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یتیتربیمجازیدرفضاهایعقالنکردیرو

   یحجت اله الماس


 

 چکیده
 تأثیرهای خود به شدت آموزش و یادگیری را در اغلب جوامع تحت  فضای مجازی با ابزارها و قابلیت

هایی مثل مقرون به صرفه بودن، حجم  انگیزی قرار داده است به نحوی که در شاخص شگفت

های حضوری ربوده است و  عت یادگیری، انعطا  پذیری ...گوی سبقت را از آموزشمخاطبین، سر

جا دنیای  ای رو به افزایش است، از آن ها با سرعت قابل مالحظه تمایل به سمت استفاده از این آموزش

، جذابیت، پیچدگی و ... است هر لحظه یادگیرنده را مسیرهاها، تنوع  فضای مجازی مملو از ناشناخته

های  های متعدد، تصمیم گیری رای دستیابی به اهدا  با جستجو در انبوهی از اطالعات، انتخابب

انسان عاقل به  های ویژگیکند، لذا برخورد عقالنی یعنی یادگیرنده با اتکا بر  مختلف روبرو می

که  اینای ندارند جز  مجازی ورود کند و متولیان امرچاره های شبکه، ها سایتو  منابع ،ها پایگاه

ها و  ای برای ورود به این فضا تربیت کندکه بتوانند جستجوها، انتخاب یادگیرندگان را به شیوه

صورت نه تنها دستیابی به اهدا   تصمیماتی عقالنی گرفته و آنها را به اشتراک بگذارند در غیر این

در  دورتر شود.شود بلکه ممکن است به مسیری هدایت شود که هر چه تالش کند از هد   مشکل می

های آن، با  این مقاله تالش شده است تا ضمن تعریف مختصر فضای مجازی، ابزارها و بعضی قابلیت

های انسان عاقل محصول تربیت عقالنی، الگویی از راهبردهای تربیت عقالنی همراه  برشمردن ویژگی

فضای مجازی  های جدید که از قابلیت 2 وببا مدل آموزش مباحثه محور مشارکتی در فضای 

ی فضای مجازی را به سمتی سوق دهیم که در فضای عقالنی با  باشد معرفی نمائیم و یادگیرنده می
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 به  یزش زبان فارسمسئول( معاون مرکز آمو سندهینو) تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یرشته تکنولوژ یدکتر

 61183314768 تماس، شماره hojatalmasi53@gmail.com ،یزبانان دانشگاه عالمه طباطبائ یفارس ریغ
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خود را به شکل مباجثه در  های انتخاببیانگر عقاید و  های پرسشتعمقی و  های فعالیتاستفاده از 

ضای مجازی های ذی قیمت ف فضای مجازی به اشتراک گذاشته و بتواند از یک طر  از فرصت

استفاده نموده و از طر  دیگر با مسلح نمودن او به ابزارهای تشخیص و تفکر انتقادی، خود را از 

 های فضای مجازی مصون بدارد. ناشی از تهدید های آسیب

 ، تربیت عقالنی، انسان عاقل، آموزش مباحثه محور2 وبفضای مجازی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های آموزشی خواهد بود که به فراگیران توانایی علق به آن دسته از محیطدنیای دانش مدار آینده مت

( یادگیرندگان 1384زارعی، ) تفکر مستقل و مشارکت جویانه را با هم توسعه داده و تشویق نماید

امروزی برای تداوم بخشیدن به کیفیت زندگی، نیل به موفقیت و حتی گاهی اوقات زنده ماندن باید 

پیش بینی نشده قادر به تصمیم گیری باشند )طالیی...(.  "کامالًهای ها و موقعیتبتواند در محیط

های زندگی در دنیای پیچده و های متنوع و پیش بینی نشده از ویژگیتصمیم گیری صحیح در موقعیت

مجازی یا سایبر  فضای فضای مجازی است. ی سیطرهبا شتاب در حال تغییر کنونی است که در 

رمان تخیلی ویلیام گیبسون با نام نیور منسر مطرح شد این اصطالح  در 1184بار در سال  اسییس اولین

ها، ثروت و قدرت از شد، جایی که در آن واژه، روابط، دادهبرای توصیف فضای خیالی به کار برده می

نیا که بر د این (.1312شوند )یزدی خواستی، های کامییوتری پدیدار میطریق ارتباطات به واسطه شبکه

های جدیدی را برای ارتباط، همکاری و شراکت، بازی و سر است شیوه ای رایانهمبنای ارتباطات 

گرمی و به طور کلی برای زندگی در بستر اینترنت و حتی در فضای سه بعدی عرضه کرده است، از 

توان  ی دوم و...می، زندگها ویکیهای اجتماعی، ، پست الکترونیک، شبکهها بازی؛ ها شیوهاین  ی جمله

های سنتی محصور در مکان و زمان با محیط اساساًاست آموزش در فضاهای مذکور  بدیهی نام برد.

رود رشد های آموزشی مبتنی بر فضای مجازی انتظار میتفاوت دارد، آنچه که از یادگیرندگان در محیط

رسد در چنین شرایطی ظر مین به تعقل و تفکر انتقادی، خالقیت و تصیم گیری شخصی است. ی قوه

های آموزشی که در آن زمینه تربیت عقالنی آنها در فضای مجازی فراهم آورد از اقتضائات محیط

اهدا  آموزشی  تأمینهای تدریس و آموزش سنتی قادر به آموزشی و تربیتی است، بدیهی است شیوه

های سنتی نیست بلکه مل روشو تربیتی در فضای مذکور نخواهد بود، البته این به معنا نفی کا

توان اظهار نمود اگر در نحوه آموزش متربیان در می لذا شود.ضرورت تطبیق با شرایط احساس می

فضای مجازی شرایطی فراهم شود تا همواره قوه تعقل و تفکر با رویکرد انطباق با نسخه اسالمی آنها 

های ناشناخته مسیر درست را درهر زمیندرگیر و به تبع آن شکوفا شود به مثابه چراغ راهی در سر

 (1388)اعتصامی،  کند میبه آنها نشان داده و از سقوط آنها در ورطه باطل جلوگیری  ای زمینه
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در 1نتایج تحقیقات در دانشگاه گلیندار در رکسام در شمال ولز با موضوع یادگیری مبتنی بر مساله

است که مشارکت دانشجویان به سه دسته  صفحات ویکی در بین دانشجویان پرستاری نشان داده

که با تکالیف  هایی نقشکه با تکالیف مرتبط نبودند، مشارکت و  هایی نقششودکه عبارتند از: تقسیم می

مشارکت در میان سه دسته برابر بود اما  "تقریباً مرتبط بودند، به اشتراک گذاری منابع اینترنتی.

این  درصد 83شود.میزان کلی را شامل می درصد 70 مشارکت تکلیف محور و مرتبط با فعالیت

ممعتقد بودند  درصد 78دانشجویان معتقد بودند ویکی در کمک به اشتراک عقاید و منابع مفید بوده، 

 پیشرفت گروه کاری آنها به خاطر استفاده از صفحات ویکی بوده است.

کند زمانی که او اشت را توصیف می( که تجربه مشابهی با دانشجویان د2668در تحقیقی دیگر ساوتر )

کننند علیرغم اینکه در رفتارهای برخی از فضای مجازی زندگی دوم و دارای کاربران متعدد استفاده می

برگزار گردید و رها کردن  ای حرفه "کامالً ای شیوهها به دانشجویان شیطنت مشاهده شد اما بحث

گیرانه کالس فیزیکی باعث تسهیل یک تجربه های دست و پا گیر و سخت فراگیران از محدودیت

ها و تبادل نظر در عمیق و پویا گردید. گفته شده دانشجویان با استفاده از زبان غیر رسمی در بحث

دهند و توانایی دریافت این درک متقابل را در زبان همساالن را نشان می تری روشنمسائل پیچده درک 

 گذارند.خود به نمایش می

 ی مجموعهداند که از طریق آن یک کشور م فرهنگی را فرایندی واقعی از نفوذ اجتماعی میامیریالیس 

را برکشورهای دیگر  اش زندگیو هنجارهای رفتاری خود و نیز تمام شیوه  ها دانش، باورها، ها ارزش

ن ( فضای مجازی به بستری برای سیطره امیریالیسم فرهنگی بانیا77 ص، 1380کند )ابو، تحمیل می

پرور کارشناس فضای مجازی ضریب  اینترنت بر کشورهای ضعیف در این زمینه شده است. ضیایی

ترین مراجعه  میلیون نفر است و بیش 43هزار نفر و در ایران  286میلیارد و  2نفوذ اینترنت در جهان 

نی به های اجتماعی است. حضور در فضای مجازی در میان کاربران ایرا نیز در این حوزه به شبکه

سرعت در افزایش است، این در حالی است که این سایت در ایران فیلتر است )سروش هفتگی، 

فضای مجازی بر زندگی انسان امروزی ضرورت رشد قوه تمییز و عقالنیت  ی سیطره(. در نتیجه 1311

 (2661و همچنین آموزش مباحثه محور و مشارکتی بیش از پیش نمایان است. نتیجه پژوهش رافی )

دهد یادگیری در فضای مجازی اگر همراه با حل مساله به صورت مشارکتی و گروهی باشد نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-problem based learning 
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های مسئله دار به آنها ارائه شود ذهن آنها به به این ترتیب که بجای ارائه اطالعات به فراگیران، سناریو

عملی شود که از طریق همکاری و مشارکت شود و توجه به سمتی جلب میچالش کشیده می

عملی ازفهم و  هایی چارچوبها ی جدیدی بسازند و اذهان آنها به صورت فردی و گروهی پارادیم

 درک خود بسازند.

های انسان عاقل در فضای در این مقاله تالش شده است با ارائه الگویی از آموزش منطبق با ویژگی

متربیان در فضای مجازی روبرو  که با زندگی هایی خانوادهمجازی، نگاه دست اندرکاران، مربیان، و 

های انسان عاقل ضمن بهره گیری از هستند به سمتی معطو  نموده که متربی با الگوبرداری از ویژگی

های موجود در فضای مجازی با کمک عالئم هشدار دهنده در مسیر دستیابی به اهدا  حرکت فرصت

 کند.

 های آنتربیت عقالنی و مولفه

. تربیت با توجه به ریشه اول "ربب"و  "ربو" اند کردهدو ریشه ذکر  "ربیتت"اهل لغت برای واژه 

به معنای غذا دادن و بزرگ کردن و معطو  به رشد و نمو جسمانی، و با توجه به ریشه دوم به معنای 

پرورش پی درپی یک چیز تا نیل به سرحد کمال و ناظر به رشد جسمانی و معنوی است )بهشتی،  "

را که  ای درونیهید مطهری مفهوم تربیت را معادل پرورش دادن، یعنی استعدادهای (. استاد ش1361

داند. این پرورش دادن به معنی شکوفا موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن می یکشیبالقوه در 

کردن استعدادهای درونی آن موجودهاست. در مبانی نظری تحول بنیادین در آموزش و پرورش تربیت 

: عبارت است از فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان اند کردهتعریف  اینچنین

به صورت یکیارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت 

نظام تعلیم و مبانی نظری تحول بنیادین در ) ابعادتحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه 

 (1316تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران، 

 تواند میتوان توجه جدی به نکات زیر با توجه به اقتضائات عصر اطالعات و جامعه مبتنی بر دانش می

 رهگشا باشد:

تربیت فرآیندی دو سویه است: از یک سو عمل زمینه سازی است که در آن مربیان با طراحی، 

های مناسب در قالب تدابیر و اقداماتی تدریجی، سنجیده )براساس انطباق ارک فرصتسازماندهی و تد

های مناسبی را فراهم با خصوصیات و موقعیت متربیان(، هماهنگ و یکیارچه براساس نظام معیار زمینه

سازند؛ از سوی دیگر، عمل کسب توسط متربی است که درآن متربیان نیز با مشارکت فعال در این می
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های فردی و جمعی الزم را کسب های فراهم شده، شایستگیمناسب از فرصت ی استفادهآیند و فر

ابعاد محقق  ی همهشوند و آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه را در کنند و از این طریق آماده میمی

 سازند.

قه و سلیقه و امیال های تربیتی باید به اقتضای طبیعت متربی باشد؛ منظور نمودن ذائتدابیر و روش

های تربیتی است. اگر مربی فقط سلیقه و میل خود را برای متربی شرط الزم برای همسویی او با برنامه

 پیش بینی برنامه منظور نماید ره به جایی نخواهد برد.

در عمل تربیتی کوشش و تالش باید در جهت شکوفا شدن و ظهور استعدادی باشد که در وجود 

که بصورت بالقوه در وجود متربی باشد انتظاری  هایی قابلیتها و تظار ظهور تواناییمتربی هست؛ ان

 عبث است.

های مناسب باید به تربیت جریانی تعاملی است؛ یعنی مربیان و خانواده ضمن بکارگیری تدابیر و روش

ش تربیتی عکس العمل ها، انگیزه و حرکات متقابالنه متربی توجه کنند حرکت در جاده یک طرفه رو

 .رسد نمیها و انعطا  و تغییر برنامه دادن به مقصد خود بدون نگاه به عکس العمل

های تربیتی باید منطبق با معیارهای پذیرفته شده نظام اسالمی باشد و بدون دخیل نمودن معیارها روش

بیت ناقص های تربیتی خواهد شد و عمل ترهای نابجا و منحر  کننده در روشموجب افراط و تفریط

 کند.و ناکارآمد می

ها و ها باید کامالً آگاهانه باشد. آگاهی دادن به متربی نسبت به برنامههمسو شدن متربی با روش

 ها موجب همراهی و همسویی با عالقه را در پی داشته باشد.روش

ا که اجبار های تربیتی است چردادن اختیار و آزادی عمل در چارچوب نظام معیار از ارکان مهم روش

 و اکراه باعث دلزدگی و عدم همراهی و ناکارآمدی روش تربیتی است.

پس برای تربیت انسان عاقل، باید ضمن توجه به معیارهای اسالم، قرآن و حیات طیبه، توجه به رفتار 

 مربی و در مقابل متربی و تعاملی بودن همراه با دادن آگاهی الزم و اختیار مبنای عمل قرار داد.

کنند که های دیدگاه سنتی در زمینه تربیت عقالنی بر خصوصیاتی از ذهن تأکید میی از بازگوییبرخ

دانند که قرار است این باید از طریق تعلیم و تربیت رشد یابند و این امر را منوط به انواع معرفتی می

تعلیم و "حت عنوان ت ای مقالهها رشد یابند. مجله خبری دانشگاه هاروارد در ها از طریق آنویژگی

های دانشگاهی مانند علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم اجتماعی رشته "جامعه آزاد" "تربیت عمومی

از یکدیگر مجزا کرده است. اما گزارش  گوناگونشانهای ها را بر اساس شیوهرا شرح داده است و آن
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مانند تفکر اثربخش، تبادل فکری،  های عقالنی معین،این را نیز متذکر شده که درصدد رشد توانایی

تفکر  "تفکر اثر بخش"ها از یکدیگر بوده است. های مناسب و متمایز ساختن ارزشارائه قضاوت

گیرد منطق ابتدایی، توانایی دست یابی به حقایق کلی از طریق بررسی موارد خاص و جزئی رادر بر می

، "تبادل فکری"باشد. ره و نیز تفکر خالق میزندگی روزم ی زمینهاین امر همچنین مستلزم تفکر در 

شود. ارائه های گفتاری، شنیداری، نوشتاری، خواندنی، و نیز هنر محاوره را شامل میمهارت

های یک انسان به حوزه تجربه اوست و سرانجام متمایز های مناسب شامل وارد ساختن اندیشه قضاوت

های عقالنی  ی انصا ، خویشتن داری، و ارزشهای شخصیتها شامل آگاهی از ارزشساختن ارزش

 عشق به حقیقت و زیبایی است.

 

 های انسان عاقل از دیدگاه اسالمویژگی

 گری اطالعات غربال

فرماید: یکی از بارزترین صفات عقل برای انسان استاد مطهری در خصوص ویژگی انسان عاقل می

قوی، سخن منطقی از سخن غیر  تمیز و جدا کردن سخن راست از دروغ، سخن ضعیف از سخن

منطقی و خالصه غربال کردن. عقل آن وقت برای انسان عقل است که به شکل غربال در بیاید یعنی 

دور بریزد و  خورد نمیرا که به درد  هایی آنشود سبک سنگین کند، غربال کند، هر چه را که وارد می

-گویند پر میدارند هر چه دیگران میبه دردخورها را نگه دارد.. بعضی افراد خاصیت ضبط صوت 

شنوند }صحیح دهند بدون آنکه تشخیص بدهند که آنچه که میشوند و بعد در جای دیگر تحویل می

است یا غلط{جهل غالباً در احادیث در مقابل علم نیست بلکه در مقابل عقل است، یعنی بی فکری نه 

 شنود باور و نقل کند.ت که هر چه را میبی علمی. برای بی فکری و حساب نکردن انسان کافی اس

 نقد اطالعات:

های صحیح را از های اجزای سخن، یعنی بخشنقادی اطالعات یا نقادی سخن یعنی تشخیص ویژگی

 غلط تشخیص دادن. نقادی سخن یعنی تجزیه سخن به اجزای درست و نادرست.

 عاقبت اندیش:
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آینده است. در تربیت اسالمی  ی مسئلهحساب آوردن  های انسان عاقل آینده نگری و بهاز دیگر ویژگی

شود که خودتان را در زمان حبس نکنید، به آینده توجه داشته باشید و عواقب و لوازم و زیاد تأکید می

 نتایج نهایی کار را در نظر بگیرید..

 همراهی عقل و علم:

اطالعاتش ضعیف باشد مثل  ضرورت توأم بودن عقل و علم در این است که اگر انسان تفکر کند ولی

کار بکند یا اگر کار کند  تواند نمیخامش کم است؛ قهراً  ی مادهخام ندارد یا  ی مادهاست که  ای کارخانه

خام  ی مادهخام برسد اگر کارخانه  ی مادهمحصولش کم خواهد بود. محصول بستگی دارد به اینکه 

 اشت.زیاد داشته باشد ولی کار نکند باز محصولی نخواهد د

 آزاد کردن عقل از عادات:

مسئله دیگر آزاد کردن عقل از حکومت تلقینات محیط و عر  و عادت و به اصطالح امروز از نفوذ 

های اجتماعی. قرآن اساسش بر های امروز از وحیهای اجتماعی و به تعبیر عربها و عادتسنت

تا  کنند نمیستند و تعقل و فکر آباء و گذشتگان ه آرمذمت کسانی است که اسیر تقلید و پیروی 

خواهد خودشان را از این اسارت آزاد بکنند. هد  قرآن از این مذمت تربیت است؛ یعنی در واقع می

افراد را بیدار کند که مقیاس و معیار باید تشخیص و عقل و فکر باشد نه صر  اینکه پدران ما )یا 

 کنیم.دیگران( چنین کردند ما نیز چنین می

 کردن از اکثریت:پیروی ن

آزادی از حکومت عدد و اینکه اکثر و اکثریت نباید مالک باشد و نباید انسان این جور باشد که ببیند 

روند همان روند )همان راه را برود و بگوید( آن راهی که اکثر مردم میاکثر مردم کدام راه را می

به سوی تقلید از دیگران کشیده  درست است. این مثل همان تقلید است، همان طور که انسان طبعاً

 شودشود طبعاً به سوی اکثریت نیز کشیده میمی

 تأثیرناپذیری از قضاوت دیگران:

انسان نباید برای او مالک  ی دربارههای مردم دیگر در تربیت عقالنی این است که قضاوت ی مسئله

ش هستند. مثالً انسان در ها یک بیماری عمومی است که اغلب افراد کم و بیش گرفتارباشد. این
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مسائلی که مربوط به خودش است نباید تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرد. هرگز تحت تأثیر 

 قضاوت و تشخیص دیگران نسبت به خود نباید قرار بگیرد.

 روحیه علمی داشتن:

ستند خواهد حقایق را آن چنان که هخداوند انسان را حقیقت طلب آفریده است؛ یعنی انسان می

خواهد اشیاء را همان طور که هستند بشناسند و درک کند. و این فرع بر این است که انسان بفهمد، می

خودش را نسبت به حقایق بی طر  و بی غرض نگاه دارد. اگر انسان خودش را بی غرض نگاه دارد 

که او  و بخواهد حقیقت را آن چنان که هست کشف کند نه اینکه بخواهد حقیقت آن طوری باشد

 خواهد.دلش می

روح علمی یعنی روح حقیقت جویی، روح بی غرضی و طبعاً روح بی تعصبی، روح خالی از جمود و 

روح خالی از غرور. یک عالم نباید تعصب داشته باشد نباید جمود داشته باشد نباید اصرار داشته باشد 

د غرور داشته باشد و خیال کند که هر چه من تشخیص دادم لیس اال و فقط همین است. یک عالم نبای

 آنچه که او دارد تمام علم همان است.

 فضای مجازی:

در رمان علمی تخیلی ویلیام گیبسون با نام  1184واژه سایبراسییس یا فضای مجازی اولین بار در سال 

که در آن  جایی شد.نیورمنسر مطرح شد. این اصطالح برای توصیف فضای خیالی به کار برده می

شدند )بهجت ، ثروت و قدرت از طریق ارتباطات به واسطه کامییوتر پدیدار میها داده، روابط، ها واژه

ها و وسایل مخابراتی ها از طریق رایانهاز ارتباطات انسان ای مجموعهمجازی به  فضای (.1312یزدی، 

است و  تر انتزاعیی شود. فضا در مقایسه با مکان مفهومبدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می

های زیر را داراست: الف( مکان ظر  مظروفی مشخص است ولی فضا مظرو  مشخصی تفاوت

ندارد. ب( مکان دو بعدی است اما فضا سه بعدی است. د( مکان مرز دارد و فضا بی مرز و نا محدود 

(. اما دنیای 1388است. ر( مکان به تثبیت گرایش دارد و فضا به سیالیت )حاجی زاده و همکاران. 

شود و مرتبط به شبکه ها ایجاد میمجازی دنیای دیجیتالی است که در فضای مجازی در داخل رایانه

(. و دنیای هوشمند ترکیبی از فضای مجازی، 1388شود )نجفقلی نژاد،است و شامل اینترنت نیز می

العات و خدمات در ، انبوه اطها شبکهدنیای مجازی و فضاهای واقعی است که در آن حسگرها، 
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های بارز دنیای مذکور تعامل از طریق ویژگی از کنند.ها ایفای نقش میهای عظیمی از رایانهگستره

نظیر  2های اینترنتی است و همچنین توسعه فناوری وب های آنالین و پیامپست الکترونیک، بازی

که  فضایی باشد.بین کاربران می ها و با ارائه تسهیالت متعدد و همکاری و مشارکت، وبگاهها ویکی

ها و شود فضایی است بسیار فراخ و هر فرد یا گروه در صورت دارا بودن زمینهاین گونه ایجاد می

تواند به درون آن راه یابد. پس این فضا در واقع نوعی حوزه عمومی است که یورگن ابزارهای الزم می

ارغ از زور و اجبار و معطو  به یک توافق علمی هابرماس آن را چونان قلمرو مکالمه یا گفتگوی ف

دهند و چیزایی فضای سایبری کاربران کارایی انجام می در (.178:1386کند )گل محمدی، تعریف می

 .کنند نمیگویند که در دنیای واقعی و رو در رو هرگز طرح می

 آموزش در فضای مجازی

اجتماعی آموزش داده -بافت فرهنگی براساس نظریه ویگوتسکی الزم است مطالب درسی در یک

های شبکه شوند و در تمام مراحل تحصیلی مسائل فرهنگی اجتماعی از نظر دور نماند. سایت

اجتماعی در قرن بیست و یکم به عنوان بستری مناسب در شکل گیری یادگیری مبتنی بر نظریه 

جدید بر روی متخصصان  ای دریچهو  اند گذاشتهفرهنگی ویگوتسکی پا به عرصه ظهور  –اجتماعی 

( البته شرط الزم برای تربیت اثر بخش اجتماعی ناشی از 1312)زارعی،  اند کردهامر تعلیم و تربیت باز 

آموزش در چنین فضایی آمادگی دانش آموزان از جنبه عقالنی است چرا که در فضای مجازی تنوع 

مجازی نیروی شبکه را  آموزش یرد.گاطالعات به حدی است که امکان انتخاب مناسب را از او می

ها را های اینترنتی تکیه دارند که در ضمن کار با شبکه آنگیرد برای کسانی که به تکنولوژیبکار می

توان شامل رساندن مجازی یک یادگیری اینترنتی است که می آموزش کند.نیز قادر به یادگیری می

ز فراگیران وتعدادی توسعه دهندگان و مطالب در چندین شکل، مدیریت آموزشی شبکه شده ا

در عصر آینده )فضای مجازی( عالوه بر دیداری و شنیداری، حسی  آموزش باشد.کارشناسان خبره می

نیز خواهد بود. به طوری که یک شخص عالوه بر دریافت اطالعات درباره موضوع مورد آموزش، آن 

خواهد یافت. در این فضا شانس یادگیری به  آن آگاهی ی دهندهرا لمس کرده و از فضای مواد تشکیل 

درصد خواهد رسید، یعنی به حدی که موضوع را به طور کامل فهمیده و به طور معمول  10بیش از 

توانید در کالس فراموش نخواهد کرد. در این عصر دیگر نیازی به کالس نیست و در هر جای دنیا می

 اره موضوع بحث کنید.درس حضور یابید و با استاد و همکالس خود درب
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شنویم دالیل این اثرگذاری عمیق در آموزش سه بعدی در فضای مجازی این است که وقتی فقط می

بینیم شانس به شنویم و هم میکنیم، وقتی که هم میدرصد مطالب را فراموش می 80احتماالً حدود 

بینیم هم انجام هم می شنویمدرصد مطالب را داریم وقتی چیزی را هم می 81خاطر آوردن حدود 

. آموزش در عصر مجازی فرصت انجام دادن و اجرای کنیم نمیدهیم به طور معمول آن را فراموش می

 ترین سختو  ترین گرانکند و حتی امکان عملی سود آموزشی را برای یادگیرندگان ایجاد می

(. آموزش در 1386انامه، ها در دنیای مجازی برای همه کاربران مقدور است )به نقل از فاوآموزش

 کند.فضای مجازی فرصت یادگیری تعاملی را ایجاد می

 بعضی خدمات فضای مجازی در آموزش:

-Gmail  که ارسال پیام به طریق الکترونیکی روی اینترنت و دریافت نامه به نشانی الکترونیکی را

 سازد.امکان پذیر می

 سازد.مورد نظر را فراهم میموتور جستجوگر که دسترسی به هر گونه اطالعات -

رسانه پخشگر، در رادیو و تلویزیون با این رسانه، صدا و تصویر زنده پخش و در اینترنت دریافت -

 شود.می

های ارتباطی اینترنت، امکان برقراری ارتباط دو سویه صوتی، که تماس تلفنی، با استفاده از پروتکل-

 گردد.راهم میهای معمول است، فاز تماس تر ارزانبسیار 

شود به وبگاه تعاملی، نسل جدیدی از اینترنت که، در آن، بین کاربر و اینترنت ارتباط برقرار می-

نحوی که کاربر در تولید و ویرایش محتوا دخالت دارد و به جای آن که افراد به جستجوی اطالعات 

. بدین سان، مشخصه عمده وبگاه آیدها میها وبگاه )وب سایت( باشند اطالعات به سراغ آندر میلیون

 شود:تعاملی کاربر محور بودن آن است. به عنوان نمونه چند وبگاه تعاملی در زیر معرفی می

به دست کاربر نوشته و مدام ویرایش  Onlineدایره المعارفی که به سیستم  Wikipediaالف( -

 شود.می

فرستند و می هایی داستان ( که در آن کاربرانSocial book marking)وبگاه  Digب( -

 دهند.ها رأی میخودشان به آن

ها را بر حسب آن که ، موتور جستجوگر وب نوشت )وبالگ( که وب نوشتTechneratiج( -

 کند.ردیف می اند پیوستهها ها چه اندازه به آندیگر وب نوشت
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همگان در استفاده از  تواند تصویر یا عکسی در آن ارائه کند و، وبگاهی که هرکس میFickerد( -

 .اند سهیماین تصویرها 

تواند در آن دوستان جمعی که هر کس می هایی شبکه My Space ،Twitter ،facebookر( -

 (.1388خود را جستجو کند و اخبار و تصاویر و سایر مواد رایانه را عرضه دارد )حاجی زاده، 

 2وب 

به دنبال نسل  ها آنمطرح شد.  oreillyموسسه اولین بار در یک همایش توسط معاون  2 وبمفهوم  

 2 وبجدیدی از وب بودند که بتواند جذاب، کاربردی و قابل گسترش باشد. اینگونه بود که کنفرانس 

اخیر با فزونی گرفتن  ی دهههای زیادی پیرامون این پدیده مطرح شد. در یکی دو شکل گرفت و بحث

های مختلف آن به وجود دی در این زمینه با توجه به کارکرداینترنت و وب، اصطالحات زیا آراستفاده 

با توجه به امکان انتشار اطالعات توسط هر فردی بر روی  "جدیداًهای که آمده است. یکی از واژه

است. از این واژه تعاریف زیاد و گاها قابل بحثی ارائه شده  WEB 2.0 استاینترنت به وجود آمده 

به کار  ها سایتهای جدیدی را در ایجاد وب ی وب، طراحان وب روشاست؛ با افزایش کاربردها

 ها دادهبرای کاربر و مشارکت کاربر در ایجاد  ها دادهشدن دسترسی به  تر راحتبستند که باعث 

یک اصطالح است که روند استفاده از فن آوری شبکه جهان گستر و طراحی وب را  2 وب .شود می

قاء خالقیت، به اشتراک گذاری اطالعات و بویژه همکاری میان کاربران کند که هد  آن ارتتشریح می

باشد. این مفاهیم به توسعه و تکامل جوامع مبتنی بر وب و خدمات میزبانی منجر شده است از می

اورلی  ای رسانهو...این اصطالح پس از اولین کنفرانس  ها ویکیهای اجتماعی، های شبکهسایت قبیل:

 شبکه کند:از اصول زیر پیروی می 2 وبو قابل توجه شد )(  برجسته 2664ر سال د 2در مورد وب 

یک منبع  "صرفاً( است، دانش جمی را تحت کنترل دارد، اطالعات platforomجهانی یک بستر )

اولیه است، برنامه نویسی مورد نیاز نیست، به یک دستگاه یا فرد مستقل وابسته نیست، تجارب غنی 

میلیون نتیجه را بر  16کند )(. امروزه جستجوی این عبارت در گوگل بیش از ایت میکاربران را حم

اشاره به استفاده اجتماعی از وب است که به افراد گوناگون  WEB 2.0به طور کلی  ولی گراند. می

توانند در ایجاد محتوای وب با یکدیگر مشارکت کنند، در تولید دانش دهد، میامکان مشارکت می

، ها وبالگکرده و به اشتراک اطالعات به صورت برخط بیردازند. موارد مختلفی همچون شرکت 

 WEB 2.0روشن از  هایی مصداقهای اجتماعی همگی ها و شبکه RSS، نشانگرها، ها ویکی
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های یادگیری و هزینه کاهش از: عبارتند WEB 2.0از نقاط قوت  بعضی (.1312هستنند )زارعی، 

های گوناگون، دسترسی سریع به اطالعات، عطا  پذیری و امکان انتخاب فناوریمشارکت اجتماعی، ان

های باای فنی برای ...(، عدم نیاز به مهارتها ویکی، ها وبالگبه اشتراک گذاری تجارب تراکمی )

توان به: نیاز ضروری به ارتباط می WEB 2.0از نقاط ضعف  همچنین استفاده و بهره گیری از آن.

های دیگر شبکه و اینترنت است که کارایی آنها در آموزش و متکی بودن به سایر فناوریاینترنتی، 

 (.1312یادگیری اثبات نشده است )زارعی، 

 ها ویکی

و  کند میاست که توسط کاربرانش گسترش پیدا  Wikipediaها نمونه بسیار روشنی از این سایت

 کنند میهای کاربران فراهم اناییمدیران این سایت فقط محیطی را برای استفاده از تو

Wikipedia خاصی ندارد و با  مالفسایت وب دویی است، یک دایره المعار  که هیچ  یک

. شود میبریتانیکا یک سایت وب محسوب  المعار  دائره. اما کند مینیروی کاربرانش گسترش پیدا 

و بر روی سایت قرار  کنند میوز هستند که مقاالت این سایت را به ر مالفزیرا تعداد بسیار محدودی 

 دهند.می

توانند بین چندین کاربر خرد جمعی را تفکیک ها می، ویکی2.6ویکی در حوزه یادگیری الکترونیکی 

خرد جمعی را از چندین  کسب توان موارد زیر را نام برد:و تلفیق کنند. بنابراین، در میان این قشرها می

 زندسامتخصص و مشارکت کننده ممکن می

شودبعنوان مخزنی از خرد جمعی طرحی است برای باعث مدیریت مشارکتی را در منابع آموزشی می

-گروهی و پروژه کار های الکترونیکی است.مدیریت دانش و مدیریت محتوا و ابزاری برای کارپوشه

شجویان( دهدکاربران )مدرسان و دانهای مشارکتی منابع درسی را رشد میهای تحقیق گروهی و نشریه

سازد تا دستیاری در نگارش، دستیاری ویرایش، دستیار بازبینی و بررسی دقیق محتوایی و را قادر می

یک دایره العار  و  بعنوان همراهی در تولید بطور پیش نویسی در فهرست کتاب را انجام دهند.

زخوانی محتویات یک محل مجازی برای شرح دوباره، بازنویسی و با بعنوان کند.فرهنگ لغت عمل می

دهد ازینرو مفهوم بتای ایجاد محتویات را بدنبال داردجوامع مجازی تمرینها را ارتقا می رود میبکار 

( ویکی برای مهارتهای آموزش نوشتن و سازماندهی 2666، فرانکلین و ون هارملن 2668)کب، 

 .رود میهای زنده بکار کنفرانس
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 2 وبالگوی آموزش عقالنی در فضای 

( برای زندگی عقالنی عبارتند از: همراهی عمل و 1372های اصلی دیدگاه استاد شهید مطهری )همولف

 عمل، آزاد کردن عقل از عادات، عدم تعصب، واقع بینی، حق گویی

های انسان عاقل از نگاه اسالم ( در خصوص ویژگی1372های استاد مطهری )بر اساس گفته

 شود:عقالنی در فضای مجازی پیشنهاد میراهبردهایی زیررا برای آموزش زندگی 

 هاعادت دادن فراگیر به یادگیری تعمقی در فضای مجازی به جای پیروی از عادت-1

 عادت دادن فراگیر به سنجیدن بر اساس حق گویی و به دور از تعصبات و سوگیری-2

 شده عادت دادن فراگیر به تحلیل و نقد کردن بر اساس اطالعات علمی و مفاهیم کسب-3

 تمرین عادت به خوب دیدن، خوب شنیدن و خوب انتخاب کردن-4

های فعالیت های یادگیری در فضای مجازی با استفادهاز:برای دستیابی به راهبردهای فوق فعالیت

آنالین  مباحثه activites ،Questioningهای بیانگر ، پرسشponder activitesتعمقی 

 شود.مشارکتی پیشنهاد می

 ای تعمقی در فضای مجازیهفعالیت

در یادگیری هستند که باعث  ای سادههای تعمقی تجاربِ ( معتقد است فعالیت2612ویلیام هورتون ) 

عبارتند  ها آنهای یک چشم انداز جدید را بررسی کنند. شوند یادگیرندگان با سرعتِ بیشتری ایدهمی

 از:

 فکر کن اش دربارهتوقف کن و -

 رِ جامع را ببینبه عقب برگرد و تصوی-

 متفاوت به آن نگاه کن ای زاویهاز -

و بطورِ گسترده درباره آن چیزی که یاد  عمیقاًکنند که های تعمقی، یادگیرندگان را ملزم میفعالیت

کنند و یادگیرندگان را به پذیرشِ و توجهِ خود را معطو  به موضوع می ها آن، فکر کنند. گیرند می

های تعمقی هنگامی استفاده کنید که فعالیت از کنند.دید به موضوع، دعوت میهای جاتخاذِ چشم انداز

 هنگامی (.2612هورتون ) کنندموضوعی به شکلی جدیدفکر  ی دربارهالزم است یادگیرندگان 

از او بخواهید با توجه به نکات ذیل  شود مییادگیرنده در فضای مجازی با انبوهی از اطالعات روبرو 

 دازد:به مطالعه بیر
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 روند.ها چگونه در زندگیشان بکار میها و ارزشکنند این ایده ساالاز خود -

 آید.کردن میدان دیدِ و پرهیز از نگاه یک بعدی که بر اثرِ استرس یا اضطراب بوجود می تر گسترده-

از هم  های جداهای مفهومی با واداشتنِ یادگیرندگان به تجمیعِ ایدهبرای جرقه زدن و ایجادِ گسست-

 های جدیدبه شکل

 موضوع ی درباره تر گستردهو  تر عمیقتفکرِ  -

 بیانگر های پرسشاستفاده از  -

 های بیانگرپرسش

فکر هستند. ممکن است آنها به پاسخی ملموس از یادگیرندگان  ی برانگیزانندهبیانگر  های پرسش

به منظورِ اینکه خودشان پاسخی برای  اًعمیقکنند تا احتیاج نداشته باشند ولی یادگیرندگان را ملزم می

های بیانگر به عنوان راهی آسان برای واداشتنِ پرسش از (.2612هورتون ) کنندپیدا کنند، فکر  ساال

 موضوعات استفاده کنیم. برای مثال هنگامی که: ی دربارهیادگیرندگان به تفکر 

خواهید توجهِ یادگیرنده را معطو  به های زیادی در دنیای مجازی وجود دارد و شما تنها مینمونه-

 آنها کنید

یک جنبه از موضوع  ی دربارهچیزی که باید انجام دهید اینستکه یادگیرندگان را وادار به تفکر  ی همه-

 کنید.

 "توقف کن و فکر کن"های پرسش

 شود میاز یادگیرنده در فضای مجازی بخواهید وقتی با موضوعات و مفاهیمی متعدد و متنوع روبرو  

برای اینکه بداند آموختن این مطالب او را در جهت دستیابی به اهدا  کمک خواهد کرد یا خیر؟ از 

 توقف کن و فکر کن استفاده کند. های پرسش

کردند که افکارِ آنها را معطو  های بیانگری آماده میآموزگارانی مثل سقراط، شاگردانشان را با پرسش

 .کرد میضوع های مختلف از یک موبه جنبه

 فکر هستند: ی کنندهکنیم که شروع در اینجا چندپرسشِ را ذکر می

 کنید که این موضوع چرا به این صورت است؟ چرا این اتفاق رخ داده است؟فکر می-

 ؟رود نمیرود؟ در کجا بکار این ایده در کجا بکار می-
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 این ایده را بکار ببرید؟ توانید میچگونه -

 یتان مهم است؟این ایده چقدر برا-

 این ایده چقدر با دیگر چیزهایی که شما اطالع دارید سازگار است؟-

 بکارگیری این ایده در زندگی ممکن است چه مخاطراتی برای او ایجاد کند؟ -

 آیا این فکر با افکار دیگر او که در یک جا یا چند جا مشترک هستنند در تضاد است یا خیر؟ -

 بعیت کورکورانه از یک فکر غلط نیست؟آیا پیروی از این ایده ت -

 ؟شود میو باالخر عاقبت امر چه  

 مباحثه آنالین مشارکتی:

تا آنها را به خاطر سیرده و  شود نمی( معتقد است آموزش فقط به ارائه اطالعات خالصه 2664آدامز )

سوق دهد و آنها را در امتحان دوباره باز تولید کنند بلکه آموزش باید فراگیران را به تفکر خالقانه 

 بسیاری وادار کند در کارهای عملی مشارکت نمایند و به شکل انتقادی به عملکرد دیگران نگاه کنند.

 کنند نمیهای گروهی کالس احساس راحتی از فراگیران به دلیل خجالتی بودن برایشرکت در بحث

شود تا از مکان امن و در صفحات ویکی به آنها فرصت داده می 2زمانی که از طریق فناوری وب 

راحتی مثل منزل و یا جای دیگری که احساس آرامش دارند وارد مباحثه علمی شوند هم احساس 

توانند آزادی و راحتی بیشتری خواهند داشت و هم از قوه تفکر و تعقل خود در سطح حداکثری می

این است که روابط است که دلیل اصلی آن  واضح( 2666( و ریگل )2667استفاده کنند. دوالن )

های فیزیکی هست وجود ندارد البته معتقدند به همان اندازه نامطلوب بین فردی فراگیران که در کالس

های روابط آسیب زننده وجود دارد اگر مدیریت و نظارت دقیقی نباشد در در دنیای که در کالس

 (.2616مجازی نیز چنین تبعات بوجود خواهد آمد )ویلیامز، 

شدند، و هر گروه یک وب های پنج تا ده نفر تقسیم میدانشجویان به گروهتجربه موفق؛  نمونه یک

داد که برای دستورالعمل مطالعه هفتگی ارائه سایت و یا دیگر مدارک مشارکتی آن الین را ارائه می

های احتمالی برای های نکات اصلی فصل، تفکر در مورد پرسششد. این محتواها شامل خالصهمی

های برای درک آن مفاهیم بود. این مدارک و متون در روز آزمون زمون، شناسایی مفاهیم دشوار و راهآ

داد، که با یکدیگر های مشارکتی مطالعه به دانشجویان این امکان را میشدند. دستورالعملسنجیده می

که دانشجویان در این  های مطالعه، درس بخوانند. تولید دستورالعمل مطالعه نیازمند این بوددر گروه
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های خود را با دیگران در میان خواهند برای آزمون بخوانند فکر کنند، و راهمورد که چگونه می

. و شناسند نمیبگذارند. در واحدهای درسی سال اول با تعداد باالی دانشجویان عموماً یکدیگر را 

ث در مورد مواد درسی قبل از امتحان. های مطالعه را تشکیل دهند، برای بحبه سادگی گروه توانند نمی

دهد، که وی بر روی همچنین، ماهیت آزاد ایجادو ساختن این دستورالعمل به دانشجویان اجازه می

خوانند که این برای آمادگی برای نقاط قوت متعدد خود تمرکز کنند، زمانی که با یکدیگر درس می

 (2668) آنگستروم ریچارد آزمون مفید است.

 های مباحثه آنالین:( گروه1)شکل  

 اهدا  آموزشی:

 ها گیریها و جهت عادت به استدالل برمبنای تعمیم مفاهیم کسب شده بدور از تعصب

 های دو جانبه و چند جانبهعادت به پرسش گری و بحث

پس از تشکیل اولین کالس به صورت حضوری و آموزش فراگیران با نحوه کار در صفحات ویکی و 

های محتوای درسی، اعالم کار با آن، معرفی سرفصل ی نحوهین ازجمله: معرفی سایت و مباحثه آنال

 روز و ساعت شروع مباحثه با توافق طرفین

 مراحل انجام مباحثه آنالین:

 های مباحثه آنالینتشکیل گروه (1

 اعالم موضوع وتکالیف مباحثات هفتگی (2

ا توجه به مفاهیم کسب شده در زمینه بحث اقدام به شرکت فراگیران در مباحثه آنالین: فراگیران ب (3

مباحثه و تبادل نظر دو جانبه و چند جانبه )با رویکرد بدون سوگیری و تعصب نسبت به مفاهیم( و 

 پردازندتعمیم مفاهیم کسب شده می

 ارسال حداقل سه پیام برای هر موضوع بر روی گروه مباحثه در هفته (4

 اند نکردهمباحثات که در آن شرکت خواندن داوطلبانه سایر  (0

 .اند نکردهارسال مجدد نظرات خود راجع به مباحثاتی که در آن شرکت  (7

بردیم، های مباحثه را به صورت آن الین به کار میکه ما گروه هایی هفته در نمونه یک تجربه:

شجویان باید حداقل کردند. داندانشجویان در یک مباحثه آن الین در مورد موضوع آن هفته شرکت می
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کردند، که از سه شنبه بعد از کالس تا دوشنبه سه پیام را بر روی این گروه آن الین مباحثه پست می

هفته بعد باز بود. تکالیف مباحثات آن الین به این منظور طراحی شده بودند، که دانش آموزان با هم 

تعصب و جهت گیری با هم به بحث  تعامل داشته باشند و موضوع مطرح شده را به دور از هرگونه

کردم و دانشجویان یکی از آنها را ها من چندین موضوع مباحثه را پست میبگذارند. در این هفته

کردند. از آنجا که هر چیزی در روی گروه آن الین مباحثه قابل آزمون بود، دانشجویان انتخاب می

خواندند. از آنجا که رکت نکرده بودند را میمباحثاتی را هم در آن شرکت کرده بودند و هم در آن ش

ها را ، این تکالیف ما آنکنند نمیهای بزرگ سال اول مباحثه های کالسدانشجویان عمومًا در بخش

گویند و با آنها در تبادل نظرات و واضع خود مشارکت چه می هایشان کالسیتشویق کرد، که ببینید هم 

 (2668) آنگسترومکنند. ریچارد 

 ( تبادل مقاله:2کل )ش 

 اهدا  آموزشی:

 ها و سنجش، غربال گری، و انتخاب بهترین آنهاعادت به دیدن و شنیدن همه گفته 

ها و ( نه برا ساس شنیدهها نظریه، ها ایدهقبلی )مفاهیم،  ی شدهتحلیل و نقادی بر اساس اطالعات کسب 

 های روزمرههای دیگران یا عادتگفته

 مراحل:

تهیه و از طریق  ای صفحه 3 تا 2بایستی یک مقاله وضوع و ارائه تکلیف )هر فراگیر میالف( اعالم م

 ارسال کند نفر 2ایمیل برای حداقل 

 ب( هر فراگیر موظف است مقاله حداقل دو نفر را از جنبه محتوایی ویرایش کند و به آنها برگرداند.

صالح و نسخه نهایی را برای استاد ارسال های نقادانه، اج( فراگیران موظفند پس از دریافت ویرایش

 نمایند

 

 نمونه یک تجربه موفق:

نوشتند. ( برای اعالم مواضع خود میای صفحه 3 – 2ها دانشجویان یک مقاله کوتاه )در این هفته

و نقدها  هایشان کالسیکردند، توسط ایمیل، با دو نفر دیگر از هم ها را با هم تعویض میدانشجویان آن
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گرداندند. ها را به نویسنده اصلی بر مینوشتند و آنهای خود را بر روی آن میالعملو عکس 

کردند. کردند و نسخه نهایی را ارائه میهای خود را در پاسخ به انتقادات ویرایش میدانشجویان برگه

مه شب جمع شد، و نقادها باید تا نیهای دانشجویان باید تا نیمه شب چهارشنبه شب فرستاده مینوشته

 شد.های نهایی نیز تا روز دوشنبه به استاد ایمیل میشد. نسخهو ارسال می

را دانشجویان بر  تری گستردهتکالیف تدریس و یادگیری برای این طراحی شده بودند، که مباحثات 

رت در ها به ندهای یکدیگر را نقد کنند. این فعالیتهای خود داشته باشند، و با فکر نوشتهروی نوشته

شود. این تکالیف شامل یافتن انتقادات دانشجویان و های سال اول برای دانشجویان ارائه میکالس

ها در کالس(، و واکنش به ها بر روی اینترنت بود )برخی راهنماییهای سیاسی آنخواندن ایده

ابل دسترسی های متعدد ایده به صورت قهای نوشته. داشتن ستونمباحثات مطرح شده، در این تکه

از  ای گستردهداد، که برای دانشجویان برای انتخاب یکی از آن موارد به این مباحثه اجازه می

های های ایدههای ایده خود را و تکهموضوعات کالسی را پوشش دهد، چرا که دانشجویان تکه

 (2668) آنگسترومخوانند. ریچارد دوستان خود را نیز می

 ( جستجوی شبکه:3)شکل  

 هدا  آموزشی: عادت دادن به جستجو، بررسی و سنجیدن اطالعات همراه با واقع بینیا

 :مراحل

برگزاری کالس، تعیین  ی نحوهالف( تشکیل کالس حضوری و آموزش و توجیه فراگیران نسبت به 

 زمانی ارسال نظرات ی محدودهزمان دقیق مباحثه، اعالم 

 ب( انتخاب موضوع

 ج( ارائه تکالیف

 های خود در کالس و دریافت اظهار نظر دیگر اعضای گروهایج جستجو و تطبیق آن با ایدهد( طرح نت

 

 نمونه یک تجربه موفق:
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کردند، و اطالعاتی را در مورد آن بر روی اینترنت پیدا دانشجویان موضوعی را در کالس انتخاب می

را در مورد  ای صفحهه یک یا دو توانستند به کالس بیاورند. دانشجویان باید یک مقالکردند، که میمی

 کردند.های خود مرتبط مینوشتند و آن اطالعات را به مواضع و ایدهموضع خود می

شد. تکلیف جستجوی اینترنتی برای این ارائه مقاالت تا نیمه شب روز دوشنبه هفته بعد باید ارسال می

زرگتری هم راه پیدا کند. دانشجویان شد به دنیای بشده بود، که آنچه که در کالس به بحث گذاشته می

شدند، تا مباحثات بیشتری را در ارتباط با موضوع خود ارائه دهند، و این در کالس صدا زده می

شد جستجو کنند. ها اطالعاتی مرتبط با مسائلی که در کالس مطرح میتکلیف نیازمند آن بود که آن

دادند. همچنین آن را حول خود به استاد ارائه میها این اطالعات را به عنوان بخشی از تکالیف مآن

 آنگسترومهای درسی خود نگاه کنند. ریچارد کرد تا در مورد تکالیف محول فراتر از کتابتشویق می

(2668) 

 بحث و نتیجه گیری

از فضای مجازی در  متأثرهای بارز زندگی از مشخصه ها ناشناختهتنوع، پیچدگی و روبرور شدن با 

های متنوع نش بنیان امروزی است. نیاز به تفکر، انتخاب آگاهانه و تصمیم گیری در موقعیتجوامع دا

های تربیتی و به تبع آن آموزش و تدریس باشد، به همین جهت روشاز اقتضائات فضای مذکور می

شود، لذا متولیان امر باید به نیز دستخوش تغییرات اساسی منطبق بر دنیای دیجیتال و مجازی می

راهبردهای آموزشی را طراحی کنند که ناظر بر تربیت عقالنی یادگیرندگان برای زندگی در  ای گونه

فضای مجازی باشد. رشد قوه تعقل، تفکرانتقادی، خالقیت، انتخاب آگاهانه و تصمیم گیری در 

 2 بوهای فضای مجازی در های ناشناخته و متنوع الزم است تا یادگیرندگان سوار بر فرصتموقعیت

و...به اهدا  نظام  ها moo، ها mud، ها muve، ها ویکی، ها وبالگهای اجتماعی، از جمله: شبکه

های استاد مطهری اساس گفته بر تکالیف اصیل خود برآیند. ی عهدهتربیتی دست پیدا نموده و از 

، نقادی، های همچون جستجوگری، غربالگریتربیت عقالنی که شامل پرورش و شکوفا نمودن توانایی

بوده و  ها گیریسنجش اطالعات در کنار عاقبت اندیشی و آزادکردن عقل از عادات در تصمیم 

های سطحی و نگرش ها قضاوتاز  متأثر هایش انتخابکند که شرایطی را برای یادگیرنده ایجاد می

فی کند تا تواند الگوی آموزشی منطبق با نیازهای مورد نظر در فضای مجازی معردیگران نباشد می

یادگیرندگان را در دستیابی به اهدا  آرمانی و ویژه رهنمون سازد و این در حالی است توسعه 
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مجازی از یک طر  و از طر  دیگر توصیه متخصصان علوم تربیتی  ای شبکههای انفجاری فعالیت

میت یادگیری و شگر  یادگیری مبتنی بر نظریه اجتماعی، فرهنگی ما را بیشتر متوجه اه تأثیرمبنی بر 

نماید و البته با الگویی که رسیدن به اهدا  در آن میسر تعامالت آموزشی در بستر فضازی مجازی می

های مثل مباحثات آنالین مشارکتی، باشد. در الگوی پیشنهادی یادگیرندگان از طریق انجام فعالیت

های بیانگر در یری و پرسشهای تعمقی یادگ، تبادالت مقاالت توام با فعالیتای شبکهجستجوگری 

-های خود را به اشتراک میبه عنوان یک فضای مشارکتی تحت وب تجارب و ایده 2فضای وب 

-جدید به انتخاب و تصمیم گیری برای یادگیری و کسب اطالعات می ای پنجرهگذارند و از طریق از 

ق و با نگاه به آینده و به دور از تا با بینشی عمی دارد میتعمقی یادگیرنده را وا  های فعالیتپردازند. 

و پی  پردازد میبیانگر به تحلیل اطالعات  های پرسشتعصب به اطالعات پیش رو نگاه کند، از طریق 

که کسب مفاهیم جدید مستور در مطالب ارائه شده در راستای نظام فکریش هست یا خیر؟ آیا  برد می

کردن این  مرور قات سیری شده برای خواندن،او را در دستیابی به اهدا  کمک خواهد کرد؟ یا او

 ها انتخابباالخره یادگیرنده در این الگو، جستحوها،  و مفاهیم تلف شده محسوب خواهد شد یا خیر؟

های انسان عاقل مثل: انتخاب مبتنی بر علم واطالعات بدون تعصب و و تصمیماتش بر اساس ویژگی

شدن از قضاوت سطحی دیگران و با روحیه علمی  تأثرمپیروی کورکورانه، عاقبت اندیشی، بدور از 

 است.
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