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  باز خواني روايتهاي موجود: دانشگاه مجازي
  

  ∗دكتر محمد عطاران
   دانشگاه تربيت معلم تهرانتربيتي  دانشكده روانشناسي و علوم

 
  چكيده
.  موانع زمان و مكان را در هم نورديده و سنتي تازه در آن ايجاد شده است21 عالي در  قرن آموزش
: شود  به سه شكل ارائه مياين فضادر  ي يافته است و در قرن حاضر به دنياي مجازي تسراليع  آموزش

 دانشگاه  و)از طريق شبكه( دانشگاه  مجازي در قالب ارتباط چهره به چهره, دانشگاه مجازي هوشمند 
نرم افزار هوشمند در شكل نخست . )از طريق شبكه( مكتوبمجازي  مبتني بر ارتباطات ناهمزمان و غالباً

. كند  بلكه همچون مشاور عمل مي،در اين شكل استاد مرجع يادگيري و دانش نيست. ودش  يمجايگزين استاد 
ق مي آيد و فضاي آموزشي به صورت فضاي يدر شكل دوم استاد از طريق اينترنت بر محدوديت مكاني فا

ر  دوربين مي بيند و استاد نيز از همان طريق دوسيلهاستاد دانشجو را به . واقعي كالس شبيه سازي مي شود
 در شكل سوم دانشگاه مجازي درس به صورت نا همزمان و .گيرد معرض ديد دانشجويان كالس قرار مي

اين شكل از ارائه ممكن است سنتي باشد و در آن به انتقال دانش . شود  به صورت مكتوب ارائه ميترجيحاً
اي از صاحبنظران دانشگاههاي  رهگونه كه پا اكتفا شود  يا آنكه تعامل و ارتباط فعال از اركان آن باشد  و آن

 پارادايم جديدي در آموزش عالي فراهم شود و دانشجويان به مرحله تفكر انتقادي ،اند مجازي اشاره كرده
تحليل و ارزيابي مذكور مبتني بر . شده استتحليل و ارزيابي در اين مقاله  اشكال دانشگاه مجازي. دست يابند
بر مبناي نظريه تجسد در . است 2 مرلوپونتي و نظريه ساختگراييي ادراك پديدار شناس نظريه  ،1نظريه تجسد

. شده است تحليل مذكور ارزيابي ،باره آموزش دانشگاهي در فضاي مجازي به صورت كلي بحث و سپس
. شده استدر تحليل شكل اول دانشگاه مجازي  نرم افزار هاي هوشمند موجود با استادان واقعي مقايسه 

پديدار شناسي ادراك مرلو  مبتني بر نظريه ،گاه مجازي كه از طريق دوربين هدايت مي شودشكل دوم دانش
پس از تحليل  دانشگاه مجازي از نوع سوم در دو صورت سنتي و تحولگرا . شده است ارزيابي پونتي
گاه مجازي و آن گاه پيشنهادهايي براي ايجاد نمونه ايراني دانشلگراي دانشگاه مجازي واي از نوع تح تجربه

 .است ارائه شده 

  

                                                 
  attaran_m@yahoo.com : پست الكترونيكي. ∗

1. Embodiment  
2. Constructivism 
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  .ساختگرايي و اجتماع پژوهشي, پارادايم,  تجسد, دانشگاه مجازي: كليد واژگان

 

  مقدمه
ارتباطات . ترين تحول فناوري ارتباطات در سالهاي اخير است اي مهم پديدايي ارتباطات رايانه

. ساز يادگيري الكترونيكي شده است مذكور موجب تحول اساسي در سنتهاي يادگيري و زمينه
 را تسخير _عالي از جمله آموزش_ سطوح مختلف آموزشي 21يادگيري الكترونيكي در قرن 

  .آيد ت و دانشگاه مجازي از دستاوردهاي آن به شمار ميكرده اس
چهره به چهره و در زمان و , دانشگاه مجازي دانشگاهي است كه در آن آموزش رو در رو   

 آموزشي آموزش مجازي بر. شود مجازي محقق مي  بلكه در عالمگيرد، صورت نميمكان واحد 
يا هر دو از يكديگر جدا هستند و معلم  مكان و زمان نظرداللت دارد كه شاگرد و معلم از 

ويديو , اينترنت, اي منابع چندرسانه, محتواي درس را با كمك نرم افزار مديريت دروس
كمك  و به كنند فراگيرندگان محتوا را از اين طريق دريافت مي. كند كنفرانس و مانند آن ارائه مي

ناوريها در دهه اخير انواع دانشگاههاي  به تناسب رشد ف.3شوند اين فناوريها با معلم  مرتبط مي
در اين مقاله انواع دانشگاههاي مجازي موجود بررسي و با توجه به . اند وجود آمدهه مجازي ب

و اجتماعي يادگيري  مباني روانشناختي, عالي اهداف آموزش, ماهيت آموزش در فضاي مجازي
شده گاههاي مجازي پيشنهاد  مدل مناسب دانش،و فرهنگ يادگيري در تعليم و تربيت ايران

 .است

  
  انواع دانشگاههاي مجازي

 سطوح مختلف آموزشي را تسخير كرده و در عرصه 21يادگيري الكترونيكي در قرن 
عالي در اين قرن موانع  آموزش. عالي موجب گسترش دانشگاههاي مجازي شده است آموزش

عالي در بستر  آموزش. ه است و سنتي تازه در آن ايجاد شدهنورديدزمان و مكان را در هم 
دانشگاه  . 2، دانشگاه مجازي هوشمند. 1 يادگيري الكترونيكي ممكن است در قالب سه شكل

                                                 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_education 
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دانشگاه مجازي  مبتني بر ارتباطات . 3، )از طريق شبكه( مجازي در قالب ارتباط چهره به چهره
 .ارائه شود) از طريق شبكه(  مكتوبناهمزمان و غالباً

 استاد مرجع شكلدر اين . نرم افزار هوشمند جايگزين استاد مي شود در شكل نخست   
دنبال كسب ه ب جودانش. كند  بلكه همچون مشاور عمل مي،يادگيري و دانش نيست

اين تجربه وراي موقعيت . هاست و شكلي متفاوت از اجتماعي شدن را تجربه مي كند  نظريه
   .جغرافيايي و فيزيكي است

 انقالبي را تا پايان قرن بيست و يكم  »ماشينهاي رواني« عنوان بااي  در مقاله كرزويل   
بلكه تمام روابط انساني را , شود  نميانقالبي كه به تعليم و تربيت محدود. بيني كرده است پيش

همراه  شود و مردم رايانه  فراگير مياستفاده از  2009به نظر او در سال . كند دچار تحول مي
گيرد و يادگيري   سال آموزش با  كمك رايانه صورت ميآندر .  داشتخواهند خود رايانه

كنند و  و لوازم جانبي آن را حمل مي آموزان با خود رايانه دانش. شود  مي4خود راه ياب
معلم در آموزش از . شود محقق مي... يادگيري از طريق ارتباطات بي سيم مانند اينترنت و 

ثير نرم افزار و فضاي ناشي تأ ولي مدرسه تحت ،كند يگروهي استفاده م آموزش و روش سنتي
 شدناجتماعي فرايند معلمان به عاليق، ويژگيهاي روانشناختي و . از آن  متحول خواهد شد

 در مدارس و دانشگاهها با 2019بر اساس پيش بيني كرزويل  در سال . كنند توجه ميها  بچه
 جايگزين معلم و استاد رهاي هوشمندنرم افزا. شويم سازي شده مواجه مي معلمان شبيه

  .)1999 ،5كرزويل(شوند مي
 ،شود اي مبتني بر يادگيري پديدار مي  جامعه2029 براساس پيش بيني كرزويل در سال   

كنند  دهند و دانش جديد را بدون مداخله انسان خلق مي ماشينها بدون كمك انسان  آموزش مي
 ماشينها برخالف انسانها ساختهاي دانش  واهد يافتو مداخله انسان در توليد دانش تقليل خو
  ).1999،كرزويل( كنند را از شخصي به شخص ديگر منتقل مي

 اناي به كمك روانشناسان و متخصص  حوزه علوم رايانهانمتخصص, نگري براساس اين آينده   
  شمند به هاي معلم هونظام. اند  بر آمده6 معلم هوشمندهاينظامتعليم و تربيت در پي ايجاد 

                                                 
4. Self -directed 
5. kurzweil 
6. Intelligent Tutoring Systems(ITS) 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

آموز  شود كه قادرند ميزان دانش هر دانش اي گفته مي دهنده رايانه هاي آموزشنظامگونه از  آن
در مقايسه با انواع  [هانظامدهد كه اين دسته از  نتايج آزمايشها نشان مي. را تشخيص دهند

و ) 1990 ،8 سلف؛1995 7 و كربت،اندرسون(ميزان يادگيري را بهتر تخمين مي زنند ] سنتي
 ؛2000 و1999  ،9الون و كوادينگر(يادگيري به اثبات رسيده است ميزان كارايي آنها در افزايش 

اندازه آموزش انساني نفر به نفر به ها نظامثير اين أ اگر چه هنوز ت،)1995 كربت،اندرسون و 
  . نيست

آموزشي آيد و فضاي  ق مييدر شكل دوم استاد از طريق اينترنت بر محدوديت مكاني فا   
 دوربين مي بيند و وسيله استاد دانشجو را به. شود سازي مي صورت فضاي واقعي كالس شبيه به

گيرد و كالس در دو نقطه  معرض ديد دانشجويان كالس قرار مي خود نيز از همان طريق در
در اين شكل نظام سنتي آموزش در فضاي مجازي حيات خود . شود دور از يكديگر تشكيل مي

يعني محدوديت دسترسي به معلمان و  [افتاده مشكل مناطق جغرافيايي دور.  مي بخشدرا تداوم
و درصورت دسترسي به خطوط  شود  رفع مي]استادان مجرب بر اثر محدوديتهاي مكاني

پرسرعت اينترنت و استفاده از دوربين براي مشاهده استاد و دانشجو كالس همزمان تشكيل 
  .شود مي
 به صورت مكتوب ارائه به صورت ناهمزمان و ترجيحاً ه مجازي درسدر شكل سوم دانشگا   
اين شكل از ارائه ممكن است سنتي باشد و در آن به انتقال دانش اكتفا شود يا آنكه . شود مي

اي از صاحبنظران دانشگاههاي  گونه كه پاره تعامل و ارتباط فعال از اركان آن باشد  و آن
م جديدي در آموزش عالي فراهم شود و دانشجويان به مرحله   پاراداي،اند مجازي اشاره كرده

  . دست يابندتفكر انتقادي 
و  10اي توان از دو رويكرد ارائه  در اين شكل از دانشگاه مجازي مي،به بيان ديگر    

اي از روشي يك طرفه   در رويكرد ارائه.)1383 ،گريسون و اندرسون( برد   بهره11كننده تسهيل
ثر به ؤشود و ارائه م العات بدون تالش براي درگير كردن دانشجو استفاده ميبراي انتقال اط

                                                 
7. Anderson & Corbett 
8. Self 
9. Aleven & Koedinger 
10. Presentational  
11. Facilitative  
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 عنصر تعامل يا بدوناين رويكرد .  نظم و ترتيب و اشتياق ارائه كننده بستگي دارد, سازماندهي
گوي انتقادي  و در حالي كه رويكرد تسهيل كننده بر اساس گفت. وي انتقادي است گو گفت

  .امل دانشجو و مشاركت او در فرايند يادگيري استوار مي شودو ايجاد فرصت براي تع
 مطرح ]و به طور عام آموزش مجازي [در ادامه بحث نخست نقد كلي در باره دانشگاه مجازي

  .گاه انواع دانشگاههاي مجازي تحليل و ارزيابي خواهند شد آن ,شود مي
  

  كلي بر دانشگاه مجازي  نقد
 از معدود كساني است كه در حوزه  آموزش ،انشگاه استنفورد استاد فلسفه د،هيوبرت دريفوس

  دريفوس در كتاب  .ستو در آن تامل كرده اارائه  نظر ]و از جمله دانشگاه مجازي [مجازي
 به ، فيلسوفان آلماني و دانماركي،14 و كيركگور13 مبتني بر ديدگاههاي نيچه12» اينترنت بارهدر«

  . پديده اينترنت نگاه كرده است
  

  گاه دريفوسديد
در اهميت جسم و بدن در حيات [ مبتني بر  نظر نيچه 15 دريفوس ياد شدهدر مقدمه كتاب

به به نظر دريفوس در فضاي شبكه جسمانيت . پردازد  به نقد هرگونه آموزش مجازي مي]آدمي
  .بخشد  جسمانيت در روابط انساني به اين روابط شكل ديگري مينبودبازد و    رنگ ميتدريج

توان يادگيري  ي از پرسشهاي دريفوس اين است كه تا چه ميزان يادگيري از راه دور را مييك   
اهميت رويارويي چهره به چهره در آموزش است كه آن را با  مبناي نقد دريفوس. دانست

به نظر  .زده است پيوند گانه فراگيري  اهميت بدن و نيز مراحل هفتزمينهانديشه نيچه در 
ماند و به انتها  ترونيكي در همان مراحل آغازين اين مراحل متوقف ميدريفوس آموزش الك

  . رسد نمي
هاي  اي موجب دوري از تجربه مقوله ارتباط متجسد دريفوس بر آن است كه ارتباط شبكه در   

 در -در مفهوم واقعي- دريفوس در اينكه يادگيري ،  به بيان ديگر؛شود تر واقعيت مي مستقيم
                                                 
12. On the Internet 
13. Niche   
14. Kierkegaard  
15. Deryfus  
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معتقد است كه در اين فضا يادگيري و  مناقشه كرده ،ني بر  شبكه محقق شودفضاي تربيتي مبت
دريفوس براي آموزش و يادگيري عناصري را اساسي . افتد در سطوح بسيار ابتدايي اتفاق مي

به نظر او يادگيري مراحلي دارد كه  .شمرد كه به زعم او در فضاي مجازي مفقود است مي
  : از است عبارت

شود كه بر اساس آن  در اين مرحله اطالعاتي به فراگيرنده عرضه مي: 16مرحله مبتدي  .1
 ، است محدوددر اين مرحله كه به ارائه اطالعات. شود مهارتهاي عملي و فكري آموخته مي

شود  در اين سطح چون قواعد و عناصر علم فرا گرفته مي. به آموزگار و معلم نيازي نيست 
  .ثر استؤيادگيري مشبكه و رايانه در , و نه زبان علم

تر را از طريق بررسي  در اين مرحله فرد برخي از مشخصات دقيق:  17مرحله مبتدي پيشرفته  .2
گويد كه اين يا آن قهرمان را ببين چگونه   معلم به فراگيرنده ميمثالً. گيرد و تمرين فرا مي

 را ها دستوردر اين مرحله فراگيرنده . اين حركت يا آن حركت را امتحان كن, كند بازي مي
 .شود كند و نمونه ها به او عرضه مي  ميپيروي

دادن در مرحله قبل مبتدي پيشرفته قادر به درك نكات مهم نيست و انجام : 18مرحله كارداني  .3
كار برايش سخت و خردكننده است و ممكن است در باره چگونگي تسلط بر مهارت 

كات مهم هر موقعيت را تشخيص شود و ن فرد كاردان با مسئله درگير مي. سرگردان شود
يابد كه چه موقع بايد به جلو تور بيايد و چه موقع فاصله   بازيكن تنيس  در ميمثالً. دهد مي

شود و شكست و موفقيت   عاطفي درگير مياز نظردر اين مرحله فرد . خود را حفظ كند
ويارويي با معلم دارد اي است كه فراگيرنده نياز به ر مرحله, اين مرحله. شوند براي او مهم مي

در رشد , دهد  و درخشش يا ناتواني در يادگيري كه در اين رويارويي چهره خود را نشان مي
 برخورد چهره به چهره بدونفضاي مجازي كه . كند كارداني فراگيرنده نقشي مهم ايفا مي

 . مانع از  كاميابي فرد در مرحله كارداني مي شود،است

سد كه موجب واكنشهاي شهودي ر رحله فراگيرنده  به رشدي ميدر اين م:  19مرحله تبحر  .4
 بازيكن تنيس  مثالً. شود اين واكنشها جانشين پاسخهاي حساب شده يا منطقي مي. شود او مي

                                                 
16. Novice 
17. Advanced Beginner  
18. Competence 
19. Proficiency 
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 بي آنكه به ،كند شود و فاصله خود را از آن در هنگام ضرورت حفظ مي به تور نزديك مي
 .شود ز طريق شهود انجام مياين كار ا. ها و قواعد بازي فكر كند نظريه

, يابد در اين مرحله فراگيرنده نه تنها آنچه را الزم است انجام دهد در مي: 20مرحله خبرگي  .5
شود و   درنگ  متوجه مي  را بي خويشيز موقعيتها چگونگي نيل به اهدافيبلكه با توانايي تم

 در زمان مناسب و با  خبره كار مناسب  را،در واقع. كند  پيدا مييتر نيروي تشخيص ظريف
هاي معلم به   در اين مرحله خبره با مشاهده سبك و انگاره. دهد روش درخور انجام مي

اي نيست كه در  شبكه قابل دسترسي  مرحله, اين مرحله. يابد اي از خبرگي  دست مي درجه
 .باشد

 خود را شود و سبك ل مييدر اين مرحله فرد به باالترين سطح مهارت نا: 21مرحله استادي  .6
چون مستلزم ، آيد اين مرحله از توانايي هرگز از طريق شبكه به دست نمي. كند ابداع مي

 . دستيابي به سبك خاص خود استدرنهايت،شاگردي كردن و مشاهده سبكهاي مختلف و 

  در اين مرحله فرد با كاربرد مهارتهايش در بافت فرهنگي خاص : 22مرحله  خرد عملي  .7
هندوستان يا آمريكا ,  چين كشورهايريزي در  كار گروهي يا برنامهدادن انجام. سروكار دارد

و شبكه  اين توانايي تنها از خالل هدفون يا ميكروفون.  دارد با يكديگرتفاوتهاي ظريفي
  بلكه از طريق مواجهه جسماني و عاطفي و مشاهده سبكهايي كه به فرهنگ،شود منتقل نمي

 .دشو كسب مي, اند  وابسته

و  داند هاي يادگيري از طريق شبكه و در دنياي مجازي را فريبي بيش نمي فوس وعدهدري   
در حالي كه تبحر و فرزانگي , تواند كارداني ايجاد كند  معتقد است يادگيري از راه دور تنها مي

  .)1383, دريفوس(ند ا  دور از دسترس و كامالًعمًال
  
   در نتايج سخن دريفوسليمأت

 آموزشي كه در آن روابط چهره به چهره شاگرد و معلم صورت براساس نظر دريفوس
آموز  يابد و دانش از هفت مرحله متكامل يادگيري حداكثر به سه سطح آن دست مي,  گيرد نمي

                                                 
20. Expertise 
21. Mastery 
22. Practical Wisdom 
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 بي آنكه در دعوي ،اگر فرض مذكور را بپذيريم. كند تر محروم مي را از نيل به مراحل عالي
 نخست اينكه آيا نظام سنتي : اينجا مطرح مي شود اساسي درنكتهدو , دريفوس مناقشه كنيم

بودن  برد كه به دليل بي بهره آموزان را از اين مراحل فراتر مي موجود در شرايط كنوني دانش
فضاي مجازي از اين قابليتها خود را از امكانات اين فضا محروم كنيم؟ اين پرسشي جدي 

شته است و اگر بپذيريم كه نظام سنتي است كه همواره در مقابل نظام سنتي آموزش قرار دا
با انتقال نظام آموزش به فضاي , موجود با مراحل نهايي مورد نظر دريفوس فاصله زيادي دارد

  .ايم مجازي در واقع چيزي را از دست نداده
نكته دوم اين است كه اگر ادله دريفوس را بپذيريم و باور كنيم كه آموزش چهره به چهره    

توان  ميقابليتها را ندارد، مكان مادي ديگر قابليتهايي دارد كه فضاي مجازي آن در كالس و هر 
 ،ندا به دليل اينكه بسياري از افراد از همان سطوح نازل يادگيري مورد نظر دريفوس محروم

با توجه به گروههاي جمعيتي خاص كه از هر . توسعه فضاهاي آموزش مجازي را مدلل كرد
گسترش فضاهاي آموزش مجازي ، ندا  نيز محروم-وح پايين حتي در سط-گونه آموزش
برخي از اين گروهها . گرچه به مراحل عالي يادگيري از اين طريق دست نيابيم, ضروري است

  ....پناهنده ها و مهاجران و , زنان و دختران, جوانان, بيكاران, ناتوانان جسمي :ند ازا عبارت

  
  ازيارزيابي شكل اول دانشگاه مج تحليل و

ويژگي مهم دانشگاه مجازي در شكل اول آن جايگزيني نرم افزار هوشمند به جاي استاد و 
 نداشتن شخصيت انساني و نظامهاهاي موجود اين  يكي از نقايص گونه. عامل انساني است

در واقع، اين ايراد به طوركلي به  . ارتباط كافي با مخاطب خود است نشدن برقرار،درنتيجه
اي گرفته شده است كه به دليل نبود ارتباطات چهره به چهره در ايجاد فرايند  انهارتباطات راي

ارتباط بين انسانها به دو گونه كالمي و ). 1994، 23آربر(اجتماعي مطلوب موفق نيست 
هاي هوشمند موجود در مقايسه نظاميك از  رسد كه هيچ به نظر مي. گيرد صورت ميغيركالمي 

در حالت معمول . به درك واكنشهاي غيركالمي فراگيرندگان نيستندبا معلمهاي انساني قادر 
شود، نظير آهنگ كالم، حركت  افراد در چهره و صداي آنها نمايان مي احساسات دروني

                                                 
23. Arbor 
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معلم در هر لحظه با توجه به ارزيابي مخاطب خود مسير بعدي . چشمها و ساير حركات بدني
  . كند تدريس را تعيين مي

هيجاني با مخاطب   درصد ارتباط احساسي93) 1971 (24محرابيان بر اساس مطالعات 
بر اين ). 1990 ،سلف(شود  اي ناديده گرفته مي اين بخش در آموزشهاي رايانه. غيركالمي است

, در اين صورت .اساس، نسل بعدي معلم هوشمند بايد به جبران اين نقص بزرگ بپردازد
ارتباط احساسي .  آموزشي مبدل خواهد شدآموزش هوشمند به يكي از سودمند ترين روشهاي

برقرار ) 1998 ،25پيكارد(از چند مسير مانند وضعيت چهره، حركات دست، بدن و آهنگ كالم 
  . شود مي
 هاي هوشمند به جاي معلم با لحاظنظام اين نظرگاه به دنبال جانشين كردن حال،به هر    

ار بتواند مانند انسان به گونه هوشمند به اي كه نرم افز  به گونه، عنصر انساني تعامل استكردن
  .ياد گيرنده پاسخ گويد و واكنشهاي الزم را در حين آموزش و فراگيري نشان دهد

  
  تحليل و ارزيابي شكل دوم دانشگاه مجازي

سازي  در شكل دوم دانشگاه مجازي فضاي چهره به چهره كالس در دنياي مجازي  شبيه
  . دشومحو  مكانياي كه محدوديت   به گونه،شود مي
   يكي از اين نقدها با پشتيباني از  آموزش مجازي اصوالً: اين روش دو انتقاد شده است   به

بازسازي روابط سنتي و چهره به چهره در فضاي مجازي را مطلوب نمي داند و معتقد است كه 
, ن فضا انتقال دادكند و نبايد انگاره آموزش سنتي را به اي پارادايم آموزش در اين فضا تغيير مي

يادگيري  «: معتقدند»يادگيري الكترونيكي در قرن بيست و يكم«لفان كتاب ؤبراي مثال م
الكترونيكي تنها نوعي ديگر از فناوري يا وسيله جنبي نيست كه به آرامي وارد شود يا درنهايت 

. ارتباطات استاي بسيار متفاوت از   بلكه يادگيري الكترونيكي نماينده شيوه و شاخه،طرد شود
هاي آموزشي و نظامثير آن بر أت هاي تعامل آموزشي است، احتماالً چون ارتباط مركز تمام شيوه

هنگامي كه در حال تجربه اكولوژي . معلمان و فراگيرندگان منفرد قابل توجه خواهد بود
ستند، سازي فعاليتهايي كه متعلق به اكولوژي بسيار متفاوتي ه يادگيري نويني هستيم، شبيه

                                                 
24. Mehrabian  
25. Picard 
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هاي  هشبيه سازي فعاليتهاي سنتي نه تنها موجب از بين رفتن فرصت بهبود تجرب. نادرست است
گيري از ويژگيهاي عصر جديد يادگيري مقاومت  شود، بلكه فقط در مقابل بهره  يادگيري مي

ناپذير تمام روشهاي آموزش و يادگيري را در  اي اجتناب گونه يادگيري الكترونيكي به. كند مي
كساني كه بجد خواهان باال بردن سطح آموزش و يادگيري . قرن بيست و يكم تغيير خواهد داد

  .)1383 ،گريسون و اندرسون (توانند يادگيري الكترونيكي را  ناديده  بگيرند  نمي،هستند
اين .  است26سازي شده مبتني بر نظريه احاطه مرلو پونتي نقد ديگر بر كالس مجازي شبيه   

اين باور است كه براي درك موقعيت بايد به نحوي به آن احاطه داشت و اين احاطه ديدگاه بر 
در  دانشگاه مجازي نوع دوم . گيرد صورت مينيز از راه تماس مستقيم و حضور جسماني 

ابهامي كه در چشمهاي آنها , خواب آلودگي شاگردان.  ندارد رامعلم احساس تسلط بر كالس
گويند كه چگونه  همه به معلم مي... هره هايشان مشهود است و ترديدي كه در چ, وجود دارد
 درست مانند بازيگران تئاتر كه به حسب بازخوردي كه از تماشاگران دريافت ،رفتار كند

توانند منتقل   چيزي كه تماشاگران فيلم به بازيگران نمي،شود  رفتارهايشان تنظيم مي،كنند مي
ادن دوربينهايي در نقاط متفاوت كالس و ارائه تصاوير ممكن است گفته شود با قرار د. كنند

مان أتودادن ولي نكته اين است كه انجام ، يابد آن استاد از راه دور بر كالس احاطه مي متعدد از
توان هم به دوربين براي صحبت كردن نگاه كرد و هم به چند تصوير  نمي. دوكار ناممكن است

 اگر ،درنهايت. لعمل مناسب نشان دادا  كالس عكسهمزمان و بر اساس آن متناسب با فضاي
مشكل اين است كه تجربه عميق مستلزم , هم دركي از كالس به وسيله دوربينها ممكن باشد

حضور مستقيم در يك موقعيت است تا در شادماني و غم شريك شد و مخاطرات يادگيري يا 
, تني بر حضور مستقيم نداريماي درك مب در مواردي كه از پديده. كرد شوقهاي آن را تجربه

ها از طريق مواجهه مستقيم مستلزم   درك مستقيم پديده،از سويي. درك  دقيق آن ناممكن است
اي  فرق است ميان راننده. شود تر پديده مي اين امر موجب  درك عميق. پذيري است عنصر خطر

آن كس كه . نندگي استساز سرگرم را و كسي كه پشت رايانه شبيهكند  ميكه در جاده رانندگي 
كند و  خطرپذيري را تجربه مي, شود صورت مستقيم و تماس جسماني مواجه مي با واقعيت به

 يادگيري رو در رو مستلزم پيامدهاي ، به بيان ديگر؛شود اين موجب تعميق يادگيري او مي

                                                 
26. Merlo Ponti  
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ي كه از مانند شرمندگي دانشجويي كه درس را بلد نيست يا استاد, مخاطره انگيز  محتمل است
خطرپذيري عنصري است كه در آموزش از راه دور كه استاد در حال . آيد عهده تدريس بر نمي

افزا   اين عنصر كه ممكن است براي يادگيري انگيزه،سخنراني است وجود ندارد و در واقع
چون , ردسازي شده وجود ندا  در فضاي مجازي و شبيه،نجامديباشد و به تثبيت يادگيري ب

 نيز چون در معرض دانشجوران اتفاقي نيست كه در پي تدريس او خواهد افتاد و استاد نگ
كند و انگيزه   را تجربه نمي- در معناي مثبت آن- اضطراب يادگيري، قرار ندارداستادنگاههاي 

  .)1383گريسون و آندرسون، .(شود يادگيري در او افزوده نمي
  

  ارزيابي شكل سوم دانشگاه مجازي تحليل و
 به صورت درس را به صورت ناهمزمان و ترجيحاً استاد سوم دانشگاه مجازي لدر شك

د يا شو ارائه درس ممكن است به صورت سنتي به انتقال دانش محدود .كند مكتوب ارائه مي
ي از صاحبنظران دانشگاههاي مجازي برخگونه كه  آنكه واجد تعامل و ارتباط فعال باشد و آن

متفكر ، عالي فراهم كند و دانشجويان در آن فضا جديدي در آموزش پارادايم ،اند اشاره كرده
اي  هدف رويكرد ارائه. اي و رويكرد دوم تعاملي است رويكرد نخست رويكرد ارائه. نقاد شوند

ولي  .است آن مندي از و بهرهبه اطالعات  دسترسي ،گويند گونه كه گريسون و آندرسون مي آن
هدف . دريافت معني و بازآفريني اطالعات است, زشكيد بر پرداأدر رويكرد تعاملي ت

اي كه دانشجويان   به گونه،عالي رشد تفكر انتقادي و توانايي يادگيري خود راهبر است آموزش
اين موضوع اكنون به نماد عصر اطالعات تبديل شده . به فراگيرندگان مادام العمر بدل شوند

 .)1383گريسون و آندرسون، (است 

عالي به پارادايم يادگيري  اندركاران آموزش از دست برخي ندرسونآسون و به نظر گري   
اند و در صدد انتقال اكولوژي نظام سنتي آموزش به فضاي يادگيري  الكترونيكي توجه نكرده

 همان اقتضائات آموزش چهره به چهره را در فضاي يادگيري ،الكترونيكي هستند؛ از اين رو
شود از ظرفيتهاي بالقوه فضاي مجازي  طاي مذكور موجب ميكنند و خ الكترونيكي حفظ مي

  .يند آموزش استفاده نشودابراي اصالح فر
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  گيري بحث و نتيجه
  : استگفتني چند نكته در باره دانشگاه مجازي  ،با توجه به آنچه گفته شد

خود نظام آموزش و يادگيري ه ب عالي خود ورود فناوري اطالعات در فضاي آموزش .١
  .كند نميرا متحول 

ترين شكل استفاده از فضاي آموزش مجازي انتقال آموزش چهره به چهره به  ابتدايي .٢
  .اين فضاست

گرايانه آموزش مجازي بايد پارادايم جديدي در  وري از قابليتهاي اصالح براي بهره .٣
  .آموزش ايجاد كرد

يل بلكه مقصد آن بايد تبد, دشومجازي نبايد به انتقال دانش محدود  هدف آموزش .٤
 .فراگيرندگان به آفرينشگران دانايي و آگاهي باشد

 الگوي سوم با ، از مجموعه الگوهايي كه در دانشگاه مجازي مطرح شد،بر اين اساس   
عالي تناسب بيشتري دارد و انگاره آن   چون با اهداف آموزش،رويكرد تعاملي مورد نظر است

  رخ دادن ولي نيل به اين الگو مستلزم.دساز به صورتي است كه نيل به اين اهداف را ممكن مي
دهد كه ممكن است  مطالعات نشان مي. تحولي در فرهنگ حاكم بر دانشگاه مجازي است

 ولي فرهنگ يادگيري بر ،كند الزامات عصري دانشگاهها را به پذيرش فناوريهاي جديد مجبور
سيس دانشگاه أبراي ت تدوين سندي استراتژيك ،لذا. آن همچنان به روال پيشين باقي بماند

 به صورتي كه ،اي كه مقدمات تحول پارادايم يادگيري را مهيا كند الزم است گونه مجازي به
نحوه ارائه , شيوه ارزشيابي, يادگيري -روشهاي ياد دهي, نقش استاد و دانشجو, هدف دانشگاه

پينگ ليم (شوددر آن متناسب با الگوي مورد نظر در دانشگاه مجازي باز تعريف . ..مطالب و 
  .)2005 ،27چر

 كه مشخصه جامعه صنعتي ، نشان دهنده تفاوت يادگيري در فضاي سنتي يادگيري1 جدول 
 يابد  و فضاي يادگيري در جامعه اطالعاتي است كه به فضاي مجازي نيز تسري مي،است

 .)2001، 28پلگرام(

                                                 
27. Ping Limcher  
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 فضاي آموزش مجازي دهد كه فضاي سنتي آموزش به طالعه دانشگاه سنتي ايران نشان مي   م
انتقال يافته است و تفاوتي ميان فضاي كالسهاي حضوري دانشگاهي و كالسهاي مجازي 

 .)1385, قائدي(وجود ندارد 

و سبك يادگيري  گي نيز نشان دهنده فرهنگ-مطالعات كالين برگ و همكاران او و سندمن    
دانشجويان ايراني در پرسش دهد كه  اين مطالعات نشان مي. متفاوت دانشجويان ايراني است

آموزند و   هايي كه مي  اما در زمينه پذيرفتن ايده،كنند ال كند و آهسته عمل ميؤكردن و طرح س
 سريع هستند -يات پر آب و تابئ به خصوص جز_فظ كردن آنها حطر سپردن و ابه خ

  .)1382,  به نقل از فاضلي1995گي -سندمن و 1979كالين برگ (
  

  ي در فضاي سنتي و يادگيري در جامعه اطالعاتي يادگير-1جدول 
 تعليم و تربيت در جامعه اطالعاتي و تربيت در جامعه صنعتي تعليم

مطالعات  نشان . سبك يادگيري مذكور از دوره آموزش عمومي به دانشگاه منتقل شده است   
 و شرايط ردمتوسطه و عالي ما بر حفظيات تكيه دا, طور سنتي آموزشهاي ابتدايي هد كه بهد مي

خصوص در نظام ه ب. و فرهنگ آموزشي موجود براي خالقيت نقشي در نظر نگرفته است
 اهميتي لحاظ نشده است و ،آموزشي ما براي نوشتن كه يكي از ابزارهاي مهم خالقيت است

  جدا از جامعه: محيط آموزش
  .بخش اعظم اطالعات صورت شبه محرمانه دارد

 . مجري آموزش است:معلم

  .كل كالس را آموزش مي دهد
  .كند دانش آموزان را ارزيابي مي

  .كيد كمي بر مهارتهاي ارتباطي داردأت
 

 . منفعل هستنداكثراً- :  فراگيرندگان

  .پردازند  به فراگيري مييط آموزشي رسميمحبيشتر در 
  .كار گروهي بسيار اندك است

  .پرسشها را از معلمان يا كتابها دريافت مي كنند
  .گيرند فرا مي را جوابهاي پرسشها

  .عالقه كمي به يادگيري دارند

  در بطن جامعه: محيط آموزش
  .اطالعات به صورت آزاد در دسترس است

آموزان در پيدا كردن مسير يادگيري كمك مي  دانشبه  :معلم
  .كند

  .پردازد به شكل فردي ميبه هدايت جداگانه دانش آموزان 
  .دانش آموزان را براي ارزيابي خود كمك مي كند

  .كيد داردأبر پرورش مهارتهاي ارتباطي ت
  .تر هستند فعال :فراگيرندگان

 به فراگيري محيط آموزشي رسميدر داخل و خارج 
  .پردازند مي

  .كار گروهي بسيار زياد است
  .پرسش مي كنند

  .خود جوابها را پيدا مي كنند
  .عالقه زيادي به يادگيري دارند
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هاي ذهني خود در  عالي توانايي نوشتن و نظام بخشي به ايده وزشدانشجويان ما در دوره آم
   ).1384, حسرتي(قالب مكتوب را ندارند 

 در باره تفاوت فرهنگ يادگيري مدارس ايران و ، محقق ژاپني،اي كه تويوكو موريتا مطالعه   
 توانايي آنها دهد كه معلمان ژاپني دانش آموزان خود را براساس  نشان مي،ژاپن انجام داده است

آموزان در  كه معلمان ايراني بر توانايي كالمي دانش در حالي, كنند در نوشتن ارزيابي مي
اين محقق ژاپني در گزارش خود آورده . پاسخگويي به پرسشهاي كالس درس اصرار دارند
كيد دارند و براي او جاي تعجب است كه أاست كه مدارس ايران بر حفظ متنهاي درسي ت

و از  تاريخي و علمي را بدون نگاه به كتابهاي درسي بازگو, وزان ايراني متون ادبيآم دانش
آموزان بيش از  به نظر وي معلمان ايراني به توانايي گفتار دانش. كنند حفظ آنها را بيان مي

تفاوت ديگري كه تويوكو موريتا ميان فرهنگ يادگيري . دهند توانايي نوشتن آنها اهميت مي
ژاپن از كالس اول ابتدايي كشور در .  يادگيري گروهي است،كند  و ژاپن ذكر ميمدارس ايران

اي از  ايران گرچه پارهكشور كه در  در حالي, گيرد تا دانشگاه يادگيري در گروه صورت مي
 ولي هنگام ارزيابي دانش آموزان به صورت انفرادي ،كنند مدارس به فعاليت گروهي توجه مي

ژاپن ارزيابي نيز به صورت گروهي انجام كشور  حال آنكه در ،نندك آنها را ارزيابي مي
  .)1385موريتا، (شود مي
كه از ويژگيهاي اصلي آن شود  محسوب مياين مهم از موانع اصلي تحقق جامعه اطالعاتي    

اي   مانع از تحول انگاره آموزش ارائهاي كه در دانشگاه مجازي عمالً گونه  به.توليد دانش است
 با توجه به فرهنگ يادگيري موجود در دانشگاههاي ،بر اين اساس. شود زش تعاملي ميبه آمو

عالي براي دانشگاههاي مجازي ايران الگوي سوم دانشگاههاي مجازي  ايران و اهداف آموزش
 از ،شود كيد ميأ بر آن تزيركيد بر عناصري كه در أاي كه به تدريج با ت  به گونه،شود توصيه مي
 در ساخت فضاي ]به لحاظ نظري[عناصري كه  .ي به صورت تعاملي متحول شودا شكل ارائه

  .د به شرح زير استشو بايد به آن توجه ]با رويكرد تعاملي [دانشگاه مجازي
  

  29ديدگاه ساختگراي مشاركتي

                                                 
29. Cooperative Constructivism 
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كساني كه فرايند . نخستين نكته در ايجاد دانشگاههاي مجازي انتخاب ديدگاه يادگيري است
لوح سفيدي است كه بايد به مانند دانند كه فراگيرنده در آن  يندي يك سويه مييادگيري را فرا

 قراردادن مواد آموزشي به صورت كامل و در, استفاده از سخنراني, او دانش را منتقل كرد
ترديد خواهند پذيرفت و  دسترس قراردادن حجم فراوان مطالب در فضاي مجازي را بي

در .   تصوري از يادگيري مشابه ارزشيابي در فضاي سنتي استارزشيابي آنها نيز براساس چنين
خالقيت , ارزيابي,  يعني تركيب - دانشجويان به سطوح عالي دانشخواهيم كه ميكه اگر  حالي

ديدگاهي كه با .  انتخاب ديدگاه سنتي در يادگيري راهگشا نيست، دست يابند-و آفرينندگي 
 در فرايند آموزش و 30و مشاركتي گاه ساختگرايي ديد،هدف پيشگفته در آموزش تناسب دارد

  .يادگيري است
 ؛گيرند ياد مي  افراد از طريق ساختن  كهاعتقاد دارند  شناخت  باره در روانشناسان ساختگرا    

 اطالعات تهيه شده را به سادگي ،اطالعات را به وجود آورند خودشانفراگيرندگان اگر 
ي بر فعاليت ذهن به مثابه مركزي براي خلق دانش گرايساخت .)2000، 31لكس ( فهمند مي

  .  )1997 ، 32ثنت ور وكالرك و(شود  متمركز مي
 .نندك  استفاده مي33يادگيري مشاركتي گرايي از روشساخت برنظريه يتنمب راهبردهاي آموزشي   

  به كمك  و  با هم روشي است كه در آن يادگيرندگان در گروههاي كوچك يادگيري مشاركتي
 همكاري و مشاركت در بين اعضاي گروه به افراد .)1379 ، سيف(گيرند مطالب را ياد ميهم 

 تصميمات مشتركي بگيرند، كارشان را بهبود ، بشنوند را  يكديگرهاياجازه خواهدداد تا نظر
يكي ازطرق فراهم آوردن يادگيري مشاركتي ). 2000لكس ،(بخشند و در اين جريان بياموزند 

  .است ايجاد اجتماعات پژوهشي )الگوي سوم با رويكرد تعاملي(ه مجازي فضاي دانشگا در
 به تبادل اطالعات كه صرفاً اند اجتماعات پژوهشي گروههاي مشاركت جو در فضاي مجازي   

 بلكه با تبادل فهم خود از مسائل سعي دارند از منظر ديگران به موضوعات علمي ،انديشند نمي
اين كار در  دانشگاه مجازي ممكن است . ادگيري را عمق بخشندنگاه كنند و تجربه خود از ي

                                                 
30. Collaborative  
31. Lachs  
32. Clark & Wentworth  
33. Cooperative Learning 
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 كه درحل يك فراگيرندگاني . انجام شود 35يا گروههاي خبري 34از طريق تشكيل گروه مباحثه
  .  بايد شيوه نگرش خود به مسئله و راه حل آن را بيان كنند،كنند له با يكديگر كار ميئمس
  :گويد  در اين باره مي،خواند مجازي درس مي يكي از دانشجوياني كه در دانشگاه    

. خوانيد  به همراه پاورپوينتهاي آن مي،كه معين شده استرا هر دو هفته بخشهايي از كتاب    «
تقسيم  به دو يا چند گروهدر كالس  با توجه به تعداد افراد شركت كننده دانشجويانبعد 
ا به دو گروه بيست نفري تقسيم م. شوند و هر گروهي براي خود يك گروه خبري دارد مي

ال به گروه ؤهر فرد موظف است در هر دو هفته حداقل از مطالب خوانده شده يك س. شديم
براي گرفتن . ال يك نفر با توجه به مطالب خوانده شده پاسخ دهدؤخبري خود بفرستد و به س

اي بسيار عالي الهاي خيلي خوب و با كيفيت بفرستيم و پاسخهؤنمره كامل بايد سعي كنيم س
 از  مطلبياگر هم.  هستند كه در آن ارجاعات وجود داشته باشد آنهاييپاسخهاي خوب. بدهيم

 رونويسي شده ةدر غير اين صورت نوشت , بايد در داخل گيومه بيايد حتماً،شود مي خذي نقلأم
اج  از درس اخرتقريباً[شود  شود و از نمره بسيار كم مي و بدون ارجاع دزدي محسوب مي

 اين است كه شما حق نداريد مطلب كس شود داده مي قانوني كه از ابتدا تذكر ].شويد مي
ال و جوابها ؤمن از س .شود  ارجاع باعث كم شدن نمره ميبدونپس مطلب . ديگري را بدزديد
توانيد  خيلي وقتها نمي, خوانيد حسنش اين است كه وقتي متني را مي. گرفتممطالب بسياري 
 به ذهن شما راه پيدا كند كه اصالً االتي به ذهنشان خطور ميؤه بقيه چه ستصور كنيد ك

اين كار قسمتي از تكليف درسي . شود  جهت نگاه مي20 به يك متن از ،در واقع. كند نمي
 از كل نمره )30%(دهند و درصد معيني نمره اين قسمت را هر سه هفته يك بار مي. است

كند و  پاسخهاي غلط را تصحيح مي, بيند  استاد درس مياالت راؤهمه س. ارزشيابي را دارد
  . )1384صادقي، ( »دهد االتي را هم  كه كسي جواب نداده است پاسخ ميؤس
  
 دانشگاه مجازي كيد بر نوشتن درأت

به چند دليل در .  شفاهي استارتباط استاد و دانشجو در فضاي آموزش چهره به چهره اكثراً
و گو در فضاي  دليل نخست محدوديت در گفت. بيشتر بهره بردفضاي مجازي بايد از نوشتن 

                                                 
34. Discussion Group 
35. News Group  
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ديگر اينكه نوشتن بيشترين عامل يادآوري و . مجازي در مقايسه با فضاي چهره به چهره است
دهد كه  تحقيقي نشان مي. كند نوشتن تعامل آگاهانه ميان افراد را تقويت مي. انديشيدن است

حاالت كالمي چهره به چهره در سطح شناختي پرسشها و پاسخهاي مكتوب در مقايسه با 
چون دانشجويان زمان بيشتري براي تفكر و نظم بخشي بيشتر به افكار خود . باالتري قرار دارند

 گريسون و(د پرسشهاي شناختي مكتوب در سطح باالتر بپرسند توانن تادان مياس, دارند
  .)1383، ندرسونآ

ر اساس آن فرد بايد دانش را در فرايند تعامل تر انتخاب ديدگاهي است كه ب دليل مهم   
دهد و به تصحيح و پااليش معرفت  نوشتن ما را در معرض ديگران قرار مي. اجتماعي بنا كند

 ، اهميت نوشتن به فضاي مجازي اختصاص ندارد،البته. كند در فرايند تعامل اجتماعي كمك مي
  .ركتي اهميتي دوچندان مي يابدولي در اين فضا با انتخاب ديدگاه بر ساختگرا و مشا

در  .رو بوده استه عالي با ناتواني دانشجويان در نوشتن روب سطوح آموزش نگارنده خود در   
ارشد و دكتري دانشجويان اغلب ديده شده   كارشناسيهاي دوره تجربه راهنمايي  پايان نامه

,  جز كلمات و، جا مانده استنامه به عنوان نقش و اثر دانشجو در نوشته به است آنچه در پايان
هاي اندكي را در اين دوره ديده است كه  نويسنده  پايان نامه. است و  ادات ربط  نيست

ها  به مدد چسب و قيچي  نامه  پايانبيشتر .دانشجويان با نگارش خود آن را تحرير كرده باشند
ه صفحه از يك كتاب بينيد كه د  گاه دانشجويي را مي.اند  جمع آوري شده37 و پيست36يا كات

  . را بي كم و كاست رونويسي كرده است
كه در دانشگاه سنتي به رغم مواجهه چهره به چهره و تعامل رو در رو  ضعف  در حالي   

دانشجوي دانشگاه مجازي تجربه خود , ها ممكن است توانايي مستند و مكتوب ساختن انديشه
  :كند گونه بيان مي را اين

 به نام آموزش از طريق استاد نداشتيم و تنوع كارهايي كه بايد انجام اين دوره چيزيدر   «
  كرديم كارهاي زياد و گوناگوني كه مي. ان سر برودم شد كه حوصله  باعث نميداديم اصالً مي

كرد  نوعي هيجان در من ايجاد مي  ...)  وارائه پروژه, نوشتن مقاله, الؤپاسخ به س, الؤطرح س(
گويم كه  نمي,  شش سال در رصدخانه نجوم خوانده بودممن قبالً. ي بودكه بسيار دوست داشتن

                                                 
36. Cut 
37. Paste 
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 ولي آنها فقط به من ديدي نه چندان عميق دادند كه در دانشگاه مجازي ،هيچ چيز ياد نگرفتم
ترين خصوصيت اين مدل درس خواندن اين است كه حس مي كنم  مهم. آنها عمق پيدا كردند

 فقط است،ولتي خودمان كه از دانشگاههاي معتبر ايران درحالي كه در دانشگاه د, ام زنده
 هيچ چيز از  وشود هيچ چيزي مبادله نمي. كنم دهم  و درس را پاس مي گوش مي, نشينم مي

دهيم كه عين  در آخر ترم كتابي را امتحان مي. شود  برقرار نميعامل اصالًت. گيرم استاد نمي
  ).1384صادقي، (» مطالب استاد در سر كالس درس است

سيس دانشگاههاي مجازي و توسعه آنها در ايران گسترش أتهدف از حاصل كالم آنكه اگر    
 وافي ]از جمله شكل اول و دوم[همه اشكال دانشگاههاي مجازي , عالي است پوشش آموزش

عالي ايران تحولي معطوف به توليد دانش و   ولي اگر بنا بر آن است كه در آموزش،به مقصودند
 كه وجود اجتماعات ]از جنس تعاملي آن [نوع سوم دانشگاه مجازي, محقق شود  ابتكارابداع و

  . مسير مطلوب براي نيل به اين هدف است،پژوهشي و نوشتن از اركان آن است
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