
  
  
  

  
   هستیتربیت از دیدگاه فلسفۀهاي  هدفبا نسبت آموزش مجازي 

  
  1سعید ضرغامی
 18/11/88 : تاریخ پذیرش  10/4/88 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي تربیتی است که با توجه به تبیین  ش آموزش مجازي در دستیابی به هدفهدف پژوهش حاضر بررسی نق
روش پژوهش نیز تحلیل تطبیقـی  . اند و زندگی او استنتاج شده انسان ة هستی دربارشترك فیلسوفان برجستۀ  م

هدف نخست کمک بـه فراگیـر   . رود شمار می بهاز رویکردهاي پژوهش کیفی    است   فیلسوفان هستی    اندیشۀ
در . هـاي خـود را نیـز در زنـدگی واقعـی نـشان داده و رشـد دهـد           هاي تعقل، احساس   است تا در کنار شیوه    

که تجسدي و همراه با درگیري کامل بدنی با   تجربه مجازي بیش از آن هاي پژوهشصورتی که بر بنیاد یافته
در ایـن بـاره   . هدف دوم، توجه به آگاهی و آزادي فراگیـران اسـت     . اي و ذهنی است    واقعیت باشد، مشاهده  

ت ها براي شغل و زندگی آینده اس معنی آماده کردن آن  ان همچون عضو سودمند جامعه هم به      تربیت فراگیر 
معنی بیدار کردن،   و هم به) استهاي فراوان و مفیدي فراهم کرده که آموزش مجازي در این زمینه فرصت     (

ها و فرهنگ تاریخی اصیل و مخصوص آن جامعـه در فراگیـران اسـت کـه از راه         نگهداري و پروردن سنت   
 بـا شخـصیت   زندگی روزانه، چگونگی سخن گفتن و برخوردهاي اجتماعی مثل برخـورد چهـره بـه چهـره               

گیـري آمـوزش مجـازي در     گیري، برخی تلویح هاي کاربردي چون پـی  در نتیجه. انسانی معلم ممکن است   
جـاي    بـه گیـري از آمـوزش مجـازي    نگري در بهره کنار آموزش حضوري و چهره به چهره،  تأکید بر جامع         

  .هاد شده استپیشن یکسونگري فنی، و طراحی آموزش مجازي براي تسهیل خردورزي، نقد و خالقیت
  .هاي تربیت هدف ،فیلسوفان هستی،  آموزش چهره به چهره،آموزش مجازي: ي کلیديها واژه

  
  مقدمه  

هـاي گونـاگون   قلمروگیـر در     نقشی گسترده و چشم    ،3 وآخرین دستاوردش، فناوري اطالعات    2فناوري
                                                

 zarghamii2005@yahoo.com   -  تهران دانشگاه تربیت معلماستادیار - 1
2. technology  
3. information technology  

 مطالعات تربیتی و .نسبت آموزش مجازي با هدفهاي تربیت از دیدگاه فلسفه هستی). 1389 (ضرغامی، سعید
 .39- 60، )1 (11،شناسی وانر

mailto:zarghamii2005@yahoo.com


  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                            مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   40

هـاي آموزشـی    یاري از نظامدر بسامروزه  ،در همین راستا. اشته است از جمله تعلیم و تربیت د       آدمی زندگی
چنین فرایندي چون بخـشی از   بهو  شود   پژوهش می راهکارهاي گوناگون گسترش آموزش مجازي   دربارة

 از آمـوزش  گیـري  بهـره  چرایـی و چگـونگی   ةها دربـار  پرسش اما .شود  آموزشی نگریسته میۀفرایند توسع
  بـه    آمـوزش مجـازي  هش دربـارة پـژو و هـاي گونـاگونی طـرح شـود          ح و پایـه   وتوانـد در سـط      مـی  مجازي

تـوان بـا     می،براي نمونه. شود هاي فنی گسترش آن در قلمرو تعلیم و تربیت محدود نمی       ها و شیوه   چگونگی
هـاي برابـر    مجـازي را در فـراهم کـردن فرصـت        شناختی نقـش و جایگـاه آمـوزش          برگرفتن نگرشی جامعه  

هـاي مجـازي    هاي آموزششناختی، پیامد شی روانتوان با برگرفتن نگر     می ،همچنین. آموزشی ارزیابی کرد  
تعلـیم و   با توجه به نقـش  ودر همین راستا  .هاي روان فراگیران سنجید    و نیز نمودها و چگونگی    را بر هویت    

گـسترش فنـی آمـوزش مجـازي، نقـش و      سـت در کنـار     ا  زنـدگی و سرنوشـت آدمـی، الزم         کل درتربیت  
رسـد   نظـر مـی    بـه ،از همین رو .سنجیده شود  نیز و زندگی آدمی   تربیت   فرایندکل  نسبت با   پیامدهاي آن در    

. کارگیري آموزش مجازي مـستلزم پرسـش و بررسـی فلـسفی اسـت          ههاي ب   و روش  ها هدفتر   ترسیم جامع 
امـا بـا گـسترش    ) ب1977 ، 1هایـدگر (گـردد    فناوري به یونان باستان بـاز مـی       ةدربارفلسفی  پرسش و تفکر    

هـایی نیـز گـسترش     چنین پرسش بیستم، ة در سد  ها آنزدهم میالدي و فراگیري      نو ةي نوین از سد   ها فناوري
 2انـد، نقـش فیلـسوفان هـستی     ي نـوین پرداختـه  هـا  فنـاوري در بین اندیشمندانی که به بررسی فلسفی    . اند یافته

 ))ب1977(، هایـدگر    )1957 (4، یاسـپرس  )1962 (3گـور  که یر کی ؛براي نمونه (تر است    تر و بنیادي   برجسته
  .  شود سبت با تعلیم و تربیت پرداخته می در این باره و در نها آنکه در این پژوهش به بررسی آراي 

 هـایی  هدفهدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش مجازي در دستیابی به  ،بر بنیاد آن چه گفته شد    
 ایـن فیلـسوفان   ۀیـش اند . کرد هستی براي تعلیم و تربیت ترسیم      ۀتوان از دیدگاه فیلسوفان برجست     می است که 

هایی چون آگاهی، فردیـت    بر ویژگی،و هستی آدمینگاهی ژرف به زندگی  با ها آن ۀهمیکسان نیست اما   
هـاي   اندیـشه گیـري    پـی اند و برخی اندیشمندان و فیلسوفان تعلیم و تربیت نیز بـا     و آزادي آدمی تأکید کرده    

کـه  ) 2000 ، 5بلکر(اند  راي تربیت انسان ترسیم کردهتري ب تر و انسانی جامعاندازهاي  و چشم  ها هدف،  ها آن
، بدیع و همچنین گامی در جهت روشنگري بیشتر ها  هدف در دستیابی به این6بررسی نقش آموزش مجازي  

 پژوهش حاضر در جستجوي پاسـخ    ،بر همین اساس  . جایگاه فناوري اطالعات در تعلیم وتربیت خواهد بود       

                                                
1. Heidegger  
2. existence philosophers   
3. Kierkegaard  
4. Jaspers  
5. Blacker  
6. virtual education  
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 هـستی  هـاي بنیـادي فیلـسوفان برجـستۀ     لی تربیـت بـا توجـه بـه اندیـشه         ک هاي هدف به این پرسش است که      
  چیست؟ ها هدفاین دستیابی به  آموزش مجازي در  و نسبتنقشدر هر مورد  و کدامند

  
   هستیفلسفۀ

 در 2گـور و نیچـه   کـه یر ه با اندیشۀ فیلـسوفانی چـون کـی   هاي جدید است ک   یکی از فلسفه   1فلسفه هستی 
 بیستم از سوي اندیشمندانی چون هایـدگر، یاسـپرس، مارسـل،        رفته و در سدة   نوزدهم میالدي شکل گ    سدة

هـاي فلـسفی در طـول     یلـسوفان در واکـنش بـه رونـد اندیـشه      فاین . گسترش یافته است4 و سارتر 3مرلوپونتی
 و ژرف هـاي  هها از هستی و زندگی واقعی آدمی فاصله داشته، بر پیوند اندیشه بـا تجربـ         آن باور تاریخ که به  

 بـراي  .شـود  ها فیلسوفان هـستی گفتـه مـی    به آن ،اند و از همین رو     اقعی زندگی و هستی آدمی تأکید کرده      و
 هـستی را نخـستین بـار بـراي توضـیح      ، واژة 5هاي هگـل   در واکنش به اندیشه   ) 1962(گور    یر که   ، کی نمونه

 اهمیـت خـود،   دیـشه بـا همـۀ    کـه ان ست ااي  هستی آدمی، کل یگانه   ، او باوربه  . برد کار می  ه ب "بودن آدمی "
 خـود  رو اگـر ایـن جنبـه از ریـشۀ     ست و از این ااي از آن یروهاي هستی آدمی و همچون جنبه   نفقط یکی از    

 اگر هستی آدمی به اندیشه محـدود شـود، آنگـاه زنـدگی آدمـی از        ، دیگر سخنیعنی هستی جدا شود یا به       
عـصر مـا،   «: نویـسد  عیت فرهنگی زمان خود می او با نقد وض،بر همین اساس. دشو  و سرشاري تهی می  6شور

). 33ص(» .چه واقعـی اسـت، شـور اسـت     آن ... .گونه شوري در آن نیست   عصر فهم و تفکر است ولی هیچ      
داند که  رو همانند او می گور است، از آن یر که ها، رویاروي کینیز نیچه را که از بسی نظر) 1956(یاسپرس  

 از هـا  آنهـر دوي  «: نویـسد  می ها آن یاسپرس دربارة. کند ی آدمی تأکید می   بر پیوند اندیشه با زندگانی واقع     
نـه،   اگـر دگانی و نـ اي باشد براي ز اندیشه باید خانه] ها آننظر   به[   . ... عمق هستی، خرد را به پرسش گرفتند      

تزاعـی و  انهـاي   مفهـوم نقد مارسل از پرداختن برخی فیلسوفان برجسته بـه  ). 25-26ص  ص(» باید ویران شود  
نقیـب زاده،  (سـت   ا به هستی انسانی و وضعیت آدمی در زندگی واقعی نیز در همـین راسـتا            ها آن یتوجه بی

1387.(  
 اما همگـی در تبیـین   ؛هاي فراوانی وجود دارد  فیلسوفان هستی تفاوت  ۀدر اندیش ) 2000 (7گریکبه باور 

 از پـیش معینـی از   1 آدمی هدف یـا ذات که براي  ایننخست:  تأکید دارند  مشترکی هاي هکتهستی آدمی بر ن   
                                                

1. existence philosophy   
2. Nietzsche  
3. Merleau – Ponty  
4. Sartre  
5. Hegel  
6. passion  
7. Graic  



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                            مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   42

در ایـن  . کنـد   معین مـی رفتارش با سوي خدا یا طبیعت وجود ندارد و این خود آدمی است که ذات خود را        
 آزاد است و هیچ یک از عوامل اجتماعی یا بیولوژیک، مـانع ایـن آزادي نیـست و او      ة آدمی داراي اراد   راه
 ،رو کـار بنـدد و از ایـن    ه را در جهـت آزادي خـود بـ   هـا  آنعوامل، تواند با کنترل و در دست گرفتن این   می

 نظـر  به. آدمی تأکید دارند 2 این فیلسوفان بر اصالت    همۀ که  این سرانجام. ن نیز خواهد بود    آ پیامدهايمسئول  
حـال اگــر آدمــی در  . اســتیگانــه  وضــعیت هـر فــرد بــا توجـه بــه مــوقعیتی کـه در آن قــرار گرفتـه،     هـا  آن

  .  کند، اصیل نخواهد بودرفتاردیگران فکر و ن همانند جتماعی و فرهنگی گوناگوهاي ا موقعیت
توان ایـن   که میاي  گونه به ،گفته وجود دارد  پیش هاي ته نک میانرسد نوعی ارتباط و پیوستگی       ظر می ن به
ي خـودش،   تعیین ذات آدمی از سو، الزمۀبراي نمونه. بندي کرد   را در نسبت با هم نگریست و دسته        ها هنکت

بـا   در ادامـه  ،همـین اسـاس   بـر . ساز اصالت آدمـی باشـد    تواند زمینه  ، آزادي می  همچنین. آزادي آدمی است  
  کلـی هـاي  هـدف ، هـا  آنبنـدي    و دسته هستی از انسان و جایگاهشه به تبیین مشترك فیلسوفان برجستۀ  توج

 هـا  آنآمـوزش مجـازي در تحقـق    شود و در هر مورد نـسبت و نقـش     استنتاج میها آنهاي   تربیت از اندیشه  
  . شود می بررسی

  
  فراگیر در زندگی واقعی ۀهمه جانب و مشارکت 3توجه به بودن انسانی: نخستهدف 

 ،هـا  آناز نظـر  . اي به آدمی و روال بودن او دارند  توجه ویژههاي گوناگون به شیوه نمایندگان این فلسفه  
 ،هاي ژرف زندگی او پیوند بخـورد و بنـابراین   واقعیتگاه مشکل حقیقی است که به انسان و   هر مشکلی آن  

 ). الف1386 نقیب زاده،(دانند   و با معنی میاي از آن مهم خود اندیشه را نیز در پیوند با زندگی و چون جنبه          
داند و براي رسـاندن   اي می  ویژه انسانی را بودنِبودنِ) 1962(گر  یر که که اشاره شد، کی  چنان و   براي نمونه 

کـار بـرده و معتقـد اسـت      ه انـسان بـ   بـودنِ  هـستی را بـراي روالِ  واژة ،سایر فیلسوفان هـستی   همانند  نکته  این  
یعنـی   5ها و لذت شدن؛ اخالقـی   یعنی پایبند خوشی 4داري در یکی از سه سطح حسی      از نظر هستی   ها ناانس

  . یروي از امر او، قرار دارند یعنی به خدا ایمان آوردن و پ6دینی هاي اخالقی؛ و پایبندي به تکلیف و ارزش
 و 7» خود خودي بهبودنِ«: گوید سخن می» بودن«، از دو نوع » آدمیبودنِ«نیز براي تبیین    ) 1966(سارتر  

گیرد، فقط هست و همان اسـت کـه    ست را در بر می اچه در آن اولی که جهان و هر آن. 1» براي خود بودنِ«
                                                                                                                        
1. essence  
2. authenticity  
3. human being  
4. aesthetic  
5. ethical  
6. religious  
7. being in itself  
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سـت کـه    اآن«کـه همانـا بـودن انـسانی اسـت،      »  براي خود ودنِب« ولی   هست و بنیاد، لزوم و توضیحی ندارد      
 آدمـی  رویارویی،  تحقق چنین خواستیهاي طشریکی از    ، او باوربه  . خواهد باشد   ولی می  )97ص   (»نیست

رو   و از این در وجود خود استها آنو حفظ  اضطراب  هراس یا  مثلژرف احساسی و عاطفی هاي هبا تجرب 
او یکـی دیگـر از   ). 681ص (» براي رهایی از هراس و اضطراب، فریب خود است       تالش آدمی    «:نویسد  می
بـاره بـر     معرفی کـرده و در ایـن  ها آن و ارتباط با 2» براي دیگران  بودنِ«را    »  براي خود  بودنِ« الزمِ   هاي طشر

 بـارة چـه مـن در   آن. شـود  بدن من از سوي دیگران دیده و شناخته مـی   «: گوید تأکید کرده و می     3نقش بدن 
پـس بـدن مـن، مـرا بـه دیگـران و       . آیـد  دست می  نیز بر مبناي نگرش دیگران دربارة آن بهدانم میبدن خود  
  ).267-268ص ص(» کند  دیگران مربوط میبودنِ

 و هـستی را دو  4 آدمی، خرد بودنِچگونگی یاسپرس نیز با توجه به اندیشۀ دیگر فیلسوفان هستی دربارة         
اي نـدارد،    انـسان خردمنـدي کـه از هـستی بهـره      کـه  اسـت بر این بـاور فی کرده و    آدمی معر   بودنِ الزمِ عدب

 و ژرف هـاي  و هیجـان هـا    است که در طول زندگی خود، احساساحساس شور و بی  بیاندیشمندي منطقی،   
  وها ه، تجربها بهره باشد، انسان به احساس  خرد بی  اگر هستی از   ،ابل در مق  . را تجربه نخواهد کرد    5آسا هستی

 خـشونت کورکورانـه و پیــروي از   ،شــود و حاصـل آن  ده و خــواب و رؤیـا متوسـل مـی   هـاي نـسنجی   انگیـزه 
  ). ب1386نقیب زاده، ( احساسی و غیرمنطقی است هاي انونق

  تأکید کرده و بر آن6 انسانی بر اهمیت ادراك   در گامی دیگر براي توضیح بودنِ     ) 1962(اما مرلوپونتی   
او در . دهـد، ادراك اسـت  واسطه رخ مـی   صورت بی عی، بهجهان ناپایدار و واقچه بین انسان و      آنکه  ست  ا

 7داند که در جهان و در سطح پیش از تفکر اي بدنی می  تأکید کرده و ادراك را تجربه     بدن  ادراك بر نقش    
  .دهد رخ می

توان کمک به   تعلیم و تربیت را میهاي  هستی، یکی از هدف آدمی از نگاه فلسفۀ    بودنِ با توجه به روالِ   
، در  دیگـر سـخن  بـه . در زندگی واقعی دانـست  او جانبۀ  همهمشارکت   انسانی و    فراگیر براي آگاهی از بودنِ    

 نظـر داشـت و   در او را 9هـاي   فراگیر توجه کرد و هم احساس 8ۀهاي خردمندان  جریان تربیت هم باید به جنبه     
هـا   ها، یـأس  ، ترسها ها، عواطف، احساس مهارت، تعقلهاي   باید به او کمک شود تا در کنار شیوه    ،بنابراین

                                                                                                                        
1. being for itself  
2. being for – others  
3. body  
4. reason  
5. existential  
6. perception  
7. pre reflective level  
8. rational  
9. emotions  
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هـاي خردمندانـه و    که جنبه و آرزوهاي خود را نیز در زندگی واقعی نشان داده و رشد دهد و با توجه به این   
غافـل  واقعـی  گی ، نباید از نقـش بـدن او در ادراك جهـان و زنـد    شود میدر بدنش نمودار     فراگیراحساسی  

 بـه فراگیـر   2اگزیستانـسی  تعلـیم و تربیـت       کـه  کننـد  یاشاره مـ  )1995 (1ورو کری زمن   اُ ،در همین راستا  . ماند
از همـین  . هایش را به زندگی واقعی خود پیوند بزنـد   خود را دریافته و اندیشه    هاي کند تا احساس   میکمک  

خلـق  علمـی، بـر   شـناختی و   هـاي  موضـوع  بـر  سـویه   یـک جاي تأکید  به  در تعلیم و تربیت اگزیستانسی،     ،رو
 اخالقـی،  هـاي  لهئ عملـی بـا مـس   رویارویی از راه    فراگیر هاي دلبستگی و   ها ، احساس هایازهاي مرتبط با ن    ایده

 .شـود   تأکید می از سوي اوهاي واقعی و عملی   کسب مهارت   تجربه و  ،ی شناختی و در نتیجه    عاطفی و زیبای  
  .ت دارده نسبتی با این هدف تعلیم و تربی آموزش مجازي چ کهتوان بررسی کرد  میحال

  با آموزش حـضوري در نـسبت بـا تجربـۀ     آموزش مجازيمهمتفاوت : 4 مجازي و بودنِ  3 بدنی بودنِ
و درگیري کامل بـدنی   فراگیر حضور ،در این نوع آموزش.  آموزش مجازي است 5»اي بودن  فاصله«جهان،  

 برلـو و  ، همین راستادر. کند  تجربه مینمایشگر که جهان جداشده از خود را در صفحۀبل، کند را تجربه نمی 
جازي در فضاي م«: گویند آن دانسته و می » اي بودن  فاصله«، ویژگی مهم واقعیت مجازي را       )2005(  6شفرد

 حضوري بـیش  ۀ مجازي بر خالف تجرب، تجربۀ بدین ترتیب ). 85ص  (» افتد بین حضور و واقعیت فاصله می     
 8 لـوري ،اي و ذهنـی اسـت و از همـین رو    هده و همراه با درگیري کامل بدنی باشد، مـشا     7که تجسدي  از آن 

جانبـه   و کامل جهان و مشارکت بدنی و همه   گسترده   در تجربۀ مجازي، تجربۀ    این باور است که    بر) 1997(
    .شود فرو کاسته می جهان در آن به مشاهدة

ک تواند چالشی در راه کمـ  اهش نقش تجسد در آموزش مجازي، میاي بودن و ک رسد فاصله نظر می  به
.  بدنی او در زندگی واقعی باشـد به فراگیر براي فهم خود همچون موجودي احساسی و خردمند و مشارکت 

 خرد بر نقـش احـساس و حـضور    بیش ازهاي گوناگون  ، فیلسوفان و مربیان هستی به شیوه     که گفته شد   چنان
 هـا  آن نگرش ماتریالیستی به معنايناگزیر  این توجه  کهگفتنی است .کید دارندأبدنی و جسمانی آدمی نیز ت 

 ،9پلـسما ( بلکه معرفی بنیاد و نمود تعامل آدمی با جهـان اسـت   ، زیستی نیست  ۀجنب کردن آدمی به     و محدود 
هـاي معنـوي نیـز دارد،     کـه بـسی نگـرش     هستی، دیگر فیلسوف برجستۀ   مارسلگابریل   ،براي نمونه ). 2007

                                                
1. Ozman & Craver  
2. existential  
3. embody being  
4. virtual being  
5. distantiation 
6. Baralou  & Shepherd  
7. embodiment  
8. Laurie  
9. Pallasmaa  
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 بدن آدمی نمود هـستی او  ، اوباوربه ). XII، ص 1964 و دریفوس،    2دریفوس (1»من، بدنم هستم  «: گوید می
آدمـی در   بـودنِ .  ابعاد احساسی، خردمندانه و حتی معنوي آدمی استو مفهومی کلی است که در بردارندة      

 تفکر و کسب دانش نیـز در آن و  فرایندجهان، بودنی متجسد و احساسی است و بدن کانونی است که حتی  
با تأکید بر نقش بدن و حواس در تفکـر،  )  الف1977(ست که هایدگر  اشود و از همین رو     یبا آن ممکن م   

»و خوانـده   4را نه همچون عـضوي صـرف بلکـه همچـون عنـصري از تفکـر        آدمی را مثال زده و آن  3»دست
را تبیـین و    آن5همچون عضوي از بدن در نظر آوریم، نخواهیم توانست ذات    ] فقط[اگر دست را    «: گوید می

از  ،بـر همـین اسـاس   ). 357ص(» هاي آدمی، حرکت دست عنصري از تفکر است        در فعالیت ... تعیین کنیم   
نهی، تجسم و نمـود احـساس و ذهـن     جودي متجسد است و این تجسد بر همفراگیر مومربی هستی،   دیدگاه  
چون لـذت، درد، رنـج،   هایی  س دریج احسات کند و به  واقعیت می فراگیر با بدن خود شروع به تجربۀ     .اوست
ــ ــراسستگیخ ــاه، ه ــد، گن ــی و امی ــد  را درك م ــستگی گو  . کن ــساس خ ــده اح ــساس درد و عم ــاح اي ی

 آن دنبـال  بـرد و بـه   مـی  هـاي وجـود خـود پـی      به محدودیتها آنست و او با درك      ا هاي بدن او   محدودیت
یکـی از    دریفـوس ،از همین رو. شود و مواظب است حوادث به او صدمه نزنند ها متعهد می نسبت به واقعیت  

طـور   نیازهاي بـدنی بـه  «گوید یم بدنی را تعهدآور دانسته و تر، هر تجربۀ با نگاهی کلی هستی   ان فلسفۀ شارح
بـراي  ) 1382( دریفـوس  ).85، ص2003 ، 6سـلینگر (» کنند مستقیم یا غیرمستقیم در ما حس وظیفه ایجاد می        

 بـراي  ویـژه  هبـ چنین ارتباطی، است که این باور  نمونه با اشاره به ارتباط چهره به چهره بین معلم و فراگیر بر         
بسا او با حـضور   ، چههمچنین .کند ، ترغیب میهایش لیف و تکهافراگیر تعهدآور است و او را به انجام تعهد 

هـا از    بـا ادراك واقعیـت   از سوي دیگر لذت برده و از سویی و طبیعت و لمس رویدادها،، جامعهدر مدرسه 
با الهام از هایدگر و با برقراري ارتباط بـین  ) 2007 (7 کنیتال، راستاهمینر  د. پردازد راه بدن خود به تفکر می     

جهـان و   او با ژرفاي بنیادي در برقراري ارتباط  ، مکانی که فرد در آن حضور دارد را مؤلفه     8بودن و مکان  
همچنین درك هستی خود قلمداد کرده و چگونگی ادراك جهان پیرامـون و مـشارکت در آن و همچنـین                

 او حضور بدنی در مکان را بـراي  ،رو از این. داند نگی برقراري ارتباط با دیگران را وابسته به مکان می    چگو

                                                
1. I am the body 
2. Dreyfus  
3. the hand  
4. the element of thinking  
5. essence 
6. Salinger  
7. Cannatella  
8. place  
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ي آموزشـی  هـا  ناحضور بدنی فراگیـر در مکـ  که گیرد  الزم شمرده و نتیجه می    » خود و جهان   «ژرف ۀتجرب
  . افزاید مثل مدرسه و دانشگاه به غناي تجربه و ادراك او از خود و جهان می

شـود و   جانبـه درگیـر نمـی    طور همـه  جازي، در مقایسه با تجربۀ حضوري، بدن فراگیر به    م   اما در تجربۀ  
 شود و سایر ابعـاد تجربـۀ   ی و وابسته به مکان است، به تجربۀ بصري محدود می  اي بدن   حسی که تجربه   ۀتجرب

،  چـون درد هـایی  ربـه هـستی تج  از نظر مربیـان  ،در مقابل. شوند شیده و سرکوب میحسی و بدنی به بیانی پو  
 هـایی  ربـه  کـه تج  نسبت بـه واقعیـت   و تعهد   احساس مسئولیت  ، آن دنبال خستگی، لذت، هراس، ادراك و به     

راگیـر هـستند و بـا محـدود     و غنـی زنـدگی و هـستی ف     اگزیستانسی  هاي   نی و وابسته به مکان هستند، جنبه      بد
 ،اسـاس همین بر  .شود  نیز کاسته میهایی هتجرب بدنی در آموزش مجازي، از عمق و غناي چنین  شدن تجربۀ 

، شادابی و  آندنبال ژرفاي تجربۀ بدنی و به به آموزش مجازي محدود شود، از غنا و        فقطاگر جریان تربیت    
 ایـن ابعـاد در زنـدگی واقعـی     توانـایی فراگیـر در تجربـۀ   از  ایـن  بـیش از شـود و     طراوت زندگی کاسته مـی    

  .     خواهد شدکاستهنیز
  

   آزادي فراگیر وآگاهیتوجه به :  دومهدف
.  آگـاهی، آزادي و برگزیـدن اسـت    بر ایدةها آن فیلسوفان هستی تأکید     ة بنیادي دربار  هاي تهیکی از نک  

. کنـد   آدمی قلمداد مـی هاي بودنِ را از ویژگی که بخواهد مفهوم آزادي را ثابت کند، آن        یاسپرس بدون این  
ایـن  .  مجبـور بـه برگزیـدن اسـت    ،ي گونـاگون و بنـابراین    هـا  نان امک  آدمی موجودي است در میا     ،نظر او  به

هاســت   زیــرا او حاصــل همــین انتخــاب؛ و دل بــه دریــا زدن اســت1برگزیــدن همــواره نــوعی خطــر کــردن
ــب( ــف1386زاده،  نقی ــاور   ).ال ــه ب ــبب ــن ) ب1386(زاده  نقی ــ ای ــز   موض ــستی نی ــسوفان ه ــر فیل وع را دیگ
ا گـور فـرد آدمـی ر    یر کی کی: کند  نیز اشاره می ها آن که به برخی از      ندا  بیان کرده  گوناگونهاي   صورت به

 سـارتر  خـود چیـره شـود و از خـود فراتـر رود؛     نیچه معتقد است آدمـی بایـد بـر        داند؛ برتر از نوع آدمی می    
تـوان از ذات حـرف    دربـارة آدمـی نمـی   «: گوید یم هایدگر ؛»هستی آدمی بر ذات او مقدم است  «:گوید می

در توضـیح سـخن   . )272ص (دانـد  مـی و یاسپرس انسان بودن را انـسان شـدن       »  همان هستی است   یآدمزد؛  
، هیچ فـردي   در حال ساختن خود است و بنابراین2ی یگانهصورت ور باید گفت آدمی همیشه و به گ یر که  کی

بـا   باورنـد کـه   بـر ایـن  سارتر و هایدگر نیز . هاي کلی نوع انسان شناخت  گیري از ویژگی   توان با بهره    را نمی 
پاسـخ داد و  » ؟انسان چیست«توان به این پرسش که  هاي کلی انسان نمی ویژگیتولد فرد و با در نظر گرفتن  

                                                
1. risk  
2. unique  
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 کند گرچه آدمـی  یاسپرس نیز تأکید می. خود را بسازد» چیستی«تواند در طول زندگی    این فرد است که می    
وجـود نیـاورده، ولـی     ها انتخـاب نکـرده و بـ    رهـا  آنطی است که خـود،  همواره در وضعیتی معین و در شرای 

چنین انـسانی  .  فراتر رودها آن کار گیرد و با این کار از همۀ ه را بپذیرد و در راه ساختن خود بها آنتواند   می
 هـاي  هـدف یکـی از  را تأکید بر امکان آگاهی، آزادي و اصالت ) 2000( بلکر ،بر همین اساس  . اصیل است 

  . داند میی اگزیستانستعلیم و تربیت 
  :کنند  میتبیینفیلسوفان و مربیان هستی امکان آگاهی را هم در نسبت با زمان گذشته و هم زمان حال 

نظـر فیلـسوفان     بـه  :اصـالت فراگیـر   اي براي    همچون زمینه  گذشته   دربارةتأکید بر آگاهی    ) الف
) 1996(چـه هایـدگر     و آننقش دارد زندگی کنونی ما آدمیان     در ،رخ داده چه در گذشته     تفسیر آن  هستی،

در . فهم کنونی ما را ممکن کـرده اسـت  ط تاریخی است که  همان مجموعه عوامل و شرای نیز نامد تاریخ می 
 و 1 بنیـادي گـور بـین جامعـۀ    یـر کـه   هـاي کـی   با نظر به اندیشه  )  الف 1386زاده،   نقیب( یاسپرس ،همین زمینه 

کنـد، داراي   ه و رشد مـی  با تحول تاریخی شکل گرفت بنیادي کهجامعۀ. گذارد   تفاوت می   2 ساختگی جامعۀ
 دیگـر اسـت و همـواره بـه     هـاي  امعهاي مخصوص و در نتیجه، یگانه و متفاوت با ج     گذشته  و آداب و رسوم  

را  ریـزي آن  توان با برنامـه  اي که می اما جامعۀ ساختگی، یعنی جامعه. اه و به آن وابسته است   خود آگ  گذشتۀ
توانـد    سـاختگی دیگـر، مـی   هـاي  امعـه  زیـرا هماننـد ج  ؛و یگانه و تـاریخی نیـست     اي ندارد   ساخت، گذشته   

دلیـل داشـتن زمینـۀ     بـه که واقعیت تـاریخی دارد،  اي  رسد هر جامعه مینظر   البته به .  ساخته شود  ریزي و  برنامه
، هرچـه   از همـین رو ین بنیـادي اسـت و  نـ اي بنیادي است و سخن بر سر شـدت و ضـعف چ           تاریخی، جامعه 

سـت   ا یاسـپرس بـرآن  اي چنین زمینهبر  .تر است   اش بیشتر باشد، بنیادي    تهاي به گذش   ی و بستگی جامعه   آگاه
توان از آن بـه روح    که می آنهاي در طول تاریخ گذشته و همچنین تحول اي یط حاکم بر هر جامعه شراکه  

 در ریخی جامعـه  روح تـا   ،او بـاور بـه   .  و مخـصوص همـان جامعـه اسـت         یگانـه  تاریخی جامعه تعبیـر کـرد،     
 تعلـیم و تربیـت بایـد بیـدار     هـاي  هـدف  یکی از ،رو یابد و از این شخصیت و رفتار مردم آن جامعه نمود می     

 زنـدگی   مـشارکت در هایی چون  نگهداري روح تاریخی جامعه در فراگیران آن جامعه از راه      کردن و زنده  
برخورد با شخـصیت انـسانی معلـم    اجتماعی چون  حضوري   سخن گفتن و برخوردهاي      شیوة ۀتجربروزانه،  

تربیـت فراگیـران همچـون عـضو     « :کنـد  گیري این اندیشه اشاره مـی  او در پی).  الف1386زاده،    نقیب(باشد  
 براي شغل، کار و زندگی آینده اسـت کـه ایـن جنبـه را     ها آنمعنی آماده کردن   از سویی به   »سودمند جامعه 

گفتـه دسـت   اجراي روشمند و مرحله به مرحلۀ آن به هدف پـیش  با  و ریزي کرد  طور دقیق برنامه   توان به  می

                                                
1. community  
2. society  
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هـایی   از راهروح تـاریخی جامعـه   ها و  سنت و از سوي دیگر به معنی بیدارکردن، نگهداري و پروردن       یافت
 سـخن گفـتن مـردم آن  جامعـه و برخوردهـاي حـضوري       ۀ شـیوة  چون مشارکت در زندگی روزانـه، تجربـ       

گریک، (نامد   می1» اگزیستانسیارتباط«  راها آنکه یاسپرس علم است اجتماعی چون برخورد با شخصیت م
ین ارتباطی ممکن است؛ ارتباط با دیگران، بـا  ن و مدعی است خود بودن و خود شدن، تنها بر بنیاد چ          )2000

در سـطح   او در تأکید بر نقش ارتباط در تحول آدمی حتی در فروتـرین پایـه یعنـی   . سنت، فرهنگ و تاریخ 
اي، کودن پنداشـته   آورد که پیش از پیدایش زبان اشاره ادي و تجربی، کودکان ناشنوا را نمونه می زندگی ع 

اي همچون ابزار ارتباط، نادرسـتی ایـن پنـدار و نقـش و اهمیـت ارتبـاط          شدند ولی با پیدایش زبان اشاره      می
 و نـشانۀ ه فـرد آن جامعـه   هاي منحصر بـ   این جنبه از ویژگی، یاسپرسنظر به). 1387نقیب زاده، (آشکار شد  
 بلکـه بـا مـشارکت و برخوردهـاي     ،ریزي علمی محقق کـرد     برنامه بافقط  را   توان آن  ست و نمی   ا اصالت آن 

هاي مخصوص زندگی واقعی، فرصت بیدار کردن و پـروردن روح   حضوري و اجتماعی فراگیر در موقعیت  
نقـل از   بـه (گـور   یر کـه  توان همچون کی ه میرسد در این جنب   نظر می  به. شود تاریخی جامعه در او فراهم می     

ست که به  ااي  اصیل جامعهجامعۀ: ۀ اصیل معرفی کردفرد اصیل را در نسبت با جامع) 2000  ،2پراسر و وارد 
 مـردم آن  یـن آگـاهی و بـستگی در زنـدگی روزمـرة     و به آن بـستگی دارد و نمودهـاي ا         خود آگاه    گذشتۀ
ضوري و براي افراد فراهم است تـا بـا مـشارکت و برخوردهـاي حـ       فرصت   ،رو است و از این   آشکارجامعه  

  .  خود آگاه شده و به آن بستگی یابنداجتماعی، نسبت به گذشتۀ جامعۀ
 ینـده،  براي شـغل، کـار و زنـدگی آ    یعنی آماده کردن فراگیران    اول موزش مجازي در ارتباط با جنبۀ      آ
هـاي   ستاوردهاي مهمی بـراي فراگیـران در زمینـه   فناوري اطالعات د :  فراهم کرده است   یهاي فراوان  فرصت
توانـد    مـی ،اراي خاصـیت شـتاب دهنـدگی اسـت و بنـابراین     داین فناوري بالقوه . دارداي  گاهی و حرفه دانش
اکنون حضور گسترده و سریع اطالعات از سویی نیاز فراگیـر  .  تعلیم و تربیت را سرعت بخشد       توسعۀ فرایند

آوري اطالعـات کاسـته و رونـد     اهش داده و از سوي دیگر از وقت براي جمع اطالعات را کها و  دانستنیبه  
 آن کیفیـت زنـدگی مـادي بهبـود یافتـه و بـراي       دنبال را به شدت سرعت بخشیده و به    و یادگیري   تولید علم   

او همه روزه شاهد دستاوردهاي فنـاوري اطالعـات چـون رهـایی     . فراگیر رفاه فراوان به ارمغان آورده است     
تـوان بـه    ، مـی بـراي نمونـه  . با یادگیري، هنر، ورزش و تفریح استز بیماري و غنی کردن زندگی او آدمی ا 
هاي عملی چون آمـوزش راننـدگی و خلبـانی     هاي مجازي اشاره کرد که چه بسا در تسهیل مهارت        آموزش

نـد فـضاي   ک دگی بـه کـارآموز کمـک مـی    نـ هاي مجازي ران ، آموزش  براي نمونه  .اند نیز بسیار راهگشا بوده   

                                                
1. existential relation  
2. Prosser & Ward  
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را بـا دور زدن در   خودرو را در نسبت با راه و اشیاي پیرامون تجسم کند، معناي مفهوم سـرعت و نـسبت آن            
هـایی   گرچه چنـین آمـوزش  . مکان را دریابدهایی چون سرعت، شتاب و     ها بفهمد و رابطۀ میان مفهوم       میدان

هـاي حـضوري بـوده و سـرعت      سـاز آمـوزش   توانـد زمینـه    مـی  ولـی    ،براي مهارت در رانندگی کافی نیست     
  .را افزایش دهد هاي واقعی پس از آن یري و تمرین رانندگیهاي بعدي فرد براي یادگ آموزش

بـراي  . الگوي زندگی فراگیر و معلم را نیز تغییر داده اسـت اما آموزش مجازي در کنار این دستاوردها،     
ره برقـرار کننـد، بـراي رفـع نیازهـاي      که حضوري با یکدیگر ارتبـاط چهـره بـه چهـ       بیش از آن   ها آن ،نمونه

و پــست ) چــت(گــوي اینترنتـی   و مجـازي چــون گفـت  هــاي اطالعـاتی و حتــی اجتمـاعی خــود بـه ارتبــاط   
 ةگسترش این جریان و حذف ارتبـاط چهـره بـه چهـر        ). 1997 ،لوري(شوند   می متوسل) ایمیل(الکترونیک  

ده نگهداري و پروردن روح تاریخی جامعـه در  بیدار کردن، زن دوم یعنی جنبۀمعلم و فراگیر چالشی در راه   
اي، تاریخ و فرهنـگ مخـصوص خـود را دارد         توان گفت هر جامعه    براي روشنگري بیشتر می   . فراگیر است 

 ) در صـدا، تـصویر یـا حتـی اندیـشۀ او     فقـط و نـه   (تواند در کل شخصیت معلـم   میهنگکه این تاریخ و فر 
ري معلم و فراگیر روح تاریخی جامعه کـه در کـل شخـصیت         در برخورد و ارتباط حضو     . شده باشد  نمایان
 هـستی   فلـسفۀ دیـدگاه  از ، بـدین ترتیـب  .تواند از سوي فراگیر حـس و فهمیـده شـود        است، می آشکارمعلم  
  . د تربیت نقش اساسی دارفرایند چهره به چهره در  حضوري وارتباط

ط الزم بیـداري و پـرورش روح   ایحضوري و چهره به چهره یکی از شـر      ارتباط   الزم به اشاره است که    
است که در صورت هایی   سخن بر سر زمینه،رو تاریخی جامعه در فراگیر است و نه شرط کافی آن و از این  

. گفته پی گرفـت  الزم را براي دستیابی به هدف پیشهاي   و فعالیتها توان دیگر اقدام ، میها آنآوري   فراهم
 ،کنـد   ارتباط چهره به چهره را فراهم نمـی ست که زمینۀ ا رو از آن  نقد آموزش مجازي نیز      ،در همین ارتباط  

ولی این بدان معنا نیست که ارتباط چهـره بـه چهـره لزومـاً بـه بیـداري و پـرورش روح تـاریخی جامعـه در                    
 1پنتیـک . ن بیـشتر بحـث شـود    آ سـت دربـارة    ا الزماي   با توجه بـه اهمیـت چنـین زمینـه         . انجامد فراگیران می 

 بـاور بـه  . کنـد  اشاره می  3 در ارتباط2ید بر ضرورت ارتباط چهره به چهره به ضرورت چهره   در تأک ) 2005(
هـایی    عالمـت مجموعـۀ ) دیدن، شنیدن، بوییدن و چـشیدن     ل  مث( چهره عالوه بر کارکردهاي بیولوژیک       ،او

 کند که ها را فراهم می چون ساختار و حالت کلی چهره، چین و چروك صورت، گریه و سرخ شدن گونه            
ایـن   در گامی دیگـر بـر  ) 2005(برلو و شفرد .  در زندگی اجتماعی ضروري است  ها نا انس میانبراي ارتباط   

                                                
1. Pantic 
2. face  
3. interface  
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 در ارتبـاط اجتمـاعی   یـدن و چـشیدن  لت بدن و حواسی چون لمس کردن، بوی در حضور بدنی حا    باورندکه
  برقـراري ی و الزم بـراي اي غنـ   ارتباط چهره به چهره زمینه   ،گیرند و بدین ترتیب     نقش بر عهده می     ها ناانس

  .کند  فراهم میها نا انسمیانستگی و تعلق  و دلبارتباط اجتماعی
گفته براي ارتباط اجتمـاعی   ي پیشها ویژگی همۀاما ارتباط مجازي در مقایسه با ارتباط چهره به چهره،    

 و در 2 و نامتجسد1ارتباط مجازي را ارتباطی مصنوعی) 2000(پراسر و وارد  ست که    ا رو همینو از   را ندارد   
از سوي .  و متعهدانه است6ژرف، 5ر شور رویاروي ارتباط پ  کنند که     معرفی می  4النهمسؤنا و   3 سطحی ،نتیجه
 سـبب هـا را    و این ویژگیخوانند می 8، کنترل شده و نامحدود7 ارتباط مجازي را ارتباطی راحت ها آن،دیگر

 سـرانجام گفتنـی اسـت     .دانند می ها راگیران و معلم   میان ف   مجازي هاي  ارتباط  روز افزون  جذابیت و گسترش  
بنـدي کلـی،    اگـر در دسـته   . گفتـه را ندارنـد     هاي پیش    محدودیت  یکسان اندازةهاي مجازي به     ۀ آموزش هم

ها بیـشتر    این محدودیت،9هاي فایل شده بخش شوند هاي بر خط و آموزش     هاي مجازي به آموزش     آموزش
ایط یـادگیري  هـاي بـر خـط بـه سـبب فـراهم کـردن شـر         دند و آموزشگر فایل شده باز می   هاي   به آموزش 

  .هایی ندارند تعاملی چنین محدودیت
درك فیلسوفان و مربیـان هـستی بـر       :اصالت فراگیر   و وضعیت موجود  آگاهی دربارة تأکید بر   ) ب

 جدیـد  جربۀ، هر تها آناز نظر . کنند آزادي تأکید می ، آندنبال بهنیز چون امکان آگاهی و     وضعیت موجود   
 یکی ،10 چمبر الین،با چنین نگرشی. خواهد بود و امکانی براي آینده افزاید  ما می  پیشین هاي ه تجرب نیبه مع 

  بـا آگـاهی بخـشی بـه فراگیـر،      تعلیم و تربیت فعالیتی است کهاین باور است که   بر ،از شارحان فلسفه هستی   
  ). 1995ور، زمن و کریاُ(کند  اش را فراهم می در ساختن آیندهاو ط مشارکت شرای

آگـاهی در   بیـشتر هـدف امکـان    روشـنگري  بـه  هـستی   مربی یکهمچون نیز  )1993 (11ماکسین گرین 
 کـه   12هپـائولو فریـر    فیلسوفان هستی و همچنـین بـا الهـام از   او با نظر به اندیشۀ    . تعلیم و تربیت پرداخته است    

تعلــیم و تربیــت ، نگریــستران هــستی هــاي متفکــ تــوان همــسو بــا اندیــشه هــاي او را مــی بخــشی از اندیــشه

                                                
1. artificial  
2. disembodied ness  
3. shallow  
4. irresponsible  
5. passionate  
6. deep  
7. comfortable  
8. unbounded  

 .شوند الین نیز خوانده می الین و آف هاي آن این آموزش ها به ترتیب آموزش. 12
10. Chamber line  
11. Maxine Green  
12. Paulo Freire  
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در تعلـیم و تربیـت آزاد بـر خـالف تعلـیم و      . دهد قرار می  2 را رویاروي تعلیم و تربیت آزاد    1گرانه سرکوب
 فراوانی براي مشارکت فراگیـران  هاي گرانه، وضعیت موجود، مقدر و حتمی نیست و امکان       تربیت سرکوب 

 زدهـد و ا   مـی از پیش معین نـشان دگی کنونی، وضعیت موجود را  زنهاي ئلهبسیاري از مس   ، او به باور . هست
 او بـه  .دکنـ   مـی فـراهم  و ناتوانی از سویی و سـلطه و سـرکوب را از سـوي دیگـر       پذیرندگی  امکان ،رو این
توانند آگاهی فراگیران  کند که می گرایی اشاره می هاي گروهی و مصرف    هایی چون رسانه     و پدیده  ها عامل

ی از تعلیم و تربیـت معاصـر بـه سـلطۀ تـودة       هستسفۀدر نقد فل) 1380(، گوتک در این باره  . را محدود کنند  
. شـود   مـردم سـاخته و عرضـه مـی       عمـوم گرا، محـصوالت بـراي        مصرف هاي هدر جامع : کند مردم اشاره می  

 ي هـا  امعـه در چنـین ج .  عموم هـستند ذب بیشترین مخاطبان و ارضاي سلیقۀ     دنبال ج  هاي گروهی نیز به     رسانه
چنـین وضـعیتی   . شـود  شود و تفاوت و اصـالت سـرکوب مـی    به همسانی و تشابه اهمیت داده می    واري،   ودهت

ریـزي او بـراي    دهـد و حتـی برنامـه    که آنچه فراگیر انجام می  اي   گونه به ، آگاهی فراگیر است   محدود کنندة 
رویدادهایی است کـه در زمـان   به سبب  تصمیم فردي باشد، بنیادکه از سوي خود او و بر   آینده، بیش از آن   

سـوي همـسانی و    طـور روز افـزون بـه    در چنـین شـرایطی کـه جامعـه بـه      . شـوند   مـی  انگاشـته او مهم و مفیـد      
رود، مربیـان هـستی بـر نقـش تعلـیم و        تودة مردم و سرکوب هرگونه تفاوتی پیش می       قبولهنجارهاي مورد   

ی از سوي فراگیر امدهاي آن براي اصالت آدمتربیت در فراهم کردن فرصت بررسی و تحلیل این روند و پی  
 وضـعیت خـود در   ز راه تـالش و فعالیـت، تفکـر دربـارة      توان ا  می که   استبر این باور  گرین  .کنند تأکید می 

او با تأکید . چیره شدط سرکوب  بر شرای، روزانههاي ه سلطه و تفسیر تجرب    هاي عامل  دربارةپژوهش  جهان،  
 امکـانِ  امکـان یعنـی  : گویـد   مـی م و تربیـت را امکـان تعریـف کـرده و     بر نقش آگاهی بخش آموزش، تعلی     

زم ( 3»آگاهی« سـت نقـش    ا الزم، با توجه به موضوع پژوهش حاضـر     اکنون). 208ص  ،  1995ن و کریور،    اُ
  :فناوري اطالعات و آموزش مجازي در این زمینه بررسی شود

متفـاوت   تـاریخی  هـاي مختلـف    دوره در طـول    بودن که درك آدمی از     به این  اشارهبا  ) 1996(هایدگر  
 گـسترش  فرایند ) ب1977( او. رسیده استبودن  زمدعی است آدمی در دوران نو به درك فناورانه ا بوده،  

تنهـا مـالك   وري   که کارآمدي و بهرهداند می تولید، انباشت و گسترش انرژي     فرایند همان   فناوري نوین را  
کـشی از   ي را تعـرض و بهـره  فراینـد  از پیامدهاي مقـدر چنـین   او یکی.  استفرایندسنجش و ارزشیابی این     

اي  گونـه  به  است،را نیز فناورانه کردهبودن  از آدمی گسترش فناوري نوین درك   ، او باوربه  . داند طبیعت می 

                                                
1. oppressive  
2. librated  
3. wide- awareness  
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شـکل   کـه بایـد بـه کارآمـدترین     دبینـ   همچون منبع انـرژي مـی  نیز را   ش از جمله خود    و ه چیز م ه  آدمی که
 و همـه چیـز را   دانـد خـوبی را کارآمـدي ب  کـه  سـت  آموختـه ا آدمی امروزه  . ردکبرداري    بهره از آن  ممکن

 هـر انـسانی  اکنـون  . پذیر باشـد  ست براي کارآمدي بیشتر، هرچه بیشتر انعطاف اکه الزم د بنگر ء  همچون شی 
 ، ولی با بسیج یکپارچۀ همـۀ شود ست شخص یا گروه مخصوصی هدایت نمی  که به د   است بخشی از نظامی  

چ هدفی وراي کارآمدي و بازدهی کند و هی  حرکت می آدمی براي آسایش    ،، همچون منبع انرژي   ها ندهباش
 3»گـشتل « آلمـانی   ةواژاو  . داند نمی 2خنثیرا  فناوري نوین    1هایدگر ذات  ،با چنین بینشی   .چه بیشتر ندارد  هر
بنـدي   قالـب « فنـاوري نـوین    ذات کـه  اسـت بر این بـاور  و خواندهذات فناوري نوین  معنی قالب و قفسه را    به

او براي روشنگري بیشتر ایـن  . گیرد  را نیز دربر میها نااست که نه تنها اشیاء بلکه انس» شکل دادن«و  » کردن
 بعـد از قطـع   ، ایـن فنـاوري  زعـم او  بـه . زند اندیشه، فناوري و صنعت تولید کاغذ و انتشار روزنامه را مثال می     

آورد که افکار عمـومی را در قالـب قـرار     هایی را پدید می روزنامهانجام  به کاغذ، سر ها آنتبدیل  و  درختان  
  .دهند داده و شکل می

گـور تـأثیر    یرکـه  هـا، از کـی   گیري افکار عمومی از سـوي روزنامـه     رسد هایدگر در نقد شکل     نظر می  به
 نوزدهم اطی سدةکه فناوري اطالعاتی و ارتب   ست   ا برآن) 2000پراسر و وارد،    (گور   یرکه  کی. پذیرفته باشد 

وع میالدي در غرب یـا همـان مطبوعـات بـا گـسترش روز افـزون اطالعـات و بـا در اختیـار گـذاردن هـر نـ                
 را از میــان و رویــدادهاي گونــاگونگونــه تفــاوت معنــاداري بــین امــور اطالعـاتی در اختیــار هــر کــس، هر 

حیح از ناصـحیح را  اهمیت، یا امر ص مردم براي تشخیص امر مهم از کم       ، توان تودة   آن دنبال اند و به   برداشته
 مردم به هر چیزي عالقمند باشند ولی به هـیچ   اند تودة   ، مطبوعات باعث شده    او باوربه  . اند نیز تضعیف کرده  

هـاي    و ارتبـاط قـه  مطبوعـات عال  کـه سـت  ابـرآن گـور   یرکـه   کـی . نداشته باشند4ر شور تعهد واقعی و پ   چیز  
 بنیـادي  هـاي  ه که در گذشته و در جامعها آنمیان  طۀ رابژرفاياما از  ؛اند  مردم را گسترش داده    سطحی تودة 

  . تفاوتی است  عصر حاضر، عصر جدایی و بی،رو اند و از این گرفت، کاسته ۀ همدلی شکل میبر زمین
 فناوري اطالعات نیز ه امروز کهستاین باور ا گور بر  یرکه هاي کی    اندیشه گسترشبا  ) 1382(دریفوس  

کـه مطبوعـات    همچنـان کـه  او براي نمونه مدعی اسـت  .  نوزدهم داردبیه مطبوعات در سدة   کارکردهایی ش 
 میـان ابـط حـضوري   و را دگرگون کردند، آموزش مجازي نیز بـا دگرگـونی ر   ها نا انس ژرفروابط سنتی و    

   . تبدیل شودانتواند به مانعی براي رشد و اعتالي آگاهی و هستی فراگیر فراگیران و معلمان می

                                                
1. essence  
2. neutral  
3. Gestell  
4. real & passionate commitment  
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  تولیـد، ذخیـره  و  فراینـد رسـد اکنـون و در عـصر فنـاوري اطالعـات          نظـر مـی    بهچه گفته شد      آن یادبنبا  
حـال اگـر هـدف تربیـت و آمـوزش مجـازي بـه تولیـد،         .  اطالعات نمود یافته است  به شکل گسترش انرژي   

 هـاي   بـراي رفـع مـشکل   اطالعـات  انعطـاف و کارآمـدي    برفقط شود و    محدود ه و گسترش اطالعات   ذخیر
 همچـون بخشی از نظام فناورانه و گاه فراگیر نیز   بیشتر تأکید شود، آن و تفریح و دلمشغولی     آسایش زانه،رو

ه از هـاي تعریـف شـد   خواهد بود و درستی یا نادرستی رفتـار او نیـز بـا معیار     آن  ابزاري در خدمت گسترش     
 فقطی، فراگیر و ارزش او طدر چنین شرای ،به سخن دیگر. شود  سنجیده میسوي این نظام از جمله کارآیی    

 هرچه او با پیروي از معیارهاي نظام فناورانه، کاراتر و ماهرتر شود خواهد بود و  کارآیی و مهارتش     به میزان 
اي از نـوع انـسان مـدرن نگریـسته      به او نه چون فـرد بلکـه چـون نمونـه     ،صورت در این. شود ارزشمندتر می 

هـاي    و اصـیل نیـست بلکـه مـشابه      یگانهاو   ،در چنین شرایطی  . تبردار اس  شود که ماهر، کارآمد و فرمان      می
 نظـام فناورانـه و اطالعـاتی    ،بـا چنـین نگرشـی    .توانند جاي او را بگیرنـد   مینیازفراوانی دارد که در صورت   

و  نــاتوانی ،پذیرنــدگیط یموجــود و آمــوزش مجــازي، آگــاهی و آزادي فراگیــر را محــدود کــرده و شــرا 
  . شود نظام فناورانه از سوي دیگر فراهم می و سلطه و از سوییسرکوب فراگیر 

  وضـعیت موجـود و  ، تغییـر نگـرش و بـاز اندیـشی دربـارة     رسد راه برون رفت از این وضـعیت        نظر می  به
 و گـسترة  قلمـرو  آن، محـدود کـردن   دنبـال   به ، هدف، اخالق و معنی زندگی و       چون کارآمدي  هایی هوممف

هـا و    سـت شـناخت قابلیـت      ا بـرآن ) 1999 (1رگمنب ، در همین باره   .ت قانون فناوري اطالعات اس    کارآمدي
را به ابزاري مفید بـراي گـسترش رفـاه و تـسهیالت و افـزایش          تواند آن  هاي فناوري اطالعات می    محدودیت

 فراینـد  هـم  توان گفـت ایـن فنـاوري     می فناوري اطالعاتهاي  قابلیتة دربار.وري آموزشی تبدیل کند   بهره
بـراي  . هـاي نـوین تربیتـی باشـد      در خـدمت ایـده  توانـد   میو هم چون ابزاري مفیدکند  می نآساآموزش را  

 آموزشـی و آمـوزش   2اي رسـانه حجم زیادي از اطالعات، طراحـی چند توان به دسترسی آسان به        می ،نمونه
 بنـاي تـوان نـرم افزارهـاي آموزشـی تهیـه کـرد کـه بـر م            از این فناوري می    یريگ  بهرهبا  . مجازي اشاره کرد  

مبناي بازي، یادگیري فراتـر    یادگیري بر، یادگیري مشارکتی، یادگیري در عمل    چونهاي تربیتی نوین     ایده
از مدرسه، یادگیري تلفیقی و راهکارهایی چون ساخت شخصی دانش و خودآموزي طراحی شده باشـند و     

امـا آگـاهی بـه    . یران رشـد داد توان تفکر را در فراگ  در صورت طراحی نرم افزار مناسب تربیتی می ،بنابراین
  استبر این باواز سویی ) 1999(رگمن ب. ست اهاي فناوري اطالعات و آموزش مجازي نیز الزم محدودیت

                                                
1. Borg man  
2. multimedia  



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                            مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   54

 و درگیـري مـستقیم در طبیعـت و جامعـه از      بـدنی  باید با حضور  فراگیر   نیست و    1 فناورانه فقط اطالعات   که
 امـري  طور طبیعی و بـدون واسـطۀ    به فراگیراطالعاتی که(  2 دیگر اطالعات یعنی اطالعات طبیعی     هاي گونه

هـا، نمودارهـا و نمادهـاي فرهنگـی در      اطالعـاتی کـه در قالـب نقـشه         (3و فرهنگـی  ) کنـد  مبادله مـی  مصنوع  
 در خـدمت تعلـیم و   وسـیله کند فناوري اطالعات همچون  نیز بهره گیرد و از سوي دیگر تأکید می ) اند آمده

 پرسـش از  بیش از وسیله با نگاه به فناوري اطالعات همچون    ،او به باور . دیل نشود تربیت باشد و به هدف تب     
 یـا ضـرورت   5تـوان از چرایـی   مـی و آموزش مجـازي   فناوري اطالعات کارگیري هبهاي   یا شیوه 4چگونگی

  . نیز پرسش کردگیري از آن براي تعلیم و تربیت بهره
صورت مستقل و یـا   به گسترش آن، بههاي مربوط آموزش مجازي و راهکار نباید به    که وتاه سخن آن  ک

 تربیـت  فراینـد مورد نظـر در  هاي   هدفنخستست  ا بلکه الزم،دم و تربیت نگریسته شو    همچون هدف تعلی  
 کـه  هـایی  هدف ،در این صورت.  تبیین شودها آنمشخص شوند و سپس نقش آموزش مجازي در نسبت با         

 ضرورت  روشنگريتوان به  میها آنخواهند داشت که در پرتو گزینیم، نقش کانونی   تربیت برمی  فراینددر  
   .  پرداخت از سوي دیگر در تعلیم و تربیت آنکارگیري هبهاي   و شیوه از سوییو نقش فناوري اطالعات

  
  

   و پیشنهادها گیري نتیجه
 رابطـه  در.  نسبت آموزش مجازي با دو هدف تربیتی از دیدگاه فیلسوفان هستی بررسی شد       مقاله در این 

، در زنـدگی واقعـی  همـه جانبـه   مـشارکت  کمک به فراگیر براي  انسانی و توجه به بودنِ با هدف اول، یعنی     
اي  که تجسدي و همراه با درگیري کامل بدنی با واقعیت باشـد، مـشاهده       مجازي بیش از آن     شد تجربۀ  گفته

 هاي ربهتجدراك جهان و کسب که نباید از نقش بدن چون نمود احساس و خرد در ا و ذهنی است در حالی    
  .هاي زندگی غافل بود مهارت و ژرفاحساسی و عاطفی 

چـون درد، خـستگی، تـرس، امیـد، آرزو، فناپـذیري و      هایی   عواطف و احساس  ،از نظر فیلسوفان هستی   
 عـدم  سـبب یابنـد و بـه    هاي اگزیستانسی و غنی زندگی فراگیر هستند که در بـدن او نمـود مـی          ناتمامی جنبه 

جانبه و طبیعی رشـد   طور همه  به نیز  پیش گفته  هاي  مجازي، عواطف و احساس    ۀبدنی کامل در تجرب   حضور  
   .کنند نمی

                                                
1. technical  
2. natural  
3. cultural  
4. who 
5. why  
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بـدنی در آمـوزش در نـزد فیلـسوفان هـستی نـه         حـضوري و    هـاي    اهمیت تجربه که  الزم به تأکید است      
و ایمـانی ژرف  هـاي احـساسی، عـاطفی       هاي مربوط بـه تجربـه       آموزش  دربارة  بلکه  هرگونه آموزش  ةدربار
 دربـارة  گور یر که سخن کیهاي مرزي و ارتباط اگزیستانسی،        موقعیت  تأکید یاسپرس بر نقش تجربۀ     .است

   .همگی در همین راستا است»  بدنم هستم،من«که   ایمان و نیز تأکید مارسل بر اینجهش به سپهر
آمـوزش  کـه  شـد   آشـکار یـز  ، نفراگیـر  در رابطه با هدف دوم، یعنی توجه به آگاهی، آزادي و اصـالت       

 شغل و زندگی آینـده فراگیـران فـراهم کـرده امـا بیـدار کـردن،         تحصیل،برايهاي فراوانی   مجازي فرصت 
و مخــصوص هــر جامعــه از راه ســخن گفــتن و هــا و فرهنــگ تــاریخی اصــیل  نگهــداري و پــروردن ســنت

   . ممکن است و فراگیر معلمچهره به چهره و حضوري بین برخورد چونبرخوردهاي اجتماعی 
هـا و فرهنـگ     سـنت  بپـردازد کـه نماینـدة    هـایی در این باره نظام آموزشی باید از سویی به تربیت معلـم    

 را در هـا   فرصت رویارویی فراگیر با این معلـم ،تاریخی اصیل و مخصوص آن جامعه باشند و از سوي دیگر 
 حفظ و پـرورش آن  یدار شده و زمینۀامعه در فراگیر بها و فرهنگ آن ج مدرسه و جامعه فراهم کند تا سنت  

  . فراهم شود
ریـزي علمـی ممکـن     دستیابی به چنین هدفی از راه برنامه     که  کند   اشاره می ) 1387زاده،   نقیب(یاسپرس  

 ریزي کرد که پـذیرش همگـانی داشـته باشـند و بـه      صورت علمی برنامه توان به هایی را می نیست زیرا پدیده 
 ذهنـی و  سخنی و به یگانهها و فرهنگ اصیل هر جامعه،   که سنت   در حالی  شمول باشند   عینی و جهان   سخنی

 از راه دور و غیـر حـضوري اسـت، فرصـت     کـه آمـوزش مجـازي       با توجه به ایـن     ،از همین رو  . محلی است 
کنـد و در   محدود مـی هایی چون کالس درس، مدرسه و حتی اجتماع را    رویارویی معلم و فراگیر در مکان     

  . شود تاریخی جامعه در فراگیر محدود می حفظ و پرورش روح ، آندنبال ري و به، فرصت بیدانتیجه
توان با   نمی،رو ممکن نیست و از اینریزي علمی  با برنامهفقط که تحقق چنین هدفی       مهم دیگر آن   نکتۀ

 آمـوزش حـضوري و چهـره بـه     بـسا  چـه  آمـوزش مجـازي و    فرایندهاي علمی و همگانی، در       طراحی برنامه 
  .  به چنین هدفی دست یافتچهره،

 بلکه سخن بر سـر اهمیـت ارتبـاط چهـره بـه      ،ریزي علمی نیست  برنامههاي   هدای سخن بر سر ف    ،در اینجا 
از .  اصالت فراگیـر اسـت   همچون زمینۀبسا چه بیداري و پرورش روح تاریخی جامعه و درچهره و نقش آن    

هـا و فرهنـگ تـاریخی جامعـه       سنته و آشکار کنند دستیابی به اصالت براي فراگیري که نماینده    ،این منظر 
  . خود باشد، مهیاتر است
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اگـر  . رسد اصالت فراگیر به آگاهی و آزادي او در برخورد با وضعیت موجود نیز وابسته است         نظر می  به
 و نقـش فراگیـر و   خوانـده شـده  گسترش بی حد و مرز آموزش مجازي  ضرورت پیشرفت نظـام آموزشـی          

 فراگیر را بـه  رفتارگاه نظام آموزشی آگاهی و آزادي   آن ،نیز در نسبت با آن تعریف شود      میزان پیشرفت او    
رود نقش خـود    فراگیران انتظار می، از همۀطیدر چنین شرای. کند دفاع از نظام آموزشی فناورانه محدود می  

 رفتار ،صورت ایندر . نظام آموزش فناورانه و گسترش آن است، به خوبی ایفا کنند    را که همان حمایت از      
ردي فـ هـاي    با ارزشهمسو با معیارهاي گسترش نظام آموزش فناورانه ارزشمند خواهد بود و نه رفتار    همسو

 پرسـش   فرصت براي  فراهم کردن  نیازمند  فراگیر مشارکت آگاهانه و آزادانۀ    ،از همین رو   .و درونی فراگیر  
   .نقادانه از آموزش مجازي است

ایـت تعلـیم و   بـه هـدف و غ  نگریسته شـود و  آموزش مجازي همچون وسیله ه ست ب ا الزم کاربراي این   
تواننـد    مـی گـزینیم  برمـی که بـراي تربیـت   هایی  ، هدفبه سخن دیگر .شودن آن تبدیل   تربیت یا تعیین کنندة   

 هـاي  ، هدفاي بر چنین زمینه.  تعلیم و تربیت شوندقلمرومالك و مبناي سنجش هر گزینش و تصمیمی در         
گیري از آمـوزش   رهتوان نقش و ضرورت به  میها آن بنیادکنند که بر   معیارهایی را فراهم می ربیتتعلیم و ت  

  . نقادانه واکاوید آن را کارگیري هبهاي  گستره و شیوهمجازي و همچنین 
در راسـتاي  گـامی  نیز هاي تربیتی موجود   واقعیتدربارةهایی   به نکتهتوجه ،چه گفته شد ۀ آنپس از هم  

اي فیلـسوفان و  هـ  گرچـه برخـی اندیـشه      . نقش و جایگاه آموزش مجازي در تربیت خواهـد بـود           وشنگرير
هـاي   بـسا از واقعیـت   ، ولـی چـه  هایی است که آرمانی و مطلوبنـد    ها و نظریه   مربیان هستی دربارة تربیت، ایده    

  . تربیتی موجود دورند
 بـر آزادي و در گیـري همـه    ان تربیتی و بسیاري از اندیشمند  هستی فیلسوفان    با وجود تأکید   ،براي نمونه 

هـاي   هـا در نظـام   هـاي آشـکاري از آن    ، هنوز نشانه   حواس فراگیر در فرایند یادگیري     ۀجانبه و مشارکت هم   
هـاي آموزشـی، پـیش از پیـدایش و      هاي تربیتی و واقعیت چنین شکافی میان آرمان. شود  آموزشی دیده نمی  

 ایـن شـکاف در چنـین سـطح و     ، پـژوهش دربـارة  مـین رو از ه  وگسترش آموزش مجازي نیز بوده و هست  
افزایـد،  چنـین شـکافی بی   توانـد بـر   چه بیش و پس از این می اما آن . اي به آموزش مجازي ارتباطی ندارد      پایه

 آموزش مجازي در برابر آموزش حضوري است که در پژوهش حاضـر بـه آن پرداختـه           همان چیستی ویژة  
   .شد

گیري از آموزش مجازي   ضرورت بهرهروشنگري در ها هدف نقش اساسی نگري و با توجه به     در با هم  
 گـزاران  سیاست متخصصین و به عملی زیر ي ها ، استلزام آنکارگیري هبهاي   و همچنین شیوه وسیله همچون
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  :شود نظام آموزشی کشورمان پیشنهاد می
  
  ودگیري ش ر آموزش حضوري و چهره به چهره پیآموزش مجازي در کنا -1

امـا  اسـت،  کرده در تعلیم و تربیت ایجاد هاي فراوانی   آموزش مجازي فرصت گرچه، شد گفتهکه   چنان
 تربیت، حضور بـدنی در  فراینددر .  را فراهم کند    تربیت هاي هدف ۀ هم  دستیابی به  ۀتواند زمین   نمی به تنهایی 

چـه    چنـان ،رو ز ایـن ا. اش گرفـت  توان نادیده  چهره به چهره ضرورتی است که نمی      مکان آموزش و ارتباط   
هـا،    و دانـشگاه هـا  هاي گسترش یابد کـه مدرسـ    فنی به اندازههاي فرض کنیم در آینده و در کشور ما، امکان   

آمـدي، گـسترش آمـوزش بـه     ها و افـزایش کار  هزینه چون کاهش  هایی فایده در کنار گاه   مجازي شوند آن  
 در این پژوهش اشـاره شـد، همچنـان    ها آنی از  به بخشفقط دیگر که    هاي ایدهمناطق دور افتاده و بسیاري ف     

کوتـاه  . شـود   مهم تربیت فـراهم نمـی   هاي هدف تحقق برخی    کل مهم وجود خواهد داشت که زمینۀ      این مش 
توانـد و نبایـد جـایگزین آمـوزش       نمـی ،رو  آمـوزش نیـست و از ایـن   ۀآمـوزش مجـازي، همـ    کـه     این سخن

  .فزایدا آموزشی فراگیران بیهاي هر غناي تجربآن ب بلکه باید در کنار ؛حضوري و چهره به چهره شود
   

  نگري تأکید شود  جامعجاي یکسونگري فنی، بر ش مجازي، بهگیري از آموز  در بهره-2
 ئلۀ اصلی مربوط به فناوري اطالعـات، مـس  ئلۀهاي فعالیت آدمی، مسقلمروباید توجه داشت در برخی از     

 هرچـه بیـشتر سـاختارهاي فنـی و     کداري، مسئلۀ اصلی توسـعۀ  تجارت و بانقلمرو در   ،براي نمونه . فنی است 
 ابعـاد و  ، سخن بر سـر انـسان بـا همـۀ     تربیتقلمرواما در . تحقق کامل تجارت و بانکداري الکترونیک است 

  نیـز بایـد در نـسبت بـا انـسان و همـۀ         گسترش فناوري اطالعات را    ،هاي وجودي اوست و بنابراین     پیچیدگی
  . جودي او بررسی کردهاي و ابعاد و پیچیدگی

 بلکـه  ؛شـود نگریـسته   فنـی  هاي  بر مبناي اصطالحفقطتربیت نباید  آموزش مجازي در تعلیم و،رو از این 
 چون معناي زندگی، ماهیـت روابـط اجتمـاعی،     هایی مو مفه ارتباط با  تربیت که    هاي هدفبا  باید ارتباط آن    
  . هاي اخالقی هستند، روشن گردد تعهد و ارزش
 بـا   را اخالقـی و اجتمـاعی آمـوزش مجـازي    تربیتـی،   مـدهاي   پیا و   هـا  تـوان اسـتلزام     می ،ساسبر همین ا  

  آمـوزش مجـازي بایـد زمینـۀ      کـارگیري  هب بیش از پس  . بررسی کرد   معیارهاي جهانی و بومی    گیري از  بهره
تـوان در    مـی بـراي معلمـان  . ي درسی فراهم شودها بررسی این پیامدها از سوي معلمان و فراگیران در برنامه      

کـار   هصـورت برنامـه درسـی و پژوهـشی بـ      به» ازي آموزش مجفلسفۀ« تربیت معلم موضوعی با نام  هاي دوره
 نقد وضعیت فناورانـه  دربارة آموزش مجازي، مباحثی را  فرایندتوان در کنار     گرفت و براي فراگیران نیز می     
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 اسـتفاده از   و اخالقـی  اجتمـاعی نگـی، مثـل پیامـدهاي فره  (ی و ملمـوس  هاي واقع موجود و با توجه به نمونه 
  .  گنجاندها آندر برنامه درسی ) تلفن همراه و اینترنت

  
  شودو خالقیت طراحی  نقد ، تسهیل خردورزيراي ب آموزش مجازي-3

؛ زیـرا در چنـین    آن شـد  ةکنند مجذوب آموزش مجازي و دستاوردهاي تسهیل        با حالتی پذیرنده،  نباید  
آموزش مجازي محـصول مفیـد   . شود  یا حداقل کم اهمیت میکن نخواهد بود   نقد و تفسیر آن مم     ،طیشرای
 اندیـشیدن و مـشارکت او در    بـراي ط الزم دیگـر توانـد اطالعـات و برخـی شـرای        که می   آدمی است  شۀاندی

 اندیـشیدن و  فراینـد  به خودي خود آموزش مجازي فراینداما باید همواره توجه کرد       ؛زندگی را فراهم کند   
ـ   و همچنـان براي روشنگري بیشتر بایـد توجـه داشـت از سـویی            . دانش نیست دستیابی به    رگمن اشـاره  کـه ب

 اطالعـات  ،تواند فرهنگی یـا طبیعـی نیـز باشـد و از سـوي دیگـر       می فناورانه نیست و  فقطاطالعات  کند،   می
ی،  و بـه تعبیـر فیلـسوفان هـست     بلکه دانش حاصـل خـرد ورزي، نقـد و خالقیـت فراگیـر        ،معادل دانش نیست  

  .  استسوبژکتیو
 ارزش و اهمیت خرد ورزي با ورود فناوري اطالعات به تعلیم و تربیـت همچنـان بـه قـوت     ،از همین رو 

 دسـتیابی بـه اطالعـات فـراوان از راه فنـاوري      آسـانی  زیرا   ؛شود تر نیز می    اقی است و حتی گاهی مهم     خود ب 
 فراینـد رسـد   نظـر مـی    بـه ،اي چنـین زمینـه  ر  بـ . شودپنداشتهی به دانش  با دستیابهمسانست ن ااطالعات ممک 

حی آموزش مجازي بایـد دقـت    بلکه در طرا؛شود ستهکاانتقال اطالعات فرو   فرایندآموزش مجازي نباید به     
ارها و محتـواي  افز ، نرمبدین ترتیب و براي نمونه. نقد از سوي فراگیر تسهیل شود ط خرد ورزي و کرد شرای 

 دانش نخواهند بود بلکـه متنـی  با نام  ثابت و معینی هاي ت و اصلا اطالعآموزشی طراحی شده، انتقال دهندة 
در چنـین  . شود  میرو هروبی براي پرسش، نقد و تفسیر های  فراگیرنده با موضوع،کنند که در آن  را فراهم می  

 نقد، تفسیر و چالش فراگیـر خواهـد   کارزارهمچون شکلی از عمل آدمی در      آموزش مجازي نیز     ،طییشرا
   .بود
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