شرایط و اقداماتی که ایجادکننده
چابکی یادگیری است توجه نمایند .برنامههای آموزشی الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی آموزش الکترونیکی و
عناصر چابک ی یادگیری طراحی نموده و در تدوین و تولید محتوای غنی و باکیفیت ،تعامل اثربخش ،رابط کاربری
آسان و کاربرمحور ،بازخورد و فعالیت فراگیران به ویژگیهای چابکی فردی ،چابکی ذهنی ،چابکی نتایج و چابکی
تغییر ،توجه شود .طراحی آموزشی چابک ،بهعنوان یک مفهوم جدید در سازمانها مفهومسازی شده و با تحقیقات
کیفی متعدد الگوهای مناسب بر اساس شرایط سازمانی برای آن طراحی شود تا پایهای برای طراحی آموزش
الکترونیکی اثربخش باشد.
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چکیده
یکی از الزامات مهم در حرک ت مستمر و موفق استفاده هدفمند از فناوری در نظام آموزشی ایجاد و توسعه رشتههای
علمی بهروز در زمینه رابطه فضای مجازی و تعلیموتربیت است .این پژوهش اقدامی در این زمینه است .هدف اصلی
پژوهش حاضر تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه تربیت و فضای
مجازی است و در این راستا پاسخ به سؤاالتی در مورد مشخصات کلی برنامه ،عناوین دروس ،سرفصل دروس این
دوره جز سؤاالت اصلی است  .پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی  -تحلیلی و
باتوجهبه هدف تحقیق ،از نوع تحقیقات کاربردی و توسعهای میباشد .از جمله مهمترین یافتههای تحقیق میتوان به
تدوین برنامه درسی گرایش تربیت و فضای مجازی در قالب  ۱2واحد دروس الزامی اصلی ۸ ،واحد دروس الزامی
پایه ۸ ،واحد درسی اختیاری و  ۴واحد پایاننامه تنظیم شده است .ضمن این که  ۶واحد دروس جبرانی برای
رشتههای غیرمرتبط پیشبینیشده است .عناوین و سرفصل دروس توسط نزدیک به  2۰نفر از صاحبنظران و
اساتید رشته تعلیموتربیت مورد اعتباربخشی قرار گرفته است .بهعنوان نتیجه کلی باید گفت رشته فلسفه
تعلیموتربیت باید با رویکرد مسئله محورانه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه حرکت کند تا سیاستگذاران و مجریان
ضرورت توسل و استمداد از فلسفه تعلیموتربیت را درک نموده و از آنان یاری بخواهند .یکی از حرکتهای مهم در
این زمینه ایجاد رشتهها و گرایشهای دانشگاهی با رویکرد مسئله محورانه و متناسب با پیشرفت و نیازهای جامعه
میباشد.
واژگان کلیدی :تعلیموتربیت ،فضای مجازی ،تدوین برنامه درسی ،کارشناسی ارشد ،فلسفه تعلیموتربیت ،گرایش
فلسفه تربیت و فضای مجازی
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بیان مسئله
اکنون که فضای مجازی با گستردگی و ویژگیهایی منحصربهفرد ،ارائه خدمات متنوع ارتباطی ،محتوایی و تجاری،
تمام شئون فردی و اجتماعی زندگی انسانها را تحتتأثیر قرارداده و فرصتهایی بینظیر و تهدیدهایی نرم و مخرب
را به همراه آورده است الزم است با یک نگاه همهجانبه و با استفاده از جدیدترین نظریات تربیتی روانشناسی و
فلسفی با موضوع نوپدید فضای مجازی و آسیبها و عوارض آن برخورد نماییم .فضای مجازی در عرصه
آموزشوپرورش وجود افرادی را میطلبد که ضمن برخورداری از دانستههای علوم تربیتی ،بر نظریهها و رویکردهای
فلسفی موجود در زمینهی فضای مجازی نی ز مسلط باشند تا بتوانند با استفاده از این دو ابزار وارد عرصهی تحقیق
شوند و با پژوهشهای پیگیر و مستمر خود ،مبانی و مسائل فضای مجازی در تعلیموتربیت را تبیین نمایند .در بعد
فلسفی میتوان گفت در واقع ظهور فضای مجازی ،فالسفه را در معرض موضوعات و مسائل جدیدی قرار داده و بر
چگونگی اندیشیدن آنها در مورد این مسائل اثرگذار بوده و حتی بازاندیشی و بازنگری در مفهومسازی دیدگاهها و
حتی واژگان را به دنبال داشته است .این اثرگذاری تااندازهای بوده است که برخی معتقدند که فلسفه دچار "گشت
رایانش" شده و این امر اشاره به شیوههایی دارد که فضای مجازی ،وجود جدیدی را وارد موضوعات سنتی فلسفی
کرده ،ابزارها و مفاهیم نوینی برای استدالل فلسفی فراهم آورده و پرسشهای نظری و عملی را ارائه کرده است که
نمیتواند بهآسانی با چهارچوبهای فلسفی سنتی موردتوجه قرار بگیرد (بری و سواکر .)2۰۰۹ ،مقام معظم رهبری
در ابالغ حکم اعضای جدید شورایعالی فضای مجازی در محور چهارم مأموریتهای شورایعالی فضای مجازی
"اهتمام ملی و همهجانبه و سرمایهگذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوریها و صنایع کامال پیشرفته و
رقابتی خصوصا با استفاده و ایجاد رشتههای نوین دانشگاهی و تربیت سرمایههای انسانی متعهد ،متخصص و کارآمد
موردنیاز در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری ،محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی بهویژه در برنامه
ششم توسعه و برنامهریزی ساالنه کشور" را خواستار شدند؛ لذا ایجاد رشتههای نوین دانشگاهی همانطور که در متن
ابالغیه مقام معظم رهبری نیز نمایان است یکی از مطالبات اصلی است و تدوین رشتهها و گرایشهای جدید همچون
گرایش فلسفه تربیت و فضای مجازی در این راستا اهمیت مضاعف مییابد؛ لذا باتوجهبه افزایش حساسیت جامعه
مخصوصا مسئولین و والدین به اثرات فضای مجازی و در جهت رصد تحوالت و برنامههای پیدا و پنهان فضای
مجازی ،و نیز افزایش سواد رسانهای جامعه ،واکنش سریع به تحوالت آن ،امکان و معرفی ظرفیت آن برای استفاده
بهینه از این فضا ،تربیت و آموزش افرادی توانمند در زمینه سواد رسانه که به ابعاد و اثرات فلسفی  -تربیتی فضای
مجازی آگاه باشند بهطوری ک ه ضمن استفاده از این فضا و فرصت فراهم شده ،در مواجهه با تهدیدها ،تحوالت و
اثرات منفی آن که امروزه بهعنوان یکی از معضالت اساسی کشور بهحساب میآید ،بهسرعت واکنش نشان دهند
ضروری است .این امر از طریق تربیت کارشناسان آشنا با این مقوله بهویژه از طریق نظام آموزش عالی ضروری
مینماید .هدف اصلی مقاله تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه
تربیت و فضای مجازی بوده است لذا حاصل این دوره ،تربیتِ افرادی خواهد بود که ضمن تسلط بر دروس علوم
تربیتی و مبانی اعتقادی اسالم و نیز دیدگاههای فلسفی و تربیتی مطرح در زمینه فضای مجازی میتوانند عالوه بر
تدریس مباحث نظری این رشته ،به تحقیق در این مباحث پرداخته؛ ضمن بررسی ،نقد و ارزیابی دیدگاههای مذکور،
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به استخراج ،تبیین فلسفه تربیت در فضای مجازی بپردازند و بهاینترتیب پاسخگوی بخشی از نیازها ،سؤاالت و
چالشهای فلسفه تربیت و فضای مجازی در دنیای امروز باشند .اکنون به نظر میرسد باید نهضت سواد رسانهای و
فضای مجازی در دستور کارآموزش و پرورش قرار گیرد و معلمان خودشان را برای این نهضت آماده کنند .

سؤاالت پژوهش
-۱مشخصات کلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیموتربیت گرایش تربیت و فضای مجازی چیست؟
اهداف برنامه درسی ضرورت و اهمیت ،توانمندیهای فارغالتحصیالن مشاغل قابل احراز ،ضوابط و شرایط پذیرش
دانشجو
-2عناوین دروس (اصلی ،پایه ،انتخابی ،جبرانی) دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه تربیت و
فضای مجازی کدام است؟
-۳سرفصل دروس ،ریز محتوا دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه تربیت و فضای مجازی چگونه
است؟ (اهداف درس ،نوع واحد (نظری ،عملی) ،زمان موردنیاز ،رئوس مطالب ،روشها و فنون تدریس ،روش ارزیابی و
سنجش ،منابع برای هر یک از عناوین دروس)
 -۴اعتبار دوره طراحی شده کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه تربیت و فضای مجازی از نظر
صاحبنظران چگونه است؟

روش(های) پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی  -تحلیلی و باتوجهبه هدف تحقیق ،از نوع
تحقیقات کاربردی و توسعهای میباشد .از سوی دیگر ،چنان چه رویکرد یا پارادایم زیربنایی پژوهش مدنظر باشد،
میتوان این پژوهش را نوعی پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) دانست که در بخش کیفی به بررسی و تحلیل تجارب
ملی و بینالمللی در موضوع مورد تحقیق (باتوجهبه اهداف تحقیق) و در بخش کمی با استفاده از چکلیست به
نظرسنجی از صاحبنظران داخلی دررابطهبا برنامه مدون شده پرداخته شده است .جامعه متنی که شامل کتب،
اسناد ،مقاالت ،مجالت ،متون و سایتهای اینترنتی در سطح ملی و بینالمللی در زمینه فلسفه تربیت و فضای
مجازی است در این تحقیق ابزارهای گوناگونی مانند مصاحبه ،چکلیست ارزیابی ،اسناد و مدارک؛ برای
بهدستآوردن دادهها استفاده شده است .باتوجهبه ماهیت پژوهش در پاسخ به سؤال اول ،دوم ،سوم و چهارم برای
جمعآوری اطالعات از برگههای فیش استفاده شده و فیشبرداری از منابع مرتبط با پژوهش صورتگرفته است .در
پاسخگویی به سؤال پنجم و اعتباریابی الگو که از روش گروه کانونی استفاده شد که با حضور صاحبنظران برنامه
درسی احصاء شدت به بررسی و نقد گذاشته شد .بهمنظور اعتبارسنجی برنامه درسی تدوین شده ،از دیدگاه
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صاحبنظران حوزههای مرتبط با موضوع است استفاده شده است .روش نیز نمونهگیری نیز ،نمونهگیری هدفمند
است که در تحقیقات کیفی متداول است و از نوع نمونهگیری زنجیرهای استفاده میشود .بدین ترتیب که بهمنظور
دستیابی به افراد نمونه با افراد مطلع مشورت میشود تا آنها موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند (گال ،بورگ و
گال )۱۳۸۴ ،که در نهایت بیست نفر از متخصصان و اساتید رشته علوم تربیتی صاحبنظران حوزه فناوری اطالعات
در دانشگاه شاهد ،دانشگاه تربیتمدرس ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه امام حسین (ع) ،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه فرهنگیان ،پژوهشکده تعلیموتربیت قسمتهای مختلف پژوهش نظرخواهی
و مصاحبه شده است .اسامی این افراد به شرح ذیل است.

یافتهها
در پاسخ به سؤال یک تحقیق یعنی مشخصات کلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیموتربیت
گرایش تربیت و فضای مجازی چیست؟ یافتهها بهقرار زیر است:
اهداف کلی

_ تربیت افرادی با توانایی تحقیق و تدریس در زمینه مباحث نظری ،تجربی و کاربردی فلسفه تربیت و فضای مجازی
_ ارتقاء تواناییهای مهارتی و سواد اینترنتی دانشجویان و بهمنظور تزریق کادر مجرب و توانمند در حوزه سواد فضای
مجازی در نظام آموزش
اهداف تفصیلی دوره

 .۱ارتقاء سطح سواد و دانش فضای مجازی در حوزه فلسفه تعلیموتربیت و تحلیل نقش فلسفه فضای مجازی در
نظام تعلیموتربیت
 .2جریانسازی گفتمان سواد فضای مجازی مبتنی بر آموزههای ایرانی  -اسالمی و تبیین راهکارهای تعمیق تربیت
اسالمی از طریق فضای مجازی
 .۳تربیت فعاالن عرصه سواد فضای مجازی در حوزه تعلیموتربیت در سطح ملی
 .۴انسجامبخشی به کلیه فعاالن عرصه سواد فضای مجازی در حوزه تعلیموتربیت
 .5فرهنگسازی و نظامبخشی به محتوای قابل عرصه در فضای مجازی و در زمینه تعلیموتربیت
 .۶ارائه خدمات مشاوره به آسیبدیدگان از فضای مجازی بهویژه دانشآموزان و والدین آنها
 .7انجام پروژههای و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه پیشگیری و درمان حوزه فضای مجازی
 .۸توانمندی در تدریس و ارائه کارگاه برای خانوادهها
 .۹تبیین فرصتها و چالشهای فرا روی تربیت اسالمی در فضای مجازی و توانایی تحلیل چالشها در فضای
مجازی
 .۱۰آشنایی با فلسفه و مباحث نظری در زمینه فلسفه تربیت و فضای مجازی
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 .۱۱آشنایی با دیدگاههای مهم صاحبنظران گذشته و حال در زمینه فلسفه تربیت و فضای مجازی
 .۱2توانایی مقایسه ،نقد و ارزیابی دیدگاههای مطرح در زمینه فلسفه تربیت و فضای مجازی
ارزشها و باورهای برنامه:

در این برنامه بر ارزشهای زیر تأکید میشود:
 فرهنگ غنی تعلیموتربیت اسالمی  -ایرانی ارتقای آموزش در عرصه فضای مجازی بهمنظور ارتقای سالمت اخالقی و اجتماعی جامعه بهکارگیری مبانی اخالق حرفهای و اسالمی در عرصه فضای مجازی کمک به شکلگیری فضای مجازی پاک ترویج هنجارها ،ارزشها و سبک زندگی اسالمی ایرانی ممانعت از رخنهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای مجازی مقابله مؤثر با جنگ نرم و تهاجم همهجانبه فرهنگی ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازیتوانمندیهای مورد انتظار دانشآموختگان:

توانمندیهای آموزشی :برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی برای معلمان و اولیای در زمینه فضای مجازی،
مهارتهای پایه در طراحی مواد آموزشی و چند رسانه ،مهارتهای پایه در تدریس اثربخش ،نقد فضای مجازی
موجود ،مشاوره آموزشی در زمینه فضای مجازی برای مؤسسات ،ارائه مشاوره تخصصی به مسئولین و دستاندرکاران
امر آموزش در سطح مدرسه ،دانشگاه و سایر مؤسسات ،برقراری ارتباط مؤثر حرفهای و...
توانمندیهای پژوهشی :طراحی و انجام پژوهشهای در زمینه فضای مجازی ،نیازسنجی آموزشی و پژوهشی در
عرصه فضای مجازی ،شناسایی آسیبهای فضای آموزشی ،ارائه طرحهای ارزشیابی برنامههای فضای مجازی به
مسئولین آموزشی ،مشارکت و کمک در برنامههای ارزیابی بخشها و واحدهای آموزشی مرتبط با فضای مجازی و...
توانمندیهای فناورانه :تسلط به مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات ،کار با رایانه و نرمافزارهای مرتبط با تولید
محتوای الکترونیکی ،مسلط به فضای مجازی و مباحث مربوط به سواد رسانهای ،کاربرد شبکههای اجتماعی و
نرمافزارهای مرتبط در آموزش و تربیت و...
شرایط پذیرش و طول دوره

دانشپژوهان این دوره از بین افرادی گزینش میشوند که دورهی کارشناسی را با موفقیت گذراندهاند.
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ازاینرو شرایط پذیرش در این دوره عبارتاند از:
_ ارائهی مدرک کارشناسی در رشتههای مختلف
_ برخورداری از صالحیتهای اخالقی ،توانایی فکری و عالئق متناسب با رشته و گرایش
طول دوره

مدت تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد فلسفه آموزشوپرورش با گرایش فلسفه تربیت و فضای مجازی حداکثر دو
سال تحصیلی خواهد بود که یک سال و نیم آن یعنی سه ترم درسی دانشپژوهان به گذراندن واحدهای درسی
مربوطه خواهند پرداخت و پس از آن در طی شش ماه به تهیه و تدوین پایاننامه کارشناسی ارشد و دفاع از آن اقدام
خواهند کرد.
بازار کار

در حال حاضر فارغالتحصیالن این گرایش در درجه اول جذب آموزشوپرورش میشوند .تعدادی نیز در
پژوهشکدههای حوزه علومانسانی فعالیت میکنند.

دررابطهبا سؤال دوم تحقیق یعنی عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه تربیت

و فضای مجازی کدام است؟ یافتهها به شرح زیر است:

دروس الزامی گرایشی (اصلی)

 12واحد

دروس الزامی مشترک (پایه)

 8واحد

دروس اختیاری

 8واحد

پایاننامه

 4واحد

جمع  32واحد
دروس جبرانی
(برای رشتههای غیرمرتبط)
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 6واحد

دروس الزامی گرایشی (اصلی)  12-واحد
ردیف

نام درس

پیشنیاز/هم

تعداد ساعات
واحد

نظری عملی جمع نیاز

1

فلسفه فناوری اطالعات و ارتباطات در تعلیموتربیت

2

32

2

کاربرد فناوریهای نوین در تعلیموتربیت

2

32

3

آسیبشناسی فضای مجازی در تعلیموتربیت

2

32

4

پیشگیری و مقابله با آسیبهای فضای مجازی در تعلیموتربیت

2

32

5

اخالق در فضای مجازی

2

32

6

تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی

2

16

جمع

دارد
دارد

16

12

دروس الزامی مشترک (پایه) –  8واحد
ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سواد رسانهای در فضای مجازی

2

32

2

مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

2

32

3

خانواده ،سبک زندگی و فضای مجازی

2

32

4

روش پژوهش در فضای مجازی

2

32

پیشنیاز/هم نیاز

ساعات
نظری عملی

جمع

جمع

8

دروس اختیاری  12 -واحد
(دانشجو موظف هست  ۸واحد را از بین دروس اختیاری را بگذراند)
ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آموزش مجازی

2

32

2

یادگیری مبتنی بر تلفن همراه

2

32

3

مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICDL

2

16

4

شبکههای اجتماعی و تعلیموتربیت

2

32

5

هویت در فضای مجازی

2

32

6

امنیت در فضای مجازی

2

32

پیشنیاز/هم نیاز

ساعات
نظری عملی

12

جمع
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16

جمع

دروس جبرانی –  8واحد
(دانشجویانی که از رشتههای غیرمرتبط وارد این رشته میشوند باید دروس جبرانی را سپری نمایند)
ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کلیات فلسفه

2

32

2

اصول و فلسفه تعلیموتربیت

2

32

3

تاریخ آموزشوپرورش در اسالم و ایران

2

32

4

کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی

2

16

پیشنیاز/هم نیاز

ساعات
نظری عملی

جمع

جمع

16

8

سرفصل دروس ،ریز محتوا و استانداردهای آموزشی دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیموتربیت گرایش فلسفه تربیت
و فضای مجازی در قالب هر واحد درسی به تفکیک پیشبینی شده است که به علت طوالنی بودن از آوردن آن
صرفنظر شده است .نمونهای در پیوست آمده است

نتیجهگیری
آنچه در فضای فعلی درک میشود این است ک ه در مرحله اول سیاستگذاران و در مرحله دوم مجریان آموزشی و
تربیتی اعتقادی به کارایی رشته فلسفه تعلیموتربیت در جامعه ندارند و آنچنان که الزم است از فارغالتحصیالن این
رشته و کارایی آنها استفاده نمیکنند .البته این رویه چندان هم نادرست به نظر نمیرسد زیرا فلسفه تعلیموتربیت
همان رویه  ۳۰سال پیش را دنبال میکند و بهنوعی دچار روزمرگی در جامعهای شده است .به نظر میرسد رشته
فلسفه تعلیموتربیت باید با رویکرد مسئله محورانه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه حرکت کند تا سیاستگذاران و
مجریان ضرورت توسل و استمداد از فلسفه تعلیموتربیت را درک نموده و از آنان یاری بخواهند .یکی از حرکتهای
مهم در این زمینه ایجاد رشتهها و گرایشهای دانشگاهی با رویکرد مسئله محورانه و متناسب با پیشرفت و نیازهای
جامعه میباشد .ازآنجاییکه فضای مجازی امتداد فضای واقعی تلقی میشود و در جامعه فعلی تحوالت شگرفی
خصوصا در تعلیموتربیت ایجاد نموده به نظر میرسد ایجاد رشتهها و گرایشهای دانشگاهی مرتبط با این موضوع
بتواند از چالشهای پیشروی جامعه بکاهد.

منابع
بیش از دویست منبع داخلی و خارجی در تدوین برنامه درسی و بهویژه تنظیم سر فصلهای این رشته مورداستفاده
قرار گرفته است.
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پیوست
نمونهای از یکی از سرفصلهای تهیه شده

عنوان درس :تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی
Creating educational content in cyberspace

چارچوب سرفصل درسها

هدف کلی درس:
آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مبانی و اصول تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی
کاربرد نرمافزارهای تولید ،ویرایش و تبدیل چند رسانه برای تولید محتوای تربیتی در فضای مجازی

رئوس مطالب:
 -1محتوای الکترونیکی یا نرمافزار آموزشی و تربیتی
مفاهیم اولیه محتوای الکترونیکی
انواع محتوای الکترونیکی
مزایای محتوای الکترونیکی
عناصر محتوای الکترونیکی
آشنایی مقدماتی با نرمافزارهای تولید محتوای الکترونیکی ( Auto Play Media Studio-Adobe Captivate-Multimedia
)Builder-Storyline-Geo Gebra ,..
استانداردهای و مالکهای تولید محتوای الکترونیکی
اصول تولید محتوای الکترونیکی در فضای مجازی
 -2آشنایی و کاربرد ابزارهای تولید و ویرایش فیلم با محوریت محتوای تربیتی در فضای مجازی
کلیاتی در مورد تولید فیلمهای آموزشی (تولید فیلم آموزشی بهصورت سختافزاری و نرمافزاری)
معرفی و کاربرد نرمافزارهای ویرایش فیلم ()Editor
معرفی و کاربرد نرمافزارهای مبدل ()Convertor
معرفی و کاربرد نرمافزار ()Camtasia Studio
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معرفی و کاربرد نرمافزار ( )Voice Narrationصدای گوینده و دوربین
 -3آشنایی و کاربرد ابزارهای تولید و ویرایش تصویر با محوریت محتوای تربیتی در فضای مجازی
تصاویر آموزشی و ویژگیهای آن
ابزارهای تولید و ویرایش تصاویر
آموزش تصویربرداری با ابزار ()Snipping tool
آموزش تصویربرداری با ابزار ()Snagit 13
ابزار ()Screenshot Word
معرفی و کاربرد نرمافزار ()FotoMix
تولید تصاویر متحرک ()Gif
معرفی و کاربرد نرمافزار ()Ulead Gif Animator
 -4آشنایی و کاربرد ابزارهای تولید و ویرایش صدا با محوریت محتوای تربیتی در فضای مجازی
صدا و ویژگیهای آن در آموزش
نرمافزارهای ضبط و پخش و ویرایش صدا
تنظیمات سختافزاری و نرمافزاری صدا
آموزش ضبط صدا با ()Sound Recorder
معرفی و کاربرد نرمافزار مبدل صوتی ()AVS Audio Convertor
آموزش ()Sound Forge
معرفی و کاربرد نرمافزار ویرایش صدا ()AV Audio Editor
 -5آشنایی و کاربرد ابزارهای تولید و ویرایش متن با محوریت محتوای تربیتی در فضای مجازی
ویژگی متنهای آموزشی
نرمافزارهای تولید و ویرایش متن
روشهای تبدیل فایلهای  Wordبه  Pdfو بر عکس
آموزش نرمافزار Foxit Advanced PDF Editor
معرفی و کاربرد نرمافزار ()Leomoon Persian
 -6آشنایی و کاربرد ابزارهای تولید و ویرایش انیمیشن (پویانمایی) با محوریت محتوای تربیتی در فضای مجازی
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انیمیشن و ویژگیهای ساخت انیمیشنهای آموزشی
ابزارهای تولید و ویرایش انیمیشن
آموزش نرمافزار Adobe Flash Professional CS6
روشهای مقدماتی ساخت انیمیشن
معرفی نرمافزار Sothink SWF Easy
آموزش نرمافزار SWF Decompile Expert
 -7آشنایی و کاربرد ابزارهای طراحی و ساخت آزمون با محوریت محتوای تربیتی در فضای مجازی
تعریف آزمون و انواع آن
دستهبندی انواع سؤاالت آموزشی و قواعد تهیه آنها
ابزارهای تولید آزمونهای الکترونیکی
آموزش نرمافزار Wondershare Quizcreator
 -8ترکیببندی عناصر چندرسانهای
اصول و روشهای طراحی چندرسانهای
نقشه تولید محصول
ترکیببندی آغازین و ابزارهای ترکیببندی
آموزش مقدماتی نرمافزار AutoPlay Media Studio
آموزش مقدماتی نرمافزار Multimedia Builder

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

میانترم

آزمونهای نهایی
عملکردی

نوشتاری
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پروژه
دارد

منابع پیشنهادی:
اصـــلی

بادله ،علیرضا؛ عباسی ،سیف اله ( ،)۱۳۹۳تولید محتوای الکترونیکی (نرمافزار آموزشی) :استانداردها ،ابزارها و
نرمافزارها ،ناشر :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
مخبریان ،محمد ( ، )۱۳۹۶مبانی نظری و عملی تولید محتوای الکترونیکی (نرمافزار آموزشی)  ،ناشر :حبلهرود
مرادی ،ندا؛ الفتی؛ محسن ( )۱۳۹7استانداردهای تولید محتوای آموزشی الکترونیکی ،ناشر :درج سخن
شیرازی نژاد ،الهام ( )۱۳۹5آموزش تولید محتوای الکترونیکی :آموزش کار با آتوپلی مدیا استادیو ،ناشر :آال قلم
مهرورز ،مهرانگیز ( )۱۳۹۱تولید محتوای الکترونیکی با  ، Multimedia builderناشر :دریای سخن

فـــــرعی

موسوی ،سید ایرج ( )۱۳۸۹آموزش تولید محتوای الکترونیکی :مراحل تولید نرمافزار سازماندهی و ارائه یک پروژه
الکترونیکی ،ناشر :آوای مسیح
گمرکی ،علیرضا ( )۱۳۹۶آموزش آسان تولید محتوای الکترونیکی ،ناشر :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

لعلحقانی ،مصطفی؛ جمالی ،علی؛ صادقیدربادام ،مجید ( )۱۳۹7راه و روش اصولی تولید محتوای الکترونیکی حرفهای،
ناشر :در قلم

کشاورزی ،علی؛ شریفیپور ،زهرا؛ کشاورزی ،محمد؛ شریفیپور؛ پریسا ( )۱۳۹7تولید محتوای الکترونیکی (مبانی و
استانداردها) ،ناشر :میعاد اندیشه
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تحلیلی از بیگانگی بهمثابه هدف تربیت در فضای مجازی :از خودپیروی تا خود
حکومتمندی
مرضیه عالی
استادیار گروه فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه تهران.
m.aali@ut.ac.ir

چکیده
خودپیروی بهمثابه هدف تربیت ،مفهومی پرکاربرد در دیدگاههای تربیتی است .از منظر ریشهشناسی این مفهوم
برگرفته از اتونوموس1یونانی است که «قوانین خود را داشتن» معنا شده است (واژهنامههای آکسفورد .)2۰۱5 ،از
نظر بسیاری از صاحبنظران تربیتی مانند کاالن)۱۹۸۸(2؛ دیردن)۱۹75(3؛ گاتمن)۱۹۹۹(4؛ کر )2۰۰2(5و رالز
( )۱۹۸۰خود پیرو بودن بهعنوان هدف تربیت طرح شده است و همین باعث شده است که صاحبنظران تربیتی
توجه خاصی به این مفهوم داشته و از نظرگاههای مختلف آن را مورد نقدوتحلیل قرار دهند .بهعنوانمثال ،مدرسه
خود پیرو ،معلم خود پیرو که عموما در قالب دوگانه محدودیت  -آزادی درک میشود (ورمکه و هاستفالت .)2۰۱۴،با
توسعه فضای مجازی و تبدیلشدن این فضا به بستری آموزشی خودپیروی بهمثابه هدف بهصورت جدیتر از سوی
صاحبنظران طرح شده است (واندن و همکاران )2۰2۰ ،و ازاینجهت نیازمند تأملی دوباره است زیرا ازیکطرف
تکنولوژیهای نوین اطالعاتی و ارتباطی امکان خودپیروی را در این فضا بیشتر از گذشته فراهم میکند و حتی
بهعنوان وجه ممیز بهکارگیری و استفاده از این فضا است این در حالی است که فضای مجازی کاربران را به سمت
جذابیتها و مسیرهای ازپیشطراحیشدهای جهت میدهد که خود نوعی تناقض در ایجاد خودپیروی است بررسی
ابعاد این تناقض و تحلیل آن بهعنوان هدف تربیت مسئلهای است که این مقاله بدان میپردازد.
کلمات کلیدی :خودپیروی ،خود حکومتمندی ،بیگانگی

1- autonomous
2- Callan
3- Dearden
4- Gutmann
5- Kerr
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معنا و مفهوم خودپیروی
خودپیروی همواره موضوعی مورد مناقشه در دیدگاه فالسفه تربیتی بوده است و در معانی مختلفی بهکاررفته است
در میان نظریهپردازان عرصه فلسفه تعلیموتربیت دیردن از جمله افرادی است که برای اولینبار بهطورجدی به این
مفهوم از منظر هدف تربیت پرداخته است .او در مقالهای با عنوان "خودپیروی و تعلیموتربیت" که به یکی از مقاالت
پر ارجاع نیز تبدیل شده است ،تعریفی از خودپیروی به شرح زیر ارائه میکند :یک شخص تا حدی خود پیرو است
که آنچه دربارهی حوزههای مهم زندگی خود میاندیشد و اعمال و رفتارهای او با دیدگاههایش قابل توضیح است.
توضیح اینکه انتخابها ،تعمقها ،تصمیمگیریها ،تأمالت ،قضاوتها ،برنامهریزیها یا استداللهای خود به اعمالش
شکل میدهد و نه دیگران .دیردن این پرسش را مطرح میکند که آیا در چنین شرایطی که فشار اجتماعی فرد را
احاطه میکند آیا امکان خودپیروی وجود دارد؟ اگرچه تالش دیردن بر این است تا تفاوت بین آزادی و خودپیروی را
توضیح دهد ،اما در این مثال و توضیحاتی که ارائه میکند به نظر میرسد بیشتر بر آزادی منفی یا خودپیروی به
معنای استقالل از محدودیت۶متوسل میشود.
کانت برای حل این مشکل اساس خودپیروی را بر قوانین اخالقی خود قانونمندی7میگذارد که در آن شرط الزم
برای خودپیروی نوعی خودشناسی۸است .با لحاظ این شرط کانتی ،تعمق یا قضاوت بهتنهایی به معنای مستقل بودن
نیست و خودکنترلی نیز ناکافی است .همانطور که اشاره شد ،مجرمان میتوانند در انجام جنایات خود کامال تعمق
کرده و خودکنترل باشند اما آیا این حالت میتواند آرمان تربیت باشد .پس از دیردن ،کاالن ( )۱۹۹۸مفهوم
خودپیروی را بهمثابه هدف تربیت از منظر عالیق دانشآموزان و راهبری استعدادها مورد نقد قرار میدهد .از منظر
کاالن بین پیگیری عالقه و ایجاد عالقه تمایز است .وقتی کودکان عالیق خود را دنبال میکنند ،مثال ،در نقاشی با یا
بازیهای رایانهای یا تماشای تلویزیون ،معموال لذتهای خود را دنبال میکنند و این میتواند نوعی خودپیروی
محسوب شود .اما آیا عالیق صرفا همان لذتهایی است که کودکان احساس میکنند و پیگیری میکنند یا ایجاد
عالیق جدید هم در فرآیند تربیت دارای ارزش است و اگر چنین شود در دایره شمول خودپیروی قرار میگیرد .از
طرفی دیگر برای ایجاد عالقه باید رشد یک عالقه شامل یک قضاوت ارزشی عمیق و مثبت در مورد اولویت و شناخت
راهی است که زندگی فرد را غنی سازد" .رشد یک عالقه به معنای درک عمیقتر ابژهی آن و همچنین تمایل به
درک است" .با نظر به این چالش فینبرگ ( ،)۱۹۸۰بر این باور است که انتخابهای آزاد بچهها ممکن است به نفع
آنها نباشد ،بنابراین برای محافظت از خوشبختی آینده آنها و "حق داشتن آیندهای آزاد"  ،انتخابهای آنها باید با
نظر به مصلحتهای تربیتی محدود شود .او این فرض را مدنظر قرار میدهد که اگر ما به فرزندان این آزادی را
میدادیم که از مدرسه صرفنظر کنند یا از انجام کارهای چالشبرانگیز خودداری کنند ،بسیاری از آنها مقاومت
چندانی نمیکردند و اینگونه آنها از سیاستهایی که آزادی بیشتری را به همراه دارد ،کمتر بهره میبردند .فینبرگ
همچنین خاطرنشان میکند که اگر افراد از گزینههای دیگری که برای آنها باز است یا از پیامدهای انتخابهایی که
6- independence
7- self-legislated
8- independence
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انجام میدهند آگاه نباشند ،انتخابهای آنها حقیقتا آزادانه نیست؛ بنابراین آزادی کودکان بدون آگاهی از انتخابهای
ممکن و پیامدهای آن امکانپذیر نمیباشد.

نقد خودپیروی بهمثابه هدف تربیت در فضای مجازی
در دهههای اخیر فناوریهای ارتباطی فرآیندهای آموزش را دچار تغییروتحول کرده است و همین تحوالت موج
جدیدی از دیدگاهها درباره اهمیت خودپیروی را در زندگی روزمره به طور قابلمالحظهای طرح نموده است کاستل و
همکاران ( )2۰۰۹و آردیول و همکاران ( .)2۰۱۸با ورود فناوریها به عرصههای مختلف زندگی افراد میتوانند
نقشهای اجتماعی خود را انجام داده ،شبکههای اجتماعی خود را مدیریت کنند و به اطالعات و خدمات موردنیاز در
هرکجا و در هر زمان دسترسی داشته باشند .اما در این فرآیند پارادوکسی هم نهفته است و آن اینکه اگرچه
فناوریها همهجا میتواند از خودپیروی پشتیبانی کند و خودپیروی ما را افزایش دهد اما از طرفی دیگر همین
فناوریها کنترل مستقیمی بر افکار و رفتارهای ما دارد و این یعنی ،خودپیروی ما به چالش کشیده میشود .ایال
( )2۰۱۴فناوریهای نوین همچنین با کنترل افکار و رفتارها به روش غیرمستقیمتری ،خودپیروی را به چالش
میکشند .سیمکارت بهعنوان یک "آدرس تلفن همراه" عمل میکند افراد قابل ردیابی و ردیابی (ثریفت.)2۰۰۴،
درحالیکه این زیرساختها برای برقراری ارتباط فوری ،عمل و پاسخ به فرد آزادی میدهد ،این انتظار را هم ایجاد
میکند که افراد همهجا و همهوقت پاسخگو باشند و اینگونه مفهوم مسئولیتپذیری را در تمامی عرصههای زندگی
شخصی و خصوصی گسترده است( .لینگ )2۰۱7،که البته گاه افراد این انتظارات را با خودداری از اتصال ،محدود و
کنترل میکنند اما در همین هنگام هم آنها با فشار برای دردسترسبودن و پاسخگویی خود روبرو هستند؛ بنابراین
شاید بتوان خودپیروی را بهعنوان یک هدف برای تربیت در نظر گرفت اما در فضای مجازی این هدف به دلیل
ساختار تکنولوژیهای نوین و مفروضههای آن فرد را در موقعیتی پارادوکسیکال قرار میدهد که در آن نهتنها فرد
خود پیرو نیست بلکه با شرایطی مواجه میشود که اگرچه به تصور خودش خود پیرو آزادانه تصمیم میگیرد اما در
مسیر از قبل تعیین شده توسط فناوریها و رسانهها حرکت میکند.

نتیجهگیری :تربیت بیگانه در فضای مجازی
از منظر فوکو بیگانه فردی است که در نظم موجود نمیگنجد و در شبک ه قدرت ،فردیت و تشخیص حقیقت بدون
هیچ محدودیتی میتواند عکسالعمل نشان دهد .شخصی که خیلی سریع ذهن خود را از حوادث مثل تفکر درباره
معیارهای بهنجاری و نرمال بودن پاک میکند و میتواند منتقدانه در حال ،حضور داشته باشد و مشروعیت
ساختارهای دیسیپلینی حاکم بر زندگی را زیر سؤال ببرد .او هرگونه ضرورتهای اجتماعی را از قوه تشخیص خود
پاک میکند و درعینحال میتواند تصمیم بگیرد در جامعه حاضر باشد یا نه؟ بااینوصف هدف تربیت در فضای
مجازی نه مراقبت از لذتهای جسمانی و هوسهای پیرامونی بلکه تأمل در نظم ساختارها و نقد آنهاست و خالل این
فرآیند دستیابی بهنوعی متفاوت از خودپیروی است که از شناخت نظام حقیقت و ساختارهای قدرت و نقد مشروعیت
آن حاصل شده است .اما ازآنجاکه از منظر روابط قدرت  -دانش در اندیشه فوکو زبان بستر سوژه سازیهای مدرن و
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تعیین بهنجارها و نرمالها و تعریف بیگانه از خودی است این فرآیند از زبان آغاز میشود و به طور هم زمان میتواند
 غلبه قابلتوجهی را. بهویژه لغات طوری که ما آنها را استفاده میکنیم.هم باعث آزادی و هم سبب محدودیت شود
 ما محیط اطرافمان را درک میکنیم و تغییر میدهیم و به.روی ما دارند فشاری که گاهی غیرقابلکنترل هستند
 غلبه زبان چنان گسترده است که ما از ابتدای زندگی با.طور هم زمان با استفاده از زبان آن را نامفهوم میکنیم
استفاده از زبان مادری و رسمی خود خودمان را تنها و جدا شده از دیگران درمییابیم و با تالش برای فهمیدن
 این فرآیند بیش از.مفاهیم حقیقت با واژگان آن را محدود میسازیم و بر اساس آن به رفتارهایمان نظم میدهیم
 فرد از جامعه جدا نمیشود و بلکه در درون جامعه است اما با آن بیگانه است و.آنکه نقادانه باشد خالقانه است
.بهنوعی به خلق خود دست میزند

منابع
Licoppe, C., & Smoreda, Z. (2005). Are social networks technologically embedded? Social
Networks, 27(4), 317–335. doi:10.1016/j.socnet.2004.11.001
Aalbers, G., McNally, R. J., Heeren, A., de Wit, S., & Fried, E. I. (2019). Social media and depression
symptoms: A network perspective. Journal of Experimental Psychology: General,
148(8), 1454–1462. doi:10.1037/xge0000528.supp
Bayer, J. B., & Campbell, S. W. (2012). Texting while driving on automatic: Considering the
frequency-independent side of habit. Computers in Human Behavior, 28(6), 2083–2090.
doi:10.1016/j.chb.2012.06.012
Thrift, N. (2004). Remembering the technological unconscious by foregrounding knowledges
of position. Environment and Planning D: Society and Space, 22(1), 175–190. doi:
10.1068/d321t
Vanden Abeele, M. M. P., Abels, M., & Hendrickson, A. T. (2020). Are parents less responsive to
young children when they are on their phones? A systematic naturalistic observation study.
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23(6), 363–370. doi:10.1089/cyber.2019.0472
Ling, R., & Lai, C. H. (2016). Microcoordination 2.0: Social coordination in the age of smartphones
and messaging apps. Journal of Communication, 66(5), 834–856. doi:10.1111/jcom.12251
Williams, J. (2018). Stand out of our light: Freedom and resistance in the attention economy.
Cambridge, England: Cambridge University Press
Callan, E. (1988). Autonomy and schooling. Kingston and Montreal: McGill-Queen's University Press.
Dearden, R. F. (1975). Autonomy and education. In R. F. Dearden, P. H. Hirst, & R. S. Peters (Eds.).
Education and reason: Part 3 of Education and the Development of Reason (p.58-75). London:
Routledge
and Kegan Paul.
Gutmann, A. (1999). Democratic education (Second ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kerr, D. (2002). Devoid of community: Examining conceptions of autonomy in education. Educational
Theory, 52(1), 13-25.
Erikson, E. (1963). Childhood and society (2nd ed.). New York: Norton
Feinberg, J. (1980). The child's right to an open future. In W. Aiken & H. LaFollette (Eds.). Whose
child?: Children's rights, parental authority, and state power . Totowa, New Jersey: Rowman and
Littlefield.

126

پدیدارشناسی معلم در پداگوژی مجازی
علی اصغرزاده * ،مرجان معصومی فرد
-۱دانشجوی دوره دکتری فلسفه تعلیموتربیت ،دانشگاه پیامنور تهران
 -2استادیار ،برنامهریزی آموزشی از راه دور ،دانشگاه پیامنور
alizaer09@gmail.com

چکیده
با ورود فناوری اطالعات در محیطهای یادگیری ،پرسشهای راهبردی برای چگونگی بهکارگیری آن در
پداگوژی فناورانه مطرح شد .همزمانی تلفیق «پداگوژی» و «تکنولوژی» در فضای شیوع بیماری کرونا،
تجربه زیسته تازهای را برای معلمان به وجود آورد .برای آشنایی با فرآیند آموزشی مجازی و نحوه تجربه
آنها در این فضا ۶۳ ،نفر از همکاران فرهنگی که در آموزش مجازی دروس مختلف فعالیت داشتند را
بهعنوان شرکتکننده انتخاب نمودیم .دادههای بهدستآمده را با روش تحلیل کیفی بررسی نموده و
مؤلفههای سازگار و ناسازگار با پداگوژی الکترونیکی را به دست آوردیم .نتایج حاصل از پژوهش نشان
میدهد در مقدمه آموزش مجازی ،مربیان و دانشآموزان توانستهاند زمینه مشارکت را فراهم نموده و روند
تعلیموتربیت را ادامه دهند .شناسایی موانع پیشروی دو عنصر «شخصیسازی و تولید منابع یادگیری و
فضای آموزشی» که از اهداف اصلی پداگوژی فناورانه است ،از دیگر نتایج مقاله است .تجربیات معلمان در
این بستر ،سیر روشنی از مقتضیات و موانع آموزش مجازی را ترسیم میکند که در قالب مدل مفهومی در
پایان ارائه شده است .شناخت عوامل زمینهساز و بازدارنده در فضای آموزشی موجود ،در آینده راهبردهای
برنامهریزی آموزشی را بهبود بخشیده و نتایج مؤثری را به دست خواهد آورد.
واژگان کلیدی :پدیدارشناسی ،معلم ،پداگوژی ،کرونا ،آموزش مجازی
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بیان مسئله
در بیشتر الگوهای آموزشی ،از جمله الگوی شریر و هانتر 1معلم با هدایت تجربیات به دانشآموزان فرصت تعامل با
یکدیگر و نیز تعامل بامحتوا را ایجاد میکند (فتحی واجارگاه .)۱۳۹۴ ،تغییر نگاه معلم محوری به فراگیر محور با
رویکرد تعاملی در بیشتر الگوهای درسی و پداگوژی های دنیا شاخص و چشمگیر است .اما معلم در جریان سه ضلعی
(معلم ،فراگیر و محتوای یادگیری) ،بهعنوان اعتبار دهنده فرآیند آموزشی ،نقش مهمی را ایفا مینماید.
با ورود فناوری اطالعات به دنیای تعلیموتربیت در شرایطی زیستی بحرانی کرونا ،در عین گسترش شرایط آموزشی،
نظم ارتباطی فرآیند یاددهی-یادگیری معلم و شاگرد بر هم زده شد و عوامل مختلفی بر آن اضافه شدند .از این رو
این پرسش راهبردی مطرح شده است که با تغییر اجباری سیستم آموزشی عادی و شرایط بیماری در جامعه چگونه
معلمان توانسته اند چرخه آموزشی را حفظ نمایند و در این تجربه زیسته جدید چه تجربه هایی را دارند؟ پاسخ به
این پرسش در درک این شرایط با پدیدارشناسی تجربه زیسته معلم در جریان تلفیق «پداگوژی»و«تکنولوژی»ممکن
می باشد .سه عامل اساسی پداگوژی مجازی«مشارکت،تولید و شخصی سازی»(فتحی واجارگاه ,جمالی تازه کند و
عارفی )۱۳۹5 ,با بهرهگیری از ابزارها و روشهایی که فناوری ایجاد کرده است ،ضمن افزایش سرعت در یادگیری،
شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقههای گوناگون فراهم آوردNorozi, Zandi, Mosa madani, ( .
)2008

سؤاالت پژوهش
در این مقاله در پی آن هستیم تا دریابیم :معلمان را در این زیست جهان همزمان با شرایط بیماری کرونا چه تجربه-
هایی دارند؟ و درک آنها از شرایط موجود چگونه است؟

چارچوب نظری
پدیدارشناسی2در واقع یک «عمل» است تا یک نظام (جمادی )۱۳۸5 ،و در آن ،رفتن به ریشههای اولیه تجربه
موردنظر است (باقری ،سجادیه و توسلی .)۱۳۸۹ ،اکثر چهرههای بنیانگذار پدیدارشناسی به لزوم تجدید فلسفه
بهعنوان یک پژوهش ریشهای که بر هیچ سنت تاریخی استوار نباشد تاکید دارند (رشیدیان )۱۳۸۴ ,از این رو انتخاب
افراد و بررسی تجربه آنها بدون معیار و شرایط خاص فکری معلم صورت پذیرفته است تا درگیر سوگیری نشود .عده
ای معتقدند در فهم زیست جهان باید تاثیر جهان بینی علمی بر آگاهیمان را دریابیم ) ،(Husserl, 1970و این
چیزی است که در هر تحلیل ادراک انسانی ،باید مورد توجه قرار گیرد.
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در نهایت میتوان گفت این روش بهمثابه رویکردی به پژوهش توصیفی است که میتواند گستره وسیعی از پدیده-
های تربیتی از جمله :چگونه معلمان یک درس ،کالسی را تجربه میکنند؟ را تحت پوشش قرارداد و به مدد مصاحبه
باز در روند جمعآوری اطالعات از مشارکتکنندگان ،حجم متنوعی از تجربههای آنها را به دست آورد (گال ،بورگ و
گال.)۱۳۹۴ ،
پداگوژی3فرآیندی نظامدار جهت اعتالی یادگیری است (فرمهینی فراهانی .)۱۳۹۴ ،ریشه پداگوژی در زبان فرانسه و
التین برگرفته از زادگاه آن در یونان باستان است که ترکیبی از « paidosکودک» « ago +هدایت» است
).(Mortimore, 1999
بهاینترتیب پداگوژی در معنای هدایت کودک ،هنر و علم تدریس به کار گرفته میشود .(clinton, 2011) .امروزه
در جوامع دانشبنیان و توسعهیافته ،آموزشهای الکترونیکی ،ارتباط بین فراگیران و نقش فعال متربیان در تولید
دانش و مشارکت با معلم را باعث شده ،و بازنگری در مفهوم پداگوژی را ضروری کرده است( .گوتیه ،تاردیف.)۱۳۹۹ ،
برنشتین 4در کتاب «از یادگیریها به دانشها» عنوان میکند« :در عصر رسانه الکترونیک جهانی شده به جامعه
پداگوژیزه شده (یا جامعه یادگیری)5نیاز است» (گوتیه ،تاردیف.)۱۳۹۹ ،

روش پژوهش
مقاله حاضر تلفیقی از پارادایم تفسیرگرایی و پدیدارشناسی را به کار گرفته است و محتوا را با استفاده از روش تحلیل
کیفی ،مورد بررسی قرارداده است .توصیف صریح و شناسائی پدیدهها ) (VanderStoep, 2008دو پرسش
اساسی :چه چیزی تجربه شده و چگونه است؟) (Moustakas, 1994را دنبال میکند .روششناسی مذکور به
کسب فهم عمیقتری از ماهیت و معانی تجارب روزانه معلم در زیست جهان آموزش مجازی در دوران بیماری کرونا،
کمک میکند .این رویکرد به گردآوری دادهها از اشخاصی که تجربهی آن موضوع را دارند ،پرداخته و به بسط و
ترکیبی توصیفی از جوهره و ماهیت تجربه میپردازد .با روش نمونهگیری غیراحتمالی و هدفمند از تعداد نمونههای
پژوهش ،در  ۶۳نفر به اشباع نظری ۶رسیدند .در این نظریه سه عنصر اصلی شخصیسازی ،مشارکت و تولید می-
توانستند نقش مربیان و دانشآموزان را در این فرآیند مشخصتر نموده و موجب تحول و گسترش فعالیتهای
آموزشی شوند( .فتحی واجارگاه ،جمالی تازه کند و عارفی)۱۳۹5 ،
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6.

تجزیهوتحلیل یافتهها
در جمعآوری دادهها از روش مصاحبه نیمه سازمانیافته با سؤاالت باز از شرکتکنندگان در زمینه چگونگی اجرای
فرآیند پداگوژی آموزش مجازی و تجربه هر یک در این زمینه به گفتگو پرداختیم.
مرحله اول :گزارههای برخاسته از شرکتکنندهها
دادهها با خوانـدن مکـرر مـتن به روش تحلیل محتوای استقرایی ،جهت بهدستآوردن شناسهها مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت .دادههای جمعآوری شده با حفظ وجه التفاتی و بیان احساسات معلمان بدون دخالت در حذف و
اضافه ،ثبت شده است.
مرحله دوم :مؤلفههای برخاسته از گزارهها
در ادامه ،مقایسه مستمر دادهها و بهرهگیری از نظرات اساتید و متخصصین ،منجر به تغییرات متفاوت در مرحله
کدگذاری باز شد ،تا مفاهیم برخاسته از گزارهها مشخص گردد .باتوجهبه تنوع مسائل  ۱۸مؤلفه شامل :انعطاف زمانی،
بینظمی زمان آموزشی ،مشارکت اجرایی ،مشارکت آموزشی ،موانع سختافزاری ،تنوع محتوایی ،دسترسی به منابع،
کمبود منابع ،مشکالت مدیریتی ،نبود فعالیتهای تربیتی و ورزشی ،مشکالت معلمان ،آسیبهای اخالقی ،کاهش
فعالیت درسی ،ضعف ارتباطی ،ضعف برنامههای آموزشی ،اثرات منفی افزایش حجم آموزش ،تسهیل در فرآیند ،تأثیر
ارتباط مؤثر با فراگیر ،به دست آمد.
مرحله سوم :تعریف مقولهها
بخش مهم در تحلیل محتوا به عقیده بسیاری از پژوهشگران گزینش و تعریف مقوالت است .انتخاب صحیح و
متناسب آنها با مفاهیم بهدستآمده و جامعومانع بودن مؤلفهها میتواند نقش مؤثری در حصول نتیجه پژوهش
داشته باشد .پس از بررسی چندین باره مفاهیم بر اساس اشتراکات آنها نه مؤلفه :فرآیند یادگیری ،ارتباط عامل،
زمان ،ضعف یادگیری و یاددهی ،کمبود منابع یادگیری الکترونیکی ،نبود ابزار فناوری ،فقر تعامل ،عاملیت کند ،فَترت
فرهنگی و ارزشی استنباط شدند.
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نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
مطالعات انجامگرفته در زمینه پداگوژی با بررسیهای اولیه نگارنده در این زمینه و در پیوند آن با فناوری،
گسترشیافته است .بخش قابلمالحظهای از مطالعات در این زمینه مربوط به لی شولمن7در سال  ۱۹۸۶میباشد.
شولمن با استفاده از یک سازه که آن را «دانش محتوایی پداگوژیکی »8نامید ،بهعنوان روشی برای بازنمایی و صورت
بندی دانش موضوعی  -دانشی که موضوع را برای یادگیرندگان ملموس و قابلدرک میسازد ،توصیف کرد.
پژوهشگران متعددی از جمله مارگروم لیز و مارکس ( ،)2۰۰2میشرا و کوهلر ( ،)2۰۰۶نیس ( )2۰۰5و پیرسون
( ،)2۰۰۱بهسان روش شولمن ،تکنولوژی را برای کمک به معلم در دانش محتوای پداگوژی ضروری دانسته و روش
«دانش محتوای پداگوژیکی تکنولوژیکی »9را بهعنوان دانشی برای معلمان معرفی نمودند که برای تدریس به استفاده
از تکنولوژی کمک میکند (حاج عزیزی ،گویا.)۱۳۹۹ ،
باتوجهبه نوآوریهای تکنولوژیکی و پداگوژیکی ،عناصر برنامهریزی درسی در این زمینه ،شکلها و تغییرات جدیدی
را به خود گرفت .مک اللین و لی ( )2۰۱۱برای اولینبار اصطالح پداگوژی وب  2را با رویکرد ،انتخابهای فردی،
مشارکت و همکاری و تولید خالقانه را در قالب سه عنصر شخصیسازی ،مشارکت و تولید ،تسهیل میکند (فتحی
واجارگاه.)۱۳۹۴ ،
زهره عباباف در حوزه مطالعات پداگوژی در آموزش عالی ،پداگوژیهای "آگاهیبخش و الهامبخش" برای پاسخگویی
به نیازهای رشدی افراد جامعه نیازمند کسب شایستگیهای پداگوژیک و سواد برنامه درسی توسط مربیان را مورد
تأکید قرار داده است (عباباف.)۱۳۹۸ ،
آنچه که تاکنون از پداگوژی تکنولوژیک بحث شد در راستای ارتقاء فعالیت یادگیری بود .اما بر اساس دیدگاه ساختن
گرایی ،برنامهریزی نهتنها شامل هدف و مقاصد است ،بلکه فرآیند عمیق یادگیری بهاندازه نتایج مهم میباشد
)(Eggen, Kauchak, 1997
شرایط بیماری کرونا ،محبوس ماندن عوامل یاددهنده  -یادگیرنده در خانه و کمبودهای روحی و روانی ،مسیر
پداگوژی را با وجود فناوری تغییر داده است .مؤلفههای بهدستآمده از شرکتکنندگان نشان از تأثیر دوگانه (مثبت و
منفی) در فرآیند پداگوژی دارند .چنانچه در شکل شماره  2میبینیم بخشی از یافتهها با عناصر پداگوژی الکترونیکی
مک اللین و لی ( )2۰۱۱سازگاری ندارد.
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مؤلفههای سازگار
در مؤلفههای سازگار ،فرآیند عملگرا بودن فراگیر ،تکرار در شرایط یادگیری ،یادگیری مبتنی بر آزادی و پرسشگری
دانشآموز مشهود بود .دانشآموزان و معلمان در انتخاب زمان آموزش آزادی نسبی را داشتند .البته آزادی زمان در
شرایطی هم دارای بُعد منفی داشت و به افزایش ساعات کاری بعضی از معلمان منجر میشد .جریان یادگیری به
فرآیند تعاملی بین معلم و شاگرد تغییریافته و حتی حضور خانوادهها را نیز پررنگتر نموده است .نقش سواد
الکترونیکی خانواده از نظر معلمان در این تعامل اثرگذاری مثبت خود را در پیشرفت دانشآموز نشان داده است.
معلم در تعامل نزدیک با فراگیران ،آنها را با نقشی فعال و با اندیشه و خردورزی مستقل به کسب معرفت نائل می-
آورد (سرمدی ،معصومی فرد)۱۳۹7 ،

شکل .2تضاد ارتباطی مولفهها با عناصر پداگوژی الکترونیکی(مأخذ :محقق)
کمبود منابعیادگیری الکترونیکی
شخصی سازی

-فرایند یادگیری

ضعف
یاددهی-
یادگیری

ارتباط عامل-زمان

-فقرتعامل

مشارکت

تولید

فترت فرهنگی-ارزشی

عاملیتکُند

نبود
ابزارفناوری

عناصر پداگوژی ()2
مؤلفه ناسازگار

مؤلفه سازگار

تحلیل یافته های سازگار نشان از همخوانی آنها با عناصر پداگوژی مجازی دیدگاه مک اللین و لی دارد .تطابق معنادار
این مؤلفهها با عنصر مشارکت در (شکل  )۳نشان داده میشود .نگاه اجمالی به الگوی شناختگرایی گانیه (تلخابی،
 )۱۳۹۸در درک فرآیند یادگیری ،نشان از موفقیت معلمان در مشارکت و انتقال یادگیری باشد.
شکل 3.مولفههای سازگار با عنصر مشارکت(مأخذ:محقق)

مولفه های سازگار

مشارکت

(فرآیند یادگیری،ارتباط
عامل،زمان)

(ارتباط،همکاری،پیوند،اجتماع)
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مؤلفههای ناسازگار
امروزه یادگیری الکترونیکی مترادف با دانش پداگوژی از آموزش بانکی رهایی یافته و مطابق با نظر پداگوگ برزیلی،
پائولو فریره ،آن را ریشه در احترام به فراگیر میداند (فریره .)۱۹7۰ ،او محصول پداگوژی را ،خلق آیندهای که
بهواسطه دگرگون ساختن امروز ،واقعیت کنونی ،است و آن را »امکانپذیری ناآزموده» خطاب میکند (فریره ،شُر،
.)۱۹۸7
پس الزمه رسیدن به حد مطلوب آموزش مجازی و بهدستآوردن عناصر دیگر در پداگوژی الکترونیکی ،شناسایی
حوادث نامطلوب است که بر عملکرد فرآیند پداگوژی الکترونیکی اثر منفی میگذارد .ازاینرو مؤلفههای ناسازگار و
منفی بهدستآمده در (شکل  )۴میتواند از بروز حوادث نامطلوب جلوگیری کند و فرآیند صحیح آموزش مجازی بر
مبنای عناصر پداگوژی الکترونیکی را بهبود بخشد.
شکل4.مقایسه عوامل موثر و منفی در عناصر تولید و
شخصی سازی پداگوژی(مأخذ:محقق)
تولید و شخصی سازی

عوامل مثبت:

عوامل منفی:

محتوای فراگیر محور
مشارکت در دانش

ضعف یاددهی-یادگیری

آفرینش

فقرتعامل

خالقیت و نوآوری

عاملیت کُند

انتخاب توسط فراگیر

کمبود منابع یادگیری الکترونیکی

عاملیت فراگیر

فترت فرهنگی-ارزشی

انطباق

نبود ابزارفناوری

خود مدیریتی

درور ( )2۰۱۳معتقد است فرصتها و تهدیدهای ناشی از بهکارگیری فناوری شناختی به چگونگی استفاده از آنها
بستگی دارد ،نه به خود فناوری .از طرفی تغییر در اَشک ال ارتباطات و تعامل با یادگیرندگان مستلزم این است که
مدرسان الکترونیکی به شناخت واقعی از محیطهای یادگیری الکترونیکی دست پیدا کنند( Ryan, Scott, Walsh,
 .)2010نقش فعال دانشآموز در فرآیند آموزش و مشارکت در جریان آموزش و گفتگو ،به دلیل کمبود انگیزه از
عاملیت او کاسته است.
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در پداگوژی الکترونیک ی ،دانش محتوای فناوری از اهمیتی ویژه برخوردار است( .رئیس نژادیان ،سیف)۱۳۹5 ،
فناوری در فضای مجازی را میتوان شامل بر سیستمهای زیربنایی مخابرات (فیبر نوری ،گیرنده ماهوارهای ،میکرو -
پردازشگرها و غیره) شبکه های اینترنت ،سرویس دهنگان خدمات اینترنتی ،اتصال سیستمهای آموزشی به سیستم-
های شبکهای و  ...دانست (جعفری .)۱۳۸۱ ،باتوجهبه آنچه ذکر شد اگر معلم در نقش راهنما در تعلیموتربیت
اگزیستانسیالیستی عمل کند و دانشآموزان را آنگونه که نیچه میگوید :آنان را در تبدیلشدن به افرادی «اصیل» و
«مورد اعتماد« یاری رساند (سرمدی ،معصومی فرد )۱۳۹7،دانشآموز به تحقق خود یا خودشناسی میرسد ،دیگر در
مقابل آسیبهایی که میتواند او را از مسیر رشد باز دارد ،ایستادگی میکند و نیاز به مراقبت دائمی ندارد.
از طرفی توجه به ارزشها و هویت فرهنگ مذهبی ما که میتواند در تقویت بنیه اعتقادی دانشآموزان در این روند
آموزشی تأثیر به سزایی داشته باشد ،به دلیل کاهش میزان فعالیتهای حضوری در زمینه اعتقادی و پرورشی
مدارس ،آسیبپذیری فضای آزاد مجازی را در دانشآموزان تشدید کرده است .عباباف با مؤلفه «چشماندازهای
آگاهیبخش و الهامبخش» بر تأثیرات فرهنگی صحه گذاشته است و عنوان میکند که توجه به هویت و فرهنگ دینی
در زمینه پداگوژی ،در بسیاری از کشورهای آسیا  -اقیانوسیه ،اروپای شمالی ،کانادا ،استرالیا و آمریکا را به خود
اختصاص داده است( .عباباف .)۱۳۹۸ ،اگر شناخت با محیط مجازی و نیازهای دانشآموزان توسط فعاالن فرهنگی
صورت پذیرد ،فعالیتهای دینی و ارزشی در پداگوژی فرهنگی ،بهخاطر خودسازماندهی و آزادی انتخاب
دانشآموزان ،اثربخشی بیشتر و ماندگاری را خواهد داشت.
در پداگوژی فرینه ،خود سازماندهی ،خودمدیریتی و خودارزیابی مورد تاکید او (گوتیه ،تاردیف )۱۳۹۹ ،مصداق
فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) است که فرمودند :پیش از آنکه بهحساب شما برسند خود بهحساب خویش برسید،
و خود را برای رستاخیز بزرگ آماده کنید (مجلسی) .این حس و ویژگی انسان را مسئول بار آورده و باعث میشود تا
از اعمال خود مواظبت کند .مدل مفهومی از پدیدارشناسی معلم در (شکل  )5ترسیمی از شرایط پداگوژی مجازی در
روزهای بیماری کووید  ۱۹است .تحقق پداگوژی مجازی در این مدل مستلزم شناخت عوامل مؤثر و موانع پیش روی
این فرآیند است .تالش در جهت اصالح موانع و تبدیل آنها به فرصت ،هدف اصلی شناخت موانع است.
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شکل5.مدل مفهومی پداگوژی مجازی در بستر کرونا(مأخذ:محقق)

منابع
الوانی ،سیدمهدی ،بودالیی ،حسن .)۱۳۸۹( .پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی .فصلنامه علوم مدیریت ایران.۶۹-۳۳ ،
باقری ،خسرو ،یزدانی ،عبدالوهاب .)۱۳۸۱( .الگویی برای پژوهش در ارزشیابی تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک .فصلنامه
نوآوریهای آموزشی.5۸-۳۹ ،
باقری ،خسرو ،سجادیه ،نرگس ،توسلی ،طیبه( .تهران) .رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیموتربیت:۱۳۸۹ .
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
پوریافرد ،محمدرضا .)۱۳۹5( .آموزش از راه دور در ایران و مزایای آن .کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
تهران :مدیران ایده پرداز کارین.
تلخابی ،محمود .)۱۳۹۸( .شناخت و تربیت(مبانی شناخت تربیت) .تهران :انتشارات سمت.
جعفری ،پریوش .)۱۳۸۱( .بررسی دانشگاه های مجازی بهمنظور ارائه یک مدل مناسب برای نظام آموزش عالی کشور .تهران:
دانشگاه ازاد اسالمی.
جمادی ،سیاوش .)۱۳۸5( .زمینه و زمانه پدیدارشناسی .تهران :ققنوس.
حاج عزیزی ،فاطمه ،گویا ،زهرا .)۴ ۱۰ ،۱۳۹۹( .دفتر انتشارات و فناوری آموزشی .بازیابی از .ttps://www.roshdmag.ir
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رستگارپور ،حسن ،عبدالهی ،نیدا .)۱۳۸۴( .راهبردهای توسعه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات .تهران :دانش مردم.
رشیدیان ،عبدالکریم .)۱۳۸۴( .هوسرل در متن آثارش .تهران :نشر نی.
رئیس نژادیان ،رویا ،سیف ،محمدحسن .)۱۳۹5( .بررسی ابعاد دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران زن متوسطه دوم ناحیه ۴
شیراز .کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری (ص .)۱۰-۳ .تهران :جهاددانشگاهی.
سرمدی ،محمدرضا ،معصومی فرد ،مرجان .)۱۳۹7( .تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام
آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی) .فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.۱۱5-۱۰۱ ،
عباباف ،زهره .)۱۳۹۸( .چشم اندازهای پداگوژی ،افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی .دو فصلنامه مطالعات
برنامه درسی آموزش عالی.۱۹۳-۱7۱ ،
فتحی واجارگاه ،کورش ،جمالی تازه کند ،محمد ،عارفی ،محبوبه( .)۱۳۹5فراسوی یادگیری الکترونیکی :مفهوم پردازی وب  2و
داللتهای آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی .پژوهش در برنامه ریزی درسی.2۰-۱ ،
فتحی واجارگاه ،کورش( .)۱۳۹۴اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی .تهران :علم استادان.
فرمهینی فراهانی ،محسن .)۱۳۹۴(.فرهنگ توصیفی فلسفه تعلیموتربیت  .تهران :آییژ.
فریره ،پائولو .)۱۹7۰( .آموزش ستمدیدگان( .احمد بیرشک ،سیف اله ،داد ،مترجم) تهران :خوارزمی.
فریره ،پائولو ،شُر ،ایرا .)۱۹۸7( .پداگوژی برای رهایی:گفتگوهایی برای دگرگونی آموزش( .ح .حسین زاده ،مترجم) تهران:
رهایی.
فریره ،پائولو ،ماسدو ،دونالدو .)۱۹۸7( .سواد خوانش کلمه و جهان( .ح .حسین زاده ،مترجم) تهران :رهایی.
گال ،مردیت ،بورگ ،والتر ،گال ،جویس .)۱۳۹۴( .روش های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی( .احمدرضا
نصر و دیگران ،مترجم) تهران :سازمان مطالعه و تدوین(سمت).
گوتیه ،کلرمون ،تاردیف ،موریس .)۱۳۹۹( .پداگوژی:علم و هنر یاددهی-یادگیری از دوران باستان تا به امروز(نظریه و کاربرد).
(فریده مشایخ ،مترجم) تهران :سازمان مطالعه و تدوین(سمت).
مجلسی ،محمدباقر( .بدون تاریخ) .بحاراالنوار( .م .محمودی ،تدوین) بیروت :دار احیاء التراث العربی.
منصوریان ،یزدان .)۱۳۹۴(.سرگذشت «پداگوژی» در گذر زمان .فصلنامه نقد کتاب،اطالع رسانی و ارتباطات.22۹-2۱۹ ،
هوشیار ،م .)۱۳27( .اصول آموزش پرورش .تهران :دانشگاه تهران.
Ababaf, Z .)2۰۱۹( .Pedagogical Perspectives as Inspirational Horizons in Higher Education Curriculum .
Higher Education Curriculum Studies.۱7۱-۱۹۳ ,
clinton, j. (2011). Principal As Facilitators Of Professional Development With Teachers As Adult
Learners. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Education In the graduate School of
the University of Missouri. Missouri.
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بررسی تحلیلی مفهوم «تعامل» در یادگیری مجازی و یادگیری چهرهبهچهره با نگاهی
به فلسفه آموزش مجازی و حضوری
دکتر شجاعالدین کالنتر رشیدی ،مجید هواسی
مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح تهران.
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز؛
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی مفهوم «تعامل» در یادگیری مجازی و یادگیری چهرهبهچهره با نگاهی به فلسفه
آموزش مجازی و حضوری بود .این پژوهش در کلیّت خود یک پژوهش کیفی بوده و جزء مطالعات کتابخانهای است و
چون در حوزه فلسفه تعلیموتربیت قرار دارد؛ از روش تحلیلی  -استنتاجی استفاده شد .در این راستا ،محقق به
بررسی مفهوم تعامل ،نقش و انواع آن در یادگیری مجازی و یادگیری چهرهبهچهره پرداخت و مزایا و معایب هر یک
را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که هیچ چیزی در دنیا کنونی وجود ندارد که خوب
مطلق یا بد مطلق باشد .هر شرایطی ،هر روشی و هر دیدگاهی از یک نظر خوب و از نظر دیگر ممکن است بد باشد.
این موضوع دررابطهبا یادگیری مجازی و یادگیری چهرهبهچهره صدق میکند .هیچکدام از این دو نوع یادگیری
نسبت به یکدیگر برتری ندارد و تضمین دهنده متمرکزتر بودن و موفقتر بودن یادگیرنده نمیباشد .هرکدام از اینها
ممک ن است برای شخصی خاص دارای شرایطی خاص بهترین گزینه باشد .یادگیری مجازی نهتنها یک جایگزین
خوب برای یادگیری چهرهبهچهره است ،بلکه میتواند آن را نیز تکمیل کند.
واژگان کلیدی :تعامل ،یادگیری مجازی ،یادگیری چهرهبهچهره

138

بیان مسئله
تعامل ۱ ،نقش اساسی و مهمی در فرآیند تدریس 2و یادگیری ۳دارد و مفهومی پیچیده در تمام انواع شیوههای
آموزشی است .تعامل ،یک فعالیّت یادگیری است که افراد با یک مسئله یا سناریو۴روبهرو میشوند و باید روی این
مسئله کار کنند تا به یک هدف برسند .تعامل بدون هدف نیست و باید طوری طراحی شود تا عالیق یادگیرنده حفظ
شود (کاولی و چانلی و داونز .)2۰۰2 ،اکثر معلّمها توافق دارند که تعامل عامل کلیدی برای موفقیت یادگیرنده در هر
کالس است ،خواه این کالس بهصورت حضوری باشد یا مجازی؛ ازاینرو تعامل برای یادگیری اساسی و بنیادی است.
تعامل و ارتباط یادگیرنده ،عناصر کلیدی در استانداردهای ملّی برای کیفیت یادگیری مجازی 5هستند که استاندارد
«درگیری یادگیرنده »۶را با این جمله توصیف میکند:
«معلّم آنالین 7از طریق تعامل با یادگیرندگان و سایر ذینفعان و با تسهیل مشارکت معنیدار یادگیرنده در
فعالیّتهای یادگیری ،موفقیت یادگیرنده را ارتقاء میدهد».
وقتی صحبت از یادگیری مجازی میشود ،در نهایت کمیت و کیفیت تعامل به یادگیرنده واگذار میشود.
در یادگیری چهرهبهچهره ۸معلّم و یادگیرنده از نزدیک با هم ارتباط دارند و این دو بهتر با هم تعامل برقرار میکنند.
در چنین تعاملی ،یادگیرنده نظم و انضباط را یاد میگیرد و مفهوم قانونمندی را درک میکند (علیزاده.)۱۳۹۸ ،
در واقع میتوان گفت آنچه یادگیری مجازی و چهرهبهچهره را از یکدیگر متمایز مینماید این است که در یادگیری
چهرهبهچهره ،تعامل بهصورت خودجوش در ارتباطات میان افراد شکل میگیرد و خواسته یا ناخواسته میتوان آن را
در محیط آموزشی مشاهده کرد( .مالئیان ،)۱۳۹۰ ،امّا ازآنجاکه یکی از ویژگیهای یادگیری مجازی ،جدایی زمانی و
مکانی یادگیرنده است و هر کس میتواند با استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار نماید (کامروچرو،
 ،)2۰۰۶موضوع تعامل بسیار پیچیدهتر از یادگیری چهرهبهچهره است (مالئیان ،)۱۳۹۰ ،لذا متخصصان عرصه
یاددهی  -یادگیری ،بهمنظور پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در این نوع یادگیریها ،باید توجه فراوانی به عنصر
تعامل داشته باشند ،زیرا بدون تعامل فرآیند یادگیری به شیوهای صحیح صورت نمیپذیرد .ازاینرو تعامل ،عنصر
مهمی در یادگیری بهحساب میآید .در این میان سؤ االتی از قبیل یادگیری مجازی چیست؟ و چه وجه تمایزهایی با
یادگیری چهرهبهچهره دارد؟ یادگیری چهرهبهچهره چیست؟ تعامل در هر یک از این نوع یادگیریها چگونه است؟ و
کدام یک نسبت به دیگری برتری دارد؟ مطرح میشود .این پژوهش در کلیّت خود یک پژوهش کیفی بوده و جزء
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3
. Learn
4
. Scenario
5
. Virtual learning
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. Learner engaement
7
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8
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2
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مطالعات کتابخانهای است و چون در حوزه فلسفه تعلیموتربیت قرار دارد؛ محقق برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده از
روش تحلیلی  -استنتاجی بهرهمند شد.

بحثوبررسی
تعامل

تعامل ،در لغت دهخدا به معنی با یکدیگر دادوستد کردن است .در فرهنگستان لغت (روانشناسی) ارتباط متقابل
میان دو یا چند فرد یا گروه یا سامانه است .تعامل ،بر وزن تفاعل است .این مفهوم در ارتباط متقابل میان دو فرد یا
چند فرد و یا گروه میباشد .گروهی که جهت انجام امورات کاری فردی یا اجتماعی و یا مملکتی همدیگر را درک و
جذب میکنند و به طور مشترک و یا انفرادی کاری را انجام میدهند .این تعامل ممکن است منفی یا مثبت باشد.
تعامل به معنی تعاون و سرکار داشتن و کنشگری و عمل و عکسالعمل و ارتباط کاری و همکنش و از نظر
روانشناسی  ،یعنی ارتباط متقابل فرد میان دو یا چند فرد یا گروه .تعاملگرایی ،از نظر روانشناسی مدلی از
شخصیت است که بر طبق آن رفتار واقعی از فرآیندهای مداوم و تعاملی و چندوجهی بین فرد و موقعیتهایی است
که با آن روبرو میشود .به عبارتی دیگر ،دیدگاهی که بر طبق آن متغیرهای اجتماعی و خصایص فردی در یقین
رفتار اجتماعی فرد با یکدیگر تعامل دارند.
اصوال تعامل ،یک امر وجودی است و طبعا ریشه در امور ثابتی دارد ،چه در مسائل معنوی و چه در مسائل مادی باید
وجود قبلی داشته باشد؛ یعنی نمیشود در میان یک امر ذهنی صرف که وجود عینی و خارجی (به نحوی از انحا)
پیدا نکرده است با یک امر عینی محسوس (به حس مادی یا غیرمادی) تعاملی به وجود بیاید ،مگر آنکه آن امر ذهنی
بهوسیله امر عینیای جامه ظهور و تجلی پوشیده باشد؛ چونان ایدههایی که نهایتا در شکل ایدئولوژی به انتظام امور
جامعه پرداختهاند .به بیانی سادهتر ،تعامل امری دو طرفی یا چند طرفی است که همه اطراف آن همتایی و همترازی
و همسنگی تحقیقی یا دستکم  ،تقریبی برخوردار بوده باشند .تعامل از عمل گرفته شده است و به معنای کنش
متقابل دو یا چند امر در یکدیگر است ،بهنحویکه در فراگرد چالشی یا تعاضدی آن فرآیندی ایجاد شود که از هویت
ریشهها آگاهی دهد (محمدحسین پژوهنده.)۱۳77 ،
تعامل یعنی اینکه دو طرف گفتگو ،شأن برابر دارند ،یکی برتر از دیگری نیست و دو طرف خود را همتراز و همسان
میدانند .تعامل در یادگیری ،بین یاددهنده و یادگیرنده است؛ بنابراین ،در چنین تعاملی ،یاددهنده باید برای
رغبتها ،تواناییها ،استعدادها و حدّ رشد شناختی یادگیرنده احترام قائل شود ،چرا که یادگیرنده نیز سوی دیگر این
تعامل است و یاددهنده باید او را به رسمیت بشناسد .پرواضح است که در چنین تعاملی ،شأن و سواد یاددهنده باالتر
است و تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده همتراز نیست و سنگینی این تعامل بهسوی یاددهنده است؛ بنابراین ،تعامل
در یادگیری به این معناست که یاد دهنده وظیفه دارد که در جهت همترازی تعامل تالش کند و این همترازی در
گروی آن است که به یادگیرنده کمکرسانی شود تا سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد.
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یادگیری مجازی به آن نوع از یادگیری گفته میشود که در محیط شبکه به وقوع میپیوندد و در آن مجموعهای از
فناوریهای چندرسانهای ،فرارسانهای و ارتباطات از دور به خدمت گرفته میشود (اذان دریانی .)۱۳۸7 :اینترنت
محور اساسی تحولی است ک ه یادگیری مجازی را به وجود آورده است .یادگیری مجازی یکی از پدیدههای جهان
نوین است که در عصر اطّالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و پیشینه کوتاهمدت خود
از گسترش قابلمالحظهای برخوردار بوده است .یادگیری مجازی از دیدگاه فلسفی مبتنی بر پارادایم سازگاری است و
به اعتقاد برخی متخصصان ،مهمترین فناوری است که میتواند رویکردهای جدید آموزش و یادگیری را مورد حمایت
قرار دهد .یادگیری مجازی روشهای تدریس را متحول ساخته و در تکمیل چرخه یادگیری نقش به سزایی داشته
است .چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در فرآیند تدریس و یادگیری دارد ،یادگیری مجازی با
بهرهگیری از فناوریهای نوظهور ،تعامالت گستردهای را برای دسترسی به اطّالعات وسیع و نیز برقراری انواع ارتباط
فراهم میسازد .امکانی که در فرآیند سنتی یادگیری بهصورت محدود و ناچیزی وجود داشته است (گریسون و
اندرسون .)2۰۰5 :نظریهپردازان یادگیری مجازی (گریسان و اندرسون و هولمبرگ) ،تأکید زیادی به تعامل از دیدگاه
فلسفه تعلیموتربیت ،ایجاد انگیزش در یادگیرنده و کاهش هزینههای اقتصادی دارند (هولمبرگ .)2۰۰5:تعامل برای
ایجاد احساس حضور در اجتماع ،یگانگی و انتقال یادگیری برای یادگیرندگان دورههای مجازی ضروری است.
یادگیر ندگان ،محتوای یادگیری را از طریق فناوری دریافت و آنها را پردازش میکنند ،سپس اطّالعات را شخصی
کرده و در زمینه موردنظر به کار میگیرند.
نظریات مختلفی از یادگیری مجازی ارائه شده است .واگنر ۹،تعامل را وقایع دوسویهای میداند که حداقل به دو شیء
و به دو عمل نیاز دارد .او معتقد است تعامل هنگامی اتفاق میافتد که اشیاء و وقایع بهصورت متقابل یکدیگر را
تحتتأثیر قرار دهند .اندرسون ۱۰،تعامل را بین دو شخص میداند و دیوی از ۱۱تعامل بهمثابه عنصر تعیینکننده
فرآیند آموزشی یاد کرده است .به نظر او ،تعامل زمانی روی میدهد که یادگیرنده اطّالعات جامعی که از دیگران به او
انتقالیافته است را شکل دهد و دانشی با کاربرد و ارزش فردی و شخصی بسازد (بعث.)۱۹۸۳ :
تعامل ارتباطی همراه با همدلی و تأثیر مشترک بین حداقل دو نفر است؛ تعاملی که متأثر از رویکردهای
روانشناختی سازندهگرا و یادگیریهای موقعیتی است .اینچنین تعاملی در طراحی محیطهای یادگیری مجازی
منجر به اعمال زیر میشود:
کنترل و نظارت یادگیرنده.
تسهیل انطباق و سازگاری برنامه بر مبنای درون داد.
یادگیری عمیقتر.
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شیوههای گوناگون مشارکت و برقراری ارتباط.
تمرین و عمل به منزله وسیلهای کمکی برای یادگیری معنادار (میگر.)۱۹۸۸ ،
در بسیاری از دوره های یادگیری ،محتوا آماده شده و در دسترس یادگیرنده قرار میگیرد ،ولی استفاده از تعامل
ضروری است؛ زیرا محرک یادگیری میباشد و عالقه یادگیرنده به آموزش حفظ میشود .اینچنین تعاملی باعث
میشود یادگیرنده اطّالعات را بهصورت عمیقتری تجزیهوتحلیل نماید و انتقال اطّالعات به دنیای واقعی را باال میبرد
(کاولی و هانلی .)2۰۰2 ،یادگیری مجازی فعالیّت آموزشی را در بر میگیرد که توسط فرد یا گروههایی بهصورت بر
خط و ۱2نا برخط۱۳،توسط شبکه یا رایانههای مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی انجام میپذیرد (سام .)۱۳۸5 ،این
دو شیوه یادگیرنده را قادر میسازد تا در زمان واقعی در کالس درس مجازی شرکت و با یادگیرندگان دیگر ،معلّمان
و منابع یادگیری در زمان ،مکان و با سرعت دلخواه تعامل برقرار کنند (سوان.)2۰۱۳ ،
همانطور ک ه در باال بیان شد ،یادگیری مجازی عموما بر دو صورت برخط و نا برخط ارائه میشود .هنگامی تعامل
بهصورت برخط است ک ه ارتباط با منابع یادگیری و با افراد بهصورت همزمان و واقعی است و چنانچه یادگیرنده با
استفاده از یک سری لوحهای فشرده آموزشی که قبال تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبال از اینترنت
دریافت کرده ،شخصا به مطالعه بپردازد ،مطالعه وی بهصورت نا برخط تلقی میشود (رحیمی دوست.)۱۳۸5 ،
از نگاهی دیگر اشکال تعامل میتواند به لحاظ عناصر شرکتکننده در آن تقسیمبندی شود .مور۱۴،اوّلین کسی است
که متداولترین شکل تعامل را در یادگیری مجازی موردبحث قرار دارد .او در تحقیقات خود به سه نوع تعامل اشاره
کرده است:
تعامل یادگیرنده و محتوای آموزشی
تعامل یاددهنده و یادگیرنده
تعامل یادگیرنده و یادگیرنده
این تعامل توسط اندرسون گسترش پیدا کرد تا تعامل یاددهنده و یادگیرنده ،تعامل یاددهنده و محتوا و تعامل محتوا
و محتوا را هم در بر گرفت (اندرسون)2۰۰۶ ،؛ بنابراین تعامل در یادگیری مجازی را به شش دسته زیر تقسیم کرد
که در این مقاله فقط به ذکر عنوان آنها میپردازیم و عبارتاند از:
تعامل یادگیرنده با یادگیرنده
تعامل یادگیرنده با یاددهنده
تعامل یادگیرنده بامحتوا
2
3
4
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تعامل یاددهنده بامحتوا
تعامل یاددهنده با یاددهنده
تعامل محتوا بامحتوا (گریسون و اندرسون.)2۰۰5:
تعامل یادگیرنده با یادگیرنده

تعامل یادگیرنده با یاددهنده

تعامل یادگیرنده با محتوا

تعامل یاددهنده با محتوا
تعامل محتوا با محتوا

تعامل یاددهنده با یاددهنده
شکل :1انواع تعامل در یادگیری مجازی.

بنابراین مزایای یادگیری مجازی را میتوان بهصورت زیر تقسیمبندی کرد:

.۱میتوانید بهراحتی در خانه خود یا هرکجا که میخواهید تحصیل کنید.
.2در زمان و هزینه رفتوآمد صرفهجویی میشود.
.۳استرس دیر رسیدن به کالس را نخواهید داشت.
.۴هر زمانی که بخواهید به دورهها دسترسی دارید.
.5مهارتهای شما در تعامل با فناوری افزایش مییابد.
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یادگیری چهرهبهچهره ،جزء بهترین روشهای آموزشی از نظر ایجاد تغییر رفتار در یادگیرندگان میباشد .یادگیری
چهرهبهچهره ،به آن نوع یادگیری گفته میشود که معلّم و یادگیرنده در مدرسه و در کالس درس در ارتباط مستقیم
با هم قرار دارند و از نزدیک با هم تعامل برقرار میکنند و یادگیرنده آزادانه اجازه دارد صحبت ،پرسش و ارائه نظر
نماید .تعامل ،فعالیّت اصلی یادگیری چهرهبهچهره است و بخش عمده وقت کالس در تعامل صرف میشود .در کالس
درس چهرهبهچهره ،تعامل بر گفتگو میان یادگیرندگان و معلّمان تمرکز دارد .در چنین کالسی ،تعامل یادگیرندگان
با یکدیگر ،معلّم و یادگیرنده ،یادگیرنده و محتوا ،باکیفیت بیشتری صورت میگیرد .در کالس درس چهرهبهچهره،
یادگیرندگان بهصورت مستقیم بامحتوا ،معلّم و دیگر یادگیرندگان تعامل برقرار کرده و ایدههایشان را آزمایش و تأیید
کرده و آموختههایشان را به کار میگیرند .در یادگیری چهرهبهچهره ،معلّم با یادگیرندگان متعدد پیامهایی را ردوبدل
میکنند .یادگیری چهرهبهچهره به یادگیرندگان این فرصت را میدهد تا مطالعات و کارهای خود را سازماندهی کنند.
برخی از یادگیرندگان که دارای نظم خاصی برای کارهای خود نیستند و تکالیف خود را بهصورت منظم انجام
نمیدهند نیز میتوانند بهسادگی در کالس درس حاضر شده و در تعاملی چهرهبهچهره به معلّم خود گوش دهند.
تعامل در چنین کالسی نه فقط در خدمت رسیدن به هدفهای آموزشی ،بلکه بهعنوان مکانیزمی عمل میکند که از
طریق آن معلّم و یادگیرندگان هدفهای شخصی و اجتماعی خود را تشخیص میدهند .ازآنجاکه یادگیری
چهرهبهچهره قرنها استاندارد آموزشی بوده است ،بهعنوان روش واقعی یادگیری شناخته میشود .بااینحال،
یادگیرندگان به دلیل اینکه برای گذراندن یک دوره باید از نظر جسمی حضور داشته باشند ،تصور میکنند که در
واقع وقت زیادی برای یادگیری صرف کرده و نسبت به آن جدی هستند .بااینوجود ،یادگیری چهرهبهچهره تضمین
دهنده متمرکزتر بودن و موفقتر بودن یادگیرنده نمیباشد.
نظریهپردازان رفتارگرایی نگاهی کمی با الگوی سنتی به یادگیری چهرهبهچهره دارند و معتقدند که معلّم نقش
اساسی را در تعامل یاددهنده  -یادگیرنده دارد .نظریهپردازان ساختگرایی نگاهی ویژه به یادگیرنده دارند و او را
محور اصلی یادگیری و ساختن بر اساس او را نیاز یادگیری قلمداد میکنند .از همین رو در این ساختار ،الگو مبتنی
بر کیفیگرایی و تأکید کامل بر یادگیرنده است و او را عامل اصلی تعامل در کالس درس مدنظر قرار میدهند .با
بررسی این دو رویکرد اینگونه استنتاج میشود که دیدگاه نظریهپردازان فلسفی به تعامل دیدگاهی مثبت بوده و
بهکارگیری نقاط قوت هر رویکرد منجر به شکلدهی یک الگوی قوی بر طبق یک سیستم واحد میشود.
مزایای یادگیری چهرهبهچهره را میتوان بهصورت زیر تقسیمبندی کرد:

.۱شما در کالس درس میتوانید بهتر بر روی یادگیری خود تمرکز کنید ،زیرا حواسپرتی کمتری نسبت به یادگیری
مجازیدارید.
.2میتوانید مثالها و داستان های واقعی بیشتری را در مورد موضوعات درسی از اساتید و همکالسیهای خود
بپرسید.
.۳ممکن است در یک شرایط آشنا و سنتی کالس درس احساس راحتی بیشتری داشته و بهتر بیاموزید.
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.۴ممکن است در فضای کالس حضوری باتوجهبه ارتباط مستقیم با استاد ،بتوانید اطّالعات دقیقتر و بیشتری را
دریافتکنید.
.5میتوانید با افرادی با تخصصهای مختلف برای حل مسائل و تیمسازی همکاری کنید.
در یادگیری چهرهبهچهره باید اصولی رعایت شود که عبارتاند از:
احترام به یادگیرنده.
وقت کافی جهت مشکل مطرح شده از طرف یادگیرنده.
اجازه سؤال به یادگیرنده در حین آموزش.
ارائه توصیههای مشخص و دقیق و مرتبط با شرایط یادگیرنده.
بهکاربردن کلمههای ملموس و متناسب با سطح سواد و درک یادگیرنده.
واضح و شمرده صحبتکردن و استفاده از افعال معلوم بهجای افعال مجهول.
نگاهکردن به یادگیرنده هنگام صحبتکردن با او.
سؤال از یادگیرنده بهمنظور کسب اطمینان از درک صحیح او از مطالب (فقیه سبزواری.)۱۳۸۴ ،

احترام به یادگیرنده
وقت کافی جهت مشکل
مطرح شده از طرف
یادگیرنده.

اجازه سؤال به یادگیرنده در
حین آموزش.

نگاه کردن به یادگیرنده
هنگام صحبت کردن با او

اصول یادگیری
چهره به چهره

به کار بردن کلمههای ملموس
و متناسب با سطح سواد و
درک یادگیرنده

واضح و شمرده صحبت کردن
ارائه توصیههای مشخص و
و استفاده از افعال معلوم به
دقیق و مرتبط با شرایط
جای افعال مجهول
یادگیرنده
سؤال از یادگیرنده به منظور
کسب اطمینان از درک
صحیح او از مطالب

شکل  :2اصول یادگیری چهرهبهچهره
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در مقایسه بین این دو نوع یادگیری میتوان اینگونه استنتاج کرد که در یادگیری چهرهبهچهره ،یادگیرنده نظم و
انضباط را یاد میگیرد و مفهوم قانونمندی را درک میکند ،امّا چنین نظمی در یادگیری مجازی وجود ندارد و
بیشتر یادگیرندگان به بهانههای مختلف از شرکت در کالس مجازی سرباز میزنند .درسخواندن در فضای مدرسه
نسبت به فضای خانه و محیط مجازی اَمنتر و آرامتر است .سطح تمرکز یادگیرندگان در مدرسه نسبت به فضای
مجازی باالتر است ،ولی بااینوجود یکی از فلسفههای شرکت در کالسهای مجازی این است که یادگیرندگان وارد
اجتماع شوند و روابط اجتماعی را آموزش ببینند .یادگیری مجازی عالوه بر اجتماعی کردن یادگیرنده موجب تقویت
هوش هیجانی او میشود .انعطافپذیری در مکان و زمان در یادگیری مجازی نسبت به یادگیری چهرهبهچهره بیشتر
است .با اینکه در یادگیری مجازی در هزینهها صرفهجویی میشود ،امّا باز هم در بهرهگیری از هر نوع یادگیری باید
به هزینهها توجه کرد و باید در نظر بگیریم که هرکدام از این نوع یادگیریها هزینههای مربوط به خود را دارند و
نمیتوان گفت که هزینه کدام بیشتر است .در یادگیری چهرهبهچهره یادگیرنده بهتر بر روی یادگیری تمرکز دارد،
زیرا حواسپرتی کمتری نسبت به یادگیری مجازی دارد .او میتواند مثالها و داستانهای واقعی بیشتری را در مورد
موضوعات درسی از معلّم و همکالسیهای خود بپرسد؛ ممکن است شرایط آشنا و سنتی کالس درس برای وی
احساس راحتی بیشتری داشته و بیشتر بیاموزد؛ ممکن است او در یادگیری چهرهبهچهره باتوجهبه ارتباط مستقیم با
معلّم بتواند اطّالعات دقیقتر و بیشتری دریافت کند و یادگیرندگان با تفاوتهای فردی مختلف برای حل مسائل و
تیمسازی همکاری کنند .یادگیرنده در یادگیری مجازی بهراحتی یا در هرکجا که بخواهد تحصیل میکند ،استرس
رسیدن به کالس وجود ندارد و او در هر زمانی که بخواهد به دورهها دسترسی دارد و مهارتهایش در تعامل با
فناوری افزایش مییابد ،امّا یادگیری چهرهبهچهره محدود به مکان و برنامه زمانی مشخص است و یادگیرنده باید از
نظر جسمی در کالس حضور داشته باشد و وقت زیادی را برای یادگیری صرف کند .اگرچه یادگیری مجازی روشی
مناسب برای گذراندن دوره های آموزشی است ،امّا همیشه ایده خوبی برای همه نیست .برخی از یادگیرندگان نیاز به
حضور در کالس و تعامل رودررو با معلّم و سایر یادگیرندگان دارند و اینجاست که یادگیری چهرهبهچهره پا به عرصه
وجود میگذارد .اگر یادگیرنده بخواهد از یادگیری مجازی بهرهمند شود ،باید بسیار سازمانیافته پیش برود؛ باانگیزه
بوده و مهارتهای ارتباطی خوبی داشته باشد .اگرچه ما در دورهای مدرن زندگی میکنیم که برای یادگیری ،دیگر
الزم نیست حتما در کالس درس حضور فیزیک ی داشته باشیم ،امّا هنوز هم برای بعضی از یادگیرندگان سخت است
که یادگیری مجازی را جدی بگیرند .در واقع میتوان گفت آنچه یادگیری مجازی و چهرهبهچهره را از یکدیگر متمایز
مینماید این است که در یادگیری چهرهبهچهره ،تعامل بهصورت خودجوش در ارتباطات میان افراد شکل میگیرد و
خواسته یا ناخواسته میتوان آن را در محیط آموزشی مشاهده کرد ،امّا ازآنجاکه یکی از ویژگیهای یادگیری مجازی،
جدایی زمانی و مکانی یادگیرنده است و هر کس میتواند با استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار نماید،
موضوع تعامل بسیار پیچیدهتر از یادگیری چهرهبهچهره است ،لذا متخصصان عرصه یاددهی  -یادگیری ،بهمنظور
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در این نوع یادگیری ها ،باید توجه فراوانی به عنصر تعامل داشته باشند ،زیرا بدون
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تعامل فرآیند یادگیری به شیوهای صحیح صورت نمیپذیرد .از این رو تعامل ،عنصر مهمی در هر دو نوع یادگیری
بهحساب میآید.
جدول  :1مقایسه یادگیری مجازی و چهرهبهچهره

یادگیری مجازی

یادگیری چهرهبهچهره

آنالین است

آفالین است.

هر زمان و در هر مکانی انجام میشود.

محدود به مکان و برنامه زمانی است.

سرعت آموزش ،انعطافپذیر است.

سرعت آموزش مشخص شده است.

کالس فردی است.

همراه با همکالسیها است.

از مدل آموزشی مستقلی حمایت میکند.

آموزش با هم و از هم صورت میگیرد.

تنها منابع آموزش ،محتوای آنالین است.

تنها منبع ،مدرس است.

تعامل بینفردی است.

تعامل قوی بین یاددهنده و یادگیرنده است.

نتیجهگیری
تعامل در لغت به معنی با یکدیگر دادوستد کردن است .این مفهوم در ارتباط متقابل میان دو یا چند فرد و یا گروه
میباشد .تعامل ،یعنی اینکه دو طرف گفتگو ،شأن برابر دارند ،یکی برتر از دیگری نیست و دو طرف خود را همتراز و
همسان میدانند .تعامل در یادگیری ،بین یاددهنده و یادگیرنده است؛ بنابراین ،در چنین تعاملی ،یاددهنده باید برای
رغبتها ،تواناییها ،استعداده ا و حدّ رشد شناختی یادگیرنده احترام قائل شود ،چرا که یادگیرنده نیز سوی دیگر این
تعامل است و یاددهنده باید او را به رسمیت بشناسد .پُرواضح است که در چنین تعاملی ،شأن و سواد یاددهنده باالتر
است و تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده همتراز نیست و سنگینی این تعامل بهسوی یاددهنده است؛ بنابراین ،تعامل
در یادگیری به این معناست که یاددهنده وظیفه دارد که در جهت همترازی تعامل تالش کند و این همترازی در
گروی آن است که به یادگیرنده کمکرسانی شود تا سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد .تعامل نقش اساسی در فرآیند
تدریس و یادگیری دارد و مفهومی پیچیده در تمام انواع شیوههایی یادگیری چه مجازی و چه یادگیری چهرهبهچهره
است .چنین تعاملی بدون هدف نیست و باید طوری طراحی شود تا عالیق یادگیرنده را حفظ نماید.
تعامل در ک یفیت یادگیری مجازی نیز بسیار حائز اهمیت است .یادگیری مجازی به آن نوع از یادگیری گفته میشود
که در محیط شبکه به وقوع میپیوندد و در آن مجموعهای از فناوریهای چندرسانهای ،فرارسانهای و ارتباطات از دور
به خدمت گرفته میشود .اینترنت محور اساسی تحولی است ک ه یادگیری مجازی را به وجود آورده است .یادگیری
مجازی روشهای تدریس را متحول ساخته و در تکمیل چرخه یادگیری نقش بسزایی داشته است .این نوع یادگیری
با بهرهگیری از فناوری نوظهور ،تعامالت گستردهای را برای برقراری انواع ارتباط فراهم میسازد .در یادگیری مجازی،
یادگیرندگان ،محتوای یادگیری را از طریق فناوری ،دریافت و آنها را پردازش میکنند ،سپس اطّالعات را شخصی
کرده و در زمینه موردنظر به کار میگیرند .یادگیری مجازی فعالیت آموزشی را در بر میگیرد که توسط فرد یا
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گروههایی بهصورت برخط و نا برخط ،توسط شبکه یا رایانههای مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی انجام میپذیرد.
این دو شیوه یادگیرنده را قادر میسازند تا در زمان واقعی در کالس درس مجازی شرکت و یا یادگیرندگان دیگر،
معلّمان و منابع یادگیری در زمان ،مکان و با سرعت دلخواه تعامل برقرار کنند .هنگامی تعامل بهصورت برخط است
که ارتباط با منابع یادگیری و با افراد بهصورت همزمان و واقعی است و چنانچه یادگیرنده با استفاده از یک سری
لوحهای فشرده آموزشی ک ه قبال تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبال از اینترنت دریافت کرده ،شخصا به
مطالعه بپردازد ،مطالعه وی بهصورت نا برخط تلقی میشود .مور اوّلین کسی بود که متداولترین شکل تعامل را در
یادگیری مجازی موردبحث قرارداد و سپس این تعامل در سال  2۰۰۶توسط اَندرسون گسترش پیدا کرد و در شش
دسته تقسیمبندی شد .این تقسیمبندی ،نخست ،در یادگیری چهرهبهچهره وجود داشت و بعدا توسط اندرسون به
یادگیری مجازی هم راه پیدا کرد .در سوی دیگر یادگیری ،یادگیری چهرهبهچهره قرار دارد که تعامل در این نوع
شیوه هم مانند یادگیری مجازی اهمیت ویژهای دارد .یادگیری چهرهبهچهره به آن نوع یادگیری گفته میشود که
معلّم و یادگیرنده در مدرسه و در کالس درس در ارتباط مستقیم با هم قرار دارند و از نزدیک با هم تعامل برقرار
میکنند .تعامل فعالیّت اصلی یادگیری چهرهبهچهره است و بخش عمده وقت کالس در تعامل صرف میشود .در
کالس درس چهرهبهچهره ،تعامل بر گفتگو میان یادگیرندگان و معلّمان تمرکز دارد .در چنین کالسی ،تعامل
یادگیرندگان با یکدیگر ،معلّم و یادگیرنده ،یادگیرنده و محتوا ،باکیفیت بیشتری صورت میگیرد .تعامل در چنین
کالسی نه فقط در خدمت رسیدن به هدفهای آموزشی ،بلکه بهعنوان مکانیزمی عمل میکند که از طریق آن معلّم
و یادگیرندگان هدفهای شخصی و اجتماعی خود را تشخیص میدهند .دیدگاه نظریهپردازان فلسفی همچون
رفتارگرایی و شناختگرایی به تعامل در یادگیری چهرهبهچهره مثبت بوده و بهکارگیری نقاط قوت هرکدام از این
رویکردها منجر به شکلدهی یک الگوی قوی بر طبق یک سیستم واحد میشود .ازآنجاکه یادگیری چهرهبهچهره
قرنها استاندارد آموزشی بوده است ،بهعنوان روش واقعی یادگیری شناخته میشود.
در مقایسه بین این دو نوع یادگیری میتوان اینگونه استنتاج کرد که در یادگیری چهرهبهچهره ،یادگیرنده نظم و
انضباط را یاد میگیرد و مفهوم قانونمندی را درک میکند ،امّا چنین نظمی در یادگیری مجازی وجود ندارد و
بیشتر یادگیرندگان به بهانههای مختلف از شرکت در کالس مجازی سرباز میزنند .درسخواندن در فضای مدرسه
نسبت به فضای خانه و محیط مجازی اَمنتر و آرامتر است .سطح تمرکز یادگیرندگان در مدرسه نسبت به فضای
مجازی باالتر است ،ولی بااینوجود یکی از فلسفههای شرکت در کالسهای مجازی این است که یادگیرندگان وارد
اجتماع شوند و روابط اجتماعی را آموزش ببینند .یادگیری مجازی عالوه بر اجتماعی کردن یادگیرنده موجب تقویت
هوش هیجانی او میشود .انعطافپذیری در مکان و زمان در یادگیری مجازی نسبت به یادگیری چهرهبهچهره بیشتر
است .با اینکه در یادگیری مجازی در هزینهها صرفهجویی میشود ،امّا باز هم در بهرهگیری از هر نوع یادگیری باید
به هزینهها توجه کرد و باید در نظر بگیریم که هرکدام از این نوع یادگیریها هزینههای مربوط به خود را دارند و
نمیتوان گفت که هزینه کدام بیشتر است .در یادگیری چهرهبهچهره یادگیرنده بهتر بر روی یادگیری تمرکز دارد،
زیرا حواسپرتی کمتری نسبت به یادگیری مجازی دارد .او میتواند مثالها و داستانهای واقعی بیشتری را در مورد
موضوعات درسی از معلّم و همکالسیهای خود بپرسد؛ ممکن است شرایط آشنا و سنتی کالس درس برای وی
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احساس راحتی بیشتری داشته و بیشتر بیاموزد؛ ممکن است او در یادگیری چهرهبهچهره باتوجهبه ارتباط مستقیم با
معلّم بتواند اطّالعات دقیقتر و بیشتری دریافت کند و یادگیرندگان با تفاوتهای فردی مختلف برای حل مسائل و
تیمسازی همکاری کنند .یادگیرنده در یادگیری مجازی بهراحتی یا در هرکجا که بخواهد تحصیل میکند ،استرس
رسیدن به کالس وجود ندارد و او در هر زمانی که بخواهد به دورهها دسترسی دارد و مهارتهایش در تعامل با
فناوری افزایش مییابد ،امّا یادگیری چهرهبهچهره محدود به مکان و برنامه زمانی مشخص است و یادگیرنده باید از
نظر جسمی در کالس حضور داشته باشد و وقت زیادی را برای یادگیری صرف کند .اگرچه یادگیری مجازی روشی
مناسب برای گذراندن دوره های آموزشی است ،امّا همیشه ایده خوبی برای همه نیست .برخی از یادگیرندگان نیاز به
حضور در کالس و تعامل رودررو با معلّم و سایر یادگیرندگان دارند و اینجاست که یادگیری چهرهبهچهره پا به عرصه
وجود می گذارد .اگر یادگیرنده بخواهد از یادگیری مجازی بهرهمند شود ،باید بسیار سازمانیافته پیش برود؛ باانگیزه
بوده و مهارتهای ارتباطی خوبی داشته باشد .اگرچه ما در دورهای مدرن زندگی میکنیم که برای یادگیری ،دیگر
الزم نیست حتما در کالس درس حضور فیزیک ی داشته باشیم ،امّا هنوز هم برای بعضی از یادگیرندگان سخت است
که یادگیری مجازی را جدی بگیرند .در واقع میتوان گفت آنچه یادگیری مجازی و چهرهبهچهره را از یکدیگر متمایز
مینماید این است که در یادگیری چهرهبهچهره ،تعامل بهصورت خودجوش در ارتباطات میان افراد شکل میگیرد و
خواسته یا ناخواسته میتوان آن را در محیط آموزشی مشاهده کرد ،امّا ازآنجاکه یکی از ویژگیهای یادگیری مجازی،
جدایی زمانی و مکانی یادگیرنده است و هر کس میتواند با استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار نماید،
موضوع تعامل بسیار پیچیدهتر از یادگیری چهرهبهچهره است ،لذا متخصصان عرصه یاددهی  -یادگیری ،بهمنظور
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در این نوع یادگیری ها ،باید توجه فراوانی به عنصر تعامل داشته باشند ،زیرا بدون
تعامل فرآیند یادگیری به شیوهای صحیح صورت نمیپذیرد .ازاینرو تعامل ،عنصر مهمی در هر دو نوع یادگیری
بهحساب میآید .بااینوجود هیچ چیزی در دنیا کنونی وجود ندارد که خوب مطلق یا بد مطلق باشد .هر شرایطی ،هر
روشی و هر دیدگاهی از یک نظر خوب و از نظر دیگر ممکن است بد باشد .این موضوع دررابطهبا یادگیری مجازی و
یادگیری چهرهبهچهره صدق میکند .هیچکدام از این دو نوع یادگیری نسبت به یکدیگر برتری ندارند و تضمین
دهنده متمرکزتر بودن و موفقتر بودن یادگیرنده نمیباشد .هرکدام از اینها ممکن است برای شخصی خاص دارای
شرایطی خاص بهترین گزینه باشد .بااینوجود یادگیری مجازی نهتنها یک جایگزین برای یادگیری چهرهبهچهره
است ،بلکه میتواند آن را نیز تکمیل کند.
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چکیده
هدف پژوهش ارزیابی کیفیت ادوبیکانکت بر اساس استاندارد  ISO9126و تأثیر آن بر رضایت کارکنان از آموزش
الکترونیکی بود .روش پژوهش توصیفی  -همبستگی بود .جامعه آماری شامل کارکنان شرکتکننده در دورههای
آموزشی مجازی سازمان صداوسیما به تعداد  ۳۳2نفر در سال  ۱۴۰۰بود که تعداد  ۱۶7نفر بهصورت در دسترس
انتخاب شدند .گردآوری دادهها با پرسشنامه  25سؤالی در طیف  5گزینهای لیکرت انجام شد .تحلیل دادهها با
آزمون  tتک نمونهای ،همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری انجام شد .یافتهها نشان داد؛ کیفیت کارایی
سامانه ،عملیاتی بودن ،قابلیت نگهداری ،انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان ،قابلیت استفاده مطلوب و کیفیت رضایت
کلی از آموزش الکترونیکی نسبتا مطلوبی است .همچنین متغیرهای استاندارد  ISO 9126تأثیر مثبت و معناداری
بر ادراک کارکنان از کیفیت سامانه ادوبیکانکت و رضایت از آموزش الکترونیکی دارند.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،آموزش الکترونیکی ،آموزش کارکنان.IS0 9126 ،
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بیان مسئله
یکی از چالشهای آموزش الکترونیکی ،بحث کیفیت آن است .بهویژه در آموزش کارکنان که امروزه سازمانها به
آموزش الکترونیکی روی آورده و هزینههای زیادی را صرف این امر نمودهاند .آموزش کارکنان برنامههایی است که
اطالعات و مهارتهای جدید یا فرصتهای پیشرفت حرفهای را در اختیار کارکنان قرار میدهد و سازمانها ناگزیر از
این موضوع هستند .آموزش الکترونیکی باید از کیفیتی برخوردار باشد که اثربخشی الزم را داشته و بتواند نیازهای
دانشی ،مهارتی و نگرشی کارکنان را تأمین نموده و هزینههای آن نیز بازگشتپذیر باشند .تدوین ارزیابی کمی
کیفیت محصول نرمافزاری نهتنها برای ارزیابی و مقایسه برنامههای کاربردی مختلف یک نرمافزار ،بلکه برای مدیریت
مؤثر و بهبود فرآیندها در یک سیستم اطالعاتی مهم است (.)Trichkova, 2015
این استاندارد کیفیت را بهعنوان مجموعهای از ویژگیها و ویژگیهای یک محصول یا خدمت تعریف میکند .این
استاندارد یک سری معیارهای ارزیابی کیفیت بیرونی ارائه میدهد که با استفاده از آنها میتوان یک محصول
نرمافزاری را در دوره پیادهسازی آزمایشی یا کاربرد نهایی و حتی د ر مراحل توسعه و پس از ورود به فرآیند عملیاتی
ارزیابی نمود ( .)Djouab & Bari, 2016این استاندارد بینالمللی در سطح اول مدل ،کیفیت محصول نرمافزاری را به
شش ویژگی اصلی تقسیم میکند که هر یک از آنها از چند ویژگی فرعی تشکیل شدهاند که عبارتاند از -۱:عملیاتی
بودن -2،قابلیت اطمینان-۳ ،قابلیت استفاده-۴ ،کارایی-5 ،قابلیت نگهداری-۶ ،انتقالپذیری (پدرام و همکاران،
.)۱۳۹۰
باکلیزی و القیالین ( )Baklizi & Alghyaline, 2011در مطالعهای به ارزیابی وبسایت آموزش الکترونیکی
دانشگاههای اردن بر اساس استاندارد  ISO 9126پرداختند .الیساوتا ( )Elisaveta, 2015در پژوهشی به این نتیجه
رسید که این استاندارد در بهبود و بهینهسازی کیفیت آموزش الکترونیکی نقش دارد .پراونگکارن و سریوینهوک
( )Praungkarn & Srivinhok, 2005وبسایتهای آموزش الکترونیکی دانشگاههای تایلند را در حد متوسط نشان
دادند (نورالهی.)۱۳۸۹ ،
سازمانها بایستی از سرمایهگذاریهای انجامشده در آموزش الکترونیکی اطمینان حاصل کنند .همچنین مشکالت و
ایرادات آموزش الکترونیکی و سامانههای مربوط به آن را شناسایی و برای برنامههای آموزشی آینده رفع نمایند.
ازاینرو الزم است ارزیابی کیفیت دورههای آموزش الکترونیکی و سامانههای مورداستفاده بهصورت منظم و در فواصل
زمانی انجام و تصمیمگیری در خصوص اصالح و بهبود سیستم توسط ذیصالحان انجام شود .از طرف دیگر رضایت
کارکنان از کیفیت آموزش الکترونیکی مسئله مهمی است و عدم رضایت کارکنان از کیفیت آن باعث کاهش انگیزه
آنها برای شرکت در آموزش خواهد شد .بخشی از رضایت کارکنان از کیفیت آموزش الکترونیکی مربوط به ادراک آنها
از کیفیت سامانه آموزشی میباشد که بایستی مدنظر تصمیمگیران ،طراحان و ارزیابان نظام آموزشی قرار گیرد .بر
اساس آنچه بیان شد هدف پژوهش ارزیابی کیفیت نرمافزار ادوبیکانکت بر اساس استاندارد  ISO9126و تأثیر آن بر
رضایت کارکنان از آموزش الکترونیکی است.
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سؤاالت پژوهش
کیفیت سامانه ادوبیکانکت بر اساس معیارهای استاندارد  ISO9126به چه میزان است؟
هرکدام از معیارهای استاندارد  ISO9126به چه میزان بر کیفیت سامانه ادوبیکانکت تأثیر دارند؟
معیارهای استاندارد  ISO9126به چه میزان بر رضایت کلی کارکنان از آموزش الکترونیکی تأثیر دارند؟

چارچوب نظری

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی  -همبستگی با تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه پژوهش کارکنان
شرکتکننده در دورههای آموزشی مجازی سازمان صداوسیما به تعداد  ۳۳2نفر سال  ۱۴۰۰بود که تعداد  ۱۶7نفر
بهصورت در دسترس انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه  25سؤالی در طیف  5گزینهای لیکرت
استفاده شد .در این پرسشنامه  2۱گویه مربوط به ابعاد استاندارد  ISO 9126و  ۴گویه مربوطه به رضایت کلی از
دورههای آموزش الکترونیکی بود .باتوجهبه اینکه پرسشنامه بر اساس استاندارد  ISO 9126تدوین شده است و در
پژوهشهای متعدد بهکاررفته است .روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است .بهمنظور تعیین پایایی ابزار پژوهش از
روش آلفای کرانباخ استفاده شد ،آلفای کرانباخ بهدستآمده  ۰/۹2بود .در تحلیل توصیفی دادهها از میانگین و
انحراف معیار و آزمون فرضیهها با آزمون  tتک نمونهای ،پیرسون و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای
 SPSSv.25و  Smart PLS3انجام شد.
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یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش به شرح جدول  ۱است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرها

متغیر

میانگین

انحراف معیار

عملیاتیبودن

۳/7۹

۰/72۳2

قابلیتاطمینان

۳/۹2

۰/۸۱۱۶

کارایی سامانه

۳/۹۴

۰/7۳۹5

قابلیت استفاده

۳/۹۰

۰/۸۶۱2

قابلیت نگهداری

۳/۹۳

۰/7۳۹۴

انتقالپذیری

۳/۸2

۰/۸۳۳5

کیفیت سامانه

۳/۸۸

۰/۶۰5۶

رضایت کلی

۳/۴۴

۰/۸۰۱۴

حداقل میانگین متغیرها  ۳/۴۴و حداکثر آن  ۳/۹۴میباشد .باالترین میانگین مربوط به کارایی سامانه و پایینترین
میانگین مربوط به رضایت کلی از آموزش الکترونیکی است.

سؤال  :1کیفیت سامانه ادوبیکانکت بر اساس معیارهای استاندارد  ۹۱2۶به چه میزان است؟
بهمنظور بررسی کیفیت سامانه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد (جدول .)2

جدول  :2آزمون  tتکنمونهای

متغیر/مؤلفه

میانگین

تفاوت میانگین

t

عملیاتی بودن

۳/7۹

۰/۱۳۱۹

2/۳57

۰/۰2۰

قابلیت اطمینان

۳/۹2

۰/2۶۸۱

۴/2۶۹

۰/۰۰۰

کارایی سامانه

۳/۹۴

۰/2۸۴۶

۴/۹7۳

۰/۰۰۰

قابلیت استفاده

۳/۹۰

۰/2۴۱2

۳/۶۱۹

قابلیت نگهداری

۳/۹۳

۰/27۴۱

۴/7۹۱

انتقالپذیری

۳/۸2

۰/۱۶۶۳

2/57۹

۰/۰۱۱

کیفیت سامانه

۳/۸۸

-۰/2۱۸۳

-۳/52۱

۰/۰۰۱

رضایت کلی

۳/۴۴

۰/2277

۴/۸5۹

۰/۰۰۰
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df

۱۶۶

sig

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰

تفاوت میانگین بهدستآمده با میانگین فرضی ( )۳/۶7نشاندهنده کیفیت مطلوب هریک از متغیرها است .در این
میان عملیاتی بودن و انتقالپذیری در سطح  ۰/۰5معنادار بوده و سطح اطمینان مربوط به این متغیرها %۹5
میباشد t .بهدستآمده در سایر متغیرها در سطح  ۰/۰۱معنادار بوده و با  %۹۹اطمینان میگفت :متغیرهای مذکور از
کیفیت مطلوبی برخوردار هستند .متغیر رضایت کلی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.

سؤال  :2هرکدام از معیارهای استاندارد  ISO9126به چه میزان بر کیفیت سامانه ادوبیکانکت تأثیر دارند؟
سؤال  :3معیارهای استاندارد  ISO9126به چه میزان بر رضایت کلی کارکنان از آموزش الکترونیکی تأثیر دارند؟

شکل  .2تأثیر معیارهای  ISO9126بر رضایت کلی از آموزش الکترونیکی از طریق ادراک از کیفیت سامانه

شکل  2نشاندهنده تأثیر کیفیت معیارهای استاندارد  ISO9126بر رضایت کلی از آموزش الکترونیکی از طریق
ادراک از کیفیت سامانه است.
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جدول  .3ضریب مسیر و مقادیر t

P-value

مسیر

اثر کل

مقدار t

تأثیر کارایی بر کیفیت

۰/2۰۰

۰/۰۰۰ ۱5/7۸۴

تأثیر عملیاتی بودن بر کیفیت

۰/۱۹۹

۰/۰۰۰ ۱2/۳۳2

تأثیر قابلیت نگهداری بر کیفیت

۰/2۰۰

۰/۰۰۰ ۱۱/۰22

تأثیر انتقالپذیری بر کیفیت

۰/2۳۴

۰/۰۰۰ 2۱/۹۱۰

تأثیر قابلیت اطمینان بر کیفیت

۰/22۰

۱۶/5۴۱

۰/۰۰۰

تأثیر قابلیت استفاده بر کیفیت

۰/2۳7

۰/۰۰۰ ۱۸/۱۹2

تأثیر کارایی بر رضایت از سامانه

۰/۱۴۳

۰/۰۰۰ ۱۱/۰7۱

تأثیر عملیاتی بودن بر رضایت از سامانه

۰/۱۴2

۱۱/۶۸۰

۰/۰۰۰

تأثیر قابلیت نگهداری بر رضایت از سامانه

۰/۱۴۳

۰/۰۰۰ ۱۱/۰2۸

تأثیر انتقالپذیری بر رضایت از سامانه

۰/۱۶۸

۰/۰۰۰ ۱۳/۴2۸

تأثیر قابلیت اطمینان بر رضایت از سامانه

۰/۱5۸

۰/۰۰۰ ۱2/۴۱۳

تأثیر قابلیت استفاده بر رضایت از سامانه

۰/۱7۰

۰/۰۰۰ ۱2/5۸۳

تأثیر ادراک از کیفیت بر رضایت کلی

۰/7۱۶

۰/۰۰۰ ۱۳/255

یافتهها (جدول  )۳حاکی از تأثیر معنادار و مثبت کیفیت معیارهای  ISO9126بر رضایت کلی از آموزش
الکترونیکی و تأثیر ادراک از کیفیت سامانه بر رضایت از آموزش الکترونیکی در سطح ۰/۰۱است.

جدول  .1تأثیر غیرمستقیم معیارهای ISO9126

بر رضایت و کیفیت

مسیر

ضریب مسیر

مقدار t

P-value

تأثیر غیرمستقیم کارایی بر رضایت سامانه

۰/۱۴۳

۱۱/۰7۱

۰/۰۰۰

تأثیر غیرمستقیم عملیاتی بودن بر رضایت سامانه

۰/۱۴2

۱۱/۶۸۰

۰/۰۰۰

تأثیر غیرمستقیم قابلیت نگهداری بر رضایت سامانه

۰/۱۴۳

۱۱/۰2۸

۰/۰۰۰

تأثیر غیرمستقیم انتقالپذیری بر رضایت سامانه

۰/۱۶۸

۱۳/۴2۸

۰/۰۰۰

تأثیر غیرمستقیم قابلیت اطمینان بر رضایت سامانه

۰/۱5۸

۱2/۴۱۳

۰/۰۰۰

تأثیر غیرمستقیم قابلیت استفاده بر کیفیت سامانه

۰/۱7۰

۱2/5۸۳

۰/۰۰۰

یافتهها نشاندهنده اثر غیرمستقیم معیارهای کیفیت بر رضایت کلی کارکنان از دورههای آموزشی الکترونیکی و
کیفیت سامانه بر اساس  ISO9126است.
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شکل  .3مقادیر  tمدل پژوهش

مقادیر ( tشکل  )۳که باالتر از  2/5۸میباشند (در سطح  ،)%۹۹حاکی از معناداری ضرایب مسیر و همچنین معنادار
بودن بارهای عاملی مرتبط با هریک از متغیرها است.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
یافتهها نشان داد؛ متغیرهای  IS09126کیفیت مطلوبی دارند و رضایت کلی از آموزش الکترونیکی نیز در سطح
نسبتا مطلوبی است .یافتههای مربوط به تأثیر معیارهای  ISO 9126نیز نشان داد این معیارها تأثیر مثبت و
معناداری بر ادراک کارکنان از کیفیت ادوبیکانکت و رضایت از آموزش الکترونیکی دارند .یافتهها با نتایج باکلیزی و
القیالین (،)Baklizi & Alghyaline, 2011الیساوتا ( ،)Elisaveta, 2015پراونگکارن و سریوینهوک
( )Praungkarn & Srivinhok, 2005مطابقت دارد.
کیفیت در آموزش الکترونیکی عنصر مهمی از فرآیند آموزش و تصمیمگیری در خصوص ادامه وضعیت موجود،
اصالح و یا حذف فرآیندها و روشها ،بازنگری در سیاستها و اهداف آموزشی ،بهبود کیفیت تجهیزات و سیستمها
است .درصورتیکه کیفیت آموزشهای ارائهشده نامطلوب باشد و واحد ارائهدهنده آموزش الکترونیکی موفق
عملنکرده و نظر کارکنان را جلب نکند ،هزینههای صرفشده در آموزش هدر خواهد رفت و سازمان با هدررفت
سرمایههای فیزیکی و انسانی مواجه شده و تصمیمگیران سازمانی را به این سمت هدایت خواهد نمود که
سرمایهگذاری در آموزش الکترونیکی برای کارکنان بازگشتپذیر نبوده و توجیه اقتصادی ندارد .ازاینرو الزم است تا
نظامهای آموزشی در سازمانها با ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی و با دریافت بازخوردها اقدام به اصالح نظامها،
فرآیندها و تجهیزات آموزش الکترونیکی نمایند.
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محققان در انجام این پژوهش ،با محدودیتهایی مواجه بودند که ممکن است در نتایج بهدستآمده تأثیرگذار باشد یا
تعمیم نتایج پژوهش حاضر را به سازمانهای دیگر با مشکل مواجه کند .یکی از محدودیتهای این پژوهش ،استفاده
از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی سطحی از فراگیران ،مدرسان و کارشناسان پشتیبانی نرمافزار ادوبیکانکت میباشد.
انجام مصاحبه با نمونه آماری و مشاهده کیفیت سیستم بر اساس معیارهای  ISO 9126میتواند اطالعات بیشتری را
از کیفیت سیستم در اختیار پژوهشگران آینده قرار بدهد.
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تعالی منش مجازی و خرد سایبری :راهبردی برای کاربران فضیلتمند در بهرهوری از
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چکیده
جهان دیجیتال ،ما را در معرض تخیالتی همیشگی از فعالیتهای انسانی غیراخالقی و یا مشکوک به اخالقی بودن
قرار میدهد .به نظر میرسد روند کندی از آگاهی و شناخت برای زندگی اخالقی در جریان مواجه با تأثیر
فناوریهای جدید و نوظهور وجود دارد و تحقیقات اندکی در راهنمایی مناسب و کاربرد فضایل در برابر تغییرات
فضای مجازی در امر آموزش وجود دارد .هدف از ارائه این پژوهش آن است تا نشان دهد بهمنظور بهرهوری در فضای
مجازی و تعالی منش مجازی کاربران فضیلتمند ،بهخصوص جوانان و نوجوانان ،در گام نخست ،رویکرد فلسفی
اخالق مبتنی بر فضیلت و خرد سایبری ،در جهت مصون ماندن آنها از آسیبهای مخرب و مسائل غیراخالقی،
راهنمای مؤثری تلقی شود .عالوه بر این در گامی مستحکم و در راستای تقویت و تعالی منش مجازی ،آموزههای
الهی ،ارزشی و اخالقی امام علی (ع) در نامهی  ۳۱نهجالبالغه ،یاریگر و راهنمای کاربران فضیلتمند در جهان
دیجیتال همگام با پیشرفت تکنولوژی میباشد.
واژگان کلیدی :تعالی منش مجازی ،خرد سایبری ،آموزههای الهی و اخالقی امام علی (ع) ،کاربران فضیلتمند.
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بیان مسئله
با همهگیری جهانی کووید  ،۱۹روند افزایشی در کاربرد فضای مجازی به وجود آمده است .به نظر میرسد که جهان
دیجیتال ،ما را در معرض تخیالتی همیشگی از فعالیتهای انسانی غیراخالقی و یا مشکوک به اخالقی بودن قرار
میدهد .گرچه تربیت اخالقی به طور گستردهای بازسازی شده است ،اما به نظر میرسد روند کندی در جریان مواجه
با تأثیر فناوریهای جدید و نوظهور بر زندگی اخالقی وجود دارد .در قلمرو فلسفهی تکنولوژی نیز صرفا بر روی
بهرهوری از فضای مجازی و آنچه تربیت سایبری) (cyber-educationنامیده میشود ،تأکید میگردد ،اما
بحثهای زیادی درباره تأمالت فلسفی دیده نمیشود.
همچنین تحقیقات بسیار اندکی در راهنمایی مناسب و کاربرد فضایل در برابر تغییرات فضای مجازی در امر آموزش
وجود دارد ( .( Dennis & Harrison, 2021بهطورمثال ) (Changa & Chou, 2015در "مطالعه اکتشافی
از فضایل اصلی تربیت منش الکترونیکی جوانان :چشمانداز معلمان تایوان"در صدد تبیین راهنمایی برای رشد برنامه
درسی منش مجازی) ( e-character educationو پیامدهای آن هستند .هدف از ارائه این مقاله این است تا
نشان دهد رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت ) (virtue ethicsو منش محور ) (character-orientatedو نیز
تعالی منش ) ،(cultivation of Characterنسبت به بهرهوری دیجیتالی در تربیت اخالقی کاربران فضیلتمند
سهم بسزایی دارند .بدین منظور ،تبیین چگونگی تربیت نسل جدید در راستای آنچه خرد سایبری(cyber-
) wisdomنامیده میشود ،دارای اهمیت زیادی است تا به آنها اجازه داده شود بااحتیاط بیشتری با تکنولوژی
فضای مجازی زندگی کنند ) .(Dennis & Harrison, 2021فرضیه در این جا آن است که در گام نخست،
باهدف تعالی منش مجازی ،رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت و کاربرد فرونسیس میتواند راهنمای عقالنی و اخالقی
مؤثری باشد و در گامی مستحکم و بر اساس برخی آموزههای الهی ،ارزشی و اخالقی امام علی (ع) در نامهی ۳۱
نهجالبالغه میتوان از آنها برای تعالی منش مجازی جوانان و نوجوانان فضیلتمند استفاده کرد.

سؤاالت پژوهش
پرسش اساسی آن است که باهدف بهرهوری در فضای مجازی و تعالی منش کاربران فضای مجازی و بهخصوص
جوانان و نوجوانان ،کدام یک از رویکردهای فلسفه اخالق میتوانند یاریگر آنها باشند و در گامی مستحکم آموزههای
الهی و ارزشی امام علی (ع) در نامهی  ۳۱نهجالبالغه چگونه میتواند یاریگر تعالی منش کاربران فضیلتمند و در
جهت مصون ماندن از آسیبهای مخرب غیراخالقی گردد؟

روش(های) پژوهش
روش انجام این پژوهش به شکل توصیفی  -تحلیلی و استنتاجی است.
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یافتهها
برایناساس یافتههای پژوهش عبارتاند از:
رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت ،عالوه بر ارائه مبنای نظری در تأثیر فضایل منش در فضای آموزش مجازی ،نظامی
مدوّنِ عملی برای مالحظات اخالقی در این قلمرو مطرح میسازد .این رویکرد بر پرورش ملکات ،ترویج فضیلتها و
تبیینی نظامدار و منسجم از فضیلتها تأکید دارد .این رویکرد ،بر اصول کلی و وظیفهگرایی (deontological
)approachو نیز سودگرایی ) ،(Utilitarian traditionترجیح دارد؛ چراکه این رویکردها ،تبیینی نادرست در
میان رویکردهای اخالقی نیستند؛ بلکه تبیینی کامل و کافی برای توجیه تأثیرگذاری به شمار نمیآیند (Mc
).Pherson, 2002
استدالل بر آن است که سنت فضیلت ،در راستای وجود نیازهای زیادی که در برابر پدیدههای مخرب فضای مجازی
وجود دارند و یا هنوز ظهور نکردهاند ،پیشنهاداتی ارائه میدهد .رویکرد اخالق کانتی و رویکردهای نتیجه محور)
 (consequence-basedمانند سودگرایی ،ما را در عرصه پرشتاب و همیشه در حال تغییر قرن بیست و یکم
بهخوبی تجهیز نمیکنند .اگرچه این ادعا وجود دارد که این رویکردهای سنتی ،نقش راهنما در قلمرو فضای مجازی
میتوانند داشته باشند؛ اما چالشهای جدی در فضای مجازی ،نیازمند رویکرد تکمیلی اخالق مبتنی بر فضیلت است.
یکی از مزیتهای متمایز اخالق مبتنی بر فضیلت این است که بر اساس این رویکرد ،مسئولیت تصمیمگیری عاقالنه
بر عهدهی نوجوانان و جوانان است .زمانی که ممکن است در فضای مجازی مشخص نباشد که انجام چه چیزی
درست است؛ کاربران فضیلتمند اغلب با موقعیتهایی مواجه میشوند که در آن هیچ الزام یا قطعیتی را نمیبینند و
روش عمل بر اساس اصول عقالنی وجود ندارد ،لذا آنها در این شرایط ملزم به ایجاد قضاوت درباره درستی یک
موقعیت و بیان احساس خود هستند .راهنمایی رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت آن است که به کاربران فضیلتمند
این اجازه را میدهد که در فضای مجازی ،فرونسیس و یا خرد سایبری را به کار اندازند .ضمن آن که کاربران
طرفدار رویکرد وظیفهگرای ممکن است از قوانین کلی و یا قوانینی که توسط دولتها در فضای مجازی ایجاد
میشود ،حمایت کنند و یا بهواسطه رویکرد سودگرایی توجه بیشتری به نتایج آسیبزنندهی فضای مجازی داشته
باشند؛ چشمانداز طرفداران رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت آن است که کاربران باید فضیلتمندانه و بر اساس خرد
سایبری عمل نمایند ).(Harrison, 2016
 -۳با الهام از فرونسیس)  )phronesisارسطویی ،خرد سایبری بهعنوان یک فرا فضیلت مفهومسازی شده است ،تا
فضایل را با یکدیگر هماهنگ و به مرحله عمل برساند ( .(Harrison, 2016فرونسیس ،برای ایجاد توازن میان دیگر
فضایل به کار میرود و در موقعیتها و برای رسیدن به پیامدهای فضیلتمندانه استفاده میگردد .تمرکز اصلی
آموزش بر اساس فرونسیس در جهت تعالی بخشیدن به فضایل در داشتن توانایی برای ایجاد تصمیمات عقالنی و
قضاوتهای اخالقی است ) .(Harrison and Khartoon, 2017نکته قابلتوجه آن است که خرد سایبری
محصول اندیشیدن است که چگونه فضیلت ارسطویی فرونسیس میتواند در زندگی دیجیتال اِعمال شود .درواقع
نظریات ارسطو درباره فرونسیس نیازمند بهروزرسانی است و استدالل درباره آن باید به نفع اهداف روز باشد .به
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عبارت ساده همانند فرونسیس ارسطویی ،خرد سایبری کاربران را قادر میسازد تا عملکرد و رفتار با انجام امور
درست در زمان درست ،در روشی درست و با استداللی درست در فضای مجازی داشته باشند(Harrison, .
).2016
 -4سرتاسر نهجالبالغه امام علی (ع) پر از تعالیم حیاتبخش و آموزههای حکیمانه انسانساز است .ایشان گاهی
بهطور خاص بر مسند تربیت مینشیند و آمیزهای از عرشی ترین رمز و رازهای سودمند و شگفت این وادی را به
انسان ارزانی مینماید (انصاری .)۱۳۹7 ،در این میان ،نامهی  ۳۱نهجالبالغه جایگاه ممتازی دارد و امیرمؤمنان (ع)
در این نوشتار به مباحث الوهی ،ارزشی و اخالقی میپردازد که به نظر میرسد حتی میتواند در استفاده از فضای
مجازی و تعالی منش ،کاربران فضیلتمند جوان و نوجوان را یاریگر باشد .توجه به ترک امور بیهوده گزینش گری
برای انسانهای صالح ،لزوم دقت تام و تمام در رفتار و گفتار ،مهار تالطمات نفسانی ،تدبر ،تفکر و تعقل ،آفت
خوشبینی افراطی ،آثار مبارک اعتدال ،آگاهی نسبت بهسهولت ارتکاب شر و دشواری در انجام خیر از جمله مفاهیم
ارزشی و اخالقی و در راستای تعالی منش مجازی است که کاربران بهویژه جوانان و نوجوانان در بهرهوری از فضای
مجازی میتوانند از آنها استفاده نمایند .همچنین باتوجهبه تأکید امام علی (ع) به مراحل تقوی میتوان آن را نیز
بهعنوان فضیلتی مهم در راستای بهرهوری فضای مجازی موردتوجه قرارداد .تقوی به معنای کسب مهارت و
توانمندی در مقابله با مسائل و اتخاذ بهترین تصمیم و درپیشگرفتن کارآمدترین راهها است (انصاری.)۱۳۹7 ،

نتیجهگیری
در یک نتیجه کلی ،کاربران فضیلتمند جوان و نوجوان ،بهمنظور بهرهوری در فضای مجازی و دوری از آسیبهای
مخرب غیراخالقی ،نیازمند تعالی منش مجازی بهواسطهی فرونسیس و خرد سایبری هستند .مربیان فضیلتمند
میبایست عالوه بر آشنایی و آگاهی با این فضیلت عقالنی و دانش درباره بهروز بودن آن ،راهنمای تعالی رفتارهای
فضیلتمند جوانان و نوجوانان باشند .در گامی مستحکم همگام با پیشرفت تکنولوژی و در راستای تقویت و تعالی
منش مجازی ،باتوجهبه آموزههای الهی ،ارزشی و اخالقی امام علی (ع) در نامهی  ۳۱نهجالبالغه مانند تقوای الهی،
توجه به ترک امور بیهوده ،گزینشگری برای انسانهای صالح ،لزوم دقت تام و تمام در رفتار و گفتار ،مهار تالطمات
نفسانی ،تدبر ،تفکر و تعقل ،آفت خوشبینی افراطی ،آثار مبارک اعتدال ،آگاهی نسبت بهسهولت ارتکاب شر و
دشواری در انجام خیر میتوان نسل جدید را برای زندگی فضیلتمندانه و دوری از آسیبهای غیراخالقی در جهان
دیجیتال بالنده نمود.
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چالش فضای مجازی :چرخش های فناورانه در تربیت
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چکیده
پیامدهای فناوریهای نوین بهویژه فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی جدید که عموما در قالب فضاهای مجازی بروز
نمودهاند ،فینفسه برای نظامهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و بهویژه نظامهای تربیتی چالش اساسی بهحساب
میآیند .این چالش میتواند هم منفی تلقی شود و هم مثبت .اینکه چرا پیامدهای مذکور برای بعضی نظامهای
تربیتی چالش مثبت و برای بعضی از نظامهای تربیتی چالش منفی محسوب میشود ،به مبانی فلسفی ،اجتماعی،
فرهنگی و ایدئولوژیک حاکم بر آن نظامهای تربیتی مربوط میشود .این مقاله به دنبال طرح این نکته اساسی است
که با پذیرش حضور اجتنابناپذیر فضای مجازی در نظام تربیتی ،چرخشهایی در جهتگیریها ،مبانی ،اهداف و
فرآیندهای پداگوژیک نظام تربیتی رخ میدهد که این چرخشها صرفنظر از اینکه برای کدام نظام تربیتی مثبت یا
منفی تلقی شوند ،از ویژگی چالشبرانگیز خاصی برخوردارند که در این مقاله به آنها اشاره میشود.
واژگان کلیدی :فضای مجازی ،چالش ،قلمروزدایی ،چرخشهای فناورانه ،تربیت
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بیان مسئله
کارکرد فناوری

فناوری مجازی امروزه بر همهی جنبهها و ابعاد زندگی آدمی تأثیر خود را گذاشته و میگذارد .چنانکه با ظهور
فناوریهای سنتی و صنعتی درگذشته تصورات آدمی در باره بسیاری از امور از جمله سبکهای زندگی ،فرآیندهای
تولید و بهرهوری ،نظامات کار و کارگری ،خدمات صنعتی و صنفی ،مناسبات اجتماعی و آموزش و  ...تغییر کرده
است .چنانکه مفاهیم نیز دستخوش استحالههای معنایی و مفهومی شدهاند .بهعنوانمثال ظهور مفاهیمی همچون
دمکراسی سایبری 1،انقالب تکنولوژیک ،سواد رسانهای و  ...نیز از جمله تغییرات و تحوالتی است که تحتتأثیر ظهور
فناوریهای نوین ،رخداده است .ظهور فناوریهای نوین حتی با ورود به مقوالت علمی نیز تحوالتی را در حوزههای
مربوطه پدید آورده است ،از آن جمله ورود تکنولوژی به قلمرو بیولوژی تحت عنوان بیوتکنولوژی و توجه ویژه به
پروژه ژنوم انسانی2و سپس تبیین داللتهای آن در خصوص اخالق و مالحظات سیاسی ،و همچنین تالش برای حل
مشکالت ناشی از ناتوانیهای ژنتیکی در امر یادگیری نیز را میتوان از جمله تأثیر ورود فناوری در حوزههای زندگی
آدمی به شمار آورد .با ظهور کامپیوتر ،اشتغاالت علمی در حوزه روانشناسی نیز دستخوش تغییراتی شده است
چنانکه با حضور کامپیوتر ،مدلهای جدیدی از توسعه و رشد ذهنی و شناختی به وجود آمده است که بهطورکلی
فرآیندها و مکانیسمها و محتوای رشد و تحول ذهنی و همچنین یادگیریهای مبتنی بر هوش را دگرگون کرده
است.
تحول در عمل خواندن و نوشتن بهواسطه ظهور فضاهای ابر متنی 3،سرعت در انتقال اطالعات و دادهها ،تغییر در
ماهیت فعالیتهای مربوط به دانستن و پداگوژی و  ...اگرچه مورد استقبال متولیان امر تربیت قرار گرفته است ،اما
چالشهایی را نیز برای امر تربیت پدید آورده است از جمله چالشهایی در حوزه هستیشناسی ،معرفتشناسی،
اخالقی و هویتی .البته در خصوص تبار رشد فناوری میتوان از دو نگاه سنتی (مهندسی) و مدرن (انسانی) به فناوری
سخن گفت.
نگاه سنتی یا مهندسی به فناوری را میتوان به قرن نوزدهم و به دیدگاهها و سنت نئوکانتی و نئو هگلی و مارکسی
مرتبط دانست .ولی در قرن بیستم توجه به فناوری بیشتر تحتتأثیر دیدگاههای تربیتی دیویی ،هایدگر و  ...قرار
داشته است و در این دیدگاه به فناوری بهمثابه یک امر انسانی و فرهنگی از یک سو و بهمثابه ابزاری برای استفاده در
حوزههای مختلف زندگی آدمی نگریسته شده است .در این دیدگاه رابطه فناوری با فرهنگ و تأثیر آن بر بهبود و
افزایش کارایی زندگی بشر موردتوجه بوده است .بهزعم هایدگر جوهر اصلی فناوری ،فناورانه نیست .بلکه سیستمی از
حیات انسانی را شامل میشود .او با نقد متافیزیک سنتی ،به تأثیر فناوری در تغییر شکل و شیوه زندگی انسانها
اشاره میکند .چرا که تخنه با معرفت سروکار دارد و معرفت نیز با ذهن آدمی؛ بنابراین تخنه خود شکلی از دانستن و
شیوهای از انکشاف 4است .)Peters, 2005. p.95( .بعد از هایدگر که در مقالهی مشهور خود به نام " پرسش در
1

-Cyber democracy
-Human genome project
3
-Hyper textual spaces
4
-Revealing
2
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باره فناوری"دیدگاه خود به فناوری را بیان کرده است ،اندیشمندان دیگری نیز تحتتأثیر دیدگاه هایدگر ،به مقوله
فناوری بهمثابه یک امر فرهنگی و اجتماعی نگریسته و با نگاه انتقادی به آن نیز پرداختهاند .هربرت مارکوزه که
شاگرد هایدگر بوده است نیز به طرح دیدگاه خود در باره فناوری پرداختهاند .چنانکه مارکوزه در اثر معروف خود به
نام "انسان تکبعدی"5تالش کرده است تا با نگاه انتقادی به فناوری ،به پیامدهای منفی فناوری بر زندگی آدمی
اشاره نماید از آن جمله به منتزع کردن آدمی از ساحتهای فرهنگی و تبدیل انسان بهعنوان موجودی تکبعدی
اشاره نموده است .)Marcuse, 1964( .فوکو نیز در اثر خود به نام "فناوریهای خود"6به مسئله تأثیر فناوری در
کنترل هویت شخصی و اجتماعی و مناسبات آن باقدرت اشاره نموده است و اینکه چگونه فناوری میتواند فضاهای
اجتماعی را به نفع مناسبات قدرت تغییر دهد .او با اشاره به مفهوم "بازیهای حقیقت" 7و نقش فناوری در خود
فهمی ،به چهار نوع فناوری اشاره میکند که هرکدام به نحوی زندگی آدمی را تحتتأثیر قرار میدهند .از آن جمله
فناوریهای تولید 8که به ما اجازه میدهد تا تولید کنیم و پدیدهها را مدیریت نماییم .فناوری نظامهای نشانهها 9که
به اجازه میدهد تا از نشانهها ،معانی ،سمبلها و یا دالها استفاده نماییم .فناوریهای خود که به ما اجازه میدهد تا
روی بدن ،روح ،افکار ،رفتار ،و شیوههای بودن خود اقداماتی را انجام دهیم و نهایتا فناوریهای قدرت 10
که به شی

شدن سوژهها طی مناسبات قدرت منجر میشوند ( .)Foucault, 1988هوبرت دریفوس نیز در اثر خود به نام
"درباره اینترنت"و 11تحتتأثیر نگاه هایدگری به تأثیر فناوری در تغییر انگارهای فکری بشر و ایجاد فضاهایی نوین
فرهنگی و اجتماعی و تغییر پارادایمهای فلسفی از جمله ورود به عصر پستمدرنیسم و  ...پرداخته است .او بهنقد
هوش مصنوعی و آثار آن بر سبک زندگی آدمی پرداخته است ( .)Dreyfus, 2001البته ذکر این نکته حائز اهمیت
است که اگرچه این افراد به نحوی تحتتأثیر هایدگر بودند ،اما درعینحال سعی کردهاند دیدگاه هایدگری در باره
فناوری را در جهت اهدافی که خود داشتهاند ،تفسیر کنند و صورتبندی متفاوتی از آن ارائه نمایند.
چنانکه در این میان می توان به فینبرگ نیز اشاره نمود که سعی نموده است با الهام از اندیشه های هایدگری،
طرحواره خود را صورت بندی نماید و کوشیده است تا از آن دیدگاهها به یک برنامه عملی و سازنده دست یابد.
فینبرک در کتاب خود با عنوان "پرسیدن از فناوری"12با عنایت به تاثیر فناوری در زندگی انسانها ،بر این باور است
که ال زم است یک نقشه راهی را برای زندگی و تحت تاثیر اقتضا ئات فناوری تدارک شود.نقشه ای که در آن برنامه ی
مشخصی برای عمل و یادگیری و جود داشته باشد.برنامه ای که برخوردار از اهداف ،اصول و روشهای خاص یادگیری
و آموزش باشد .او به چهار عنصر مهم در بحث فلسفه فناوری اشاره نموده است که هر کدام پیامدهای خاص خود را
در پی دارند.از جمله سازنده گرایی هرمنوتیک 13که به ترکیب عقالنیت فنی با عوامل اجتماعی اشاره دارد و مطالعه
5

-One-dimensional man
-Technologies of the self
7
-Truth Games
8
-Technologies of production
9
-Technologies of signs of systems
1
0
-Technologies of power
1
1
-On the internet
1
2
-Questioning technology
1
-Hermeneutic constructivism 3
6
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این ترکیب نیازمند روش های تفسیری است.همچنین عنصر تاریخی گرایی14که به سیر تحول فناوری اشاره می کند
و بجای سیر و توالی تحول جبرگرایانه تحول در فناوری ،به اقتضایی بودن تحول در فناوری و بکارگیری آن در جهت
اهداف مورد نظر در شرایط متفاوت زمانی و مکانی اشاره می نماید.عنصر سوم دمکراسی فنی15است.جوامع فناورانه
به یک فضای عمومی دمکراتیک حساس به امور فناورانه نیاز دارند.عنصر چهارم نیز متاتئوری فناوری16است.بررسی
تمایز بین فناوری های مدرن و پیشا مدرن از یک سو و نومفهوم پردازی مفاهیم مندرج در فناوری از جمله ابزار
گرایی فناورانه،زمینه زدایی از فناوری و 17سپس زمینه مند کردن فناوری18و ..از جمله رویکرد فلسفی و متاتئوریک
به فناوری به شمار می آید.)Feenberg, 1999( .
تکنولوژی نقش واسطهای بسیار بنیادین را در تجربه و فعالیت آدمی بازی میکند .تماسهای ما بهوسیله تلفنها و
کامپیوترها واسطهگری میشود .عقاید ما و ایدههای ما بهوسیله روزنامهها ،تلویزیون و صفحات کامپیوتر واسطهگری
میشوند و حرکات و جابهجاییهای ما نیز بهوسیله ماشینها ،ترن و هواپیما صورت میگیرد .در حوزه اخالق نیز
تکنولوژی نقش ایفا میکند .اینکه آیا در صورت مواجه شدن جنین با خطرات ژنتیکی ،حاملگی باید متوقف شود یا نه
دیگر در اختیار ما نیست و ما استقالل در تصمیمگیری نداریم ( .)Verbeek, 2010تکنولوژی شرایط انسان را
تغییر میدهد و این نشاندهنده این واقعیت است که ما یک واقعیت تاریخی هستیم .این به این معنی نیست که نوع
بشر مطیع تکنولوژی است ،بلکه به این معنی است که ما باید در پی یافتن راههای جدید شکلدادن به
تکنولوژیهایی باشیم که بخشی از هستی ما هستند .چرا که چالش اصلی امروز ما این است که ما چگونه میتوانیم
خود را شکل بدهیم .بهعبارتدیگر ما باید برای بهترشدن خودمان از تکنولوژی استفاده نماییم .فقدان تحول در
تکنولوژی به معنی فقدان تحول در فرآیند بهترشدن و ابر من شدن آدمی است و این یعنی پیوند ناگسستنی بین
هویت آدمی و تکنولوژی (.)Gehlen, 2003
زیمنس ( )2006در خصوص نقش فناوریها در تحول در ماهیت ،معنی و نوع دانش بر این باور است که بعد از
ظهور فناوری چاپ توسط گوتنبرگ ،بهکارگیری این فناوری در حوزه تعلیموتربیت در حد ابزار صرف و تسهیل گر
فزایندهای یاددهی و یادگیری باقی نمانده است و در درازمدت نتایجی را به همراه داشته است .به طور مثال ،بعد از
اختراع این فناوری و در نتیجه افزایش دسترسی به ایدههای مدون در قالب متن ،فرآیند یادگیری از گفتگوی صرف
یا شفاهی محوری متعلق به زمان سقراط ،افالطون و  ...بهسوی تاکید بر متن حرکت کرد .بازنمایی دانش در قالب
متن و نوشتار و استفاده روزافزون از فراوردههای صنعت چاپ ،بهمرورزمان تصور ثبات ،19ایستایی20و قطعیت21درباره
دانش را به وجود آورد که تا پیش از آن در سنت و فرهنگ شفاهی ،از ویژگیهای اصلی و ذاتی دانش به شمار
میآمد (.)Siemens,2006
4
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-Stability
-Static
-Certainty
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قلمرو زدایی :منطق فضای مجازی
به نظر میرسد آنچه در خصوص کارکرد فضای مجازی در بخش قبلی گفته شد را میتوان در یک مفهوم کلی
خالصه نمود و آن قلمرو زدایی است .بهعبارتدیگر کارکرد فناوریهای نوین و فضای مجازی با پیامدهایی که در
حوزههای مختلف زندگی انسانی و اجتماعی به همراه داشته و دارند ،چیزی جز قلمرو زدایی از قلمروهای مختلف
اجتماعی و انسانی نیست و این قلمرو زدایی بخصوص در تعلیموتربیت نمود بیشتری را داراست .چرا که تعلیموتربیت
خود یک سپهر عمومی از زندگی اجتماعی و انسانی را شامل میشود و در خود تقریبا تمامی آنچه که زیست انسانی
و اجتماعی بدان نیاز دارد را داراست .بهجرئت میتوان گفت که فناوری و فضای مجازی تمامی ارکان و جوارح
تعلیموتربیت اعم از مبانی ،اهداف ،اصول ،روشها و مکانیسمهای ارزیابی تربیتی و بهعبارتدیگر سازوکارهای
پداگوژیک را تحتتأثیر خود قرار داده است .یکی از مهمترین پیامدهای فناوری و فضای مجازی برای تعلیموتربیت،
قلمرو زدایی در تربیت است .این پیامد در بدو امر بهمثابه چالشی بزرگ سر راه تعلیموتربیت جلوه میکند .چرا که
هرگاه از تربیت سخن به میان میآید ،در واقع از قلمروی سخن گفته میشود که قرار است در درون آن قلمرو
برنامههای تربیتی محقق شوند .این قلمرو میتواند همان حدود و ثغوری باشد که برنامههای تربیتی در درون آن معنا
مییابند .به همین دلیل هر اتفاقی که به معنی زدودن حدود و ثغور تعریف شده در تربیت باشد ،در بدو امر به چالش
اساسی برای تربیت تعبیر میشود.
از سویی دیگر خصیصهی اجتنابناپذیر فضای مجازی نیز عبور از قلمروهای تعیین شده است .چه این قلمروها،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی باشند و چه فلسفی و تربیتی .بهعبارتدیگر منطق فضای مجازی قلمروزدایی است که
نمیتوان در برابر آن صفآرایی کرد .اما درعینحال باید تدابیری در خصوص نحوه مواجهه منطقی با چالش
قلمروزدایی در تربیت اندیشیده شود.
 22با زندگی مردمانی که در آن زندگی میکنند ،پیوند دارد چنانکه شیوه عمل مردمان نیز در قلمرو تأثیر
قلمرو
میگذارد .این قلمرو سه بعد را داراست .بعد وجودی که همان زندگی و حیات است ،بعد فیزیکی که همان
چهارچوبهای عینی است و بعد سازمانی که اجتماع است .قلمرو توسط کنش گران محلی ساخته میشود و اثرات
خود را نیز بر جای میگذارد.)Levy,2003( .
از منظر جامعهشناسی نیز مفهوم قلمرو موردتوجه قرار گرفته است .چنانکه برای جامعهشناسان ،قلمرو در واقع یک
ساخت اجتماعی است و درعینحال یک فضایی برای شهروندانی است که با آن تناسب یافتهاند .قلمرو بهوسیله
شبکههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ساخته میشود .همچنین قلمرو هویت انسانها را شکل میدهند
( .)Champollion,2014:58به نظر میرسد میتوان برای قلمرو ویژگیهایی را از منظر جغرافیایی ،تعلیموتربیت،
جامعهشناسی و ...در نظر گرفت و میتوان قلمروسازی ) قلمرو زایی( را به معنی فرآیندی که به همگنی درونی حیات
اجتماعی منجر شود ،تعریف کرد ( .)Deleuze,1980قلمروسازی همچنین یکی از مقولههای مهم جغرافیای
سیاسی است و محور فلسفی و مبنای نظری آن را تشکیل میدهد ”.قلمروسازی ،فرآیندی است که بر مبنای آن،
2
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افراد ،گروهها یا کشورهای مسلط برای کنترل و مدیریت فضای جغرافیایی در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی
مطلوب خود ،گفتمانهایی را تولید میکنند که در آن ،از اعمال قدرت صرف یا مستقیم برای کنترل فضا فراتر
میروند؛ بهطوریکه کسانی که بر آنها اعمال قدرت میشود ،متوجه چنین فرآیندی نمیشوند .با این تعریف،
قلمروسازی گفتمانی شامل روابط عملی میان فضا ،قدرت و هویت است” (افضلی .)5۸:۱۳۹۴ ،مفهوم «قلمرو» در
دیدگاه ژئوفیلوسوفی دلوز مفهومی بسیار حائز اهمیت است .قلمرو ،در فلسفهی دلوز در دو چرخش مجزا و
درعینحال همبسته نسبت به هم اتفاق میافتد؛ به این معنی که ابتدا «قلمروزدایی» که نوعی تغییر قلمرو است
صورتگرفته و در ادامه «قلمروسازی» که عبارت است از آفرینشِ فضایی جدید ،پدیدار میشود .قلمرو زدایی نوعی
بیثبات کردن مرزهای فضایی یا افزایش تباین درونی است و در پی ایجاد اختالل در این همگنیها و همگراییها
است .قلمروزدایی امکان و رویداد را از خاستگاههای بالفعلشان آزاد میکند .به همین دلیل دلوز و گاتاری اقلیت
 23را درجه باالیی از قلمروزدایی میدانند (دلوز و گاتاری .) ۳۱ : ۱۳۹7 ،
شدن
قلمرو زدایی از فقدان رابطه طبیعی بین فرهنگ و قلمروهای اجتماعی و جغرافیایی و از تغییر شکل عمیق پیوند بین
تجربههای فرهنگی روزانه ما با وضعیتی که بهعنوان بشر در آن قرار داریم ،صحبت میکند .اما مهمترین نکته در
تفسیر قلمروزدایی این نیست که آن را یک مقوله تحکمی و تجویزی بدانیم ،بلکه بیشتر یک نوع تغییر شکلی است
که بهواسطه مناسبات و تعامالت روزافزون فرهنگی و اجتماعی مردم یک محله با فرهنگ دیگر محالت رخ میدهد
 24فرهنگی و ناهمگنی و عدم
بهعنوانمثال مانیفست قلمرو زدایی فرهنگی در جوامع دو چیز است .همگنی و تجانس
 25فرهنگی.)Tamilson,1999( .
تجانس
اکنون باتوجهبه خصایصی که برای فناوری و بخصوص فضای مجازی بر شمردیم ،میتوان گفت که یکی از
اساسیترین کارکردهای فناوریهای نوین بخصوص فضای مجازی ،قلمرو زدایی بخصوص قلمروزدایی در
تعلیموتربیت است و این قلمرو زدایی را میتوان در قالب چرخشهایی که در فرآیند و مکانیسمهای تربیتی رخ
میدهد ،رصد نمود .بهعبارتدیگر بهواسطه تأثیر و کارکرد فناوریهای نوین در تعلیموتربیت ،ما میتوانیم شاهد
چرخشهایی در بعضی از ارکان و عناصر تعلیموتربیت باشیم بهنحویکه مسیر و خط سیر تعلیموتربیت را به طور
اساسی دگرگون مینماید .این چرخشها را در ادامه مورد بررسی قرار میدهیم.

فضای مجازی و چرخش26چهارگانه در تربیت
باتوجهبه تأثیری که فضای مجازی در بروز چرخشهایی در تعلیموتربیت بهجای میگذارد ،میتوان به چهار چرخش
اساسی در تربیت به شرح ذیل اشاره نمود:
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 -1چرخش از الیه مندی عمودی به افقی

یکی از اجزای نظام تربیتی وجود مناسبات خاص بین کنشگران تربیتی است اعم از مربی و متربی .هر یک از
کنشگران فوق در جایگاه و مرتبت مختص به خود قرار دارند .معلم در جایگاه معلمی و بهمثابه یاد دهنده و متربی در
جایگاه یادگیرند .هرکدام خود یکالیه27محسوب میشوند و مناسبات بین این الیهها نیز بهصورت عمودی ،مرتبهای
و سلسلهمراتبی تعریف میشود .دلیل این رابطه عمودی بین کنشگران تربیتی نیز تفاوت سطح دانشی و اطالعاتی
بین الیههای مذکور است .چنانکه مربی برخوردار از دانش و اطالعاتی است که متربی از آن برخوردار نیست و به
همین دلیل میتواند در جایگاه و یا الیه برتر قرار داشته باشد .نقش الگویی که مربی عموما از آن برخوردار است نیز
ناشی از تفاوت و اختالف سطح تواناییهای علمی و اطالعاتی بین مربی و متربی است .با پذیرش نقش الگویی برای
مربی ،طبعا برقراری مناسبات سلسلهمراتبی و عمودی بین مربی و متربی امری پذیرفته خواهد بود و در نتیجه
تبعاتی که این مناسبات عمودی در پی خواهد داشت نیز امری پذیرفته خواهد بود از جمله پذیرش سلطه و اقتدار
مربی از یک سو و انقیاد متربی در برابر مربی از سوی دیگر .بهعبارتدیگر برتری دانشی و اطالعاتی مربی نسبت به
متربی زمینه شکلگیری مناسبات عمودی سلطهای و ظهور مکانیسمهایی مبتنی بر الیه مندیهای عمودی2۸را
فراهم مینماید و این مناسبات نیز البته از سوی متربی و دیگر کنشگران تربیتی از جمله والدین و مدیران و
سیاستگذاران تربیتی مورد پذیرش واقع میشود.
با ظهور فناوریهای نوین بخصوص فضای مجازی ،به نظر میرسد دانش و اطالعات دیگر در انحصار مربی نیست و با
گسترش وسیع و سریع اطالعات از یک سو و نقشآفرینی همه کنشگران تربیتی اعم از مربی و متربی و  ...در تولید
دانش و اطالعات و شکست انحصار تملک دانش و اطالعات توسط مربیان ،زمینه حضور فعال یادگیرندگان در تولید
محتواهای دانشی و اطالعات در حد گستردهای فراهم میشود و در نتیجه دیگر آن مناسباتی که محصول سلطه
اطالعاتی و دانشی مربیان بوده است ،دگرگون شده و دچار چرخش اساسی خواهد شد .این چرخش به معنی تغییر
الیه مندی عمودی به نفع الیه مندی افقی2۹است .با شکلگیری الیه مندی افقی ،طبعا آن دسته از مناسباتی که
حاکی از سلطه و برتری امتیاز طلبانهی الگو محور بوده است ،جای خود را به مناسبات افقی همتراز و همسطح
خواهد داد .این چرخش اساسی در مناسبات نیز خود پیامدهای تربیتی شگرفی را به همراه خواهد داشت .امروزه
بهواسطه سلطه فناوریهای نوین مجازی ،نهتنها دانش در انحصار مربی نیست ،بلکه متربی نیز بهعنوان مؤلف ،متن و
یا همکار مؤلف ،در تولید محتوای دانشی و اطالعاتی نقشآفرینی مینماید.
عالوه بر دگرگونی مناسبات بین کنشگران تربیت در مدارس ،مناسبات بین نظام تربیتی و نظام قدرت نیز دچار
چرخش اساسی خواهد شد .نظامهای قدرت با تسلط بر جریان دانش و ایجاد مناسبات سلطه بین قدرت و دانش
( )Foucault.1980طبعا به دنبال کنترل سازمان و محتوای نظامهای دانشی و آموزشی هستند و در این میان
سعی میکنند با تحکیم سلطه خود بر نظام تولید دانش ،پایههای قدرت خود را تحکیم ببخشند و در همه حال
ارتباط عمودی و سلطهآمیز خود با نظام تربیتی را حفظ نمایند ،درحالیکه با چرخش مناسبات مبتنی بر الیه مندی-
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های عمودی به سمت الیه مندی افقی ،سلطه و اقتدار نظام قدرت بر نظام تربیتی نیز تضعیف شده و دیگر نظام
تربیتی چندان در کنترل نظام قدرت نخواهد بود.
 -2چرخش از نشان یابی30به نقشه

کشی31

یکی از خصایص نظامهای تربیتی سنتی  -متافیزیکی تهیه نقشه راه پیشینی برای حرکت کنشگران تربیتی
است .این نقشه راه در قالب برنامههای مدون و سیاستها و خط و مشیهای مصوب و قطعی و متعین به کنشگران
تربیتی عرضه شده و آنان نیز موظف هستند با نشان یابی (ردیابی) آن برنامهها به فعالیتهای تربیتی موردنظر اقدام
نمایند .این نشانها ۳2
گاهی نیز در قالب اسناد باالدستی نمود پیدا میکنند که نقشه راه آینده فعالیتهای کنشگران

تربیتی در آن وجود دارد .این نقشه راه حاوی مواردی هستند از آن جمله مبانی فلسفی ،اخالقی و دینی ،تربیتی،
اهدافی که باید محقق شوند ،روشهایی که باید بکار آیند ،اصولی که باید رعایت شوند و نهایتا نتایجی که باید به
دست آیند .تدارک هر اقدام تربیتی اعم از تدوین برنامههای درسی ،تدوین نظام ارزشیابی ،تدارک روشهای تربیتی،
تنظیم قواعد پداگوژیک ،تنظیم مناسبات بین کنشگران تربیتی و  ...باید دقیقا بر اساس نقشه راهی باشد که
پیشاپیش بهصورت دستورالعملهای متقن و الزماالجرا و بهصورت رسمالخط ترسیم شدهاند و تخطی از آن راه
پیامدهای منفی برای کنشگران تربیتی به همراه خواهد داشت .بدون شک ارزیابی از میزان موفقیت و کیفیت
عملکرد کنشگران تربیتی باید بر اساس معیارهایی باشد که در نقشه راه وجود دارد .نشانها در حکم ماکتی هستند
که یک معمار قبل از ساخت خانه آن را تهیه مینماید و در اختیار بنا قرار میدهد و بنا نیز الزم است دقیقا با ردیابی
آن به ساخت خانه اقدام نماید .به نظر میرسد در چنین مسیری ،کنشگران تربیتی صرفا در اندازه کارگزاران و
مجریانی ظاهر میشوند که باید حسب فرمول تهیه شده اقدام نمایند و از هرگونه آزادی عمل و اراده ورزی بهدور
خواهند بود.
با ظهور فناوریهای نوین و در نتیجه پدید آیی فضاهای مجازی و دیجیتال ،به نظر میرسد دیگر امکان محدودکردن
تواناییها و اراده و میل کنشگران تربیتی به قواعد و نشانهای از پیش تعیین شده وجود ندارد .چرا که در کنار نظام
رسمی آموزش و یادگیری ،نظام مجازی تعلیموتربیت نیز پدیدار گشته که طی آن متربی به یادگیرهایی روی میاورد
که در نظام رسمی تربیت وجود ندارد و مربی نیز به آموزشهایی میپردازد که در نظام رسمی تربیت امکان آن وجود
ندارد .آزادی در انتخاب اهداف ،محتوای و روشهایی مناسب ،یکی از پیامدهای ظهور فضای مجازی تربیت است .با
ظهور فضای یادگیری ابر متنی۳۳
هم مربی در نقش نویسنده ظاهر میشود و هم متربی میتواند همکار مؤلف۳۴در

نوشتن متن و محتوای موردنظر باشد (.)Siemens,2009
به نظر میرسد ظهور فضای مجازی یادگیری و پداگوژی ،زمینه چرخش از مکانیسمهای مبتنی بر نشان یابی به
روندهای خالقیت و نقشآفرینی فعال را فراهم میسازد که در اینجا از آن به نقشهکشی یاد میکنیم.
در فعالیت مبتنی بر نقشهکشی خالقیت حرف اول را میزند و کنشگران تربیتی تالش میکنند خود راههای را برای
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حرکت و فعالیت تربیتی خلق نمایند و بهجای تعقیب رد پای دیگران ،خود رد پایی را خلق نمایند .برایناساس
اهداف تربیت ،محتوای یادگیری و روشهای فراگیری نیز توسط خود متربی یا مربی ساخته میشوند .فضای مجازی
با تدارک فضاهایی بهمنظور نقشآفرینی خالق کنشگران تربیتی در تولید محتوا ،خلق روشهای جدید آموزش و
یادگیری ،مشارکت همه افراد در نوشتن متن ،افزایش توان مشارکتکنندگان در تفسیر متن ،تبدیل مؤلف به
نویسنده ،نقش بسزایی را در چرخش از نظامات سنتی  -متافیزیکی تربیت به سمت نظام تربیتی خالقانه ایفا
مینمایند.
در نظام سنتی تربیت و با حاکمیت قاعده ردیابی یا نشان یابی ،مهمترین انتظاری که از مربی میرود ،هدایت متربیان
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
تدارک شده است خارج نشود .چون خروج از ریل تع بیه شده به معنی انحراف در مسیر واقعی و در نتیجه گمراه
شدن متربی خواهد بود .دلوز بر این نکته تاکید میکند که معلم در نظام سنتی و متافیزیکی تربیت ،به دنبال آن
است تا دانشآموزان را به سمتی هدایت کند که خود میخواهد و دانشآموزان نیز همان کاری را بکنند که معلم
میکند .خطاب اصلی معلم به دانشآموز در چنین نظام تربیتی نشانیابانه این است که "فقط مثل من انجام بده"، ۳5
درحالیکه در نظام تربیتی مبتنی بر نقشهکشی خالقانه ،معلم به دانشآموز میگوید که "دقیقا با من انجام بده".۳۶
( .)Deleuze,2001امروزه امکان مشارکت در انجام فعالیتهای تربیتی و نقشآفرینی فعال کنشگران تربیتی تحت
فضاهای فناورانه مجازی کامال فراهم شده است و نفس مشارکت کنشگران تربیتی در این فضا میتواند به معنی
شکست مکانیسمهای تربیتی مبتنی بر نشان یابی سنتی  -متافیزیکی باشد.
متأسفانه غلبه قاعده ردیابی در نظام تربیتی سنتی و متافیزیکی تا آنجاست که حتی در برنامههای آموزشی و دروسی
همچون نقاشی و انشا که ماهیتا از جنس نقشهکشی و خالقیت هستند ،قواعد نشانیابانه در ارزیابی آن برنامهها و
دروس اعمال میشود .نمرهگذاری برای دروسی چون نقاشی و انشا و بعضا رد انشا و نقاشی دانشآموز و یا نمرهگذاری
آن خود نشان از این دارد که در ارزیابی این درس قواعد نشان یابی و رسمالخطی اعمال شده است درحالیکه
میبایست تالش دانشآموز را نوعی خالقیت و نقشهکشی دانست که نمیتوان آن را با معیارهای استاندار پیشینی
ارزیابی نمود.
دلوز نیز اگر بر مفهوم نقشهکشی تاکید دارد به این جهت است که او جغرافیا را مقدم بر تاریخ میداند و تفکر را متأثر
از مکان میداند .چنانکه او بر خالف فالسفه سنتی و کالسیک حتی همچون دیویی که فعلیت یافتن تفکر را منوط بر
 ،۳7بر این باور است که فکر واقعی و خالقانه ،فکر بدون تصورات
پیشفرض گرفتن تصورات اولیه و پیشینی میداند
 ۳۸است .)Deleuze,1986( .در واقع دلوز میخواهد نشان دهد که فکر اشکال متفاوتی به خود
ماتقدم و پیشینی
میگیرد و این نگاه تالش برای یافتن تصوری یکپارچه از جهان را بیمعنا میکند.
عمل ترسیم کردن ،مبتنی بر رعایت قواعد سلسلهمراتبی ،روابط منطقی و متوالی و نشانهگذاریهای از قبل تعریف
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شده و اتکا به نمونههایی است که پیشاپیش ساخته و تدوین شده است( .سجادی و ایمانزاده.)5۶:۱۳۹۱،
دلوز و گاتاری ( )۱۹۸۰در مقاله خود تحت عنوان ریزوم ،از مفهوم نقشه گذاری سخن گفتهاند .بین ردیابی و نقشه
گذاری تقابل آشکاری وجود دارد .فعالیتهای مبتنی بر ردیابی بر اساس ساختارهای کدگذاری شد ،قطببندی شده
و از پیش آماده شده ،انجام میگیرد .درحالیکه نقشه گذاری بیشتر بدون اهداف از پیش تدارک شده و بهصورت
تجربهی فینفسه انجام میگیرد .نقشه گذاری در پیچیدگی و گشودهگیاش از هرگونه مناسبات سوژه و ابژه و هر نوع
غایات از پیش تعیین شده آزاد است .منطق درختی در واقع منطق ردیابی و بازتولید هستند ( Deleuze and
.)Guattari, 1987, 12.
 ۳۹تاریخ گذشته و محتوای آن و یا
بنابراین میتوان گفت که در نگاه نقشهکشی ،خالقیت نه باز تولید و بازنمایی
ترسیم آن بر اساس قواعد از پیش پذیرفته شده ،بلکه نوعی تولید نوآورانهایی است که نمیتوان آن را با معیارهای
مفروض و از قبل مقبول سنجید .دلیل اینکه ما همیشه به دنبال همگراییها هر چه بیشتر در حوزههایی مختلف
زندگی و بخصوص در برنامههای آموزشی و تربیتی هستیم نه خالقیت واگرا ،این است که بهجای حساس شدن برای
تجربهکردن مکانی که در آن هستیم ،به اهدافی میاندیشیم که دیگران قبل از ما ،تحت عناوین مختلف اعم از نقشه
جامع ،سند چشمانداز ،سند تحول بنیادین و  ...برای ما ترسیم نمودند و ما نیز بر اساس قاعده نشان یابی از آنها
پیروی میکنیم.
 -3چرخش از فضای ناهموار به فضای هموار

نظامهای تربیتی سنتی و متافیزیکی برخوردار از فضاهایی هستند که میتوان آن را فضای شیاردار و یا ناهموار

۴۰

نماید .فضاهای ناهموار ،فضاهای سرشار از خطوط و مسیر محدود و مشخصی هستند که متربی یا مربی باید از آن
عبور نماید .این فضاها تحتتأثیر مبانی فلسفی ،اجتماعی ،علمی ،دینی ،فرهنگی و  ...تعریف و تعیین میشوند که
عموما در قالب اهداف ،مبانی ،اصول ،روشها و نظامات پداگوژیک مشخص و متعین جلوه میکنند .فعالیتهای
تربیتی نیز علیالقاعده باید منطبق با آن و بر اساس سرشت آن فضا صورت عمل به خود بگیرند .وجود حدود و ثغور
و قلمرو مشخص برای فعالیتهای تربیتی از جمله اقتضائات حاکمیت فضای ناهموار در تعلیموتربیت است.
بهعبارتدیگر فضای ناهموار یعنی وجود حدود و ثغور و قلمرو برای عمل تربیتی ،چنانکه کموکیف ارزیابی کارکرد
تربیتی مربی و متربی نیز به میزان انطباق آن با حدود و ثغور تعیین شده بستگی خواهد داشت.
فضای ناهموار در واقع در حکم موانعی هستند که امکان خروج متربی یا مربی از مرزها و حدود و ثغور تعیین شده را
نمیدهند ،خواه این خروج برای تحقق عالئق و امیال متربی و مربی باشد ،خواه برای تجلی اراده ورزی آزاد و خواه
برای تحقق حق انتخاب یک هدف یا محتوی یا روش از میان دیگر موارد آن باشد .در چنین فضایی امکان انتخاب یا
عدم انتخاب برای مربی و متربی تا حدود زیادی محدود میشود و مربی و متربی باید در درون قلمرویی که برای آنها
تعریف شده است ،عمل کنند و هرگونه خروج از آن قلمرو به معنی خروج از حدود و ثغور تعیین شده است که با
9
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رسالت مربی و متربی از یک سو و نیات و مقاصد نظام تربیتی از سوی دیگر در تضاد است .ساختارشکنی نام دیگر
خروج از فضای مبتنی بر حدود و ثغور است .اسناد باالدستی نیز در تولید فضاهای ناهموار بسیار نقش اساسی را دارا
هستند .بهعبارتدیگر خود اسناد باالدستی نوعی فضای ناهموار است که برای متربی و مربی و دیگر کنشگران تربیتی
تدارک شده است .به این معنی که ارزیابی عملکرد کنشگران تربیتی با چندوچون انطباق آن عملکرد با قلمرو اسناد
باالدستی سنجیده میشود.
تولید قلمرو بهمنظور کنترل کنشگری کنشگران تعلیموتربیت که از خصایص حاکمیت فضاهای ناهموار است ،به
معنی محدودسازی پتانسیل واقعی مربی و متربی به حدود آن قلمرو است .وجود اهداف از پیش تعیین شده ،تدارک
محتوایی که متربی بهناچار باید آن را یاد بگیرد ،عدم ورود به بعضی مقوالتی که در حکم خط قرمز نظام تربیتی
محسوب میشوند  ،ارزیابی تحصیلی و پیشرفت متربی بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و استاندارد ،بیتوجهی
به عالئق واقعی متربی در کسب علم و دانش و یادگیری بعضی برنامههای درسی و آموزشی ،وجود نظام ارزشگذارانه
اخالقی منبعث از مبانی فلسفی و دینی و  ...همه در حکم فضاهای ناهمواری هستند که به نحوی متربی را در انقیاد
خود قرار میدهند و بهعبارتدیگر برای رشد توانمندیهای متربی ،سقف تعیین میکنند که امکان عبور از آن وجود
ندارد .وجود چنین سقفی به معنی تعیین حدود برای رشد اعم از رشد عالئق ،توانمندی ،اراده آزاد ،حق انتخاب،
داشتن اختیار واقعی در انتخاب ،مسئولیتپذیری و ...
اما فضای دیگری که باید به اهمیت آن اعتراف نمود ،فضای هموار۴۱در تربیت است .فضای هموار ،نوعی سیالیت،
گشودگی و بیانتهایی قلمروهایی است که ما در آن زیست میکنیم .فضای هوار همچون بیابانی است که انتها ندارد و
در آن بیابانگرد دائم در حال شدن دائم۴2است .نسبت بیابانگرد با بیابان نسبت گشودگی بیانتهای بیابان از یک سو و
رفتن مدام بیابانگرد از سویی دیگر است .نه بیابان مانع رفتن بیابانگرد میشود و نه بیابانگرد رفتن خود را به
حدودی و ثغوری محدود میکند.)Champollion,2014:59( .
فضای مجازی خود امروزه یک فضای هموار است که به کاربران و جستجوگران اجازه حرکت در تمامی جهات ممکن
را میدهد .دیگر متربی به محتوایی که در نظام رسمی آموزشی ارائه میشود محدود نمیشود .به اهدافی که در اسناد
باالدستی تعبیه شده است بسنده نمیکند .به روشهایی که در مدارس برای یادگیری وجود دارد ،محدود نمیشود.
آرمانهایی را تعقیب میکند که عموما در مدارس ارائه نمیشوند .هویتی را کسب میکند که با ویژگیهای هویت
رسمی متفاوت و حتی مغایر است .استعدادها و عالیقی که به دلیل وجود قلمرو و حدود و ثغور موجود در برنامههای
مدارس امکان بروز و تجلی ندارند ،در فضای هموار مجازی متجلی و برآورده میشوند.
فضای هموار مجازی عالوه بر کارکرد تربیتی ،کارکرد سیاسی را نیز داراست بهنحویکه با ایجاد فضای دمکراتیک،
بهجای تحکیم هویت جمعی مشترک آنگونه که مدنظر فضای ناهموار است ،محیط مناسبی را برای نقد و
پرسشگری انتقادی فراهم میسازد و زمینه تربیت شهروند انتقادی را فراهم میسازد .از ویژگیهای رویکرد فضای،
فراهم نمودن امکان طرح ایدههای متضاد یا آنچه که به تعلیم تضاد۴۳و تباین تعبیر شده است میباشد .برآیند
1
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گسترش چنین امکاناتی ،چیزی جز تقویت تفاوتها ،اختالفات و تضاد در دیدگاه افراد نسبت به همه چیز و همچنین
تقویت ناهمگنیها ،ناسازگاریها و به عبارتی تقویت روند واگرایی در رفتار دانشآموزان نیست .درصورتیکه در
فرآیند تربیت سنتی و رسمی ،حرکت به سمت همگرایی رفتاری و فکری ،از جمله اهداف این فرآیند بهحساب
میآید. (Gerald,1994).
بنابراین به نظر میرسد نظامهای تربیتی سنتی  -متافیزیکی با چرخش اجتنابناپذیر از فضاهای ناهموار بهسوی
فضای هموار با چالشهای فراوانی روبرو میشوند که مهمترین آن ازدسترفتن مرجعیت نظام تربیتی سنتی در
تدارک روندهای تربیتی موردنظر و در نتیجه جایگزینی فضای مجازی بهعنوان کانون اصلی فرآیندهای پداگوژیک
است.
-4چرخش از "فلسفه تربیت فناورانه" به "فلسفه فناورانه تربیت"

مناسبات بین فناوری و تربیت از جمله مقوالتی است که جایگاه مهمی را در سلسله بحثهای فالسفه تعلیموتربیت
به خود اختصاص داده است .رویکرد غالب دراینخصوص در میان فالسفه تعلیموتربیت ،رویکرد تربیت فناورانه است.
تصور این دسته از فالسفه در باره فناوری ،فناوری بهمثابه ابزاری است که برای تحقق اهداف تربیتی بکار میآید .نگاه
صرفا ابزار انگارانه ۴۴
به فناوری به این معنی است که فناوری امری خنثی و بیطرف است و صرفا بهعنوان ابزار

مورداستفاده قرار میگیرد و بنابراین الزم است به متربیان نحوه بکار گیری صحیح و مناسب آن آموزش داده شود؛
بنابراین فلسفه تربیت فناورانه نیز یعنی در خصوص چرایی ،چگونگی و چیستی بهکارگیری فناوری در جهت تحقق
اهداف تربیتی گفتگو و نظریهپردازی شود .بیشترین میزان و حجم مباحثی که امروزه در میان فالسفه تعلیموتربیت
دراینخصوص وجود دارد ،به چندوچون استفاده از فناوری در تربیت اختصاصیافته است .چنانکه سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش نیز به تربیت فناورانه اشاره نموده است و آن را به معنی آموزش متربیان برای بهکارگیری
مناسب و مطلوب ابزارهایی چون اینترنت ،مولتی مدیا و  ...دانسته است.
در رویکرد فلسفه ی تربیت فناورانه  ،فناوری هیچ هویت مستقلی از خود ندارد و این عاملیت کاربر و یا متربی و
مربی است که به آن معنی می بخشد.فناوری تماما زاییده فکر آدمی است و آدمی انگونه که فکر می کند  ،ابزار
مناسب آن فکر را درست می کند و هنگامی که از استفاده از آن ابزار فارغ شده است ،دیگر برای ابزار موضوعیتی
قائل نیست.فناوری ها مصنوعاتی ساکت ،خنثی و بی صدا هستند و تنها منتظرند تا از آنها استفاده شود.به این معنی
فناوری ها هیچ نسبت معنی داری با تربیت ندارند و در این میان این کاربر است که عاملیت محض برای استفاده از
فناوری را داراست وکافیست که به کاربر آموزش های الزم جهت استفاده بهینه از فناوری داده شود و از سویی دیگر
تمامی توجه سیاستگذاران تربیتی نیز به تربیت متربی در این خصوص معطوف شود.
در رویکرد "فلسفهی تربیت فناورانه" ،رسانهها نوین از جمله رسانههای مجازی نیز بهمثابه جلوههای فناوریهای
نوین موردتوجه هستند .انتظاری که از رسانه میرود این است که خادم خوبی برای باورها و مفروضات مربوط به
دانش باشد و کسانی که به کنترل اینترنت بهمثابه یک رسانه معتقدند ،به این رویکرد متعلق هستند .به عبارتی دیگر
در ابتدا تعریفی از تربیت و دانش تربیتی که خود برآمده از مبانی و مفروضات فلسفی و دینی و  ...است ،در نظر
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گرفته میشود و سپس رسانه مناسب آن انتخاب میگردد.
برایناساس هرگاه از رویکرد تربیت فناورانه سخن به میان میآید ،این معنی را به ذهن متبادر میسازد که فناوری
زیر سایه نگاه ما به دانش و معرفت به طور خاص و مفروضات فلسفی ما به طور عام قرار دارد انتخاب یک فناوری
خاص بیانگر یک نوع جهانبینی یا مجموعه ذهنی خاص است (سجادی.)۱۳۹7،
با ظهور فناوریهای نوین همچون فضای مجازی به نظر میرسد دگرگونیهای اساسی در ماهیت و هویت و کارکرد
فناوری پدیدآمده است .کارکرد فناوریهای نوین مجازی امروزه تا آنجاست که مؤلفههای مختص به خود را تولید
میکند .اعم از دانش فناورانه۴5،هویت فناورانه یا دیجیتال۴۶
،مناسبات انسانی مجازی ،نقش میانجیگرانه بین انسان و
محیط ،بعد هستیشناختی ۴7
فناورانه و روشنگری دیجیتال.

تکنولوژی امروزی به ما کمک میکند تا ابعاد ناشناخته طبیعت را بشناسیم و طبیعت را به شیوه جدیدی عرضه
نماییم و حقایق جدیدی را در باره طبیعت کشف نماییم .تکنولوژی بهمثابه راهی برای دانستن نیز خود یک طبیعت
جدید است .در این تکنولوژی انسان در یک موقعیت معرفتی متفاوت قرار میگیرد .چرا که تکنولوژی بهمثابه "راهی
برای دانستن" خود یک ماهیت جدید را داراست .تکنولوژی قدیم به دنبال الگو گرفتن و تقلید از طبیعت بود ،اما
تکنولوژی جدید در مقابل ،طبیعت را در جایگاه یک فراهمکننده منابع قرار میدهد و از این طریق انسان را در یک
موقعیت معرفتی طبیعتی که با طبیعت تقلیدی فرق دارد ،قرار میدهد .در تقلید از طبیعت ،ما پدیدها و هستیهایی
که قبال وجود داشته است را آزمون میکنیم .اما در محصوالت تکنولوژیک امروزین از جمله نیروگاه هستهای،
شبیهسازیها و ... ..همه چیز از قبل موجود نیستند بلکه بهواسطه تکنولوژیهای نوین خلق میشوند.
تکنولوژیهای نوین عالوه بر تنظیم روابط انسانها با واقعیات ،خود زمینهای برای تجربهورزی انسانها محسوب
میشوند .عالوه بر این تکنولوژی امروزه نقش اساسی در ایجاد چهارچوبهای تفسیری ،دانش علمی و اعمال فرهنگی
ایفا میکنند .تکنولوژیهایی مشتمل بر "" Info" ،" Bio" ، " Nanoو " ، " Cognoنقش فراتر و بیشتری در
برقراری روابط انسان  -ماشین نه صرفا مبتنی بر شناسایی آدمها بر اساس معیارهای از قبل تعریف شده فناورانه ،ایفا
میکنند .چرا که با انسانها در تعامل هستند و چیزی بیشتر از صرفا زمینه۴۸هستند .پیتر اسلوتریک ( )۱۹۹۹بر این
باور است که تکنولوژیهای امروز موجود آدمی را مجددا در سطح فیزیکی طراحی میکند .این تکنولوژیها خارجی
یا محیطی نیستند ،بلکه درونی (در درون آدمی) هستند .این روابط چیزی بیشتر از کاشت عصبی برای
شبیهسازیهای عمیق در مغز است .وقتی انسان ناشنوا با کاشت عصبهای شنوایی ،میتواند از آن به بعد بشنود ،در
واقع پیوندی بین انسان و تکنولوژی به وجود میآید که از هم ناگسستنیاند (.)Verbeek ,2008:387
امروزه فضای مجازی از جمله وب صرفا یک صنعت مجزا و خاص نیست ،بلکه کامال به مفروضات فلسفی مرتبط است
و حتی آن را از یک سو ادامه فلسفه میدانند و هم از سوی دیگر بهعنوان یک پروژه پیشرفته فلسفی نیز محسوب
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میشود که به مرکز زدایی از دانش کمک میکند .چنانکه عدهای دوران حاضر را دوره "روشنگری دیجیتال"
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نامیدهاند (.)Bus and Carmpton, 2012
در استفاده از فناوری و وساطتی که از طریق فناوری ایجاد میشود ،ادراک ،رفتار ،شخصیت ،تفکر و هویت انسان
دچار دگرگونی میشود و نمیتوان نقش واسطهای فناوری را در بین انسان و جهان انکار کرد .مصنوعات واسطه
هستند نه وسیلهی صرف .آنها فقط منتقلکننده و انجامدهندهی یک نیرو یا کار نیستند ،بلکه تغییردهنده نیز
هستند .به عبارتی دیگر ،انسان در پیوند با مصنوعات صرفا وارد یک تغییر مسیر نمیشود تا به هدفش برسد ،بلکه
خود وی نیز تغییر میکند و تبدیل به موجود دیگری و با هویتی دیگر خواهد شد ( .)Ihde, 2009با تغییر
اجتنابناپذیری که در هویت و رفتار و تفکر آدمی بهواسطه واسطهگری فناوریهای نوین صورت میگیرد ،جا دارد که
اندیشمندان حوزه فلسفه تعلیموتربیت نیز در پی درانداختن رویکردی نوینی برای فلسفه تعلیموتربیت آنهم به نام
"فلسفهی فناورانه” تعلیموتربیت باشند .یکی از راهکارهای مقدماتی اما اساسی ورود به نهضت تدوین فلسفه فناورانه
تعلیموتربیت نیز کوچ کردن از پارادایم " فناوری بهمثابه ابزار خنثی" و حرکت بهسوی پارادایم" فناوری بهمثابه
واسطه بین انسان و جهان است .در پارادایم " فناوری بهمثابه واسطه و میانجی"  ،این تعلیموتربیت است که از
دریچه فناوری نگریسته میشود و رویکرد فلسفهی فناورانه تربیت نیز یعنی نگرشی نو به تربیت از دریچه فناوری
است.
به نظر میرسد با غلبه فناوریهای نوین مجازی و در نتیجه با چرخش از فلسفه تربیت فناورانه به فلسفه فناورانه
تربیت ،ماهیت سیاستگذاری در تربیت نیز دچار دگرگونی اساسی شده و باید برای مبانی فلسفه فناورانه تربیت،
اهداف ،اصول ،روشها و محتوای پداگوژیک آن نیز طرحی نو در انداخت .طرحی که بدون شک با نظام سنتی و
متافیزیکی تعلیموتربیت در چالش خواهد بود.

نتیجه گیری
امروزه فناوری بدون شک مقولهای مستقل از هویت آدمی نیست ،بلکه به بخش انکارناپذیر وجود و حیات آدمی
تبدیل شده است .اگرچه در نگاه ابرازی به فناوری ،این آدمی بوده است که سعی کرده است آن را چنانکه مطلوب
میداند بکار گیرد و آنگونه مدیریت نماید که خود آن را میپسندید .اما امروز فناوری عالوه بر نقش میانجیگری بین
انسان و محیط ،خود عامل خلق مفاهیم ،مرکز زدایی از دانش ،روشنگری دیجیتال ،خلق تجربه نو ،هویت و حقایق
جدید است .عالوه بر جنبه انکشافی 5۰فناوری ،اکتشاف5۱نیز از جمله کارکردهای وجودی فناوری است .خلق
مفاهیم نو در تربیت ،خلق محیطهای جدید ،پداگوژیهای نوین ،ارائه تعریف جدید از آدمی و هویت او ،امتزاج
فناوری با رفتارها و شخصیت آدمی و  ...از جمله کارکردهای فناوری نوین است که با چرخشهایی که ایجاد میکند،
انگارههای تربیت سنتی و متافیزیکی را به حاشیه رانده و چشمانداز جدید و خالقانهای را برای تعلیموتربیت ایجاد
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.میکند که باید موردتوجه فالسفه تعلیموتربیت از یک سو و سیاستگذاران تربیتی از سوی دیگر قرار گیرد

منابع
،۴7  دورهی، پژوهشهای جغرافیای انسانی،)عناصر و مؤلفههای قلمروسازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی۱۳۹۴(  رسول،افضلی
.۱۳۹۴  پاییز،۳ شمارهی
. نشر نی: تهران،) فلسفه چیست؟ ترجمهی محمد رضا آخوند زاده۱۳۹7(  فلیکس، ژیل و گتاری،دلوز
) تبیین و تحلیل دیدگاه معرفتشناختی ژیل دلوز و نقد داللتهای آن برای۱۳۹۱(  علی، سید مهدی و ایمانزاده،سجادی
.۴  شماره.۸  دوره، دانشگاه الزهرا، فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی،تعلیموتربیت
. نقد گفتمان سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران:) فلسفه «تربیت فناورانه» یا «فلسفه فناورانه» تربیت۱۳۹7(  سید مهدی،سجادی
2  شماره.پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت سال هشتم پاییز و زمستان

References
Bus, J and Crompton, M (2012) Digital Enlightenment, Yearbook 2012. Amsterdam: IOS Press
Champollion, Pierre (2014) Territory and Territorialization. International Conference of Territorial
Intelligence, Alba Iulia, Romania. 58.
Deleuze, Jilles (1980) Capitalism and Schizophrenia...trans.Brian Massumi, University of Minnesota
Press, Minnepolis.
Deleuze, G (1986) Cinema 1: The Moment – Image, Tr.H. Tomlinson and. Habberjam, Minnepolis:
University of Minnesota Press.
Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. (1987) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia
(Brian Massumi, Trans.), Minneapolis: University of Minnesota Press.
Deleuze, j (2001) Pure Immanence: Essays on a Life, ed. John Rajman, trans. Anne Boyman, Zone
Book, New York.
Feenberg, a (1999) Questioning Technology. London and New York. Routledge.
Dreyfus, H (2001) On the Internet. New York. Routledge.Foucault, Michel (1980) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977.
New York City.
Foucault (1988) “Technologies of the Self.” Lectures at University of Vermont, Univ. of
Massachusets Press.
Gehlen, A (2003) A Philosophical-Anthropological Perspective on Technology’. Oxford: Blackwell.
Gerald (1994) the Virtual Object Model for Distributed Hypertext. Rice University Press.Houston.
Texas.
Ihde, D (2009) Post phenomenology and Techno science, published by State University of New York
Press, Albany.
179

Levy J, L. M (2003) Dictionary of geography and space of society, Paris: Belin.
Marcuse,H (1964) One-dimensional Man: studies in the Ideology of Advanced Industrial Society.
Boston Beacon Press.
Peters, M.A(2006) Toward Philosophy of Technology in Education: Mapping the Field. The
International Hand book of Virtual Learning Environments.Netherland.
Siemens, George (2006) “Connectivism: Knowing Knowledge.” Paper presented at the meeting of the
European Institute for e-Learning on e-Portfolios, Oxford, U.K, Oct.
Siemens,G (2009) Handbook of Emerging Technologies for Learning, University of Manitoba press.
Tomlinson, J (1999) Globalization and Culture, Chicago, University of Chicago, Press.
Verbeek, p (2010) Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things,
Chicago: University of Chicago Press
Verbeek, P (2008) ‘Cyborg Intentionality – Rethinking the Phenomenology of Human-Technology
Relations’, Phenomenology and the Cognitive Sciences 7:3.

180

تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی و ارائه کدهای اخالقی با تأکید بر
دورههای موک
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی و ارائه کدهای اخالقی با تأکید بر
دورههای موک میباشد .پژوهش حاضر به روش تحلیل فلسفی و از نوع تحلیل مفهومی و زبانی و روش استنتاجی
انجام شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد؛ گسترش عدم صداقت علمی ،حباب (تورم) نمره ،کاهش اعتبار
ارزیابیها ،نقض حریم خصوصی مهمترین تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی است .مهمترین کدهای
اخالقی آموزش مجازی نیز شامل الزام به رعایت عدالت و انصاف ،صداقت آکادمیک ،مساوات و برابری ،کرامت انسان،
حریم خصوصی و آزادی فراگیران میباشد .در پایان میتوان چنین نتیجهگیری کرد که به علت عدم حضور فیزیکی
استادان و دانشجویان در کالس و دانشگاه و نبود امکان الگوگیری اخالقی از استاد ،تربیت اخالقی از جایگاه
شایستهای در آموزش مجازی برخوردار نیست ،اما با تعهد و پایبندی به کدهای اخالقی مذکور میتوان اخالق را در
آن نهادینه نمود.
واژگان کلیدی :تنگنا ،اخالق ،آموزش مجازی ،آموزش عالی ،کد اخالقی ،موک.
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بیان مسئله
در دوران شیوع کرونا ویروس ،آموزش مجازی بخش انفکاکناپذیر و غیرقابلچشمپوشی در آموزش عالی بوده و
دانشگاهها نتوانستند آن را نادیده بگیرند .یکی از پیشرفتهای نوظهوری که در حیطه آموزشهای مجازی به وقوع
پیوسته است و کشورهای توسعهیافته در طراحی و اجرای آن کوشیدهاند ،دورههای مجازی آزاد انبوه (موک) ۱بوده
است .موکها پدیدههای تازهای هستند که حوزه آموزش را دگرگون کردهاند ،چرا که برای ثبتنام و گذراندن یک
دوره هیچ پیشنیازی موردنیاز نیست ،کامال مجازی و رایگان بوده و در هر کالس و دوره آن هزاران نفر بهصورت
همزمان حضور دارند و تنها به یک رایانه و اینترنت پرسرعت نیاز دارد (.)Kennedy, 2014

در دهه اخیر ،موکها بهعنوان شیوه نوین آموزشی مجازی موردتوجه بسیاری از مؤسسات و دانشگاههای دنیا قرار
گرفته است و به دلیل داشتن امکانات جدید (انعطافپذیری ،رایگان بودن ،کامال آنالین بودن و  )...و جذابیتهای
فراوان موردتوجه متقاضیان ادامه تحصیل آکادمیک قرار گرفته و بهسرعت درحالرشد است (.)Allen & Seaman, 2013

موکها در آموزش عالی دارای پتانسیل دسترسی به مخاطبین بینالمللی هستند و باتوجهبه تنوع قومی ،نژادی،
فرهنگی ،مذهبی ،زبانی و  ...دانشجویان در محیطهای یادگیری آنالین ،برقراری سیاست توازن میان انتظارات
مختلف دانشجویان و استادان و همچنین مطالعه نحوه درک دانشجویان از رفتارهای اخالقی و َمنِشی نظیر
مسئولیتپذیری در محیط های یادگیری مجازی مهم است و بررسی این موضوع نیازمند پرسش فلسفی است
( .)Lengel, 2004: 25اگرچه مدرسان به مبانی اخالقی حرفهی خود پایبند هستند ،اما هنگامی که قرار باشد بهصورت
آنالین تدریس کنند ،ممکن است با مسائل دیگری متفاوت با آموزش چهرهبهچهره روبرو شوند .بهاینترتیب ممکن
است تنگناهای اخالقی جدیدی برای مدرسان ایجاد شود ک ه مرتبط با موارد زیر است :نفوذ سیاسی و اجتماعی ،تنوع
فرهنگی ،تعصب و سوگیری ،تنوع جغرافیایی و یادگیری ،شکاف دیجیتالی و آداب معاشرت ( & Zembylas, M.
.)Vrasidas, 2005

اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از اینجا ناشی میشود که اکثر رهبران آموزش عالی معتقدند که آموزش مجازی
(موکها) رشد و گسترش خودش را ادامه خواهد داد تا زمانی که یک روز اکثریت دورههای آموزش عالی را در بر
بگیرد؛ بنابراین زمانی که هر چیزی شروع بهشتاب خارج از شیوههای عرفی میکند ،احتیاط باید انجام شود تا بادقت
به جزئیات و جهت نیروی وارده توجه شود .در نتیجه باید در مورد جنبههای اخالقی آن احتیاط الزم به عمل آید
( .)Allen & Seaman, 2014از سوی دیگر ،در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه (از جمله ایران) که رشد و توسعه
آموزش مجازی در مراحل ابتدایی است ،تنگناهای اخالقی آن ناشناخته و بهطورکلی کدهای اخالقی بسیار کمی در
مورد آن به چشم میخورد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی و
ارائه کدهای اخالقی آن میباشد.

)- Massive Open Online Course (MOOC
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1

سؤاالت پژوهش
 مهمترین تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی با تأکید بر موکها کداماند؟ -مهمترین کدهای اخالقی آموزش مجازی در آموزش عالی با تأکید بر موکها کداماند؟

چارچوب نظری
اخالق در آموزش به معنای اجرای سیاستهای آموزشی برای همگان بهصورت برابر و بدون توجه به ملیت ،جنس و
تفاوتهای ایدئولوژیکی یا ناتوانیهای روانی /جسمانی است .در طول دو دهه گذشته ،به دلیل افزایش استفاده از
موکها در آموزش عالی ،توجه خاصی روی مسائل اخالقی مرتبط با آن شده است ( Zembylas, M. & Vrasidas,

 .)2005در نتیجه ،اغلب یادگیرندگان آنالین نیازمند چارچوبیهای اخالقی (کد) هستند که سازگار با فرهنگ آنها
باشد ،چرا که درنظرگرفتن کد اخالقی در آموزش مجازی منجر به ایجاد احترام و تحمل در بین دانشجویان ،بهبود
روابط مدنی و تعامل بر اساس قوانین از پیش تعیین شده میگردد (.)Lengel, 2004: 25

روش(های) پژوهش
پژوهش حاضر به روش تحلیل فلسفی و از نوع تحلیل مفهومی و زبانی ،تحلیل منطقی فرارونده و روش استنتاجی
انجام شده است.

یافتهها
مهمترین تنگناهای اخالقی آموزش مجازی در موکها به شرح ذیل است.
-1گسترش بیصداقتی آکادمیک

صداقت علمی عبارت است از تعهد بیچونوچرا به پنج اصل صداقت ،اعتماد ،انصاف ،احترام و مسئولیتپذیری حتی
در بحرانیترین شرایط .مجمع صداقت آکادمیک هرگونه فعالیتی را که بر آموزش و روند آن ،پیگیری علم و دانش و
ارزیابی منصفانه از عملکرد دانشجویان تأثیرگذار باشد همچون؛ تقلب ،کپیبرداری ،سرقت ادبی ،جعل تکالیف ،ارائه
مدارک جعلی ،کمک به دیگران حین تقلب ،دستیابی به محتوای آزمون را در زمره تخلفهای تحصیلی و عدم
صداقت علمی قرار میدهد ( .)Center for Academic Integrity, 1999; Schmelkin & et al, 2008عدم صداقت علمی
اشکال مختلفی دارد .نظیر تبانی 2،فریبکاری ۳،سرقت ادبی ۴،سوءاستفاده از فناوری5و ارائه اطالعات

نادرست۶.

- Collusion
- Deception
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 تبانی :به معنی انتخاب یک دانشجوی دیگر جهت شرکت در کالس یا حضور در آزمون و یا هر دو مورد است( .)Stuber-McEwen, Wisel, & Hoggatt, 2009تبانی میتواند دو شکل داشته باشد؛ تقلب دیجیتالی و تبادل
اطالعات.
 فریبکاری :تفاوت فریبک اری و تبانی در آموزش مجازی در این است که اوال؛ در فریبکاری دیگر رضایت طرفیناز انجام عمل در میان نیست ،ثانیا؛ دانشجو توافقی را که با استاد و یا دیگران در مورد انجام صادقانه تکالیف محوله و
یا ارزیابی بسته است ،میشکند .مهمترین نمونههای فریبکاری عبارت است از کپیبرداری از یادداشتها و مطالب
درسی یک دانشجو بدون اجازه ،کمکگرفتن از مربی شخصی و ارائه یادداشتهای دانشجویان ترمهای باالتر در
کالسها و یا آزمون پایانی بدون اطالع دانشجو و مربی (.)Dietz-Uhler, 2011

 سرقت آثار ادبی :نقض حقوق مالکیت فکری7به معنی استفاده از ایدهها یا نوشتههای دیگران با نام خود ،از طریقحذف نام نویسندگان اصلی است

(.)Ko & Rusan, 2010

 سوءاستفاده از فناوری :برخی از دانشجویان ممکن است فرصتهایی را برای دورزدن وظایف و تکالیف پرزحمتخود پیدا کنند ،مثال؛ یاد میگیرند که اختالل اینترنتی و قطع و وصل شدنهای متعدد آن میتواند بهانههای قابل
قبولی برای انجام ندادن تکالیف در زمان مقرر باشد.
 -2تورم (حباب) نمره

امروزه در آموزشهای مجازی حباب نمره یک مشکل درحالرشد در سطح آموزش عالی است .اکثر استادان مدعو و
پارهوقت ،بدون امنیت شغلی هستند و ممکن است نیاز داشته باشند که موقعیتشان را به در دانشگاه محکم کنند و
بنابراین در دادن نمره مالیمتر و باگذشتتر هستند .بهگونهای که جزوه آسانی را به دانشجویان داده و از همان جزوه،
ارزیابیهایی را از دانشجویانشان به عمل میآورند ( .)Schutz, Drake, & Lessner, 2013واقعیت این است که حباب
نمره استانداردهای یادگیری را کاهش میدهد و باعث میشود که دانشجو احساس محق بودن کند ،بنابراین
تالشهای خود را کاهش میدهد و یک حس کاذب پیشرفت را دانشجویان میدهد.
 -3کاهش اعتبار ارزیابیها

ارزیابی آموخته های دانشجویان برای حفظ و نگهداری اطالعات و سنجش میزان یادگیری واقعی آنها مهم و ضروری
است .دانشجویان زمانی که امتحان آنها مراقب و ناظر نداشته باشد ،از این مزیت استفاده میکنند و تقلب میکنند
( .)Harmon, & Lambrinos, 2008واکنهایم ( .)Wachenheim, 2009در پژوهش خود ،عملکرد دانشجویان را در دو
کالس مجازی و سنتی (چهرهبهچهره) در امتحان نهایی با حضور مراقب و ناظر مقایسه کرد .وی دریافت که
دانشجویان کالس چهرهبهچهره بهطور قابلتوجهی بهتر از دانشجویان کالس مجازی در امتحان عمل کردهاند.
4

- Plagiarism
- Technology manipulation
6
- Misrepresentation
7
- Intelectual property rights
5
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 -4نقض حریم خصوصی

در حوزه آموزش مجازی مسئلهای که حریم شخصی دانشجو و استاد را به خطر میاندازد ،افزایش ارتباط دانشجو -
استاد و دردسترسبودن دائمی آنهاست ،لذا ممکن است باعث ارتباطات و مزاحمتهای گاهوبیگاه و بیش از حدی
شود که عمال نسبت به حقوق شخصی دانشجو  -استاد نوعی بیاحترامی به شمار میآید ،مثال؛ دانشجویان انتظار
دارند که مربیانشان در همه زمانها از جمله تعطیالت آخر هفته در دسترس باشند ( Community College

.)Research Center, 2013

کدهای اخالقی در آموزش مجازی
کدهای اخالقی و رفتاری در آموزش شامل ارزشها و اهداف حرفهای هستند که دستورالعملهایی را برای مربیان
دررابطهبا عملکردشان ارائه میدهد .مهمترین کدهای اخالقی در آموزش مجازی به شرح ذیل است:
کد اول  -رعایت عدالت و انصاف در دسترسی به اینترنت و آموزش :امروزه ،همه کاربران در تمام نقاط جهان باید
دسترسی یکسان به اینترنت و شبکه آموزش مجازی داشته باشند .باید بین افرادی که توان و منابع کافی دارند و
آنها که ندارند تعادل برقرار شود.
کد دوم  -رعایت صداقت آکادمیک توسط فراگیران ،مدرسان و مسئوالن :سیاست صداقت آکادمیک در درون
محیط یادگیری مجازی باید در شروع دوره توضیح داده شود و دررابطهبا آن بحث و گفتگو گردد و همه فراگیران باید
ملزم به امضا و رعایت سیاستهای صداقت آکادمیک شوند.
کد سوم  -رعایت مساوات و برابری در آموزش مجازی :ازآنجاییکه در آموزش مجازی آموزش و یادگیری از طریق
اینترنت و رایانه صورت میگیرد ممکن است برخی به این امکانات به دلیل محرومیت ،محدودیت و مسائل مالی
دسترسی نداشته باشند که این موضوع با اصل مساوات و برابری منافات دارد و نشانگر شکاف دیجیتالی است.
کد چهارم  -الزام به احترام به کرامت انسان :کرامت گوهری است که خداوند متعال به برترین مخلوق خود عطا
ک رده است و انسان بدون این موهبت نه وجودی داشته است و نه ارزش وجودی .در آموزش مجازی ممکن است از
طرق مختلف اصل کرامت انسان نقض گردد ،مانند تولید و انتشار محتواهایی که ارزش معنوی و الهی انسان را رد و
به تمسخر بگیرد،
کد پنجم  -احترام به حریم خصوصی افراد :در یک کالس مجازی دانشجویان بهتدریج حضور پیدا میکنند و هویت
آنها در خالل تعامالت آنان با سایر اعضای کالس شناسایی میشود .بهاینترتیب دانشجویان به شناسایی شخصیت،
باورها و ایدههایشان بهصورت مجازی میپردازند .اعتماد برای پیریزی تبادل آزاد ایدهها و شکوفایی بحث باید
تضمین شود
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کد ششم  -رعایت آزادی و خودمختاری فراگیران :در طراحی محیط آموزش مجازی باید طوری عملکرد که اعمال
این اصل قاعدهای عام باشد و نباید از دیگران برای رسیدن به غایات شخصی استفادهی ابزاری شود و در برخورد با
دیگران باید به آزادی و خودگردانی آنها احترام بگذارند

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
آموزش مجازی از نظر فلسفی و اخالقی خنثی نیست و برخی از ابعاد زندگی کاربرانش را به بهای تضعیف برخی ابعاد
دیگر تقویت میکند .علیرغم فرصت های متعدد ،در آموزش مجازی شاهد فقدان حضور واقعی استاد و دانشجو در
برابر یکدیگر بوده و این فقدان موجب شکننده شدن ارتباطات و تعامالت مجازی و کاهش الگوگیری اخالقی
دانشجویان از استاد میشود ،در نتیجه دانشجویان نمیتوانند از استادان و دیگر دانشجویان در محیط واقعی
الگوگیری اخالقی داشته باشند.
در مجموع اگر آموزش مجازی نتواند فضای مناسب و سالمی را برای انتقال و ترویج ارزشهای اخالقی و انسانی
فراهم کند و همسو با اهداف آموزش عالی که پرورش دانشجویانی اخالقمدار و ارزشمدار عمل نکند در آینده قبول
صالحی ت آموزش مجازی در آموزش عالی از لحاظ اخالقی زیر سؤال خواهد رفت .به همین دلیل کدهای اخالقی
خاصی جهت کاهش تنگناهای اخالقی آموزش مجازی تدوین و پیشنهاد شده است که میتوان با رعایت آنها
تنگناهای اخالقی را کاهش و بسترهای اخالقی آن را افزایش داد.
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چکیده
پس از پیدایش و انتشار ویروس کرونا آموزش در تمام جهان و ازجمله کشور ما شکل مجازی به خود گرفت .آموزش
مجازی نیز مانند هر پدیده دیگری دارای محاسن و معایبی است .صرفنظر از برخی محاسن این شیوه آموزشی ،از
منظر فلسفی میتوان اشکاالت متعددی نسبت به آن وارد کرد .هدف از تألیف این مقاله که به روش توصیفی -
تحلیلی به نگارش درآمده است نقد آموزش مجازی بر اساس یادگیری اگزیستانسیال پیتر جارویس است .یافتههای
پژوهش اجماال حاکی از آن است ک ه به دالیل متعدد فنّی و تجهیزاتی در آموزش مجازی ارتباط اصیل میان معلّم و
متعلّم ،همچنین میان متعلّمان رخ نمیدهد و «یادگیری اصیل» اتفاق نمیافتد و آنچه رخ میدهد یادگیری سطحی
و در حد محفوظات است .ارزشیابی تحصیلی نیز باالجبار بهصورت چندگزینهای انجام میگیرد ،لذا یادگیری عمقی
اتفاق نمیافتد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،یادگیری اگزیستانسیال ،شخص ،جارویس
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بیان مسئله
اگزیستانسیالیستها برخالف نظریات گذشته که انسان را همچون شیئی متعلّق به طبقه خاصّ (ذهن ،بدن ،یا
ترکیبی از آن دو) میدانستند ،انسان را موجودی توصیف میکنند که میان دو کشمکش و تعارض عمیق در وجود
خود درگیر است .از جهتی ،ما ارگانیسمهایی در میان سایر موجودات زندهایم که در پی ارضای نیازهای زودگذر و
فعلی خود هستیم؛ لذا تفاوت زیادی با حیوانات نداریم .اما از جهت دیگر دارای جنبهای بسیار مهم هستیم که ما را از
حیوانات متمایز میکند و آن خودآگاهی ( )self-awarenessماست .از طریق این خودآگاهی است که انسان ،خود را
موجودی متمایز مییابد و در تالش برای ساختن آینده خویش گام برمیدارد ( .)Guignon, 1998به تعبیر
کییرکگور« :یک فرد انسان ،هستی بهصورت مفهوم ندارد» ،زیرا «کلّی است که در فکر میآید ،نه فردی» (ورنو،
 .)۱۳72هایدگر نیز مینویسد« :نحوه هستی کلّیه موجودات بهغیراز انسان ،در یک مقوله بیان میشوند» (کوروز،
 .)۱۳7۹این سخنان به معنی تأکید اگزیستانسیالیسم بر فردیّت انسان است.

سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش این است که بر اساس یادگیری اگزیستانسیال جارویس چه نقدهایی بر آموزش مجازی وارد
است؟

روش پژوهش
در این مقاله نظر به محتوای فلسفی بحث از روش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده است.

یافتهها
نفی ثنویت دکارتی (سوژه و ابژه)

پدیدارشناسانی چون هایدگر و مرلوپونتی ثنویت ذهن و بدن را که توسط دکارت ارائه شد مردود میدانند .پیتر
جارویس ( )Peter Jarvisمحققی است که رویکردی اگزیستانسیال به یادگیری دارد .به نظر وی در نگرش دکارتی
گویی ذهن مجزّا از بدن است و فقط گیرنده اطالعات به شمار میرود .اما شخص به نظر جارویس حداقل متشکل از
بدن و ذهن است و این دو به شکل هویّات مجزّا یا متمایز از هم نیستند ( .)Jarvis, 2005جداکردن ذهن از بدن و
بنابراین از عمل ،یک ثنویّت اشتباه است؛ در واقع در تجربهکردن جهان ما هم ،کاری انجام میدهیم و هم درباره آن
میاندیشیم .این سخن جارویس به «در جهان بودن» ( )Being-in-the-worldهایدگر اشاره دارد ( .)ibidهایدگر از
ت
وجود انسانی تحت عنوان «در جهان بودن» یاد میکند .وی معتقد است دازاین ،هرگز خود را بهصورت ذهنی ِ
ن محض و منتزَع از هرگونه رابطهای با اشیاء نمیفهمد (کوروز .)۱۳7۹ ،این بدین معناست که انسان با در
محض ،م ِ
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جهان بودن است که مقام انسانی پیدا کرده است و ما نمیتوانیم انسانی داشته باشیم که در جهان نباشد (همان،
پاورقی)؛ لذا به نظر جارویس انسان شامل بدن و ذهن است .آنها جدا از یکدیگر نیستند بلکه درهمتنیده شدهاند،
بنابراین ،ثنویت دکارتی وجود ندارد .انسان همیشه یک «در جهان بودن» است .شخص همواره عامل است و
ازآنجهت که در یک موقعیت اجتماعی قرار دارد با دیگران کنش متقابل دارد .جارویس بر کلیت و یکپارچگی
شخص تأک ید دارد ،زیرا تجربه ما از جهان از راه بدن (حواس) و از راه ذهن (شناخت ،گرایش ،ایدئولوژی و ارزیابی) و
از راه کنش (عمل و مهارت) و عواطف است ( .)Jarvis, 2005به نظر جارویس جمالتی مانند من فلسفه،
جامعهشناسی یا  ...درس میدهم  -معرفت عینی ( - )objective knowledgeدرون ثنویّت دکارتی معنی مییابد،
جایی ک ه ذهن از بدن متمایز است .اینجا یادگیرنده ،دریافتکننده منفعل پدیده عینی است و نیازی به لحاظکردن
بدن در این فرآیند نیست .اما این موضعی است که جارویس آن را رد میکند .هنگامی که ما جهان خارج و دیگری را
تجربه میکنیم ،این کار را هم با ذهن و هم با بدن انجام میدهیم .وی ضمن اشاره به نظریه رفتارگرایی اسکینر که
منکر ثنویّت میان جسم و ذهن شد (روانشناسی ارگانیسم خالی ())psychology of the empty organism
معتقد است که دالیل زیادی برای رد این رویکرد رفتارگرایانه خام وجود دارد ،زیرا از درک یک امر بسیار بنیادی با
عنوان ماهیت انسان در جهان عاجز مانده است ( .)ibidکارل یاسپرس در باب ماهیت انسان بیان میکند که
اگزیستانس تنها از طریق اگزیستانسهای دیگر میتواند قابلیّت خود را نشان دهد ) .(Jaspers, 1950اهمیت ارتباط
برای وی تا آنجاست که مینویسد« :من فقط در ارتباط با دیگران وجود دارم ،بهتنهایی هیچ نیستم» .(Jaspers,

) 1954جارویس نیز از مک مورای نقل میکند که در تعامل با دیگری است که من وجود دارم؛ بهعبارتدیگر من
عمل میکنم پس هستم ()Jarvis, 2005؛ لذا وی «عمل» را جایگزین «اندیشه» در کوگیتوی دکارت میکند.
جارویس نیز همچون اگزیستانسیالیستها معتقد است ک ه ما از طریق تجربه از خودمان و دیگری بهعنوان موجودی
متفاوت از خودمان آگاه میشویم (.)ibid
یادگیری اگزیستانسیال

جارویس به تعریف کلب ( )Kolbاز یادگیری اشاره میکند که «یادگیری فرآیندی است که با آن شناخت از راه تغییر
شکل تجربه به وجود میآید» .به نظر وی اشکال این تعریف این است که معرفت ( )knowledgeدر مرکز تفکر او
قرار دارد و نه شخص ( .)ibidالبته تفکر از نظر اگزیستانسیالیستها مردود نیست ،چنانکه هایدگر تفکر را عنصر
کامال بنیادین انسان میداند و آن را وجه ممیز انسان از سایر موجودات میداند .اما وی این تفکر اصیل را که خاص
انسان است ،از اندیشیدن حسابگر جدا میکند .مک کواری نیز توضیح میدهد که تفکر خاص انسان باید از این
اندیشه حسابگر یا تقوتوق کامپیوتر (که آن نیز اندیشه حسابگرانه است) متفاوت باشد .به قول یاسپرس این تفکر،
تفکری است «جوشیده از وجود» (مک کواری .)۱۳77 ،جارویس پس از توضیح سیر تحوّل فکری خود در باب
یادگیری ،آن را چنین تعریف میکند:

ترکیبی از فرآیندهایی که از طریق آن کل شخص شامل بدن (ژنتیکی ،فیزیکی ،بیولوژیکی) و ذهن (دانش ،مهارت،
گرایشها ،ارزشها ،عواطف ،عقاید و احساسات) در یک موقعیت اجتماعی قرار گرفته و تجربهای را شکل میدهد که
190

به شکل شناختی ،عاطفی یا عملی (یا از راه هرگونه ترکیبی) دگرگون شده و در قالب زندگی خود اشخاص یکپارچه
میشوند (.)ibid

به نظر وی «یادگیری پدیدهای اگزیستانسیال و مستلزم فهمی فلسفی است» ،لذا افراد یاد میگیرند نه فقط ذهنها.
پس به نظر جارویس یادگیری فقط امری ذهنی و شناختی نیست .به اعتقاد وی تعلیموتربیت اساسا درباره کسانی
است که یاد میگیرند ،رشد میکنند و بالغ میشوند و نه درباره انتقال صِرف دانش ( .)ibidچنانکه مالحظه میشود
جارویس یادگیری را امری فعّال تلقّی میکند ،نه منفعل.

بحث و نتیجهگیری
جارویس همانند اگزیستانسیالیستها ثنویت دکارتی یا جدایی سوژه و ابژه را رد میکند .طبق ثنویت مذکور،
تعلیموتربیت در انتقال صِرف دانش خالصه میشود و دانش آموز یا دانشجو به موجودی منفعل تبدیل میگردد،
درحالیک ه یادگیری عمل است و نه فقط اندیشه؛ و طبق نظر اگزیستانسیالیستها هر فرد انسانی باید آزاد و مسئول
باشد .انسان فقط ذهن یا بدن نیست ،بلکه ترکیبی از این دو و به عبارت بهتر «شخص» است .انتقادی که میتوان از
منظر جارویس به آموزش مجازی وارد کرد این است که در این نوع آموزش فقط گوش و مغز فرد فراگیر درگیر
یادگیری است و نه کل وجود او ،درحالیک ه نقش چشم در یادگیری بسی بیشتر از گوش است .در آموزش حقیقی و
حضوری نهتنها آموزش صریح صورت میگیرد ،بلکه تدریس و یادگیری ضمنی نیز رخ میدهد که جای آن در
آموزش مجازی خالی است .متعلّم۱در ک الس درس از شخصیت معلّم ،نحوه لباس پوشیدن وی ،نحوه برخورد وی با
دیگران ،وقتشناسی ،طرز سخنگفتن وی ،تطابق سخن و عمل وی ،اخالق وی مانند تواضع ،احترام به دیگران و ...
نیز یاد میگیرد .آموزش مجازی از منظر برنامه درسی پنهان نیز با انتقاد مواجه است .به اعتقاد آیزنر مدارس نهتنها
بهواسطه چیزهایی که میآموزند ،بلکه بهواسطه آنچه که از آموزش آن غفلت میکنند نیز دارای قدرت تأثیرگذاری
هستند .آنچه دانشآموزان نمیتوانند مالحظه نمایند ،آنچه نمیدانند و فرآیندهایی که قادر به استعمال آنها نیستند،
برای زندگی آنها دارای پیامدهایی است .درواقع ،آنچه مدارس آموزش نمیدهند ممکن است بهاندازه آنچه آموزش
میدهند ،اهمیت داشته باشد ( .)Eisner, 1994شاید بهترین نمونه «در جهان بودن» حضور در مدارس و دانشگاهها
باشد .با حضور در چنین مجامعی است که متعلّم عمال زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران را یاد میگیرد ،درحالیکه
در فضای مجازی چنین چیزی امکان ندارد .در آموزش مجازی ،ارتباط که از عناصر کلیدی اگزیستانسیالیسم است
عمال به دست فراموشی سپرده میشود و تبدیل به رابطهای مصنوعی میان معلّم و متعلّم میشود؛ دو شخص باهم
مواجه نمیشوند ،بلکه غالبا رابطهای یکسویه از جانب معلّم به متعلّم وجود دارد و به دالیل متعددی چون ضعف
سرعت اینترنت ،عدم دسترسی همه به طور یکسان به اینترنت ،فرسوده بودن تجهیزات برخی متعلّمان و  ...امکان
تعامل و رابطه دوسویه وجود ندارد ،لذا عمال دیالوگی صورت نمیگیرد و چنین شرایطی یادآور مدارس سنّتی و
 -1کلمات متعلّم و معلّم را در معنای عام به کار بردهایم.
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تدریس اقتدارگرایانه معلّمان است .به نظر جارویس «هیچکس یک جزیره نیست» لذا در ارتباط  -تعامل شخص
درونی با جهان بیرونی  -است که تجربه رخ میدهد و در تجربه و بهوسیله آن است که انسانها یاد میگیرند
( .)Jarvis, 2005در کالس حضوری معلّم در حد امکان میتواند فردیّت متعلّمان را موردتوجه قرار دهد ،اما در
آموزش مجازی اغلب چنین امکانی وجود ندارد و تدریس و ارزیابی بهصورت جمعی انجام میگیرد؛ لذا با استفاده از
اصطالحات اگزیستانسیالیسم میتوان گفت «یادگیری اصیل» اتفاق نمیافتد و آنچه رخ میدهد یادگیری سطحی و
در حد محفوظات است .همچنین ارتباط متعلّمان با یکدیگر نیز ارتباطی حقیقی نیست ،زیرا از طریق چت و  ...انجام
میگیرد و اشخاص باهم مواجه نمیشوند و به تعبیر اگزیستانسیالیستها ارتباط اصیلی صورت نمیگیرد.

منابع
کوروز ،موریس .)۱۳7۹( .فلسفه هایدگر ،ترجمه دکتر محمود نوالی ،تهران ،انتشارات حکمت.
مک کواری ،جان .)۱۳77( .فلسفه وجودی ،ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ،تهران ،انتشارات هرمس.
ورنو ،روژه؛ وال ،ژان .)۱۳72( .نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفههای هست بودن ،برگرفته و ترجمه دکتر یحیی مهدوی،
تهران ،انتشارات خوارزمی.
Eisner, E. W. (1994). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of education
programs, 3d Ed. New York: Macmillan
Guignon, Charles B. (1998). "EXISTANTIALISM", in Routledge Encyclopedia of
philosophy,Volume3,General Editor: Edward Craig, London and New York.
Jarvis, P. (2005). "Towards a philosophy of human learning: an existentialist perspective", in Human
learning: A holistic perspective, Jarvis, P. & Parker, S. (Eds.) London: Routledge. pp.1-15.
Jaspers, Karl. (1950). The Perennial Scope Of Philosophy, translated by Ralph Manheim, Rutledge
and Kegan Paul LTD, London.
Jaspers, Karl. (1954). Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy, translated by Ralph Manheim,
Yale University Press.

192
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مرضیه عالی ،هادی رمضانیان فهندری
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چکیده
فرآیندهای آموزشی از شروع همهگیری کرونا تا کنون دچار تحوالت شگرفی شده است و اکنون فرصت مناسبی است
تا تأملی در تجربیات استفاده از فناوری و چگونگی تأثیر آن بر رفتار ،روابط و جامعه داشته باشیم .فرصتی برای
اندیشیدن در مورد نکات مثبت و منفی فناوریهای دیجیتال که از طریق آنها هویت دیجیتالی خود را درک کنیم و
شاید بتوانیم بهزیستی دیجیتال را از صرفا یک کلمه به یک مفهوم معنادار تغییر دهیم .این پژوهش با رویکرد تحلیل
گفتمان مبتنی بر دیدگاه جاگر و مایر ( )2۰۰۹و باتوجهبه گونهشناسی اروت و وایتینگ ( ،)2۰۰۸پیرامون بهزیستی
کودکان به تبیین مؤلفههای شکلدهنده به گفتمان بهزیستی در هر دوره پرداخته و مبتنی بر آن مواجهههای تربیتی
با رفتارها و زندگی کودکان در فضای مجازی را گونهشناسی نموده و بر آن اساس رهیافتهایی برای تربیت در فضای
مجازی ارائه میکند .بر اساس یافتههای حاصل از مطالعه الزم است در شرایط کنونی که توجه به زیست کودکان در
فضای مجازی اهمیت مضاعف یافته است باید مالحظاتی که طی تحوالت گفتمانی شامل توجه به بهزیستی
جسمانی ،بهزیستی عاطفی هیجانی و بهزیستی محیطی و جهانی تبیین شدهاند و تجارب حاصل در این دوران
بهصورت توأمان موردتوجه قرار گیرند.
واژگان کلیدی :تحلیل گفتمان ،فضای مجازی ،بهزیستی دیجیتال.
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بیان مسئله
در رویک رد تربیتی گذشته فضای مدرسه با تعامالت اجتماعی و تجارب فیزیکی میتوانست برای کودکان شرایط
محیطی ارضاکنندهای را فراهم کند که پتانسیلهای جسمانی و تحرکی آنها را ارضا نماید؛ اما در شرایط آموزشهای
دیجیتال و در عصر کرونا کودکان نهتنها از هرگونه تعامل اجتماعی محروم شدهاند ،بلکه امکان کوچکترین لذتهای
زندگی مانند تعامل با همساالن نیز از آنها سلب شد و این نگرانی و سؤال را در اذهان ایجاد کردهاند که شرایط آنها
از نظر کیفیت زندگی و بهزیستی چگونه است؟ و آیا میتوان در شرایط آموزشهای مجازی به ارتقاء سطح بهزیستی
کودکان کمک کرد؟ اصوال چه عواملی با این وضعیت ارتباط دارد و چگونه قابل ارتقا است؟ این سؤاالت اگرچه وجه
روانشناختی غالبتری دارد؛ اما با نگاهی انتقادی و تحولی میتوان به وجوه زیربناییتر آن پی برد و مبانی آن را
مورد تأمل قرارداد و مهمترین نکتهای ک ه در این مقاله بدان پرداخته شده است این است که بهزیستی کودکان در
فضای دیجیتال چه معنا و وجوهی میتواند داشته باشد؟ و چگونه میتوان بهعنوان بخشی از زیست کودکان آن را به
رسمیت شناخت و ارتقا داد؟

روش پژوهش :تحلیل گفتمان
این مطالعه به دنبال شناسایی موضوعات مختلفی است که حول مفهوم بهزیستی در بافت مدرسه شکلگرفته است.
ازاینرو از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است .ازاینرو برای دستهبندی نوع گفتمانهای مختلف رویکرد
گونهشناسی اروت و وایتینگ ( ،)2۰۰۸مورد لحاظ قرار گرفته است .بر اساس گونهشناسی انجام شده گفتمان مدرسه
و آموزش مجازی از منظر گونههای بهزیستی مورد تحلیل قرار گرفته است.

یافتهها
مفهوم بهزیستی عموما توسط سازمانهای بینالمللی با شاخصهایی تعریف شده و ابزار ارزیابی و مقایسه وضعیت
زندگی کودکان در کشورهای مختلف قرار گرفته است (دفتر تحقیقات یونیسف ، )2۰۱۳ ،اما علیرغم این نگاه بدیهی
به مفهوم بهزیستی و بهکارگیری آن در حوزههای مختلف ،اشتراک نظر درباره معنای آن وجود نداشته و این مفهوم
محل چالش اغلب سیاستگذاران تربیتی است که البته شاید بتوان گفت بخشی از آن محصول بافتهای مختلف
اجتماعی و فرهنگی و دیدگاههای متفاوت به زندگی مطلوب است که مفروضهای زیربنایی در درک آن محسوب
میشود .در این رویکرد یکی از مهمترین مؤلفههای محوری در معنادهی به مفهوم بهزیستی ،سالمتی است که گاه
بهجای آن به کار میرود .این تداخل مفهومی در ذهن و کاربرد ،به این دلیل اتفاق میافتد که این دو اصطالح بسیار
نزدیک به هم هستند .در مفهومپردازی بهزیستی دیجیتال ،نیز بهتبع گفتمان پزشکی نقش ایفا کرده و ازاینجهت در
رویک ردهای اولیه بهزیستی دیجیتال هم معنا با عدم اعتیاد به شبکههای اجتماعی در نظر گرفته شده است .در این
صورت ،هرچه عالئم این اعتیاد کمتر باشد ،بهزیستی هم بیشتر میشود .مشکل این تعریف این است که گذشته از
بیمار انگاری کسی که زیاد از اینترنت استفاده میکند ،کسانی را که گاهی (به دالیل کاری و تحصیلی و )...مجبور به
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استفاده بیش از حد از اینترنت میشوند را نیز زیرمجموعه این تعریف پاتولوژیک میداند .در این مدل ،بهزیستی
دیجیتال ،با کم استفاده کردن از اینترنت برابر فرض میشود .بر همین اساس اپلیکیشنها و برنامههایی که مدتزمان
آنالین بودن را اندازهگیری میکردند ،طراحی شدهاند .شاهد آن اپلیکیشن بهزیستی دیجیتالی است که توسط شرکت
گوگل در سال  2۰۱۸باهدف کنترل مدتزمان استفاده از گوشی تلفن همراه و اینترنت طراحی شد و تاکنون بیش از
چند میلیون بار توسط کاربران دانلود شده است .مشخصا همانطور که قبال نیز گفته شد تعریف گوگل از بهزیستی
دیجیتال در ساخت این اپلیکیشن «استفاده هرچه کمتر» از اینترنت است .مشکل این تعریف این است که
کاربردهای مثبت اینترنت را نادیده میگیرد .ازآنجاکه در زمان حال و با شیوع بیماری کرونا لزوم بهرهگیری بیشتر از
فضای مجازی طرح شده است این نوع نگاه مورد نقد بوده و نیازمند تأمل است.

نگاره شماره  :1گفتمان پزشکی پیرامون بهزیستی کودکان

تحول گفتمان بهزیستی دیجیتال با رویکرد هیجانی  -عاطفی
در بستر مفهومسازی بهزیستی مجازی کودکان توجه صاحبنظران بهسوی ایجاد یک فضای آنالین ایمن از نظر
عاطفی  -اجتماعی برای کودکان و محافظت از بهزیستی آنها درعینحالی که آنان را قادر به توسعه طیف وسیعی از
مهارتها از طریق اینترنت میکرد ،معطوف نمود .عموما محققان در فضای تربیت با رویکرد بهزیستی عاطفی و
هیجانی بر محافظت از کودکان و پرهیز از خطرات احتمالی متمرکز شده و خانوادهها را به اتخاذ استراتژیهایی
همچون هدایت ،محدودکردن و نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت ترغیب میکردند .بهعنوانمثال پژوهشگران
خانوادهها را به قرارگیری رایانه در مکانهای مشترک و قابل رویت مانند اتاق نشیمن بهجای اتاق کودک ،نصب یا
اجرای فناوریهای فیلتر مانند نرمافزار کنترل والدین ،نظارت آنها درحالیکه از رایانه استفاده میکنند ،تعیین
محدودیت زمانی برای استفاده و  ...رهنمون میشدند؛ اما باید در نظر داشت عالوه بر محتوا و اثرات آن بر سالمت
عاطفی  -هیجانی توجه به موضوعات دیگر نیز در کنار محتوا میتواند دارای اهمیت باشد .خصوصا هنگامی که
استفاده آموزشی از این فضا موردتوجه است ،کیفیت شرایط دیجیتال میتواند به ایجاد احساس خوشایند عاطفی و
هیجانی بیانجامد .بهعنوانمثال مشکالت سیستم و یا کندی و قطعی اینترنت برای دانشآموزی که در جلسه امتحان
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آنالین حضور دارد میتواند مهمترین منبع اضطراب و مخل سالمت عاطفی  -هیجانی او باشد.

نگاره شماره  :2گفتمان روانشناسی پیرامون بهزیستی کودکان
بهبود

احساسات
و
هیجانات

روانشناسی

آسیب
روانی

مراقبت

گفتمان اخیر درباره بهزیستی دیجیتال کودکان
اگرچه پایداری زیستمحیطی برای چندین دهه یک موضوع مهم در عموم جوامع بوده است؛ اما ارتباط بین پایداری،
برابری و بهزیستی در زندگی کودکان موضوعی نوظهور است .بهطوریکه در سالهای اخیر ،عالقه روز افزونی به
موضوعاتی پیرامون توسعه پایداری در مدارس مشاهده میشود .نمونه بارز آن را میتوان در شکلگیری مدارس
طبیعت دید .این رویکرد عموما از سوی اندیشمندان انتقادی حافظ عدالت اجتماعی بسیار موردتوجه است؛ زیرا در
واقع با آشکار شدن تأثیر فعالیتهای انسانی بر محیطزیست ،مفسران به این نتیجه رسیدند که تخریبهای
زیستمحیطی ،به افراد فقیر آسیبهای جدیتری وارد میکند .با بررسی در سطح بینالمللی پی میبریم که
کشورهای فقیرتر و حاشیهای ،کمتر قادر به مقابله با تغییرات زیستمحیطی هستند و بیشتر در معرض بالیای
آبوهوایی قرار دارند .این مسئله در سطح فردی نیز صادق است ،افرادی که در محیطهای فقیرنشین زندگی
میکنند بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند ،به منابع طبیعی دسترسی محدودی دارند و کمتر قادر به جبران بالیای
طبیعی مانند سیل هستند (آاگر و وینکل  .)2۰۰7تکنولوژی جدید قطعا شیوه تعامل ما با فضای فیزیکی اطرافمان را
تغییر داده است .ازآنجاکه حفظ محیطزیست تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی آینده کودکان دارد ،این رویکردها به
گفتمان بهزیستی کودکان بدل شده و دغدغههای جدی را پیرامون زندگی کودکان شکل داده است .اینک کودکان
باید شیوه زندگی با طبیعت را بیاموزند و بر حسب آن تعامل خود را با تکنولوژیهای جدید شکل دهند.
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نگاره شماره  :3گفتمان پایداری پیرامون بهزیستی کودکان
زیست
محیطی

اینده

پایداری

طبیعت

محافظت

نتیجهگیری :نقد و نظر
با نظر به وابستگی بسیار زیادی که دنیای امروز بخصوص بعد از همهگیری کرونا به فضای مجازی پیدا کرده ،آیا باز
هم میتوانیم بگوییم ک ه بهزیستی هنوز هم برای ما همان معنی گذشته را دارد؟ شاید در آیندهای نهچندان دور با
دیجیتالی شدن هرآنچه که اکنون قابلتصور نیست معنای بهزیستی دیجیتال به معنایی کامال متفاوت تغییر کند.
کمااینکه اکنون هم نداشتن سواد دیجیتال ،بهزیستی افراد را کاهش میدهد و این موضوعی است که ما باید خود را
برای آن آماده کنیم و بیشتر درباره اینکه چگونه میتوان کودکان را برای زندگی در فضای مجازی توأم با بهزیستی،
آماده ساخت ،تأمل کنیم و بهجای اتخاذ رویکردهای بازدارنده ،تعامل و استفاده بهینه از این فضا را در جهت رشد
سالمت جسمی  --عاطفی و زیستمحیطی توأمان در نظر بگیریم .در نهایت الزم است هر مربی و صاحبنظر در
فضای تربیت کنونی مبتنی بر سیر تحول گفتمانهای بهزیستی کودکان ،با شناسایی بهینه خطرات این فضا برای
کودکان ،نحوه استفاده از تجارب ارزشمند حاصل از آن را به دانشآموزان آموخته و در طراحی برنامههای آموزشی و
تربیتی در فضای مجازی همواره به سؤاالت ذیل پاسخ دهند -۱ :چگونه میتوان کودکان را در فضای مجازی به
تحرک و زندگی توأم با بهداشت و سالمت رهنمون شد؟  -2چگونه میتوان زندگی شادتر و اطمینانبخشتری از نظر
عاطفی و هیجانی برای کودکان در فضای مجازی فراهم نمود؟ و در نهایت  -۳چگونه میتوان به پایداری
محیطزیست در کنار زندگی مجازی توجه نمود؟
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چکیده
آموزش مجازی از سالیان پیش در نظامهای آموزشی دنیا و برخی از دانشگاههای ایران جریان داشته است .اما با
شروع همهگیری کرونا ،کلیه نظام های آموزشی برای پیشبرد اهداف خود الجرم از آموزش مجازی بهره میبرند .البته
در برخی از نظامهای آموزشی نیز ،در کنار آموزش حضوری از آموزش مجازی هم استفاده شده است .در نظام
آموزش عالی و از دیدگاه اساتید ،آموزش مجازی همراه با چالشهایی بوده است که با روش مصاحبه عمیق
نیمهساختاریافته مورد بررسی قرار گرفته و در ابعاد فردی (استاد  -دانشجو) و سازمانی (زیرساختی و ابزاری  -آیین-
نامهای) قابلتحلیل میباشند.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،تجربه زیسته ،اساتید ،چالشها
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بیان مسئله
امروزه به لطف فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،امکان دسترسی به آموزش متناسب با نیاز انسان محقق شده است.
با توسعهی روزافزون ارتباطات در سطح جهان و وجود امکانات ارتباطی نظیر اینترنت ،گسترش شبکههای اجتماعی
و فناوری رایانهای؛ آموزش بهصورت ارزانتر و در دسترس همگان قرار دارد .پتانسیل ارتباطات سمعی و بصری
فناوری اطالعات از طریق استفاده از ابزارها و راههای جایگزین برای آموزشی فراتر از مرزهای نظامهای آموزشی
سنتی از اهمیت بسزایی برخوردار است ( .)Franky and Chiappe, 2018آموزش مجازی روش مؤثری است که
با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش با ترکیبی از محتوای دیجیتالی ،بستر ارتباطی مطمئن و
کارآمدی را فراهم میکند که آموزش پژوهان بتوانند در هر زمان و مکانی که مایلاند از این بسته آموزشی نوآورانه و
خالق برای آموزش خود بهره ببرند (قاضیزاده فرد .)۱۳۸7 ،توسعه آموزش مجازی در سالیان اخیر تأثیر شگرفی در
رشد و اعتالی سطح آموزش و گستره عدالت آموزشی در نقاط مختلف جهان داشته است .ولیکن همانند سایر
تکنولوژیها ،ورود این تکنولوژی نوین نیز نیاز به بسترسازی ،آموزش و ایجاد محیطی قابلپذیرش برای ارائه و
استفاده از امکانات و قابلیتهای بیشمار آن دارد و عوامل مختلفی مانند وجود سیستم پشتیبانی ،تعهد سازمانی،
سیستم مدیریت ،شایستگی مربی ،نحوه ارائه خدمات و زیرساختها بر موفقیت آموزش مجازی مؤثر هستند
(.)Abeldina et al, 2015 and Goi and Ng poh, 2009
همهگیری بیماری کووید  ،۱۹باعث بستهشدن مدارس و دانشگاهها در بسیاری از کشورها شد .سازمان بهداشت
جهانی ،آموزش از راه دور مانند استفاده از رادیو ،تلویزیون ،اینترنت و غیره را از بهترین راههای ادامه آموزش در
دوران بحران کووید  ۱۹معرفی نمود ( )Bender, 2020و برخی از کشورها آموزش از راه دور را جایگزین آموزش
سنتی کردند .اما این شکل آموزش از راه دور با آموزش از راه دور مرسوم متفاوت است؛ تفاوتهایی از جمله-۱ :
ناگهانی بودن آن :آموزش مجازی به دلیل نیاز غیرقابلپیشبینی در نظامهای آموزشی بدون آمادگی قبلی به کار
گرفته شد ( -2 .)Rangiwai and Simati-Kumar, 2020تحمیلی بودن آن :در بسیاری از کشورها بهعنوان
یک اقدام برجسته ملی «اقدامات دراکونی  -قوانین بسیار سختگیرانه» تحمیل شده است (.)Taylor et al, 2020
با اینکه آموزش از راه دور قبال تجمالتی بود اما در حال حاضر بهعنوان یک ضرورت در مواجهه با کرونا ویروس اجرا
میشود و استفاده از آموزش از راه دور به «مأموریت بحرانی» تبدیل شده است ( -۳ .)Cornock, 2020بینالمللی
بودن آن :آموزش مجازی بهعنوان مداخله غیردارویی در سراسر جهان مورداستفاده قرار گرفت و یک واقعیت جهانی
را شکل داد -۴ .شهرت آن :این امر به منافع مشترک در جوامع تبدیل شده است و بر حوزه عمومی حاکم است-5 .
فراگیر شدن آن :تا قبل از پاندمی کرونا ،آموزش مجازی بیشتر در دانشگاهها مورداستفاده قرار میگرفت؛ اما امروزه به
علت پاندمی کرونا به مدارس رسیده و در کلیه مقاطع تحصیلی و مراکز آموزشی ،از پیشدبستانی گرفته تا مقطع
دکترا ،به یک وسیله آموزشی تبدیل شده است -۶ .اضطرار پزشکی :درحالیکه آموزش از راه دور اغلب به دالیلی
مانند صعبالعبور بودن مسیر و مناطق دورافتاده ،معلولیت و جنگ مورد حمایت قرار میگرفت؛ اکنون از آن بهعنوان
ابزاری برای مقابله با یک بحران جهانی در حوزه سالمت جامعه ،استفاده میشود (.)Al Lily et al, 2020
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همهگیری آموزش مجازی ،مسلما با فرصتها و چالشهایی برای یاددهندگان و یادگیرندگان و همچنین خانوادهها
همراه بوده است .بررسی پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که آموزش مجازی به افزایش انگیزه یادگیری کمک
میکند ( )Soto et al, 2020 and Huang et al, 2019 and Kew et al, 2018و همچنین میتواند
انگیزش درونی و عالقهمندی فراگیران را افزایش دهد ( .)Fırat et al, 2018اما درعینحال آموزش مجازی با
چالشهایی نیز مواجه بوده است از جمله مهیا نبودن تمام امکانات و اجزا الزم برای آموزش آنالین ،نبودن یک آئین-
نامه رسمی برای آموزشهای مجازی ( ،)Contreras et al, 2021مجموعه فرهنگ سازمانی نامناسب ،زیرساخت-
های نامناسب ،غفلت از حقوق مالکیت معنوی و نادیدهگرفتن موارد اخالقی (کشاورزی و همکاران.)۱۳۹7 ،
از همین رو مطالعه تجربهی زیسته اساتید از چالشهای آموزش مجازی ،زمینهای برای مرتفع کردن آن و باکیفیت
کردن آموزش مجازی خواهد شد؛ لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی این موضوع در بین اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای وزارت علوم ،صورتگرفته است.

سؤاالت پژوهش
چالشهای آموزش مجازی از دیدگاه اساتید دانشگاه چه میباشد؟

چارچوب نظری
استاد
بُعد فردی
دانشجو
چالشهای آموزش مجازی
زیرساختی و ابزاری
بُعد سازمانی
آییننامهای
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روش(های) پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی صورتگرفته است .بهطورکلی پژوهش کیفی با دادههایی سروکار دارد که واقعیتهای
موردمطالعه را بهصورت کالمی ،تصویری یا امثال آن نمایان کرده و مورد تحلیل قرار میدهد .این نوع تحقیق بر
معنایی که افراد ذیربط (شرکتکنندگان در فرآیند اجرای تحقیق) از پدیده موردمطالعه در ذهن دارند ،تأکید دارد.
مطالعهی تجربه زیسته هم یکی از همین نوع پژوهشها میباشد و ازاینجهت نزدیک به پدیدارشناسی میباشد چرا
که پدیدارشناسی میکوشد معانی را آنچنان که در زندگی روزمره زیسته میشوند ،آشکار نماید (امامی سیگارودی و
همکاران.)57 :۱۳۹۱،
میدان پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاههای دولتی وزارت علوم است که در دوره همهگیری کرونا به آموزش
مجازی (آنالین و آفالین) پرداخته و تجربهآموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی را داشتهاند .انتخاب شرکت-
کنندگان بهصورت هدفمند و مالک محور بود و مالکهایی که در انتخاب مدنظر قرار گرفتند عبارت بودند از :عضو
هیئتعلمی تماموقت در دانشگاه دولتی  -سابقه حداقل سه ترم تدریس مجازی .دادهها از طریق ابزار مصاحبه عمیق
نیمهساختاریافته جمعآوری شد و پس از مصاحبه با شرکتکنندگان و رسیدن به مرحله اشباع نظری ،جمعآوری
دادهها به پایان رسید .از همین رو تعداد نمونههای پژوهش به  27نفر رسید .در تحلیل دادهها از روش کدگذاری در
دو مرحله باز و محوری استفاده شد .در کدگذاری باز ،متن مکتوب مصاحبهها به اجزای کوچکتری تقسیم میشود و
در فرآیند دائمی مقایسه ،مفهومپردازی میشوند .در کدگذاری محوری ،مفاهیمی که در مرحله پیشین شناسایی
شدهاند ،به شکل مقولههای بزرگتر به یکدیگر مرتبط میشوند (ذکایی.)۱۳۸۱ ،

یافتهها
باتوجهبه نتایج مصاحبهها و کدگذاری دادهها ،چالشهای آموزش مجازی بهصورت ذیل تبیین شد.
عدم تخصیص امکانات برای استفاده در منزل :فراهم نبودن امکانات تولید محتوا در منزل و حضور در محل کار
حتی در شرایط پیک کرونا که نشان از عدم حمایت حداکثری سازمانهای آموزشی از اساتید است.
سختی و مشقت تولید محتوا :علیرغم آموزشهای الزم از طرف دانشگاهها ،این چالش باالخص برای اعضای
هیئتعلمی پیشکسوت به دلیل خو گرفتن با نظام سنتی آموزش و ارزشیابی ،بسیار آشکار بود.
تنزل کیفیت آموزش :باتوجهبه سختی تولید محتوا ،چنانچه محتوایی تولید میگردد برای ترمهای آینده نیز
مورداستفاده قرار گرفته و در نتیجه پویایی و بهروز بودن علمی را در آموزشها کمرنگ کرده و رکود علمی را به
ارمغان میآورد.
تنزل خالقیت :فضای مجازی ،تجربهگرایی محتاطانه را در یادگیری فراهم میکند که در آن از پاداشها و عواقب آن
نوع تجربهگرایی جسورانه و خالقانه که فقط در دنیای واقعی و خطرپذیر ممکن است ،خبری نیست .در کالسهای
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برخط ،درگیری بیشتری میان دانشجو و محتوا صورت میگیرد ،اما احساس خطرپذیری و پذیرش تأیید یا انتقاد
دیگران که محرک تفکر خالق و نوآور در فرد است ،تا حد زیادی کم میشود.
نقض حریم خصوصی :همراه با آموزش مجازی در سامانههای معرفی شده دانشگاه ،الجرم برای اطالعرسانی بهتر و
پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان ،تشکیل گروه مجازی در شبکههای اجتماعی امری اجتنابناپذیر بوده است .از
همین رو  ،در اختیار داشتن شماره تماس استاد و رؤیت تصاویر پروفایل ایشان و سؤاالت وقتوبیوقت دانشجویان در
پی وی (که غالبا هم در راستای درس و کالس بوده است) ،حریم شخصی اساتید را نقض کرده بهگونهای که میتوان
گفت در آموزش مجازی ،اساسا میبایست حریم شخصی بازتعریف شود.
تنزل کیفیت و کمیت پژوهش :با صرف چندین برابری زمان و انرژی برای آموزش مجازی و پاسخدادن به سؤاالت
گاهوبیگاه دانشجویان (ک ه این دسترسی به استاد در جای خودش مغتنم و ارزشمند است) ،دیگر فرصتی برای
پژوهش باقی نمیماند و خیلی از اساتید ممکن است در ترفیع سالیانه و یا تبدیل وضعیت استخدامی با کاستیهای
پژوهشی مواجه شده و حق ایشان تضییع گردد.
نامشخص بودن زمان آموزش (همه زمانی)؛ عالوه بر ساعات مشخص شده میبایست در هر ساعت دیگری نیز
پاسخگوی تماس و یا پیامهای دانشجویان در شبکهها و گروههای درسی مجازی بود.
کمرنگشدن تربیت و برنامه درسی پنهان :در دوره آموزش مجازی ،اکثر اساتید کالسهای آفالین را فقط بهصورت
صوتی ضبط میکنند و در اختیار دانشجویان قرار میدهند و در کالسهای آنالین هم معموال به علت کامل نبودن
زیرساختهای الزم مانند پهنای مناسب باند اینترنت و یا کمبود وسایل ارتباطی ،کالس بهصورت صوتی و نه
تصویری از طرف استاد ،و با امکان مشارکت حداقلی دانشجویان در گفتگو و تعامل جمعی ،برگزار میشود؛ لذا زمینه-
های رشد تربیتی و شخصیتی مانند مشاهده نوع پوشش و رفتار و برخورد استاد با دانشجویان و حتی با همکاران در
دانشگاه ،مغفول میماند.
کاهش اقتدار استاد :ازآنجاکه دانشجو خود را در محیط واقعی دانشگاه و کالس حاضر نمیبیند ،لذا اقتداری که بر
مبنای حضور شکل میگیرد کاهش مییابد .ساختار روابط آموزشی استاد  -دانشجو در محیط یادگیری حضوری به
طور معمول بهصورت رویکرد باال  -پایین پیش میرود .اما ازآنجاکه این رویکرد در محیط آموزش مجازی خارج شده
و اصطالحا به فضایی دموکراتیکتر کشانده میشود ،ناخودآگاه اقتدار ناشی از رویکرد باال  -پایین را کاهش میدهد و
اینجاست که استاد مربوطه میبایست با بهکارگیری مهارتها و توانمندیهای خود در صدد جبران اقتدار ناشی از
ساختار روابط برآید.
تقلب :تیمسازی و همکاری برای تقلب ،جزء اصول اولیه برخی از دانشجویان در فرآیند جامعهپذیری بین خودشان
قرار گرفته است و همین معضل نهتنها موجب اشتباه در ارزشیابی میشود بلکه ممکن است «پدیدهی تقلب گرایی»
را برای نائل آمدن به نتایج مطلوب ازراهنادرست ،ترویج دهد و شاکلهی ذهنی ایشان در آینده را تشکیل دهد.
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تشکیک در نتایج ارزشیابی :با اینک ه نحوه ارزشیابی در اختیار اساتید است اما متأسفانه امکانات آن در دوره آموزش
مجازی محدود است و الجرم ممکن است نتیجه ارزشیابی عینا با حقیقت یادگیری منطبق نباشد.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
چالش های آموزشی مجازی بر اساس تجربه زیسته اساتید در جدول زیر احصاء شده است .برخی از مضامین پایه
بهصورت همزمان در چند مفهوم سازماندهنده قابل تکرار است و نهایتا مبتال به هرکدام از چالشها ،میتوان
پیشنهادی در قالب مرتفع کردن آنها تصور کرد.
مضمون فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

تنزل کیفیت آموزش

استاد

کاهش اقتدار استاد
فردی

نقض حریم خصوصی
دانشجو

نامشخص بودن زمان آموزش (همه زمانی)
تقلب

چالشهای آموزش

عدم تخصیص امکانات برای استفاده در منزل

مجازی

کاهش اقتدار استاد

زیرساختی

و سختی و مشقت تولید محتوا

ابزاری

تشکیک در نتایج ارزشیابی

سازمانی

تنزل خالقیت
کمرنگشدن تربیت و برنامه درسی پنهان
نامشخص بودن زمان آموزش(همه زمانی)
آییننامهای

کاهش اقتدار استاد
تنزل کیفیت و کمیت پژوهش
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دستاوردهای آموزش مجازی در نظام آموزش عالی :یک مطالعه پدیدارشناختی
شیدا اچرش ،علی بیرمیپور
 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

 -2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران.
آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئولsheydaechresh1415@gmail.com:

چکیده
بحران کووید  ۱۹-بهصورت غافلگیرکننده و در مدتزمان کوتاهی آموزش عالی را متحول ساخته و آموزش بهصورت
مجازی و مبتنی بر فناوری را بر دانشگاهها تحمیل کرد .این تغییر ناگهانی عالوه بر چالشها ،دستاوردهایی نیز برای
نظام آموزش عالی دارد که نیازمند بررسی عمیق است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،کیفی
است .قلمرو پژوهش را اعضای هیئتعلمی وزارت علوم و فناوری در برمیگیرد و با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند  ۱2نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت انجام مصاحبه
عمیق انتخاب شدند .جهت تحلیل دادهها ،از چرخهی تجزیهوتحلیل اطالعات کرسول استفاده شد .در نهایت
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که مهمترین دستاوردهای انتقال به آموزش مجازی در "حتمی بودن آموزش ترکیبی
در دوران پساکرونا"" ،اهمیت پیداکردن محتوای آموزشی"" ،آشنایی با ابزارهای نوین تدریس"" ،اهمیت نقش
تسهیلگری استاد و دانشجومحوری" و "یکدست شدن سیاستها در آموزش مجازی" طبقهبندی شد .همچنین،
توصیههای اعضای هیئتعلمی در انتقال به آموزش مجازی و آینده آموزش عالی در پساکرونا در مضامینی چون
"تغییر نگرش مدیران"" ،مستندسازی تجارب دانشگاهها در دوران بحران"" ،ارتباطات بینالمللی و بین دانشگاهی"،
"بسترسازی فرهنگی" و "تغییر شاخصهای جذب اساتید" استخراج شدند.
واژگان کلیدی :دستاوردها؛ آموزش عالی؛ اعضای هیئتعلمی؛ کووید ۱۹-؛ کرونا.
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بیان مسئله
رشد سریع تعداد مؤسسات آموزش عالی که نسبت به استفاده از دورههای آموزشی مجازی۱و برنامههای مربوط به
آن در دههی اخیر تمایل نشان دادهاند ،قابلتأمل بوده است .تجربه آموزش در سطح جهان نشان داده که در شرایط
حساس کنونی و دنیاگیری کووید  ۱۹ -بهعنوان مسئله روز دنیای واقعی ،آموزش مجازی میتواند جلوی تعطیلی
رسمی آموزش را بگیرد ( Patil & Yan.,2003؛ .) Scott May, 2018بنابراین یکی از مهمترین روشهای توصیه
شده برای کاهش اثرات بیماری بر آموزش ،استفاده از آموزش مجازی است.
بر اساس تعریف ارائه شده توسط دستاندرکاران سیستمهای سیسکو 2،آموزش مجازی ،یک یادگیری اینترنتی است
که شامل رساندن مطالب در چندین شکل ،مدیریت آموزشی و یک مجموعهی شبکه شده از دانشجویان و تعدادی
توسعهدهندگان و کارشناسان خبره میباشد .همچنین ،آموزش مجازی یادگیری را سریعتر و با هزینه کمتر میسر
میسازد و دستیابی به آموزش را برای همه و شرکت همگان در فرآیند یادگیری مهیا میسازد .آموزش مجازی
مجموعه وسیعی از نرمافزارهای کاربردی و روش های آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش مبتنی بر وب ،کالسهای درس
مجازی و  ...است (نعمتزاده آقبراز .)۱۳۹۳ ,به دلیل گسترش مداوم مهارتهای آموزشی در دنیای انفورماتیک،
گرایش جهان در چند دهه اخیر به استفاده از فناوری در افزایش کارایی آموزش قابل توجه بوده و بسیاری از
اندیشمندان در پی خلق شیوهها و نوآوریهایی در زمینه تأمین نیاز روزافزون آموزش هستند (علی آبادی و دیگران،
 .)2۰۱5در سالهای اخیر آموزش عالی نیز ضمن ایجاد فرصتها و روشهای نوین یادگیری مانند انتقال آموزش به
صورت همزمان ۳و ناهمزمان ۴و استفاده از مدلهای جدید آموزش ،به بهسازی فرآیند یادگیری بهمنظور ساخت
یادگیری معنیدارتر ،فردی و مداوم ،افزایش توانایی حل مسایل و قابلیت دسترسی و انعطافپذیری اندیشیده است
(.)Scott May, 2018
باتوجهبه آنچه گفته شد ،میتوان گفت که در سالهای اخیر ،پیشرفت چشمگیر فناوری و یادگیری بهصورت مجازی
مفهوم آموزش سنتی را تغییر داده است .بحران کووید  ۱۹ -نیز ،بهصورت غافلگیرکننده و در مدتزمان کوتاهی
آموزش عالی را متحول ساخت و آموزش بهصورت مجازی و مبتنی بر فناوری را بر دانشگاهها تحمیل کرده است؛
بنابراین ،این تغییروتحول ناگهانی عالوه چالشهای کوتاهمدت و بلندمدت ،فرصتها و مزایایی را پیش روی نظام
آموزش عالی قرار داده و قرار خواهد داد که نیازمند مداقه ،بررسی بیشتر و عمیقتر است.
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سؤاالت پژوهش
سؤال  )۱از فرآیند انتقال به آموزش مجازی چه آموختهاید و مهمترین دستاوردهای شما چه بوده است؟
سؤال  )2چه توصیههایی به رهبران آموزش عالی در جریان انتقال به آموزش مجازی دارید؟

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است .قلمرو این پژوهش را اعضای هیئتعلمی دانشگاههای
دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور در بر میگیرد .این پژوهش بنا بر آن دارد که درک گستردهتری از
دستاوردهای آموزش مجازی در آموزش عالی باتوجهبه پاندمی کووید  ۱۹ -به دست آورد .از طرفی ،روش نمونهگیری
در مطالعه تجارب زیسته عموما هدفمند میباشد؛ بنابراین ،یک نمونهگیری هدفمند از افرادی که در دانشگاههای
دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور بهعنوان عضو هیئتعلمی مشغول به کار بودند ،صورت گرفت تا دید
عمیقتری از فرصت ها و دستاوردهای آموزش عالی به دست آید و به شناسایی و تعیین دقیق تأثیراتی که آموزش
عالی بر روشهای سنتی یادگیری داشته و خواهد گذاشت بپردازد Cresswell)2۰۱۳( .بر این عقیده است که
مطالعه کیفی اجازه بهکارگیری نمونههای کوچک را بهخاطر ماهیت عمیق دادههای گردآوری شده صادر مینماید.
بدین ترتیب دوازده نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای مصاحبه
عمیق انتخاب شدند .در این پژوهش از یک فرآیند مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد؛ زیرا این پروتکل مصاحبه
غیراستاندارد که اغلب در تجزیهوتحلیل دادههای کیفی استفاده میشود ،به محقق اجازه میدهد تا از سؤاالت از
پیش برنامهریزی شده ،استفاده کند ( .)Lang,2004
در این پژوهش جهت تحلیل دادهها ،از چرخهی تجزیهوتحلیل اطالعات  )۱۸2 :2۰۱۳( Cresswellاستفاده شد:
سازماندهی دادهها
خواندن و یادداشت کردن
توصیف ،طبقهبندی و رمزگذاری
تفسیر روایی و پایایی دادهها
نمایش و تجسم دادهها.

یافتهها
سؤال  )۱از فرآیند انتقال به آموزش مجازی چه آموختهاید و مهمترین دستاوردهای شما چه بوده است؟ در پاسخ به
سؤال اول پژوهش به ترتیب شش مقوله " حتمی بودن آموزش ترکیبی در دوران پسا کرونا"" ،اهمیت پیداکردن
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محتوای آموزشی"" ،آشنایی با ابزارهای نوین تدریس"" ،اهمیت نقش تسهیلگری استاد و اهمیت دانشجو محوری"
و "یکدست شدن سیاستها در آموزش مجازی" استخراج شدند.
جدول شماره : ۱مهمترین دستاوردهای انتقال به آموزش مجازی
مهمترین دستاوردهای انتقال به آموزش مجازی
مقوله

تعداد

حتمی بودن آموزش ترکیبی در دوران پسا کرونا

10

اهمیت پیداکردن محتوای آموزشی

9

آشنایی با ابزارهای نوین تدریس

9

اهمیت نقش تسهیلگری استاد و دانشجو محوری

7

یکدست شدن سیاستها در آموزش مجازی

4

 )-حتمی بودن آموزش ترکیبی در دوران پسا کرونا:

ده نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه حتمی بودن آموزش ترکیبی را در دوران پسا کرونا ،از دستاوردهای مهم
انتقال به آموزش مجازی در دوران بحران دانستند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۴بیان داشتند که« :یکی از
دستاوردهای دوره بحران تصویب آییننامه آموزش ترکیبی بعد از دوره کرونا است که وزارت علوم پیشنویس اولیه
آن را داده و شیوهنامه آن در دانشگاه شهید بهشتی تصویب شده است و قرار شده که درصدی از دروس رشتهها در
دوره پسا کرونا بهصورت مجازی یا ترکیبی ارائه شود و محیطهایی را ایجاد کنیم که هم حضوری و هم مجازی
همزمان باشند» (شماره .)۴
 )-اهمیت پیداکردن محتوای آموزشی:

نه نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه ،اهمیت پیداکردن محتواهای آموزشی حرفهای و مناسب را از دستاوردهای
مهم انتقال به آموزش مجازی دانستند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۶بیان داشتند که« :وزارت علوم باید به
دانشگاه ها مسئولیت بدهد و بگوید هر دانشگاهی در چند درس تولید محتوا کند و به این شکل محتوا را مدیریت
کند .بحث تولید محتوا بحث مفصلی است و نمیشود به تولید محتوایی که صرفا استاد بهصورت اسالید درست
میکند و آن را به سر کالس خود میبرد اکتفا کرد باید محتواهای باکیفیت چندرسانهای و تعاملی تهیه کرد»
(شماره .)۶
 )-آشنایی با ابزارهای نوین تدریس:

نه نفر از افراد شرکتک ننده در مصاحبه ،آشنا شدن با ابزارهای نوین تدریس را از دیگر دستاوردهای مهم انتقال به
آموزش مجازی دانستند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۴بیان داشتند که« :اساتید تا حدود زیادی با این ابزارها
و محیط آشنا شدند و همانطور دانشجویان .اصال دانشگاه یک الگوی مجازی به خود گرفت و جلسات مجازی ،و »...
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(شماره  .)۴دیگر شرکتکنندگان نیز بیان داشتند ک ه در روند تغییرات به وجود آمده در فناوریها ،امکانات و
یادگیری ایجاب میکند که آشنایی و استفاده از برنامههای کامپیوتری جهت کاربردهای مختلف و ایجاد فرصتهای
یادگیری هیجانانگیز برای دانشجویان ضروری است.
 )-اهمیت نقش تسهیلگری استاد و اهمیت دانشجو محوری:

هفت نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه ،اهمیت پیداکردن نقش مربیگری و تسهیلگری اساتید را از دستاوردهای
مهم انتقال به آموزش مجازی دانستند .شرکتکنندهی شماره ( )2بیان نمودند که آموزش مجازی در این دوران
باعث شد که نقش و جایگاه استاد از دانای کل ،سخنران و متکلم وحده به راهنمای دانشجویان و مربی تغییر پیدا
کند .بهطورکلی شرکتکنندگان دراینارتباط اعتقاد داشتند که با وجود تغییر مدل آموزشی و تجربهی مدلها و
روشهای جدید چون یادگیری مستقل (شماره  ،)۱یادگیری مسئلهمحور و ...نقش و جایگاه استاد و دانشجو نیز الزم
است تغییر پیدا کند.
 )-یکدست شدن سیاستها در آموزش مجازی:

چهار نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه ،یکدست شدن سیاستها در آموزش مجازی را از دستاوردهای مهم انتقال
به آموزش مجازی دانستند .شرکتکنندهی شماره ( )۶دراینارتباط بیان نمود که« :قبل از کرونا صحبت در
کارگروهها بیشتر در مورد سیاستگذاریها و چگونگی اجرای سیاستها بود اصال چه دانشگاهی به این سمت بیاید
چه دانشگاهی نیاید ولی در دوران کرونا سیاستها یکدست شد و همه باید میآمدند و دیگر آموزش مجازی گزینه
نشد و یکی از ضرورتها و الزامات شد» (شماره  .)۶همچنین شرکتکنندهی شماره ( )5به مسئلهی تنظیم
آییننامهها به طور متوالی و مفصل و کاربرد آن برای اعضای هیئتعلمی اشاره نمودند.
سؤال  )2چه توصیه هایی به رهبران آموزش عالی در جریان انتقال به آموزش مجازی دارید؟ در پاسخ به سؤال دوم
پژوهش به ترتیب شش مقوله " تغییر نگرش مدیران"" ،مستندسازی تجارب دانشگاهها در دوران بحران"" ،ارتباطات
بینالمللی و بین دانشگاهی"" ،گسترش آموزش مجازی"" ،بسترسازی فرهنگی" و "تغییر شاخصهای جذب
اساتید" استخراج شدند.
جدول شماره : 2توصیههای متخصصان در فرآیند انتقال به آموزش مجازی و آینده آموزش عالی در
پساکرونا

توصیههای متخصصان در فرآیند انتقال به آموزش مجازی و آینده آموزش
عالی در پساکرونا
مقوله

تعداد

تغییر نگرش مدیران

6

مستندسازی تجارب دانشگاهها در دوران بحران

5

ارتباطات بینالمللی و بین دانشگاهی

5

گسترش آموزش مجازی

5

بسترسازی فرهنگی

4

تغییر شاخصهای جذب اساتید

2
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 )-تغییر نگرش مدیران:

شش نفر از افراد شرکتک ننده در مصاحبه لزوم تغییر نگرش مدیران آموزش عالی را در انتقال به آموزش مجازی
ضروری دانستند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۱بیان داشتند که« :مدیر دانشگاه ما اول باید بداند که چه
اتفاقی دارد میافتد و بعد برای آن برنامهریزی کند» (شماره  .)۱شرکتکنندهی شماره ( )5نیز بیان نمودند:
«متأسفانه در قبل از کرونا این نگاه وجود نداشت و بهرغم تالشها در سطح مدیران مقاومت میشد ،چون قبل از
رسیدن به اساتید باید نگرش مدیران را دراینرابطه اصالح کنیم و خوب مدام به درهای بسته برمیخوردیم .سال ۹۸
که کرونا پیش آمد خود مدیران به سمت ما آمدند که چنین سیستمی را راهاندازی کنیم و شاید این بزرگترین
موفقیت باشد» (شماره .)5
 )-مستندسازی تجارب دانشگاهها در دوران بحران:

پنج نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه مستندسازی تجارب دانشگاهها در دوران بحران را در انتقال به آموزش
مجازی ضروری دانستند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۴بیان داشتند که« :برای مرور آنچه که در این یک
سال و نیم اتفاق افتاد خوب است مدیران آموزش مجازی بنشینند و تاریخنگاری کنند در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد
و چه کردیم» (شماره .)۴
 )-ارتباطات بینالمللی و بین دانشگاهی:

پنج نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه داشتن ارتباطات بینالمللی و بین دانشگاهی را در انتقال به آموزش مجازی
و ترسیم آینده آموزش عالی در پسا کرونا ضروری دانستند .شرکتکننده شماره ( )۱در ارتباط با بینالمللی شدن
سیستمهای دانش بیان نمودند که« :ببینید دورههایی که در کورسرا و یودمی برگزار میشود چند دانشگاه با هم یک
دوره را ارائه میدهند .ما خیلی از درسها را میتوانیم به طور مشترک با خیلی از کشورها برگزار کنیم» (شماره .)۱
در ادامه این شرکتکننده در ارتباط با تعریف کالسهای مشترک بین دانشگاههای مختلف کشور بیان نمودند:
«مشابه این دورهها را میتوانیم بین دانشگاههای کشور برگزار کنیم .یک کالس تعریف کنیم بین دانشگاههای x, y,

 zاصال مدلهای فکرکردن ما بعد از دوران بحران در ارتباط با این مسئله باید عوض بشود» (شماره .)۱
 )-گسترش آموزش مجازی:

پنج نفر از افراد شرکتک ننده در مصاحبه گسترش آموزش مجازی در آموزش عالی را در دوران بعد از بحران کووید -
 ۱۹ضروری دانستند .شرکتک نندگان در ارتباط با گسترش آموزش مجازی در پسا کرونا بر این باور بودند که آینده
آموزش عالی بدون آموزش مجازی قابلتصور نیست .شرکتکننده شماره ( )۱2دراینارتباط بیان کردند که« :در پسا
کرونا میتوان از پتانسیل آموزش مجازی بهخوبی استفاده کرد .بهعنوانمثال همه ما قبول داریم که در شروع سال
تحصیلی معموال بهخاطر تعطیالت تابستان و عوامل دیگر ،برخی دانشجویان در هفتههای اول شروع ترم در کالسها
حضور نمییابند و یا در اواخر نیمسال تمایل به تمام کردن کالسها ندارند .برگزاری کالسها بهویژه در مقطع
کارشناسی و برای دروس نظری در اوایل و اواخر ترم بهصورت مجازی امکانپذیر است و این یک چالش همیشگی را
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مرتفع خواهد نمود .جلسات اولیه که بهگونهای برای معارفه است و جلسات پایانی که جمعبندی است میتواند
مجازی باشد» (شماره .)۱2
 )-بسترسازی فرهنگی:

چهار نفر از افراد شرکتک ننده در مصاحبه ایجاد بسترهای فرهنگی جهت انتقال به آموزش مجازی در آموزش عالی
را ضروری دانستند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۶بیان داشتند که دانشگاه در این دوره وارد بخش فرهنگی و
اجتماعی نشد و فعالیتهای خوبی در این زمینه میتوانست صورت بگیرد .شرکتکننده شماره ( )7نیز اعتقاد داشتند
ک ه برخی موانع فرهنگی دلیل نارضایتی دانشجویان و در مواردی عدمپذیرش آموزش مجازی توسط دانشجویان بود
(شماره  .)7شرکتکننده شماره ( ) ۱نیز اعتمادسازی و بسترسازی فرهنگی را الزمه انتقال به آموزش مجازی و
گسترش آموزش مجازی در دوران پساکرونا دانست.
 )-تغییر شاخصهای جذب اساتید:

دو نفر از افراد شرکتکننده در مصاحبه ،باتوجهبه تغییرات به وجود آمده در دروان بحران کووید  ،۱۹-بر مسئله
تغییر شاخصهای جذب اساتید در آموزش عالی پسا کرونا تأکید داشتند .دراینارتباط شرکتکننده شماره ( )۱بیان
نمودند که« :خروجی دانشگاه ها در دنیای متحول و پیچیده دیجیتال باید دارای مهارتهایی چون مدیریت دانش،
تفکر انتقادی ،حل»
مسئله ،خالقیت ،مهارتهای ارتباطی ،کار تیمی و انعطافپذیری ،مهارتهای دیجیتالی ،یادگیری مستقل ،ارزشهای
اخالقی و مسئولیت و  ...داشته باشند اصال این شاخصها جز مالکهای جذب اساتید ما هست؟ یا به همان شیوه
قدیم جذب میکنیم؟» (شماره .)۱

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
در دوران بحران کووید  ،۱۹-سیستم آموزش مجازی با شعار اگر "مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزشی بسته میشود
اما آموزش و یادگیری تعطیل نخواهد شد" ،جلوهای از کارکرد و خدمات را جلوه نموده است و پرواضح است که در
دوران پساکرونا نهتنها خدمات سیستم آموزش مجازی محدود نخواهد شد بلکه با قابلیتهای ممتاز و ویژگی برجسته
خود یعنی انعطافپذیری با بهرهگیری از تجارب قبل از کرونا و پایبندی به آرمانهای خود و تجارب موفق دوران
کرونا خود را برای یک خدمت ممتاز در دوران پسا کرونا آماده خواهد نمود.
به طور مشخص فرصت آموزش مجازی امکان نوآوری را برای استادانی فراهم نموده است که همواره به دنبال بروز
خالقیت و ابتکار در کالس درس بودهاند .از مزایای دیگر این فرصت ،اصالح و بهبود روش تدریس استادانی است که
سالها از یک شیوه تدریس واحد در کالسهای خود استفاده مینمودند .بعد دیگر این فرصت طالیی به استادانی
برمیگردد که دچار تکنو فوبیا هستند و همواره از کارکردن در بستر آموزش مجازی در هراس بودهاند .از سوی دیگر،
استفاده از این امکان ضمن فراهمکردن تجربهای جدید از مدل آموزشی برای دانشجویان ،پیشزمینهی الزم را برای
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بهرهمندی مؤسسات آموزش عالی از استادان همکار در خارج از ایران به شیوه آموزش مجازی و بالعکس را تقویت
مینماید.
در دوران کووید  ۱۹-آموزش عالی به این مسئله پی برد که برای غلبه بر مشکالت نیاز است که اساتید و دانشجویان
مشارکت گسترده ای داشته باشند .در این دوران تحول مهمی در روابط بین دانشجویان و اساتید صورت گرفت.
بسیاری از فعالیتها و تشریفات رسمی کنار گذاشته شد و دسترسی و ارتباطات تسهیل شد .در محیطهای آموزش
سنتی شاهد آن بودیم که استاد نقش اول را در کالسهای درس ایفا میکرد و از باالبهپایین ،بدون توجه به نیازهای
دانشجویان ،بازخورد و مشارکت فرآیند آموزش انجام میشد .اما ،در آموزش مجازی این شیوه امکانپذیر نیست و
آموزش عالی باید به این امر توجه داشته باشند که دوران این نوع آموزش ،رسما به سر آمده است.
بهطورکلی ،جهانیشدن و بین المللی شدن نظام آموزش عالی ،تأثیر بسزایی در تحول آموزش عالی کشورهای مختلف
دارد؛ تأثیر این روند در کشورهای درحالتوسعه بهصورت دوگانه بوده است .ازیکطرف تشخیص صحیح فرصتها و
نقاط قوت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتواند اثری مثبت در ارتقاء علمی دانشگاهها داشته باشد و از
طرفی دیگر در صورت عدم تشخیص صحیح این نقاط قوت و فرصتها میتواند شکاف عمیقی بین سطح علمی این
کشورها و سایر کشورها به وجود آورد و همچنین دانشگاهها در کشورهای درحالتوسعه با مسائل عدیدهای از جمله
ضعف سیستم اداری و مدیریت ،نحوه تأمین نیروی انسانی و مالی و نابرابر بودن فرصتهای آموزشی روبهرو هستند و
این موضوع میتواند کیفیت آموزش عالی را در دانشگاهها کاهش دهد.
مدیران دانشگاهی نیز ،در گام اول باید بدانند که چه اتفاق و تحولی در حال رخدادن است و متناسب با آن
برنامهریزی نمایند .بدین معنا که مدیران سطح کالن آموزش عالی ابتدا باید شناخت دقیق از تحول به وجود آمده
پیدا ک رده و متناسب با آن شناخت برای ابعادی چون نیازها ،زیرساختها ،اهداف و انتظارات ،محتوا و روشهای
آموزشی ،مجریان و  ...برنامهریزی نمایند.
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نقد آموزش مجازی بر اساس استعارهی بازیگر و تماشاگر
حبیب کارکن بیرق
دکتری فلسفه تعلیموتربیت و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
habib.karkon@yahoo.com

چکیده
دیدگاه سنّتی استعاره را صرفا آرایهای ادبی ،تزیینی و امری زبانی میداند .اما بنا بر استعارهی مفهومی لیکاف و
جانسون استعارهها تنها اموری بالغی نیستند و ما از آنها صرفا استفاده ادبی و تزیینی نمیکنیم ،بلکه با آنها زندگی
میکنیم و نظام فکری ما نیز مبتنی بر آنهاست .هدف از تألیف این مقاله که به روش توصیفی  -تحلیلی به نگارش
درآمده است نقد آموزش مجازی بر اساس استعارهی بازیگر و تماشاگر است .یافتههای پژوهش اجماال حاکی از آن
است که استعارهی مذکور  -که در اگزیستانسیالیسم به کار میرود  -مانند هر استعارهی دیگری نشانگر طرز نگرش و
تلقّی خاصی است که داللتهای خاصی برای تعلیموتربیت دارد .استعارهی غالب در آموزش سنّتی استعارهی متعلّم
همچون تماشاگر بود که دوباره در آموزش مجازی رخ نموده است ،اما بر اساس بنیاد اگزیستانسیالیستی تربیت باید
چرخشی صورت گیرد و این استعاره به استعارهی متعلّم همچون بازیگر تغییر یابد تا نقش فعّاالنهی وی در امور
تربیتی موردتوجه جدّی قرار گیرد تا یادگیری سطحی در آموزش مجازی بهسوی یادگیری عمقی سوق پیدا کند.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،استعارهی بازیگر و تماشاگر ،اگزیستانسیالیسم
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بیان مسئله
نوع استعارههایی که در باب ذهن یا نفس انسان به کار میروند نقشی بسیار اساسی در نظریهپردازی ،از جمله در باب
یادگیری دارند و به مفهوم ما از آموزش شکل میدهند« .باتوجهبه تأثیر استعارهها بر سیستم مفهومی ما ،ضروری
است که هرکسی که نقشی در این سیستم آموزشی دارد ،در مورد استعارههای مربوط به آموزش ،فراگیران ،معلمان و
 ...فکر کند» (.)Ahmady, 2016

سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش این است که بر اساس استعارهی بازیگر و تماشاگر چه نقدهایی بر آموزش مجازی وارد
است؟

روش پژوهش
در این مقاله نظر به محتوای فلسفی بحث از روش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده است.

چارچوب نظری
تعریف استعاره
میتوان استعاره را به سنّتی و جدید (مفهومی) تقسیم کرد که در زیر به تعریف آنها میپردازیم.
استعارهی سنّتی

«استعاره» در اصطالح علم بالغت عبارت است از بهکاربردن لفظی در غیر آنچه برای آن وضع شده است (در
غیرمعنای حقیقیاش) به جهت عالقهی مشابهتی که بین معنی منقولٌعنه (معنای حقیقی) و معنی مستعمَلٌفیه
(معنای مجازی) وجود دارد ،همراه با قرینهی بازدارنده از ارادهی معنای اصلی آن (هاشمی .)۱۳۸۸ ،استعاره در واقع،
یک تشبیه مختصر است ،اما رساتر از تشبیه است و لذا در نفس انسان تأثیر بیشتری دارد .گاهی میگوییم« :حسن
در زیبایی مثل ماه است» .این جمله تشبیه است .گاه مشبّه ،ادات تشبیه و وجه شبه را حذف میکنیم و وقتی حسن
آمد ،میگوییم :ماه آمد .در اینجا «ماه» استعاره است و «آمد» قرینهی صارفه یعنی بازدارنده است از ارادهی معنی
اصلی ماه که یک کرهی آسمانی است (همان) .شمیسا نیز معتقد است که استعاره و تشبیه ماهیتا یکی هستند ،اما
استعاره تشبیه فشرده است؛ یعنی تشبیه را آنقدر خالصه و فشرده میکنیم که از آن فقط مشبّهٌبه یا مشبّه باقی
بماند .منتهی در تشبیه ادّعای شباهت است و در استعاره ادّعای یکسانی و اینهمانی (شمیسا.)۱۳7۹ ،
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استعارهی مفهومی

آنچه گذشت معنای سنّتی استعاره بود .بنا بر مشهور ،دیدگاه سنّتی استعاره را صرفا آرایهای ادبی ،تزیینی و امری
زبانی میداند .اما جرج لیکاف ( )George Lakoffو مارک جانسون ( )Mark Johnsonدر کتاب «استعارههایی که
با آن زندگی میکنیم» تعریف متفاوتی از استعاره عرضه کردند که به استعارهی مفهومی ( Conceptual
)Metaphorشهرت دارد و مطابق آن« ،ذات استعاره ،درک و تجربهی چیزی بر اساس چیزی دیگر است»؛ لذا
استعارهها تنها اموری بالغی نیستند و ما از آنها صرفا استفاده ادبی و تزیینی نمیکنیم ،بلکه با آنها زندگی میکنیم و
نظام فکری ما نیز مبتنی بر آنهاست ( .)Lakoff & Johnson, 2003استعارهها زبان ما را به شیوهای غنا
میبخشند که با عبارات معمولی ممکن نیست .استعاره میتواند چیزی را که شاید انتقال آن از طریق گفتار عادی
دشوارتر باشد ،منتقل سازد (استرنبرگ.)۱۳۸7 ،

استعارهی بازیگر و تماشاگر
در تعلیموتربیت جهت تشبیه امر معقول به محسوس و از باب تقریب نقش تعلیموتربیت یا معلّم و شاگرد به ذهن ،از
استعارههای گوناگونی چون پادگان ،کارخانه ،حرکت ،باغ و  ...استفاده میشود .استعارهی جالبی که برخی
اگزیستانسیالیستها جهت اشاره به آزادی و اختیار انسان و مسئولیتپذیری وی از آن استفاده میکنند استعارهی
بازیگر و تماشاگر است که میتواند بهعنوان استعارهای در تعلیموتربیت نیز به کار رود .کییرکگور ،به ذهنگرایی ناب
دکارتی حمله میکرد و معتقد بود که «میاندیشم ،پس هستم» دکارت منطبق بر واقعیت انسانِ دارای هستبودن
(اگزیستانس) نیست ،چراکه هستیدار شدن نه با اندیشه بلکه با عملی ایمانی و انتخابی توأم با خطر و شور به دست
میآید ،با بازی گری و دست به عمل زدن ،نه با به تماشا نشستن و اندیشهی صِرف؛ لذا وی علیه نظام فلسفی و
سیستم یکپارچه هگل نیز میشورد و با انسان بهعنوان یک مفهوم کلی و ذهنی مخالف است (ورنو .)۱۳72 ،از همین
روست که میگل اونامونو ( )Miguel de Unamunoبر انسان عینی و صاحب رگ و پوست و گوشت و استخوان
تأکید دارد (نوالی .)۱۳7۹ ،بهطورکلی میتوان گفت «اگزیستانسیالیسم در همهی صُورش چنین حکم میکند که ما
فقط وقتی میتوانیم وجود اصیل ( )authenticخود را بشناسیم که شخصا بهعنوان یک موجود مستقل گوشت و
پوست و خوندار در ماجرایی و مسئلهای درگیر شویم و تصمیم بگیریم یا انتخاب کنیم؛ نه اینکه مفاهیم کلّی انتزاعی
مربوط به انسان یا قوانین و قواعد کلّی را تکرار و تلقین کنیم» (باربور.)۱۳7۴ ،

نقش معلم و متعلّم در آموزش مجازی
در نظر اگزیستانسیالیستها انسانیّت انسان بر اساس انتخاب و اختیار آگاهانه و رفتار بهصورت فردی است و انسان
بودن عین آزاد بودن است .اگر به هر بهانهای او را مجبور به امری کنیم ،در واقع ،انسانیّت او را نادیده گرفتهایم .این
نگرش داللت های بسیار مهمی در مسائل تربیتی دارد ،لذا از منظر تربیتی به اعتقاد نلر «معلّم به واسطهی درگیر
ساختن دانشآموز در گفتگو ،وی را تشویق میکند تا خود به تفکر بپردازد .وی از دانشآموز در مورد افکار او سؤال
میکند ،افکار دیگری را پیشنهاد میکند و بدینگونه وی را در گزینش میان راههای مختلف راهبر میشود.
بدینسان ،دانشآموز درمییابد که حقایق برای انسانها پیش نمیآیند ،بلکه به وسیلهی انسانها انتخاب میشوند.
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گذشته از اینها ،وی در نمایش فراگیری بهصورت هنرمند درمیآید ،نه تماشاگر» (نلر .)۱۳۸7،چنانکه از بیان نلر
مستفاد میشود معلّم از منظر اگزیستانسیالیستی صرفا یک تسهیلگر در امر آموزش است و با شاگرد برای رسیدن به
حقیقت گفتوگو میکند .دانشآموز نیز در فرآیند یادگیری یک بازیگر و فردی فعّال است ،نه یک تماشاگر منفعل،
یعنی بهصورت خالقانه درگیر فرآیند یادگیری است .از منظر اگزیستانسیالیستها هر فردی یک نوعِ منحصربهفرد
است ،لذا هر دانشآموزی نیز بیهمتاست و ذهن او لوح سفیدی نیست که هرچه بخواهیم بر آن بنویسیم.
همچنان که در یک ورزش دستهجمعی مثال در فوتبال هر بازیکن نقش و جایگاه خود را دارد ،هر متع ّلمی نیز بنا بر
استعدادهای فردی خاص خود ،مقام و موقعیت مختص به خویش را دارد .بر اساس تمثیل مذکور میتوان معلم را به
مربّی فوتبال تشبیه کرد که روش بازی را به متعلّمان یاد میدهد و خود نقشی در بازی ندارد .هنگام بازی نیز
میتوان او را به داور تشبیه کرد که کار او تنها نظارت بر بازی و تذکر اشتباهات احتمالی بازیکنان است .مع ّلم نیز
ابتدا همچون مربّی فوتبال اصول و کلیاتی را بیان میکند و هنگامی که متعلّمان مشغول یادگیری به نحو شخصی و
اکتشافی شدند آنها را با تذک ر اشتباهات احتمالی و تأیید موارد صحیح ،راهنمایی و امر یادگیری را تسهیل میکند.
نظام تعلیموتربیت و برنامهی درسی نیز همچون قوانین کلی فوتبال است .در نظامهای تعلیموتربیت دولتی گرچه
معلّم و متعلّم مجبور به تبعیت از اصول و قوانین کلی هستند ،اما این امر بههیچوجه نمیتواند جلوی آزادی و
خلّاقیت آنها را بگیرد؛ همچنان که بازیک ن فوتبال نیز مجبور به تبعیت از اصول و قوانین مصوّب است ،اما میتواند با
بهکارگیری خلّاقیت خویش نتیجهی بازی را حتیالمقدور به سمتی که میخواهد سوق دهد.
آنچه گفته شد در آموزش حقیقی امکان ظهور و بروز دارد ،اما تجربهی زیستهی تدریس نگارنده (و استفسار از
همکاران) در دوران کرونا حاکی از آن است ک ه در بستر آموزش مجازی دوباره شرایط تدریس سنّتی که معلّم حاکم
مطلقالعنان کالس بود و متعلّم ۱مطیع محض او ،آشکار شده است .مشکالتی مانند ضعف سرعت اینترنت ،عدم
دسترسی همهی متعلّمان به طور یکسان به اینترنت ،فرسوده یا ناکارآمد بودن تجهیزات برخی متربّیان و  ...موجب
شده است ک ه ارتباط اصیلی میان متعلّمان با یکدیگر و با معلّم صورت نگیرد و این امر نهتنها آموزش بلکه پرورش
آنان را نیز دچار آسیب نموده است .در آموزش مجازی فقط آموزش صریح (آن هم غالبا به شکلی نامطلوب) صورت
میگیرد و از یادگیریِ ضمنی خبری نیست .در چنین آموزشی متعلّم حقیقتا نمیتواند بازیگر باشد .بازیگر اصلی و
شاید تنها بازیگر فقط معلّم است .ارزشیابی تحصیلی نیز باالجبار بهصورت چندگزینهای و نه تشریحی انجام میگیرد،
لذا یادگیری عمقی اتفاق نمیافتد.

بحث و نتیجهگیری
بیتردید ما وقتی هر نوع استعارهی مفهومی را به انسان اطالق میکنیم ،داللتهای ضمنی دیگری نیز به وی منتقل
میشوند .چگونگی درک ما از انسان برای تعلیموتربیت دارای استلزامات و پیامدهایی است .ما نهتنها با استعارهها
 -1کلمات متعلّم و معلّم را در معنای عام به کار بردهایم.
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زندگی میکنیم ،بلکه بر اساس آنها عمل میکنیم .هر معلمی آگاهانه یا ناآگاهانه یک فلسفهی شخصی ،از جمله
انسانشناسی دارد .نوع نگرش وی به متعلّمان میتواند به نحوهی تدریس و شیوهی برخورد وی با آنان جهت دهد .با
تبیین استعارههای تربیتی میتوان در این جهتگیری معلمان را یاری داد .بنا بر استعارهی بازیگر یا تماشاگر بدیهی
است نوع نگرش معلم به متعلّمان برایناساس که آنان را بازیگر یا تماشاگر بداند متفاوت خواهد بود .در مدارس
سنّتی که تدریس اقتدارگرایانه معلّمان حاکم بود استعارهی غالب ،استعارهی متعلّم همچون تماشاگر بود ،اما بر
اساس بنیاد اگزیستانسیالیستی تربیت باید چرخشی صورت گیرد و این استعاره به استعارهی متعلّم همچون بازیگر
تغییر یابد .نتایج نامطلوب آموزش مجازی در این دو سال خود را در تجربهی زیستهی ما نشان داده است و به نظر
میرسد با بازگشایی مدارس و دانشگاهها و سنجش یادگیریهای صورتگرفته آشکارتر هم خواهد شد .به نظر
میرسد آموزش مجازی در شرایط ضروری امری ناگزیر است ،اما باید هرچه سریعتر به آموزش حضوری بازگشت.
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واکاوی چالشها و فرصتهای آموزش مجازی در سیستم آموزشی از دیدگاه معلمان
ابتدایی شهرستان شهریار در دوران بحران کووید 19؛ یک مطالعه کیفی
مریم اصفهانی
دانشآموخته دکتری فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
Maryamesfahani1404@yahoo.com

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشها و فرصت های آموزش مجازی در سیستم آموزشی از دیدگاه معلمان ابتدایی
شهرستان شهریار در دوران بحران کووید  ۱۹انجام شد .روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از مصاحبه
نیمهساختاریافته به انجام رسیده است .طبق نتایج حاصله چالشهای آموزش مجازی از دیدگاه آموزگاران عناوین
ضعف فناوری معرفی شده (سامانه شاد و واتساپ) مدیریت ناکارآمد ،محدود شدن آزادی عمل ،ضعف سیستم
یادگیری آنالین ،کمبود امکانات ،فشارهای روانی متحمل بر خانوادهها و کادر آموزشی مدارس ،عدم اطمینان کامل به
نتایج حاصله از آزمونهای آنالین ،اعتیاد به اینترنت ،نبود نظارت کافی در برگزاری باکیفیت کالسهای درس در
سامانههای آموزش مجازی و اختالل در فرآیند جامعهپذیری دانشآموزان معرفی شدند .همچنین آنان به موارد
برقراری فرصت آموزشی یکسان برای تمام دانشآموزان ،مستقل از متغیر زمان ،انعطافپذیری آموزش مجازی،
افزایش قدرت نگهداری اطالعات در فراگیران ،استفاده از روشهای متنوع برای آموزش ،فرصت ایجاد خلق نوآوری
آموزشی ،فرصت ارتباط بیشتر بین عوامل اجرایی آموزش در سطوح مختلف ،ارتقاء مهارتهای الکترونیکی و افزایش
روحیه رفاقتی و رقابتی بین دانشآموزان بهعنوان فرصتهای آموزش مجازی اشاره نمودند .همچنین در پایان رویکرد
تلفیق آموزش حضوری و مجازی بر اساس رده تحصیلی پیشنهاد گردید.
واژگان کلیدی :چالشها ،فرصتها ،آموزش مجازی ،آموزش حضوری ،آموزش تلفیقی
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بیان مسئله
همهگیری بیماری کرونا ویروس  1جدید (کووید ، 3)۱۹2بهعنوان یک سندرم شدید تنفس 4که از دسامبر سال
 2۰۱۹پدیدار شد ،بهعنوان تهدید برای سالمتی و زندگیهای میلیونها نفر در سراسر دنیا تلقی میشود (سازمان
بهداشت جهان2۰2۰ ، 5؛ گارفین ،سیلور و هلمن2۰2۰ ، ۶؛ وانگ و همکاران )2۰2۰ ، 7همهگیری ویروس کرونا
( )COVID-19وضعیت زندگی مردم را تغییر داده است (  .(Abdullah,2020همهگیری کووید  ۱۹-تأثیر خود
را بر بخشهای مختلف نشان داده است (مانند تجارت و آموزش)) .) Rasmitadila, 2020سازمان بهداشت جهانی
شیوع بیماری را دنیاگیری اعالم کرد (سازمان بهداشت جهانی .)2۰2۰ ،وجود بیماران مبتال به کروناویروس در ایران
بهصورت رسمی در  ۳۰بهمن  ۱۳۹۸تأیید شد (خبرگزاری فارس .)۱۳۹۸ ،گسترش سریع و همهگیری ویروس کرونا
بهطوریکه در  2ماه باعث مرگ تعداد زیادی از انسانها شد نشان از قدرت این ویروس است (واتسون و فریمن،۸
 .)2۰2۰ویروس کرونا در ووهان رخداده است و یک بیماری عفونی نوظهور است (یانگ و دوآن  .)2۰2۰ ۹،کندای در
سال  2۰۰2پژوهشی با هدف بررسی آموزش سنتی و آموزش از راه دور دانشجویان بهداشت انجام داد و به این نتیجه
دستیافت که زمان ارتباطی بین دانشآموز و معلم در آموزش با فاصله بهتر از زمان ارتباطی با محوریت کالس است
(کندای()2۰2۰ ،شریفی و همکاران.)۱۳۹۸ ،

سؤاالت پژوهش
سؤاالت پژوهش به شرح زیر است:
.۱چالشهای آموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین میشود؟
.2فرصتهای آموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین میشود؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،روش کیفی بوده و از روش اشتروس و کوربین ( ،۱۹۹۰به نقل از پایدار )۱۳۸۹ ،بهره گرفته
شده است.

1. Corona Virus
2. COVID 19
 .3این ویروس برای اولین بار در شهر ووهان واقع در استان هوبی( )wuhan of hubei provi nceکشور چین گزارش شده است
4. severe acute respiratory syndrome coronavirus
5. World Health Organization
6. Garfin, Silver & Holman
7. Wang et al
8. Weston & Frieman
9. Yang & Duan
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یافتهها
سؤال اول :چالشهای آموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین میشود؟

جدول شماره .۱چالشهای آموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار برگرفته از مصاحبهها
کدهای باز

کدهای محوری

به طور کامل نمیتوانیم به شبکه شاد

مورد اعتماد نبودن پیامرسانهای معرفی شده از طرف
آموزشوپرورش

اطمینان داشته باشیم.

کدهای گزینشی

امکان بازخورد مستقیم به آموزشهای
پخش شده از تلویزیون وجود ندارد/.

یکطرفه بودن آموزشهای تلویزیونی

آموزشها غالباً یکطرفه است
ساعات تدریس مجازی با بعضی برنامههای
مدرسه تلویزیونی ایران تداخل دارد/

تداخل کالسهای مجازی تعبیه شده توسط مدرسه با
کالسهای مدرسه تلویزیونی

ضعف فناوری معرفی شده
(سامانه شاد و واتساپ)

قطع مداوم سامانه شاد
باتوجهبه اینکه با یک شرایط اپیدمی مواجه
بودیم ولی شاهد وحدت روی بین ارگانهای
مختلف در برخورد و مدیریت با این بحران
روبرو نشدیم.
دستورالعمل و بخشنامههای زیادی از سوی
وزارتخانه به مراحل زیرین سرازیر میشود
راهکار دقیقی مبنی بر اینکه دانشآموزان
به طور کامل مطالب درسی را فراگرفتهاند
وجود ندارد.

عدم وحدت رویه در برخورد با بحران کرونا
فقدان نظارت کارآمد بر برنامههای آموزشی در شرایط
شیوع کرونا
ابالغ طرحهای مختلف از سمت وزارتخانه بدون توجه به
جنبههای کاربردی آنها

عدم ارتباط مفید و مؤثر بین آموزگاران و دانشآموزان به
دلیل بیسوادی و بیاطالعی خانوادهها نسبت به فضای
مجازی
به دلیل فقر مالی بعضی از خانوادهها و
تهیه گوشی برای فرزندان مقدور نبوده و

محدود شدن آزادی عمل

عدم اطمینان از اینکه دانشآموزان مطالب درسی را
فراگرفتهاند.
عدم امکان برگزاری کالسهای عملی مانند نقشهکشی،
هنر ،مکانیک و ...
عدم امکان شبیهسازی فضای آموزشی متناسب با محتوای
درسی

داشتن دو یا سه فرزند در خانواده امکان

مدیریت ناکارآمد

عدم دسترسی بعضی خانوادهها به گوشی اندروید

این امر موجب میشود بعضی از فرزندان
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ضعف سیستم یادگیری آنالین

آنطور که باید نتوانند برنامه کالسی خود را
پیگیری کنند.
دسترسی دانشآموزان به فضای باز
الکترونیکی باتوجهبه اینکه گاهاً باتوجهبه
شرایط سنی آنها فاقد قدرت درک و
تشخیص هستند ،موجبات نگرانی اولیا را

نگرانی اولیا از دسترسی دانشآموزان به ابزار الکترونیک
مانند موبایل و تب لت

فراهم آورده است.
ایجاد فشارهای عصبی و تنشهای روانی در بعضی
خانوادهها و عدم توجه به روحیه لطیف بچهها

فشارهای روانی متحمل بر خانوادهها
و کادر آموزشی مدارس

آزمون آنالین ویژگیهای خاص خود را دارند
و از قبل باید پیشبینیهای الزم برای این
آزمونها انجام شود تا بتوان دانش واقعی
آزمون دهنده را ارزیابی کرد
قطعی اینترنت در زمان برگزاری امتحان
عدم اطمینان کامل به نتایج حاصله
از آزمونهای آنالین

باتوجهبه اینکه آموزش و امتحان بهصورت
مجازی برگزار میگردد ممکن است
دانشآموزان در امتحانات تقلب کنند و
نمیتوان بهصورت صددرصد به نتایج

امکان استفاده از تقلب در زمان امتحان

امتحانات استناد کرد.

سامانه آموزش مجازی پویا نیست و تنها
استاد محور است نه دانشجو محور.

تمرکز بر آموزش و کمرنگشدن پژوهش
استفاده بیش از حد از گوشیهای همراه
عدم مدیریت مناسب در بهرهوری از اینترنت

اعتیاد به اینترنت

کودک و نوجوان بدون حضور در مدرسه ،در
امر اجتماعی شدن با مشکل مواجه میشود.
رفتارهای فردی و جمعی کودک در فضای
مدرسه امکان یادگیری تعامالت را برای
کودک فراهم میکند.
تأخیر در فرآیند جامعهپذیری دانشآموزان
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اختالل در فرآیند جامعهپذیری
دانشآموزان

سؤال دوم :فرصتهای آموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار چگونه تبیین میشود؟

جدول شماره  .2فرصتهای آموزش مجازی از دیدگاه معلمان شهرستان شهریار برگرفته از مصاحبهها
کدهای گزینشی

کدهای باز

کدهای محوری

تمام دانشآموزان میتوانند از آموزش

برقرار شدن فرصت آموزشی یکسان برای تمام دانشآموزان

مدرسه تلویزیونی به طور یکسان بهره
ببرند.

با سیو کردن فایلهای آموزشی که

درک واضح از شکافها مرتبط با امکانات زیرساختی
آموزش الکترونیک جهت تقویت آن
تنظیم آهنگ یادگیری باتوجهبه شرایط خود

برقراری فرصت آموزشی یکسان
برای تمام دانشآموزان

توسط معلمان در گروه بارگذاری
میشود ،دانشآموزان خواهند توانست
در زمانهایی که نیاز بهمرور مطالب
دارند به آنها رجوع کنند.

حذف محدودیت زمانی دسترسی به کالسهای درسی
هزینههای دانشآموزان جهت شرکت در

منعطف بودن و حذف ترددهای بیمورد و پرهزینه برای
شرکت در دورههای آموزش و کالسهای درس

دانشآموزان میتوانند مجدد به کانال

امکان رجوع مجدد به فایلهای آموزشی

کالسهای حضوری کاهشیافته است.

مستقل از متغیر زمان

انعطافپذیری آموزش مجازی

آموزشی خود رجوع کنند و مجدد
مطالعه کنند.
دانشآموزان میتوانند فایلهای آموزشی

امکان ذخیره عناصر مختلف یادگیری در قالب صوت،
تصویر و صدا جهت استفاده از آنها در زمانهای بعد

افزایش قدرت نگهداری اطالعات
در فراگیران

معلمان از ابزارهای مختلف صوتی،

امکان استفاده از روشهای مختلف برای آموزش متناسب با
انواع مختلف سبکهای یادگیری

استفاده از روشهای متنوع برای
آموزش

را ذخیره کنند.
تصویری ،کلیپی متناسب با نوع درسی
که آموزش میدهند ،استفاده میکنند.
با راهنمایی دانشآموزان به ساختن
ابزارهای آموزشی مختلف با استفاده از
ابزار در دسترس در منزل زمینه خلق

فراهمکردن فرصتی جدید برای خلق نوآوری و ایجاد روش
های خالقانه آموزشی برای مدیران مدارس در مقیاس
منطقهای و چهبسا کشوری

فرصت
آموزشی

ایجاد

خلق

نوآوری

نوآوری را در دانشآموزان مهیا میسازند

آموزش مجازی باعث شده است که
اعتمادبهنفس دانشآموزان در یادگیری

ایجاد اعتمادبهنفس برای تدریس و به اشتراک گذاشتن در
گروه کالسی

افزایش پیدا کند.
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افزایش روحیه رفاقتی و رقابتی
بین دانشآموزان

نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی چالشها و فرصتهای موجود در نظام آموزشی در دوران همهگیری کرونا از
دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان شهریار بود .شیوع ویروس کرونا در دنیا ،جوامع با محدودیتهای فراوانی
مواجه شد که یکی از آنها ،محدودیت در برگزاری اجتماعات بهویژه اجتماعات مربوط به امور آموزشی همچون
کالس درس بود .بعد از گذشت حدود  2سال از آمدن کرونا به کشورمان شاهد آن هستیم که برخی حوزههای
مختلف ،دستخوش آسیبها و تغییرات جبرانناپذیری شدهاند که یکی از مهمترین آنها حوزه آموزش است؛ یکی از
روشهای آموزشی ک ه در طی چند سال اخیر هم زمان با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزشهای رسمی و
غیررسمی عنوان گردیده و سعی بر جایگزینی آموزش سنتی با آن است ،آموزش مجازی میباشد .شعار شیوه آموزش
مجازی این است" :میبایستی آموزش را نزد افراد ببریم نه افراد را نزد آموزش ،با نگاه اجتماعی به آموزش و
یادگیری ،سازماندهی شبکهای و تاکید بر مشارکت“ .آموزش حضوری ،در حقیقت نظام آموزشی است که در آن
برنامهها و فعالیتهای آموزشی بهصورت حضوری و در مکان و زمان مشخصی برگزار میشود و مدرس در یکزمان و
مکان مشخص به امر آموزش میپردازد .هرچند که از این نظام بهعنوان نظام آموزش سنتی در مجامع علمی یاد
میشود ،اما در نگاه اول نسبت به آموزش غیرحضوری هزینههای بیشتری اعم از هزینه رفتوآمد ،زمانی که فرد برای
حضور در کالس و برگشت از آن از دست میدهد و هزینههای نگهداشت مکان آموزش و غیره را در برمیگیرد .اما
فواید این نظام هم کم نیست .جامعهپذیری و اجتماعی شدن ،آموختن قواعد تعامالت اجتماعی ،یادگیری فعالیتهای
گروهی ،پذیرش مسئولیت در جمع و داوطلب شدن و ایجاد فرصتهای سرگرمی و فراغتی در کنار آموزش از فواید
آموزش حضوری است .از طرف دیگر کشف جامعه و چهبسا بخش مهمی از آموزش نیازمند حضور و تعامل میان معلم
و کودک است .آموزش غیرحضوری امکان این را فراهم میکند که کودک بهراحتی از زیر بار تعامل با معلم و
همکالسان فرار کند .وابسته به کمک والدین باشد .همچنان در فضای خانه آموزش را تجربه کند .نظمپذیری کمتر و
مسئولیتپذیری کمتری را بیاموزد و استقالل کمتری را تجربه کند .بر اساس یافتههای پژوهش میتوان عنوان کرد
که بههرحال ما نمیتوانیم همه آموزش را به حضوری محدود کنیم .نیاز به آموزش مجازی باتوجهبه تجربه دو سال
گذشته احساس شده است .اما تالش برای تلفیق هر دو آنها ،به فراخور موضوع درسی و نیز رده تحصیلی مهم است.
بدون شک باید سازوکارهای نظارتی بر آموزش مجازی نیز همانند آموزش حضوری شکل بگیرد .فرهنگسازی و
آگاهیبخشی برای تلفیق این دو نوع آموزش ضروری است.
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چکیده
هـدف از پژوهش حاضر واکـاوی مشک الت آموزش در فضای مجازی با اسـتفاده از برنامـه شـاد در دوره پانـدمی
کرونـا بود این مطالعه در چهارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شده است .دادهها با استفاده از
مصاحبه نیمهساختاریافته گردآوری شدند .مشارکتکنندگان  ۱۹نفر از دبیران متوسطه دوره اول ناحیه یک زاهدان
بودند کـه از طریق نمونهگیری هدفمند از نوع مالکی انتخاب شدند و مصاحبهها تا رسـیدن بـه اشـباع نظـری ادامـه
یافـت .یافتههای پژوهش نشـان داد کـه ادراک معلمان از مشکالت و چالشهای آمــوزش در برنامــه شــاد،
شــامل  ۴مضــمون کلــی ،مشکالت مربــوط به دانشآموزان و والدین ،مشکالت مربـوط بـه معلمان ،مشکالت
محتـوا و مشکالت تجهیزات میباشد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،برنامه شاد ،پاندمی کرونا
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بیان مسئله
در طی چند سال اخیر ،پیشرفتهای قابلتوجهی در فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی به وجود آمده است .به نظر
میرسد استفاده از این امکانات برای آموزش ،به تحقق برخی از آرمانهایی که بهعنوان مالکهای کیفیت آموزش از
آن نامبرده میشود ،از جمله :فراگیرمحوری ،یادگیری مادامالعمر ،یادگیری فعال ،تعامل در یادگیری و چندرسانهای
بودن ،کمک کند (منصوری .)۱۳۹7 ،استفاده از فناوریهای نوین ،یادگیری سنتی را به سمتوسوی یادگیری
الکترونیک ی سوق داده و آن را به ابزار یادگیری مهمی تبدیل کرده است (شاه سیاه ،نظرپوری ،حکاک و وحدتی،
 )۱۳۹۸بهطوریکه روش های سنتی آموزش دیگر پاسخگوی حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست و سوادآموزی
الکترونیکی یک راهکار برای گذر به جامعه اطالعاتی است (پینکستن و همکاران. )2۰۱5۱،
آموزش آنالین نوعی برنامه یادگیری و تدریس است که بهجای مقاالت و تدریس در کالس ،به دستگاهها و
فناوریهای الکترونیکی بستگی دارد (الکودا و همکاران)2۰2۰2،
از مزایای آموزش آنالین میتوان به صرفهجویی در وقت ،پوشش وسیعتر و همچنین یادگیری و همکاری تیمی
اشاره نمود (اویدیران و همکاران .)2۰2۰ ۳،دیگر مزایای یادگیری الکترونیکی ،کنترل فراگیران روی محتوا ،تنظیم
یادگیری ،زمان و امکان انتخاب سبکهای یادگیری متفاوت و مناسب است (وکیلجزی ،اقبالیان ،عکافزاده و
قضاوی )۱۳۹۹ ،باوجود مزایای بسیار زیادی که استفاده از آموزش الکترونیک در فرآیند تدریس و یادگیری دارد ،در
راه بهرهگیری از امکانات این دستاورد جدید بشری همواره موانع و مشکالتی بر سر راه استفادهکنندگان آن بهویژه
مدارس بوده است (رنجبر و امیریزاده .)۱۳۹7 ،از آن جمله میتوان به کاهش تعامالت انسانی و عاطفی ،عدم وجود
ارتباطات چهرهبهچهره و همچنین عدم توانایی در جانشینی معلم در کالس درس اشاره نمود (بدنآرا ،امامی،
کاظمنژاد و پورشیخیان .)۱۳۹7 ،تدریس بهصورت مجازی برای معلمان ،استادان و مراکز آموزشی مشکالتی از جمله
ناآشنایی با فناوری جدید و چالشهایی ناشناخته را به وجود آورده است (ماگیو ،دالی ،پرات و تاره. )2۰۱۸۴،
عباسی و همکاران ( )2۰2۰در مقالهای با عنوان بررسی تجارب زیسته معلمان ابتدایی از فرصتها و چالشهای
تدریس در برنامه شاد به این نتیجه رسیدند که برنامه شاد فرصتهایی مانند :افزایش سرعت ارائه اطالعات ایجاد
انگیزه در معلمان برای افزایش سواد رسانهای ،شناخته شدن معلمان خالق و فرصتی برای انتقال تجارب،
مسئولیتپذیری بیشتر برای معلمان ،جذابیت بیشتر برای دانشآموزان ،انعطافپذیری در ساعت شروع کالس را به
همراه داشته است .سرگزی و همکاران ( )۱۳۹۹در مطالعهای با عنوان کرونا و چالشهای آموزش مجازی در ایران به
این نتیجه رسیدند که آیا این بحران میتواند بهعنوان یک فرصت در نظر گرفته شود تا نقصها و کمبودهای
زیرساختی برای تدریس مجازی در ایران شناسایی و در جهت رفع آن تالش شود .حال باتوجهبه مطالبی که بیان
1- Pinkston et al
2- Alkoda et al
3- Ovidran et al
4- Maggio, Dolly, Pratt &Tare
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گردید میتوان بیان داشت ک ه امروزه جوامع دچار تغییرات و تحوالت بسیاری شدهاند و فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطاتی نقش بسیار مهمی را در زندگی اقشار مختلف جامعه ایفا مینمایند .آموزش آنالین میتواند پیامدهای
مثبت بسیاری به همراه داشته باشد .در کنار مزایای بسیاری که آموزش آنالین دارد ،مشکالتی را نیز به همراه دارد
که میتواند پیامدهای منفی بر رفتار دانشآموزان و کسب دانش توسط آنها به همراه داشته باشد که با شناسایی و
سطحبندی آنها میتوان در جهت کاهش و رفع آنها اقدام نمود .باتوجهبه مطالب باال هدف اصلی مقاله حاضر
بررسی مشکالت آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا (مطالعه موردی دانشآموزان
دوره اول متوسطه ناحیه یک زاهدان) و باتوجهبه هدف فوق سؤال پژوهش حاضر این است که مشکالت آموزش در
فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا کداماند؟

روش
پژوهش حاضر باتوجهبه هدف اصلی پژوهش کیفی بر اساس رویکرد پدیدارشناسی است .برای گردآوری دادهها در
تحقیق حاضر ،جهت بررسی تجارب معلمان از برنامه آموزش مجازی شاد ،از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده
شده است .مشارکتکنندگان در این پژوهش ،به روش نمونهگیری هدفمند مالک محور انتخاب شدند .حجم و تعداد
افراد مصاحبهشونده به اشباع نظری سؤالهای پژوهش بستگی دارد .در این مطالعه بعد از انجام مصاحبه با  ۱۹نفر از
معلمان مقطع متوسطه اول ناحیه یک زاهدان که سابقه تدریس در فضای مجازی داشتند به اشباع دادهها رسیدیم.
جدول ( )1ویژگیهای جمعیتشناختی خبرگان
ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه کاری

فراوانی

درصد

مرد

11

% 58

زن

8

% 42

کمتر از  40سال

4

% 21

 40تا  50سال

8

% 42

 50سال و بیشتر

7

% 37

کارشناسی

16

% 85

کارشناسی ارشد

3

% 15

 10تا  20سال

4

% 21

باالی  20سال

15

% 79

کل

19

% 100
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یافتهها
مرور منظم مصاحبهها و کندوکاو دقیق در دیدگاه معلمان دربارهی مشکالت و چالشهای تدریس در فضای مجازی
با استفاده از برنامه شاد ،منجر به شناسایی  ۴مضمون اصلی و  ۱2زیر مضمون شد؛ مضامین اصلی شامل -۱
مشکالت مربوط به دانشآموزان و والدین  -2مشکالت مربوط به معلمان  -۳مشکالت مربوط به محتوا  -۴مشکالت
مربوط به تجهیزات هرکدام از این مضمونها خود دارای زیرمضمونهایی هستند که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  2مضمونهای اصلی و مضمونهای فرعی استخراج شده از پژوهش
مضمونهای اصلی

مضمونهای فرعی

مشکالت مربوط به دانشآموزان و والدین

انگیزه کم دانشآموزان
وابستگی دانشآموزان به فضای مجازی
عدم همکاری مناسب والدین

مشکالت مربوط به معلمان

روشهای تدریس کلیشهای و نامناسب عدم تعامل و هم فکری بین معلمان
استرس معلمان

مشکالت محتوا

ناهماهنگی بین کتابهای قدیمی و فضای آموزشی جدید سختیهای تولید
محتوا

مشکالت تجهیزات

نبود اینترنت با سرعت مناسب و مشکالت زیرساختی شاد دسترسی نداشتن
همگان به شاد

 4مضمون اصلی

 10مضمون فرعی

الف :مشکالت مربوط به دانشآموزان و والدین
از اولین مشکالتی که از نظر معلمان شناسایی گردیـد و ریشهیابی شـد مربـوط بـه دانشآموزان و اولیای آنها بود
این مشکالت عبارت بودند از:
 -۱انگیزه کم دانشآموزان
باتوجهبه رفتار مصاحبهشوندگان ،دانشآموزان انگیـزه و عالقـهی چنـدانی بـه آمـوزش مجـازی ندارند .انگیزه پایه و
بنیاد هر آموزشی است و بر کسی پوشـیده نیسـت کـه قـوای محرکـهی آدمـی برای هر فعالیتی است.
 -2وابستگی دانشآموزان به فضای مجازی
نکتهای که معلمان به اشاره فراوان داشتند میزان زمانی است که دانشآموزان در فضای مجازی وقت میگذارند.
معلمان بر این باور بودند که این مسئله در بلندمدت همراه با آسیبهای فراوانی برای دانشآموزان خواهد بود.
-۳عدم همکاری والدین
یکی از مشکالتی که تقریبا همهی معلمان به آن اشاره کردند بیتوجهی والدین به بچهها در این شرایط بود .بدون
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تردید اگر در امر تعلیموتربیت همراهی و همکاری والدین و خانوادهها نباشد احتمال موفقیت در آن بسیار کم خواهد
بود.
ب :مشکالت مربوط به معلمان
دومین دسته از مشکالتی که توسط معلمان شناسایی شد مربوط به خود آنها بود .در واقع معلمان اعتقاد داشتند که
بخشی از مشکالت تدریس در فضای مجازی به خود آنها مرتبط است.
این مشکالت عبارت بودند از:
 -۱روشهای تدریس کلیشهای و نامناسب
مشارکت کنندگان در پژوهش به روشهای نامناسب تدریس معلمان در تدریس مجازی به عنوان مشکالت در این
زمینه اشاره داشتند.
-2عدم تعامل و هم فکری بین معلمان
عدم تعامل در زمینه تدریس و درس از مشکالتی بود که عمان به آن اشاره داشتند .تعدادی از معلمان حاضر در این
پژوهش  ،همفکری و کمک گرفتن از همکاران را داشتند و حال که این امکان از آنها سلب شده بود و آن را به عنوان
یک مانع در برابر بهبود آموزش خود میدیدند.
 -۳استرس معلمان
استرس و اضطرابی که معلمان در تدریس مجازی دارند از نکاتی بود که بعضی از مصاحبهشوندهها به آن اشاره
داشتند.
ج :مشکالت محتوا
دسته سوم از مشکالت شناسایی شده از نظر معلمان ،مرتبط با محتوای کتابها بـود .باتوجهبه فضای جدید
آموزشی قطعا کتابهای قدیمی که برای تدریس حضوری تألیف شدهاند کارآمـدی الزم را نخواهد داشت .دیگر
مشکل شناسایی شده در این بخش ،آن بود کـه معلمان معتقـد بودنـد محتوای استاندارد زیادی در دسترس ندارنـد.
 -۱ناهماهنگی بین کتابهای قدیمی و فضای آموزشی جدید
«با این که فضای آموزش عوض شده و کالسها به طریق مجازی برگزار میشه امـا متأسفانه هـیچ تغییری در
کتابها داده نشده ،مگه میشه کتابهایی که برای کالس حضوری تـدوین شـده همـون رو بدون تغییر بیایی تو
فضای مجازی تدریس کنی».
 -2سختیهای تولید محتوا
«هر روز سه یا چهار ساعت برای تولید محتـوا و تولید فیلمهای آموزشـی وقـت میـذارم .زمـان تدریس در برنامه
شاد هم که سه چهار ساعت طول میکشه زمان رسیدگی به تکالیف هـم بـه ایـن اوقات اضافه کن ببین چه انرژی و
وقتی از ما گرفته میشه».
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د :مشکالت تجهیزات
اصلیترین مشکل و چالش در تدریس مجازی از نظر معلمان ،نبـود امکانـات و تجهیـزات مناسـب میباشد.
-۱نبود اینترنت با سرعت مناسب و مشکالت زیرساختی شاد
«خب در واقع باتوجهبه شرایط پیشآمده ،تقریبا همه فعالیتهای آموزشی در شـبکه شـاد اتفـاق میافته و برنامه
شاد این روزا جایگزین کالس حضوری شده .مشکل اصلی کـه مـا در ایـن برنامـه دیدیم قطعیهای مکرر و عدم
بهروزرسانی کارآمد این برنامه است».
 -2دسترسی نداشتن همگان به برنامه شاد
«خیلی از بچهها به گوشی دسترسی ندارنـد .در کـالس خـودم حدودا  ۱۰دانشآموز همچـین مشکلی دارند که دوتا
از اونها جزو دانشآموزان بسیار بااستعداد کالس هستند».

بحث و نتیجهگیری
از دیدگاه معلمان شرکتکننده در مطالعه ،آنچه بهعنوان چـالش و مشکالت ،شناسـایی و مطرح شد در  ۴مضمون
اصلی (مشکالت دانشآموزان و والدین  -مشکالت معلمان  -مشکالت محتـوا  -مشکالت تجهیزات) و  ۱۰زیر
مضمون انگیزه کم دانشآموزان  -وابستگی دانشآموزان بـه فضـای مجـازی  -عـدم همکاری والدین  -روشهای
تدریس ناکارآمد  -عدم اینترنت با سرعت مناسب و مشکالت زیرساختی شـاد  -عـدم دسترسی همگان به برنامه شاد
 عدم تجانس بین محتوای کتاب و فضای آموزشی جدید  -سختیهای تولید محتوا  -نبود اینترنت با سرعت مناسبو مشکالت زیرساختی شاد طبقهبندی شد.
اولین چالش و مشکل مطرح شده در این مطالعه ،مشکالت مربوط به دانشآموزان و والدین بود .این یافته با
یافتههای حاجی و همکاران ( )۱۳۹۹و عباسی و همکاران ( )2۰2۰هماهنگ و همسو میباشد .آنها دریافتند که از
جمله چالشهای معلمان در برنامه شاد بیانگیزگی دانشآموزان و وابستگی آنها به اینترنت است .دومین دسته از
مشکالت و چالشهای شناسایی شده آموزش در فضای مجازی ،مربوط به مشکالتی بود که خود معلمان موجب آن
بودند .در این مطالعه ،معلمان معتقد بودند که مجازی شدن کالسها آنها را از کمک و حمایت همکارانشان محروم
کرده است .مشکل شناسایی شده دیگر از نظر معلمان ،مشکالت مربوط به تجهیزات و امکانات میباشد که دارای دو
زیر مضمون نبودن اینترنت با سرعت مناسب و مشکالت زیرساختی شاد و عدم دسترسی همهی دانشآموزان به
برنامه شاد بود .مشکل امکانات و تجهیزات ،جزو چالشهایی بود که تمامی معلمان حاضر در این پژوهش به آن اشاره
داشتهاند و به نظر میرسد مشکلی فراگیر و همگانی است .در میان پژوهشهای انجام شده در مورد چالشهای
تدریس مجازی در دورهی کرونا عباسی و همکاران ( )2۰2۰سرگزی و همکاران ( )2۰2۰حاجی و همکاران ()۱۳۹۹
کمبود تجهیزات و امکانات را از چالشهای جدی در تدریس مجازی عنوان کردهاند .یکی از عوامل مهم در کیفیت
آموزش وجود امکانات آموزشی مناسب با موقعیت میباشد.
باتوجهبه نتایج پژوهش حاضر پیشنهاداتی در این راستا به مدیران و مسئوالن امر و همچنین معلمان ارائه میگردد.
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این توصیهها و پیشنهادات عبارتاند از:
 برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای والدین برگزاری دورههای باکیفیت و کارآمد برای دانشافزایی معلمان؛ نظارت دقیق و اصولی بر کار معلمان و افزایش حیطهی عمل و اختیارات آنها. تالش برای فراهمکردن تجهیـزات و امکانـات مناسـب بـرای دانشآموزان کمبرخوردار با همراهی سایر ارگانها. تالش در جهت اصالح مناسبسازی محتوای کتابها؛ رفع مشکالت برنامه شاد؛از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،باتوجهبه تعطیلـی مـدارس در بحـران پانـدمی کرونـا ،هماهنگی با معلمان
جهت انجام مصاحبه ،فرآیندی طوالنی و وقتگیر بـود .فرآینـد جلـب اعتمـاد معلمان باتوجهبه این که این پژوهش
در مورد چالشهای آمـوزش مجـازی بـود کمـی دشـوار بـود و معلمان بهسختی مشکالت خـود را مطـرح مـی-
کردنـد.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین چالشهای شکاف دیجیتال در آموزش مجازی است .روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی
است .یافتههای پژوهش نشان داد که شکاف دیجیتال در ابعاد گوناگون زیرساختی  -حاکمیتی ،فرهنگی ،اقتصادی و
آموزشی خود را نشان داده است .از جمله چالشهای عمده که موجب بروز شکاف دیجیتال در نظام آموزشوپرورش
کشور شده است عبارتاند از :چالشهای حاکمیتی  -زیرساختی ،آموزشی ،فرهنگی و اقتصادی .چالش حاکمیتی -
زیرساختی .گویای نابرابری در زیرشاخصهای دسترسی ،استفاده و مهارت در میان استانهای کشور است .چالش
آموزشی نیز مبتنی بر مؤلفههایی چون پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان و خانوادهها ،مدیریت آموزشی
متمرکز ،سیاستگذاری آموزشی و تکیه بر روشهای تدریس سنتی است .چالش فرهنگی نیز بر مؤلفههایی همچون
جنسیت ،نژاد و زبان مبتنی است .چالش اقتصادی نیز مبتنی بر مؤلفههایی چون :سطح پایین درآمد خانوادهها ،فقر،
اولویت تأمین معاش بر یادگیری و گران بودن ابزارهای فناوری آموزشی معطوف است .نتایج پژوهش گویای آن است
که شکاف دیجیتالی در سه سطح قابلبررسی است :محلی ،ملی و جهانی .در هر سه سطح ،چهار عنصر در شکاف
دیجیتال دخیل هستند که عبارتاند از :آموزش ،اقتصاد ،حکمرانی و فرهنگ؛ لذا برای برونرفت از شکاف دیجیتال و
اجرایی نمودن کامل آموزشهای مجازی در نظام آموزشی کشور باید ابتدا شکافها را شناسایی نمود ،سپس نسبت
به برطرفکردن آنها اقدام نمود .بر همین اساس نظام تعلیموتربیت کشور زمانی میتواند به هدف غایی خود که
جامعه عادل است دست یابد که بتواند مشکالت پیش روی عدالت را از میان بردارد.
واژگان کلیدی :شکاف دیجیتال ،آموزش مجازی ،چالشها
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بیان مسئله
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات( ۱فاوا) به شکلی گسترده و ژرف وارد زندگی ما انسانها شده است و ضمن
دگرگونی چگونگی زندگی ما ،دستاوردها و تسهیالت فراوانی را به ارمغان آورده است .فناوریهای نوین اطالعات و
ارتباطات (فاوا) شرایط جدیدی را برای ظهور جوامع معرفتی ایجاد کردهاند .فاوا بهطورکلی و اینترنت به طور خاص،
به اجرای طیف وسیعی از خدمات جدید اجازه داده که به طور کامل تعامل بین افراد و سازمانها را تغییر دهد.
شامل :ارتباط برقرار کردن ،انجام کسبوکار ،دنبالکردن رشد اقتصادی ،بهبود رفاه و حتی شیوه سیاستگذاری
( .)OECD, 2004, Zhao, Kim, Suh & Du, 2007همچنین مرورگرهای اینترنت ،ایمیل ،وبالگها ،جریان-
های چندرسانهای آنالین ،شبکههای اجتماعی ،جستجوگرهای آنالین ،سایتهای ویکی ،دسترسی به کتابخانههای
آنالین ،تجارت الکترونیک و خدماتی نظیر دولت الکترونیک ،بهداشت الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکی و بانکداری
الکترونیک و ...از فرصتهای جدیدی هستند که انقالب دیجیتال به کاربران اجازه میدهد به انواع ارتباطات جدید و
تعامالت بین افراد ،شرکتها و دولتها بپردازند ( Glan, Bolat & Coslcun, 2009, European
.)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
حالی است که علیرغم مزایای فراوانی که فاوا ممکن است به ارمغان بیاورد و نه همه چیز؛ اما فناوریها لزوما
نتوانستهاند به نتایج مثبت منجر شوند .این ایده که فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) یکدنیای کامال جدید از
فرصتهای بیپایان فراهم میکند ،با غفلت از جنبههای فرهنگی چالشبرانگیز مانند جنسیت ،سن ،نژاد ،فرهنگ و
جغرافیا مطرح شده است ( .)Gunket, 2003همچنان که با گسترش (فاوا) ،بهزودی روشن شد که دسترسی (و
بعدا استفاده) از آن ،با محدودیتهای خاصی مواجهه است و محققان نباید آن را جهانی یا لحظهای فرض کنند .در
این برهه بود که واژه «شکاف دیجیتال»  2پدید آمد ( .)Gunket, 2003شکاف دیجیتال تمایز بین دارندگان
دسترسی به اطالعات و محرومان دسترسی به اطالعات است.
از سوی دیگر انقالب اطالعاتی و بهتبع آن چالش شکاف دیجیتال در همه ابعاد زندگی انسانها ریشه دوانده است.
یک ی از این ابعاد ،بُعد آموزش و یادگیری و باالخص آموزشهای مجازی است .انقالب اطالعاتی مدعی است که با
آموزشهای آنالین میتوان آموزش را برای همه اقشار جامعه و در همه مکانها فراهم آورد و عدالت تربیتی را تحقق
بخشید ( Cited in Tu, McIsaac, Doyle, Aydin, & Ozkul , 2013, Jemni, kinshuk & khribi,
.)2017
در این میان آموزشهای مجازی ،مجموعه وسیعی از نرمافزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی
بر رایانه ،آموزش مبتنی بر وب ،کالسهای درس مجازی و غیره است .آموزش الکترونیکی همچنین به کمک رایانهها
از طریق رسانههای الکترونیکی ،اینترنت ،وب ،شبکههای سازمانیافته مثل اکسترانت و اینترانت و پخش ماهوارهای،
-ICT
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دیسک و نوارهای صوتی و  DVDو  CD-ROMسخت ،بسترهای چندرسانهای مانند تصویری ارائه میشود .در
واقع ،آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است .بهعبارتدیگر ،محتوای دوره آموزشی با استفاده از
انتقال صدا ،تصویر و متن ارائه میشود که با بهرهگیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران،
کیفیت ارائه دوره آموزشی به باالترین سطح خود میرسد.
تحقیقات در مورد شکاف دیجیتال نشان داده است که چندین عامل اجتماعی  -اقتصادی منجر به عدم تقارن در
اجرای فاوا و استفاده آن در بین افراد شده است که عبارتاند از :درآمد ،سن ،میزان تحصیالت و دررابطهبا دیگران
(داون و ریجنز .)2۰۰5 ،در این میان آموزشوپرورش بهعنوان یک عامل بسیار مهم شناخته میشود ،زیرا نهتنها افراد
تحصیلکرده بیشتر دوست دارند که با پیچیدگی تکنولوژی کنش بیشتری داشته باشند ،بلکه آنها در زندگی شخصی
خود نیز در معرض فاوا قرار دارند).(Behanji, 2008
بر همین اساس میتوان گفت شکاف دیجیتال یکی از موانع مهم برای تحقق آموزشهای آنالین و مجازی برای
مناطق محروم کشور و کمتر برخوردار شده است و عدالت تربیتی را با چالش مواجه ساخته است .با بهرهگیری از
نرمافزارهای شاد (شبکه آنالین دانشآموزان) و آموزشهای آنالین در نظام آموزشی ایران و نبود زیرساختهای الزم،
شک اف دیجیتال چهره خود را بهتر نشان داده است و لذا ضرورت دارد که به تبیین چالشهای شکاف دیجیتال در
آموزش مجازی پرداخته شود .بر همین اساس مسئله پژوهش حاضر این است که علیرغم اهمیت آموزشهای آنالین
و مجازی و ارتباطش با شکاف دیجیتال در نظام آموزشوپرورش کشور ،اما نسبت به تبیین دقیق چالشهای شکاف
دیجیتالی در اجرایی نمودن آموزشهای مجازی صورت نپذیرفته است.

سؤاالت پژوهش
ابعاد شکاف دیجیتال در آموزشهای مجازی کداماند؟
چالشهای هریک از ابعاد در آموزش مجازی کداماند؟

چارچوب نظری
تعاریف مختلفی از شکاف دیجیتال انجام شده است .در تعریفی آمده است« :تقسیم بین کسانی که دسترسی به
فناوریهای جدید دارند و کسانی که بدان دسترسی ندارند» ( .)US department of commerce, 1999در
مجموع چند گزارش در سالهای متمادی ( Department of Commerce, 1995, 1998, 1999, 2000,
 ،)2002تعریف شکاف دیجیتال تکاملیافته است و داشتن صرف کامپیوتر ،۳جایگزین دسترسی به اینترنت و بعدا
برابری دسترسی به پهنای باند و انواع استفادههای آنالین را نیز شامل شد .در حقیقت تمایز بین نابرابری در
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دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،منجر به شکاف دیجیتال درجه اول و درجه دوم گردید
(.)Dewan& Riggins, 2005, Dimaggio, Hargittai , Celster & Shefer, 2004
در شکاف دیجیتال درجه اول :نابرابریها باتوجهبه دسترسی به فاوا است ،درحالیکه در درجه دوم ،مشکالتی از قبیل
الگوهای مختلف و شدت استفاده آن در افراد /سازمانهایی که در حال استفاده بسیار هستند .دسترسی به فاوا
(بهعنوانمثال  :استفاده از اینترنت فقط برای مرور وب یا ایمیل در برابر استفاده از آن برای یادگیری الکترونیکی،
شبکههای اجتماعی ،جستجوی شغل در اینترنت ،بانکداری الکترونیک ،سالمت الکترونیک و .)...تحقیقات نشان داده
است که هر دو نوع تقسیم (درجه اول و دوم) از شکاف دیجیتال ،عمدتا بهوسیله نابرابری اجتماعی  -اقتصادی میان
کشورها و افراد شکلگرفته است .ازاینرو کسانی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی محروم هستند (بهعنوانمثال افراد
با درآمد پایین یا سطوح تحصیلی ،افراد معلول ،زندگی در مناطق روستایی و محروم ،اقلیتهای قومی ،زنان و
سالخوردگان) بیشتر از نابرابریهای دیجیتال رنج میبرند ( & Azari & Pick, 2005, Crenshaw
 .)Robinson, 2006, Ferro, Helbig & Garica, 2014عالوه بر این ممکن است چالش شکاف دیجیتال نیز
بر اساس نوع دسترسی یا استفاده از فاوا باشد که ممکن است یکسان نباشد .اما تفاوتهای قابلتوجهی در دسترسی
به فاوا و برابری استفاده بین کسانی که از لحاظ اقتصادی مرفه هستند و کسانی که فقیر هستند ،وجود دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی میباشد .بدین صورت که پس از توصیف ابعاد گوناگون شکاف دیجیتال در
نظام آموزشی کشور به تحلیل چالشهایی که هر یک از ابعاد گوناگون میتواند برای نظام آموزشی کشور در دوره
کرونا و آموزشهای مجازی ایجاد نماید پرداخته میشود .جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهشها ،کتابها و مقاالت
پیرامون شکاف دیجیتال و آموزشهای مجازی میباشد .نمونه پژوهش دربرگیرنده منابعی است که در  ۱۰سال اخیر
در این قلمرو کار شده است .روش نمونهگیری از نوع هدفمند میباشد.

یافتهها
برای دستیابی به ابعاد چالشهای شکاف دیجیتال به تحلیل دیدگاه صاحبنظران پرداخته میشود.
دیماگیو و هارگیتای ،وجود هفت عامل را بهعنوان عامل مؤثر بر نابرابری در محیطهای آموزشی موردتوجه قرار داده-
اند که عبارتاند از .۱ :زمانی که دسترسی دانشآموزان (یا دانشجویان) به اینترنت در خانه بیشتر از مدرسه است؛ .2
وقتی در مقایسه با والدین ،معلمان تأثیر مثبت و بهتری در گرایش به کاربرد فناوری داشته باشند؛  .۳وقتی دانش-
آموزان در مناطق روستایی و مهاجرپذیر نمرات پایینتری متأثر از شاخصهای نابرابری دسترسی به اینترنت دارند
( مثل دسترسی به فناوری دیجیتال ،توانمندی استفاده مستقل ،حمایت جمعی ،استفاده مستقل از اینترنت مبتنی بر
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خودکارآمدی)؛ .۴نامعلوم بودن تفاوتهای استفاده از اینترنت بر اساس جنسیت؛  .5باالتر بودن سواد والدین (در
مقایسه با هم) سبب تدارک تسهیالت مبتنی بر فناوری بهتری (بر اساس شاخصهای مساوات در دسترسی به
اینترنت) برای فرزندانشان است؛  .۶بین شاخصهای دسترسی نامساوی به اینترنت (به دلیل موضوعاتی مثل
مشک الت فنی ،استفاده مستقل ،برخورداری از حمایت جمعی و تنوع استفاده) با خودکارآمدی دانشآموزان در
استفاده از آن ،رابطه معنادار وجود دارد؛  .7رابطه معنادار بین خودکارآمدی با بروز رفتار اکتشافی در استفاده از
اینترنت و انجام تکالیف درسی توسط دانشآموزان و دانشجویان وجود دارد (خوشنشین.)۱۳۹۳ ،
گرچه تعاریف مختلفی از شک اف دیجیتال وجود دارد ،اما همه آنها بر توزیع نابرابر ،تفاوتها و شکافهای موجود در
فرصتهای دسترسی و کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات در میان گروههای جمعیتی مختلف همچون افراد
خانوادهها ،بنگاههای تجاری و مناطق جغرافیایی تاکید دارند .بعضی از متخصصان بر این تصور هستند که شکاف
دیجیتال مفهومی در حال تکامل است که در مراحل اولیه به تفاوتهای میان کاربران آیسیتی و افراد غیر کاربر
(شکاف عمودی) و در مرحله دوم به تفاوت کیفیت و کثرت استفاده در میان کاربران این فناوریها (شکاف افقی)
اشاره دارد (دهقان.)۱۳۸۶ ،
تیکنور ادعا میکند افرادی که دارای وضعیت اجتماعی  -اقتصادی پایینتری هستند ،از دستیابی به اطالعات عقب
میمانند و به همین دلیل نوعی شکاف آگاهی میان این طبقه با طبقه باالتر پدید میآید .دروین ،رسانهها را مسبب و
مسئول شکاف آگاهی میداند؛ چرا که از نظر او رسانهها اطالعات را کمتر از راههای مؤثر و هدفمند به افرادی که به
طور منظم پیامها را دریافت نمیدارند ،معرفی میکنند .یکی از نهادهایی که شکاف دیجیتال در آن بروز پیدا کرده
است ،نهاد تعلیموتربیت کشور است که از جمله اهدافش تحقق عدالت در نظام آموزشوپرورش است .بر همین اساس
میتوان گفت شکاف دیجیتال صرفا معطوف به عدم امکانات نیست و جنبههای گوناگونی در نظام آموزشوپرورش
کشور از قبیل انگیزه ،دانش و بینش ،ارتباط باقدرت ،ایدئولوژی ،زیرساختها و  ...بر آن تأثیرگذار هستند
به نظر گروهی از محققان ،عالوه بر تفاوتها در میزان دسترسی به فناوری ،نوعی نابرابری در میان کاربران اینترنت
در استفاده از سود حاصل از فناوری نیز وجود دارد که سبب ایجاد شکاف دیجیتالی برای کاربران است .چنانکه
نوعی سلسلهمراتب جدید و اختالف طبقاتی نو را ایجاد کرده است .در واقع ،در حال حاضر شاهد شکلگیری دوطبقه
ثروتمندان و فقرای اطالعاتی هستیم .طبقه اول شامل افراد یا گروههایی میشود که به لحاظ مالی و فنی از امکانات
مناسب و باالیی برای دسترسی به آخرین اطالعات برخوردارند و در نتیجه از فرصتها و موقعیتهای پیشآمده
بهترین بهرهبرداری را میکنند و در مقابل ،طبقه دوم ،طبقه فقرای اطالعاتی هستند که به دلیل دسترسی نداشتن به
اطالعات ،امکان بهرهبرداری مناسب از فرصتها را نمییابند (خلجی و خانیکی.)۱۳۸۹ ،
شک اف دیجیتال به تفاوت در سطوح دسترسی به ابزارهای اطالعاتی مانند رایانه شخصی و اینترنت مربوط میشود که
به میزان بسیاری برای موفقیت اقتصادی و پیشرفت شخصی مهم هستند .افرادی که به چنین فرصتهایی دسترسی
ندارند ،طبقه جدیدی از ندارها را در جامعه تشکیل می دهند و به طور خاص افرادی هستند با درآمد و سطح سواد
پایین که در مناطق فقیرنشین شهری یا در روستاها زندگی میکنند .عوامل مرتبط با شکاف دیجیتال عبارتاند از:
کمبود منابع اقتصادی ،سرمایه گذاری محدود در زیرساخت ارتباطات و اطالعات ،شرایط نامساعد جغرافیایی ،موانع
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قانونی ،سطح پایین سواد و مهارتهای استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات و همچنین فقدان دسترسی به
نیروی الکتریکی.
شکاف دیجیتال تنها در بین کشورها ایجاد نشده است؛ بلکه در درون جوامع و ساختار درونی سازمانها نیز اثرگذار
بوده است .اما فرصت های دسترسی به تجهیزات مبتنی بر فناوری رایانه و اینترنت در سراسر جهان میتواند منجر به
توزیع متوازن در فرصتهای دسترسی شود .توزیع متوازن تجهیزات ساختاری و زیر ساختاری (بهصورت سختافزار و
نرمافزار) ،توانایی نسبی کاربران در کنار تنوع میزان دسترسی به تجهیزات ،فاصله معنادار در بهکارگیری اطالعات و
ارتباطات را سبب شده است .از منظر ون دایک به دلیل تأثیر قابلتوجه این تفاوت بر توسعه فرهنگی ،اجتماعی و
آموزشوپرورش جهان ،توجه به مقوله «شکاف دیجیتال» مورد تاکید روزافزون است (.)Akca &et al, 2007
شکاف دیجیتالی همچنین به این دلیل وجود دارد که مردم نمیدانند چگونه از این فناوری استفاده کنند یا این که
فناوری متناسب با زندگی آنها فراهم نشده است .حتی موقعی که افراد به فناوریهای اطالعات مانند اینترنت روی
میآورند ،اغلب آموزش کافی و الزم را برای بهکارگیری آن ندارند یا بهخاطر موانع آدابورسوم سیاسی و فرهنگی
قادر به استفاده از این فناوری نیستند .بر اساس تعریف سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ،شکاف دیجیتالی،
فاصله بین افراد ،شرکتها و نواحی جغرافیایی از نظر دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و میزان استفاده آنان
از شبکه اینترنت است ( .)Taipale, 2013بین آنهایی که دسترسی واقعی به فناوری ارتباطات و اطالعات دارند با
آنهایی که میتوانند از آن به نحو کارا استفاده کنند و آنهایی که به چنین امکانی دسترسی ندارند فاصله زیادی است.
نبود دسترسی به فاوا و خدمات آنها ،زیانهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی فراوانی در پی دارد.
شکاف دیجیتال اصطالحی است که به طور فزایندهای برای تبیین پیامدهای اجتماعی عدم تعادل دسترسی برخی از
بخشهای جامعه به فناوری اطالعات و ارتباطات و دستیابی به مهارتهای الزم به کار میرود.
دسترسی به رایانه و اینترنت و امکانات استفاده مؤثر از این فناوریها برای مشارکت کامل در زندگی اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی اهمیت فزایندهای پیدا میکند .دسترسی به فناوریهای آنالین برای اطمینان از عدالت در
دسترسی به اقتصاد اطالعات ،برای توانمندسازی دولتها برای دستیابی به اهداف ،ارائه خدمات الکترونیکی و
همچنین به مردم اجازه میدهد تا از فرصتهای رشد اقتصادی ارائه شده توسط عصر اطالعات استفاده کنند (حاج
اسماعیلی و کاظمی.)۱۳۹7 ،
شکاف دیجیتال ابتدا دسترسی فیزیکی که دسترسی به  ICTو زیرساختها را توصیف میکند .دوم ،دسترسی مالی
که به شکاف درآمد و وضعیت اجتماعی مربوط میشود .دسترسی شناختی با مهارتها و دانش  ICTسروکار دارد که
برای استفاده از این فناوریها و بهدستآوردن مزایا موردنیاز است .جنبههای دیگر دسترسی به طراحی برای قابلیت
استفاده ،دسترسی به محتوا و دسترسی به تولید است که برای داشتن مطالب و ایدهها با فناوری اطالعات و ارتباطات
خصوصا در اینترنت ضروری نیست .بسیار مهم دسترسی نهادی است که امکان دسترسی را فراهم میکند و احتماال
مهمترین جنبه آن است.
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ابعاد شکاف دیجیتال

توضیحات

حاکمیتی  -زیرساختی

یکی از چالش های مهم در برقراری عدالت آموزشی و رفع شکاف دیجیتال در کشور،
مشکالت سیاستگذاری فاوا و زیرساختی همچون پهنای باند اینترنت ،برخوردار
نبودن همه مناطق شهری و روستایی از اینترنت پرسرعت  G۴و 5Gو باالتر .مجهز
نبودن مدارس کشور به فناوریهای نوین آموزشی آنالین ،زیرساخت آگاهیبخشی
نسبت به خانوادهها و دانشآموزان بر بهرهگیری مفید از تکنولوژیهای جدید همچون
موبایل ،تب لت ،لب تاب و . ...این چالشها از چالشهای بنیادی پیدایش شکاف
دیجیتال در سطح کشور میباشد

اقتصادی

از جمله مؤلفههای چالش اقتصادی که باعث گسترش شکاف دیجیتال در کشور شده-
اند ،عبارتاند از :وضعیت اقتصادی مناطق محروم ،فاصله طبقاتی ،نابرابری در استفاده
از تسهیالت و میزان هزینهها ،گران بودن وسایل فناوری آموزشی ،سودگرایی در بهره-
گیری از فاوا و اختالف طبقاتی است .این چالش ارتباط مستقیمی با معیشت مردم
دارد .بدین صورت که اولویت خانوادههای محروم و مرزنشین تأمین خوراک و پوشاک
و مسکن فرزندانشان است و توانایی خرید کمترین امکانات فناورانه (موبایل ،خرید
بسته اینترنت) برای ورود به آموزشهای مجازی و الکترونیک را ندارند .حتی باتوجهبه
تورمهای چند ماه اخیر و باالرفتن قیمت موبایل ،تبلت و لب تاب ،اکثر خانوادهها از
عهده خرید این امکانات عاجز هستند.

فرهنگی

یکی دیگر از چالشهای شکاف دیجیتال ،چالش فرهنگی است .از مؤلفههای این
چالش که بررسی گردید عبارتاند از :جنسیت ،نژاد ،زبان ،روستانشینی و مرزنشینی،
مذهب و سطح تحصیالت است .اندازهگیری شکاف دیجیتالی در داخل کشورها بر
سطوح دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای مشخصکردن فاصله-
های بین گروهها و فرهنگ تمرکز دارد که آیا این افراد بر اساس وضعیت اجتماعی و
اقتصادی ،موقعیت جغرافیایی یا ویژگیهای دیگر گروهبندی شدهاند .این شکافها
بهعنوان تفاوت در دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان نتیجه-
ای از متغیرهای جمعیتشناختی از قبیل ثروت ،تحصیالت و سن ،جنسیت ،نژاد ،یا
مناطق روستایی و مرزنشین بررسی شدهاند .ازاینرو ویژگیهای جمعیتشناختی نظیر
جنسیت ،سن ،تحصیالت ،موقعیت شغلی و درآمد ،مذهب ،سبک زندگی و ..میتواند
موانع دسترسی به فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی از قبیل رایانه و اینترنت را در میان
خردهفرهنگها ایجاد نماید که باعث شکاف دیجیتال میشود.

آموزشی

در این بُعد ،مؤلفههای چون پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان ،خانوادهها و
دانشآموزان ،عدم انگیزه و رغبت برای استفاده از فاوا ،تکیه بر روشهای تدریس
سنتی و عدم آگاهی نسبت به مزایای آموزش مجازی در نظام آموزشی کشور به چشم
میخورد .متأسفانه در نظام آموزشوپرورش کشور نسبت به آگاهیبخشی در استفاده،
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مهارت و کاربرد فناوری های نوین آموزشی غفلت شده است و این امر باعث شده که
فاوا به سمت استفادههای مُخرب سوق یابد و از هدف اصلی خود که آموزش است ،دور
بماند .همچنین سطح سواد دیجیتال خانوادهها ،معلمان و مدیران نظام
آموزشوپرورش نسبت به فناوریهای نوین آموزشی بسیار پایین است و این امر بی-
رغبتی و عدم تمایل به آموزشهای مجازی را بیشتر کرده است .بر همین اساس در
ادامه راهکارهایی را برونرفت از چالش آموزشی پیشنهاد میشود.
جدول ( :)1ابعاد و چالشهای شکاف دیجیتال

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
بر اساس یافتهها ،اینک میتوان گفت شکاف دیجیتالی در سه سطح وجود دارد :محلی ،ملی و جهانی .در هر سه
سطح ،چهار عنصر در شکاف دیجیتال باید در نظر گرفته شود :حکمرانی  -زیرساختی ،آموزشی ،فرهنگی و اقتصادی.
چالش حاکمیتی  -زیرساختی :دربرگیرنده مؤلفههایی چون نبود ارتباط فیزیکی و دسترسی به شبکه و سختافزار
کامپیوتر و آموزش که بهخاطر سیاستهای ناکارآمد دولتها تشدید میگردد و همین باعث به تأخیر افتادن توسعه و
استفاده از کامپیوتر میشود .مادامی که این سیاستها تغییر نیابد مشکل شکاف دیجیتالی همچنان باقی خواهد
ماند .چالش آموزشی :که دربردارنده پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان و خانوادهها ،پایین بودن رغبت و انگیزه
برای بهرهگیری از فاوا و سلطه روشهای تدریس سنتی است .چالش فرهنگی :به معنای فرصت ازدسترفته برای
گروههای محرومی است که توانایی استفاده مؤثر از فناوری ارتباطات و اطالعات برای بهترشدن زندگیشان را ندارند.
استفاده مؤثر و مطلوب مستلزم داشتن کامپیوتر و اتصال آن به شبکه ،آموزش به زبان محلی و کاربردهای واقعی
فناوری مذکور در جهت رفع نیازهای فوری است .چالش اقتصادی :بازتاب فقر و کمبود سواد کافی ،و نبود بهداشت و
سایر ضروریات اجتماعی است .از جمله نتایج متفاوتی که پژوهش حاضر بدان دستیافت؛ دستهبندی چالشها در
چهار بعد اصلی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع شکاف دیجیتال در نظام آموزشی کشور پرداخته شده است که
برای اولینبار چنین دستهبندی منسجمی پیرامون چالشهای شکاف دیجیتال در نظام آموزشی کشور صورت
پذیرفته است ،لذا همسویی و ناهمسویی خاصی نیز با آن گزارش نشده است .همچنین رویکرد پژوهش حاضر فلسفی
و انتقادی بوده است که به نوبه خود ،پژوهشی نو بهحساب میآید.
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تحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی از منظر فلسفه تعلیموتربیت
2

یزدان تاتاری ،*1سیدرضا بالغت

-۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -2دانشیار ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
موضوع تحقیق دررابطهبا تحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی از منظر فلسفه تعلیموتربیت میباشد که به
ویژگیهای و تعاریف فلسفه جدید تعلیموتربیت و وظایف معلمان و ویژگیهای مدارس در عصر آموزشهای مجازی
پرداخته شده است .اهداف و اصول فلسفه جدید تعلیموتربیت از نظر دیدگاههای مختلف صاحبنظران و پژوهشگران
در عصر فلسفه تعلیموتربیت میباشد .روش تحقیق از نوع گردآوری اطالعات (کتابخانهای) و توصیفی میباشد که از
کتابها  ،مقاالت و مجالت داخلی و خارجی استفاده شده است .نگارندگان تحقیق توانستهاند از دل اطالعات
گردآوری شده ،به نظر و مطالب جدیدتری دست یابند و آن این که با رویکردهای تحول در عصر اطالعات و ارتباطات
و بهکارگیری روشهای عقالنی و منطقی و هوشمندانه میتوان چالشها و موانع موجود را به فرصتها و موقعیتهای
بهینه آموزشی و تربیتی مبدل نمود مشروط بر آن که فرهیختگان تعلیموتربیت برای نظریهپردازی در فلسفه تربیتی
جدید همت گمارند.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،تعلیموتربیت ،آموزشوپرورش ،فلسفه
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بیان مسئله
از اساسیترین نیازهای بشر دسترسی به اطالعات است؛ بهنحویکه تا اطالعات وجود نداشته باشد ،امکان تأمین هیچ
یک از نیازها وجود ندارد .اطالعات نیز همواره با بشر همراه بوده ،اما به دلیل گستره نیازهای انسانی چندان
موردتوجه قرار نگرفته است.
از طرفی با برقراری ارتباط میان جوامع و پدیدآمدن نیازهای مختلف و ابداعات گوناگون ،انسان وارد دورهای شد که
آن را عصر اطالعات مینامند؛ عصری ک ه بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطالعات و برقراری
ارتباط برای کسب اطالعات موردنیاز میداند (نوروزی نژاد و اسماعیلی .)۱۳۹۶ ،امروزه فناوری اطالعات ،نقشی
گسترده و چشمگیر در قلمروهـای گونـاگون زندگی آدمی از جمله تعلیموتربیت داشته است .در همین راستا ،امروزه
در بسیاری از نظامهای آموزشـی دربارهی راهکارهای گوناگون گسترش آموزش مجازی پژوهش میشود و به چنین
فرآیندی چون بخـشی از فرآیند توسعۀ آموزشی نگریسته میشود .اما پرسشها دربـارهی چرایـی و چگـونگی
بهرهگیری از آمـوزش مجازی میتواند در سـطوح و پایههای گونـاگونی طـرح شـود و پژوهش دربـارهی آمـوزش
مجـازی بـه چگونگیها و شیوههای فنی گسترش آن در قلمرو تعلیموتربیت محدود نمیشود (ضرغامی.)۱۳۸۸ ،
از سویی ،تقریبا تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصالحات هستند در همه جای دنیا از آموزشوپرورش شروع می
کنند و رویکردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوریها در تعلیموتربیت از جمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر
خود یادگیری و چگونگی یادگیری (فراشناخت) ،یادگیری فرآیند مدار و مستقل موجب حرکت تدریجی در باز تعریف
مفاهیم اساسی تعلیموتربیت شده است .علم ،تدریس ،معلم ،شاگرد ،محتوای درسی و مدرسه در حال احراز تعاریف
جدید هستند .جهانیشدن موجب شده تا در بسیاری از موارد مرزهای سنتی آموزش و فناوریها از بین رفته و
نیازمند آن است که دوباره تعریف شود .برای مثال ازبینرفتن مرز بین دولتهای ملی و جامعهی جهانی ،بین فرهنگ
ملی و خردهفرهنگهای تشکیل دهندهی آن ،بین مدرسه و جامعهی محلی ،بین خانه و مدرسه ،بین آموزش و کار،
بین دنیای کار و مؤسسات یادگیری ،بین آموزش رسمی و غیررسمی ،بین برنامهی درسی از قبل تنظیم شده و
انتخاب های افراد ،بین شاگرد و معلم ،بین والدین و فرزندان آنها ،بین انسان و ماشین و حتی بین رشتههای مختلف،
موجب شده تا چالشهای عمدهای در آموزش ایجاد شود که بهمنظور برخورد با آنها و انطباق با تغییرات پیشآمده،
برنامهریزان و مربیان آموزشی بایستی گامهایی فوری و متهورانه برای تجدید سازمان آموزشی در تمامی جنبهها و
ابعاد بردارند و بدیهی است که غفلت از این کار به معنی سلب مسئولیت به نفع جهانیسازی و جریان متولی آن
است .از مطالعه وضعیت موجود در آموزشوپرورش کشورمان میتوان دریافت که در طول سالیان گذشته ،تالش
موفقیتآمیزی برای شناسایی این چالشها و مقابله با آنها به عمل نیامده و اگر همکاری صورتگرفته جامع و کامل
نبوده و نظام آموزشی کشور کماکان به روش سنتی خود اداره میگردد (صبوری.)۱۳۸۹ ،
بر بنیاد آن چه گفته شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش مجازی در دستیابی به هدفهایی است که
میتوان از دیدگاه فیلسوفان برجستۀ برای تعلیموتربیت ترسیم کرد .اندیـشۀ ایـن فیلـسوفان یکسان نیست اما همۀ
آنها با نگاهی ژرف به زندگی و هستی آدمی ،بر ویژگیهایی چون آگاهی ،فردیـت و آزادی آدمی تأکید کردهاند و
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برخی اندیشمندان و فیلسوفان تعلیموتربیت نیز بـا پیگیری اندیشههای آنها ،هدفها و چشماندازهای جامعتر و
انسانیتری برای تربیت انسان ترسیم کردهاند (بلکر )2۰۱۸ ،کـه بررسی نقش آموزش مجازی در دستیابی به این
هدفها ،بدیع و همچنین گامی در جهت روشنگری بیشتر جایگاه فناوری اطالعات در تعلیموتربیت خواهد بود .بر
همین اساس ،پژوهش حاضر در جستجوی پاسـخ به این پرسش است که هدفهای کلی تربیـت باتوجهبه
اندیشههای بنیـادی فیلـسوفان برجـستۀ کداماند و در هر مورد نقش آموزش مجازی در دستیابی به این هدفها
چیست؟

روش پژوهش
هدف تحقیق تحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی از منظر فلسفه تعلیموتربیت میباشد .تحقیق از نوع توصیفی و
کیفی و به روش مطالعه اسنادی ،منابع کتابخانهای و جستجوی اطالعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی
میباشد .ابزار تحقیق برای جمعآوری دادهها ،فیش و روش تجزیهوتحلیل دادهها تفسیری میباشد .برایناساس
پژوهش حاضر مسیرهای پژوهش را بدین صورت طی کرده است :مطالعه ،پیشنهاد ،توصیف ،تبیین ،استنباط و
استخراج.

نتیجهگیری
امروزه استفاده از هر ابزار و فناوری منافع و مضرات خاص خودش را دارد .مزایای آموزش مجازی در مقاالت و
پایاننامههای مختلفی بررسی شده است .بهعنوان نمونه نعمتزاده آق براز ( )۱۳۹۳مزایای آموزش مجازی را شامل
صرفهجویی در زمان و هزینه یادگیری محتوا ،بهروز شدن محتوا ،سرعت باالی یادگیری ،امکان حفظ محتویات به
صورت سریع ،تعامل بهتر ،تسهیل آزمونگیری و کنترل کالسها ،امکان بهرهمندی معلوالن از خدمات آموزشی برابر
با افراد سالم معرفی کردند .محدودیتهای این آموزش نیز شامل نبود دسترسی به اینترنت در همهجا ،ناسازگاری با
سیستمهای اطالعاتی دیگر ،دشواری در برقراری ارتباط عاطفی بین معلم و شاگرد ،نبود مهارت و انگیزه یکسان
فضای مجازی ،هزینه باالی استقرار و تولید محتوای رسانهای یادگیری که نیاز به تیم مهندسی و هزینه دارد اعالم
کردند .هرچند مهمترین ضرر احتمالی آن را کنترل کم اخالقی روی اپلیکیشنهای موجود در فضای مجازی
دانستند .اواوی ( )2۰۱۶در مطالعه ای با ارزیابی محدودیت و مزایای آموزش مجازی در مدارس نیجریه عنوان کرد
که مزایای این آموزش شامل افزایش دادن سطح آگاهی معلمان ،تسهیل یادگیری ،تقویت تعاملهای علمی ،ارزیابی
سادهتر برای معلمان و صرفه جویی در تصحیح سواالت ،ایجاد راهی برای توسعه مهارتهای عملی معلمان و اشتیاق
بیشتر یادگیری است .رجبیان ده ریزه و صادق زاده ( )۱۳۹5نشان دادند که آموزش مجازی مقدمه ای بر اصل حقوق
بشر یعنی ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای همگان است .بنابراین آموزش مجازی عالوه بر رفع محدودیتها،
محرومیتها را نیز می تواند رفع کند .صرفه جویی در زمان ،کاهش هزینهها ،تبدیل آموزش به یادگیری با انگیزه و
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افزایش کارایی از مهمترین علل رشد و موفقیت این روش نوین در توسعه آموزش و یادگیری است .در ادامه مهمترین
رهیافتهای آموزش مجازی بیان می شوند:
 .۱یکی از موارد ضعف در سیاستگذاریهای تربیتی که در قالب اسناد باالدستی خود را نشان میدهد ،توجه صرف
به دانشهایی از جنس نظری ،ذهنی ،انتزاعی و متافیزیکی یا فلسفی و بیتوجهی به دانشهای فناورانه است،
درحالیکه با عنایت به سیطره به نسبت کامل و گریزناپذیر فناوریهای نوین بر زندگی انسانها و اثرات شگرف آن بر
تغییر در تفکر ،رفتار و باورهای آدمی و ظهور دانشهای نوین (سوادهای جدید) ،توجه به رویکرد «فلسفه فناورانه»
تربیت از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است که باید در کانون توجه فالسفه تعلیموتربیت دخیل در
سیاستگذاریهای تربیتی نیز قرار گیرد.
 .2شرط حضور گفتوگومند در رسانههای اجتماعی مجازی ،امکان تجربهکردن گفتوگومند در جهان واقعی و در
ارتباط رودررو با دیگران است .بهعبارتدیگر ،مادامی که بخت یادگیری و تجربه به شیوه گفتوگومند در محیطی
چند صدا و متکثر و پشتیبانیکننده از دیدگاههای مختلف در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد ،نمیتوان از رسانههای
اجتماعی مجازی بهدرستی استفاده کرد .ماهیت ارتباطگرای انسان او را ناگزیر از ایجاد پیوندهای ارتباطی میکند،
اما صرف ارتباط با دیگران ،منهای مسئولیتپذیری در برابر آنان ،از ما موجوداتی اجتماعی نمیسازد .چندجانبهای و
عمیقتر بودن شکل ارتباط در فضای واقعی فرصت بیشتری برای گفتوگومندشدن در ارتباطها فراهم میسازد که
میتواند زمینهای برای ارتباط گفتوگومند ،کنشگرانه و همدالنه در ارتباطهای مجازی باشد.
 .۳مهمترین ویژگیهای فضای مجازی که میتوانند کنشگری آدمی را متأثر سازند ،عبارتاند از عدم تجسد،
بیواسطگی ،همسانسازی اطالعات ،بسط شعاع رؤیت عمل ،امکان سازی تکوین عمل جمعی ،گسستگی عمل از
عامل و ایجاد فرصتهای جدید برای کنشگری آدمی ،تکانهای شدن عمل ،کانالیزه شدن احساسات و کلیشهسازی
برای عمل .مهمترین راهبردهای تربیتی در مقابل این چالشها ،مواردی همچون گفتوگو ،تمرین تفکر تأملی و
فراخوانی به فراروی از کلیشهها را در بر میگیرد.

منابع
ک ریمی ،فاطمه زهرا؛ نعمت الهی ،فاطمه؛ زارعی ،علی؛ جهانگیر ،فریدون و زارعی کردشولی ،یاسر .)۱۳۹۸( .مروری بر تاثیر فضای
مجازی بر ابعاد روانی ،جسمی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم
تربیتی،

تفلیس

-کشور

گرجستان ،دبیرخانه دائمی

کنفرانسhttps://www.civilica.com/Paper-- .

ICPCEE04ICPCEE04_072.html
نعمت زاده آق براز ،سمیه .)۱۳۹۳( .بررسی مسائل اخالقی در آموزش مجازی ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد اخالق اسالمی،
دانشگاه قم ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
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بررسی مؤلفههای مؤثر بر آموزش در فضای مجازی
کرامت رنجبر دستنایی ،زینب علیزاده ورزنه
-۱دانشآموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی
Email:k.ranjbar110@ut.ac.ir

چکیده
به دنبال بیماری نوپدید کووید  ۱۹جهان دچار تحوالتی گردید که در وقایع قرن اخیر بینظیر بود و کوچ از سیستم
سنتی به سیستم مدرنیته آموزشی را رقم زد ،اما همواره با ابهاماتی مواجه بوده است که در این پژوهش به مؤلفههای
تأثیرگذار از دو دیدگاه نخبگان آموزشی و دیدگاه متربیان مورد کنکاش قرار گرفته و این پژوهش از نوع کاربردی
است که به روش کتابخانهای و میدانی و با استفاده از تکنیک دلفی ،و با استفاده از مدل سلسلهمراتبی گروهی
( )AHPو نرمافزار  Expert Choiceو نیز با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت و جامعه آماری  ۱2۶۹نفر از
دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه ،در دو گروه دختران و پسران ،دادهها در نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار
گرفت .نتایج نشان داد که زمان ،نوع تدریس ،حضوروغیاب ،ارزشیابی نقش بسزایی در تدریس مجازی دارد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،مؤلفههای مؤثر ،دوره متوسطه

250

بیان مسئله
قریب بهاتفاق کشورهای جهان روشهای مبتنی بر فناوریهای آموزشی ۱را بهعنوان یکی از روشهای جایگزین
آموزش سنتی 2پذیرفتهاند) .(Abu&El-SEOUD, 2014: 1روشهایی که تأثیر بسزایی در بهبود و ارتقاء
یادگیری و یاددهی دارد و از منظر آموزشی یکی از اصلیترین راهبردهای آموزشی است (Jesús&Other,
) .2020:1فناوریهای آموزشی در کنار آموزش الکترونیکی موجب رشد عدالت آموزشی۳شد و در این راستا آموزش
الکترونیکی ۴با استفاده از فناوری اطالعات برای بهبود کیفیت آموزش تعریف شده است .( Sistermans,
)2020:687ظهور بیماری نوپدید کووید 5۱۹تغییرات عمدهای را در روند یادگیری و یاددهی ایجاد کرد و نهادهای
آموزشی و تعامل بین دانشآموزان و معلمان را تحتتأثیر جدی خود قرارداد ) (Bao, 2020:113و این بیماری
همهگیر تمام ارکان سیستمهای آموزشی و دانشآموزان و دانشجویان را به آموزش در فضای مجازی الزام کرد
(Sobaih&other,در فضای مجازی ۶بسیاری از محدودیت وجود دارد و در دروس محاسباتی و ریاضی و عدم
تفهیم مطالب بهویژه در تدریس آفالین 7این چالش بهصورت ملموس نتایج ارزشیابی را دچار ریزشهایی مینمود
).(Pozzi et al, 2019:45
در این راستا پیرامون آموزش در فضای مجازی۸کشف و ابداع راهحلهای مبدعانه و نوآورانه میتواند تهدیدات را به
فرصت و ضعفها را به قوت تبدیل کند ) (Jia and Zhifeng,2020:1و پژوهش در این حوزه و باتوجهبه عدم
وجود راهبرد معین و قطعی در مقابل بیماریهای نوپدید ) (Shivangi ,2020:7و بحرانهایی که ممکن است
جهان را بهسوی آموزشهای غیرحضوری سوق دهد الزم و ضروری میسازد.
در حال حاضر پیرامون میزان یادگیری مجازی ،رسانههای مؤثر در یادگیری ،بهترین روش ارزشیابی ،تدریس

آنالین۹

و آفالین ،زمان مؤثر فیلمهای آموزشی در ایران پژوهش انجام نشده است
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Educational Justice
4
E-learning
5
Covid-19
6
Cyberspace
7
Offline
8
Virtual Training
9
Online
3

251

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
آموزش در فضای مجازی به دو شکل ،صورت میگیرد که شامل:
۱۰ادگیری همزمان به این معنی است که دانشآموزان باید هر هفته در یک ساعت مشخص
 -۱آموزش همزمان ی
وارد سیستم شوند و در کالس زنده شرکت کنند ).(Scheiderer, 2021:1
 -2آموزش ناهمزمان  ۱۱:اصطالحی عمومی است که در یک مکان یا همزمان اتفاق نمیافتد .بیشتر دورههای آنالین
ماهیتی ناهمزمان دارند ).(Tomar.2018:1-3
یادگیری ناهمزمان فعالیتهای آموزشی ،بحثها و تکالیفی را توصیف میکند که دانشآموزان را با سرعت خودشان و
در زمان خودشان درگیر یادگیری میکند ).(Bachner,2020:3)( Johanna,2020:16
شیوانگی داوان ( )2۰2۰یادگیری آنالین یک دارو در زمان بحران کرونا به نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید
میپردازد و نتیجه میگیرد با تمام نقاط ضعف و تهدیدات یادگیری آنالین چارهای جز استفاده از آن نداریم
).(Dhawan,2020,17
وی بائو ( )2۰2۰آموزش آنالین در زمان کرونا عبارت است از ارتباط مناسب .کمیت ،دشواری و طول محتوای
تدریس ،باید با آمادگی تحصیلی و ویژگیهای رفتار یادگیری آنالین دانشآموزان مطابقت داشته باشد
).(Bau,2020:115

روش تحقیق
این پژوهش کاربردی میباشد که به روش کتابخانهای  -میدانی انجام شده است و از پرسشنامه با طیف لیکرت
 ۱2با استفاده از مدل سلسلهمراتبی گروهی ( )AHPو نرمافزار Expert
استفاده شده است .از طریق تکنیک دلفی و
 Choiceو پرسشنامه بر اساس مؤلفههای بیان شده گروه دلفی طراحی و توسط جامعه آماری  ۱2۶۹نفر از
دانشآموزان دو دوره متوسطه استان اصفهان تکمیل گردید .برای سازگاری از آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی
پرسشنامه ( )۰,۸7=aدر نرمافزار  SPSSمحاسبه شد.

0
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2
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Synchronous Learning
Asynchronous learning
Delphi Technique

1
1
1

بحث و یافتهها
نتایج مستخرج از تکنیک دلفی

در روش اول از تکنیک دلفی مؤلفههای تأثیرگذار بر آموزش و یادگیری در فضای مجازی استخراج گردید.
 نتایج مستخرج از مدل سلسلهمراتبی)(AHP

در این مرحله با استفاده از مدل سلسلهمراتبی ( )AHPاقدام به اولویتبندی و مطابق شکل ( )۱درخت تصمیمگیری
ترسیم گردید.
شکل ( :)1درخت سلسلهمراتبی

انجام مقایسات دودویی

شکل شماره ( )2برای تعیین ضریب اهمیت شاخصها ،معیارها و زیر معیارها ،دوبهدو با یکدیگر مقایسه میشوند و
درجه اهمیت هر یک از آنها نسبت به دیگری مشخص میشود )( Garajeh,2۰2۰:۶
شکل شماره ( :)2نتیجه نهایی مقایسات زوجی در محیط نرمافزار
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بررسی سازگاری در قضاوتها و تعیین وزن نهایی گزینهها

بعدازاین که مقایسات زوجی معیارها انجام شد محاسبه وزن نهایی معیارها پرداخته شد
که  -۱تدریس توسط دبیر درس  -2سرعت اینترنت  -۳انگیزه یادگیری -۴تدریس ناهمزمان  -5محتوای جذاب -۶
بستر آموزش  -7تدریس زنده  -۸زمان تدریس  -۹حضوروغیاب  -۱۰ارزشیابی مجازی  -۱۱عالقه به درس -۱2
شرایط محیطی که وزن نهایی معیارها در شکل شماره  ۳که در محیط نرمافزار  expert choiceانجامگرفته را در
زیر مشاهده مینمایید.
شکل شماره ( :)3نتیجه نهایی مقایسات زوجی در محیط نرمافزار

نتایج حاصله ،مؤلفههای مؤثر تدریس در فضای مجازی طی نظرسنجی با طیف لیکرت نظر دانشآموزان مورد بررسی
قرار گرفت که نتایج زیر به دست آمد.
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نمودار شماره ( )۱وضعیت جنسیت جامعه آماری را نشان می دهد
نمودار شماره ( )2جنسیت جامعه آماری

نمودار شماره ( )1دوره تحصیلی جامعه آماری

نمودار شماره ( )۳بررسی اولویت اول تدریس توسط شخص دبیر مربوطه یا تدریس سایر دبیران نشان داد.
نمودار شماره ( )۴بررسی زمان کالس غیر همزمان و چه مدت احساس خستگی نمی کند را نشان می دهد
نمودار شماره ( )3میزان به عالقه مندی تدریس توسط دبیر

نمودار شماره ( )4رابطه زمان و احساس خستگی در کالس ناهمزمان

نمودار شماره ( )5بررسی عالقمندی به تدریس همزمان در دو درس محاسباتی و غیر محاسباتی نشان می دهد.
نمودار شماره ( )۶عالقمندی به تدریس همزمان و ناهمزمان نشان می دهد .
نمودار شماره ( ) 5عالقمندی به تدریس همزمان در دو درس ریاضی و تاریخ و جغرافیا
نمودار شماره ( )6میزان عالقمندی به تدریس همزمان و ناهمزمان
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نمودار شماره ()۸پیرامون دقیق ترین ارزشیابی در فضای مجازی را نشان میدهد
نمودار شماره ( )8نظر سنجی دقیق ترین ارزشیابی در فضای مجازی

نمودار شماره ( )7رابطه زمان و عالقمندی در تدریس همزمان

نمودار شماره ( )۹عوامل موثر در حضور دانش آموزان در کالس را نشان می دهد
نمودار شماره ( )9درصد عوامل موثر در حضور در کالس

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش در قسمت اول و بیانیه گروه دلفی نشان میدهد که:
 -۱تدریس توسط شخص دبیر مربوطه  -2سرعت اینترنت  -۳انگیزه یادگیری -۴تدریس ناهمزمان  -5ایجاد محتوای
جذاب ،به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند
حضوروغیاب دبیر هر درس در فضای مجازی در حضور دانشآموزان در کالس درس مهمترین عامل شرکت
دانشآموزان است.
بهترین ،دقیقترین ،قابلاطمینانترین ارزشیابی ،ارزشیابی تصویری یا صوتی میباشد.
بهترین زمان تدریس زنده  ۳۰دقیقه است و چنانچه زمان تدریس بیش از این مدت شود مخاطبین شما به 27
درصد خواهد رسید.
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بنابراین پیشنهاد میشود که :
 مسئوالن امر در جهت بهبود سرعت اینترنت و ایجاد کارایی بستر آموزش بهعنوان دو گزاره از مؤلفههای
تأثیرگذار که خارج از حیطه وظایف دبیر است ،اقدام الزم را مبذول دارند.
 حضوروغیاب در کالسهای مجازی بهصورت بدو تدریس ،حین تدریس و پایان تدریس انجام گیرد.
 دقیقترین ،قابلاطمینانترین ارزشیابی تماس تصویری یا صوتی میباشد.
 تدریس ناهمزمان در دروس غیر محاسباتی مورداستفاده قرار گیرد و زمان آن از پانزده دقیقه فراتر نرود و
چنانچه به بیش از این زمان نیاز دارید ویدئوهای تدریس را در چند بخش ارائه کنید.
 تدریس زنده یا همزمان  ۳۰دقیقه و در دروس محاسباتی مورداستفاده قرار گیرد یا اگر زمان بیشتری نیاز دارید
به دانشآموزان استراحت بدهید.
 دبیر درس ک الس تدریس را انجام دهد یا فیلم تدریس را تهیه کند و از سایر تدریسها بهصورت مکمل استفاده
نماید.
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نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری
2

فاطمه داودی ،1سرور سعیداوی

 .۱دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
 .2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
fatemehdavoodi8528@gmail.com

چکیده
هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد ک ه خوب مطلق یا بد مطلق باشد؛ هر شرایطی ،هر روشی و هر دیدگاهی از یک نظر
خوب است و از یک نظر بد .اگر این موضوع را با جهان پیرامون خود مقایسه کنیم درمییابیم که بیارتباط با آموزش
مجازی و حضوری نیست .پژوهش حاضر به روش کتابخانهای و با بهرهگیری از منابع معتبر صورت پذیرفته است .در
ابتدا به شرح مختصری در مورد آموزش مجازی و سنتی پرداخته و در ادامه به بررسی آن از منظر فلسفه
تعلیموتربیت در دیدگاههای اندیشمندان میپردازد .هدف بررسی و نقد چهارچوبهای آموزش مجازی و سنتی در
دیدگاه فلسفه و اهداف تربیتی است ،بنابراین مقاله حاضر پس از نگاهی مقدماتی بر آموزش مجازی و سنتی پیوند آن
را در دیدگاه فلسفه مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،آموزش حضوری ،معلم ،فلسفه
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بیان مسئله
عصر کنونی عصر ارتباطات و دانش است .بی شک با ورود به عرصه جدید و پیدایش شرایط مختلف چشمپوشی از
تحوالت جایز نیست و باید خود را به نحو احسن با شرایط موجود وفق داده و ورای اندیشه را افق بخشید.
بدون درنظرگرفتن زیرساختهای آموزش مجازی و اهداف آن نمیتوان به اثربخشی آن امیدوار بود؛ بنابراین با
تصمیمگیریهای درست و دریافت اطالعات کافی و مهیاکردن شرایط موجود میتوان تا حدودی به این مهم
دستیافت .اتفاقی که در سال  2۰۱۹افتاد و بیماری کرونا در جهانگسترش یافت باعث تحوالتی در تمام عرصهها از
جمله نظام آموزشوپرورش شد ک ه به دنبال آن نیازهای جدیدی به وجود آمد که تا قبل از آن وجود نداشت .این
اتفاق ساختارهای آموزشی را متحول کرد که برخی از آنها مثبت و سازنده و برخی نیز باعث هنجارهایی گردید که به
طور مثال در آموزش حضوری و سنتی وجود نداشت .به همین منظور در این مقاله سعی شده است بهنقد آموزش
مجازی و سنتی پرداخته و آن را از دیدگاه فلسفه تربیت مورد واکاوی قرار دهد تا بتوان با تحلیل موقعیت و مقایسه
آن با شرایط موجود آن را بهصورت بهتری کنترل نمود.

سؤاالت پژوهش
مشکالت و چالشهای آموزش مجازی و سنتی چیست؟
دیدگاه فالسفه در مورد آموزش مجازی و سنتی چیست؟

یافتههای پژوهش
آموزش مجازی و حضوری

آموزش مجازی امروزه تقریبا به معنای استفاده از شیوههای پیشرفته رایانهای انتقال مواد و مطالب درسی به
فراگیران ،یادگیرندگان ،دانش آموزان و دانشجویان است .این تعریف در اصل تعریف آموزش الکترونیکی است .آموزش
مجازی با مواردی مثل جنبه انسانی یافتن ،نقشها ،هنجارهای اخالقی ،امور خصوصی و امور روانشناختی،
جامعهشناختی و ...مواجهه است .فناوری و گستره وسیع آن از یک سو و عدم نظارت و کنترل از سوی تولیدکنندگان
فناوری با دسترسی آسان همگان به آن از دیگر سو مباحث جدیدی را در این حوزه پدید میآورد که قبال در آموزش
سنتی و حضوری مطرح نبودند .رسالت و هدف آموزشوپرورش رشد و شکوفایی انسانها و تکامل آنان در کنار تولید
علم و نوآوری است اما گسترش فزاینده مسائل غیراخالقی و بروز زمینههای گوناگون برای فرصتطلبیها و
سوءاستفادهها غیراخالقی است و نیاز به آموزشوپرورش بهویژه در آموزشهای الکترونیکی و مجازی را به دلیل
جریان آزاد و فراخدامنی ارتباطات الکترونیکی به اخالق نمایان میسازد .مهمترین کار در اخالق فناوری کامپیوتر
پیشنهاد چهارچوبهای مفهومی برای فهم مسائل اخالقی است ک ه این فناوری با آن درگیر است .در این چارچوب
اخالق آموزش نسبت ایجاد کدهای اخالق آموزش مجازی است که در آن به اعمال و رفتار ضداخالقی به طور شفاف
پرداخته شده و مسئولیتپذیری مؤسسه را در قبال آن اعمال در پی دارد .اخالق آموزش مجازی عبارت است از
261

الگوهای رفتاری ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران که تکالیف و مسئولیتهای اخالقی سازمان را در
قبال آنان مبرهن میسازد .از دیدگاه مزلو افراد خود شکوفا هیچگاه نه به دلیل محرومیت و کمبودها بلکه برای رشد
و ترقی و رسیدن به آنچه زیبنده آنهاست برانگیخته میشوند و مستقل از پاداشهای بیرونی باانگیزه و عالقه برای
خیر بشریت در تالش و تکاپو هستند .برای رفع مشکل پرسشهای حاشیهای و نابجای شاگردان الزم است در آغاز
درس مقرراتی برای آن تعریف کرد :اینکه معلم به شاگردان اطمینان دهد که در پایان هر بخش تدریس را متوقف
خواهد کرد و به آنان فرصت سؤال خواهد داد .ایجاد حس حضور و همراهی معلم با شاگردان افزون بر آرامش خاطر
دانشآموزان ،محیط غیرحضوری را برای آنان خوشایند و امنتر جلوه میدهد زیرا مخاطبان اطمینان دارند که ارتباط
بین معلم و شاگرد همچنان برقرار و پس از تدریس آنان با انبوهی از پرسشها و اشکاالت در این فضای پرمشغله رها
نخواهند شد.
مزایای آموزش مجازی

انعطافپذیری و حذف ترددهای بیمورد و پرهزینه برای شرکت در دورههای آموزشی
افزایش سرعت فراگیری نسبت به آموزش سنتی
مستقل بودن از متغیرهای زمان و مکان
افزایش قدرت نگهداری اطالعات در فراگیران
دسترسی راحتتر به وضعیت آموزشی افراد و میزان پیشرفت آنها
معایب و محدودیتهای آموزش مجازی

نگرانی مهم استفاده از فضای مجازی دور شدن از روابط انسانی و حرکت بهسوی دنیای مجازی است .کاهش ارتباط
رودررو با معلم باعث اضطراب در برخی از فراگیران میشود .برنامههای آموزش الکترونیکی کنونی از کیفیت الزم
برخوردار نیست.
سه محدودیت عمده آموزش مجازی

.۱نارسایی به دلیل کمبود تجزیهوتحلیل شغلی
 .2عدم تطابق با محدودیتها و نقاط ضعف و قوت یادگیری انسان
 .۳درصد باالی ترک تحصیل
بررسی آموزش مجازی و سنتی از منظر فلسفه تربیت

باتوجهبه روال بودنِ آدمی از نگاه فلسفه هستی یکی از هدفهای تعلیموتربیت را میتوان کمک به فراگیر برای
آگاهی از بودن انسانی و مشارکت همهجانبه او در زندگی واقعی دانست .به سخن دیگر در جریان تربیت هم باید به
دنبال جنبههای خردمندانه فراگیر توجه کرد و هم احساسهای او را در نظر داشته و بنابراین باید به او کمک شود تا
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در کنار شیوههای تعقل مهارتها ،عواطف ،احساسها ،ترسها و آرزوهای خود را نیز در زندگی واقعی نشان داده و
رشد دهد و باتوجهبه اینکه جنبههای خردمندانه و احساسی فراگیر در بدنش نمودار میشود نباید از نقش بدن او در
ادراک جهان و زندگی واقعی غافل ماند .تعلیموتربیت اگزیستانسی به فراگیر کمک میکند تا احساسهای خود را
دریافته و اندیشههایش را به زندگی واقعی خود پیوند بزند.
تفاوت مهم آموزش مجازی با آموزش حضوری در نسبت باتجربه جهان فاصلهای بودن آموزش مجازی است .در این
نوع آموزش فراگیر حضور و درگیری کامل بدنی را تجربه نمیکند بلکه جهان جدا شده از خود را در صفحه نمایشگر
تجربه میکند .در همین راستا برلو و شفرد ( )2۰۰5ویژگی مهم واقعیت مجازی را فاصلهای بودن آن دانسته و
میگویند «در فضای مجازی بین حضور و واقعیت فاصله میافتد» بدین ترتیب تجربه مجازی برخالف تجربه حضوری
بیش از آنکه تجسدی و همراه با درگیری کامل بدنی باشد مشاهدهای و ذهنی است و از همین رو (لوری) بر این باور
است ک ه در تجربه مجازی تجربه گسترده و کامل شناخت و مشارکت بدنی و همهجانبه در آن به مشاهده جهان
فروکاسته میشود.
به نظر میرسد که فاصلهای بودن و کاهش نقش تجسد در آموزش مجازی میتواند چالشی در راه کمک به فراگیر
برای فهم خود همچون موجودی احساسی و خردمند و مشارکت بدنی او در زندگی واقعی باشد .فیلسوفان و مربیان
هستی به شیوههای گوناگون بیش از خرد و نقش احساس و حضور بدنی و جسمانی آدمی نیز تاکید دارند.
ازاینرو حضور بدنی در مکان را برای تجربه ژرف «خود و جهان» الزم شمرده و نتیجه میگیرد که حضور بدنی
فراگیر در مکانهای آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه به غنای تجربه و ادراک او از خود و جهان میافزاید .اما در تجربه
مجازی در مقایسه باتجربهی حضوری ،بدن فراگیر به طور همهجانبه درگیر نمیشود و تجربه جسمی که تجربهای
بدنی و وابسته به مکان است ،به تجربه بصری محدود میشود و سایر ابعاد تجربه حسی و بدنی به بیانی پوشیده و
سرکوب میشوند .در مقابل از نظر مربیان هستی تجربههایی چون درد ،خستگی ،لذت ،هراس ،ادراک و به دنبال آن
احساس مسئولیت و تعهد نسبت به واقعیت که تجربههای بدنی و وابسته به مکان هستند جنبههای اگزیستانسی و
غنی زندگی و هستی فراگیر هستند و با محدود شدن تجربه بدنی در آموزش مجازی از عمق و غنای چنین
تجربههایی نیز کاسته میشود .بر همین اساس اگر جریان تربیت فقط به آموزش مجازی محدود شود از غنا و ژرفای
تجربه بدنی و به دنبال آن شادابی و طراوت زندگی کاسته میشود و بیش از این از توانایی فراگیر در تجربه این ابعاد
در زندگی واقعی نیز کاسته خواهد شد.

نتیجهگیری
در پژوهش مورد بررسی تا حدودی آموزش مجازی و سنتی مورد نقدوتحلیل قرار گرفت و مزایا و معایب هرکدام از
جوانب گوناگون مقایسه گردید .با وجود مشکالت فراوانی که وجود دارد ،چشمپوشی از هیچکدام جایز نیست؛ زیرا
تعلیموتربیت نیازمند هر دومی باشد ،لذا باید زمینهساز محیطی بود که از هر لحاظ غنی و سازنده باشد تا دانش-
آموزان و حتی سایر اقشار جامعه بهره کافی را ببرند .به همین منظور و باتوجهبه پیشرفت جامعه نیازمند ایجاد
زیرساختهای مناسب و کافی است تا به این مهم دستیافت .در این میان همکاری همه اعم از والدین ،دانشآموزان،
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مربیان و مسئولین تعلیموتربیت الزم و ضروری میباشد و در این راه باید پذیرای تمام مشکالت و چالشهای آن بود.

منابع
علی پور ،دکتر احمد؛ شالباف ،عذرا .)۱۳۸7( .اخالق آموزش مجازی ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ،سال سوم شمارههای
۱و2
ضرغامی ،سعید .)۱۳۸۹( .نسبت آموزش مجازی با هدفهای تربیت از دیدگاه فلسفه هستی ،مطالعات تربیتی و روانشناسی،
.۳۹-۶۰)۱(۱۱
شاه بیگی ،فرزانه؛ نظری ،سمانه .)۱۳۹۰( .آموزش مجازی :مزایا و محدودیتها ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی یزد ،دوره ششم ،شماره ۴7-5۴ ،۱
صادقی ،ریحانه .)۱۳۹۹( .فضای مجازی و روشهای مدیریت کالس ،مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،دوره سی و چهارم،
شماره2
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آسیبشناسی رعایت اصول اخالقی در ارزیابی تحصیلی مجازی از دیدگاه معلمان
مقطع ابتدایی استان لرستان
1

طیبه توسلی

2

مائده سعیدی نیا

 .۱عضو هیئتعلمی دانشگاه قم ،گروه علوم تربیتی
 .2دانشجوی ارشد تاریخ و فلسفه آموزشوپرورش ،دانشگاه قم
tavassoli_t@yahoo.com

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،آسیبشناسی رعایت اصول اخالقی در ارزیابی تحصیلی مجازی با نظرسنجی از معلمان مقطع ابتدایی
استان لرستان است .این تحقیق از نظر رویکرد ،کیفی و از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی است .روش نمونه-
گیری هدفمند است که با رعایت حداکثر تنوع صورتگرفته است .حجم نمونه تا قاعده اشباع نظری به  25نفر رسید .ابزار جمع-
آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمهساختاریافته است .دادهها پس از کدگذاری توسط نرمافزار مکس
کیودا۱۱۰در قالب مقوالت اصلی و فرعی بررسی شدند که خروجی آنها بهصورت جدولها و نمودارها قابلمشاهده
است .مقولههای اصلی شامل  )۱مؤلفههای عدم رعایت اصول اخالقی )2 ،منشأ پیدایش آنها و  )۳عوامل
تشدیدکننده است و مقولههای فرعی شامل  2۳مقوله ،در آسیبشناسی رعایت اصول اخالقی از جانب دانشآموز است.
همچنین این پژوهش تأثیر عدم رعایت اصول اخالقی بر محتوای آموزشی و راهکارهای غلبه بر آن را در حد توان خویش ارائه
میدهد.
واژگان کلیدی :آسیبشناسی ،اصول اخالقی ،ارزیابی تحصیلی مجازی ،مقطع ابتدایی

Maxqda10
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1

بیان مسئله
در همه نظامهای آموزشی رسمی ارزشیابی تحصیلی بخش بسیار بااهمیت در میزان یادگیری و کسب آموختهها
بهحساب میآید .ارزیابی تحصیلی ازآنجهت دارای اهمیت است که سبب ثبت مطالب در ذهن فراگیر شده و به
یادگیری بیشتر تحصیلی میانجامد .ویگینز )۱۹۸۹( 2ارزشیابی را ابزار پیشبرد تکالیف آموزشی میشناسد و در نظر
استیگینز و کانکلین )۱۹۹2(۳ارزیابی تحصیلی مقولهای ارزشمند در تشخیص ،گروهبندی ،ارتقاء به کالسهای باالتر و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تلقی میشود .در محیطهای مجازی به دلیل عدم آموزش و ارزشیابی حضوری ،ارزیابی
تحصیلی با مشکالتی همراه میشود و ممکن است اصول مسلم اخالقی نادیده گرفته شود .مسلم است که عدم رعایت
اصول اخالقی در صورت شیوع ،مانعی در جهت تحقق ارزشهای قانونگرایی و سلب اعتماد اجتماعی میشود .همچنین
این نگرانی وجود دارد که اگر فراگیران به عدم صداقت علمی بهعنوان یک رفتار هنجاری نگاه کنند ،زمانی که وارد شغل
میشوند ،درگیر شیوههای غیراخالقی کسبوکار شوند (بختیاری و سلیمانی ،۱۳۹۶ ،ص .)2۰۸در اینجاست که زندگی
مسالمتآمیز و اعتماد عمومی خدشهدار میشود .در بعد روانشناختی نیز ،فراگیری که یکبار با استفاده از تقلب به
موفقیت آموزشی دست پیدا کند ،ممکن است به این رفتار نادرست اعتیاد پیدا کرده و برای رسیدن به اهداف تحصیلی
و کسب نمرات برتر در آینده تالشی نکند (آهنچیان و همکاران .)۱۳۹5 ،همیشه و در همه جوامع هدف از بهوجودآمدن
نهادها و مراکز آموزشی ،صرفا باسواد کردن مردم نبوده است؛ بلکه آشنایی و پایبندی افراد به ارزشهای اخالقی و
اخالقی زیستن نیز بوده است .پس شناخت آسیبهای اخالقی در عرصه آموزش بسیار حائز اهمیت است و این
پژوهش در صدد آن است که بر این مسئله تمرکز کند؛ بنابراین:
هدف اصلی این مقاله «آسیبشناسی رعایت اصول اخالقی در ارزیابی تحصیلی مجازی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی استان
لرستان» است.

سؤاالت پژوهش
 در برگزاری امتحان بهصورت مجازی ،چه آسیبهای اخالقی از جانب دانشآموزان دیده میشود؟ عدم پایبندی به اصول اخالقی در برگزاری امتحان چه آسیبی به محتوای آموزش وارد میکند؟ -چه راهکارهایی برای رعایت اصول اخالقی وجود دارد؟

Wiggins
Stiggins & Conklin
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2
3

چارچوب نظری
آموزش مجازی:

به آموزشی گفته میشود که در محیط شبکه به وقوع میپیوندد .در این آموزش کلیه فعالیتهای تدریس و
یادگیری ،به کمک ابزارهای الکترونیکی انجام میشود (اکبری بیاتیانی ،۱۳۹۱ ،ص .)۸آموزش مجازی مهمترین
کاربرد فناوری اطالعات است که در قالب نظامهای مختلف مثل یادگیری رایانه محور ،یادگیری برخط ،یادگیری
شبکه محور و آموزش تحت شبکه ارائه میشود (فتحی واجارگاه و همکاران.)۱۳۹۰ ،
ارزشیابی:

ارزشیابی ،فرآیندی است که از طریق آن درباره ارزش ،مطلوبیت ،مؤثر بودن و یا کفایت چیزی طبق مالکها و
مقاصد معین ،قضاوت و داوری میشود .ارزشیابی ،فرآیند جمعآوری و تفسیر نظامدار شواهدی است که در نهایت به
قضاوت ارزشی باتوجهبه اقدامی معین ،بیانجامد (اکبری پور ،۱۳۹۹ ،ص.)2۴5
اصول اخالقی:

اصول اخالقی ،مجموعه اصلها و ارزشهای عموما پذیرفته شدهای است که درستی یا نادرستی و خوبی یا بدی رفتار
افراد یک جامعه را مشخص میسازد (انوری ،۱۳۸۴ ،ص .)22در واقع شاخهای از فلسفه اخالق است که با قضاوتها،
استانداردها و قوانین رفتاری اخالقی سروکار داشته و متشکل از کدهای اخالقی حاکم بر رفتار افراد و جوامع در
تشخیص خوب یا بد است (گلشن تفتی ،۱۳۹۶ ،ص.)۱۰

روش
این پژوهش ،با رویکرد کیفی و تحلیل نظرات معلمان مقطع ابتدایی استان لرستان به انجام رسیده است .جامعه آماری
شامل کلیه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی استان لرستان بوده است .تعداد نمونه آماری 25 ،نفر از معلمان ( 2۰زن و
 5مرد) مقطع ابتدایی با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد ( ۸نفر ارشد و  ۱7نفر کارشناسی) است که در مدارس
مختلف دو شهر بزرگ استان مشغول به کار هستند .مهمترین هدف در نمونهگیری هدفمند ،آن بود که اعضای نمونه
بعد از همهگیری بیماری کرونا ،درگیر آموزش مجازی و ارزیابی مجازی باشند ،بنابراین انتخاب افراد از شهرهای
پرجمعیت استان مانند خرمآباد و بروجرد صورت گرفت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است .در جمع-
آوری دادهها چون اکثر پاسخهای پرسشنامه از طرف آزمودنیها مختصر بودند ،برای تکمیل دادهها از مصاحبه
نیمهساختاریافته نیز استفاده شد .مصاحبهها تا زمانی ادامه یافت که دیگر اطالعات جدیدی بر دادههای پیشین افزوده
نمیشد .همچنین تجزیهوتحلیل دادهها نیز بهصورت توصیفی و با کمک نرمافزار مکس کیودا  ۱۰صورت گرفت.
برای اطمینان از روایی یا اعتبار دادهها از روشهای مختلفی مانند درگیری طوالنی با موضوع موردنظر در مصاحبههای
تکمیلی توسط محققان ،بازنگری نتایج بهوسیله آزمودنیها و همکارانشان و کمکگرفتن از نظرات اساتید فن استفاده
شد .دررابطهبا مسائل مربوط به شرکتکنندگان و محیط نیز دقت الزم به عمل آمد .در واقع معتبرسازی یافتهها از
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طریق فراهمکردن فرصت ارائه نظرات توسط پاسخگویان و تأیید نهایی آنها در خصوص یافتههای جمعآوری شده ،عدم
دخالت نظر شخصی محقق ،یادداشتبرداری دقیق و طرح سؤاالت روشن و مرتبط با موضوع در حد توان انجام شد.
برای اطمینان از پایایی تحقیق از روش شاخص ثابت ،یا پایایی باز کدگذاری استفاده شد که به میزان سازگاری طبقه-
بندی دادهها در طول زمان مربوط میشود .پس پایایی پژوهش از طریق دو بار کدگذاری توسط یک کدگذار (شاخص
ثابت) مورد بررسی قرار گرفت .کدهای مشابه با عنوان "توافق" و کدهای غیرمشابه با عنوان "عدم توافق" تعیین شدند.
از بین مصاحبههای موجود ،چهار پرسشنامه و مصاحبه تکمیلی که باالترین بار اطالعاتی را داشتند ،پس از گذشت سه
هفته مجدد کدگذاری شد ،نتایج بهدستآمده در جدول  ۱ذکر شده است .بر اساس این جدول ،مقدار پایایی
بازکدگذاری ۹۰ ،درصد به دست آمد که میزان مطلوبی است .نحوه محاسبه عبارت است از:
۸۴
× ۱۰۰ = ۹۰%
۹۳
جدول  .1نتایج باز کدگذاری پاسخها
شماره

کدهای بهدستآمده در بار

کدهای بهدستآمده در

کدهای

شرکتکننده

اول

بار دوم

توافق

توافق

7

23

19

18

6

14

18

20

17

4

8

32

30

30

2

11

20

21

19

3

جمع

93

90

84

15
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مورد

کدهای

عدم

یافتهها
پرسش اول :در برگزاری امتحان بهصورت مجازی چه آسیبهای اخالقی از جانب دانشآموزان دیده میشود؟

جدول  .2ابعاد و گویههای مستخرج از تحلیل مصاحبهها و پرسشنامهها برای پرسش اول
ابعاد

عدم رعایتنکردن اصول اخالقی
توسط دانشآموزان

منشأ عدم رعایت اصول اخالقی
توسط دانشآموزان

تشدیدکنندگان عدم رعایت اصول
اخالقی توسط دانشآموزان

گویهها

فراوانی

استفاده از اینترنت

10

امتحان دادن توسط شخصی دیگر

7

غیبت به بهانهی قطعی اینترنت

6

مشورت با دیگران

23

استفاده از کتاب و جزوات درسی

22

عدم عالقه به درس

3

سختگیری در امتحان

5

بیانگیزگی دانشآموز

5

عدم یادگیری

8

تنبلی

7

عدم اعتمادبهنفس

3

نمرهگرایی نظام آموزشی

7

عدم نظارت اولیاء

10

اجبار والدین برای نمرهی خوب

18

ترس از عدم موفقیت

3

استفاده نادرست از فضای مجازی

7

تربیت نادرست خانوادگی

15

عدم توانمندی معلم

5

وجود مشکالت خانوادگی

3

تأثیر همساالن و همکالسیها

4

269

ابعاد

گویهها

فراوانی

عدم ارزیابی مستمر و دورهای

3

اضطراب

4

عدم فرصت کافی برای مطالعه

4

پرسش دوم :عدم پایبندی به اصول اخالقی در برگزاری امتحان چه آسیبی به محتوای آموزش وارد میکند؟ باتوجهبه جدول
 ،۳آزمودنیها به عوامل مختلفی اشاره کردند که به آنها میپردازیم.

جدول  .3ابعاد و گویههای مستخرج از تحلیل مصاحبهها و پرسشنامهها برای پرسش دوم
ابعاد

اثر عدم رعایت اصول اخالقی در

گویهها

فراوانی

اخذ الگوی نامناسب در امتحان

5

تضعیف سیستم آموزشی

17

کاهش عالقه و انگیزه دانشآموزان

10

عدم تحقق اهداف آموزش

21

افت کیفیت محتوای آموزش

22

بیانگیزه شدن معلم

5

ایجاد بحران بیسوادی در جامعه

8

آسیبزدن به زندگی آینده دانشآموز

9

ایجاد مشکل برای یادگیری دروس بعدی

13

عدم یادگیری دروس

20

ارزیابی تحصیلی توسط دانشآموز،
بر محتوای آموزش
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پرسش سوم :چه راهکارهایی برای رعایت اصول اخالقی وجود دارد؟ این پرسش در دو سؤال جداگانه بررسی شد.
باتوجهبه جدول  ،۴آزمودنیها به عوامل مختلفی اشاره کردند که به آنها میپردازیم.

جدول  .4ابعاد و گویههای مستخرج از تحلیل مصاحبهها و پرسشنامهها برای پرسش سوم
گویهها

فراوانی

ابعاد

آموزش اصول اخالق

9

فرهنگسازی

9

راهکارها برای رعایت اصول

رعایت عدالت در نمره دهی

4

اخالقی در ارزیابی تحصیلی

ایجاد انگیزه در دانشآموزان

9

نظارت اولیای مدرسه در ارزیابی تحصیلی

6

یادگیری اصولی استفاده از فضای مجازی

5

ایجاد امکانات پیشرفتهتر ارزشیابی

7

اعطاء جایزه به افراد بااخالق

3

راهکارها جهت نظارت مدیریت

برخورد قاطع با تخلف

5

مدرسه برای رعایت اصول اخالقی

نظارت و پیگیری بر کالسهای مجازی

11

قدردانی از زحمات معلمان وظیفهشناس

5

برگزاری جلسه اولیای مدرسه با والدین

7

بحث و نتیجهگیری
موفقیت در امر تعلیموتربیت تا حد زیادی وابسته به دانشآموز و نحوه عملکرد و اخالقیات اوست و این از اصول مهم در عرصه
یادگیری است .در این راستا ،پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی و تفسیری درصدد ارائه اطالعاتی درباره آسیبشناسی عدم
رعایت اصول اخالقی توسط دانشآموز ،تأثیر عدم رعایت اخالق بر محتوای آموزشی و همچنین ارائه راهکار برای حل این مشکل
بود .یافتههای پژوهش نشانگر تنوع در دیدگاهها ،برداشتها و تجارب معلمان است .در بین یافتهها ،عوامل متعددی شناسایی
شدند که آسیبشناسی عدم رعایت اصول اخالقی را در جلسه امتحان نشان میدهند ،از جمله آنها میتوان به نمرهگرایی اشاره
کرد .بعضی دانشآموزان از افراد در پایههای باالتر تقاضا میکنند که بهجای آنها امتحان بدهند ،مثال با استفاده از دوگوشی
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موبایل و تجهیزات بیشتر دست به این عمل خالف میزنند .فشار روحی و روانی از سوی والدین و دیگران به دانشآموز برای
تحصیل با نمره عالی ،باعث لطمه بسیاری به آموزش و رفتار اخالقی دانشآموز میشود .از طرفی بسیاری از مشکالت خانوادگی
از جمله فوت نزدیکان ،طالق والدین ،تبعیض بین فرزندان و غیره ،از جمله مسائلی هستند که بروز رفتارهای غیراخالقی را
دوچندان میکنند .همچنین تأثیر همساالن نیز در این امر ،بسیار چشمگیر است .اگر دانشآموزان در گروههای دوستانه حضور
داشته باشند ،بقیه را نیز ترغیب به تقلب کرده ،بهطوریکه گروههای کالسی تبدیل به مکانی برای تقلب دستهجمعی دانش-
آموزان و موقعیتی برای دورزدن قوانین خواهد شد .همچنین مشخص شد که اضطراب نیز عامل مهمی در بروز رفتارهای
غیراخالقی به شمار میرود .باتوجهبه این مسئله ،هم افراد زرنگ و هم کم تالش ،برای موفقیت در امتحان ،آماده تقلب هستند.
اضطراب ناشی از کمبود وقت و یا فراموشی مطلب خوانده شده ،باعث میشود در دانشآموزان زرنگ نیز تردید ایجاد شود که از
تقلب بهره ببرند .عالوه بر موارد فوق ،طرز رفتار معلم ،تبعیضهایی که بین دانشآموز ایجاد میکند و طریقه برخورد و تدریس
وی نیز در جهتگیریهای دانشآموزان در عالقه نشان ندادن به درس و بیانگیزگی و یا بروز تقلب قابلتأمل است .بیتعهدی و
بیاخالقی دانشآموزان اگر ادامه پیدا کند و با آن برخورد جدی نشود ،بهتدریج به بافت جامعه نفوذ پیدا میکند ،بهطوریکه
شاهد بیبندوباری اخالقی چه در سطح فرهنگی و چه در رعایت حقوحقوق دیگران خواهیم بود .بدین منظور راهکارهای
پیشنهادی مختلفی از جانب آزمودنیها ارائه شد که از جمله آنها ،آموزش اخالق و ایجاد محیطی امن و سالم است .بدین
منظور باتوجهبه راهکارهای معلمان ،مدیریت مدرسه باید زیرساختها را به نحوی آماده کند که فرآیند امتحان به بهترین شکل
اجرا شود .به طور مثال ،امکان خروج از صفحهی امتحانات برای افراد وجود نداشته باشد و یا سایت به میکروفون و یا دوربین
مجهز باشد .همچنین تا زمانی که والدین پشتیبان کارهای غیراخالقی فرزندان خود باشند ،تربیت دانشآموزان از لحاظ رعایت
اخالق نیز مشکل خواهد بود .نظارت مستمر والدین و پایبندی آنها به این اصول بسیار کمککننده است.
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آموزش مجازی؛ مزایا و چالشهای آن
امیرحسین رسولی خورده بالغ ،مرضیه رسولی خورده بالغ
 -۱دانشجوی کارشناسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان؛ پردیس شهید مفتح شهرری (واحد برادران)
 -2کارشناسی ارشد فیزیک ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران
mr.rasouli1379@gmail.com

چکیده
عصر کنونی را عصر ارتباطات ،عصر فراصنعتی ،عصر دانش و ...نامیدهاند .پس از تجارت الکترونیک ،پست الکترونیک
و ...نوبت به آموزش رسید تا در عصر ارتباطات ،آموزش نیز وارد قلمرو فضای مجازی گردد .آموزش مجازی همراه با
مزایایی از قبیل عدم وابستگی به مکان و زمان ،حضور الکترونیکی ،حفظ محیطزیست و ...چالشهای زیادی را برای
معلمان و دانشآموزان به وجود آورده است .پژوهش حاضر با عنوان «آموزش مجازی؛ مزایا و چالشهای آن» با شیوه
توصیفی  -تحلیلی و با هدفی کاربردی بر آن است به بررسی مزایا و چالشهای آموزش مجازی بپردازد .باتوجهبه
فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر عوامل مؤثر در موفقیت یا عدم موفقیت آموزش مجازی ،میتوان چنین نتیجه گرفت
که امروزه میبایست میزان توجه به فناوریها و فضای مجازی؛ بهویژه شبکههای اجتماعی و محتوای آنها افزایش
یابد همچنین عالوه بر این مورد ،سواد رسانهای نیز برای مخاطبان ،خانوادهها و مسئولین ذیربط تبیین و تشریح
گردد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،معلم ،دانشآموز ،فناوری
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بیان مسئله
آموزش درگذشته بهصورت سنتی بود یعنی در زمان و مکان معینی برای تعلیموتربیت حضور یافتن اما با گسترش
تکنولوژی آموزش نیز به سمت فناوری سوق پیدا کرد و بهصورت آموزش مجازی یا الکترونیکی ۱درآمد .کلمه
«مجازی» از واژه التین  virtualisیا واژه فرانسوی  virtuelبه معنای پتانسیل (بالقوه) گرفته شده است؛ یعنی آن
چیزی که حقیقی نمیباشد اما امکان تحقق دارد .یک شی مجازی ،از نظر فیزیکی حقیقی نمیباشد اما خصوصیات
ماده موردنظر را دارد یا بهعبارتدیگر ،نمایشی از آن شی است (اف باندور ،اچ .ا  .وین فاندوپ)۱۳۸۱ ،؛ پس میتوان
گفت که یک شی مجازی وجود دارد ولی قابل لمس نیست به همین ترتیب آموزش مجازی نماینده الکترونیکی
آموزش واقعی با همان مشخصهها و ویژگیهاست.
باتوجهبه پژوهش های انجام شده ،آموزش مجازی دارای فواید فراوانی همچون وابسته نبودن تدریس و یادگیری به
زمان و مکان ،کاسته شدن هزینههای حملونقل ،کاهش آلودگی هوا ،کاهش آسیب به محیطزیست و ...است ولی
باتوجهبه موقعیتهای مختلف ،آموزش مجازی چالشها و مشکالت فراوانی نیز برای خانوادهها ،معلمان و ...ایجاد
کرده است .پس بر آن شدیم تا بهمنظور روشن نمودن فرصتها ،چالشهای احتمالی مرتبط با آموزش مجازی
مطالعهای را تحت عنوان "آموزش مجازی؛ مزایا ،چالشهای آن" مورد بررسی قرار دهیم.

سؤاالت پژوهش
عوامل مؤثر در موفقیت یا عدم موفقیت آموزش مجازی کداماند؟

چارچوب نظری
آموزش مجازی

هورتون 2با اشاره به وجود تعاریف پیچیده فراوان از یادگیری الکترونیکی ،تعریف ساده را برمیگزیند« :یادگیری
الکترونیکی عبارت است از کاربرد فناوریهای اطالعاتی و رایانهای برای خلق تجربه یادگیری» (هورتـون ،2۰۰۶ ،بـه
نقل از بابائی )۱۳۸۹ ،بر اساس این تعریف استفاده از هرگونه فناوری اعم از رایانه ،تلفن همراه ،سی دی و ...در
تعلیموتربیت را آموزش مجازی یا یادگیری الکترونیکی گوئیم.

1-Electronic Learning
2- Horton
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روش پژوهش
روش تحقیق پژوهش حاضر ،توصیفی  -تحلیلی بوده و اطاعات موردنیاز از طریق کتابها ،مقاالت و مجالت معتبر
جمعآوریشده است.

یافتهها
مزایای آموزش مجازی
آموزشی مناسب برای صرفهجویی و محیطزیست

به دلیل برگزاری کالسهای آموزش مجازی در بستر اینترنت دیگر نیاز بهصرف زمان زیاد برای حضور در مکان
خاصی برای آموزش و یادگیری نیست ،همین قضیه باعث صرفهجویی در زمان و هزینههای حملونقل میشود؛
همچنین به دلیل کاهش حملونقل میزان آلودگی هوا کاسته شده و از این نظر به محیطزیست آسیبی وارد نمی
شود .در آموزش مجازی به دلیل استفاده از کتابهای الکترونیکی و نرمافزارها ،مصرف کاغذ نسبت به آموزش سنتی
که در آن از کتابهای چاپی ،دفتر و ...استفاده میشود کاهشیافته به همین دلیل از قطع بیرویه درختان و
ازبینرفتن جنگلها جلوگیری میشود.
عدم حضور فیزیکی

در آموزش مجازی دیگر نیاز به حضور فیزیکی در مدرسه و مکانهای آموزشی نیست بنابراین هر فرد در هرکجای
کره خاکی قادر خواهد بود که در کالس موردعالقهاش شرکت کند؛ بر اساس این ویژگی آموزش مجازی بهراحتی می
توان به این حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) عمل کرد که میفرمایند« :دانش را بجویید هرچند در چین باشد که
طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است» (فتال نیشابوری.)۱۳۶۶ ،
مدیریت موفق

تک نولوژی در آموزش مجازی به معلم توانایی مدیریت سهل و کارآمد را میدهد زیرا معلم بهراحتی میتواند بر کالس
نظارت داشته باشد و در صورت نیاز تذکر دهد همچنین در مسائل مختلف به گردآوری سریع بازخوردها و تحلیل آن
ها میپردازد.
تغییر نگاه به فراگیران

در آموزشهای سنتی بیشتر فراگیران و دانشآموزان منفعل بوده و معلم بهعنوان سخنران در کالس به تدریس می
پرداخت و دانشآموزان فقط در موقعیتهای محدودی قادر به اظهارنظر بودند ولی در آموزش مجازی معلمان با
مشارکت فراگیران ،درس را پیش میبرند و از این طریق رقابتی بین دانشآموزان ایجاد میشود تا درس بهراحتی
میان دانشآموزان نشر پیدا کند.
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افزایش قدرت نگهداری اطالعات (دسترسی آسان به مطالب برای مرور)

در آموزش مجازی این امکان وجود دارد که یک مطلب را ضبط و برای مدتهای طوالنی نگهداری کرد تا در زمان
موردنیاز به آن رجوع کرد بدون اینکه به زمان و مکان محدود باشد .این مزیت باعث میشود تا زمان کالس کمتر
بهمرور جلسات قبل تلف شود و معلم زمان بیشتر و مفیدتری برای تدریس مباحث جدید و مهم داشته باشد.

چالشهای آموزش مجازی
عدم وجود زیرساختها

آموزش مجازی نیز نیازمند زیر ساختهایی از قبیل امکانات مخابراتی ،انواع فناوری و تکنولوژیها از قبیل رایانه،
تلفن همراه و ...میباشد .امکانات مخابراتی شامل اینترنت ،شبکههای ارتباطی و ...که در صورت ضعف این بخش معلم
و دانشآموز با مشک الت فراوانی در زمینه برقراری ارتباط مواجه خواهند شد و در صورت نبود فناوریهای نوین
آموزش مجازی هیچ معنایی ندارد زیرا آموزش مجازی استفاده از فناوری در یادگیری تعریف شده است.
کاهش ارتباط اجتماعی

بر اساس پژوهش کیرتیا۳و همکاران ( )2۰۰7از آسیبهای فضای مجازی در تعلیموتربیت این است که درگیرشدن با
این مهم سبب میشود که دانشآموزان از لحاظ مهارتهای اجتماعی رشد نکنند .با اینکه یادگیری مجازی قابلیت
راحتی ،انعطافپذیری و توانایی دسترسی به ک الس درس از راه دور و در زمان دلخواه را به انسان میدهد،
دانشآموزان ممکن است احساس تنهایی کنند؛ این بدان جهت است که یادگیری مجازی صرفا انفرادی است و این
به دانشآموزان این حس را القا میکند که کامال تنها هستند؛ یعنی دانشآموزان نمیتوانند همانند کالسهای سنتی
با معلم و دوستان خود ارتباط اجتماعی درست برقرار کنند بلکه ممکن است به ارتباطهای نادرست هم سوق پیدا
کنند.
عدم رعایت قانون حق نشر

در آموزش مجازی بسیار اتفاق میافتد که معلم یا دانشآموز کتاب ،مقاله ،فیلم آموزشی و ...افراد را بدون اجازه آنان
به اشتراک میگذارد که قانون حق نشر را رعایت نمیکنند.
درگیری خانوادهها با آموزش

با آموزش مجازی اکثر خانوادهها درگیر فرآیند آموزش شده و تقریبا آموزش دانشآموزان را به دست گرفتهاند؛ یعنی
همراه دانشآموزان در کالس شرکت کرده و حتی در آموزش ،حل تکالیف و آزمونهای دانشآموز نیز درگیر شدهاند؛
به دلیل عدم آشنایی خانوادهها با آموزش مجازی و شیوههای نوین آموزشی با مسائل و مشکالت زیادی مواجه
هستند.

3-Chirita
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عدم اعتماد به نتایج حاصل از آموزش مجازی

آموزش مجازی از یک سو به دلیل عدم وجود ناظر و از سوی دیگر وجود ابزارها و امکانات متنوع تبادل اطالعات،
امکانات ارتباطی و انواع تکنولوژیها امکان تقلب و سرقت ادبی را افزایش میدهد .در این محیط یادگیرندگان می
توانند ،با جستجو در منابع گوناگون متنی ،صوتی و تصویری پاسخ سؤاالت ارزشیابی را بدون ذکر منبع مورداستفاده
بیان نمایند؛ با استفاده از تاالرهای گفتگو نظرات و ایدههای دیگران را به نام خود ارائه میدهند و مطالب را از محل
های مختلف رونوشت برداری کرده و به مطالب خود میافزایند (.)Faucher and S.Caves, 2009
در آموزش مجازی کالهبرداری نیز افزایشیافته است زیرا افراد سودجو با اخذ مبالغ هنگفتی در جهت منافع خود به
پاسخدادن امتحان دانشآموزان یا حل تکالیف آنان میپردازند .ازاینرو بر اساس نمرات کسب شده در آموزش مجازی
نمیتوان نتیجه گرفت که آیا پیشرفت دانشآموزان حقیقی است؟ آیا آموزش مجازی توانسته به اهداف خود دست
یابد؟

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
آموزش مجازی (الکترونیکی) نیز از مفاهیمی است که با رشد و گسترش فناوریها و تکنولوژیهای ارتباطی و
اطالعاتی به وجود آمد .آموزش مجازی با مزایایی چون عدم وابستگی به مکان ،زمان و ...که برای معلمان و
دانشآموزان فراهم آورده آموزشی پرطرفدار شده است که دولتها به دنبال آن هستند .این نوع آموزش عالوه بر
مزایایی که دارد؛ چالشهایی از قبیل عدم وجود زیر ساختها ،هزینههای زیاد آن و ...را نیز پدید آورده است.
این ک ه از آموزش مجازی چگونه بهره برد تا به پیشرفت رسید بحث فراوانی را میطلبد ،بدین منظور پژوهش حاضر
با عنوان "آموزش مجازی؛ مزایا و چالشهای آن" با روش توصیفی  -تحلیلی گردآوری شده است .در این پژوهش
پس از بررسی مقاالت ،مجالت و کتابهای موجود ،ابتدا زمینه و تاریخچه آموزش مجازی و تعریف آن بررسی گردید؛
سپس به برخی از مزایای آن از قبیل عدم حضور فیزیکی ،امکان دسترسی به آن در هر زمان و مکان ،حفظ
محیطزیست و ...و چالشهای آن از قبیل عدم وجود زیر ساختها ،درگیری خانوادهها با آموزش و ...اشاره گردید.
باتوجهبه این که آموزشوپرورش بازوی توانمند دولت برای تغییر ،تحول و رشد شهروندانی مفید و مؤثر برای اجتماع
است و آموزش مجازی نوینترین نوع آموزش است که باید همه افراد و مسئولین اجتماع با مشارکت یکدیگر مسیر را
برای پیشرفت در این زمینه هموار کنند؛ برای همواری مسیر موارد زیر پیشنهاد میگردد:
دولتها زیرساخت الزم برای آموزش مجازی را فراهم آورند.
همایشها و کارگاههایی برای آموزش سواد رسانهای و آشنایی با انواع فناوریها و تکنولوژیها برگزار گردد.
از افراد نخبه و تحصیلکرده در زمینه آموزش سواد رسانهای و نحوه استفاده از فناوریها استفاده گردد.
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نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری
2

زیور بلوچ الشاری* ،1سیدرضا بالغت

 -۱کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،گرایش تاریخ و فلسفه آموزشوپرورش ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

چکیده
آموزش از ارکان اساسی و مهم جهت توسعه یک جامعه است .در جوامع مدرن هزینهی بسیاری در زمینه آموزش و
تربیت انجام میگیرد .زیرا که توسعه و پیشرفت یک جامعه مرهون ثبات و رشد و شکوفایی در زمینه آموزش است.
در این میان از بهترین شیوههای آموزشی استفاده میشود .مدرنترین فناوری به کار گرفته میشود تا با توسعه
آموزش جامعه شکوفا شود .در کنار آموزش حضوری که نخستین و عمدهترین شیوهی آموزش است ،امروز پیشرفت
فناوری استفاده از آموزش مجازی را نیز الزم نموده است .با شیوع کرونا در جهان نیاز به این روش به نحو
چشمگیری شدت یافت .هر شیوه آموزش محاسن و معایبی دارد .ازاینرو مقاله حاضر به نقد و بررسی آموزش مجازی
در مقایسه با آموزش حضوری میپردازد و درصدد بیان نقاط ضعف و قوت این شیوه است تا با آسیبشناسی بهتر،
بتوان از آن بهره برد و زمینه استفاده از آن را در کنار آموزش حضوری برای همگان فراهم نمود.
واژگان کلیدی :نقد ،آموزش مجازی ،آموزش حضوری
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بیان مسئله
انسان برای زیستن در جهان هستی نیازهای متعددی دارد .بعد از برآورده شدن نیازهای اولیه در دوران کودکی ،او
جهت ورود به جامعه و برقراری ارتباط و تعامل با دیگران نیازمند آموزش صحیح و اصولی میباشد .در واقع آموزش
جزء الینفک زندگی افراد است .آموزشهای اولیه یک کودک در خانه و توسط والدین او انجام میگیرد .در حقیقت
پدر و مادر نخستین آموزگاران هر فرد در زندگی هستند که به او شیوه درست زندگی و معاشرت با دیگران را به او
میآموزند .پس از رسیدن به سن مدرسه کودک وارد محیط جدیدی میشود و نیازمند آموزشهای نوین است که
این امر خطیر توسط معلم در مدرسه انجام میگیرد و این چرخه تا زمانی طوالنی ادامه دارد .از روزگاران گذشته تا
کنون آموزش بهصورت حضوری انجام میگرفت و شخص باید به محل آموزش عزیمت مینمود تا از آموزش بهرهمند
شود .با وجود ،ورود تکنولوژیهای جدید در عرصه آموزش ،کماکان آموزش حضوری نقش محوریاش را حفظ نموده
است .اما با شیوع گسترده کرونا و تعطیلی اجباری مراکز آموزشی نیاز به آموزش مجازی بیشازپیش احساس شد.
زیرا دیگر آموزش حضوری امکانپذیر نبود؛ لذا آموزش مجازی که در برخی از کشورها از سالها پیش وارد چرخه
آموزش شده بود با اقبال عمومی روبرو شد .همان گونه که آموزش حضوری دارای محاسن و معایب خاص خود است
آموزش مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست .بدین معنا که سازوکار خاص خود و معایب و مزایای ویژهای دارد .با
بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بهتر میتوان از آن بهره برد و استفاده بهینه نمود.

سؤاالت تحقیق
 .۱مزایای آموزش مجازی کداماند؟
 .2معایب آموزش مجازی کداماند؟

روششناسی تحقیق
هدف تحقیق بایستههای آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم میباشد .تحقیق از نوع توصیفی و به روش مطالعه
اسنادی ،کتابخانهای و جستجوی اطالعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی میباشد .ابزار تحقیق برای جمعآوری
دادهها ،فیش و روش تجزیهوتحلیل دادهها تفسیری میباشد.
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مزایای آموزش مجازی
طبیعی است که هر نوع شیوه آموزش ،مزایا و معایب خاص خود را دارد .در ابتدا مزایای آموزش مجازی بیان میشود
مختصر و مفید بودن:
مختصرسازی مطلب در ارائه آن بسیار مهم است .به همین خاطر مطالبی که در آموزش مجازی ارائه میگردد
مختصر است تا مطلب غیر مهم جانشین مطالب ضروری نشود (پاکسرشت ،آ.)۱۳۹7،
ارائه مطلب بهصورت مختصر عاملی مهم و حیاتی برای آموزش مباحث مفید و سودمند است که در آن با کمترین
وقت و فرصت ،مفیدترین مطالب عرضه میگردد .باتوجهبه شیوع گسترده کرونا در جهان و بهتبع آن در کشور ما،
همگان ناگزیر به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و قرنطینه شدند .مراکز آموزشی تعطیل گردید .از آن جایی که
آموزش حضوری دیگر امکانپذیر نبود لذا استفاده از آموزش مجازی تنها راه باقیمانده برای همگان بود (قربانی خواه،
ا .)۱۴۰۰،روشن است که برای جلوگیری از وقفه در آموزش ایجاد اخالل در آن جامه نیازمند آموزش مجازی است.

معایب آموزش مجازی
هر سیستم آموزشی دارای مزایا است اما درعینحال این به معنای خالی بودن آن از نقص و عیب نیست .آموزش
مجازی نیز همان گونه که محاسنی دارد نواقص و معایبی هم دارد که عبارتاند از:
_ وابستگی بیش از حد به تکنولوژی
_ یکی از معایب سیستم آموزش مجازی وابستگی بیش از حد آن به تکنولوژی است .باید توجه داشت که هر روش
آموزشی متکی بر عناصر خاص خود است وبا توجه به نوع و سطح تکنولوژیهای امروزی ،این وابستگی در ذات
آموزش مجازی وجود دارد و روزبهروز تشدید میشود .این وابستگی همانند وابستگی آموزشهای سنتی به انسان
است (منوچهر آبادی ،ز ،مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان.)۱۳۹۹،
_ یکی از نواقص مهم و همیشگی آموزش مجازی تکیه کامل آن بر تکنولوژی است که این امر یک نوع مشکل حاد
میباشد که درهرحال دامنگیر آموزش مجازی خواهد بود.
فراگیر نبودن

آموزش مجازی با همه مزایا و محاسنی که دارد و با این که در دوره فراگیری کرونا به خوبی جای آموزش حضوری را
گرفت .اما درعینحال برای برخی از رشتهها و دروس مناسب نیست و نمیتواند آنها را پوشش دهد .بهعنوان نمونه
آموزش مجازی نمیتواند برای دروس آزمایشگاهی مفید و مناسب باشد .دروس آزمایشگاهی نیاز به حضور مستمر و
مداوم در آزمایشگاه و انجام آزمایشهای متعدد در فواصل زمانی مشخص دارد که این مسئله در آموزش مجازی
امکانپذیر نیست؛ لذا اگر از این منظر به آموزش مجازی نگریسته شود عدم فراگیری آن بهوضوح قابلمشاهده است.
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عدم مدیریت صحیح

گاهی در فضای مجازی امکان مدیریت  5۰دانشآموز یا دانشجو بهصورت همزمان وجود ندارد و ممکن است امر
آموزش دچار اختالل شود (پیشقدم ،سایت تیتر برتر .)۱۳۹۸
در آموزش حضوری و سنتی چون همه بهصورت فیزیکی در کالس درس حضور دارند معلم بهراحتی میتواند با وجود
تعدد دانشآموزان کالس را کنترل نموده و بهصورت صحیح مدیریت نماید اما در فضای مجازی این امکان وجود
ندارد.
گسترش تقلب

آموزش مجازی باعث میشود که بسیاری از دانشآموزان سؤاالت را یا از روی کتاب جواب دهند یا جواب دوستانشان
را کپی نمایند که این کار خود دالیل مختلفی دارد و در افت تحصیلی دانشآموزان نیز بسیار مؤثر است .متأسفانه
بسیاری از اولیاء بهجای فرزندانشان در کالس مجازی حضور مییابند .وقتی دانشآموزی زحمت حضور در کالس
مجازی را به خود نمیدهد چطور ممکن است کلیپهای تدریس شده چند درس مختلف را گوش بدهد و یاد بگیرد.
همین موضوع باعث انباشته شدن مطالب درسی وبی عالقگی نسبت به درس میشود (خبرگزاری فارس.)۱۴۰۰،
درصورتیکه دانشآموز خود در کالس مجازی حضور نیابد و از تدریس معلم بهره نبرد آموزش مجازی موجب اختالل
در یادگیری و در نتیجه افت تحصیلی او میشود.
عدم تعامل صحیح بین معلم و شاگرد

در آموزش مجازی بر خالف آموزش حضوری امکان پرسشوپاسخ و تعامل حضوری بین استاد و دانشجو یا معلم
دانشآموز وجود ندارد که این موضوع به نوبهی خود موجب عدم تمرکز دانشجو و دانشآموز ،یادگیری سطحی و عدم
رغبت

به

درس

میشود

(پاک

سرشت،

آ،

سایت

هم

آموز.)۱۳۹7،

یک نقص بارز آموزش مجازی عدم برقراری ارتباط صحیح و تأثیرگذار بین استاد و دانشجو یا معلم و دانشآموز است.
عدم دسترسی همگان به اینترنت

باتوجهبه کندی شبکه اینترنت در کشورمان امکان دسترسی همگان به آن وجود ندارد و این امر در مناطق محروم و
دورافتاده کشور تبدیل به یک معضل اساسی شده است .مناطق عشایری و بسیاری از روستاها اصال به اینترنت
دسترسی ندارند یا در خوشبینانهترین حالت دسترسی بسیار محدود و گزینشی است .چنان که احتمال دارد یک
روستا به اینترنت دسترسی داشته باشد اما روستاهای مجاور آن از این نعمت محروم باشند .یک معضل مهم دیگر
نداشتن گوشی هوشمند است .بسیاری از دانشآموزان در مناطق محروم توانایی خرید گوشی هوشمند را ندارند و این
موضوع باعث میشود که این افراد از آموزش بهطورکلی محروم باشند .وقتی که آموزش حضوری به علت همهگیری
کرونا یا هر بیماری دیگری که مستلزم قرنطینه تعطیلی اماکن عمومی امکانپذیر نباشد و به علت فقر دسترسی به
آموزش مجازی نیز مقدور نباشد دانشآموز مجبور به ترک تحصیل میشود .با عنایت به این موضوع ،متأسفانه
مهمترین نقص آموزش مجازی عدم بهرهمندی همگان (مخصوصا افراد بیبضاعت) از آن است.
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عدم آشنایی معلمین و دانشآموزان با نرمافزارهای آموزشی

در آموزش مجازی ممکن است مشکالتی برای اساتید و معلمان وجود داشته باشد و این مسئله باعث فاصله زیاد
آموزش حضوری و مجازی است .هم چنین عدم آشنایی دانشجویان و دانشآموزان با نرمافزارهای آموزش مجازی
یکی دیگر از مشکالت آموزش مجازی میباشد .بعضی از این برنامهها پیچیدگیهای خاص خود را دارند و برای اجرا
نیازمند برنامههای دیگری در کامپیوتر هستند و عمال سطح تکنیکی و فنی خاصی را طلب میکنند که خود در
شرایط بحرانی حاضر ،چالشی بوده که حتی باعث شد بعضی از کالسها بهصورت آنالین برگزار نشود و اساتید
بهصورت آفالین کالسهای خود را پیگیری کنند (خبرگزاری حوزه.)۱۳۹۹،

نتیجهگیری
در کشورهای توسعهیافته ،سالهاست که در ک نار آموزش حضوری از آموزش مجازی نیز استفاده میشود که این
مطلب به نوبهی خود یک حسن بزرگ است .در صورت فراگیری یک بیماری مانند کرونا ،بدون آن که آموزش دچار
اختالل شود میتوان آموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری نمود .در کشور ما متأسفانه زیرساختها چندان
جهت آموزش مجازی فراهم نیست علیرغم آن ک ه این آموزش در هنگام تعطیلی آموزش حضوری تنها راه ادامه
حیات علمی جامعه است .مختصر و مفیدبودن ،در دسترس و بهروز بودن ،هزینه اقتصادی کمتر ،مرور راحتتر
دروس ،مناسب بود برای افراد پرمشغله از مهمترین مزایای آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری است .در
کنار این محاسن ،عدم آشنایی معلمان و دانشآموزان با شیوههای نوین آموزش ،عدم دسترسی به اینترنت در مناطق
دورافتاده و محروم ،عدم مدیریت صحیح ،عدم تعامل سازنده بین معلم و دانشآموز یا استاد و دانشجو از مهمترین
معایب آموزش مجازی میباشند .آنچه بیان شد گویای این حقیقت است که آموزش مجازی در صورت برطرفشدن
نواقص و ایجاد زیرساختهای مناسب بهخوبی میتواند در کنار آموزش حضوری و بهعنوان مکمل آن نیازهای
آموزشی جامعه را تأمین نماید.
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فرصتها و چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزشوپرورش با تأکید بر دوران کرونا
الهام امیری
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشکده علوم رفتاری ،دانشگاه بیرجند
elhamami066@gmail.com

چکیده
آموزش مجازی بر اساس تک نولوژی اطالعات و ارتباطات بنا شده و تعریف نوینی از یادگیری و آموزش است .این
روش آموزش ،یادگیری و توزیع محتوا را سادهتر کرده و به محدوده جغرافیایی و زمان و مکان خاصی محدود نیست.
هدف این مقاله این است که به بررسی فرصتها و چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزشوپرورش با تاکید بر
دوران کرونا پرداخته شود .با جستجو در پایگاههای اطالعاتی در دسترس از جمله پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی،
مگیران ،علم نت و گنج و استفاده از مقاالت و پایاننامهها در بازه شانزده سال اخیر ( ۱۳۸۴الی  )۱۴۰۰سعی شده
است که به مفهومشناسی واژه آموزش مجازی در دوران کرونا و فرصتها و چالشهای آن پرداخته شود.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،دوران کرونا ،چالشها ،فرصتها
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بیان مسئله
باتوجهبه رشد روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولی که در معنا و مفهوم
یادگیری به وجود آمده است .تغییر رویکرد آموزش از شیوههای حضوری به روند آموزش مجازی۱در جهت استفاده
از امکانات و منابع الکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است (فالحی و همکاران.)۱۳۹7 ،
آموزش مجازی ،به هر نوع دوره و آموزشی گفته میشود که به شکلی غیر از روشهای سنتی و قدیمی،
چهرهبهچهره انجام گیرد ،محتویات دروس ممکن است از طریق وب یا با استفاده از فیلم آموزشی ،تصاویر فعال و
متعامل دوطرفه انتقال یابند .همینطور تلویزیونهای کابلی یا ماهوارهای میتوانند رسانه انتقالدهنده این محتوای
درسی باشند .در این روش آموزش ،فراگیر دروس را بهصورت برخط و دریافت کرده و در طول سال تحصیلی ،هر
وقت که بخواهد با گذرواژههایی که به او داده میشود ،میتواند وارد کالس شده و مطالب را دریافت کند (محمدی و
همکاران.)۱۳۹۹ ،
پس از آنجایی که متوجه شدیم که آموزش مجازی چقدر مهم است و باعث پیشرفت و راحتی زندگی ما انسانها
میشود و در دوران کرونا چقدر مفید واقع شد و راحتتر تعامل و همکاری بین انسانها به وجود میآورد و
پاسخگوی بسیاری از نیازهای پیچیده انسانها میباشد و زندگی در این دنیای پیشرفته کنونی برای ما انسانها
راحتتر کرده است ولی این نوع از آموزش هم دارای فرصتها و محدودیتهای خاص خود را در دوران کرونا داشت
که باید موردتوجه قرار گیرد.
باتوجهبه آنچه بیان شد در این پژوهش بهصورت مروری به بررسی مفهوم آموزش مجازی در دوران کرونا و فرصتها
و چالشهای آموزش مجازی پرداخته شده است.

مبانی نظری پژوهش
آموزش مجازی در دوران کرونا

شیوع ویروس کرونا در ایران بهصورت رسمی در  2۹بهمن  ۱۳۹۸تأیید شد ،در پی شیوع این ویروس در ایران
باتوجهبه تعداد زیاد دانشآموزان در کشورمان مدارس از هفته اول اسفندماه تعطیل اعالم شد و این تعطیلی تا پایان
سال  ۱۳۹۸و حتی بعد از شروع تعطیالت رسمی سال  ۱۳۹۹ادامه پیدا کرد ،ولی برنامهریزی و سیاست دولت در
این دوره تعطیالت این بوده است که مدارس و دانشگاهها تعطیل است ولی آموزش و یادگیری تعطیل نیست .بر
همین اساس سازوکارهای بسیار گستردهای برای پیشبرد امور تحقیقاتی و آموزشی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و
آموزش از راه دور طراحی گردید (عباسی و همکاران.)۱۳۹۹ ،

. Vitual Teaching
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باتوجهبه میزان شیوع و وخامت ناشی از ویروس کرونا ،کشورها با مشکالت زیادی مثل آموزش مردم در زمینه رعایت
اصول بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی ،تعطیل شدن اماکن با اجتماعات بزرگ از جمله دانشگاهها و نهادهای
آموزشی ،انجام آزمایشات غربالگری و ردیابی موارد مبتال و مشکوک روبهرو هستند .در همین راستا بخش
تعلیموتربیت و آموزش یکی از آسیبپذیرترین بخشها بود .برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تعطیلی مراکز
آموزشی و توقف فرآیندهای آموزشی ،دانشآموزان و معلمان در تمام مقاطع ناچار به استفاده از آموزش مجازی به
شکلهای مختلف شدند .ایران هم از همان روزهای اول ،استفاده از شیوههای مختلف مجازی را بهعنوان جایگزینی
برای آموزش حضوری در دستور کار خود قرارداد (صادقی محلی و همکاران.)۱۴۰۰ ،
بهخاطر وضعیت کرونایی و ایام تحصیلی و نیاز به ادامه تحصیل باعث شده است تا همه دانشآموزان و دانشجویان به
فضای مجازی و کالسهای آنالین و برخط روی بیاورند و برنامههای آموزشی خود را از طریق اینترنت یا شبکههای
اجتماعی دنبال کنند .این حد از وابستگی نشاندهنده آن است که نهتنها مسئوالن بلکه پدر و مادرها به استفاده از
اینترنت مخالف نیستند و به استفاده از فضای مجازی تأکید و اصرار دارند ،در نتیجه نمیتوان کسی را نسبت به
استفاده از اینترنت منع کرد  ،محدودیت تحصیل حضوری از طرفی و رهاشدگی فضای مجازی از طرف دیگر ،این
نگرانی را به دنبال دارد که همه مخصوصا جوانان و نوجوانان به هر بهانهای به فضای مجازی رویآورند و این نیاز
برای توجیه وابستگی بیشتر خود به فضای مجازی شود .بدیهی است منع کردن آنان نسبت به استفاده از فضای
مجازی کار پیچیده و سختی است (سلیمی و فردین.)۱۳۹۹ ،
وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بیسابقهای بر سیستم آموزشی کشورها تحمیل کرد ،درحالیکه تا پیش از
آن در بیشتروقتها ،معلمان و اساتید در کالس درس خود حاضر میشدند و با استفاده از روشهای سنتی و
کالسیک و به طور ویژه روش سخنرانی به امر تدریس میپرداختند .ولی هم اکنون با وضعیت جدیدی مواجه شدهاند
بهطوریکه ادامه تحصیل تنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی از راه دور ممکن است و معلمان مجبور هستند به
تدریس آنالین روی بیاورند و روشهای تدریس خود را متناسب با این فضا تغییر بدهند (حاجی و همکاران.)۱۴۰۰ ،

فرصتها و تهدیدهای آموزش مجازی

فرصتهای آموزش مجازی را اگر بخواهیم در پنج مقوله بررسی کنیم شامل مقوله اجتماعی (آزادی عمل
دانشآموزان و نظارت بیشتر پدر و مادرها) ،اقتصادی (کاهش هزینه ایابوذهاب و ضرورت تهیه کردن سختافزار
الزم جهت استفاده از شبکههای اجتماعی)  ،فرهنگی (ورود آموزش الکترونیک به عرصه نظام تعلیموتربیت و ایجاد
تجربه جدید) ،فنی (ارتقاء سواد رسانهای پدر و مادرها) و مقوله آموزشی (ادامه پیداکردن تحصیالت و ایجاد فرصت
خالقیت) میباشد (حاجی و همکاران.)۱۴۰۰ ،
مجیدی ( )۱۳۸۸در پژوهش خود اینگونه بیان میکند که از فرصتهای دیگر آموزش مجازی عبارتاند از جستجوی
هوشمندانه ،انعطافپذیری دردسترسبودن و سهولت دسترسی به منابع آموزشی ،تغییر محتوای تدریس ،دسترسی
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پیوسته به منابع کتابخانه مجازی ،افزایش حق انتخاب دانشجو در تعیین دورههای آموزشی .به عقیده نصیری
( )۱۳۸۴آموزش مجازی مزیتهای غیرآموزشی نیز دارد که میتوان به کاهش آلودگی هوا ،کمک به حفظ
محیطزیست ،کاهش نیاز به فضای کالبدی و کاهش ترافیک اشاره کرد.
با وجود تمام فرصتهای آموزشهای مجازی ولی این آموزش نیز معایب خاص خود را دارد که از جمله آن تأخیر در
بازخورد ،کمبود انگیزش برای خواندن محتوای الکترونیکی برخط ،تعویق در یادگیری غیر همزمان و نبود تعامل
انسانی مناسب میباشد (ساالری و کرمی )۱۳۹۳ ،و همچنین مشکالت اینترنتی از جمله موارد مهم در امر آموزش
مجازی است که شامل قطع و وصل اینترنت ،عدم تخصیص پهنای باند ویژه برای دانشجویان ،حجم مصرفی زیاد
برای کاربران میباشد (قربانخانی و صالحی.)۱۳۹5 ،
چالشها و محدودیتهای آموزش مجازی مرتبط با فرآیند یادگیری شامل عدم تمرکز درست و صحیح و سردرگمی
ذهنی به دلیل محرکهایی همچون جذابیتهای فضای مجازی و سایر وبسایتها ،قطع یا توقف فرآیند یادگیری به
دلیل موانع و محدودیتهای محیطی مانند سروصدا و شلوغی منزل ،تعارض و ناسازگاری بین انتظارات اساتید و
دانشجویان به دلیل ابهام در نقشهای استادی و دانشجویی میباشد و همچنین بسیاری از دانشجویان بیان کردند که
دورههای آموزش مجازی از نظر محتوا و فرآیند آموزش از کیفیت مطلوب و درستی برخوردار نبوده و بین روش
آموزشی و محتوا و اهداف دانشگاهی تناسب کمی وجود دارد (صادقیمحلی و همکاران.)۱۴۰۰ ،
از جمله دیگر معایب آموزش مجازی میتوان به عدم امکان پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده برای دانشجویان حین
آموزش ،عدم امک ان ارتباط مؤثر دوسویه و فعال بین استاد و دانشجو ،عدم بهرهمندی دانشجو از ظرفیتها و
جنبههای متفاوت حرکتی ،رفتاری و عاطفی استاد در کنار فراگیر نبودن بسترهای بهرهمندی از شبکههای مجازی و
آموزش الکترونیک اشاره نمود (شورچه و همکاران .)۱۳۹۸ ،عالوه بر اینها سامانه آموزش مجازی دچار ایرادهای فنی
هستند برای مثال امکان تایپ فارسی برای پاسخگویی به سؤال استادان در بسیاری از سامانهها میسر نیست .برای
نوشتن پایاننامه و رساله نیاز تعامل حضوری و رودررو وجود دارد که از طریق آموزش مجازی بهخوبی امکانپذیر
نیست (رضایی.)۱۳۹۹ ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
استفاده از آموزش مجازی در تمام دنیا وجود دارد بهطوری که باعث شده همه کشورها باتوجهبه رشد و پیشرفت
سریع فناوریها و استفاده بیشتر از تکنولوژی و نیاز زیاد همه افراد به آموزش و یادگیری به این فناوری نوین روی
بیاورند و از آن بهره ببرند و در آموزش و یادگیری به طور مؤثر از آن استفاده کنند .در این مقاله به مفهوم آموزش
مجازی پرداخته شد (نصیری .)۱۳۸۴ ،زمانی که کرونا در تمام کشورهای جهان گسترش پیدا کرد و باعث شد که
کالسها و آموزش حضوری تعطیل اعالم شود و فراگیران نتوانند از آموزش حضوری بهره ببرند تمام کشورها از جمله
ایران به آموزش مجازی روی آوردند و آموزش مجازی در این دوران بسیار مفید واقع شد و توانست به همه فراگیران
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و استادان کمک کند که از تحصیل و یادگیری جا نمانند .باتوجهبه فرصتها و چالشهایی که آموزش مجازی در
دوران کرونا داشته است پیشنهاد میگردد که فرصتها بیشتر و تقویت شوند و چالشهایی که در این نوع از آموزش
وجود دارد مرتفع گردد.
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فلسفه یادگیری ترکیبی :افزایش عاملیت یادگیرنده در نظامهای تربیتی آینده
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چکیده
مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی به تحلیل رویکرد یادگیری ترکیبی پرداخته و پرسش از میزان
عاملیت یادگیرنده در رویکردهای مختلف را مدنظر قرار داده است .رویکردهای سنتی تربیت با تأکید بر نقش معلم و
محوریت محتوای معین و آموزش در فضا و زمان مشخص ،موجب کاهش عاملیت یادگیرنده میشود .رویکرد
یادگیری ترکیبی ،ترکیب تجارب یادگیری حضوری و مجازی را مدنظر دارد .در این رویکرد ،یادگیرندگان نقش
فعالتری دارند؛ بهطوری ک ه دسترسی آنها به منابع آموزشی متنوع در فضاهای برخط و استفاده از تدریس معلمان
مختلف که درسهای خود را بهطور آزاد منتشر کردهاند ،بیشازپیش افزایش داشته است .همچنین ،فضا و زمان
آموزشی محدود به ک الس و ساعت خاص درس نیست و یادگیرندگان در زمان و مکان موردنظر خود میتوانند از
درسها استفاده کنند .این امر ،در مقایسه با رویکرد سنتی تربیت ،شرایط بهتری برای افزایش عاملیت یادگیرندگان
ایجاد میکند.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،یادگیری ترکیبی ،عاملیت یادگیرنده
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بیان مسئله
رویکرد سنتی تربیت الگوی آشنایی دارد .در این رویکرد ،فراگیر و معلم در یک کالس (محیط یادگیری) گرد هم
میآیند ،معلم مفاهیم و ایدههای نو را تدریس کرده و فراگیر فرصتی برای یادگیری مییابد .طبق این رویکرد،
آموزش در فضا و زمان مشخصی به کمک شیوههای متنوع تدریس و محتوای مناسب برای دستیابی به اهداف معین
توسط معلم انجام شده و مورد ارزشیابی قرار میگیرد .برایناساس ،فراگیرنده بهنحوی منفعل صرفا در نقش
دریافتکننده آموزهها بوده و عاملیت او بسیار اندک است .هرچند برخی اندیشمندان با طرح نظریههای یادگیری
فعال تالش کردهاند این انفعال حداکثری را کاهش دهند ،اما ساختار رویکرد سنتی بهگونهای است که عاملیت
یادگیرنده محدوده مشخصی دارد.
در نیمه دوم قرن بیستم ،با ظهور فناوریهای اطالعات و ارتباطات و بهکارگیری آنها در ساختار رویکرد سنتی تربیت،
شاهد تحوالتی در عرصه آموزش بودهایم که تحت عناوین مختلفی همچون «یادگیری الکترونیکی» و «آموزش
مجازی» از آن یاد میشود .هرچند این تحوالت به افزایش عاملیت یادگیرنده کمک میکرد ،اما این رویکرد با
آسیبهای فراوانی همراه بوده است (صالحی عمران و ساالری)۱۳۹۱ ،؛ لذا این رویکرد نتوانسته به طور کامل
جایگزین مناسبی برای رویکرد سنتی تربیت باشد .در دو دهه اخیر ،رویکرد یادگیری ترکیبی ۱یکی از مهمترین
راهبردهای تسهیلگر فرآیندهای یاددهی  -یادگیری شناخته شده است .این رویکرد حدفاصل رویکرد سنتی (کامال
حضوری) و رویکرد مجازی (کامال غیرحضوری) میباشد و به دنبال استفاده از مزایای توأمان رویکردهای پیشین
است ( .)Friesen, 2012با افزایش تحوالت فناورانه و گسترش پاندمی کرونا در سالهای اخیر ،رغبت نظامهای
آموزشی به استفاده از آموزش مجازی و رویکرد یادگیری ترکیبی آموزش بیشتر شده است.
برایناساس ،مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی به تحلیل فلسفی رویکرد یادگیری ترکیبی پرداخته و
پرسش از میزان عاملیت یادگیرنده در رویکردهای مختلف را مدنظر قرار داده است .همچنین ،سعی بر آن بوده است
تا نیمنگاهی به تحوالت اساسی نظامهای تربیتی آینده با نظر به پیشنهادات رویکرد یادگیری ترکیبی داشته باشیم.

یادگیری ترکیبی و الگوهای آن

یادگیری ترکیبی اساسا مربوط به بازاندیشی و بازطراحی رابطه فرآیند یاددهی  -یادگیری متناسب با فناوری و
سبکهای یادگیری یادگیرندگان برای یادگیری بهتر است .در واقع ،این رویکرد ،ترکیب تجارب یادگیری حضوری و
مجازی است (صالحی عمران و ساالری .)۱۳۹۱ ،برای بهکارگیری رویکرد یادگیری ترکیبی ،الگوهایی وجود دارند که
به طور مشخص سهم هر یک از رویکردهای حضوری و مجازی را مشخص میکنند .این الگوها میتوانند بهعنوان
راهنمای معلمان ،مدیران ،طراحان برنامه درسی و متخصصان آموزش مورداستفاده قرار گیرد .اما این ترکیبها باید
باتوجهبه تحلیل شایستگیهای موردنیاز ،اهداف درس ،ویژگیهای فراگیران ،توانایی و دسترسی آنها به منابع انجام
1. Blended Learning
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شود تا یادگیری را برای فراگیران جذاب ،اثربخش و کارآمد نماید .بهعنوان نمونه ،استیکر و هورن ( Staker and
 )Horn, 2013طبقهبندی ششگانه زیر را معرفی کردهاند:
مدل چهرهبهچهره 2:بخش اصلی برنامه درسی در کالس درس با تعامل مستقیم معلم و شاگرد ارائه میشود و
یادگیری الکترونیکی بهعنوان مکمل در آن مورداستفاده قرار میگیرد .حتی در اغلب اوقات منابع الکترونیکی در
کالس استفاده میشود .برای یادگیرندگانی که از کالس عقب هستند ،از آموزش آنالین استفاده میشود .از
پلتفرمهای آموزش الکترونیکی هم برای رفع اشکال و تشکیل اتاقهای بحث و گفتگو کمک میگیرند.
مدل آنالین 3:مدل آنالین درست در نقطه مقابل مدل چهرهبهچهره قرار دارد و تنها بر آموزش آنالین تاکید دارد.
برنامه درسی در این مدل بهوسیله منابع اطالعاتی در محیط آموزش آنالین ارائه میشود .فراگیران وبینارها را تماشا
میکنند ،تکالیف آنالین را حل کرده و در آزمونهای آنالین نیز شرکت میکنند .شرکتکنندگان در کالسهای
آنالین میتوانند دررابطهبا موضوعاتی که در آنها مشکل دارند ،با مدرس و یا مشاور مالقات داشته باشند .کالسهای
حضوری در این مدل عموما بهصورت دورهای برگزار میشوند.
مدل انعطافی 4:بخش اصلی برنامه درسی بهصورت آنالین و از طریق رایانه و اینترنت برگزار میشود .مدرس
موضوعاتی را که درک آنها برای فراگیران دشوار است را شناسایی کرده و بهصورت فردی یا گروهی برای فراگیرانی
که در آن مباحث مشکل دارند ،کالس حضوری برگزار میکند .یادگیرندگان در هر زمان از روز که بخواهند میتوانند
مطالب آموزشی را دریافت کنند و روند یادگیری خود را سرعت بخشند.
مدل چرخشی 5:ابتدا فراگیران مباحث آموزشی را از طریق وب دریافت میکنند .سپس برای انجام کار عملی،
پروژههای گروهی ،فعالیتهای آزمایشگاهی و یا تکالیف فردی در کالس درس حاضر میشوند .این امر ،زمان و
تمرکزی را که فراگیران برای درسهای خاص نیاز دارند ،در اختیارشان قرار داده و به آنها راههای مختلفی برای
تسلط بر آموزش ارائه میدهد.
مدل خود  -ترکیبی 6:آموزش در روش استاندارد برنامه درسی موجود بهصورت سنتی و حضوری ارائه میشود و
درصورتیکه هرکدام از فراگیران به یک موضوع خاصی عالقهمند باشند میتوانند در دورههای آنالین مؤسسات
آموزشی مختلف شرکت کنند .به عبارتی ،این امکان برای یادگیرندگان وجود دارد که خودشان فراتر از سرفصلهای
آموزشی پیش بروند و کالسهای اضافه و پیشرفتهای را بگذرانند.

2. Face-to-Face Driver
3. Online Driver
4. Flex Model
5. Rotatin Model
6. Self-Blended
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مدل آزمایشگاه آنالین 7:برنامه درسی در بستر مؤسسات آموزشی و تحتنظر مدرس و در کالسهای مجهز به
رایانه و منابع الکترونیکی برگزار میشود و فراگیران در وبسایتها ،برنامههای مشخص و آزمایشاتی را انجام
میدهند ،مسائل را حل کرده و در آزمونهای مختلف شرکت میکنند .نظارت بر فرآیند آموزش و امکانات هم بر
عهده کارکنان غیرآموزشی است که رفتار و حضور مدرس و محصل را کنترل میکنند.

عاملیت یادگیرنده در رویکردهای آموزشی

همانطور که اشاره شد ،در رویکرد سنتی تربیت ،یادگیرنده بهنحوی منفعل صرفا در نقش دریافتکننده آموزهها بوده
و عاملیت او بسیار اندک است .تأکید بر نقش فعال معلمان در تدریس و استفاده از محتوای معین و طراحی آموزش
در فضا و زمان مشخص ،میزان تصمیمگیری و انتخابگری یادگیرنده در فرآیند یادگیری را کاهش میدهد .در نقطه
مقابل ،در رویکرد یادگیری ترکیبی ،یادگیرندگان نقش فعالتری دارند .تا جایی که در مقایسه این دو رویکرد کالن،
برخی اندیشمندان به تغییر از «پارادایم آموزش»  ۸به «پارادایم یادگیری»  ۹اشاره میکنند ( Barr and Tagg,
 .)2012طی این تغییر کالن ،ساختار کالن تعلیموتربیت از حالت مدرسمحور ،محتوامحور ،دگررهبر به حالت
یادگیرندهمحور ،فعالیتمحور ،و خودرهبر تحولیافته است .درحالیکه پارادایم آموزش به نقش مدرسان و فعالیتهای
آنان بیشتر تأکید دارد ،پارادایم یادگیری به شایستگیها و مهارتهای فراگیران بیشتر توجه میکند (ملکیپور،
)۱۴۰۰؛ لذا در زمانهای ک ه ابزارها ،لوازم ،محتوا ،محیط و اهداف یادگیری بسیار متنوع و نسبی شدهاند ،هریک از
فراگیران باتوجهبه خواستهها و نیازها و اهداف خود میتوانند نوع و مسیر یادگیری خود را تعیین کنند.
رویکرد یادگیری ترکیبی دو ویژگی خیلی مهم دارد .یکی اینکه باید این رویکرد طوری طراحی شود تا بتواند به
نیازهای فراگیران پاسخ دهد و آموزش و یادگیری را برای هرکدام از آنها شخصیسازی کند .دوم اینکه یادگیری
باید در تعامل با دیگران رخ دهد و میتوان گفت که یادگیری مشارکتی جزء جداییناپذیر این رویکرد محسوب
میشود .بهعبارتدیگر ،در این رویکرد ،آمادگی خودراهبری یادگیری ،یک مؤلفه کلیدی محسوب میشود و
یادگیرندهای که ویژگی خودراهبری داشته باشد قابلیت بیشتری برای تعامل و مشارکت فعال در محیط آموزش دارد
(.)Bersin, 2004
در رویکرد ترک یبی ،یادگیرندگان به محتواهای متنوع دیجیتال و فضاهای جدید وب دسترسی دارند و باتوجهبه نیاز و
خواسته خود ،از انواع آموزشهای موجود برخط استفاده خواهند کرد .همچنین ،آنها باتوجهبه نوع آموزش موردنیاز
خود میتوانند از معلمان مختلفی بهره گیرند .امروزه افزایش دورههای برخط آزاد۱۰امکان مناسبی برای استفاده
یادگیرندگان از معلمان و مدرسان مختلف در سراسر دنیا در اختیار قرار داده است .البته معلمان میبایست شناخت و

7. Online Lab
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تسلط الزم بر انواع رویکردهای یادگیری ترکیبی و شیوههای اجرای آن داشته باشند .این توانمندیها شامل سواد
اطالعاتی و رسانه ای ،توانایی تولید محتوای دیجیتالی ،اثربخشی ارتباطات و همکاری علمی به روش دیجیتالی،
توانایی درگیرکردن فعاالنه یادگیرندگان ،شخصیسازی یادگیری برای یادگیرندگان در آموزش آنالین ،تسلط بر
شیوههای مدیریت دادههای الکترونیکی است .از سوی دیگر ،در یادگیری ترکیبی ،فضا و زمان آموزشی محدود به
کالس و ساعت خاص درس نیست .جذابیت بصری ،امکان شبیهسازی محیط واقعی کالس درس ،آزادی انتخاب زمان
و مکان مناسب آموزش از جمله عواملی هستند که موجب افزایش عاملیت یادگیرندگان خواهند شد ( Mobes and
)Weibelzahlm, 2007

نتیجهگیری
رویکردهای سنتی تربیت با تأکید بر نقش معلم و محوریت محتوای معین و آموزش در فضا و زمان مشخص ،موجب
کاهش عاملیت یادگیرنده میشد .با ظهور فناوریهای اطالعات و ارتباطات و بهکارگیری آنها در ساختار رویکرد
سنتی تربیت ،شاهد تحوالتی در عرصه آموزش بودهایم ،اما یادگیری فعال بهنحو حداکثر ممکن نبود .در سالهای
اخیر ،با افزایش رغبت نظامهای آموزشی به استفاده از آموزش مجازی و رویکرد یادگیری ترکیبی مواجهیم .در این
رویکرد ،یادگیرندگان نقش فعالتری دارند؛ بهطوری که دسترسی آنها به منابع آموزشی متنوع در فضاهای برخط و
استفاده از تدریس معلمان مختلف که درسهای خود را بهطور آزاد منتشر کردهاند ،بیشازپیش افزایش داشته است.
همچنین ،فضا و زمان آموزشی محدود به کالس و ساعت خاص درس نیست و یادگیرندگان در زمان و مکان
موردنظر خود میتوانند از درسها استفاده کنند .این امر ،در مقایسه با رویکرد سنتی تربیت ،شرایط بهتری برای
افزایش عاملیت یادگیرندگان ایجاد میکند.
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چکیده
در این مقاله با هدف مشخصکردن میزان تأثیرگذاری عاملیت انسان و فناوری و سهم هر یک در مشارکت و مسئول
بودن پیرامون پیامدهای اخالقی تصمیمات و توزیع مسئولیت بین انسان و فناوری (چیستی و امکانپذیری) آن ،این
مسئله مورد واکاوی قرار گرفته است .روش تحقیق از نوع تحلیل مفهومی (تفسیر مفهوم) میباشد.
ابزار تحقیق فرم فیشبرداری و نوع تحقیق هم کیفی است .نتایج نشان میدهد ک ه دو مؤلفه اصلی اخالقی بودن یک
عمل یعنی نیتمندی (قصدمندی) ۱و آزادی و اختیار که مقوم عملی اخالقی است از نظر فربیک میتواند بین انسان
و فناوری تقسیم گردد و ازاینرو پرداختن به مبانی فناورانه تربیت و استفاده مسئوالنه از فناوری در کانون این بحث
قرار میگیرد و در چارچوب دیدگاه «پساپدیدار شناختی» «فربیک ،»2مصنوعات و فناوریها میان انسان و جهان
واسطه میشوند و تقریبا تمام کارهای انسان از طریق اشیاء و فناوریها صورت میگیرد.
در مبحث بازاندیشی در چیستی و چگونگی تربیت اخالقی ،این نکته مطرح میگردد که چه بخشی از تربیت اخالقی
را میتوان به فناوری واگذار کرد و آیا اصوال این واگذاری منطقی و امکانپذیر است یا خیر؟ در پایان نتیجهگیری
میشود که عاملیت توزیع شده موردنظر فربیک برای فناوری و واسطه بودن و تعامل فناوری با تصمیمات اخالقی ،از
انسان سلب مسئولیت نمیکند و بهتبع توزیع عاملیت ،مسئولیت اخالقی علیرغم تأکید فربیک ،عاملیت انسان را
نمی تواند مورد غفلت قرار دهد و همچنان در تربیت اخالقی عاملیت انسان ،مشهود است.
واژگان کلیدی :عاملیت انسانی ،فناوری ،تربیت اخالقی

. intentionality
. Verbeek
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1
2

بیان مسئله
اولین ر ّد پای اخالق فناوری را میتوان بهنوعی در «عملگرایی» مورد تأکید «دیوئی »۳و «پیرس »۴مشاهده کرد .با
ظهور انقالب صنعتی بهتدریج فناوریها و مصنوعات انسانی پیچیده تر شده و آثار و پیامدهای آن را در اخالق نشان
داد و این مهم باعث گردید که استفاده مسئوالنه از فناوریها مورد تأکید فیلسوفان اخالق و تعلیموتربیت قرار گیرد.
هر چه فناوریها در هر رشته و حوزه مطالعاتی بسط و توسعه پیدا میکند ،و فناوریها به دنبال آن قصدها و
انگیزههای عمل اخالقی را تحتتأثیر قرار میدهند ،اینکه آیا فناوری تا چه میزان مسئولیت یا تقصیر یک عمل
اخالقی را میتوانند پذیرا باشند ،پیچیده و مشکل میشود.
«هانس یوناس »5یکی از شاگردان معروف «هایدگر» بر آن است که فناوریهای نوین ،کنشها و کارکردهای انسانی
وسیعی پیدا کرده بهنحویکه سیطره روزافزونی در کنشهای اخالقی ما پیدا کرده است .از طرفی امروزه نفوذ
یافتههای مربوط به کنش وری مغزی موضوعی به نام رابطه بین یادگیری و اخالقی را مطرح کرده است که بهجای
برخورد سنتی با اخالق و نقش اراده آگاه انسانی را به دلیل پردازشهای شناختی و عاطفی دخیل در ،قدری معنای
سنتی از ارادهی انسانی در اخالقیات را زیر سؤال برده است؛ بنابراین مسئله اصلی این مقاله طرح این مسئله است که
عاملیت انسانی تا چه میزان تحتتأثیر عاملیت فناوری قرار میگیرد و خواهد گرفت و تکلیف آموزشها و تربیت
اخالقی در این وانفسا چگونه خواهد بود؟ و راهکارهای احتمالی برای تعامل این دو نوع عاملیت در توزیع مسئولیت
بین انسان و فناوری کدام چشمانداز را برای ما برجسته میکند؟

سؤاالت پژوهش
 -۱در تعامل عاملیت انسان و فناوری کدامیک سهم بیشتری در اعمال و تصمیمات اخالقی دارند؟
 -2آیا مسئولیت اخالقی ،قصد و نیتمندی و آزادی و اختیار انسانی بر مصنوعات و فناوریهای کنونی بشر قابلیت
توزیع و واگذاری دارد؟
 -۳پیامدهای تع امل عاملیت انسان و فناوری در قلمرو آموزش و تربیت اخالقی در عصر فناوریهای نوین به چه
صورت قابل طرح و تصور است؟

3
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چارچوب نظری
پرسش فلسفی پیرامون فناوری در اثر «هایدگر» «۶به نام پرسش از فناوری» مطرح گردید .موضوع نظری هایدگر،
هشداری بود بر این که فناوری ازآنجهت خطرناک است که از طریق اثرات واسطهای خود ،افراد انسانی را تحت
کنترل قرار میدهند.
بنابراین از اعتبار و اصالت تجربه در جهان و زندگانی انسانی میکاهد و میتواند زندگی را حتی تُهی از معنا سازد.
اصطالح فلسفه فناوری برای نخستینبار توسط «ارنست کاپ» فیلسوف و جغرافیدان آلمانی در کتابی به نام فلسفه
فناوری در اواخر سده نوزدهم وضع گردید .در دهههای اخیر و در قالب دیدگاه فلسفی «پساپدیدارشناسی ،»7باید به
دیدگاههای «دون آیدی »۸و شاگرد «پیترفربیک» اشاره داشت .به نظر فربیک قصدمندی و آزادی که مقوم عمل
اخالقی هستند ،توسط مصنوعات و فناوریهای محیطی در قالب «محیطهای هوشمند» باعث گردیده است که
«عاملیت انسان» با فناوری نوین ترکیب گردد و نوعی تعامل و مشارکت بین انسان و فناوری را موجب شده است .به
عبارتی چالش اصلی امروزه این است ک ه چگونه و به چه میزان ،انسان با چیزهایی که خود میسازند ،ساخته
میشوند و شکل میگیرند (آیدی و ماالفوریس.)2۰۱۹ ،
«استیگلر )۱۹۹۸( »۹نیز گفته است :فناوری در عصر حاضر بخش جدانشدنی از انسان و نحوه بودن ماست و بهتبع
آن در تعلیموتربیت به نحو اعم و تربیت اخالقی بهصورت اخص نقش بازی میکند.

روش پژوهش
روش مورداستفاده در این تحقیق از جمله «تحقیقات تحلیلی» است که یکی از اساسیترین این نوع تحقیقات بهویژه
در حوزه فلسفه و فلسفه تعلیموتربیت روش «تحلیل مفهومی» است .در این تحقیق از این روش که خود به
زیرشاخههای «تفسیر مفهوم» « ،مفهومپردازی» و «ارزیابی ساختار مفهومی» تقسیم میشود (باقری، )۱۳۸۸ ،
زیرشاخه تفسیر مفهوم به کار گرفته شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای اصلی پژوهش باتوجهبه سه سؤال پژوهشی مدنظر به ترتیب زیر است:
در میانه تعامل عاملیت انسان و فناوری باید سهم عاملیت بیشتر را به انسان داد ،چرا که فناوری را بدون کاربران آن
نه میتوان پاداش داد و نه تنبیه کرد .بهعنوانمثال اگر عملی غیراخالقی از راننده خودرو سر بزند ،هرچند خودرو
6
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دارای نقص فنی و یا ایمنی باشد ،باز هم راننده خودرو است که باید جوابگو باشد .پس علیرغم نظر فربیک،
فناوریها و مصنوعات بشری میتوانند زمینه و تمهید یک عمل و یا تصمیم اخالقی را پیریزی نمایند و حتی شرایط
انجام یک کردار اخالقی را محدود و یا توسعه دهند ،ولیکن در باب مسئولیت و پاسخگویی این «انسان عامل» ۱۰است
که از ناحیه قصدمندی ،آگاهی ،مسئولیت ،تقصیر و کوتاهی در انجام عمل اخالقیِ مناسب یک موقعیت از طرف
وجدان خود و یا وجدان جامعه که در نظام حقوقی جلوهگر شده است مورد مؤاخذه قرار میگیرد.
در پاسخ به سؤال دوم باید خاطرنشان کرد که بهطورکلی آزادی ،اختیار و نیتمندی بهعنوان مقومات سهگانه یک
عمل اخالقی قابلیت توزیع و واگذاری به فناوری را ندارد .هرچند پیچیدگی ساختاری و کاربردی فناوریهای نوین،
بهویژه در آینده تهدید با فرصتی در این زمینه فراهم خواهند کرد .بهعنوانمثال وقتی که یک تصویربرداری
سونوگرافی معلوم میکند که جنین دارای نقص ژنتیکی و معلولیت است و فناوری پزشکی هم میتواند بهسادگی و
بدون درد ،شرایط «سقط جنین» را فراهم آورد ،در صورت سقط جنین به دنبال تصمیم اخالقی والدین ،مسئولیت و
عواقب اخالقی ،الهی و انسانی این کردار قابلیت واگذاری و حتی توزیع مسئولیت با فناوری را دارا نیست.
در پاسخ به سؤال سوم ،باید اذعان کرد که در این شرایط باید ضمن قبول آموزهی «فربیک» که خاطرنشان کرده
است« :ما به طور بنیادی موجودات وساطت شده با فناوری هستیم» (فربیک )2۰۱۶ ،و چارهای نداریم که از دریچه
فناوریهای نوین به نظام و آموزههای تربیتی نظر داشته باشیم ،لیکن در نهایت انسان است که تصمیم میگیرد که
کردار اخالقی را «سلبا و ایجابا» انجام دهد یا ندهد .حتی در نظریههای جدید فناوری مانند «نظریه کنشگر

۱۱
شبکه»

درحالیکه از عاملیت و وساطت مصنوعات و فناوریها در کنار انسان دفاع میگردد؛ باز هم این موضع فناوری را در
ک نار انسان و در جهت تسهیل یا بازدارندگی عمل اخالقی ،مدنظر دارد و نه اینکه مصنوعات و فناوریهای بشری
جای انسان را بگیرند و در اعمال و تصمیمات اخالقی نوعی «انسانیتزدایی» ۱2را فراهم نمایند.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
بدینترتیب باید بهعنوان نتیجهگیری خاطرنشان کرد که فناوری بهزعم هایدگر در زمانه فعلی ما را آنچنان احاطه
کرده و خواهد کرد که در «قفس آهنین» خود ] به تعبیر خودِ هایدگر و «گشتل» [ ۱۳قرار داده و عصری را شاهد
هستیم که دیگر فناوری بهعنوان یک ابزار خنثی تلقی نمیگردد ،چرا که همه شئونات زندگی حتی دین و معنویت
تحتتأثیر مصنوعات و فناوریها قرار گرفته است.

10
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تربیت اخالقی بهعنوان یکی از ثمرات و جلوههای متعالی هر نوع تعلیموتربیتی است و بهزعم «کانت» ۱۴که به سه
مرحله مهم در تربیت اخالقی اشاره میکند که شامل انضباط ،فرهنگپذیری و در نهایت تربیت اخالقی است و در
جایی هم وی گفته است که تربیت دارای یک ویژگی اساسی است ک ه در آن هر دو طرف (مربی و متربی) باید انسان
باشند و این انسان است که با آزادی ،آگ اهی و اختیار عمل اخالقی را انجام داده و از انجام اعمال غیراخالقی اجتناب
میکند .باتوجهبه این معنا میتوان گفت که آموزهها و یافتههای «دو آن دی» و «فربیک» متناقض با آموزه کانتی
است که بر روی اصول مطلق و انسانگرایانه اخالق تأکید دارد .پس میتوان به این نتیجه رسید که امر مهم تربیت
اخالقی همواره در موقعیتها و شرایط گوناگون بستگی به تصمیم نهائی انسان دارد و به بهانه کاربردهای مفید و
غیرمفید فناوریها ،انسانها نمی توانند و یا نباید از مسئولیت اعمال اخالقی و پیامدهای ناشی از آن سرباز زنند و
همواره «عاملیت» انسانی را در تبیین چیستی و چگونگی آموزش و تربیت اخالقی مدنظر داشته باشند.

پیشنهادها
 -۱پیشنهاد میشود عاملیت انسان از دیدگاه اسالمی با عاملیت انسان از نگاه فناورانه
 -2پیشنهاد میشود نقش و تأثیر شبکههای مجازی در کمیت و کیفیت آموزش و تدریس مورد بررسی و مقایسه
قرار گیرد.
 -۳پیشنهاد میشود نقش و تأثیر دوگانه عاملیت انسان و فناوری در آموزشهای مجازی رسمی و غیررسمی در
آموزشوپرورش موردمطالعه قرار گیرد.

منابع
ضرعامی ،سعید ( ، )۱۳۸۸فلسفه فناوری اطالعات و تعلیموتربیت ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مبنای خرد.
شریفزاده ،رحمان ( .)۱۳۹۸آیا مصنوعات اخالق دارند؟ برونوالتور و اخالق تکنولوژی ،مجله فلسفه علم ،شماره 2
( ۱۸پیاپی) .
مظفریپور ،روحاهلل ( .)۱۳۹۹بررسی نظریه اخالق اشیاء و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیموتربیت ،مجله
نوآوریهای آموزشی ،شماره .7۸
جارویس ،پیتر ،پارکر ،استال ( .)۱۳۹5یادگیری انسان ،رویکردی کلگرا ،ترجمه اکبر رهنما ،تهران ،انتشارات دانشگاه
شاهد.
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بررسی تجربه زیسته معلمان از آموزش مجازی در وضعیت کرونایی (موردمطالعه:
آموزشوپرورش ناحیه دو زنجان)
نویسنده مسئول :علی صحبت لو استادیار
گروه آموزشی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
()alisohbatlo@gmial.com

زهرا جعفری
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان در زمینه آموزش مجازی در
وضعیت کرونایی بود .این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد .مطالعه با نمونهگیری هدفمند
شروع و با نمونهگیری نظری ادامه یافت .در این پژوهش ،برای فراهمکردن دادههای تحقیق میدانی ،با بیش از  2۴نفر
از معلمان شاغل در دوره ابتدایی ک ه مشغول تدریس در آموزش مجازی بودند ،مصاحبه تفصیلی انجام شد .چهار
سؤال در مورد تجارب معلمان در آموزش مجازی از آنان پرسیده شد .بعد از تبدیل مصاحبهها به متن ،کار تحلیل
دادهها آغاز شد .بافتههای پژوهش نشان داد که تجربه زیسته معلمان در زمینه آموزش مجازی با  ۱۹2کدگذاری باز
(مفاهیم) ۱5،کدگذاری محوری و  ۴کدگذاری گزینشی به اشباع نظری رسیده است .میتوان نتیجه گرفت برای
بهبود کیفیت آموزش مجازی نیازمند تقویت زیرساختها ،توانمندسازی معلمان ،فرهنگسازی و ایجاد انگیزه در
معلمان است.
واژگان کلیدی :تجربه زیسته ،معلمان ،دوره ابتدایی ،آموزش مجازی ،وضعیت کرونایی
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بیان مسئله
شیوع بیماری کووید  ۱۹در سطح جهانی ،همه ابعاد زندگی انسانها و جوامع را تحت شعاع قرارداد و از مقوله
«سالمت و بهداشت» فراتر رفته و حوزههای دیگر مانند آموزش را تحتتأثیر قرارداد.
معلمان از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا و تعطیلی مدارس ،علیرغم فقدان آییننامۀ مصوب وزارت
آموزشوپرورش ،آموزش دانشآموزان را در فضای مجازی شروع کردند (محمدی پویا.)۱۳۹۹ ،
هدف آموزش مجازی ،فراهم نمودن اطالعات برابر برای تمام فراگیران ،صرفنظر از موقعیت جغرافیایی ،اجتماعی و
اقتصادی آنهاست ( )Feng et al ,2۰2۰آموزش مجازی ،به هر نوع دوره و آموزشی اطالق میشود که به شکلی غیر از
روشهای سنتی چهرهبهچهره انجام گیرد (علیاری و همکاران .)۱۳۸۸ ،آموزش مجازی بهعنوان یادگیری رسمی
شبکهای یا آنالین است که در آن طیفی از فناوریهای چندرسانهای به کار گرفته میشود ( Karim & Hashim,
.)2003
درباره آموزش مجازی پژوهشهای متعددی انجامگرفته است .از جمله محققان نظیر «حاجی و همکاران (،)۱۴۰۰
سلیمی و فردین ( ،)۱۳۹۹عزیزی و ضرابیان ( ،)۱۳۹۹میرزایی ( ،)۱۳۹۹موسوی و همکاران ( »)۱۳۹۹در بخشی از
آثار خود به طور مستقیم به مباحث مرتبط با آموزش مجازی پرداختهاند .توجه معنادار محققان و صاحبنظران از
این گزاره حمایت میکند که آموزش مجازی در وضعیت ک رونایی از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردار است.
شواهد حاکی است که در کالسهای آموزش مجازی معلمان در تولید محتوا ،اجرا ،ارزشیابی و نحوه تعامل با
فراگیران با چالشهای اساسی مواجه هستند و در وضعیت کرونایی شاهد افت تحصیلی و بیسواد شدن دانشآموزان
هستیم.
بنابراین مسئله اصلی پژوهش این است ک ه بر اساس روایت معلمان آموزش ابتدایی ناحیه دو زنجان مهمترین
تجربیات آنها از کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی چیست؟ و از چه روشهایی برای برقراری ارتباط با
دانشآموزان بهره بردهاند؟ نحوه تعامل ،بازخورد ،ارزشیابی دانشآموزان به چه شکلی صورت میگرفت؟ بدین منظور
محقق به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که « تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان در زمینه
آموزش مجازی در وضعیت کرونایی چگونه است؟»

سؤاالت پژوهش
الف -سؤال اصلی

تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان در زمینه آموزش مجازی در وضعیت کرونایی چگونه است؟
ب -سؤاالت اختصاصی مصاحبه (اطالعرسانهای پژوهش)

-۱طراحی (تولید) محتوا به دانشآموزان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
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-2ارائه (اجرا) محتوا به دانشآموزان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
-۳نحوه بازخورد (ارزشیابی) معلمان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
-۴نحوه تعامل معلمان با دانشآموزان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟

چارچوب نظری
ضرورت و اهمیت آموزش مجازی :آموزش مجازی عرصه مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها ،خالقیت و نوآوری
خواهد بود (خیراندیش )۱۳۹۰،آموزش مجازی همچنین تمامی اشکال آموزشوپرورش و یادگیری قرن بیست و یکم
را متحول ساخته است (باقری مجد و همکاران .)۱۳۹2 ،او از ضرورتهای دیگر افزایش سرعت و حجم دریافت
اطالعات ،پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون آموزش ،مرتفع نمودن محدودیتهای آموزش سنتی است (رضایی زاده،
 ،۱۳۹5ص.)2۶
چالشهای آموزش مجازی :مواردی نظیر فقدان امکان حضور تمام دانشآموزان در فضای مجازی ،سطح پایین سواد
رسانهای ،فقدان زیرساختهای مناسب الکترونیکی ،ضعف مهارتی خانوادهها در پیشبرد برنامههای درسی رسمی نیز
از مسائل اساسی است (محمدی پویا .)۱۳۹۹ ،در آموزش مجازی همه دانشآموزان به اینترنت دسترسی ندارند،
کاهش زمان آموزش و کیفیت نامناسب خدمات آموزش آنالین و نابرابری در استفاده از فرصتهای آموزشی ،عملکرد
تحصیلی یادگیرندگان را کاهش داده است( .ابوالمعالی الحسینی ،۱۳۹۹ ،ص.)۱5۸
مزایای آموزش مجازی :از مهمترین این مزایا میتوان به مواردی همچون ،ازبینرفتن محدودیتهای زمانی و مکانی،
صرفهجویی در هزینههای آموزش ،پاسخ به تقاضاهای روزافزون آموزش ،برابری فرصت دسترسی به آموزش اشاره
کرد (رفیعی و عبداهلل زاده.)۱۳۸۸ ،
قابلیت آموزش مجازی در فراهمکردن و ارائه آموزش در هر زمان و مکان و تأثیر آن بر کاهش هزینههای آموزش
(مانند حملونقل ،سفر ،مسکن و  )...از مهمترین مزایای آموزش مجازی در عصر حاضر هستند.
روشهای ایجاد تعامالت اثربخش در آموزش مجازی :تعامالت محیطهای یاددهی  -یادگیری را میتوان از زاویههای
مختلف ،طبقهبندی کرد .این طبقهبندی عبارتاند از تعامالت رسمی و غیررسمی ،تعامالت خارج و داخل محیط
یادگیری ،تعامالت یاددهنده  -یادگیرنده  -محتوا و تعامالت برنامهریزیشده ،تعامالت برنامهریزینشده یا تصادفی و
تعامالت آشنا و ناآشنا (یا تعامالت مبتنی بر روابط دور و نزدیک) (رضائی زاده و همکاران،۱۳۹۹،ص  .)5نکتهای که
در همه طبقهبندیها صدق میکند ،بهرهمندی از هر دو حالت تعامل در هر طبقه است.
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ارزشیابی :مهمترین شیوههای ارزشیابی فراگیران در آموزش مجازی عبارتاند از؛ کتبی ،شفاهی و عملی ،پروژهها
کارپوشه الکترونیکی ،چت و گروههای مباحثه آنالین ،مصاحبه ،ارزشیابی تلفنی ،ارتباط همزمان صوتی و تصویری،
سنجش توسط همتایان ،مقالهنویسی ،تکالیف گروهی مشترک (عباسی کسانی و همکاران)۱۳۹۸ ،
ارزشیابی در شرایط کنونی باتوجهبه شیوع ویروس کرونا آموزش از حالت سنتی خارج شده و عمدتا در بستر اینترنت
و در فضای مجازی و بهصورت الکترونیکی ارائه میشود (رضائی،۱۳۹۹،ص.)۱۸۱
راهبردهای تدریس

الف  -کالس درس معکوس :یکی از رویکردهای یادگیری که میتواند در کالس مجازی ،مورداستفاده قرار گیرد رویکرد
کالس معکوس ۱است که یک استراتژی آموزشی و نوعی یادگیری ترکیبی 2محسوب میشود .این روش بر
درگیرشدن یادگیرنده در جریان یادگیری و در واقع یادگیری فعال تأکید دارد (رضائی زاده،۱۳۹۹،ص.)۱5۰
ب-تکنیک تدریس یادگیری همیارانه :یکی از روشهای تدریسی که در این بخش از سامانه درسافزار میتوان
استفاده نمود ،روش تدریس یادگیری همیارانه ۳است .یادگیری همیارانه یکی از قابلتوجهترین حیطهها در زمینه
تئوری ،تحقیق و عمل است .یادگیری همیارانه زمانی به وجود میآید که یادگیرندگان بهمنظور دستیابی به اهداف
مشترک یادگیری با یکدیگر همکاری داشته باشند ()Johnson and Johnson, 1999
جایگاه آموزش مجازی در سند تحول :در سند تحول ،معلم بهعنوان «تسهیلکننده جریان تکوین و تعالی پیوسته
هویت یکپارچه متربیان» در نقش «زمینهساز و راهنما» مطرح است (سند تحول .)۱۳۹۰ ،در سند یکی ازساحتهای
ششگانهی تربیت علمی و فناوری جهت رسیدن به حیات طیبه بهعنوان اهداف میانی در نظر گرفته شده است.

روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کیفی ۴و روش پدیدارشناسی5صورت گرفت .مشارکتکنندگان پژوهش شامل معلمان دوره
ابتدایی آموزشوپرورش ناحیه دو زنجان بودند .انتخاب نمونه موردمطالعه با استفاده از رویکرد «هدفمند» و با روش
انتخاب صاحبنظران «کلیدی» و استفاده از معیار اشباع و مصاحبه عمیق با  2۴نفر انجام گردید .برایناساس تعداد
مشارکتکنندگان در پژوهش بر اساس اشباع نظری تعیین شد .برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختاریافته
استفاده شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از روش کدگذاری
موضوعی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها در قالب کدهای باز ،محوری و گزینشی سازماندهی شد.

1. Flipped classroom
2. blended learning
3. Cooperative Learning
4. Qualitative
5. Phenomenology
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یافتهها
سؤال یک پژوهش:
طراحی (تولید) محتوا به دانشآموزان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
جدول  :۱لیست کلیه مفاهیم کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراجشده
کدگذاری باز (مفاهیم)

کدگذاری محوری

عدم آمادگی معلمان به علت سخت بودن تهیه محتوا ،زمان بر بودن و صرف انرژی

سیاستگذاری نامطلوب

کدگذاری
گزینشی

بیشتر در تولید محتوا ،استفاده از روشهای تدریس کلیشهای و نامناسب در آموزش
مجازی ،متناسب نبودن تولید محتوا با شرایط روز و توانمندسازی معلمان ،عدم توجه به
برنامهریزی و کارهای گروهی و پروژهای در تولید محتوا ،استفاده بیشتر از همان
محتواهای قبلی توسط معلمان در آموزش مجازی ،عدم توجه به نیازهای مخاطبان
فراگیران در تولید محتوا
عدم برگزاری وبینارها ،کارگاهها و دورههای کافی برای معلمان در زمینه تولید محتوا،

توجیه نبودن معلمان

نداشتن مهارت کافی توسط معلمان در تولید محتوا ،نبود انگیزه کافی در تولید محتوا،

ضعف دانش و
مهارت معلمان

پایین بودن سطح سواد و دانش فناوری معلمان در تولید محتوا ،زمان بر بودن فرآیند
طراحی و تولید محتوا
ضعف زیرساختها ،کمبود امکانات و ،....پایین بودن سرعت اینترنت ،اختالل در شبکه

فقدان شرایط و لوازم سختافزاری و نرمافزاری

شاد ،نبود فضا و امکانات الزم در مدرسه برای تدریس ،استاندارد نبودن لوازم
سختافزاری و نرمافزاری

سؤال دو پژوهش:
ارائه (اجرا) محتوا به دانشآموزان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
جدول  :2لیست کلیه مفاهیم کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراجشده
کدگذاری باز (مفاهیم)

کدگذاری محوری

مطالعه یکبخشی از کتاب پس از کالس و ارائه خالصه آن ،ترغیب دانشآموزان به پژوهش و مطالعه،

یادگیری معکوس

کدگذاری گزینشی

دیدن فیلمهای مربوط به موضوع درسی و ارائه برداشتها خود از آن ،انجام آزمایشات مربوط به درس با

راهبردهای

کمک دیگران در خارج از وقت آموزش و ارائه گزارش آن در کالس آنالین

تدریس
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بهجای استفاده از سخنرانی بیشتر تالش میشد که نقش هدایتگری ،تسهیلگری توجه شود ،در کالس

تغییر راهبردهای تدریس

آنالین تالش میشد رئوس مطالب ارائه شود و فراگیران در منزل موضوع را بیشتر مطالعه کنند،
دانشآموزان گروهبندی میشدند و از آنها گزارش کار خواسته میشد ،بر نحوه فعالیت فراگیران نظارت
صورت میگرفت و راهنماییهای الزم ارائه میشد ،در هر جلسه سرگروهها خالصهها فعالیتها و تکالیف
مربوطه را به اشتراک میگذاشتند و دیگران نظرات خود را بیان میکردند
و

بهرهگیری از طریق شبکههای پیامرسان (داخلی و خارجی) بهصورت صوتی ،تصویری ،رایانهای و

انعطافپذیری

شبکهای در وضعیت کرونایی ،کاهش زمان آموزش کالس ،توجه به نیازهای دانشآموزان در ارائه محتوا،

برگزاری کالسها

پویایی

در

تدوین بستههای آموزشی برای کمک به دانشآموزانی که دسترسی به اینترنت ندارند

سؤال سه پژوهش:
نحوه بازخورد (ارزشیابی) معلمان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
جدول  :۳لیست کلیه مفاهیم کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراجشده
کدگذاری باز (مفاهیم)

کدگذاری محوری

اکثر ارزشیابی توسط دیگران بهخصوص والدین ویک ی از اعضای خانواده انجام میشود ،ارزشیابی

جدی و واقعی نبودن ارزشیابی

کدگذاری
گزینشی

بهصورت جدی انجام نمیشود ،امتحانات به شکل واقعی نیست و اکثرا از تقلب استفاده میکنند.
نحوه ارزشیابی معلمان از دانشآموزان خیلی سهلگیر و سهلانگارانه است و خیلی جدی گرفته
نمیشود و معلمان نمرات باالتری به دانشجویان میدهد و حداقل استانداردهای آموزشی را رعایت
نمیکنند
نبود الگویی مناسب برای ارزشیابی از محتوای دروس ،از معلمی به معلم دیگر و از درسی به درس

دشوار بودن سنجش واقعی یادگیری

دیگر متفاوت است .از ارزشیابی مستمر ،تعیین تکلیف ،آزمونهای مختلف در طول سال تحصیلی
بهره گرفته شود ،بهصورت برخط و استفاده از انواع آزمونها استفاده میشود.
ارزشیابی در طول ترم بهصورت تکلیف محور و اختصاص بیشترین نمره به فعالیتها و تکالیف در

تکلیف محور بودن ارزشیابی

طول ترم ،بهصورت مستمر و پایانی در شبکه شاد و در طول سال تحصیلی و ارائه تکلیف محور به

ارزشیابی

دانشآموزان ،برای ارزشیابی بهتر معلمان محتوای خوب تولید کنند ،بهموقع فایل بارگذاری ،حضور
بهموقع در کالس و اخذ آزمون از محتوای ارائه شده در ترم ،کمکگرفتن از اولیا برای سنجش
میزان آموختههای فراگیران در منزل
ارزشیابی فرآیندی و توجه به ماهیت دروس در ارزشیابی ،توجه به ارزشیابی فرآیندی ،ارزشیابی
فرآیندی به دلیل باالبردن انگیزه دانشآموزان و قضاوت درست از مجموعه فعالیتهای دانشآموزان
در طول ترم ،ارزشیابی باید بهصورت مستمر و فرآیندی انجام شود ،امتحان کتبی ،شفاهی و
پرسشوپاسخ مجازی از طریق گوگل فرم ،اداب کانکت و بستر شبکه شاد ،کارپوشه الکترونیکی
(مجموعه تکالیف دانشآموزان شامل کار عملی ،حل تمرین و غیره) و توجه به ارزشیابی چندگانه
(تلفیقی) از شیوههای دیگر بازخورد در کالسهای مجازی بود.
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واقعی نبودن

توجه به ارزشیابی فرآیندی

سؤال چهار پژوهش:
حوزه تعامل معلمان با دانشآموزان در کالسهای آموزش مجازی در وضعیت کرونایی به چه شکلی صورت
میگرفت؟
جدول  :۴لیست کلیه مفاهیم کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراجشده
کدگذاری باز (مفاهیم)

کدگذاری محوری

در ابتدای کالس با تمام دانشآموزان تعامل و گفتوگو برقرار شود و از حضور آنها استقبال

بازخوردهای کالمی

کدگذاری
گزینشی

شود .تبادل نظر و بحث و گفتگو و پاسخ به سؤاالت دانشآموزان در شبکه شاد ،باتوجهبه ماهیت
دروس اینکه نظری و یا عملی باشد نحوه تعامل متفاوت بود هم از طریق شبکه شاد وهم از
طریق شبکههای اجتماعی ،بستگی به عالیق و سلیقه و روحیه معلمان بود ،توضیح شفاهی
دررابطهبا چگونگی حل مسائل ،بحث درباره ماهیت مفاهیم آموخته شده
ارائهی بازخورد و نتیجهگیری در پایان هر کالس برای دانشآموزان ،گروهی خارج از کالس

بازخوردهای اصالحی و تشویقی

رسمی ایجاد شود تا اعضا در فضایی صمیمی با معلم و همکالسیهای خود تعامل برقرار کنند و
سؤاالت درسی خود را با هم به اشتراک بگذارند .بازخوردهای الزم به انجام تکالیف ،فعالیتهای
کالسی ارائه شود ،دانشآموزانی که فعالیتها و تکالیف درس را انجام میدادند مورد تشویق قرار
میگرفتند .در حین ارزشیابی در کالس اگر مشکالت درسی داشتند بهصورت چت کردن مسائل
و مشکالت مربوط در همان زمان ارائه میشد

تعامالت مبتنی بر

طنزگویی در تدریس ،قصهگویی در تدریس ،شعرسرایی در تدریس ،و یادداشتبرداری در

تعامالت رسمی

کالم

تدریس از تکنیک تعامل در آموزش مجازی است.
در شبکه شاد ،ابزارهای تعاملی رایج مانند بلندگو ،میکروفون ،وبکم قرار دارد .طراحی چیدمانی
به نام تیتراژ ،برای ابتدا و انتهای کالس ،یا زمان استراحت که شامل تصویر و موسیقی
اشتراکگذاری ،یادداشت ،حضار ،ویدئو ،چت ،فایلها ،لینکهای وب ،نظرسنجی ،پرسشوپاسخ و
اتاق کار گروهی.
در آموزش مجازی تعامالت غیررسمی ،حذف کاریزمای حضور معلم و خستگی و بیحوصلگی

تعامالت غیررسمی

دانشآموزان ،دسترسی معلمان به شاگردان بستگی به پوشش اینترنت و قوی و ضعیف بودن آن
دارد ،عدم ارتباط عاطفی بین معلم و دانشآموزان در آموزش مجازی به علت یکطرفه بودن
ارتباط ،به علت مشکل زیرساختها دانشآموزان تعامل خیلی کمتری دارند ،ارتباط تنها
یکطرفه است و در حد چت کردن ،تعامالت اجتماعی و فرهنگی مورد غفلت قرار میگیرد.

دادههای جداول ()۳( ،)2( ،)۱و ( )۴نشان میدهد ،تجربه زیسته معلمان در زمینه آموزش مجازی در وضعیت
کرونایی در  ۱۹2کدگذاری باز ۱5 ،کدگذاری محوری و  ۴کدگذاری گزینشی به اشباع نظری رسیده است .باتوجهبه
تحلیل کلی دادههای پژوهش می توان تجربه زیسته معلمان را در زمینه آموزش مجازی در وضعیت کرونایی در قالب
یک الگو نمایش داد.
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ضعف دانش و
مهارت معلمان

سیاستگذاری نامطلوب
توجیه نبودن معلمان
فقدان شرایط ولوازم سخت افزاری ونرم افزاری

در زمینه
طراحی(تولید
) محتوا

بازخوردهای کالمی

یادگیری معکوس
تغییر راهبردهای تدریس
انعطاف پذیری وپویایی در برگزاری

بازخوردهای اصالحی وتشویقی
در زمیینه
اجرای محتوا

تجربه زیسته
معلمان

در زمینه
تعامل

تعامالت رسمی
تعامالت غیر رسمی

کالس ها
در زمینه
ارزشیابی

تعامالت
مبتنی
راهبردهای
تدریس

برکالمی
جدی و واقعی نبودن ارزشیابی
دشواربودن سنجش واقعی یادگیری
تکلیف محور بودن ارزشیابی
توجه به ارزشیابی فرآیندی

واقعی نبودن
ارزشیابی

شکل شماره ( :)1مدل نهایی از تجربه زیسته معلمان در زمینه آموزش مجازی در وضعیت کرونایی
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نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
بر اساس نتایج حاصله از تحلیل دادههای کیفی میتوان گفت که تجارب معلمان در آموزش مجازی در وضعیت
کرونایی در بعد طراحی (تولید) محتوا به دانشآموزان ،در بعد ارائه (اجرا) محتوا به دانشآموزان ،در بعد نحوه
بازخورد (ارزشیابی) معلمان به دانشآموزان و تعامالت عاطفی با چالش اساسی مواجه است .میتوان نتیجه گرفت
جهت ارتقاء و رشد و ترقی و برطرف نمودن مشکالت مربوط به دانشآموزان و والدین ،سازمان ،محتوا ،ارزشیابی،
معلمان ،تجهیزات نیازمند تالش و همت مضاعف است .در مجموع نتایج ،نشان داد که برای بهبود کیفیت آموزش
مجازی نیازمند تقویت زیرساختها ،توانمندسازی معلمان ،فرهنگسازی ،ایجاد انگیزه در معلمان ،است .برایناساس،
پیشنهاد میشود در زمینه درباره طراحی (تولید) و ارائه (اجرا) محتوا ،ارزشیابی و تعامل معلمان با دانشآموزان
دورههای دانشافزایی صورت گیرد.

منابع
ابوالمعالی الحسینی ،خدیجه ( .)۱۳۹۹پیامدهای روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانشآموزان و راهکارهای
مقابله با آنها ،مجله علمی  -پژوهشی روانشناسی تربیتی سال شانزدهم شماره  ،55صص ۱۹۳ - ۱57
حاجی ،جمال ،محمدی مهر ،مژگان ،محمدی آذر ،حدیقه .)۱۴۰۰( .بازنمایی مشکالت آموزش در فضای مجازی با
استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا :یک مطالعه پدیدارشناسی .فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم
تربیتی( ۳(۱۱ ،پیاپی  ،))۴۳صص .۱7۴-۱5۳
رضایی زاده ،مرتضی ( .)۱۳۹5مطالعه و تدوین چشمانداز آموزش مجازی در آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران.
شورایعالی انقالب فرهنگی
رضائی زاده ،مرتضی ،بندعلی بهار ،شاهوردی ،راضیه .)۱۳۹۹( .روشهای تدریس و ارزیابی در کالس مجازی .دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
رفیعی ،سیما .عبداهلل زاده ،سینا .)۱۳۸۸( .آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی .مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،سال چهارم ،شماره  ،۱۳صص ۴۳-۳5
سلیمی ،سمانه؛ فردین ،محمدعلی ( .)۱۳۹۹نقش کرونا ویروس در آموزش مجازی ،با تاکید بر فرصتها و چالشها،
نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی۶۰_۴۹ ،۳۰،
شورایعالی انقالب فرهنگی )۱۳۹۰( .سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .تهران :وزارت آموزشوپرورش
عباسی ک سانی ،حامد؛ شمس مورگانی ،غالمرضا؛ سراجی ،فرهاد؛ رضایی زاده ،مرتضی ( .)۱۳۹۸ابزارهای ارزشیابی
یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی .فصلنامه رشد فناوری۳۳-2۳،)۶۱( ۱۶،
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عزیزی ،علی و ضرابیان ،فروزان ( .)۱۳۹۹بررسی تأثیر کرونا در رضایت الکترونیکی دانشجویان در دانشگاههای دارای
سیستم مجازی .ششمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی ،مشاوره و علومتربیتی
علیاری ،شهال؛ برومند ،سهیال؛ عالیخانی ،شیرین ( .)۱۳۸۸راهنمای عملی طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وب .مجله
دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسالمی ایران.۳7-۳۰ ،)۱(۹ ،
محمدی پویا ،سهراب ( .)۱۳۹۹آموزشوپرورش و کرونا؛ چالشها ،ارزیابی اقدامات ،تحوالت پساکرونا و سیاستهای
گذر از بحران .پژوهشکدۀ سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
موسوی و همکاران .)۱۳۹۹( .جستارهای در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در ایران .تهران :مؤسسه مطالعات فرهنگی
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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دوران پسا کرونا و نظام آموزشی :اولویتها و راهبردهای الزم برای مواجهه با دوران
پسا کرونا
اسماعیل جعفری ،جمیله علمالهدی
 -۱استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول es.jafari@mail.sbu.ac.ir

چکیده
اگرچه شیوع همهگیر ویروس کرونا باعث ایجاد ترس و نگرانیهای زیادی در میان مردم سراسر جهان شده است و
تمام جنبههای زندگی بشر از جمله آموزش را در سراسر جهان را مختل کرده است ،اما با فراهم شدن زیرساختهای
پیشرفته و مجموعه مهارتهای توسعهیافته که بهاجبار و تحتتأثیر شرایط همهگیری کووید  ۱۹به وجود آمد ،این
امکان به معلمان ،مدارس و دانشآموزان داده شد که در دوران پسا کرونا از شیوههای مختلف آموزشی و محتوای
متنوع و گسترده استفاده کنند .با تمام این جوانب ،بهترین شیوه برای تثبیت این امر ،شناخت و آگاهی از اولویتها و
راهبردهای الزم بهمنظور پاسخگویی در شرایط پساکرونایی است .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر ارائه یک بینش
اولیه از اولویتهای آموزشی نظام آموزشی ایران در دوران پسا کرونا و ارائه راهکارهای الزم بهمنظور مواجهه با دوران
پسا کرونا است.
واژگان کلیدی :پسا کرونا ،سیستم آموزشی ،اولویتها ،راهبردها.
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بیان مسئله
در اواخر دسامبر سال  ،2۰۱۹اولین مورد بیماری کرونا در ووهان چین گزارش شد .اقدامات سریع سیاستگذاران و
متخصصان حوزه بهداشت و درمان ،نشانههای ناشناختگی و حساسیت موضوع بود .عمق چالشی که این بیماری
ایجاد کرده به حدی است که امروزه کشورهای گوناگون دنیا را با مشکالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و از همه مهمتر حوزه بهداشت و درمان مواجه کرده است (محمدی پویا .)۱۳۹۹ ،بااینوجود ،همهگیری
کووید  ۱۹جهان را مجبور ک رده است تا در استفاده فراگیر از یادگیری مجازی مشارکت گستردهای داشته باشد و
درحالیکه آموزش آنالین و از راه دور قبال برای حفظ تداوم در آموزش استفاده میشد ،استفاده از آن در میان بحران
فعلی بیسابقه است (.)Lockee, 2021
از سویی دیگر ،همهگیر ویروس کرونا بهعنوان فرصتی نادر برای بازنگری استراتژیهایی که یادگیری را در چارچوب
تواناییها و محدودیتهای زمینه آنالین بهویژه ،تنوع بیشتر در زمینه فعالیتهای تدریس و یادگیری به بهترین شکل
تسهیل میکنند ،عمل کرد ( .)Lockee, 2021ازاینرو با فراهم شدن زیرساختهای پیشرفته و مجموعه
مهارتهای توسعهیافته ،این امکان فراهم میشود که در دوران پسا کرونا از شیوههای مختلف آموزشی و محتوای
گسترده استفاده کنند و این اقدامات به یک امر عادی تبدیل میشود .در این حالت بهترین شیوههای تثبیتشده در
نظامهای آموزشی در دوران پسا کرونا ،یادگیری ترکیبی است که بهعنوان روشی برای حالتهای چندگانه نظامهای
آموزشی و در پاسخ به تغییر به یادگیری مجازی عمل کرده است .ازاینرو ،باتوجهبه مطالب مطرحشده ،هدف این
پژوهش ارائه یک بینش اولیه از اولویتهای آموزشی نظام آموزشی ایران در دوران پسا کرونا و ارائه راهکارهای الزم
بهمنظور مواجهه با دوران پسا کرونا است.

روش پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیفی  -تحلیلی محسوب میشود ،گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانهای و
بر اساس منابع معتبر کتب و مقاالت صورتگرفته است .این پژوهش درصدد بررسی و تبیین دوران پسا کرونا در
نظام آموزشی است و از این طریق ،یک بینش اولیه از اولویتهای آموزشی نظام آموزشی ایران در دوران پسا کرونا و
ارائه راهکارهای الزم بهمنظور مواجهه با دوران پسا کرونا را فراهم میکند.
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یافتهها
اولویتها در دوران پسا کرونا

برای اینکه همه کودکان بتوانند به مدرسه بازگردند و یک محیط آموزشی حمایتی شکل بگیرد که بهسالمتی و رفاه
روانی  -اجتماعی و سایر نیازهای آنها نیز پاسخ دهد ،نظام آموزشی باید اولویتهای زیر را مدنظر قرار دهد.
اولین اولویت این است که همه کودکان قبل از پایان سال  ۱۴۰۰بهمنظور آموزش کامال حضوری یا ترکیبی به
مدرسه بازگردند .بهعبارتدیگر هدف باید بازگشت به نرخ ثبتنام قبل از کووید  ۱۹باشد .از اسفند  ،۱۳۹۸بیش از
همه مدارس کشور درحالیکه دومین سال تعطیلی خود را میگذرانند ،در حال آمادهشدن برای شروع کالسهای
حضوری هستند و طی این دو سال دانشآموزان از هرگونه یادگیری حضوری محروم شدهاند .آنها در دوران پسا
کرونا باید نقش مهمی در رفاه و رشد کودکان داشته باشند .باید توجه کرد تعطیلی مدارس ،یادگیری ،تغذیه ،سالمت
روان و رشد کلی کودکان را در معرض خطر قرار داده است و در این زمینه برخی از دانشآموزان ،بهویژه دختران ،در
بازگشت به مدارس ممکن است با مقاومت والدین مواجه شوند ( .)Giannini et al, 2020در این راه کودکانی که
خانوادهشان دچار شوکهای اقتصادی شدهاند و دختران نوجوانی که در معرض خطر بارداری یا ازدواج زودهنگام قرار
دارند ،آسیبپذیر هستند ()Carvalho & Hares, 2020؛ لذا باید اولویت بازگشایی مدارس بهگونهای باشد که
شامل خدمات جامع برای حمایت از آموزش ،سالمت ،رفاه روانی  -اجتماعی و سایر نیازهای کودکان باشد.
از سویی دیگر ،کودکان بهخصوص مقاطع ابتدایی در سراسر جهان زمان آموزشی قابلتوجهی را ازدستدادهاند که
بهنوبه خود منجر به زیانهای قابلتوجهی در امر یادگیری شده است .قبل از همهگیری ویروس کرونا ،برنامههای
کمکآموزشی یا مواد آموزشی کمکی ،بهویژه در کشورهای فقیر و درحالتوسعه برای اکثر دانشآموزان ،مانند یک
کاالی لوکس عمل میکرد و بهندرت توسط مدارسی ارائه میشد که به جمعیتهای مناطق محروم خدمت میکردند
( .)Giannini et al, 2020اکنون ،با ازدستدادن فرصتهای آموزشی زیاد به لحاظ زمانی ،بسیاری از دانشآموزان
به برخی آموزشهای کمکی نیاز دارند؛ لذا میتوان از بحران کنونی بهعنوان فرصتی برای گسترش و جریان اصلی
برنامههای کمکآموزشی با تمرکز بر سواد اساسی و مهارتهای مهم و اساسی استفاده کرد .این امر میتواند بهوسیله
فناوریهای دیجیتال صورت گیرد.
همچنین ،معلمان در خط مقدم یادگیری هستند و برای انجام این کار به حمایت نیاز دارند .آنها باید به کودکان
کمک کنند تا آنچه را که باید در سال تحصیلی گذشته میآموختند دوباره یاد بگیرند و همچنین برنامه درسی سال
جاری را آموزش دهند .آنها برای اجرای آموزشهای کمکی و برطرفکردن نیازهای عاطفی  -اجتماعی دانشآموزان
نیاز به آموزش و حمایت دارند ،زیرا برای بسیاری از معلمان ،اینها وظایف جدیدی هستند.
راهبردها بهمنظور مواجهه با دوران پسا کرونا

شیوع ویروس کرونا به طور قابلتوجهی توسعه آموزش آنالین و ترکیبی را در نظام آموزشی تسریع کرده است.
اینترنت ،کالنداده ،هوش مصنوعی و پلتفرمهای مبتنی برابر از جمله فناوریهای هستند که در خدمت آموزش قرار
گرفتهاند ( .)Zhu & Liu, 2020این امر مستلزم بازاندیشی مفهومی و فلسفی ماهیت آموزش و یادگیری ،نقشها و
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ارتباطات بین معلمان ،فراگیران و مواد آموزشی و استفاده از راهبردهای مناسب در جوامع یادگیری است .در این
راستا ،نظام آموزشی باید راهبردهای زیر را مدنظر قرار دهد که به معلمان و مدارس کمک میکند تا در دوران پسا
کرونا به طور مؤثرتری به بهبود شرایط کمک کنند.
اولین راهبرد این است که از سیستمی که زمان ثابت است و یادگیری متغیر است به سیستمی که یادگیری ثابت و
زمان متغیر است تغییر مکان داد .اگرچه این امر بهدوراز حد مطلوب است ،اما روشی که در طول همهگیری در
مدارس شکل گرفت ،میتواند کمک کند تا از ساختارهای زمانی منسوخ برای یادگیری رهایی پیدا کرد .در این راستا،
والدین ،مدیران ،قانونگذاران و متخصصان بهداشت باید راهحلهای زمانی جدید را بررسی کنند (.)Siegel, 2020
بهعنوانمثال ،مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در دستورالعملهای بازگشایی مدارس ،هم ورود  /ترک تحصیل
و هم ساعات منعطف را توصیه کنند.
از سویی دیگر ،تغییر به سمت آموزش دانشآموز محور ما را ملزم به تغییر نقش معلم کالس میکند .باتوجهبه اینکه
اطالعات (دادهها) بهراحتی از طریق تلفنهای هوشمند و صفحهنمایش رایانه در دسترس هستند ،آموزش باید از
انتقال دادهها به کسب مهارتها ،از جمله توانایی تفکر منطقی ،انعطافپذیری ،تحقیق سریع و کارآمد و غیره تغییر
کند .ازآنجاییکه معلمان به سمت ارائهدهنده منابع و راهنمای یادگیری هدایتشده توسط دانشآموز تغییر میکنند
(باز قندی و همکاران ،)۱۳۹۸ ،آنها به روشهای جدیدی برای مشاهده دانشآموزان و یادگیری در مورد آنها نگاه
میکنند تا از تطابق منبع با دانشآموز اطمینان حاصل کنند
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از برنامههای درسی در حال استفاده خوب نیستند .نظرسنجی سازمان
تحقیق و توسعه مطالعات ملی ( )RAND Corporation’s national survey, 2018نشان میدهد که
مطالعات در ارتباط باکالسهای درس نشان میدهد که اکثر آنها دانشآموزان ،بهویژه دانشآموزان محروم را به
چالش نمیکشند و اکثریت قریب بهاتفاق معلمان درسهای خود را از منابع مختلف جمعآوری میکنند .پس از
ویروس کرونا ،با تمرکز بهتر بر استقالل دانشآموز و تأمین منابع مناسب ،میتوان آنچه را که آموزش میدهیم بهتر
تجزیهوتحلیل کنیم.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
پرسشها و چالشهای فوق ،به همراه موارد کلی و جزئی دیگری که قابلطرح هستند ،گویای آناند که پیش از آنکه
جریان تغییرات نهاد آموزشی و علم را به دنبال خود بکشاند ،باید به این مسائل اندیشید و برای آنها راهکاری پیدا
کرد .این مسئله ما را بر آن داشت که به کمک مطالعات صورتگرفته در حوزه نظام آموزشی این پرسشها را مطرح
کنیم .در این راستا ،محققان ،طراحان برنامه درسی ،معلمان و مؤسسات آموزشی باید با یکدیگر همکاری میکنند تا
سیستم آموزشی را متحول کنند .مؤسسات آموزشی باید برنامههای درسی را طراحی کنند ،استراتژیها و
تکنیکهای یادگیری را برای پس از کووید  ۱۹-آماده کنند و خود سیستم آموزشی را متحول کنند ( & Tadesse
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 استراتژیها و روشهای طراحی مدرسه برای بازیابی، پس از بیماری همهگیر ویروس کرونا.)Muluye, 2020
، دانشآموزان، اطمینان حاصل میکند که کودکان با بازگشایی مدارس به مدرسه بازمیگردند،یادگیری ازدسترفته
 یافتهها.)Tiruneh, 2020( والدین و معلمان را آماده میک نند و دسترسی به آموزش از راه دور را افزایش میدهند
نشان میدهند که سیستمهای آموزشی در دوران پسا کرونا نیازمند یک سیستم جامع آموزش معلمان است که
Zhu & Liu, ( بتواند معلمان فعلی و آینده را در برابر بحران شبیه به بیماری همهگیر ویروس کرونا حمایت کند
 میتوان گفت که نیاز به توسعه سیستمهای آموزشی که از توانمندسازی و توسعه معلمان، برایناساس.)2020
 بیشازپیش ضروری به نظر،حمایت کند و ظرفیت معلمان را برای حمایت حرفهای از دیگر ذینفعان فراهم کند
.میرسد
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا
در یادگیری آنالین در سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه
آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا در سال تحصیلی -۱۴۰۱
 ۱۴۰۰بود که از بین جامعه  ۱۴۴نفر بهصورت تصادفی بهعنوان نمونهی آماری انتخاب گردید .برای گردآوری
اطالعات از پرسشنامه درگیرسازی موکوندانی ( )2۰۱۹استفاده شد .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۰/۹2
به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی
شامل آزمون کالموگروف-اسمیرونوف ،و تیتکگروهی استفاده شد .یافتهها نشان داد که میزان درگیرسازی (رفتاری،
شناختی و عاطفی) دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلیسینا در دوره آنالین باالتر از حد متوسط است و
بیشترین درگیری به ترتیب ابتدا مربوط به درگیری رفتاری و سپس شناختی و عاطفی است .در نتیجه میتوان گفت
بستر آموزش آنالین دانشگاه بوعلیسینا برای درگیرسازی دانشجویان با دوره آنالین از شرایط قابل قبولی برخوردار
است.
واژگان کلیدی :درگیرسازی رفتاری ،درگیرسازی شناختی ،درگیرسازی عاطفی ،یادگیری آنالین
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بیان مسئله
برخالف آموزش سنتی ،آموزش و یادگیری آنالین در یک محیط مجازی از طریق اینترنت انجام میشود (Khan and

 )et al, 2017و مهمترین هدف محیطهای یادگیری ،فراهمآوردن فرصتهایی برای آموختن است بهطوری که منجر
به ایجاد یادگیری در یادگیرنده گردد .از عوامل مهم برای تحقق این هدف درگیرسازی یادگیرندگان است ( Nortvig

 )and et al, 2018زیرا یکی از عوامل تعیینکننده کیفیت و موفقیت یادگیرندگان در آموزش آنالین نیز محسوب
شده است ( .)Paulsen & McCormick, 2020دانشجویانی که درگیر یادگیری میشوند تمایل به انتخاب وظایف
چالشبرانگیز ،ابتکار عمل در یادگیری ،نشاندادن تالش و تمرکز شدید و ابراز احساسات مثبت از جمله اشتیاق،
خوشبینی ،کنجکاوی و عالقه در حین یادگیری دارند ( .)Groccia, 2018درگیرسازی بر نقش خودآگاهی در
مطالعه ،طراحی عقاید فراشناختی و خودنظمدهی تأکید میکند ( .)Green and et al, 2012درگیرسازی
یادگیرندگان بهعنوان یک شاخص چندبعدی شامل مؤلفههای رفتاری ،شناختی و عاطفی میباشد .منظور از
درگیرسازی رفتاری ،درگیری در وظیفه ،رفتار اجتماعی و فعالیتهای آموزشی ،برای دستیابی به نتایج مثبت
تحصیلی و جلوگیری از فرسایش حیاتی تلقی میشود .درگیرسازی عاطفی عبارت است واکنشهای مثبت و منفی
نسبت به معلمان ،همکالسیها ،و محیط یادگیری است .این نشاندهنده احساس تعلق و احساس همزادپنداری فرد
با مدرسه است ) (Travis, 2017و درگیرسازی شناختی ،سرمایهگذاری فرد در زمینه تحصیلی و انواع فرآیندهای
پردازش است که جهت یادگیری مورداستفاده قرار میدهند ( .)Berger, 2014درگیرسازی دانشجویان در آموزش
عالی در سالهای اخیر به طور فزایندهای به یک موضوع نگرانکننده تبدیل شده است .بهویژه با ثبتنام
یادگیرندگانی از سنین مختلف در دورههای آموزش آنالین دانشگاه ،مشکل درگیرسازی دانشجویان بیشتر میشود
( )Kahn, 2014زیرا میزان درگیرسازی دانشجو در یادگیری آنالین به دلیل عدم ارتباط حضوری کمتر از سیستمهای
آموزشی سنتی است .در یادگیری آنالین اغلب ،هیچ تعامل چهرهبهچهره بین دانشجویان و مربی رخ نمیدهد.
همچنین اندازهگیری درگیرسازی دانشجویان با استفاده از روشهای سنتی (مثال معیارهایی مانند حضور در کالس،
شرکت در بحثها و نمرات) دشوار است ( .)Hussain and et al ,2018در حقیقت مشکل اصلی دورههای آنالین،
احساس انزوای دانشآموزان است ( .)Lewis & Abdul-Hamid, 2006ازاینرو بررسی میزان درگیرسازی
یادگیرنده یک امر ضروری برای اطمینان از تعامل مکرر و رابطه نزدیک بین دوره و فراگیران است ( Leow & Neo,

 .)2013در پژوهشهای متعددی که در خصوص درگیرسازی در دورههای آموزش و یادگیری آنالین انجام شده نتایج
نشاندهنده نقش اساسی درگیرسازی یا دگیرندگان در موفقیت و رضایتمندی یادگیرندگان در دورههای یادگیری
آنالین است ،به طور مثال در پژوهش بالوران و همکاران )2۰2۱( ۱و چان و همکاران )2۰2۱( 2نتایج میدهد بین
رضایتمندی دانشجویان از دوره یادگیری آنالین در طی آموزشهای آنالین با میزان درگیرسازی دانشجویان رابطه
معنادار مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش داهلز و همکاران ،)2۰2۱(۳نشان داد بین قابلیت استفاده از سیستم آموزش
الکترونیکی بر درگیرسازی رفتاری و شناختی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد ،اما بین قابلیت استفاده از
1

.Baloran
. Chan and et al
3
. Dahleez and et al
2
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سیستم آموزش الکترونیکی و درگیرسازی عاطفی رابطه معنیدار نبود .در پژوهش محمد نهال و همکاران)2۰2۱(۴
نتایج بیانگر این است که هیجانات یادگیرندگان در آموزشهای آنالین بر سطح مشارکت و درگیرسازی آنها در دوره
تأثیرگذار است .در پژوهش کلی )2۰2۰(5نیز مشخص شد درگیرسازی یادگیرندگان به دوره آنالین نقش مهمی در
رضایتمندی یادگیرندگان دارد بهویژه زمانی که درگیرسازی از طریق فعالیتهای مشارکتی و همیارانه صورت گیرد.
نتایج پژوهش کرشنر و پپر )2۰2۰(۶نیز نشان داد درگیرسازی یادگیرندگان در دوره آنالین منجر به افزایش میزان
یادگیری و موفقیت دوره میشود .در مجموع نتایج این پژوهشها نشان میدهد هرچقدر میزان درگیرسازی
یادگیرندگان در این دورهها افزایش یابد میزان رضایتمندی از دوره و موفقیت تحصیلی یادگیرندگان نیز افزایش
مییابد؛ لذا ضرورت دارد تا مسئوالن آموزش و یادگیری بهویژه مدرسان از وضعیت درگیرسازی یادگیرندگان در
دورههای یادگیری آنالین شناخت حاصل نمایند تا بر اساس این شناخت ،برنامهریزی مناسبی برای دستیابی به
حداکثر میزان درگیرسازی یادگیرندگان از ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری صورت دهند .ازاینرو پژوهش حاضر با
هدف بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان در یادگیری آنالین انجام شد تا با شناخت از میزان این مؤلفه نسبت به
بهبود آن برنامهریزیهای الزم صورت گیرد.

سؤاالت پژوهش
وضعیت درگیرسازی شناختی دانشجویان در دوره آنالین چگونه است؟
وضعیت درگیرسازی عاطفی دانشجویان در دوره آنالین چگونه است؟
وضعیت درگیرسازی رفتاری دانشجویان در دوره آنالین چگونه است؟

روش
هدف پژوهش ،بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان در یادگیری آنالین است .روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی
و از منظر شیوه انجام از نوع توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته
علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا در سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱به تعداد  2۴۰نفر است .حجم نمونه آماری طبق
جدول گرجسی  -مورگان  ۱۴۴نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی است که بهصورت تصادفی انتخاب شدند.
همچنین جهت گردآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامه درگیرسازی موکوندانی ( )2۰۱۹استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی شامل آزمون
کالموگروف  -اسمیرونوف ،و تیتکگروهی استفاده شد.

. Mohammad Nehal and et al
.Keli
.Kirchner& Pepper
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4
5
6

یافتهها
جدول ( )1فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری موردمطالعه به لحاظ جنسیت و رشته تحصیلی:
فراوانی

درصد فراوانی

متغیر
مرد

16

11/1

زن

128

88/9

ترم  1و 2

69

47/9

ترم  3و 4

29

20/1

ترم  5و 6

32

22/2

ترم  7و 8

11

7/ 6

ترم  9و 10

3

2/1

جنس

ترم تحصیلی

بر اساس دادههای جدول ( )۱نمونه موردمطالعه شامل  ۱۶نفر ( )%۱۱/۱مرد و  ۱2۸نفر ( )%۸۸/۹زن هستند ۶۹ .نفر
( )%۴7/۹در ترم اول و دوم 2۹ ،نفر ( )%2۰/۱در ترم سوم و چهارم ۳2 ،نفر ( )%22/2در ترم پنجم و ششم ۱۱ ،نفر
( )%7/۶در ترم  7و  ۸و  ۳نفر ( )%2/۱در ترم  ۹و  ۱۰مشغول تحصیل هستند.

پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک:7
جدول ( )2نتیجه آزمون کالموگروف  -اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر

تعداد نمونه

مقدار Z

سطح معناداری

میزان درگیرسازی در دوره آنالین

144

0/976

0/297

میزان درگیری سازی رفتاری در دوره آنالین

144

0/928

0/355

میزان درگیری سازی شناختی در دوره آنالین

144

1/348

0/053

میزان درگیری سازی عاطفی در دوره آنالین

144

1/260

0/084

مؤلفهها

7

.Parametric statistical tests
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باتوجهبه نتایج آزمون کالموگروف  -اسمیرونوف در جدول ( ،)2سطح معناداری مقادیر  Zدر هریک از متغیرها
بزرگتر از  ۰/۰5میباشد ()p>۰/۰5؛ بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتری برای تحلیل سؤالهای پژوهش استفاده
کرد.

وضعیت درگیرسازی (رفتاری ،شناختی و عاطفی) دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلیسینا در دوره
آنالین چگونه است؟

جدول ( )3بررسی وضعیت درگیرسازی (رفتاری ،شناختی و عاطفی) دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در دوره آنالین با
استفاده از آزمون  tتک گروهی:
شاخص

میانگین

انحراف

متغیر

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

3/65

0/63

3

میانگین
8

مقدار

درجه

سطح

آماره t

آزادی

معناداری

12/45

143

میزان درگیرسازی رفتاری دانشجویان

**

0/0001

در دوره آنالین
میزان درگیرسازی شناختی دانشجویان
3/56

0/70

3

9/50

143

**

0/0001

در دوره آنالین
میزان درگیرسازی عاطفی دانشجویان
3/47

0/64

3

8/99

143

**

0/0001

در دوره آنالین
میزان درگیرسازی دانشجویان
3/56

0/59

3

11/46

143

**

0/0001

در دوره آنالین

طبق نتایج آزمون  tتکگروهی در جدول ( )۳میانگین درگیرسازی رفتاری دانشجویان در دوره آنالین  ۳/۶5با
انحراف معیار ۰/۶۳؛ میانگین درگیرسازی شناختی دانشجویان  ۳/5۶با انحراف معیار  ۰/7۰و میانگین درگیرسازی
عاطفی دانشجویان  ۳/۴7با انحراف معیار  ۰/۶۴به دست آمد .همچنین میانگین درگیرسازی دانشجویان در مجموع
در دوره آنالین  ۳/5۶با انحراف معیار  ۰/5۹به دست آمد که میانگینهای بهدستآمده از میانگین آماری ( )۳بزرگتر

- 8میانگین آماری هر گویه در مقیاس پرسشنامه درگیرسازی دانشجویان در آموزش آنالین و مولفه های آن  3است زیرا 1+2+3+4+5 =15 ÷5 =3

323

است و این تفاوت در سطح  ۰/۰۱معنادار است؛ زیرا ( )p<۰/۰۱بنابراین با  ۹۹درصد اطمینان میتوان گفت که
میزان درگیرسازی دانشجویان در بعد رفتاری ،شناختی ،و عاطفی و میانگین آنها در مجموع باالتر از حد متوسط
( )۳است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا در
یادگیری آنالین انجام شد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میزان درگیرسازی (رفتاری ،شناختی و عاطفی)
دانشجویان در دوره آنالین باالتر از حد متوسط است و بیشترین درگیری به ترتیب ابتدا مربوط به بعد رفتاری و
سپس شناختی و عاطفی است .این یافته با نتایج پژوهش کلی ()2۰2۰؛ بالوران ()2۰2۱؛ پنتارک و بورکلدر ()2۰۱7
و خو و همکاران ( )2۰2۰همسو است .یافتهی بهدستآمده از پژوهش حاضر با دیدگاه برخی از افراد مبنی بر اینکه
ورود یکباره دانشجویان به آموزش آنالین و عدم اختیار آنها در انتخاب این شکل از یاددهی  -یادگیری ،باعث
کاهش درگیرسازی یادگیرندگان با دوره از لحاظ شناختی ،عاطفی و رفتاری شده ،متفاوت درآمد .در واقع نتیجه این
پژوهش نشان داد درگیرسازی رفتاری ،شناختی و عاطفی دانشجویان رشتهی علوم تربیتی در آموزش آنالین دانشگاه
بوعلیسینا طی دوره کرونا متوسط به باال و در سطح قابلقبول است .یافتهی پژوهش میتواند نشان از این باشد که
زیرساختهای فنی و پداگوژی مورداستفاده در دوره آنالین دانشگاه بوعلی فراهمکننده شرایط موردنیاز برای
درگیرسازی شناختی ،عاطفی و رفتاری دانشجویان است .اگرچه در ابتدای کرونا و رویآوردن دانشگاهها همانند سایر
نظامهای آموزشی به کاربرد آموزشهای آنالین همراه با کاستیها و نبود آمادگیهای الزم بود ،اما بهمرور با آشنایی
بیشتر دانشجویان و اساتید با دورهی آنالین و شناخت و استفاده از فرصتها و قابلیتهای آن ،به نظر میرسد ارزش
و اهمیت آن برای مشارکتکنندگان دوره روشنتر شده که این امر میتواند در درگیرسازی یادگیرندگان تأثیرگذار
بوده باشد .از طرف دیگر معموال در دورههای آنالین به دالیل تبادل از راه دور و نبود ارتباطات حضوری و تعامالت
چهرهبهچهره ،فرصتهای یادگیری مشابه دورههای حضوری فراهم نیست ،اما قابلیتها و امکانات موجود در دوره
آنالین از لحاظ ارائه و دسترسی به محتوا و منابع ،شرکت در بحثهای گروهی بدون محدودیتهای مکانی و زمانی و
تعریف تکالیف و فعالیتهای همیارانه و مشارکتی و نیز تعامل همزمان و ناهمزمان امکانی را برای درگیرسازی
شناختی ،عاطفی و رفتاری دانشجویان فراهم میسازد.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی چالشها و فرصتهای آموزش مجازی در نظام آموزشوپرورش ایران است .با جستجو
درپایگاههای اطالعاتی تعداد  ۱۰مقاله مرتبط با هدف در دهه  ۹۰و در دو بخش «یافتههای توصیفی فراتحلیل» و
«ارزیابی کیفی مقالهها» به روش فراتحلیل بررسی و صورتبندی منظمی از آنها ارائه شده است .یافتههای توصیفی
با شاخصهای قالب مقالهها شامل سنخشناسی نویسندگان ،جنسیت نویسندگان و روش مطالعه و بخش ارزیابی
کیفیت مقالهها در سطوح رهبران و برنامهریزان ،معلمان دانشآموزان و خانوادهها دستهبندی و تحلیل شدند .نتایج
نشان داد بیشترین چالشها در محور فرهنگی  -اجتماعی و بیشترین فرصتها در محور مدیریتی است محور زیستی
 بدنی هم نیاز به توجه دارد.واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،چالشهای آموزش مجازی ،فرصتهای آموزش مجازی.
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بیان مسئله
دنیای امروز در تسخیر کامل فضای مجازی است (مردانی و سرمدی)۱۳۹7 ،در سال  2۰۰5یونسکو۱آموزش مجازی
را مؤثرترین روش یاددهی یادگیری معرفی کرد (بندر . )2۰2۰ 2،در شرایط ایجاد بحران ،مانند شیوع بیماری کرونا در
جهان و ایران تعطیلی طوالنیمدت مدارس ضرورت توجه به آموزشهای مجازی و الکترونیکی بیشازپیش احساس
میشود .سازمان بهداشت جهانی هم آموزش از راه دور را از بهترین راههای ادامه آموزش اعالم کرد (سلیمی)۱۳۹۹ ،؛
بنابراین آموزشوپرورش باید تغییرات ساختاری و دیجیتالی را سرلوحه و اولویت کاری خود قرار دهد این در حالی
است که آموزش مجازی در ایران تجربه کمی دارد .به گزارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ()۱۳۹۸آموزش عالی
و آموزشوپرورش در نیمسال دوم تحصیلی سال  ۱۳۹۸به دلیل همهگیری ویروس کرونا با شرایط دشواری روبهرو
شدند .باتوجهبه کاربرد اجتنابناپذیر آموزش مجازی در ادامه تحصیل دانشآموزان آگاهی از چالشها و فرصتهای
این نوع از آموزش در آموزشوپرورش ایران بر اساس مطالعات انجام شده در دهه اخیر مسئلهی این پژوهش است.

سؤال پژوهش
بر اساس مطالعات انجام شده در دههی اخیر ( )۹۰چالشها و فرصتهای آموزش مجازی در ایران کداماند؟

چارچوب نظری
آموزش مجازی ،به شکلهایی از یاددهی  -یادگیری اطالق میشود که در اجرا و پشتیبانی به شیوهی الکترونیکی
است و با هدف ساخت دانش مرتبط با تجربهی فردی پیش میرود .فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،چه بهصورت
شبکهای و چه غیرشبکهای رسانه تسهیل آموزش مجازی تلقی میشود (توانگریان و همکاران.)2۰۰۴ ،
بر اساس مبانی نظری موجود اینفوگرافیک شماره  ۱محورهای شاخص در شناسایی چالشها و فرصتهای آموزش
مجازی را نشان میدهد.

1

. UNESCO
. Bender

2
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شکل شماره  :1اینفوگرافیک محورهای مورد بررسی در سطوح مختلف

روش پژوهش
این مطالعه به روش فراتحلیل کیفی انجام شد .جامعه آماری مقالههایی در نظر گرفته شد که در دهه  ۹۰شمسی در
ایران در پایگاههای اطالعاتی  SID, Civilica, iranjournals,roshdmag, elmnetو  magiranبه موضوع
چالشها و فرصتهای آموزش مجازی پرداختند .برای جستوجو از کلید واژههای «فضای مجازی ،فرصتها و
چالشها» استفاده گردید .حاصل تعداد  ۳۰مقاله به دست آمد .از این تعداد برخی ارتباط کمی با هدف پژوهش
داشتند و برخی نیز با مقالههای دیگر همپوشانی داشتند .در نتیجه تعداد  ۱۰مقاله مرتبط با هدف مطابق جدول
شماره  ۱انتخاب و بررسی گردید.
جدول شماره  :1مشخصات مقاالت مورد بررسی
ردیف

نویسنده/گان و سال انتشار

عنوان پژوهش

1

سلیمی ،فردین ()1399

نقش کرونا در آموزش مجازی با تاکید بر فرصتها و چالشها

2

سپندار ،صدرزاده ()1399

چالشها و فرصتهای فضای مجازی از دیدگاه معلمان در آموزش دانشآموزان

3

عبادی ،حجازی ،حکیمزاده ()1399

4

اکبری ،نجفی ،نیکپور ()1399

چالشها و فرصتهای آموزش مجازی

5

رضایی ،موسوی ()1399

چالشها و فرصتهای آموزش الکترونیکی در عصر بحران کووید 19

6

مردانی ،سرمدی ()1397

فرصتها و چالشهای تربیت اسالمی در فضای مجازی

دوره ابتدایی
تجربههای زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصتها و چالشهای تدریس در
شبکه مجازی دانشآموزان (شاد) :یک مطالعه پدیدارشناسی
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7

دوستی ،معدنیپور ،بیگدلو ()1397
فرید،

8

عبادیکوهسار،

فرصتها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی و راهکارهای مقابله با تهدیدها
بررسی چالشها و فرصتهای آموزش مجازی در عرصه تعلیموتربیت

محمدزاده

()1394
9

چراغ مالیی ،کدیور ،صرامی ()1393

استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در آموزش :فرصتها و چالشها

10

شاهبیگی ،نظری ()1390

آموزش مجازی :مزایا و محدودیتها

یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش یافتههای توصیفی و تحلیل یافتهها بیان میشود .در بخش یافتههای توصیفی،
گزارش آماری از نویسندگان و مقالهها ارائه شده است .در ادامه ،مقالهها از جنبهی محتوا تحلیل شده و در نهایت به
جمعبندی یافتههای توصیفی و تحلیلی پرداخته خواهد شد.
یافتههای توصیفی
قالب مقالهها:

جدول  2توزیع فراوانی قالب مقالهها را نشان میدهد.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی قالب مقالهها
قالب

علمی  -پژوهشی

علمی  -ترویجی

علمی  -تخصصی

کنفرانسی

فراوانی

5

0

0

5

درصد فراوانی

%50

0

0

%50

بازه زمانی

جدول شماره  ۳توزیع تاریخ چاپ یا ارائه مقالهها را بین  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹نشان میدهد.
جدول شماره  :3توزیع فراوانی سال انتشار مقالهها
سال

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

فراوانی

1

-

-

1

1

-

-

2

-

5

10

درصد

%10

-

-

%10

%10

-

-

%20

-

%50

100

فراوانی
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سنخشناسی و جنسیت نویسندگان
جدول  ۴سنخشناسی نویسندگان را نشان میدهد.
جدول شماره  :4توزیع بسامد نویسندگان بر اساس جنسیت ،مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی
جنسیت

مدرک تحصیلی

زن

مرد

13

12

مرتبه علمی

دانشجو

کارشناس

دانش

کارشناسی.

ی

جو

9

2

ارشد

دانشجو

دکترا

معلم

دکتری

هیئت

دانشجو

سایر

علمی

ارش
د

بسامد

0

2

3

9

0

6

12

7

یافتههای حاصل از ارزیابی کیفیت مقالهها :چالشها و فرصتهای آموزش مجازی در سطوح چهارگانه

بر اساس دادههای بهدستآمده نویسندگان محورهای فرهنگی اجتماعی و زیستی  -بدنی در سطح رهبران و مدیران
آموزشی چالشی را معرفی نکردند بلکه بیشترین چالشها به ترتیب در محورهای مدیریت ،تکنولوژی و اقتصادی قرار
دارد و معلمان و دانشآموزان در همه محورها با چالش مواجه هستند .خانوادهها به جز در محور زیستی  -بدنی در
دیگر محورها با چالش مواجه هستند .در محورهای اقتصادی و زیستی  -بدنی در سطح رهبران و مدیران آموزشی
چالشی معرفی نشد .در بخش فرصتها ،برای دانشآموزان فرصتهای متنوعی در تمام سطوح و برای معلمان در
همهی محورها به جز زیستی  -بدنی فرصتهایی ایجاد شد.
برای نمونه چالشها و فرصتها در سطح معلمان درجدولهای  5و  ۶نشاندادهشده است.

جدول شماره  :5چالشهای آموزش مجازی در سطح معلمان
مقولهها

محورها

 .1اتمام سرفصلها -2.استعدادها .3.ارتباط با دانشآموزان  .4بخشنامهها .5راستیآزمایی آزمونها .6عدم مشاهده رشد و

مدیریت

شکوفایی دانشآموزان  .-7کنترل دانشآموزان  .8دشواری سنجش یادگیری  .9استفاده بیرویه از مطالب دیگران.-10.
ضعف پژوهشی
 .1شبیهسازی -2.زمان  .3نرمافزارها  .4سرعت اینترنت  .5تدریس عملی .6سرعت انتقال محتوا

فناوری
اطالعات
فرهنگی

-

 .1سوءاستفاده از تدریسهای برخط .2.نبود ارتباط مفید با دانشآموزان .3.به سخره گرفته شدن اشتباهات .5.افزایش

اجتماعی

ساعت کار ( 24ساعت) .-6.بازخوردهای شیوه تدریس ..7گسترش بیاعتمادی در جامعه

اقتصادی

.1هزینه اینترنت .2حجم باالی اینترنت مصرفی .3.هزینهبری آسیبدیدن تجهیزات

زیستی  -بدنی

 .1مشکالت جسمی  .-2افت انگیزش
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جدول شماره  ::6فرصتهای آموزش مجازی در سطح معلمان
مقولهها

محورها

 .1هم آموزی  .2روشهای متنوع ارائه محتوا  .3خالقیت در ارزشیابی  .4بررسی تکالیف فردفرد

مدیریت

 .1افزایش سطح دانش تولید محتوا  .2تولید آزمونهای آنالین .-3،دسترسی به عملکرد فردی دانشآموزان

فناوری
اطالعات
-

فرهنگی

 .1نمود وسیع فعالیتهای معلم  .2تعامل  .3اشتراک تجارب

اجتماعی
اقتصادی

 .1صرفهجویی کاغذ  .2صرفهجویی هزینههای رفتوآمد

زیستی  -بدنی

-

جدولهای  7و  ۸نتایج بهدستآمده از بررسی چالشها و فرصتهای آموزش مجازی را در سطوح مختلف بر اساس
فراوانی محورها نشان میدهد.
جدول شماره :7چالشهای آموزش مجازی در سطوح مختلف بر اساس فراوانی محورها
سطح

بررسی

چالشها

مدیران

محورها
مدیریتی

و

9

فناوری(تکنولوژی)

فرهنگی

اطالعات

اجتماعی

5

0

اقتصادی

2

زیستی  -بدنی

0

آموزشی

0

رهبران
آموزشی

جمع

معلمان

10

6

7

3

2

0

دانشآموزان

0

3

10

2

3

17

والدین

4

3

5

1

0

0

جمع

23

17

22

8

5

17

92

درصد

%25

%18.4

%24

%8.7

%5.4

%18.5

%100
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جدول شماره :8فرصتهای آموزش مجازی در سطوح مختلف بر اساس فراوانی محورها
سطح بررسی فرصتها

محورها
مدیریتی

فناوری

فرهنگی

اطالعات

اجتماعی

اقتصادی

زیستی

 -آموزشی

بدنی

مدیرانورهبرانآموزشی 8

4

1

0

0

0

معلمان

4

3

3

2

0

0

دانشآموزان

0

4

3

2

2

8

خانواده

4

2

3

2

0

0

جمع

20

13

10

6

2

8

59

درصد

%

%22

%16.95

%10.2

%3.39

%13.56

%100

جمع

33.9

نتیجهگیری
نتایج تحلیل یافتهها نشان میدهد بیشترین چالش آموزش مجازی در نظام آموزشوپرورش ایران در زمینه فرهنگی
 اجتماعی است باتوجهبه چالشهای متنوع ،به نظر میرسد در دهه  ۹۰آموزشوپرورش نتوانسته است بسترفرهنگی اجتماعی مناسبی برای بهرهمندی از آموزش مجازی ایجاد کند .این در حالی است که پژوهشگران و
صاحبنظران مانند بوردیو ( )۱۳۸۰با ارائه نظریه بازتولید فرهنگی بر نقش فرهنگ در آموزشوپرورش تأکید داشته و
سعی دارد رابطه بین آنچه او سرمایه فرهنگی میخواند با موفقیت تحصیلی بیان کند .در همین باره نقیبی ()۱۳۸2
معتقد است آموزشوپرورش در قبال عناصر فرهنگی باید با مطالعه ،تدبیر و بخردانه برخورد کند بیتأمل مفتون
نشود و به پیامدها و نتایج آن باتوجهبه فلسفه و فرهنگ جامعه و نیز تغییرات سریع تکنولوژی بیندیشد.
همچنین بر اساس یافتهها بیشترین فرصتها مربوط به محور مدیریتی است .به نظر میرسد با وجود امکانات
بالقوهای که آموزش مجازی در محورهای مختلف دارد اما در ایران در دهه  ۹۰بهرهمندی مناسبی از آن نشده است
همچنین با وجود اهمیت مسائل زیستی  -بدنی در برنامهریزیها به این محور توجه کافی نشده است.
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پیشنهاد
پیشنهاد میشود در آینده:
 پژوهشهایی برای شناسایی راهکارهایی در زمینه رفع مشکالت فرهنگی و متناسب با شرایط اجتماعی و تقویتفرصتهای بالقوه در آموزش مجازی انجام گیرد.
 به فراتحلیل مطالعات دوره کرونا و همچنین بازههای زمانی دیگر پرداخته شود. -موضوع پژوهش با کلیدواژههای مرتبط دیگر و پایگاههای اطالعاتی بیشتری دنبال شود.

منابع
اکبری ،علی ،ایرج و نجفی آذرخوارانی ،محمدمهدی و نیکپور ،علیاصغر ( ،)۱۳۹۹چالشها و فرصتهای آموزش مجازی،
اولین همایش ملی آموزشهای مجازی در حوزه آموزشوپرورش.
بوردیو ،پیر ( .)۱۳۸۰نظریه کنش ،دالیل عملی و انتخاب عقالنی .ترجمه :مرتضی مردیها .تهران :نقش و نگار.
چراغ مالیی ،لیال؛ کدیور ،پروین؛ صرامی ،غالم رضا ( ،)۱۳۹۳استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در آموزش ،اندیشههای
نوین تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
دوستی ،زهره؛ معدنیپور ،مسعود ،بیگدلو ،فاطمه ( .)۱۳۹7فرصتها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی و راهکارهای مقابله با
تهدید ،چهارمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بینالمللی تحول و نوآوری در علومانسانی.
رضایی ،فهیمه؛ موسوی ،خدیجه ( .)۱۳۹۹چالشها و فرصتهای آموزش الکترونیکی در عصر بحران ،۱۹-COVIDپنجمین
کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزشوپرورش.
سپندار ،محدثه؛ صدرزاده ،سمیرا ( .)۱۳۹۹چالشها و فرصتهای فضای مجازی از دیدگاه معلمان در آموزش دانشآموزان دوره
ابتدایی ،هفتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی.
سلیمی ،سمانه؛ فردین ،محمد علی ( )۱۳۹۹نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی با تاکید بر فرصتها و چالشها ،دوره
فصلنامه علمی  -پژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (.)۸
شاهبیگی ،فرزانه؛ نظری ،سمانه ( .)۱۳۹۰آموزش :مزایا و محدودیتها ،دوره  ۶مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی یزد.
فرید ،سهیل؛ عبادی ک وساره ،پویا؛ محمد زاده گوگ تپه ،رضا؛ پیران ،فرشید ( .)۱۳۹۴بررسی چالشها و فرصتهای فضای
مجازی در عرصه تعلیموتربیت ،دومین کنفرانس بینالمللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی.
مردانی ،مریم؛ سرمدی ،محمدرضا ( .)۱۳۹7فرصتها و چالشهای تربیت رسمی در فضای مجازی ،نهمین همایش انجمن
فلسفه تعلیموتربیت ایران.
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.۶  شماره. مجموعه مقاالت علومانسانی. اهمیت فرهنگ در آموزشوپرورش.)۱۳۸2(  هدایتاهلل،نقیبی
 نکتههای اساسی در حفظ کیفیت آموزشی دانشگاههای کشور در شرایط مقابله با.)۱۳۹۹(  تحقیقات و فناوری،وزارت علوم
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چالشهای آموزش عالی مربوط به آموزش الکترونیکی در کشورهای درحالتوسعه در
طول شیوعCOVID-19
جالل خدایاری
دکتری فلسفه دین ،دانشگاه ریچویل امریکا -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
jalalkhodayari@gmail.com

چکیده
همهگیری کووید  ۱۹-بسیاری از مسائل مهم را در همه جنبهها مانند اقتصاد ،محیطزیست ،سالمت و شیوه زندگی
به دنبال داشت ،اما مردم همیشه سعی میکنند در شرایط مختلف پاسخی برای بحران پیدا کنند .آموزش
الکترونیکی بهعنوان پاسخی مفصل با هدف ادامه تحصیل در طول همهگیری کووید  ۱۹-تعریف میشود .به نظر
میرسد کشورهای توسعهیافته زیر ساختهای تکنولوژیکی خود را برای انتقال از آموزش حضوری به آموزش
دیجیتال ایجاد کرده و تنظیم کردهاند .در مقابل ،کشورهای درحالتوسعه آمادگی کاملی برای این گذار ندارند .اصول
تکنولوژیکی و عملی نادرست و ناقص باعث ایجاد مشکل برای همه دانشجویان ،اساتید و سایر افراد درگیر شده است؛
بنابراین ،ما چالشهای ناشی از آموزش الکترونیکی در زمان شیوع کووید  ۱۹ -را در بخشهای مختلف آموزش عالی
با تمرکز بر کشورهای توسعهنیافته بررسی کردیم.
واژگان کلیدی :یادگیری ،COVID- 19 ،کشورهای درحالتوسعه.
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بیان مسئله
همهگیری جدید کووید  ۱۹-بحرانی جهانی را به وجود آورد که همه جنبههای زندگی انسان را تحتتأثیر قرارداد.
طی حدود چند ماه ،بیش از شور در سراسر جهان مجبور شدند از نظر اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و بالینی با
بیماری همهگیر کنار بیایند ()Aloysius et al. 2020؛ (قلی پور و همکاران2۰2۱ ،؛ قلی پور و همکاران،)2۰2۰ ،
این اثرات میتواند به طور مستقیم با بیماری همهگیر مانند افزایش تولید زبالههای پزشکی (کالنتری و همکاران،
 )2۰2۱یا غیرمستقیم با پیامدهای همهگیری در تغییر شیوه زندگی شهروندان مانند کاهش بازیافت زباله مرتبط
باشد (یوسفی و همکاران )2۰2۱ ،برای کاهش انتقال بیماری ،بسیاری از مشاغل تعلیق یا تعطیل شدهاند.
سیستمهای ارائه خدمات بودجه بیشتری دریافت کردهاند و مؤسساتی که آموزش سنتی یا حضوری ارائه میدهند
بسته شدهاند و مجبور به مهاجرت به آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور شدهاند (2020 ;Mishra et al. 2020

 )Gustafson. 2020 ; Favale et al. Donthu. and.2020همهگیری کووید  ۱۹-منجر به استفاده از
دستورالعملهای خاص برای بسیاری از فعالیتها در جامعه مانند آموزش ،تجارت و خدمات شهری شده است
(ترکاشوند و همکاران .)2۰2۱ ،آموزش الکترونیکی بهعنوان یک روش آموزشی انعطافپذیر ،تعاملی ،خودگام و
پیچیده تعریف میشود که روشهای آموزشی را با استفاده از طیف گستردهای از سیستمعاملها معرفی میکند .پس
از گسترش کووید  ،۱۹-دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دو گزینه برای مهاجرت به آموزش الکترونیکی داشتند.
اولین گزینه خرید یا استفاده از بسترهای دیگر بود و دانشگاهها مجبور بودند سیستمعاملهای آموزش از راه دور
فعلی را ادغام کنند .گزینه دیگر این بود که دانشگاهها بسترهای خود را ایجاد یا استفاده کنند ( Adedoyin and

 )Soykan, 2020صرفنظر از روش منتخب انتقال از آموزش سنتی به آموزش از راه دور ،آموزش الکترونیکی
میتواند مزایایی را به همراه داشته باشد ،بهویژه برای برنامههای آینده توسعه آموزش از راه دور .برای مثال ،با
راهاندازی یک پلت فرم دیجیتالی جامع ،دانشگاهها برای شرایط اضطراری و بحرانهای بهداشتی آماده میشوند.
عالوه بر این ،آنها میتوانند تعداد زیادی نوآوری ایجاد کنند که تأثیرات مثبت قابلتوجهی بر آموزشوپرورش دارد
(  (Brem et al, 2020جالب اینجاست که در طول تعطیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ،ترافیک اینترنتی
مورداستفاده در سیستمهای آموزش الکترونیکی بهعنوان راهی بهروز برای شناسایی دانشآموزان و افراد حاشیهای یا
نیازمند برای حمایت مالی و اجتماعی بیشتر مورداستفاده قرار گرفت )(Adedoyin and Soykan; 2020

روش(های) پژوهش
این مقاله با مرور مقاالت منتشر شده مربوط به سازمانهای دانشگاهی در دوران کووید  ۱۹-و پیامدهای آن بر
آموزش الکترونیکی انجام شد .بدین منظور سه مرحله متوالی به شرح زیر انجام شد.
 .۱جست وجوی کلمات کلیدی
 .2معیارهای واجد شرایط بودن
 .۳انتخاب مطالعه
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الف) چالشهای پیش روی دانشجویان آموزش عالی
 -1چالش اتصال سریع و ایمن به اینترنت
تخمین زده میشود که شیوع کووید  ۱۹-تعداد زیادی از دانشجویان را در خانههای خود محدود کرده است .در این
شرایط ،دانشجویان باید در کالسهای خود در بسترهای مختلف و با استفاده از آموزش دیجیتال شرکت کنند .یکی
از ملزومات اصلی آموزش از راه دور ،اتصال سریع و ایمن به اینترنت است .دورههای آنالین ممکن است به دلیل
اتصال ضعیف به اینترنت به طور کامل یا تا حدی برای دانشجویان کشورهای درحالتوسعه غیرقابلدسترسی باشد و
هم چنین در بسیاری از موارد ممک ن است دانشجویان از سیستم خارج شوند ()Sangster et al, 2020و ( Diab

 )and Elgahsh, 2020در کشورهای درحالتوسعه ،تعدادی از دانشجویان بهویژه کسانی که در مناطق روستایی و
محروم زندگی میکنند به اینترنت کافی و کارآمد دسترسی ندارند که مشکالت متعددی در تحصیل آنها ایجاد
میکند .بیش از  ۳۰درصد از دانشجویان از ضعف اتصال به اینترنت شکایت کردند .همه این مشکالت منجر به
افسردگی ،استرس و اضطراب در  ٪۴2از دانشجویان شد ) (Kapasia et al. 2020بر اساس دیدگاه دانشجویان در
هند 77 ،از دانشجویان موردمطالعه اشاره کردند که مشکالت اصلی آنها در شرکت در امتحانات آنالین اتصال به
اینترنت بود ( )Bisht et al . 2020عدم دسترسی به فناوریهای بهروز شده نیز میتواند باعث ناراحتی روانی شود.
ثابت شده است ک ه خطر استرس روانی ناشی از نابرابری در دانشجویان فقیر تقریبا زیاد استJiang and ( .

 )Review, 2020بهعنوانمثال ۶۳ ،درصد از دانشجویان پرستاری در نپال به دلیل مشکالتی که در کالسهای
آنالین به وجود آمد احساس اضطراب کردند)Subedi et al, 2020( .

 -2چالش مطالعه و انجام تحقیقات
مطالعه و انجام تحقیقات در خانه از دیگر مسائل چالشبرانگیز دانشجویان ،بهویژه برای کسانی است که کار میکنند.
محیط خانه محل مناسبی برای آموزش نیست زیرا دانشآموزان ممکن است حواسشان به دیگر اعضای خانواده پرت
شود .بهعنوانمثال ،در زمان گفتوگو ،امتحان ،تکلیف خانه یا سایر فعالیتهای آموزشی ،ممکن است دانشجویان
حواسشان پرت شود و نتوانند به مهلت تعیین شده خود عمل کنند ()Sangster et al, 2020

 -3چالش عدم تعامل اساتید با دانشجویان
عدم تعامل با اساتید و دانشجویان دیگر مشکالت عمده دیگری است .بر اساس نتایج یک مطالعه انجام شده در ایران،
دانشجویان پزشکی عدم تعامل اساتید را یک چالش مهم در زمان شیوع کووید ۱۹-عنوان کردند (افشاری و
همکاران )2۰2۰ ،برخی از عدم تعامل با اساتید و دانشجویان به عنوان یاد گیرندگان لمسی طبقهبندی میشوند که
برای درک محتوای پیچیده آموزش داده شده به صورت دیجیتالی ،نیاز به گفت وگو حضوری با اساتید خود دارند.

 -4چالش شایستگی دیجیتالی
شایستگی دیجیتالی که بهعنوان مهارتها ،نگرشها و دانش موردنیاز برای شرکت در کالسهای دیجیتالی تعریف
میشود ،یکی دیگر از چالشهای مهم آموزش از راه دور است ) (Ferrari, ۳)2013در یادگیری سنتی ،دانشجویان
توسط سرپرستان ،استادان و همکاران تحقیق تحت نظارت قرار میگیرند ،اما در کالسهای طوالنیمدت آموزش
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الکترونیکی ،ممکن است دانشجویان ناامید شوند و از حضور در کالس خودداری کنند؛ بنابراین ،آنها باید انگیزه
زیادی برای ادامه این نوع آموزش برای مدت طوالنی داشته باشند ((Diab and Elgahsh, 02020

ب) چالشهای پیش روی اساتید
اساتید وظایف گستردهای از جمله تحقیق ،تدریس ،ارزیابی دانشجویان و همچنین راهنمایی و نظارت بر دانشجویان
کارشناسی ارشد و کارشناسی را بر عهده دارند .مسائل مربوط به آموزش الکترونیکی برای مربیان مختص کشورهای
درحالتوسعه نیست .بااینوجود ،باتوجهبه این که این روش آموزشی بهتازگی در این کشورها راهاندازی شده است،
ممکن است با مشکالت جدیدتری مواجه شوند که قبال با آنها مواجه نشده بودند.
 -۱راهاندازی یک روش آموزشی جدید ،حجم کاری قابلتوجهی را برای اساتید ایجاد میکند بر اساس پاسخهای
اساتید از طریق اینترنت ۳۰ ،درصد از اساتید به دلیل افزایش حجم کار در زمان شیوع کووید  ۱۹-دچار استرس
روانی شدهاند .عالوه بر این 7۰ ،درصد از آنها افزایش حجم کار را تجربه کردهاند)(Chang and Fang, 2020

 -2بسیاری از اساتید کشورهای درحالتوسعه در تبدیل دانش خود به محتوای مجازی بیتجربه هستند .روش
یادگیری الکترونیکی به چندین ساعت تفکر نیاز دارد تا دریابید چگونه میتوان یک مفهوم را در قالب آموزش مجازی
آموزش داد .عالوه بر این ،انگیزه دادن به دانشجویان کار دشواری است و اساتید باید به روشهایی بیندیشند تا
فراگیران را تشویق به رعایت زمانبندی تکالیف خود کنند)(Alqahtani and Rajkhan, 2020

 -۳یکی دیگر از چالشهای مهم اساتید مشکل ارزشیابی است .درحالیکه انواع مختلفی از روشهای ارزیابی از جمله
پرسش چندگزینهای ،پاسخ ساخته شده ،تکمیل جمله ،قالبهای مبتنی بر عملکرد ،پاسخ کوتاه ،تطبیق و سایر
روشهای مشابه وجود دارد ،هیچ ضمانت قطعی برای جلوگیری از تقلب در هیچ یک از روشهای ارزیابی وجود
نخواهد داشت .در طول همهگیری کووید  ،۱۹-به دلیل تعطیلی مؤسسات آموزشی ،تعامل پیشرونده بین اساتید و
دانشجویان متوقف شده است که منجر به روند ناقص انتقال و بهاشتراکگذاری دانش شده است .این امر میتواند
برای اساتید و دانشجویان مضر باشد )(Lambert and Pedagogy, 2020

ج) چالشهای سیاستگذاران آموزشی و مدیران استراتژیک
واضح است که ایجاد یک سیستم آموزشی جدید فرآیندی زمانبر و هزینهبر است .مدیران مؤسسات آموزشی باید در
مورد محدودیت های اخالقی ،ساختاری ،اجتماعی و رفتاری روش یادگیری جدید هوشیار باشند .متأسفانه ،تعداد
کمی از زیرساختهای فنی و اساسی مناسب در دانشگاههای کشورهای درحالتوسعه وجود دارد و تنها برخی از آنها
در زمینه آموزش مجازی قبل از شیوع کووید  ۱۹-تجربهآموزش مجازی را دارند.
اکثر دانشگاهها بسترهای آموزش الکترونیکی خود را درست پس از همهگیری ایجاد کردند و این بسترها بر اساس
محدودیتهای احتمالی فرهنگی ،اجتماعی ،ساختاری و اقتصادی که با شیوع کووید  ،۱۹-فاصلهگذاری اجتماعی و
قوانین قرنطینه بوجود آمد ،تعدیل نشدهاند ( )Settersten Jr et al, 2020این امر برای سیاست گذاران بسیار
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مشکل ساز بوده و آنها دائما از دانشجویان ،اساتید ،کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات و سایر گروههای درگیر
شکایات دریافت میکنن .مشکل اصلی مدیران و سیاستگذاران ،سازماندهی یک برنامه آموزشی جامع برای دستیابی
به اهداف اصلی آموزش است .دانشگاهها و موسسات قبال بر اساس آموزش سنتی اداره میشدند ،و اکنون آنها باید
انتقال به یادگیری دیجیتالی را تجربه کنند( .)Adedoyin and Soykan, 2020در بسترهای جدیدتر ،روشهایی
که دانشجویان اطالعات علمی را دریافت میکنند و از آنها استفاده میکنند به طور قابل توجهی تغییر کرده است.

د) چالشهای کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات قلب آموزش دیجیتال در دانشگاهها است .کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات باید از
نظر فنی و عملی هم از اساتید و هم از دانشجویان پشتیبانی کنند و همچنین گزارشهایی را به رؤسای دانشکدهها و
دانشگاهها ارائه دهند .با ظهور کووید  ،۱۹-حجم کار متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات و بهویژه فناوری
اطالعات افزایشیافته است .پلتفرمهای تازه تنظیم شده در بسیاری از موارد نیاز به ،بهروزرسانی یا تعمیر دارند که
این امر باعث افزایش بار و بار متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات میشود .تقریبا همه دانشگاههایی که بسترهای
آموزش الکترونیکی ندارند مجبور به ارائه یا خرید آن بودند .کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات وسایل ارتباطی
بین دانشگاهها و ارائهدهندگان این بسترها هستند و آنها باید تعدادی تماس بگیرند تا بستری بهتر و سازگار برای
دانشگاهها بیابند.

ه) چالشهای خانوادهها
 .1پذیرش نقش آموزشی فرزندان
در دوران کووید  ۱۹-والدین نقشی بیش از والد بودن دارند .کرونا آنها را مسئول مستقیم آموزشوپرورش
فرزندانشان هم کرده است .هرچقدر اساتید در دسترس باشند و پیگیر وضعیت آموزشی دانشجویان (که متأسفانه در
همه سطوح اینگونه نیست) باز هم کسانی که ارتباط مؤثر چهرهبهچهره با دانشجو را دارند والدین هستند .از سوی
دیگر عمال مشاوره و بحثهای تربیتی ک ه بیش از آموزش به حضور وابسته است نیز تعطیل شده است و آنچه در
فضای مجازی در این حوزهها انجام میشود کمتر مورد استقبال خانوادهها و دانشجویان است .شاید تاکید زیاد بر
آموزش این روزها چالشهایش را به رخ میکشد؛ سرمایهگذاری کمی که در حوزههای پرورشی و تقویت مهارتهای
شخصی دانشجویان مثل تابآوری و اعتمادبهنفس و حل مسئله و ...شده است این روزها ما را با دانشجویان در
معرض آسیب فراوان قرار داده است .متأسفانه هیچ پدر و مادری مگر کسانی که استاد بودند ،در این شرایط تجربه
قبلی از این میزان مداخله در آموزش فرزندانشان را نداشتند و به آن وارد نیستند .بههرحال چالش اصلی این است
که پدر و مادر این روزها بیش ترین بار آموزشی فرزندان را به عهده گرفتهاند و سختگیریها و سهلگیریهای آنها
ممکن است چالش یا فشار روانی درون خانوادگی ایجاد کند.
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 .2پذیرش نقش روانشناس آموزشی
در دوران کووید  ۱۹-فرزندان به دلیل غیرحضوری شدن آموزشها دچار استرس و نوعی اندوه هستند و ممکن است
خشم یا پرخاشگری فیزیکی و روانی والدین آن را تشدید کند .بهسازی محیط خانه و افزایش روابط مطلوب درون
خانوادگی مهمترین راهکار توصیه شده به والدین است که با تمهیداتی روانشناسی قابلاجرا است.

 .3اصل پذیرش
باید گفت ما یک اصل در روانشناسی داریم به اسم پذیرش .یعنی این که بپذیریم در چه شرایطی زندگی میکنیم،
از کجا باید شروع کنیم و به کجا باید برویم .چه بگوییم و چگونه رفتار کنیم و در این چارچوب هدایت شده که
کووید  ۱۹-بر ما تحمیل کرده است ،مسائل را بپذیریم .این یک واقعیت است که تعامل اجتماعی با کووید ۱۹-
محدود است .باید بر اساس این پذیرش برنامهریزی و عمل کنیم .حال در این پروسه سازمان آموزش عالی فرآیند
یادگیری است و غیرحضوری است و اساتید ناچارند به همین شکل آموزش دهند .قطعا مشکالتی وجود دارد اما ناظر
به آن فرآیندی که بیان شد خانوادهها میتواند آگاهانه و با انعطافپذیری بیشتر واکنش نشان دهند .حال چه در
مقام والد و چه در مقام دانشجو.

 .4موقعیت سنجی در خانواده
باید والدین بدانند چه واکنشی را در چه زمانی داشته باشند و این واقعیت را ببینند که فرزندان در محرومیت از هم
کالسی و استاد مشغول یادگیری هستند و نکته اینجاست که فقط یادگیری مؤثر نیست؛ فرزندان وقتی با گروه
همساالن ارتباط داشتند ،بخشی از نیازهای رفتاری و شناختیشان پوشش پیدا میکرد و در حال حاضر خأل آن
وجود دارد .باید والدین راهحلهای برونرفت از چالش با فرزندانشان را بیاموزند و برای آنوقت بگذارند.

 .5آموزش و مشاوره دیدن والدین
به نظر میآید در دوران کووید  ۱۹-بیش از همه خانوادهها هستند که به مشاوره نیاز دارند .خصوصا االن که کووید -
 ۱۹مانند یک جنگ اتفاق افتاده است .جنگی خاموش که یک عده در آن فوت میشوند و در سوی دیگر تلفات
روحی و روانی داریم .شاید بعد از کووید  ۱۹-بیش از همه با نوعی افسردگی و تضاد و تعارضات و نوعی هیجانات در
جوامع روبهرو شویم که خروجی این است که رفتار بر اساس اصولی که انتظار داریم رخ نداده است و متأسفانه با
افرادی مواجه هستیم که چالشهای فکری دارند و اگر این گرهها االن حل نشود ،در آینده تشدید میشود.

نتیجهگیری
شیوع کووید  ۱۹-در همه جنبههای زندگی بشر مشکالتی ایجاد کرده است .مانند بسیاری از بخشهای جوامع،
دانشگاهها نیز تحتتأثیر همهگیری قرار گرفتهاند .مشکالت آنها در کشورهای درحالتوسعه به دلیل فقدان زیر
ساختهای تکنولوژیکی و مالی آشکارتر است .به نظر میرسد همه افراد درگیر از جمله دانشآموزان ،اساتید،
سیاستگذاران و همچنین کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات در حال حل برخی مشکالت مربوط به عدم
آمادگی قبلی هستند .با وجود مشکالت ناشی از کووید  ۱۹-در سیستمهای آموزشی ،مزایایی نیز وجود دارد.
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زیرساختهای معیوب در مدت کوتاهی بهبودیافته است .عالوه بر این ،همه افراد درگیر مجبور به افزایش دانش فنی
خود از آموزش از راه دور شدهاند.
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بهرهگیری از رویکرد تلفیقی یاددهی  -یادگیری با هدف ارتقا اثربخشی آموزش
مجازی در مدارس ابتدایی و متوسطه
محمدرضا کرامتی ،مریم حقدین
-۱دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول ()m.haghdin@ut.ac.ir

چکیده
آموزش مجازی با تمام مزایا و جذابیتهایش ،محدودیتهایی نیز دارد که متخصصان حوزه یادگیری را نسبت به
اثربخشی آن نگران کرده است بهخصوص در شرایط پاندمی کووید که بسیاری از کشورها بدون آمادگی قبلی و مهیا
شدن زیرساختهای الزم ،در این چالش بزرگ گرفتار شدهاند .به نظر میرسد استفاده از رویکردهای یاددهی -
یادگیری مشارکتی و بهویژه رویکرد یاددهی  -یادگیری تلفیقی ۱بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت این بحران
قابلبررسی است .نتایج این پژوهش که با روش تحلیل مضمون در دو مقطع ابتدایی و متوسطه انجام شده ،نشان
میدهد که روش تلفیقی یادگیری ،نهتنها در فضای آموزش مجازی ،قابلاجراست ،بلکه میتواند آسیبهای احتمالی
را تا حد زیادی کاهش دهد .مواردی همچون درک همگرایی دروس و توجه به تفاوتهای فردی در این شیوه
یادگیری ،در کنار افزایش تعامل و مشارکت دانشآموزان ،سبب میشود که یادگیری عمیقتر ،ماندگارتر و
خاطرهانگیزتر شود.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،رویکرد یاددهی  -یادگیری تلفیقی ،مقطع متوسطه ،مقطع ابتدایی.
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1.

بیان مسئله
جهان پیچیده و متغیر امروز نیاز به آموزشوپرورش پویا و متحول را اجتنابناپذیر ساخته است .یکی از چالشهایی
که جهان امروز به شکلی گسترده با آن مواجه شده ،پاندمی بیماری کووید است که با تغییر سبک آموزشی در اکثر
کشورها ،موضوع اثربخشی یادگیری در فضای مجازی را در سطح مقاطع مختلف آموزشی ،به موضوعات پژوهشی روز
تبدیل کرده است ( .)Fajri et al, 2021آموزش مجازی در بسیاری از کشورها سابقه چندینساله دارد و خانوادهها
از سیستم مدرسه در خانه2یا آموزشهای ترکیبی ۳استقبال میکنند؛ اما شرایط فعلی سبب شد که کشورهایی که
هنوز بسترهای الزم برای اجرای آموزش مجازی را نداشتند به پژوهش درباره نحوه ایجاد انگیزه یا تعامل در آموزش
مجازی و بررسی اثربخشی آموزش در این شیوه یادگیری بپردازند (.)Kumar et al, 2021
در این پژوهش رویکرد تلفیقی بهعنوان یکی از رویکردهای بهروز و مطرح یادگیری مورد بررسی قرار گرفته است؛
چراکه احتمال میرود باتوجهبه ویژگیهای مثبتی که برای آن مطرح است بتواند بهعنوان یکی از راهکارهای افزایش
اثربخشی آموزش به مدارس ارائه شود .به همین دلیل در این پژوهش چرایی بهرهگیری از رویکرد تلفیقی در آموزش
مجازی ،امکانپذیر بودن و اثربخشی آن در مقطع ابتدایی و متوسطه تحلیل و بررسی شده است.

سؤاالت پژوهش
تالش شده در این مقاله به این سؤاالت پاسخ داده شود:
ویژگیهای یادگیری الکترونیک و مزایا و آسیبهای احتمالی آن چیست؟
رویکرد تلفیقی چیست و روشهای یاددهی  -یادگیری تلفیقی ،چه مزایایی دارد؟
آیا یادگیری تلفیقی در آموزش میتواند در آموزش مجازی مقاطع موردنظر ،پاسخگوی نیازهای موجود باشد؟

مبانی نظری
برای بررسی موضوع ابتدا به ویژگیهای یادگیری الکترونیک میپردازیم و پس از آن به رویکرد تلفیقی بهعنوان
رویکردی مؤثر برای استفاده در آموزش مجازی خواهیم پرداخت.
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Blended learning
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2.
3.

ویژگیهای رویکرد یادگیری الکترونیک ،مزایا و آسیبها

رویکرد یادگیری الکترونیک ،یکی از رویکردهای جدید آموزشی است که در آن اینترنت نقش مهمی در راستای ایجاد
و فراهمکردن تمهیدات الزم جهت یادگیری را ایفا میکند .این رویکرد آموزشی مزایایی دارد که در صورت تسلط
معلم به روشها و آماده بودن بسترهای آموزش مجازی حاصل خواهد شد؛ اما محدودیتهایی نیز وجود دارد که به
برخی از آنها اشاره میکنیم:
روابط انسانی کمرنگ (کرامتی.)۱۳۹۶ ،
الزمه تفکر ،پرسش ،تحلیل انتقادی و آزمودن ایدهها ،احساس تعلق به گروه است که برای آن حضور فیزیکی و تعامل
چهرهبهچهره ضروری است و این چالشی بزرگ در یادگیری الکترونیکی است (گریسون و آندرسون .)۱۳۹۳
تکالیف و پروژهها باید بهگونهای باشد که به یادگیرندگان اجازه دهد فعالیت معنادار را خودشان انتخاب کنند و در
زندگی شخصی و حرفهای خود به کاربرند .درصورتیکه لحاظکردن این موضوع در یادگیری الکترونیکی کار سادهای
نیست.
آموزش مجازی سبب میشود که بیشتر از قبل دانشآموز با فضای واقعی زندگی و کاربرد محتوای آموزشی و
پیوستگی مطالب و محتواها فاصله بگیرد.

آشنایی با رویکرد تلفیقی و گامهای اجرایی آن در مدارس ابتدایی و متوسطه

متأسفانه در دنیای کنونی ،هرکدام از علوم بهصورت جزیرهای مسیر کمال خود را طی میکنند؛ اما به هویت درونی
که در تمامیشان یکی است ،توجه نمیشود .این موضوع سبب شده که علوم مختلف نتوانند همه چیز را به هم
ارتباط دهند و پیک ره واحد هستی را با تمام قوانین و اتصاالتش بشناسند .یادگیریها و علوم ،زمانی که بهطور همگرا
برای ظهور توانمندیها و کمال و سعادت بشر به کار گرفته شود ،میتواند انسان را قدمبهقدم به سمت شناخت
پدیدههای گوناگون هستی حرکت دهد و باعث ظهور توانمندیهایش شود (میرزایی.)۱۴۰۰ ،
با بررسی تمام روشها و رویکردهای یاددهی  -یادگیری موجود ،رویکرد تلفیقی به این دلیل انتخاب شد که به درک
فراگیران از همگرایی و پیوستگی علوم ،توجه بیشتری کرده است .تلفیق بهطورکلی به معنای درهم آمیختن و ارتباط
دادن حوزههای محتوایی است که غالبا مجزا از یکدیگر در برنامه درسی گنجانده میشود .پژوهشها نشان میدهد
که با کمک تلفیق بین موضوعات درسی و وقایع و مهارتهای بیرون از مدرسه ،نگرش و عملکرد دانشآموزانی که
درگیر برنامه درسی تلفیقی بودهاند ،بهبودیافته و روحیه تیمی و کار مشارکتی آنان پرورشیافته است (احمدی،
.)۱۳۹۰
در این روش معلمان باتوجهبه اهداف آموزشی و باتوجهبه مهارتهایی که ارتقا آن در فراگیران اهمیت دارد ،بستری
برای فعالیت مشارکتی آماده میکنند دانشآموزان در این بستر و با مشارکت با یکدیگر نهتنها به شکل اثربخشتری
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درگیر فرآیند یاددهی  -یادگیری میشوند و کاربرد دروس را در ارتباط با یکدیگر درک میکنند ،بلکه میتوانند در
بستر موجود به تولید یک خروجی و حتی کارآفرینی دست یابند.
بهاینترتیب ،دانشآموزان در ساختن و روند پیشرفت کالس مشارکت دارند و با روشهای پویا مانند طرح مسئله،
حل مسئله ،تصمیمگیری مشارکتی و همچنین با استفاده از تفکر انتقادی و تعامل با همساالن ،در پیشبرد کالس
همراهی میکنند .یادگیری تلفیقی میتواند برای تمامی مقاطع از دبستان تا دانشگاه به کار گرفته شود .باتوجهبه این
رویکرد یاددهی  -یادگیری ،فراگیران تشابهات مفاهیم ،اصول و استراتژیها را بهتر از حالتی که دروس بهصورت جدا
از هم تدریس میشوند ،یاد میگیرند و فرصت مییابند تا مفاهیم آموختهشده را در زمینههای مختلف به کار گیرند.

روشهای پژوهش
روش این پژوهش عالوه بر مطالعات کتابخانهای ،استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته بود که برای تجزیهوتحلیل
متن پیاده شده مصاحبهها از روش تحلیل مضمون استفاده شد .تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و
گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است ک ه بر شناسایی ،تحلیل و تفسیر الگوی معانی دادههای کیفی تمرکز
دارد .تصمیم گرفته شد که مصاحبهها با شش نفر از معلمان دو مدرسه منتخب از دو مقطع ابتدایی و متوسطه از
مجموعه مدارس فضه ک ه تجربه اجرای طرح درس تلفیقی را داشتند ،انجام شود .در مقطع ابتدایی با سه معلم از
شعبه مشهد و در مقطع متوسطه با سه معلم از شعبه تهران مصاحبه شد.

یافتههای تحقیق
با پیادهسازی محتوای مصاحبهها بر روی کاغذ ۸۱ ،عبارت کلیدی به دست آمد .سپس با بررسی محتوای عبارات؛
مفاهیم اولیه شکل گرفتند .مفاهیم بر اساس مشابهتها به زیر مقولههایی تقسیم شدند؛ جدول شماره  ،۱تحلیل
محتوای مصاحبهها را بر اساس سه مقوله اصلی ۱۰ ،مقوله فرعی و  ۴7مفهوم نشان میدهد.
یکی از مصاحبهشوندگان که تجربه کار تلفیقی در مقطع ابتدایی را داشتند ،بیان کردند که فضای مشارکتی
ایجادشده سبب شد انگیزه و نشاط دانشآموزان نسبت به قبل بیشتر شود .مصاحبهکننده دیگری ضمن ابراز رضایت
و خرسندی از تجربه یادگیری تلفیقی ،بیان کردند« :دانشآموزان میدیدند که دو درسی که پیشازاین فکر میکردند
هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند ،یک کار مشترک انجام میدهند بهخصوص زمانی که دو معلم تدریس مشترک
داشتند ،شور و نشاط خاصی در کالس مشاهده میشد .ارائه در این روش ،به دست دانشآموزان سپرده شد و
دانشآموزان با خالقیت زیادی یک ارائه تلفیقی را مدیریت کردند که سبب شد درس را به شکل عمیقتری یاد
بگیرند .آنها درخواست داشتند که یادگیری مباحث بیشتری را به شکل تلفیقی تجربه کنند».
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نتیجهگیری و بحث
آموزش مجازی در کنار مزایا ،محدودیتهایی نیز دارد؛ چراکه موضوع تعامل یکی از عناصر مهم در ایجاد انگیزه و
ارتقا اثربخشی آموزش است که در آموزش مجازی کمرنگ میشود .باتوجهبه یافتههای این پژوهش ،استفاده از
رویکرد تلفیقی در کنار فعالیتهایی که برای آمادهسازی فضای آموزشی مجازی ،باهدف اجرای روشهای یادگیری
مشارکتی پیشنهاد میشود (براتی ،)۱۳۹۹ ،میتواند تا حد زیادی به جبران فضای آسیبدیده در پاندمی کرونا کمک
کند.
به نظرمی رسد روش یادگیری تلفیقی ،در فضای مجازی در هر دو مقطع ابتدایی و متوسطه ،قابلاجراست و میتواند
همزمان با ارتقا کیفیت آموزش کمک کند که دانشآموزان به ارتباط محتوای آموزشی در دروس مختلف و کاربرد آن
در زندگی پی ببرند ( )Ryan, Cooper, 1998و در یک فضای مشارکتی و تعاملی به تولید پروژههای تلفیقی و
ارائه آن بپردازند .استفاده از روشهای یاددهی  -یادگیری تلفیقی کمک میکند که شور و نشاط و انگیزه
دانشآموزان نسبت به یادگیری اضافه شود و آسیبهای ناشی از کاهش ارتباط چهرهبهچهره را کاهش میدهد.
ملموس کردن محتوای آموزشی برای دانشآموزان و درک و ارتباط عمیقتر آنان با محتوای آموزشی دروس ،سبب
میشود که شوق و انگیزه یادگیری با درک این همگرایی افزوده شود .انتظار میرود ،تعداد زیادی از محدودیتهای
آموزش مجازی در قالب رویکرد تلفیقی تا حد زیادی برطرف شود؛ چراکه همزمان با اجرای پروژههای تلفیقی ،به
موضوعاتی چون تفکر ،پرسش ،تحلیل انتقادی و کار گروهی و کاربرد آموختهها در زندگی و در ارتباط با هم توجه
شده است .پیشنهاد میشود که با آشنایی بیشتر معلمان با این رویکرد یادگیری و با مهارتافزایی درباره نحوه اجرای
آن ،تعداد طرح درسهایی که مطابق با این رویکرد در مقاطع ابتدایی و متوسطه ارائه میشوند ،افزایش پیدا کند.
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جدول  .1تحلیل محتوای مصاحبهها
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بررسی آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا از
دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد :یک پژوهش نظریه مبنایی
2

محمدامین دهقان طزرجانی* ،1حمیده دهقان طزرجانی

 .۱کارشناس ارشد ،برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ،روانشناسی ،دانشکده علومانسانی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران
*ایمیل نویسنده مسئول)madt.1374@gmail.com( :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا از دیدگاه
معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد اجرا گردید .به این منظور ،با رویکرد کیفی از روش پژوهش نظریه مبنایی
سیستماتیک استفاده شد .میدان پژوهش معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد بودند .نمونهگیری به دو شیوه هدفمند و
نظری انجام شد .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته بود که با  ۱۹نفر از معلمان انجام پذیرفت و
اشباع نظری نیز حاصل گردید .دادههای بهدستآمده با استفاده از کدگذاری سهمرحلهای تحلیل شد .نتایج کدگذاری
حاکی از  ۱۴مقوله در ذیل ابعاد ششگانه نظریه مبنایی بود که نشان داد آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره
ابتدایی در دوران پاندمی کرونا در قالب مدل پارادایمی شامل :پدیده محوری (فرهنگ آموزش مجازی) ،شرایط ع ّلی
(عدم ارتباط چهرهبهچهره در تدریس ،عینی نبودن محتوا ،عدم انتقال صحیح محتوا ،عدم درگیری کامل دانشآموزان
در آموزش ،نگرش و انتظارات والدین) ،راهبردها (تعامل سهجانبه معلم  -دانشآموز  -والدین و تغییر نگرش و عمل
از جانب معلم  -دانشآموز  -والدین) ،شرایط زمینهای (زمینههای سختافزاری و نرمافزاری) ،شرایط مداخلهگر
(محیط اقتصادی ،فرهنگی  -اجتماعی ،سیاستگذاری) ،پیامدهای (یادگیری سطحی و جزیرهای دانشآموزان ،محروم
شدن دانشآموزان از جوّ تربیتی مدرسه ،بهوجودآمدن شهروندان تکبعدی) شکل میگیرد.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،دوره ابتدایی ،پاندمی کرونا ،رویکرد کیفی ،نظریه مبنایی.
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بیان مسئله
هماکنون آموزش مجازی به روندی تازه ،درحالرشد و به راهبرد آموزشی مهمی در کشورهای جهان تبدیل شده
است ( .)Sohrabi et al, 2017آموزش مجازی زیرمجموعه و قسمت مشترک فناوری اطالعات و ارتباطات و
فناوری آموزشی است ( .)Abdon et al, 2007یادگیری رایانه محور ،یادگیری برخط ،یادگیری شبکه محور و
آموزش تحت وب نیز از اشکال مختلف این آموزش است ( .)Cheung et al, 2008باید گفت باتوجهبه تغییرات
بسیار سریع در این زمینه ،اجرا و بهکارگیری سیستمها و راهبردهای مجازی برای ارائه خدمات و فناوری جدید در
تدریس و یادگیری یک نیاز اساسی است ( .)Georghiou and Roessner, 2000این نیاز چند ماهی است به
دلیل شیوع بیماری کرونا در سرتاسر جهان افزایشیافته است .اولین مورد کروناویروس در ووهان چین در دسامبر
 2۰۱۹اعالم شد و در اوایل ژانویه  2۰2۰ویروس جدید به نام کووید  ۱۹بهعنوان عامل عفونی شناخته شد .در پی
شیوع این بیماری سازمان بهداشت جهانی ،قرنطینه خانگی ،رعایت فاصله اجتماعی ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها ،لغو
مراسم و برگزاری اجتماعات را الزماالجرا اعالم کرد .بر اساس گزارشی از یونسکو که توسط ( Muthuprasad et
 )al, 2020ارائهشده است ،تا پایان آوریل سال  ۱۸۶ ،2۰2۰کشور تعطیالت سراسری را اجرا کردند که حدود
 ٪7۳،۸از کل فراگیران را تحت تأثیر قرار داده است .در ایران نیز بعد از اعالم رسمی اولین مورد کرونا ،از تاریخ ۴
اسفند  ۱۳۹۸مدارس و دانشگاههای سراسر کشور تعطیل اعالم شدند .به دنبال این تعطیلی چهارده و نیممیلیون
کودک و نوجوان خانهنشین شده که هشت میلیون و هشتصد هزار دانشآموز در دوره ابتدایی و بیش از پنج میلیون
و ششصد هزار دانشآموز در دوره متوسطه تحصیل میکردند (اعتدادی و همکاران .)۱۳۹۹ ،در همین راستا کلیه
فعالیتهای آموزشی نیز بهصورت برخط انجام شد تا از زنجیره انتقال ویروس همهگیر جلوگیری و شکسته شود
( .)Maison et al, 2021در این نوع یادگیری ک یفیت آموزش اهمیت بسیار زیادی دارد و باید بازدهی مشابه با
روشهای سنتی قبلی داشته باشد؛ بنابراین ،فراهم آوردن دسترسی برابر به آموزش ،تضمین عدالت ،اطمینان از ارائه
بهموقع مطالب آموزشی مبتنی بر نیاز ،تعامل فراگیران از طریق پشتیبانی آموزشی دقیق با جدیدترین فناوریهای
آموزش برخط یا ترکیبی میتواند بهعنوان کاتالیزور تغییر و همچنین راهحل استقرار اصل دموکراتیک آموزش
بهعنوان یک کل تلقی شود ) .)Bordoloi and Das, 2021برای تحقق این هدف بدون درنظرگرفتن زیرساختها
و چالش های آن دشواری بسیار زیادی وجود خواهد داشت .نظر به پیامدهای نامطلوب در خانه ماندن و تعطیلی
آموزش برای دانشآموزان ( )Brazen dale et al , 2017در کشورهای گوناگون تصمیمات متعددی برای ادامه
آموزش گرفته شد .عمده تصمیمات بر استفاده از فضای آموزش مجازی بود .در ایران نیز اساس کار بر روش آموزش
مجازی و آموزش از راه دور قرار گرفت .این روش تاکنون در مدارس ایران تجربه نشده بود و تجربه آن در آموزش
عالی نیز در حد بسیار اندک بود (رضایی .)۱۳۹۹ ،در ایران بستر الزم برای آموزش مجازی از قبل ایجاد نشده و به
این جهت آموزش در سرتاسر ایران با مشک الت بسیار متعددی مواجه شده است .البته الزم به ذکر است تغییرات در
آموزش هرچند آسیبها و چالشهایی را ایجاد کرده است ،اما منجر به نوآوریهای آموزشی نیز شده است (اعتدادی
و همکاران)۱۳۹۹ ،؛ بنابراین ،لزوم بررسی این چالشها و تجربه آموزش مجازی از دیدگاه معلمان میتواند گزینههای
متعدد و اثربخشی را برای بهبود آموزش مجازی در اختیار مدیران و برنامهریزان قرار بدهد.
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پیشینه پژوهش
( )Yang, 2021در پژوهش خود با عنوان «بررسی تجارب یادگیری آموزش آنالین» گزارش نمود که دانشآموزان
با آموزش های بر خط تعامل و ارتباط چندانی برقرار ننموده و به حضور در کالسهای حضوری عالقه بیشتری دارند.
اگرچه آزادی عمل و انعطافپذیری در آموزشهای بر خط را دوست داشته امّا اگر حق انتخاب داشتند ،کالسهای
حضوری را بیشتر ترجیح میدادند.
( )Maison et al, 2021در پژوهشی با عنوان «ادراک ،نگرش و آگاهی دانشآموز در آموزش آنالین در طول همه-
گیری کووید  »۱۹نشان دادند که درک ،نگرش و آگاهی دانشآموزان از انجام بر خط تکالیف در رده خوبی قرار دارد.
این واقعیت تأثیر قابلتوجهی از ادراکات و نگرشها را بر آگاهی دانشآموزان از انجام تکالیف بهصورت بر خط نشان
میدهد .این تأثیر  7۰/5درصد از درک و نگرش دانشآموزان بر آگاهی دانشآموزان از انجام تکالیف بهصورت بر خط
اثبات میشود .اما این در حالی است که تغییر در روش آموزش چهرهبهچهره به آموزش بر خط مشکالت جدیدی را
نهتنها برای معلمان بلکه برای دانشآموزان نیز ایجاد کرده است .نتایج نشان داد که برداشت دانشآموزان از آموزش و
یادگیری بر خط متنوع است ،امّا اکثر پاسخدهندگان از آموزش بر خط احساس ناراحتی میکنند .دانشآموزان انتظار
دارند شیوع همهگیری بهزودی پایان یابد تا بتوانند یادگیری رودررو را مانند گذشته انجام دهند.
( )Warlenda et al, 2021در پژوهشی با عنوان «برداشت والدین از اجرای آموزش از راه دور در مدارس ابتدایی
در دوران شیوع کووید  »۱۹عنوان کردند که مشکالت و چالشهایی در شیوه تدریس بر خط آن هم در خانه بود.
نتایج نشان داد ک ه بیشترین میزان یادگیری از طریق تلفن همراه  7۳/۴درصد بوده است و به نظر میرسد سیستم
آموزش از راه دور میتواند معلمان ،دانشآموزان و والدین را با استفاده از سیستمهای یادگیری مبتنی بر فناوری
اطالعات در خود جای دهد.

هدف و پرسشهای پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا از
دیدگاه معلمان این دوره است.
پرسشهای پژوهش

پدیده محوری آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا چیست؟
شرایط علّی ایجادکننده پدیده محوری آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا
کداماند؟
راهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا
کداماند؟
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شرایط زمینهای اثرگذار بر راهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی
در دوران پاندمی کرونا کداماند؟
شرایط مداخلهگر محیطی اثرگذار بر راهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره
ابتدایی در دوران پاندمی کرونا کداماند؟
پیامدهای حاصل از راهبردهای مواجهه با پدیده محوری آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران
پاندمی کرونا کداماند؟

روش(های) پژوهش
از آنجایی که در پژوهش حاضر به آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا از
دیدگاه معلمان این دوره پرداخته شده و نتایج آن میتواند موجب توسعه ،بهبود و استفاده اثربخشتر این نوع آموزش
توسط معلمان شود این پژوهش از نظر هدف از نوع «کاربردی» است .رویکرد پژوهش حاضر «کیفی» و روش
پژوهش مورداستفاده «نظریه مبنایی» از نوع سیستماتیک است .طرح تحقیق سیستماتیک نظریه مبنایی بر استفاده
از مراحل تحلیل دادهها از طریق «کدگذاری باز»« ،کدگذاری محوری» و «کدگذاری گزینشی» تأکید دارد (بازرگان،
 .)۱۳۸۹میدان موردمطالعه پژوهش حاضر «معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی  »۱۳۹۹-۱۴۰۰بود.
در راستای پژوهش حاضر نمونهگیری به دو شیوه «هدفمند» و «نظری» انجام پذیرفت .روش و در واقع ابزار
گردآوری دادهها در این پژوهش «مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته» است .جامعه پژوهش شامل «کلیه معلمان
ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی  »۱۳۹۹-۱۴۰۰بود .آنچه در انتخاب شرکتکنندگان این پژوهش اهمیّت دارد این
است که افرادی را انتخاب کنیم که بهصورت مستقیم با پدیده محوری در چالشهای کاربرد آموزش مجازی در
کالسها و تدریس خود مواجه شده باشند و دررابطهبا آن اطالعات کافی در اختیار داشته باشند .برایناساس
پژوهشگر در مطالعه حاضر از روش نمونهگیری هدفمند «مالک محور» استفاده کرده است .در پژوهش حاضر
مصاحبهها بر روی تعداد  ۱۶نفر از معلمان شهر یزد که حائز مقامهای برتر در جشنوارههای برشی از تدریس مجازی
آموزشوپرورش شده بودند انجام شد و برای اشباع نظری  ۳مصاحبه دیگر صورت پذیرفت .روش تجزیهوتحلیل
دادهها در این پژوهش به شکل «کدگذاری» و «مقولهبندی» است .برای تحلیل محتوای مصاحبههای انجامشده از
فرآیند سهمرحلهای کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مطابق با رویکرد استراوس و کوربین استفادهشده است.
«روایی» یا روش تعیین اعتبار دادهها در این پژوهش «سهسوسازی» است .همچنین برای رسیدن به «پایایی» یا
اطمینانپذیری از فنهای مرسوم «تطبیق توسط اعضا»« ،مشارکتی بودن پژوهش»« ،مقایسههای تحلیلی» و «فن
ممیزی» استفاده شد.
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یافتهها
در فرآیند کدگذاری گزینشی و فرآیند تلفیق ،متن مصاحبههای پیاده شده دوباره بررسی شد و جمالت و ایدههایی
که بیانگر ارتباط بین مقولههای اصلی و فرعی بودند موردتوجه قرار گرفتند .بر اساس روابط بهدستآمده ،مفاهیم
حاصل از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی به یکدیگر پیوند داده شد و تجربه معلمان مدارس ابتدایی از آسیبها و
چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا بهصورت یک مدل مفهومی در شکل شماره ۱
منعکس گردید.

شکل  :1الگوی پارادایمی پژوهش

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
متخصصین و متولیان نظام آموزشی دنیا نیز سعی بر این دارند تا با شناسایی و رفع موانع و چالشهای آموزش
مجازی گامی مؤثر در جهت تعدیل و خنثیسازی چالشهای آن بردارند اما نکته حائز اهمیت این است که بر اساس
نظر اکثر آنها ،معلم عامل اصلی در فرآیند یادگیری و تدریس است و نباید مورد غفلت واقع شود؛ بنابراین در
پژوهش حاضر تالش شد تا آسیبها و چالشهای آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا از دیدگاه
معلمان مدارس این دوره واکاوی شود تا اثربخشی ،بهرهوری و کارایی آموزش مجازی افزایش یابد .بر اساس نظر
شرکتکنندگان پژوهش فرهنگ آموزش مجازی بهعنوان پدیده محوری در این پژوهش شناساییشده که در اثر
شرایط علّی (عدم ارتباط چهرهبهچهره در تدریس ،عینی نبودن محتوا ،عدم انتقال صحیح محتوا ،عدم درگیری کامل
دانشآموزان در آموزش ،نگرش و انتظارات والدین) شکل میگیرد .از جمله شرایط زمینهای که در طی تحلیل داده-
های حاصل از مصاحبهها به دست آمد شامل دو مقوله (زمینههای سختافزاری و نرمافزاری) بود .شرایط مداخلهگر
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- همچنین راهبرد. سیاستگذاری) بود، اجتماعی-  فرهنگی،این پژوهش نیز مشتمل بر سه مقوله (محیط اقتصادی
 والدین و تغییر نگرش و-  دانشآموز- های اثرگذار بر روی پدیده محوری این پژوهش شامل (تعامل سهجانبه معلم
 والدین) است و در نهایت پیامدهای حاصل از تحلیل دادههای مصاحبههای-  دانشآموز- عمل از جانب معلم
 محروم شدن دانشآموزان از،شرکتکنندگان پژوهش شامل مقولههای (یادگیری سطحی و جزیرهای دانشآموزان
. بهوجودآمدن شهروندان تکبعدی) بود،جوّ تربیتی مدرسه

منابع
 اجرای طرح آموزش و یادگیری آنالین در.)۱۳۹۹( . مهدی، معصومه و کیانی، غالمحسن؛ پور رجب، محمد؛ سخایی،اعتدادی
.۱2-2۴ ،)۴۴(5 ، مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری،۱۹ مدارس استان اصفهان در دوران شیوع بیماری کووید
: تهران، رویکردهای متداول در علوم رفتاری: مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته.)۱۳۸۹( . عباس،بازرگان
.انتشارات دیدار
 فصلنامه روانشناسی. چالشها و راهکارها: ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران کرونا.)۱۳۹۹( . علیمحمد،رضایی
.۱7۹-2۱۴،)55(۱۶ ،تربیتی
Abdon, B.R., Ninomiya, S., & Raab, R. T. (2007). E-learning in higher education makes its debut in
Cambodia: the provincial business education project. International Review of Research in Open
and Distance Learning, 8(1), 1-14.
Bordoloi, R., Das, P., & Das, K. (2021). Perception towards online/blended learning at the time of
Covid-19 pandemic: an academic analytics in the Indian context. Asian Association of Open
Universities Journal.
Brazendale, K., Beets, M. W., Weaver, R. G., Pate, R. R., Turner-McGrievy, G. M., Kaczynski, A. T.,
von Hippel, P. T. (2017). Understanding differences between summers vs. school obesogenic
behaviors of children: the structured day's hypothesis. International Journal of Behavioral
Nutrition and Physical Activity, 14(1), 100-109.
Cheung, W., Hew, K., & Ng, C. (2008). Toward an understanding of why students contribute in
asynchronous online discussions. Journal of Educational Computing Research, 38(1), 29-50.
Georghiou, L., Roessner, D. (2000). Evaluating technology programs: tools and methods. Research
Policy, 29 (4), 1-8.
Maison, M., Kurniawan, D. A., & Anggraini, L. (2021). Perception, attitude, and student awareness in
working on online tasks during the covid-19 pandemic. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia
(Indonesian Journal of Science Education), 9(1), 108-118.
Muthuprasad. T, Aiswarya. S, Aditya, K.S, Girish K. (2020). Students’ Perception and Preference for
Online Education in India during COVID -19 Pandemic. Social sciences & humanities, 17 (54), 138.

356

Sohrabi, Z., Koohestani, H. R., Baghcheghi, N., Delavari, S., & Shahsavarloo, Z. R. (2017). The
effects of group blogging on the attitude towards virtual education in nursing students. Medical
journal of the Islamic Republic of Iran. 31(132); 1-5.
Warlenda, S. V., Marlina, H., & Ismainar, H. (2021). Parents' perceptions of implementation of
distance learning in elementary school during the Covid-19.
Yang, C. (2020). Exploring the Possibilities of Online Learning Experiences. Unpublished
doctoral dissertation, Teachers College: Columbia University.

357

مغز اجتماعی در یادگیری ریاضیات :چرخهای بین یافتههای علوم اعصاب شناختی -
اجتماعی و تجربه زیسته آموزش مجازی ریاضیات
اعظم طاهرخانی
دانشجو دکتری فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه خوارزمی ،دبیر ریاضیات آموزشوپرورش
azamtaherkhani@gmail.com

چکیده
در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا مغز اجتماعی در یادگیری ریاضیات مبتنی بر ایجاد چرخهای بین یافتههای
علوم اعصاب شناختی  -ا جتماعی و تجربه زیسته آموزش مجازی ریاضیات مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور
مبتنی بر روش تحلیل نوروفلسفی تالش گردید تا فرضیهای پیرامون چالشهای یادگیری ریاضیات در آموزش مجازی
مطرح شود .برایناساس ارتباط معلم  -دانشآموز و دانشآموز  -دانشآموز در آموزش مجازی ریاضیات به دلیل فعال
نشدن نورونهای آینهای با مشکل روبهروست .اما این مشک ل در آموزش حضوری نیز وجود دارد و مجازی شدن
آموزش ،تنها جلوههای آن را نمایانتر کرده است .برای آشکار شدن نقش دقیق این عوامل ،به پژوهشهای فلسفی -
تجربی بیشتری در علوم اعصاب اجتماعی و علوم تربیتی نیاز است.
واژگان کلیدی :یادگیری ریاضیات ،مغز اجتماعی ،آموزش مجازی
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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
سطح سواد دانشآموزان در علوم پایه هستند .پژوهش حاضر بر آن است که دالیل این افت را در ریاضیات تحلیل
کند .این تحلیل مبتنی بر تلفیقی از یافتههای علوم اعصاب شناختی -۱اجتماعی 2و تجربه زیسته پژوهشگر در
تدریس ریاضیات است و میتواند چالشهای موجود در آموزش مجازی ریاضیات را از دریچهای متفاوت بنگرد.
علوم اعصاب شناختی شاخهای از علومشناختی است که مبتنی بر این فرض که فهم فرآیند شناخت ،حاصل فهم
ذهن بر مبنای پردازش نورونی در مغز است به بررسی گسترده شناخت یا پدیدههای ذهنی۳میپردازد .علوم اعصاب
اجتماعی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای علوم اعصاب شناختی (Kästner, 2017; Wixted & Serences,
) ، 2018پلی بین علوم رفتاری و علوم اجتماعی بر مبنای علوم اعصاب است که میکوشد چگونگی تأثیر حضور
فیزیک ی یا تخیلی دیگران بر بروز رفتار شخص را بر مبنای فهم و تبیین مکانیسمهای نورونی توضیح دهد و سطوح
مختلف تبیین رفتار اجتماعی را به یکدیگر بپیوندد" .مغز اجتماعی" ۴مفهوم مورد توجه در این حیطه دانشی است
که در یکی از سطوح خود ،بر"سیستم نورونهای آینهای"5مغز متمرکز است .این سیستم در تعامالت اجتماعی و به
ویژه تعامالت چهرهبهچهره در درک و فهم قصد و هدف شخص مقابل حائز اهمیت است ) .(Ward, 2019از
آنجایی که یادگیری ریاضیات امری اجتماعی ( )Opfer, Kim, & Qin, 2018; Saxe, 2018و بدنمند
( )Tucker & Johnson, 2020; Wasner, Moeller, Fischer, & Nuerk, 2014است؛ میتوان مبتنی
بر یافتههای علوم اعصاب اجتماعی به تبیین چالشهای یادگیری مجازی ریاضیات پرداخت.

سؤاالت پژوهش
مبتنی بر ایجاد چرخهای بین یافته ها پیرامون مغز اجتماعی و تجربه زیسته آموزش ریاضیات ،چه چالشهایی در
یادگیری ریاضیات با استفاده از آموزش مجازی وجود دارد؟
چه چالشهای مشترکی در یادگیری ریاضیات ،بهصورت مجازی و حضوری وجود دارد؟

1
. Cognitive neuroscience
2. Social neuroscience
3. mental
4
. Social brain
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چارچوب نظری
پژوهش حاضر مبتنی بر این فرض روششناختی بنیادین است که یافتههای میانرشتهای حاصل از پژوهشهای علوم
اعصاب شناختی میتواند در کنار یافتههای اولشخص حاصل از تجربه زیسته پژوهشگر قرار گیرد .بر اساس این
تلفیق میتوان چالش های یادگیری ریاضیات را هم از منظری فلسفی و هم از منظری تجربی نگریست .فرض نظری
بنیادین این پژوهش نیز این است ک ه تغییر شرایط آموزش و یادگیری میتواند آشکارکننده نواقصی باشد که از پیش
موجود بوده است اما در سطح آگاهانه بر معلمان و مربیان جلوهگر نشده است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی و بر مبنای رویکردی طبیعت گرایانه است .مبتنی بر این رویکرد ،روش تحلیل
نوروفلسفی مورد استفاده قرار گرفته است« .نوروفلسفه تأثیر یافتههای علوم اعصاب را بر گسترهای از پرسشهای
سنتی فلسفی کنکاش میکند» ( .)Churchland, 2017, p. 72نتایج پژوهشهای علوم اعصاب شناختی ممکن
است بتواند راههای جدیدی برای بهبود یادگیری ریاضیات ارائه دهد .کالرک۶بر این باور است که یادگیری در مرکز
مسائل تربیتی قرار دارد .با این وجود فیلسوفان تربیت فهم کمی از آن دارند و یافتههای علوم اعصاب شناختی می
تواند به فهم بیشتر آن کمک کند ( .)Clark, 2009بر این اساس روش تحلیل نوروفلسفی مورد توجه پژوهش
حاضر قرار گرفته است .دادهها نیز مبتنی بر بهرهمندی از پایگاههای دادهای معتبر در بستر وب ،از یافتههای علوم
اعصاب شناختی و اجتماعی و مبتنی بر تجارب زیسته تدریس ریاضیات استخراج گردیده است.

یافتهها
ی تولید دانش و همکاری انسانی است که جنبه-
یادگیری ریاضیات نیازمند درگیری دانشآموزان در شکلهای کالس ِ
ای تاریخی  -فرهنگی دارد .برایناساس عمل پیوسته معلم و دانشآموز است که به خلق و تحول دانش ریاضیاتی
دانشآموزان منجر میگردد .فهم ریاضیات نوعی شناخت جسمانی 7است که حاصل دیالکتیک بین ذهن ،بدن و
جهان بهعنوان هویتهایی درهمتنیده است .این شناخت بهواسطه کار و عمل اجتماعی انسان تحول مییابد
( .)Radford, 2014از این رو دو نوع ارتباط اجتماعی در کالس درس مورد نظر است :ارتباط معلم-دانش آموز و
ارتباط دانش آموز-دانش آموز.
یافتههای علوم اعصاب شناختی نشان داده است که توجه ،درگیری فعال ،بازخورد خطا ۸و استحکام ۹از ستونهای
یادگیری هستند .هنگامی که کودک به حقایق ریاضی جدید توجه میکند این اطالعات بهصورت امواج کوچک و
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میانی به قشر پیشپیشانی۱۰مغز میروند و توجه ،تمرکز ،عمق پردازش ،هشیاری و آگاهی ،این امواج کوچک را به
یک سونامی نورونی تبدیل کرده و به هیپوکامپ۱۱میرساند .این درگیری فعال نیازمند برانگیخته شدن حس
کنجکاوی معرفتی۱2در کودک است .کمبود محرکهای شناختی این کنجکاوی اصیل را میمیراند .یادگیری بدون
دریافت بازخورد مناسب نسبت به خطاها رخ نمیدهد .استحکام یادگیری نیز سبب میشود که پردازشهای آرام،
آگاهانه و نیازمند تالش به پردازشهای سریع ،ناآگاهانه و خودکار تبدیل شود تا نواحی پیش پیشانی مغز که بهشدت
در هنگام یادگیری مفاهیم جدید درگیر است ،آزاد شده و جایی برای فعالیتهای جدیدتر باز شود ( Dehaene,
 .)2020حال باید دید که ارتباط معلم-دانش آموز چگونه بر این ستونهای یادگیری اثر میکند .اثر این ارتباط بر
توجه و درگیری فعال را با توجه به نورونهای آینهای و اثر آن بر بازخورد خطا و استحکام را با توجه به نقش ناحیه
پیش پیشانی مغز در یادگیری میتوان تبیین کرد.
مهمترین ویژگی نورونهای آینهای ،فعالیت آنها در حین مشاهده عمل است .در این حالت ،آنها حرکات دیگران را
مورد فرانگری قرار میدهند تا قصدمندی پنهان کنش را فهم کنند ( .)Mazurek & Schieber, 2019از آنجایی
که نورونهای آینهای در تبیین پدیدههای روانشناختی مانند فهم عمل ۱۳،همدلی ،نظریه ذهن و آگاهی نقش دارند
()Venezia & Hickok, 2010؛ فعالیت آنها میتواند بر ایجاد توجه و درگیری فعال برای یادگیری اثر کند .نوع
ارتباط معلم و دانش آموز نیز میتواند تسهیل کننده فعالیت نورونهای آینهای باشد .اما پرسش اینجاست که آیا
آموزش مجازی میتواند این فعال شدن را تسهیل کند؟
برخی پژوهشها نشان داده است که گاهی دیدن یک تصویر در فضای دوبعدی نمیتواند این نورونها را فعال کند و
گاهی نیز برای فعالشدن این نورونها نیاز به نزدیکی فیزیکی محرک به انسان است (ریتسوالتی و اندرسون.)۱۳۸۹ ،
برایناساس یک ی از عوامل افت یادگیری ریاضیات ،فعال نشدن کامل نورونهای آینهای در آموزش مجازی است .هنگامی که
این نورونها با دیدن عمل معلم فعال میشوند؛ دانشآموز تجربهای اولشخص از عمل معلم دارد و این تجربه میتواند در ایجاد
آگاهی مؤثر باشد و شرایط ایجاد توجه و درگیری فعال او را فراهم آورد.

اما بازخورد خطاها و استحکام در یادگیری ارتباط تنگاتنگی با میزان تحول ناحیه پیش پیشانی مغز دارد .قشر پیش پیشانی
مکان کارکردهای منحصربهفرد انسان است ک ه مدارهای عصبی آن در طول زمان طوالنی تحول آدمی از نوزادی تا
بزرگسالی به صورتی تدریجی سامان مییابند ( .)Dehaene, 2011به دلیل انعطاف پذیری باال و نقش این قشر در
تفکر سطح باالی انسانی است که نوع آموزش بسیار اهمیت مییابد ( Blakemore & Frith, 2005; Dehaene,
 .)2011, 2020مکانیسم بازداری از اطالعات نامرتبط نیز در این قشر قرار دارد ( Piazza, De Feo, Panzeri,
 .)& Dehaene, 2018بر این اساس کودکان و نوجوانان نمیتوانند از سطح قضاوت اجتماعی و توان پیش بینی و
برنامه ریزی بلند مدت و بازداری کامل از اطالعات نامرتبط ،به شایستگی برخوردار باشند .در نتیجه نیازمند دریافت
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بازخوردهای هیجانی از سوی معلمان هستند .به ویژه درباره یادگیری ریاضیات این امر نمایانتر است زیرا یادگیری
بسیاری از مفاهیم ریاضیات برای دانشآموزان دشوار است و نیاز به ارتباط مؤثر دانش آموز با معلم وجود دارد.
تقلید کردن یکی از مهمترین پدیدههای روانشناختی است که بر اساس نورونهای آینهای قابل تبیین است ( & Venezia
 .)Hickok, 2010این پدیده به همراه همدلی ،در ارتباط بین دانشآموزان جلوهگر میشود و بر یادگیری آنها اثر میگذارد.
ادراکات دانشآموزان از اعمال حرکتی و واکنشهای هیجانی دیگران در جریان یادگیری ،توسط سیستم آینهای مغز به وحدت
میرسند و مغز میتواند آنچه دیده یا حس شده است را بهعنوان تجربه اولشخص بفهمد (ریتسوالتی و اندرسون.)۱۳۸۹ ،
امکان ایجاد این تجربه اولشخص در آموزش مجازی بسیار کم است.
با وجود نیاز به پژوهشهای بیشتر؛ آنچه در پرسش دوم مطرح شد را میتوان مبتنی بر مباحث مطرح شده و تجربه زیسته
پژوهشگر در آموزش ریاضیات پاسخ گفت .ایجاد همدلی مبتنی بر بعد اجتماعی و بدنمندانه یادگیری ریاضیات ،چالش مهمی
است ک ه در آموزش حضوری نیز وجود دارد اما در آموزش مجازی نمایانتر شده است .بدون ایجاد اجتماع دانشی در کالس
درس که مبتنی بر ارتباطات متقابل و درک حضور دیگری باشد نمیتوان فضای یادگیری مؤثری ایجاد کرد.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
یادگیری ریاضیات نیازمند ارتباط مؤثر فیزیکی بین معلم و دانشآموزان است تا مبتنی بر مغز اجتماعی نوعی
یادگیری ک ه دارای عناصر توجه ،درگیری فعال ،بازخورد خطا و استحکام باشد ایجاد گردد .به حاشیه رفتن مغز
اجتماعی در آموزش مجازی ریاضیات میتواند یکی از عوامل مهم ناکارآمدی آن باشد .بررسی دقیق این عوامل
نیازمند انجام پژوهشهای فلسفی  -تجربی بیشتر است.
اما باید دید که مغز اجتماعی دانشآموزان در کالسهای حضوری میتواند از همه ظرفیتها برای رشد و تحول بهره
ببرد؟ اهمیتدادن به این موضوع معادل است با تربیت دانشآموزانی با سطوح باالی توانایی تفکر ،استدالل ،همدلی و
قضاوت اجتماعی.
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آموزش مجازی؛ فرصت ها و چالش ها با تاکید بر آموزه های شناختی
سروش براری پاریجانی
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مازندران مرکز شهید رجایی بابل
barariparijani@gmail.com

چکیده
مدارس ،در طول پیشینهی بیش از یکصد سال خود ،روشها و فنونی ابداع کردهاند که به آنها امکان میدهد تا
موقعیتهایی برای «یادگیری» کودکان و نوجوانان خلق کنند .این آموزهها ،در فرهنگها و جوامع مختلف ،به
شکلهای متفاوتی بروز پیدا کرده و به مدارس ماهیت متمایزی داده است .اما ،در حال حاضر ،تجربهی مشترک
جهانی همهگیری ویروس کرونا شرایط یادگیری برای معلمان و دانشآموزان را در سرتاسر جهان به یکدیـگر شبیه
ساخته است و این حس مشترک میتواند به بازاندیشی دربارهی مسائل یادگیری ،راهبردها و امکانهای جدید کمک
کند .در این مقاله باتوجهبه کلیات و جزئیات و فرصتها و چالشهای یادگیریهای الکترونیکی ،سعی شده است که
آموزههای شناختی در این باره بررسی شود و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که آموزشهای مجازی باتوجهبه
تمام خدمات گستردهای که ارائه دادهاند و تمام کاستیها و نواقصی که دارند هنوز هم در کنار «آموزشهای
حضوری» میتوانند موفقیت بیشتری را متوجه جامعه علمی کنند و در واقع آموزشهای حضوری و مجازی «مکمل»
یکدیگر خواهند بود.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،رسانههای الکترونیکی ،فرصتها و چالشها ،آموزههای شناختی
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بیان مسئله
در دنیایی که علم بشر نه هر صدسال ،بلکه هر پنج سال ،یک گسترش و جهش بسیار خیرهکننده را شاهد است
نمیتوان با قالبهای سنتی به استقبال دانش نو رفت .امروزه استفاده از تکنولوژی ،جزو جداییناپذیر زندگی اکثریت
قریب بهاتفاق جوامع بشری میباشد .مطمئنا این تکنولوژی که خود محصول گسترش دانش بشر بوده است نمیتواند
در انتقال دانش سهیم نباشد؛ لذا در این مقاله بر آنیم ،ضمن ارائه تعریفی جامع از یادگیریهای الکترونیکی ،مزایا و
معایب و فرصتها و تهدیدهای پیش رو را بیان کنیم (شعبانی و محمودی .)۱۳۹۸ ،تدریس مجازی یا الکترونیکی،
آموزشی مبتنی بر وب فناوریهای ارتباطی و از راه وسایل ارتباطی و شبکههای رایانهای بهویژه اینترنت است.
اصطالح آموزش مجازی شامل مجموعهای وسیع از کاربردها و عملکردها از جمله آموزش غیرحضوری و کتابخانههای
الکترونیکی است (سراجی و عطاران.)۱۳۹7 ،
با نگاهی به تاریخچه معاصر آموزش ،مشخص میشود که فراز و نشیبهای زیادی بر آموزش و فرآیندهای یاددهی -
یادگیری مترتب بوده است که با گسترش مرزهای دانش و فناوری و همچنین افزایش تقاضای آموزشی ،شیوههای
سنتی ،پاسخگوی نیازهای روزافزون بشر نمیباشد و به طور حتم آموزشهای مجازی و یادگیریهای الکترونیکی با
تمام مزایا و معایبشان ،میتوانند پاسخگوی این نیازها باشند .قطع بهیقین ،آموزشهای سنتی نمیتوانند به طور
کامل ،پاسخگوی نیازهای آموزشی و همچنین گسترشدهنده آموزش و فرآیندهای یادگیری در ابعاد مکانی و زمانی
باشند که این مهم بهوسیله آموزشهای مجازی و الکترونیکی تا حد قابلتوجهی پوشش داده شده است (شعبانی و
محمودی.)۱۳۹۸ ،
آموزش الکترونیکی به انسان قدرت یادگیری خارج از محیط فیزیکی کالس را میدهد .آموزش از راه دور هم اکنون
سالها است که در دنیا متداول و رایج است ،اما ترکیب این نوع آموزش با اینترنت منجر به ابداع روش جدید تدریس
به نام آموزش مجازی شده است (موحد محمدی .)۱۳۸2،در ایام شیوع بیماری کرونا اهمیت آموزش مجازی و
فراهمکردن زیرساختهای الزم برای توسعه فرصت آموزش از راه دور و آموزش مجازی دوچندان از قبل شده است ،و
گوشی هوشمند در دسترسترین وسیله در بین معلمان و دانشآموزان میباشد ،اتصال به اینترنت با استفاده از
گوشی هوشمند برای جستجوی اطالعات و تمرینات درسی و نیز استفاده از شبکههای اجتماعی بیشترین میزان
استفاده را در میان معلمان و دانشآموزان داراست؛ ناگفته نماند نرمافزارهایی وجود دارند که امکان تدریس آنالین یا
مدرسه آنالین یا همان کالسهای مجازی را فراهم میکنند برخی از این نرمافزارها رایگان و برخی دیگر مستلزم
پرداخت هزینه هستند که میتوان با استفاده از آنها تدریس یک درس را طراحی کرد (موالئی قولنجی.)۱۳۹۹ ،
در آموزش مجازی به کمک رایانه و گوشی هوشمند ،از طریق شبکههایی مانند اینترنت ،اینترانت ،و بهصورت
چندرسانهای انجام میشود و بهعبارتدیگر ،محتوای برنامههای درسی با استفاده از صدا ،تصویر ،متن ،فیلم و . . .ارائه
میشود .مهمترین چالشهایی که بر سر راه آموزش مجازی در ایران وجود دارد عبارتاند از :کمبود زیرساختهای
فنی و مخابراتی ،نیاز مخاطبان به سواد رایانهای ،لزوم تهیه محتوای الکترونیکی ،محدود بودن مدرسان راغب به کار
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در این حیطه ،لزوم سرمایهگذاری در زمینه فناوری اطالعات ،نبود نیروی انسانی آموزشدیده و مناسب ،نبود ارتباط
چهرهبهچهره بین مدرس و دانشآموز و ( ...جانقربان.)۱۳۹۶ ،
بههرحال در چنین وضعی ،بشر میبایست ،خود را با تغییرات سریع علم و دانش تطبیق دهد تا در گسترش مرزهای
علمی اگر سهیم هم نیست ،حداقل همراه باشد و از این سیر سریع تغییرات تکنولوژیکی عقب نماند .این مهم جز با
آموزش ،امکانپذیر نیست؛ یکی از اصلیترین راهکارها ،آموزشهای الکترونیکی و از راه دور است که با درنوردیدن
محدودیتهای زمانی و مکانی ،تقریبا شرایط یادگیری را برای همه متقاضیان در هر زمان و مکانی فراهم کرده است.
این آموزشها فرصتهای نادری را در پیش روی جویندگان علم و دانش قرارداده است؛ اگرچه قابل کتمان نیست که
تهدیداتی نیز به همراه دارد؛ لذا میتوان با افزایش مزیتهای آن و مقابله با تهدیدات و معایب و کاهش دادن و
بهحداقلرساندن آن ،شرایط را برای آموزشهای هرچه پویاتر ،جذابتر ،مدرنتر ،سادهتر ،آسانتر و کاربردیتر فراهم
کرد (شعبانی و محمودی.)۱۳۹۸ ،

انقالب آموزشی

در یک دستهبندی کلی و برگرفته از دیدگاه اریک اشبی ،طی چهار مرحله ،در فرآیندهای آموزشی ،انقالب رخ داده
است؛ اولین انقالب آموزشی زمانی بود که به این نتیجه رسیده شد که دیگر خانه ،محل یادگیری همه چیز نیست و
بخش مهمی از آموزش بهویژه مواردی که برای زندگی در دنیای بیرون از خانه الزم و ضروری است میبایست در
بیرون از خانه انجام شود .بدین شکل ،مکتب و مدرسه ،محلی شد که در آن آموزش بهمراتب رسمیتر از خانه ،انجام
میشد .دومین انقالب ،زمانی بود که نوشتار ،بهنوعی جای گفتار را گرفت و دیگر بهجای اینکه شخصی که آموزش در
مکتب یا مدرسه را بر عهده دارد به سخنوری صرف بپردازد ،بخشی از یادگیریها به متون نوشته شده منتقل شد و
یادگیری را در غیر از زمان حضور در مکتب و مدرسه نیز ممکن کرد .سومین انقالب که میتوان آن را کهکشان
گوتنبرگی نامگذاری کرد مربوط میشود به اختراع ماشین چاپ و تولید انبوه منابع مکتوب است .گستره رواج دانش
مکتوب بعدازاین اختراع ،با هیچ زمانی در تاریخ قبل از خود قابلمقایسه نبود .چهارمین انقالبی که شکل گرفت،
مربوط به زمانی میشود که اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و در کمترین زمان ممکن بیشترین حجم اطالعات،
قابلیت دریافت و ارسال پیدا کرد؛ این همان انقالبی است که تحت عنوان عصر ارتباطات ،عصر اطالعات و ...
نامگذاری میشود (منتظر.)۱۳۸۴ ،
عصر اطالعاتی شامل چند ویژگی است که رایانه بهعنوان موتور محرکهی این عصر ،اطالعات بهعنوان انرژی ،و دانش
و آگاهی بهعنوان راهبر این عصر بیان میشود .این ویژگیها که برای عصر اطالعات از آن یاد کردیم ،همان است که
باعث کوچک شدن جوامع یا ظهور دهکدهی جهانی میشود و این روزها موردتوجه همگان است و اینکه جریان
اطالعات به مثابهی شریان اصلی حیات جامعه به شمار میرود .در اینجا یکی از تعاریفی که از فناوری اطالعات
میتوان بیان کرد این است که فناوری اطالعات شاخهای از فناوری است که با استفاده از سختافزار ،نرمافزار ،شبکه
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افزار و فکر افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینههای ذخیره ،تغییر ،انتقال ،مدیریت جابهجایی ،مبادله،
کنترل ،سوییچینگ و دادهآمایی خودکار امکانپذیر میسازد (منتظر.)۱۳۸۴ ،

فضای مجازی

فضا معموال در مقایسه با مفهوم مکان توصیف و تعریف میشود و بدون شک نخستین وجه تمایزی که در جریان
مقایسه مکان و فضا برجسته است .فضای مجازی بهعنوان فضای دومی از زندگی واقعی است که مانند قضای واقعی
نیازمند فرهنگ است .این فرهنگ بهمانند فضای واقعی از عوامل مختلفی مانند عرف ،سطح تحصیالت ،وضعیت
اقتصادی و غیره ناشی میشود .منظور از فرهنگ فضای مجازی ،فرهنگی است که از سوی شبکههای اجتماعی
تحمیل میشود نه بخشهای جدی فضای مجازی مانند سایتهای خبری .اصطالح فضای مجازی برای نخستینبار
توسط ویلیام گیمسبون ،نویسنده کانادایی رمانهای علمی تخیلی در سال  ۱۹۸2مورداستفاده قرار گرفت (کریمیان
و رحمت زهی.)۱۳۹7 ،

آموزش مجازی در ایران

هدف آموزش مجازی ،تبدیل آموزش سنتی به مجازی نیست ،بلکه آموزشهای تخصصی با شیوههای مدرن است.
شعار آموزش مجازی آموزش برای همهکس و برای همهی سنین است .باید دید امکان ارائهی چه چیزهایی از طریق
آموزش سنتی وجود ندارد که آنها را میتوان از طریق آموزش مجازی ارائه کرد .باید از امکانات در جهت بهبود ،نه
جایگزینکردن آنها استفاده کنیم .بعضی از کشورها که مشکل کمبود فراگیر دارند .آموزش مجازی را جایگزین
آموزش سنتی کردهاند؛ چون مقرونبهصرفه نخواهد بود برای درسی با دو نفر در یک منطقه کالس دایر کنند و معلم
بفرستند .اما در ایران ما مشکل تراکم فراگیر داریم و با اعزام یک معلم پروازی به دورترین نقطه ،امکان تشکیل
کالس با ظرفیت کامل هست .پس ما نباید آموزش مجازی در ایران را از روی آموزش مجازی کشورهای غربی
کپیبرداری کنیم ،چون هدف ما متفاوت از هدف آنهاست .هدف آموزش مجازی در ایران باید روی دروس و
رشتههایی متمرکز شود که امکاناتمان کمتر است و با سیستم آموزش سنتی ما جوابگو نیست .برنامههای توسعهی
منابع انسانی یکی از مهمترین چالشهای دولتها در استقرار نظامهای جامع مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات
است .همان گونه که فناوری ارتباطات و اطالعات مکمل بازآفرینی سازمانها در بسیاری از فرآیندهای کاری روزمره-
ی خود بوده است که نمونههای آن شامل بانکداری الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،پست الکترونیک ،دولت
الکترونیک و  ...میشود .حوزهی یادگیری الکترونیک یا آموزش الکترونیک.
نویدبخش اجراییشدن آرمانهای بهظاهر دور از دسترس تا دو دهه قبل است .حذف محدودیت زمان ،مکان و سن
آموزش گیرنده که بهعنوان آرمانهای دوردست مطرح بوده است .امروزه دیگر محدودیتهای بزرگی به نظر
نمیرسند .از سوی دیگر نیازهای گستردهی مهارتی جوامع دانشمحور و مبتنی بر فناوری اطالعات با ادامهی استفاده
از روشهای سنتی نظام آموزشی قابل پاسخگویی نیست .اگرچه نظام آموزش سنتی نیز دارای ویژگیهایی است که
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نادیده انگاشتن آن ویژگیهای اثربخشی یادگیری را میکاهد و عامل بروز ناهنجاریهای بسیاری میشود (کیا،
.)۱۳۸۸

ابعاد مثبت و پنهان آموزش مجازی

_ صرفهجویی در مصرف کاغذ؛
_ حفظ بیشتر حریم خصوصی بچهها و کمرنگتر شدن خجالت از ضعفهایشان؛
_ فرصت تکرار مکرر مطلب در فیلمهای آفالین؛
_ فرصتهای بیشتر برای جبران عقبماندگیها؛
_ امکان ضبط کالس و جزوه برداری بهصورت مطلوب.

ابعاد منفی و پنهان آموزش مجازی
الف) معلمان

_ نبود نظارت جدی معلم بر دانشآموزان؛
_ کمرنگشدن ارائهی کارها و تکالیف گروهی؛
_ دسترسی کمتر معلم به سطح فهم و یادگیری مطلب توسط بچهها در کالس؛
_ رصد ضعیف تکالیف دانشآموزان توسط معلمان؛
_ استرس بیشازپیش معلمان از رصد کالسهایشان؛
_ تصنعی شدن ارتباط معلمان با دانشآموزان؛
_ کمتر شدن اثرات مثبت شخصیت معلم بر دانشآموزان؛
_ متکلم وحده شدن معلم؛
_ ازمیانرفتن نقش معلم در توجه دادن بچهها به درس؛
_ محو شدن نقش نظارتی جدی معلم برای نظمدهی به کالس درس؛
_ سهلانگارتر شدن معلمان؛
_ سردردها و مشکالت چشمی حاصل از تماس مداوم با صفحات مجازی.
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ب)دانشآموزان

_ دردسترسبودن راههای فرار از درس؛
_ چت کردن پنهانی بچهها سر کالس؛
_ حضور بدون جدیت بچهها سر کالس؛
_ اهمیت ندادن بچهها بههمراهداشتن کتاب و جزوات درسی سر کالس درس؛
_ بیتفاوتی دانشآموزان نسبت به بررسی مداوم و منظم برنامهی ساعت و روز بعد؛
_ امکان بهانههای بیشتر دانشآموزان برای عدم حضور در کالس درس؛
_ شروع کردن یادگیری و حضور در کالس همراه با کسلی؛
_ عدم امکان جابهجایی و تنوع در مکان برای دانشآموزان؛
_ احساس خوابآلودگی مضاعف در دانشآموزان؛
_ حواسپرتیهای مکرر دانشآموزان؛
_ حضور خواهر یا برادر دیگر و تداخل امور خانه با امور یادگیری؛
_ افزایش رفتارهای غیرصادقانه برای توجیه عدم حضورها؛
_ عادت به رفتارهای نا صادقانه؛
_ کمرنگشدن ارتباط کالمی با همکالسیها؛
_ ازبینرفتن فرصتهای کمک بچهها به همدیگر؛
_ پنهان ماندن ضعف درسی بچهها؛
_ آسیبهای شناختی ناشی از کمتحرکی؛
_ افزایش مشکالت جسمی و ستون فقرات در اثر نشستنهای نامناسب؛
_ بیحوصلهتر شدن و کاهش آستانه تحریک هیجانات؛ فقدان فرصت هم کالم شدن و ارتباطات اجتماعی مؤثر با
همساالن؛
_ افزایش افسردگی و اضطراب در اثر کمتحرکی و عدم تخلیه انرژیها؛
_ کاهش روحیه پرسشگری در دانشآموزان؛
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_ کاهش دفعات میل نمودن صبحانه در کنار خانواده؛
_ عدم جدیت برای حضور بهموقع در کالس؛
_ افزایش امتحانات تستی و تستی شدن رویکرد بچهها در راهحلها و یادگیری مطالب؛
_ افزایــش بروز خطا در امتحانات در اثر ارتباط طوالنی چشــم با صفحه مجازی و ارتباط بدون کاغذ با سؤاالت؛
_ کاهش تشویقهای خوب و اثرگذار دانشآموزان در کالس؛
_ حالجی نشدن مطالب سر کالس؛
_ خدشهدار شدن آموزش دروس عملی و آزمایشگاهی؛
_ انس روزافزون بچهها با فضای مجازی؛
_ سردردها و مشکالت چشمی حاصل از تماس مداوم با صفحات مجازی؛
_ تقابل شدید تحرک بچهها در کالس و میزان یادگیریشان از مطلب درسی (با کوچکترین تحرکی از جلوی صفحه
لپتاپ مطلب را از دست میدهند).

ج) والدین

_ همراهی و دلسوزی بیجای پدر و مادرها در برخی مواقع؛
_ افزایش امرونهیهای پدر و مادر؛
_ افزایش حساسیت پدر و مادر؛
_ بازخواست شدن زودهنگام و یا بیهنگام بچه توسط پدر و مادر بهجای معلم و مدرسه؛
_ دخالت غیرتخصصی پدر و مادر؛
_ بدل شدن مهر و محبت مادرانه و نقش مادری به معلمی؛
_ نبود فرصت تجدید انرژی برای مادر؛
_ آسیبهای خانوادگی در اثر خسته بودن مادر بهعنوان کانون مهر و عاطفه خانواده( .نیرو و ناصری نیا)۱۴۰۰ ،
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ذهنیت ما درباره یادگیری

بسیاری ،یادگیری را برابر با داشتن پاسخ میدانند؛ گویی که دانش چیزی مانند یک سیب یا مداد است که میتوان
آن را در دست گرفت و یا در جعبهای قرارداد (جعبهی حافظه) ،این گروه ،برای اطمینان از یادگیری ،شرایطی فراهم
میکنند تا به آن «جعبه» دسترسی پیدا کنند و مطمئن شوند چیزهایی را که در آن قرار داده شده است واقعا همان
جا هستند (نظام سنجش یادگیری)! اما آیا یادگیری همین است که ما در سنتهای مدرسهای به آن عادت کردهایم؟
برای پیداکردن راهحل مسائل آموزش که در حال حاضر با آنها مواجهایم ،مهمترین چیزی که نیاز داریم این است
که بدانیم یادگیری چیست و در ذهن آدمی چگونه اتفاق میافتد .یافتههای علومشناختی نشان دادهاند که یادگیری
از طریق سه فرآیند زیربنایی اتفاق میافتد؛ بنابراین خوب است ما معلمان با آنها آشنا باشیم .این فرآیندها عبارتاند
از :فرآیندهای شناختی ،فرآیندهای هیجانی و عاطفی ،فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی .این سه فرآیند که زیربنایی
برای یادگیری محسوب میشوند بهصورت درهمتنیده هستند؛ بنابراین ،اگر فرآیندهای شناختی «تفکر» ما را
میسازند ،درعینحال باید این نکته را در نظر بگیریم که تفکر ماهیتا هیجانی  -اجتماعی است .بهعبارتدیگر ،آنچه
در ذهن ما شکل میگیرد به فرآیندهای هیجانی و فرهنگی  -اجتماعی وابسته است (تلخابی و همکاران.)۱۳۹۹ ،

فرآیندهای شناختی  -هیجانی  -اجتماعی

انعطافپذیری ،بهعنوان ویژگی اصلی مغز ،امکان یادگیری را فراهم میکند .در واقع ،مغز از طریق تقویت ،تضعیف،
حذف و اضافهشدن پیوندهای سلولی تغییر مییابد .از فرآیندهای شناختی پایه میتوان به بازداری پاسخ ،حافظهی
کاری ،و تغییرپذیری توجه اشاره کرد که در تعیین اهداف ،برنامهریزی و سازماندهی رفتارها نقش دارند .از سوی
دیگر ،مرکز پردازشهای هیجانی  -عاطفی مغز مسئول شکلگیری حاالت ذهنی مانند برانگیختگی ،بیحوصلگی و
مالل ،تحسین ،انزجار ،مهربانی ،ترس ،خشم و  ...است .مطالعات متعددی نشان دادهاند ،احساساتی که ما تجربه
میکنیم در پیوند با فرآیندهای شناختی قرار دارند ،به این معنا که حالت هیجانی هر یک از فرآیندهای شناختی بر
چگونگـی عملکـرد آن تأثیر دارد .هم چنین ،ویژگیهای فرهنگی  -اجتماعی بر نحوهی بروز و تجربهی این
احساسات تأثیر میگذارند .زیرا ،رشد امری فرهنگی  -اجتماعی است و طبیعت مغز ماهیتا و سرشت انسانی ما
تحتتأثیر وضعیتهای اجتماعی  -فرهنگی شکل میگیرد و سازمان مییابد .این نکته مؤید آن است که ذهن اساسا
یک پدیدهی اجتماعی  -فرهنگی است؛ بنابراین ،باتوجهبه ارتباط عمیق میان فرآیندهای شناختی و هیجانی -
عاطفی و تأثیرپذیری هیجانات و عواطف از فرهنگ ،میتوان ادعا کرد که «یادگیری» رویدادی حاصل از فرآیندهای
شناختی  -هیجانی و متأثر از فرهنگ و وضعیت اجتماعی است.
در کالسهای حضوری ما معلمان از روشهای مختلفی برای ارزیابی توجه دانشآموزان استفاده میکنیم؛ گاهی از
مسیر و حالت نگاه آنها میفهمیم که به چه چیزی توجه میکنند ،گاهی با قدمزدن در کالس از موضوعاتی که
دانشآموزان توجهشان را به آنها معطوف کردهاند آگاه میشویم و  ...اما در کالسهای مجازی بسیاری از این روشها
قابلاستفاده نیستند و ما برای این که توجه دانشآموزان را به طور مؤثری مدیریت کنیم با چالشهای جدیدی
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مواجهایم .در این مطلب ،با نگاهی عمیقتر ،به عملکرد توجه و راهکارهایی برای مدیریت بهتر آن در آموزش مجازی
میپردازیم (تلخابی و همکاران.)۱۳۹۹ ،

از توجه چه میدانیم؟

توجه فرآیندی پیچیده است که به اختصاص منابع محدود شناختی به محرکهای رقیب در محیط اطالق میشود.
فرآیند توجه با سایر فرآیندهای شناختی مانند آگاهی ،ادراک و حافظه ارتباط تنگاتنگی دارد .ما محرکهای مختلفی
را از طریق حواس دریافت میکنیم که بسیاری از آنها ممکن است در سطح پیش توجهی تا حدودی پردازش شوند،
اما فقط محرکهای مهمتر وارد مراحل بعدی تحلیل میشوند .محرکهای مهمتر محرکهایی است که به ترجیحات
و اهداف مرتبط است ،برای ما ارزش بقا دارد و یا یک محرک حسی بسیار برجسته مانند یکصدای بلند ناگهانی
است.
محیط اطراف ما مملو از دادههای متنوع است .ما نمیتوانیم در هر لحظه همهی آنها را پردازش کنیم .برای همین
سامانه شناختی ما از بین محرکهای موجود در محیط ،برخی از مهمترین آنها را انتخاب میکند .این فـرآیند
شنـاختـی مهم «توجه» نام دارد.
مطالعات در حوزهی توجه بسیار وسیـع است ،امـا دانستن این موارد برای معلمان ضروری به نظر میرسد .نخست
این که توجه محدود است .دوم این که افراد میزان توجه خود را بیش از حد واقعی برآورد میکنند؛ مثال بسیاری از
افراد میگویند رانندگی و مکالمه با تلفن همراه به طور هم زمان برای آنها کار آسانی است .نکتهی سوم این است
که با تمرینکردن ،میتوان برخی کارها را بهصورت خودکـار انجـام داد و از ایـن طریق منابع شناختی کمتری به
انجام آن کار اختصاص داد؛ مثال برای نوشتن ناممان (که یک تکلیف بسیار تمرین شده است) بهصرف منابع شناختی
و توجهی زیاد نیاز نداریم .در نهایت باید بدانیم که توجه بهصورت ارادی یا غیرارادی میتواند به سمت خاصی
معطوف شود و یا تغییر جهت دهد (تلخابی و همکاران.)۱۳۹۹ ،

کاربرد موارد ذکر شده در طراحی آموزشی چیست؟
از دانشآموزان بخواهید پاسخ دهند

برای یادگیرندگان آسان نیست که بر آنچه منفعالنه دریافت میکنند تمرکز کنند .هم چنین برای اکثر دانشآموزان
آسان نیست برای دستیابی به اهداف بلندمدت مانند گرفتن نمرهی خوب در پایان دوره یا گرفتن مدرک متمرکز
بمانند ،اما انتظار برای دادن پاسخ در آیندهی نزدیک به متمرکز شدن کمک میکند .برخی ابزارهای آنالین به ما
کمک میکنند یادگیرندگان را در حالت فعالتری قرار دهیم و نیاز به پاسخگویی را در آنها افزایش دهیم .برای
مثال فرض کنید از دانشآموزان میخواهیم که متنی را بخوانند .یک اقدام مؤثر این است که در پایان هر صفحه یا
هر بخش از متن خواندنی ،سؤالی از دانشآموزان بپرسیم یا نظرشان را در مورد آن مطلب بخواهیم یا حتی از آنها
بخواهیم اگر تجربهای دارند آن را با ما در میان بگذارند ( ...ترکیب خواندن با پاسخگویی فعال) .هم چنین یک
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مطالعه نشان داد وقتی سخنرانیهای آنالین به بخشهای کوچکتری تقسیم شوند و آزمونهای کوتاهی بین آنها
گرفته شود یادگیرندگان اطالعات بیشتری را به یاد میآورند .راههای متفاوت دیگری هم وجود دارد .مثال دستکم
برای بعضی از دروس میتوانیم روزهایی از آموزش را به بحث کالسی اختصاص دهیم ،موضوعاتـی را از قبل اعالم
کنیـم ،نظرات دانشآموزان را به اشتراک بگذاریم و به آنها بازخورد دهیم.
استفاده از مزیت خودکار شدن

یک مزیت برخی از ابزارهای آموزشهای مجازی این است که میتوانیم از طریق پاسخدهی سریع و در بعضی موارد
خودکار سرعت بازخورد را افزایش دهیم .با باالرفتن سرعت بازخورد یادگیرندگان تمرین بیشتری خواهند کرد.
تمرین بیشتر ،خودکار شدن را در پی دارد و خودکار شدن منابع توجهی بیشتری را برای یادگیریهای بعدی آزاد
میکند.
کاهش اضافهبار شناختی

گفتیم که منابع شناختی ما محدود است؛ بنابراین ما هم زمان نمیتوانیم بار زیادی به منابع شناختی از جمله توجه
وارد کنیم .حاال فرض کنید دانشآموز ما در موقعیتی قرار گرفته که نظم قبلی آموزش بههمریخته است .او باید به
یاد بسپارد که چه ساعتی آنالین باشد ،چطور باید با ما در ارتباط باشد ،تکالیف جدید را چطور به دست آورد و چطور
باید آن را برای ما ارسال کند .حاال حالتی را فرض کنید که صداها و فیلمهای ضبط شده ،نحوهی دریافت و ارسال
تکالیف هرکدام از طریق بسترهای مختلفی انجام شود و دانشآموز نیاز داشته باشد زمان زیادی را صرف یادگرفتن
این موارد کند ،در این صورت منابع شناختی محدودی برای یادگیری باقی میماند؛ بنابراین:
_ ابتدا مطمئن شوید که تکتک یادگیرندگان کامال برای یادگیری در شرایط جدید آماده هستند.
_ شیوهی کار را به طور کامل آموزش دهید .همیشه تکالیف را به یک شیوه ارسال کنید و نظم و روتین را به حداکثر
برسانید.
_ از ابزارها و یا بسترهایی استفاده کنید که قابلیت متصل شدن به هم را دارند و پراکندگی کار شما را کاهش
میدهند .وقتی دانشآموزان نیاز دارند تکالیف را جایی پیدا کنند و منابع را جایی دیگر ،بخشی از منابع شناختی
دانشآموزان صرف فهمیدن دستورالعملهای مربوط به دریافت تکالیف و منابع میشود و همین موضوع برای آنها
ایجاد اضافهبار شناختی میکند (تلخابی و همکاران.)۱۳۹۹ ،

نتیجه گیری
هدف از مقاله پیش رو بررسی فرصتها و چالشها تدریس فضای مجازی بهویژه در ایام شیوع ویروس کرونا میباشد.
با درک و فهم صحیح از تأثیر و فواید رسانههای الکترونیکی بر یادگیری و مشخص نمودن جایگاه آنها در سیستم
آموزشی میتوان به این امر امیدوار بود که با کمک اینچنین رسانهها و ایجاد فضا و محیطهای الکترونیکی
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محدودیتهای آموزش و یادگیری را از سر راه برداشته و دانشآموز را با دامنه گستردهای از همفکران و هماندیشان
خویش مواجه میکند و با اشتراکگذاری اطالعات در توسعه فضاهای مجازی ،ارتباطی و تعاملی کمک مهمی
میکنند .آموزشهای مجازی باتوجهبه تمام خدمات گستردهای که ارائه دادهاند و تمام کاستیها و نواقصی که دارند،
میتوانند با کمک آموزههای شناختی بهبود یابند و با بهرهگیری از روشهای متناسب و امکانات مطلوب مؤثرتر واقع
شوند .اما هنوز هم در کنار «آموزشهای حضوری» میتوانند موفقیت بیشتری را متوجه جامعه علمی کنند و در واقع
آموزشهای حضوری و مجازی «مکمل» یکدیگر خواهند بود.

منابع
تلخابی ،محمود؛ رحمتی ،زینب؛ فتحی ،زهره؛ هاشمی ،کیمیا .)۱۳۹۹( .آموزههای شناختی برای آموزش در دنیای
مجازی .انتشارات انگاره
جانقربان ،کامران .)۱۳۹۶( .آموزش الکترونیکی در مدارس و ضرورت آن چیست؟
سراجی ،فرهاد؛ عطاران ،محمد .)۱۳۹7( .یادگیری الکترونیکی .مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا
شعبانی ،ساسان؛ محمودی ،مهدی .)۱۳۹۸( .آموزش مجازی ،مزایا و محدودیتها ،فرصتها و چالشها .فصلنامه مطالعات
روانشناسی و علوم تربیتی
کریمیان ،فاطمه؛ رحمت زهی ،خدانظر .)۱۳۹7( .بررسی تأثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان .یازدهمین
کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم اجتماعی .تهران
کیا ،علی اصغر .)۱۳۸۸( .نگاهی به آموزش مجازی ،نشریه علوم اجتماعی
موحد محمدی ،حمید .)۱۳۸2( .آموزش کشاورزی .انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران
موالئی قولنجی ،یعقوب .)۱۳۹۹( .بررسی چالشهای آموزش مجازی و کرونا .فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی
منتظر ،غالمعلی .)۱۳۸۴( .جستاری درباره دانشگاه مجازی و یادگیری الکترونیکی .پیک نور  -علومانسانی
نیرو ،محمد؛ ناصری نیا ،فاطمه سادات +.)۱۴۰۰( .و  -آموزش مجازی .نشریه رشد معلم
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شناسایی عوامل مرتبط با اجرای مؤثر آموزش مجازی
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چکیده
شیوع غیر منتظره بیماری کرونا در همه جنبه های زندگی به ویژه آموزش تأثیر نهاده است .تعطیلی مدارس و
دانشگاه ها برای جلوگیری از گسترش همه گیری بیماری ،کشورها را به سمت تصمیم گیری فوری در زمینه ایجاد
تغییرات در تمامی عناصر برنامه های درسی سوق داده است .در این شرایط خاص ،تقریبا در همه جای دنیا آموزش
از طریق فضای مجازی انجام می شود .این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی با هدف شناسایی عوامل مرتبط در
اجرای موثر آموزش مجازی انجام گرفته است .براساس یافته های این مطالعه ،عوامل مرتبط در اجرای موثر آموزش
مجازی در مدارس در قالب چند مقوله "وجود زیر ساخت های مناسب"" ،فرهنگ سازمانی"" ،مدیریت موثر" و
"عوامل فردی" قابل تبیین است .توجه به این عوامل سبب خواهد شد که آموزش مجازی به نحو موثری اجرا شده و
استقرار یابد.
واژگان کلیدی :کووید  ،۱۹-کرونا ،آموزش مجازی ،زیرساختهای فضای مجازی.
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بیان مسئله
سراسر جهان هم اکنون در حال عبور از بحران قابلتوجه  COVID-19میباشد؛ کووید  ۱۹-که در استان ووهان
چین در دسامبر  2۰۱۹شروع شد ،بر تمام جهان و تمامی حوزهها بخصوص حوزه آموزش ،تأثیرگذار بوده است .این
پاندمی تمام سیاستهای کشورها در حوزههایی مانند اقتصاد ،بهداشت و آموزش را تحتتأثیر قرار داده است .این
رویداد مقامات را بر آن داشته است تا اقدامات احتیاطی و تصمیمات اساسی در مورد آموزش اتخاذ کرده و برای ادامه
فرآیند آموزش و عدم تعطیلی آن به شیوهای متفاوت از گذشته گام بردارند .این بیماری غیرقابلپیشبینی باعث شده
است که فعالیتهای آموزشی و یادگیری به دلیل ایجاد شرایط نامساعد برای تجمع افراد در مدارس و کنار هم از
طریق آموزش مجازی تقریبا در سراسر جهان انجام شود .بر اساس گزارشی از یونسکو  )2۰2۰( ۱تعطیلی مدارس
تقریبا  ۹۰درصد از دانشآموزان و حداقل  ۶۳میلیون معلم ابتدایی و متوسطه در جهان را تحتتأثیر قرار داده است.
عالوه بر بیماری  COVID-19در سالهای اخیر ،با رشد و گسترش فناوری در ابعاد مختلف روبهرو بودهایم .این
فرآیند سبب شده است تا یکی از روشهایی که برای افزایش اثربخشی و کارآیی آموزش مفید مورداستفاده قرار
گیرد ،فناوری اطالعات و ارتباطات باشد که مسیر زندگی و چشمانداز ما از جهان را بهگونهای غیرقابلتصور دگرگون
کرد ( .)UNESCO, 2006بیماری  COVID-19سبب شده است تا اگر قبل از آن آموزش به شیوه سنتی و
توسط آموزگاران و کتب درسی صورت میگرفته است ،در حال حاضر باتوجهبه پیشرفت قابلتوجه در فناوری ،منابع
جدیدی مانند اپلیکیشن شاد ،کانالهای آموزشی متنوع و رسانههایی چون تلویزیون در امر آموزش واردشدهاند که با
وقوع این موارد زمینهای فراهم شده است تا آموزش سنتی دستخوش تغییرات فراوانی گردد .البته باید یادآور شد
انقالب رایانش و ارتباطات ،گرچه کیفیت زندگی ما را بهبود میبخشد اما چالشهای زیادی را نیز به همراه داشته
است (فارغ زاده و کاشی )۱۳۹۳ ،که البته این چالشها برای کشورهای درحالتوسعه مانند کشور ما بیشتر از سایر
کشورها است.
اینترنت بهعنوان یک ابزار محوری در ارتباطات جهان در نظر گرفته میشود .از نظر کوزما ،)2۰۰5(2اینترنت و دیگر
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ظهور جامعه اطالعاتی و اقتصاد دانش را تسریع میکند .میزان گسترش شبکههای
اینترنتی ،دسترسی به سیستمهای مبتنی بر فناوری مانند رایانهها و پیشرفت در فناوری اینترنت ،رشد سریع رویکرد
آموزش الکترونیکی را در مدارس سبب شده است ( .)Karaali ,Gumussoy & Calisir, 2011استفاده از
سیستم یادگیری مجازی تأثیر قابلتوجهی بر محیطهای آموزشی دارد .آموزش الکترونیکی در هر زمان و هر مکان
محیط یادگیری مستقل را برای دانشآموزان فراهم میکند .منابعی که در خانه ،کتابخانهها و دانشگاهها یافت
میشوند با هم ترکیب شدهاند تا دانشآموزان را به روشهای متمایز و جدیدی به هم متصل کرده و جامعهای
متشکل از افراد در ردههای مختلف علمی ایجاد کرده است .عالوه بر این ،یادگیری مجازی امکانات جدیدی را برای
ادغام انواع مختلف محتوای یادگیری باتوجهبه نیاز فراگیران ارائه میدهد که با سبکهای یادگیری ترجیحی فراگیران

.UNESCO
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سازگار است ( .)Little, 2001استفاده از اینترنت و فضای مجازی در آموزش ،سازمانهای آموزش عالی را متحول
کرده است و زمینههای آموزشی و یادگیری را در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در سراسر جهان تحتتأثیر قرار داده
است ).(Salmon & Jones, 2004
لذا پژوهش فوق قصد دارد تا با بررسی عوامل مرتبط با اجرای مؤثر آموزش مجازی ،موارد موردنیاز به جهت برگزاری
و مدیریت مناسب در این شیوه از آموزش را تبیین کرده تا تمامی دستاندرکاران آموزشوپرورش با دیدی وسیعتر
در صدد اجرای آن برآیند.

روش تحقیق
در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی عوامل مرتبط با اجرای مؤثر آموزش مجازی پرداخته شده
است ،این روش مناسب برای استفاده از منابعی مانند متنهای مکتوب ،شفاهی و تصویری دررابطهبا موضوعی خاص
میباشد (حسن زاده .)۱۳۹۳ ،در این راستا به شناسایی عوامل مرتبط با اجرای مؤثر آموزش مجازی پرداخته شده
است .روش گردآوری مطالب در این پژوهش شامل استفاده از کتابها ،مقالهها و پایاننامههای مرتبط با موضوع
موردنظر میباشد .از مزایای انتخاب این روش میتوان به مقدور بودن جمعآوری اطالعات مربوط به پیشینه تحقیق،
صرفهجویی در وقت و هزینه اشاره کرد (مستخدمین حسینی .)۱۳۹۴ ،در بین اسناد ،به شیوه موضوعی ،آن مواردی
که مرتبط با شناسایی عوامل مرتبط با اجرای مؤثر آموزش مجازی بودند ،استخراج شده و در متن به آنها استناد
شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهشهای مختلف در زمینه شناسایی عوامل مرتبط با اجرای مؤثر آموزش مجازی ،فراهمسازی عواملی
مانند زیرساختهای مناسب و فرهنگ سازمانی ،مدیریت مؤثر و عوامل فردی در سیستم آموزشی را مورد بررسی قرار
میدهد.
زیرساخت

بدون شک ،ظهور و گسترش فناوری ،رویکرد نحوه ارائه مطالب آموزشی به دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی را
تغییر داده است .فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق ارائه خدمات یادگیری مجازی ،دسترسی بیشتر به اطالعات،
ارتباطات بیشتر و مقرونبهصرفه بهبودهای مستمر آموزشی را ارائه میدهد ) .(Sife et al, 2007زیرساخت
مناسب برای توسعه آموزش مجازی یعنی فراهمسازی شبکههای اینترنت و دسترسی به آن از عوامل موفقیتآمیز در
ارائه آموزش مجازی محسوب میشود که یکی از بزرگترین چالشها در اجرای آموزش مجازی در مؤسسات آموزش
عالی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه است (.)Fars, 2007
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سالمون  )2۰۰۴( ۳معتقد است که یک محیط یادگیری مجازی باید از قابلیت اطمینان و دسترسی باالیی برای
دانشآموزان و معلمان برخوردار باشد .موانع تکنولوژیکی در محیط آموزش مجازی اغلب در یکی از سه جزء اصلی
یعنی سختافزار ،نرمافزار و مغزافزار به وجود میآیند که بهشدت بر فرآیند پذیرش آموزش مجازی تأثیر میگذارد
) .(Vencatachellum & Munusami, 2006مؤسسات آموزش عالی باید شبکههای اینترنتی با قابلیت اتصال
پهنای باند باال ارائه دهند تا از تأثیرات منفی برنامههای آموزش مجازی جلوگیری شود ( .)Kunaefi, 2006عالوه
بر این ،مؤسسات آموزش عالی باید بر روی زیرساختهای فناوری مناسب سرمایهگذاری کنند که به دانشآموزان و
معلمان اجازه میدهد با استفاده از نرمافزارهای مختلف به یکدیگر دسترسی داشته باشند .پارک  ،)2۰۰۹( ۴بیان
میکند که سهولت استفاده از فناوری بر توانایی کاربر در تعامل با شکل خاصی از فناوری تأثیر میگذارد.
آموزگاران را باید از انجامدادن وظایف عادی معاف کرد تا برای موضوع موردنظر تربیت شوند .سرمایهگذاری باید
بهگونهای باشد که امکان پرداخت دستمزد مدرسان درسهای تخصصی رایانهای و سایر کارمندان فراهم باشد .آنچه
بیش از همه قابلتأمل است ،این است که دانشجویان و آموزگاران باید بتوانند به فناوری روز جهان دسترسی داشته
باشند (جعفری .)۱۳۸۱ ،راهاندازی نظام آموزش مجازی مستلزم کارکنان فنی و پشتیبانی ،طراحان فنی و آموزشی،
اعضای هیئتعلمی دانشجویان ،برنامهریزان و مدیران بهعنوان کاربران و بازیگران اصلی نظام آموزش مجازی است.
همچنین داشتن دانش گستردهای از مهارتها (آشنایی با کامپیوتر ،استفاده از پردازشگرهای کلمه ،سیر علمی در
وب بهجای وبگردی بیهدف ،آشنایی با نرمافزارهای چند رسانهها ،عیبیابی و عیبزدایی و  ،)...و نگرشهای جدید،
تغییر ذهنیت و برداشت کلیه عوامل دستاندرکار او بازسازی نقشها ،روابط و روشهای انجام کار امری ضروری است
(جعفری.)۱۳۸۱ ،
مدیریت مؤثر

بسیاری از محققان معتقدند که رهبری مؤثر برای ادغام موفق فناوری در مدارس بسیار مهم است ( Anderson
 .)and Dexter, 2005باتوجهبه گفته فالنگان و جاکوبسن  ،)2۰۰۳(5مدیران مؤثر معلمان را تشویق میکنند تا از
فناوری بهعنوان ابزاری برای حمایت از اهداف آموزشی مانند مهارتهای جستجو و ارزیابی اطالعات ،همکاری و حل
مشکالت جامعه که برای آمادهسازی کودکان در جهت کسب دانش مهم است ،استفاده کنند .برانیگان )2۰۰۴( ۶
اظهار داشت که یک مدیر مؤثر باید توانایی توسعه و بیان دیدگاه روشن و مشترک و توانایی ایجاد تغییرات یا
مدیریت تغییر ،برای استفاده از فناوری در مدارس را داشته باشد .بدون چشمانداز مشترک برای آموزش مجازی و
یک برنامه راهبردی روشن ،برنامههای اجرایی میتوانند کند و دشوار پیش روند .یک رهبر باید در مورد آموزش
مجازی آگاه ،شایسته و حامی باشد تا بتواند یک برنامه آموزش مجازی را به طور مؤثر اجرا کند ( Branigan,
.)2004
.Salmon
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اندرسون و دکستر  )2۰۰5(7معتقد بودند که رهبران نهتنها باید نحوه استفاده از فناوری و کاربردهای را بیاموزند،
بلکه باید اطمینان حاصل کنند که سایر کارکنان مدرسه فرصت یادگیری مناسب را در این حیطه دریافت میکنند.
عالوه بر این ،آنها افزودند که رهبران باید کاربردهای دانشگاهی و اداری فناوری را ارزیابی کنند و بر اساس آن دادهها
درمورد شیوه برگزاری کالس مجازی تصمیمگیری کنند؛ بنابراین ،به نظر میرسد که مؤسسات آموزشی باید سیاست
و اهداف آموزش مجازی خود را بهوضوح مشخص کرده ،دارای یک برنامه توسعه و استراتژی دقیق برای ایجاد انگیزه
در معلمان و دانشآموزان برای استفاده از آموزش مجازی در فرآیند یاددهی و یادگیری خود باشند.
مدیریت مؤثر عامل دیگری است که در آموزش مجازی تأثیر میگذارد .مدیران میتوانند با حمایت و تشویق کارکنان
و آموزگاران به فعالیتهای مثبت و بهروز آنها در آموزش مجازی منجر شوند .مدیران مؤثر افرادیاند که عالوه بر
اینکه خود بر بخشهای مختلف استفاده از آموزش مجازی مسلط هستند ،از تغییرات در معلمان حمایت کرده و این
اطمینان را کسب میکنند که آنها از شایستگی الزم را برای برگزاری آموزش مجازی برخوردارند.
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی یک عامل مهم در موفقیت هرگونه نوآوری سازمانی است ).(Martine & Terblanche, 2003
به گفته توشمان و اورلی  )۱۹۹7(۸عناصر اساسی فرهنگ سازمانی که متشکل از ارزشهای مشترک ،باورها و رفتار
مورد انتظار اعضای یک سازمان است بر نوآوری تأثیر میگذارد.
اجتماعی شدن در سازمانها طی این فرآیندها اتفاق میافتد ،یعنی افراد میآموزند که چه رفتاری قابلقبول است و
چگونه باید فعالیتها را انجام دهند .بهاینترتیب ،هنجارها توسعه مییابد و توسط افراد پذیرفته و به اشتراک گذاشته
میشود .ارزشها ،مفروضات و باورهای اساسی در شکلهای ثابت رفتارها و فعالیتها وضع میشوند و بهعنوان
ساختارها ،خطمشیها ،شیوهها ،شیوهها و رویههای مدیریتی منعکس میشوند (Martine & Terblanche,
).2003
بر اساس توضیحات فوق ،میتوان نتیجه گرفت که رهبران باید از استراتژیهایی برای توسعه فرهنگی استفاده کنند
ک ه به یادگیری مجازی ارزش بخشیده و اثربخشی تمرین در یادگیری مجازی را افزایش میدهد .مدیران باید
یادگیری مجازی را بهعنوان نقاط ترویج ابتکار آموزش مجازی در ایمیلها و روزنامههای عادی کارکنان ایجاد کنند
(استوارت.)2۰۰۴ ،
عوامل فردی

به گفته سالمون و جونز  ،)2۰۰۴(۹سیاستها و شیوههای شخصی دانشگاه ،عوامل تکنولوژیکی و آموزشی بر نگرش
 )2۰۰۱۱۰اظهار داشت که طراحی و
مربیان برای استفاده از آموزش مجازی تأثیر میگذارد .به طور مشابه ،ماتوگا (

0

379

.Anderson and Dexter
.Toshman and Orly
.Salmon and Jones
.Matoga

7
8
9
1

تدریس موفق هر درس به شخصیت ،فلسفه آموزشی و شیوه آموزشی مربی بستگی دارد .در واقع ،اراده شخصی معلم
و نگرش معلم نسبت به استفاده از فناوری در تدریس ،عنصر اساسی مشارکت در یادگیری مجازی است
( .)Campbell, 2001ازاینرو  ،معلمان باید نگرش خود را برای اتخاذ شیوه تدریس مناسب در آموزش مجازی
 )2۰۰۳۱۱اظهار داشت که ویژگیهای شخصیتی معلمان
تغییر دهند ( .(Mehlinger, 1997عالوه بر این ،راجرز (
نشاندهنده نگرش آنها نسبت به تغییر است .کسانی که در حل مشکالت خود فعال ،مستقل ،ریسکپذیر ،با
اعتمادبهنفس و ماجراجو هستند ،دارای انگیزه بیشتری بوده و نسبت به مربیان محتاط و محافظهکار به نوآوری در
آموزش مجازی سریع و مثبت پاسخ میدهند (.(Mehlinger, 1995
به گفته موری و کمپبل  ،)2۰۰۰(۱2از مهمترین دالیل مقاومت در برابر ادغام فناوری در شیوههای آموزشی،
اضطراب و بیکفایتی (فقدان مهارت و دانش) مربیان است .در واقع ،معلمانی که برای تدریس در کالسهای
غیرسنتی آموزش ندیدهاند ،با ماهیت تعاملی و فردی آموزش مجازی آشنا نیستند .آنها مهارتهای الزم برای ایجاد
یادگیری مجازی هیجانانگیز و چالشبرانگیز در این محیط را ندارند.
به نظر میرسد این عدم صالحیت و اطمینان در استفاده از فناوری جدید برای آموزش ،سطح خاصی از اضطراب را
در آموزگاران ایجاد میکند  .عالوه بر این ،آموزش مجازی نقشها و مسئولیتهای مربیان را تغییر میدهد .در محیط
یادگیری مجازی ،آنها باید نقشی بهعنوان یک تسهیلکننده و یک کاتالیزور یادگیری بازی کنند .آنها باید به
دانشآموزان در انتخاب و فیلتر اطالعات ،ارائه سؤاالت قابلتأمل و تسهیل بحثهای خوب کمک کنند ( Young
 )2۰۰۰۱۳اظهار داشت که مربیان در یک محیط یادگیری مجازی
 .)and Cornelius, 2005عالوه بر این ،موریهد (
،)2۰۰۳۱۴
باید به دانشآموزان حمایتهای آموزشی ،عاطفی و تکنولوژیکی ارائه دهند .به گفته فاکس و مک کیوغ (
رویکردهای آموزشی استادان مانند مناظرات ،شبیهسازی یا بازی ،نقش بازی ،مطالعات موردی ،گروههای بحث و
گفتگو ،تکالیف بر اساس رونویسی ،طوفان فکری ،تکنیکهای دلفی ،تکنیکهای گروهی اسمی ،انجمنها و پروژههای
تحقیقاتی میتواند به همه شرکتکنندگان فرصت دهد تا در تعامل شرکت کنند و نتایج یادگیری دانشآموزان را در
محیط یادگیری مجازی افزایش دهند.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش نشان میدهد که با شیوع این بیماری همهگیر در سراسر جهان شیوه آموزش به طور ناگهانی از رویکرد
آموزش سنتی به رویکرد آموزش مجازی تغییر کرده است که به دلیل عدم آمادگی کشورها برای ارائه این نوع
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آموزش و بهمنظور اثربخشی آن باید فراهمسازی عواملی مانند زیرساختهای مناسب و فرهنگ سازمانی ،مدیریت
مؤثر و عوامل فردی در سیستم آموزشی مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد میشود که باتوجهبه وجود این عوامل تأثیرگذار در آموزش مجازی متولیان امر آموزش تالش خود را در
جهت شناختن این عوامل و بررسی واقعبینانه آنها انجام داده تا بتوانند ،گامهای مؤثری بهمنظور استقرار هر چهبهتر
آموزش مجازی بردارند.
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