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  شود روایت آنچه در دانشگاه مجازي آموخته نمی: هاي آموزش مجازي چالش

  *1مریم کیان
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Challenges of Virtual Education: A Report of What Are Not Learned  
Maryam Kian 1* 

Faculty of Humanities, Yazd University, Yazd, Iran 
 
Abstract 
Introduction: In recent years, most of the universities offer new educational methods, like 
virtual education. This study aimed to identify the challenges of virtual education in Iran’s 
universities. 
Materials and Methods: Adopting a phenomenological approach, purposeful sampling, and 
semi-structured interview, the researcher investigated the perceptions of eight instructors from 
three virtual universities on virtual education. The data were collected through in-depth semi-
structured interviews. The data were coded and analyzed. The accreditation of the data was based 
on their reliability, acceptability and validity. 
Results: The findings showed that the main challenges involve three main dimensions: moral 
education, creativity and power relations. Due to lack of face-to-face interaction, students could 
not observe and adopt the faculty’s moral behavior. In addition, creativity was not being 
developed since instructions were merely based on memorization. Virtual education has made 
student-teacher and student-student relations more democratic, but relations between teachers and 
also between users and university are still at a low level. 
Conclusion: The study suggests the necessity of social interaction among virtual students and 
teachers. Adopting visual technologies, problem solving-based approaches to learning, 
innovative ideas and immediate feedback by the teacher may force virtual learning environment 
to be more interactive and creative. 
Keywords 
Virtual University, Morals, Creativity, Interpersonal Relations, Phenomenological Study   

  

 چکیده

آموزش هاي جهان از فناوري  بسیاري از دانشگاه استسوي رویکردهاي نوین در آموزش عالی ایجاب کرده  حرکت به :مقدمه

هاي  نشگاهدر داهاي آن  و بررسی چالشآموزش مجازي پدیده  واکاويدرصدد پژوهش این  .ها استفاده کنند در ارائه دورهمجازي 

   .است ایران

ادراکات  ساختاریافته، گیري هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ، نمونهپدیدارشناسیپژوهش با استفاده از روش  :ها روشمواد و 

ها با استفاده  داده. اشباع نظري حاصل گردید ،پس از مصاحبه هشتم. شد واکاوي ،ایرانهاي مجازي  دانشگاه مدرساننفر از  8ذهنی 

  .دست آمد ییدپذیري بهل بودن، قابلیت اطمینان و تأسه معیار قابل قبوبا ها  شد و اعتبار یافتهروش کدگذاري تحلیل از 

 روابط قدرت و تربیت، خالقیتمحور اصلی سه هاي ایران را در  هاي آموزش مجازي در دانشگاه چالش پژوهش، نتایج :نتایج

. فراهم نیست چندانالگوگیري دانشجو از استاد و دیگران، زمینه تربیت  وارتباط رو در رو  فقداندلیل  در محیط مجازي، به. نشان داد

تمرکز  .شود او مواجه نمی اخالقی و تربیتیاز سبک الگوگیري هاي روزمره استاد و  واکنش مشاهده دانشجوي مجازي با امکان

آموزش مجازي موجب  ،تضعیف کردهرورش خالقیت را ، امکان پو عدم توجه به یادگیري سطوح باالتر ها بر حفظیات آموزش

را در  روابط میان استادانبا دانشگاه و اما همچنان روابط  ،انشجو شدهد -دانشجو و دانشجو -تر شدن روابط میان استاد تیکادموکر

  .نگاه داشته است حداقل یسطح

  اصیل مقاله
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تر شدن محیط یادگیري  تعاملیهره با شرایطی نظیر چ به فقدان ارتباط چهره باید ،هاي پژوهش توجه به یافتهبا :گیري نتیجه

 ق از سويهاي بالبداهه و خال ایدهاجازه بروز ، مسئله بر حل آموزش مبتنی .جبران شود هاي تصویري همراه با قابلیت فناوري

  .دهد را ارتقا مجازيآموزش تواند پویایی محیط  می ،اندیشی میان استادان هماستاد و افزایش از سوي بازخورد فوري  دانشجویان،

  

 واژگان کلیدي

 پدیدارشناسی روش پژوهش، میان فردي، خالقیت، روابط ربیت، تمجازي دانشگاه

  

 مقدمه 

طور رسمی در سال  تالش هر دو بخش دولتی و خصوصی بهبا  آموزش مجازي دانشگاهیاجراي  ،در نظام آموزش عالی ایران

تقابل شیوه سنتی آموزش با روش آموزش مجازي موجب تغییر پیامدهاي است که مل اینجا أمسئله قابل ت .آغاز شدشمسی  1380

تواند جاي خود را بیابد و در نتیجه  فرهنگ تازه یادگیري بدون حضور استاد، به راحتی نمی. ]1[ آموزشی در یادگیرندگان شده است

 . سازد هایی همراه می محیط جدید آموزش و یادگیري را با چالش

 و خودراهبر ،بودن، یادگیري مستقل هایی نظیر فردمحور آموزشی غربی است که بر محور ارزشنوعی فناوري  ،آموزش مجازي

           خود بکار و فرهنگی البته بدیهی است هر جامعه این نوع یادگیري را متناسب با شرایط خاص اجتماعی . مبتنی است فعال

مجازي، /در نظام آموزشی یک تجربه پیچیده واقعی آموزش مجازيه و درك تجرب ،کشورهاي در حال توسعه براي. ]2[ گیرد می

اجتماعی دستخوش تغییر شده و روابط قدرت،  -محلی، سنتی و مدرن است و در این شرایط شکل و نوع مناسبات فردي /جهانی

به . جدید شکل گرفته استطور کلی مناسبات  هدانشجو، تحقق فردیت، بسط دیوارهاي کالس درس و ب/سلسله مراتب بین استاد

اجتماعی - هاي فرهنگی که ارزش ،قی و در حال توسعه نظیر کشورمان ایرانکارگیري این فناوري در جوامع شر هبهمین ترتیب، 

است که ورود آموزش مجازي  مسئله قابل بررسی این. از این نوع یادگیري متفاوت باشدکاربران شود درك  موجب می ،متفاوتی دارد

ملی خاص خود است، چه تحوالتی را در مبانی تعلیم و تربیت ایجاد کرده  -آموزش عالی ایران، که نظامی با اقتضائات بومیبه نظام 

چه  هاي ایران در دانشگاه مجازيآموزش «آید که  ال پیش میؤاین س ،یک فناوري نوین است آموزش مجازيبا توجه به اینکه . است

با واکاوي عمیق این مسئله،  آن است که حاضر، پژوهشهدف . »تعلیم و تربیت ایجاد کرده است؟اي را در فرایند  برجسته هاي چالش

  .بیابد مطرح شده، پرسشبراي پاسخ مناسبی 

این شیوه . شود شود که به شیوه الکترونیکی اجرا و پشتیبانی می یادگیري اطالق می - هاي یاددهی به تمام شکل ،مجازي آموزش

و چه  اي هاي اطالعات و ارتباطات، چه به صورت شبکه فناوري. رود نش مرتبط با تجربه فردي پیش میآموزش با هدف ساخت دا

موجب شده  ،نوین در آموزش عالی این شیوهحرکت به سوي . ]3[ شوند اصلی تسهیل آموزش مجازي تلقی می اي، رسانه غیر شبکه

نظران معتقدند  اما بسیاري از صاحب .استفاده کننداز آن ها  ارائه دوره درطور روز افزون،  بههاي جهان  از دانشگاه تعداد زیادي است

پذیري علمی  پذیري، خطر ولیتت نظیر رشد تفکر خالق، تعهد و مسؤتمامی اهداف اساسی تعلیم و تربی است آموزش مجازي نتوانسته

  ].  4[ و مواردي از این نوع را محقق سازد

هاي  تر کردن زمینه اطالعاتی کاربران، در پرورش مهارت اي مجازي با وجود گستردهدهد که فض بررسی مبانی نظري نشان می

هاي ذهنی براي ایجاد یک فکر یا  کارگیري توانایی هب«به معناي » خالقیت«. ]4[ چندان موفق نیست» خالقیت«نظیر  دانشگاهی

خالقیت ارتباط مستقیمی . مطرح است ره یا اندیشه جدیدتوانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگا در این راستا،. است »مفهوم جدید

کار گرفته              هب هاي جدید براي انجام دادن بهتر کارها یافتن راه دارد که در راستايبا قوه تخیل یا توانایی تصویرسازي ذهنی 

 به مربوط دانش شود تا تالش می ،هیهاي آموزشی و نیز در فرایند آموزش اثربخش دانشگا از سوي دیگر، در محیط. ]5[ شود می

هاي تازه  کارگیري شیوه هوسیله خود فرد و ب ساخت دانش به. ]6[ ساخته شود یادگیرندگان هوسیل به فعاالنه صورتبه درس محتواي

آموزشی  رسد پرورش تفکر خالق از جمله عملکردهاي نظام نظر می به. دهاي تفکر خالق در افراد استدر درك و حل مسائل، از نمو

ها از جایگاه خاصی برخوردار است، توجه دو  از آنجا که آموزش اثربخش در دانشگاه. و همچنین آموزش در سطوح دانشگاهی است

  . نظیر خالقیت دور از انتظار نیست هاي دانشگاهی چندان به پرورش مهارت

استاد معاصر فلسفه و منتقد  ،Dreyfusله جماز . اند هاي مجازي اشاره داشته هاي آموزش نظران متعددي به کاستی صاحب

کیفیت اطالعات، اشراف کاربران بر تمامی هاي خالق،  تواند تضمین بروز ایده اینترنت، بر این باور است که آموزش مجازي نمی

، حضور در کالس از نظر وي، دانشجویان متوجه هستند که. ها و امکان زندگی آکنده از معنا را براي یادگیرندگان فراهم کند واقعیت
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 که آنها طوري دهد به ست که به آنها احساس ارتباط با کالس مین با دیگر دانشجویان در کالس، چیزي ابودن با استاد و بود

حضور در کالس آن قدر تجربه مثبتی است که اغلب دانشجویان زحمت آمدن سرکالس . خواهند این احساس را از دست بدهند نمی

  . ]4[ شوند دهند و در کالس حاضر می می در هواي بد را به خود

هاي  ایدهکارگیري  هپذیري و طرح و بسازي خطر گیري تفکر خالق در یادگیرندگان، زمینه ترین عامل در شکل از سوي دیگر، مهم

یادگیري مهم در فرایند  اگر احتمال خطر]. 4[ رنگ است هاي مجازي بسیار کم نو در فرایند یادگیري است که البته در فضاي آموزش

هاي نوآورانه را  کنند و ایده می د، هر دو طرف خطرگیر باشد، وقتی فرایند یادگیري در کالس حضوري میان استاد و دانشجو شکل می

در محیط . هاي مجازي، وقتی دو طرف با هم تعامل ندارند، وجود ندارد این خطر، در فضاي آموزش. زنند مطرح کرده و محک می

پذیرد که شاید از او  پذیرد که شاید احضار شود تا معلوماتش سنجیده شود و استاد هم می نشجو این خطر را میوزش حضوري، داآم

، استاد در کالس مجازي Dreyfusاز نظر . ]4[ این قابلیت در فضاي آموزش مجازي وجود ندارد. الی شود که نتواند جواب دهدؤس

نشجو تواند میزان درگیري دا نمی استاد هرگز. اند یا نه در کالس، جذب درس شده تواند متوجه شود که دانشجویان حاضر هر گز نمی

موزشی و رسد درباره آثار آ نظر می بنابراین به. هاي نوظهور و خالقانه او را تخمین زده و هدایت کند را در درس متوجه شود و ایده

   .]4[ مل نگریستبایست قدري با تأ تربیتی دانشگاه مجازي می

و  Kellerمطالعه از جمله . استها مطالعات مختلفی انجام شده  هاي آموزش مجازي در دانشگاه ینه بررسی چالشدر زم

نشان داد استادان آرژانتینی در مقایسه با استادان  ،هاي آرژانتین و سوئد هاي استادان مجازي دانشگاه با مقایسه دغدغه همکاران،

نبود زمینه نظیر  مشکالتیهمچنین . دانستند ال دانشجو را عامل انگیزشی مهمی میسوئدي ارتباط با دانشجویان و مشارکت فع

، ضعف دانش درباره فناوري، نبود عوامل انگیزشی و ضعف فرهنگ سازمانی از موانع تجربه آموزشی هاي نو و طرح ایده خالقیت

مسائل اصلی آموزش مجازي دانشگاهی، پنج حوزه  درباره Stodelاز سوي دیگر، مطالعه ]. 7[ هاي مجازي بود استادان در دانشگاه

و  هبالبداههاي  بروز ایدهفقدان ، )Online(برخط هاي عمیق فقدان گفتگو: ها را نشان داد در این نوع آموزش مورد غفلتاصلی 

براي گرفتن و الگو فقدان آموختن فقدان درك دیگران و درك شدن از سوي دیگران، فقدان شناخت دیگران و در نهایت،  ،خالق

نشان داد نیز زمینه تجارب استادان در آموزش مجازي  در Conceicaoهاي پژوهش  از سوي دیگر، یافته]. 8[ رفتار و یادگیري

طول و عمق  ،آموزش مجازي .شتهمراه داهاي استاد و دانشجو به  اي را براي فعالیت تازه روابط دانشگاهی، برخطآموزش تجربه 

فقدان ارتباط حضوري را با راهبردهایی نظیر بازخورد فوري، متمایز کردن  ،استادان. کرده استا متفاوت مشارکت در ارائه درس ر

  . ]9[ کردند می با دانشجویان بر اساس جدول زمانی منظم، جبران حضوريارتباط تعامالت مدیریتی و شخصی و نیز 

ارتباطات . است که به زمان و کار بیشتر نیاز دارد »هفرهنگ بالبداه«نوعی  ،مشخص کرد که نظام کالس مجازي ،Joyمطالعه 

پرورش با نشاط کردن محیط درس و امکان  ،استاداناز نظر . شود  سوء برداشتمنجر به ح باشد زیرا ممکن است باید بسیار واض

 ي دردیگرمهم شکل م ،هاي یادگیري دانشجویان شناسایی سبک .است دشوارمجازي بسیار  فضايدر هاي تازه براي مسائل  حل راه

یی نظیر عشق به کار، انطباق خود، مهارت ها شایستگیفضاي مجازي، جایی براي خودنمایی نیست و مستلزم . آموزش مجازي است

بزرگترین نقص آموزش  استادان،از نظر . خوب گوش کردن، خوب بازخورد دادن و خوب فکر کردن درباره نظرات دانشجویان است

در  دنشان داد تغییر نقش استا نیز Coppola پژوهش .]10[ است »خصی دانشجو از ارتباط با استادتجربه ش«مجازي فقدان 

فرایندهاي ذهنی ( نقش شناختی. زمان، در سه قالب نقش شناختی، عاطفی و مدیریتی رخ داده است هاي مجازي غیرهم محیط

اثرگذاري بر روابط میان دانشجویان، استاد، جو ( نقش عاطفی .تبدیل شده بود تري هبه نقش پیچید) یادگیري، ذخیره اطالعات و تفکر

نقش . تري با دانشجویان برقرار کنند موجب شد استادان ابزارهاي جدیدي براي ابراز احساسات خود بیابند و ارتباط صمیمانه) کالس

ساختار و نظم بیشتري را در نظر بگیرند و نیازمند آن بود که استادان به جزئیات بیشتر توجه کنند، ) مدیریت کالس و درس( مدیریتی

 ها هاي مجازي در دانشگاه انی فوق، حاکی از آن است که آموزشمرور مبدر مجموع، . ]11[ نظارت مضاعفی بر دانشجو داشته باشند

ضاي مجازي را هاي تازه در زمینه فرایند تعلیم و تربیت دانشجویان در ف شده است و  برخی دغدغه» شاکله آموزش«به تحول منجر 

هاي  در دانشگاههاي آموزش مجازي  حاضر، شناسایی چالش پژوهشهدف اصلی حال با توجه به مباحث مطرح شده، . رقم زده است

هاي  آموزش مجازي در دانشگاه که قرار گرفت بررسیمورد اساسی پرسش  اینبه منظور تحقق این هدف، . ایران است مجازي

  ؟آورده استبه همراه براي فرایند تعلیم و تربیت را  اي هاي برجسته ایران، چه چالش
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 ها مواد و روش

استفاده  )Phenomenological Method( پدیدارشناسی کیفی ماهیت موضوع مورد مطالعه، از روش هدر این پژوهش بنا ب

وچک اجتماعی با توجه به اي که گروه پدیده مورد نظر در قالب بیان رویدادهايمی از این روش، توصیف غیر ک با استفاده از. شد

 .]12[ گیرد و رفتارها مورد توجه قرار می ها نگرشپدیده، براي توصیف  پژوهشفکري گروه مورد  هاي هشود و مقول ارائه می ،جزئیات

  .]13[ هرچه بیشتر شرایط را واقعی کرد و اجتماعی را شناسایی کرد هاي پدیدهتوان پیچیدگی  می ،با استفاده از این روش

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه ( دانشگاهسه دوره مجازي استادان شامل ، در مطالعه حاضر) جامعه پژوهش( گروه هدف

ها، به  انتخاب این دانشگاه. ندبود) و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ، دانشگاه مجازي علوم حدیث شهررينصیر

هاي آموزش  ها با توجه به معیارهایی نظیر سابقه دار بودن و پیشتاز بودن در ایجاد دوره انجام شد و دانشگاه» هدفمند«صورت 

بر اساس آمار کسب شده از سوي معاونت . هاي تحصیلی و تعداد بیشتر دانشجویان انجام گرفت بودن رشته مجازي، متنوع و گسترده 

 بهاز استادان نیز گیري  نمونه. نفر بود 27ین دانشگاه ها، قریب به آموزشی دانشگاه هاي یاد شده، تعداد استادان دوره هاي مجازي ا

با توجه به رعایت اصل ( ، اشباع نظري حاصل گردید)1جدول (و پس از مصاحبه هشتم انجام شد )Purposeful( »هدفمند«صورت  

شرکت کنندگان در هدفمند  انتخابمعیارهاي  .)شود کنندگان خودداري می هاي کیفی، از ذکر اسامی شرکت نگري در پژوهش اخالق

   :ذیل بودشامل موارد  پژوهش

 ترم تحصیلی 4حداقل ( سابقه زیادي داشته باشند ،در تدریس مجازي .(  

 هاي مجازي باشند هاي مختلف دانشگاه از رشته .  

 از هر دو گروه زنان و مردان باشند .  

 عالقمند به شرکت در فرایند مصاحبه باشند.  

موضوع و هدف پژوهش براي آنها توضیح داده شد و جلسه اصلی مصاحبه  ،، از طریق تماس تلفنین افراداولی پس از انتخاب

. دیگر را معرفی کردند و پژوهشگر پس از بررسی شرایط، تعدادي از آنها را انتخاب کرد افرادي ،کننده سپس افراد شرکت. تشکیل شد

ها در محل مورد توافق  مصاحبه. یافتادامه  )Snowball Sampling( »گلوله برفی«گیري به شکل  به این ترتیب نمونه

کنندگان اجازه گرفته شد و از  ها از شرکت براي ضبط مصاحبه. د را بیان کنندمطالب خو ،کنندگان انجام شد تا بتوانند با آرامش شرکت

  . جنبه محرمانه ماندن اطالعات به آنها اطمینان داده شد
   در پژوهش نکنندگا شرکت مشخصات: 1جدول
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  مدرس/سال 2  استادیار/دکتري  55  مرد  1
  خواجه نصیر

  

 فناوري اطالعات

  )ها کهشب(
  متنی -فناوري صوتی

  نفر 30الی  20

  
16  

  مدرس/سال 4  دانشیار/دکتري  57  مرد  2
  خواجه نصیر

  

مهندسی مکانیک و 

  صنایع

  

ضبط محتواي دروس، 

صوتی، تخته، عکس و 

  تصویر

  نفر 70

  
16  

  استادیار/دکتري  43  مرد  3
مدیر /سال 2

  دوره

  خواجه نصیر

  

  مهندسی صنایع

  

فناوري صوتی، قلم 

  نوري

  نفر 25

  
16  

  40  مرد  4
حوزه  3سطح 

  علمیه

مدیر /سال 5

  دوره
  علوم حدیث

  فقه و اصول

  

برنامه هاي مسیر نما، 

جام، یاهو مسنجر، 

  اَلفور

  نفر 200

  
16  

  37  زن  5
کارشناسی 

  مربی/ارشد
  علوم حدیث  آموزشیار/سال4

  علوم حدیث

  

 mailیاهو مسنجر، 

box تاالرهاي ،

  افزار سما گفتگو، نرم

  نفر 150

  
16  

  33  زن  6
کارشناسی 

  مربی/ارشد

/ سال 2

  آموزشیار
  علوم حدیث

  علوم حدیث

  

جلسات ( برنامه جام

، ارتباط صوتی، )برخط

  webcamمتنی، 

  نفر 100تا  30

  

  14الی  13

  

  29  مرد  7
دانشجوي 

  دکتري

/ سال 5/2

  آموزشیار
  علم و صنعت

  مهندسی کامپیوتر

  

کالس مجازي، 

Adobe 
Connect  مدیریت

 Moodleدرس 

LMS  

  نفر 70

  
16  
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  استادیار  52  مرد  8
مدیر / سال 6

  دوره
  علم و صنعت

  مهندسی کامپیوتر

  

، برخطمحیط کالس 

LMS ارتباط ،

offline محتواي ،

  تولید شده

  نفر 40

  
16  

  

له اشباع کنندگان و رسیدن به مرح پس از مصاحبه با شرکت. آوري شد ساختاریافته جمع ها از طریق ابزار مصاحبه عمیق نیمه داده

در کُدگذاري باز، . استفاده شدباز و محوري ها از روش کُدگذاري در دو مرحله  در تحلیل داده. به پایان رسیدها  آوري داده نظري، جمع

در کُدگذاري . شوند میپردازي  و در فرآیند دائمی مقایسه، مفهوم شود میتري تقسیم  ها به اجزاي کوچک متن مکتوب مصاحبه

    .]14[ شوند میبه یکدیگر مرتبط  تر هاي بزرگ به شکل مقوله ،اند شناسایی شده می که در مرحله پیشینمحوري، مفاهی

، )Credibility( قابل قبول بودن نظران مطالعات کیفی، شامل معیار مورد نظر صاحب سهاز ها  دادهو پایایی  روایی تعیین جهت

  :]15[ به شکل ذیل استفاده شد )Confirmability( ییدپذیريأو ت) Dependability( قابلیت اطمینان

کنندگان  مصاحبه و گزارش پژوهش براي شرکت هاي ها، رونوشت یید درستی یافتهأو ت قابل قبول بودنمورد معیار در  .1

 .هاي پژوهش مشخص گردد یافتهمطالب ذکر شده و ارسال شد تا موافقت یا مخالفت آنها با 

در طور مستند و واضح  ها، تالش شد تا فرایندها و تصمیمات مربوط به پژوهش به افتهی تضمین قابلیت اطمینان به منظور .2

 .تشریح شودمتن پژوهش 

میزان  ،)Triangulation(سه سو سازي  سعی شد با استفاده از روش ،ییدپذیري نتایجأتمورد معیار در نهایت، در  .3

  :  ه شدگرفت کار هبهاي ذیل  این روش در حیطه. ییدپذیري تعیین شودأت

  . هاي نظري در تبیین آنها اقدام شد ها با پیشینه پژوهش مقایسه شد و با استناد به بحث هیافت  )الف

همراه با سه سو  ،کارگیري منابع گوناگون داده هبه معناي ب ،این نوع سه سو سازي. کار گرفته شد هها ب داده سه سو سازي )ب

اي مختلفی نظیر  طوري که منابع داده ، بهکار گرفته شد هها ب ضر، سه سو سازي دادهدر پژوهش حا .]16[ سازي زمانی و مکانی است

هاي مختلف  اي از ماه هدر گسترو  از هر دو گروه زنان و مردان، با زمینه سنی و تحصیلی مختلف) یاراستاد، مدیر دوره، آموزش( استادان

  . احبه عمیق قرار گرفتندسال تحصیلی مطالعه شدند و به شکل رسمی و غیر رسمی مورد مص

و دستاوردهاي پژوهش ف، پرسش ضر، مسائلی نظیر انسجام میان هددر راستاي حفظ منطق صریح و انسجام کلی مطالعه حا )ج

  .طور دقیق مورد توجه و پیگیري مداوم پژوهشگر قرار داشت به حاصله

  

 ها یافته

تربیت، خالقیت، روابط : به تصویر کشیدسه حوزه اصلی را در  ها آموزش مجازي در دانشگاه هاي چالش، پژوهش حاضرهاي  یافته

  .قدرت

. را براي دانشجویان فراهم کندهاي رشد تربیتی و شخصیتی  نشان داد فضاي مجازي نتوانسته است زمینه پژوهشهاي  داده: تربیت 

ثیرپذیري اخالقی داشته أشگاه تدر عرصه دانفقدان ارتباط چهره به چهره موجب شده دانشجویان نتوانند از استادان و سایر افراد 

   :مل استأدر این باره قابل ت برخی از استاداناظهارات . باشند

 معموالً تعلیم و تربیت با هم هستتوي دانشگاه . وجود ندارد» تربیت«مجازي اینه که  شیوهمن بزرگترین نقطه ضعف  از نظر«

 دهچیزي حدود دانشجوها که توي حضوري در کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  یکه تربیت تقریباً توي سیستم مجازي صفره، در حال

  .»ندکن ارتباط عاطفی و اخالقی با استادان پیدا می، ندسال توي دانشگاه هست

، استاد هست، آزمایشگاه هست، رفت و آمد براي ندگیر از استادان خوب الگوي اخالقی می حضوري دانشجوهاسیستم در ...«

به  دانشجوهایی هستند کهه تربیتی استاد خیلی قابل استفاده است، ه، وج...تره باطات با استاد گسترده، ارت...نامه هستتحقیق پایان 

، ولی توي آموزش مجازي تقریباً چنین چیزي وجود گیرند الگو میاز اخالقشون هم کنند  میاستفاده استاد  همون اندازه که از علم

  . »نداره

هاي دیگر  از جنبهدر آموزش دانشگاهی ایران، رسد  نظر می به .خورد هاي حضوري نیز به چشم می موزشمصداق این تأثیر در آ

فقدان امکان الگوگیري بر این باور است که  ،Dreyfus ،در این ارتباط. ]17[ ت شده استغفل دانشجوو تربیت  شخصیتپرورش 

کنند که در  ا در کالس درس است که معلم و یادگیرنده احساس می، تنهاواز نظر . هاي آموزش مجازي است یکی از نقصان ،استاد

در کالس حضوري است که . توانند روي انتقاد دیگري حساب کند پذیرند و هر یک می را می خطربینند،  حضور یکدیگر رفتار را می

توان به الگوگیري رفتاري  می شرایط براي رسیدن به الگوي عملی و اخالقی مهیا است و فقط با دیدن در دنیاي واقعی است که
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ها و رفتارهاي روزمره استاد را ببیند و از سبک او الگو  رسد که واکنش همچنان که شاگرد وقتی به مرحله استادي می. دست یافت

  : بر این باور است اناستاد در این زمینه یکی از. ]4[ بگیرد و بیاموزد

که استاد داره شاید مؤثرتر باشد، در واقع گوي تربیتی تأثیر مطالب و ال ....یندب مستقیماً استاد را می دانشجو ،حضوريشیوه در «

  . »هاي مجازي وجود نداره الگوبرداري که دانشجو از استاد داره بیشتره، این در کالس

صفحه آموزش مجازي، شخصیت استاد و آموزشیار تنها از طریق کلمات بر فضاي در در این ارتباط باید خاطر نشان کرد که 

هاي مختلفی از جمله پند و اندرزهاي تربیتی، انواع گوناگون مشاوره و  در آموزش مجازي، دانشجو به پشتیبانی. گردد نمایش ظاهر می

ضعف پرورش همه . ]18[ این انواع پشتیبانی همگی از ارزش یکسانی برخوردارند و باید مورد توجه باشد. خدمات خاص نیاز دارد

دانشجو و روش تدریس محض -فضاي مجازي به علت ضعف ارتباط استادو از معایب آموزش مجازي است  جانبه شخصیت دانشجو

  .]19[ شود محور، موجب رشد همه جانبه شخصیت یادگیرندگان نمی سخنرانی

در ازي وجودي که آموزش مج با .با چالش همراه است» تربیت«جنبه  فرایند تربیت تخصصی دانشجو، ازرسد  بنابراین به نظر می

پذیري در برابر جامعه و  رورش خصایص واالي انسانی نظیر مسؤولیتموفق بوده است، اما در پ اطالعاتی فضاي گستردهایجاد 

   .د و تحول فردي چندان توانا نیستو به طور کلی رش هاي شهروندي دیگران، ارتقاي روابط میان فردي، ارتقاي مهارت

یادگیري -استاد را در طی فرایند یاددهیو زمینه بروز خالقیت در دانشجو  ،آموزش مجازينشان داد  پژوهشهاي  یافته :خالقیت

ها و عواقب آن نوع  کند که در آن از پاداش در یادگیري فراهم می گرایی محتاطانه را تجربهفضاي مجازي،  .کاهش داده است

برخط، درگیري هاي  در درس. نیستن است، خبري پذیر ممکانه که فقط در دنیاي واقعی و خطرگرایی جسورانه و خالق تجربه

یید یا انتقاد دیگران، که محرك تفکر خالق و خطرپذیري و پذیرش تأگیرد، اما احساس  بیشتري میان دانشجو و محتوا صورت می

  : گوید می یکی از استاداندر این ارتباط  ].4[ شود ر در فرد است، تا حد زیادي کم مینوآو

، اد مجبوره سرکالس بیاد، صحبت کند، حتی اگر جمالتش رو عوض نکرده باشد، اما باز مطالب جدیدحضوري است در کالس«

سال دیگه هم  دهگیره، تموم شد، تا  توي کالس پیش میاد، اما توي مجازي تولید درس یکبار صورت می هاي خالق و نو ایده

  . »شه می طور ارائه همین

  : دیگري معتقد است استاد

رو جمع  شچه طور افکارهاي تازه حل مسئله باشه،  دنبال راه، هده چه طوري مقاله بنویس به دانشجو نشون نمیمجازي شیوه «

د، توي نوشتن مهارت هخوا توي سخنرانی مهارت خطابه می....  خواهد این مهارت انتقال می ... ه، چه طوري مخاطب رو جذب کنهکن

گرده به حفظیات محور  می مجازي، این بر درشه تا  خیلی بهتر پرورش داده می ها توي حضوري د، همین مهارتهخوا نویسندگی می

  . »اند ها رو یاد نگرفته ها مهارت تولید علمی ندارند، چون مهارت توي مجازي خروجی....  ها بودن درس

  :ملی بیان کردندأکنندگان نیز اظهارات قابل ت یید این موضوع، سایر شرکتأدر ت

کنه، اما توي مجازي فقط ارائه است، ارائه مطالب از  اي باز می ده، مسئله رو با ابعاد دیگه تاد توضیح میحضوري اس در شیوه«

  .»شه قبل نوشته شده، بنابراین مباحث چالشی اصالً مطرح نمی

، استاد ببینه) Live( واقعیرو به صورت ) Board(تابلو دروس پیچیده نظیر ریاضی خیلی احتیاج داره به این که دانشجو «

کشه  وقتی توي حضوري استاد میاد سر کالس فیزیک یه شکلی می...  بنویسه نه اینکه به صورت خشک گفته باشد و رد بشه بره،

آدم با دیدن مستقیم بهتر یاد ! کشه کنه تا اینکه شما تو کامپیوتر با قلم نوري مثالً روي بورد می پاي تخته، این خیلی فرق می

  .»گیره می

هاي عینی، وقتی این مطلب  حضوري استاد ممکنه دو تا بحث فرعی هم مطرح کنه، بسته به شرایط روز و مصداقسر کالس «

کنه بعد بحث میره به سمت مسائل تازه، که اون مطالب فرعی جدید بعداً  ال میؤنه دانشجو هم مشتاق میشه دو تا سک رو مطرح می

  .»زي جلسات بسته است، از این خبرها نیستتوي مجا تو محیط کار خیلی به دردت می خوره، اما

در نتیجه، . یابد هم کاهش می و حل مسئلهانتقادي رسد در آموزش مجازي، درگیرشدن در یادگیري به شیوه  بنابراین به نظر می

ا چندان میسر              هاي خالقانه ر رساند و زمینه نوآوري و رشد ایده هایی یادگیرنده را به مرحله باالتري از کاردانی نمی درس چنین

  : کنندگان نیز اظهارات مشابهی بیان کردند در این راستا، سایر شرکت ].4[ سازد نمی

استاد را  ... هاي ذهنی اون جرقه ... پرسن هایی که دانشجویان سر کالس می سؤال ... یکی از تجارب استادي همین است« 

   .»به خاطر همان رودررو نبودن .. کم است، اینها تو مجازي .. ،برد می جلو و پروراند می
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ها من سرکالس  ، بعضی موقع.. شه توي ذهن استاد ایجاد میحتی هاي جدیدي  پرسه اُفق ال میؤوقتی که دانشجویی یه س«

ز این زاویه اي رو بگه که تا حاال من ا ساله سابقه تدریس دارم، ولی ممکنه یه دانشجوي جدید باشه یه نکته بیستم با این که ور می

یه سویه  نگاه نکرده بودم، اون چیز جالبیه، بعد شروع کردم به فکر کردن صحبت کردن و تعامل با دانشجو، ولی وقتی که کامالً

شه، مطالب تبدیل میشه به مطالب خیلی  مستهلک می شه عمالً باشه، مثل مجازي، به نظر من استاد از اون وظیفه خارج می

  . »اي کلیشه

بعد تمرین راجع به آن  ،کنم آورم در بحث، دو یا چندتا مسئله واقعی مطرح می اي دانشجو را می حضوري با یه مقدمهدر کالس «

رسیم  رویم، می دهم نظرش را مطرح کند، بعد جلوتر می ، اجازه مین روکشم نظرشو به چالش می، پرسم نظرشان را می ،کنم مطرح می

رود که  دهد، یعنی حتی اگر شما آزاد بگذارید به یک سمتی می جواب نمی مجازياین در فضاي ...  به آن نتیجه که باید بدست آوریم

  . »شود کنترلش کرد نمی

شه که یه  گیره، اون تنش باعث می می توي فضاي کالس دانشجو تحت یه تنش دهنی یا نوعی برانگیختگی قرار معموالً«

  .  »اما توي مجازي اینطور نیسته، تحلیل کن ،بندي کنه مقدار فکرش رو متمرکزتر کنه، بنابراین مجبوره مطالب رو تو ذهنش طبقه

تیجه توسعه تولیدات علمی کاهش در دانشگاه مجازي، به دلیل فقدان توجه به مسائل چالش برانگیز درسی، زمینه خالقیت و در ن

دهد که استادان بر این باورند  هاي مصاحبه نشان می تحلیل داده. ترین پیامدهاي منفی است ش خالقیت از برجستهپرور عدم. ابدی می

ید این نکته است که این امر مؤ. ر انتقادي ضعیف هستندهاي نگارش و تفک که دانشجویان مجازي از لحاظ نوآوري، مهارت

بودن شود که در نتیجه آن سواد دانشجو و کیفیت دانش به لحاظ نوآور  ف میبه لحاظ نگارش و خالقیت ضعی دانشجوي مجازي غالباً

هاي تفکر انتقادي را دارند، اما  هاي آموزش مجازي ادعاي توسعه خالقیت و مهارت با وجودي که اکثر برنامه]. 20[ رود ال میزیر سؤ

   ].18[ پردازند هایی می کمتر به چنین مهارت

در این . در فضاي دانشگاه است» روابط قدرت«موضوع  ،قابل مطالعه در عرصه نظام آموزش عالی از جمله مسائل :روابط قدرت

 چهارتوان در  هاي این بخش را می یافته. ه جدیدي به خود گرفته استهاي حاصل از مصاحبه نشان داد این روابط شاکل مطالعه، یافته

  :بندي نمود طبقه ،استاد- و استاد دانشگاه - جودانش/استاد ، دانشجو-دانشجودانشجو،  -حوزه روابط استاد

تواند در قالب  دانشجو در فضاي مجازي دیگر نمی-استادآموزشی نظرات استادان نشان داد ساختار روابط  :دانشجوو  روابط استاد) الف 

دانشجو -زي روابط استادرسد الزامات درگیرشدن در تدریس و یادگیري مجا به نظر می. پیش رود )Top-Down( پایین-رویکرد باال

 ،این فضاي جدید. تر کشانده است را از رویکرد سلسله مراتبی رایج در فضاي حضوري خارج کرده و آن را به فضایی دموکراتیک

دانشجو با استاد را در هر زمان و مکان فراهم ساخته و دانشجویان بیش از آنکه به ارتباط حضوري بسنده کنند آموزشی ارتباط 

آنها به شماره تماس، آدرس پست الکترونیکی، . اند دیگري را براي ارتباط در خارج از ساعات دانشگاه با استاد ابداع کردههاي  راه

دسترسی دارند و  )Chat(صفحه گفتگو استاد در محیط مجازي  )ID: Identification Name( نام کاربريصفحات وب، یا 

  :ید این مسئله استؤارات استادان ماظه. کنند با او گفتگو میچنانچه الزم باشد 

با شان  آموزشید، همکاري هند می به دانشجوها ID، دهند شماره موبایل، ایمیل شون رو به دانشجو می هابعضی استاد«

  . »کنه خیلی کمک می ... بیشتر شده خیلیها دانشجو

  . »دهند ه می، تدریس را ادامتوي خونه هم آنالین میشن د،روزتر هستن ی که بهیااون استاد«

کردم، یعنی موبایل منو دانشجوها داشتن،  دیدم، ارتباطم را با دانشجو قطع نمی چون مدل آموزش مجازي دانشگاه رو کافی نمی«

یک  هاي مجازي، استاد باید حتماً رسید در وضعیت فعلی دوره به نظرم می ..گفتم هر موقع مشکلی داشتید با من تماس بگیرید می

  . »کنه، بتونه برقرار کنه اون چیزي که سرکالس با دانشجو برقرار می تعامل اضافه بر

گم   همیشه می ،مهد ها می من شمارة تلفنم را به تمام کالس ،کمک من احتیاج دارند کردم دانشجوها بیشتر به احساس می«

توانم درست درس  ها که نمی این طفلکی چون احساس گناه دارم در مورد ...زنگ بزنید،  ،صداي من را نشنیدید ،هرجا ارتباط قطع شد

  .»تماس بگیرندگفتم بیایید  رو بفهمونم،  بهشون می

هاي استاد  شود که در فضاي مجازي دانشجویان نیز به یادگیري تر شدن فضاي آموزش با این نکته تقویت می مسئله دموکراتیک

مدرسی استاد به شکل قابل  به عالوه، نقش .کنند تاد را راهنمایی میهاي مورد نیاز در مجازي، اس افزایند و بنا به اقتضائات مهارت می

 ،و میزان تعامالت مجازي ایجاد شده برخطدانشجو به کیفیت ارتباط -اددر این حالت، ارتباط است. اي کاهش یافته است مالحظه

یه ناکارآمد کند و دانشجو را با محتواي تواند ارتباط را تبدیل به یک رابطه یک سو ضعف در هر یک از این موارد می. وابسته است

  : دارند در این زمینه استادان اظهار می. یک طرفه غیرپویا مواجه سازد
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هاي  همچنین مشکالت فنی، پشتیبانی. دانشجو است- گیري آموزشیار نیز عامل دیگري در کم رنگ شدن ارتباط استاد کار به«

  . »تر کرده است دانشجو را گسترده- شیار با دانشجویان، فاصله میان استاداي کارشناسان فنی و تعامالت آموزشی آموز واسطه

اي بنام آموزشیار با دانشجو ارتباط بگیره، آموزشیار هم همیشه به  که دانشجو مستقیم با استاد ارتباطی نداره، باید واسطه چون«

  .»کند مقدار براي دانشجو مشکل ایجاد میهمه جوانب درس، به اندازه استاد تسلط نداره، مثل استاد نیست، که این یه 

. تواند مبناي اصلی یادگیري محتوا باشد تا حدي متحول شده است رسد روابط استاد و دانشجو که می نظر می بنابراین به

یل یابد و تبد شود، بلکه گسترش می نظران فضاي مجازي نیز بر این باورند که آموزش مجازي فقط شامل آموزش از دور نمی صاحب

چنانچه اینگونه باشد، نتیجه . شود تر با استادان دروس می به شبکه توزیع جهانی منابع آموزشی، شامل محتواي غنی و روابط گسترده

    .]4[ کار یک محیط آموزشی غنی است که همه به راحتی به آن دسترسی دارند

. گیرد دانشجو به گونه بسیار متفاوتی شکل می-در محیط یادگیري الکترونیکی روابط دانشجو :دانشجوو  روابط دانشجو) ب

  : اند هاي یادگیري شکل داده اند و در میان خود شبکه نبود استاد را با کمک یکدیگر جبران کرده ،دانشجویان در این فضا

ساعاتی  ..،گذاشتن اي می خوندن، جلسات مباحثه بفهمند، خودجوش با هم درس میها رو  درسدانشجوها براي اینکه خودشون «

  .»دکردن شدن و درس رو با هم بحث می کردن و آنالین می رو مشخص می

شان قرار  همچنین فقدان ارتباط حضوري موجب شده رقابت میان دانشجویان از بین برود و تمرکز آنها تنها بر اهداف فردي

دهد و اینجا است که شبکه یادگیري  هاي یادگیري تشکیل هاي خود گروه کند به همراه همکالسی دانشجو تالش می. داشته باشد

شود که  بهتر متوجه میدانشجو هاي دوستان و استفاده از تجربه و کمک دیگران،  با ورود به گروه. گیرد میان دانشجویان شکل می

      ها شکل همکالسی در میاناینجا است که روابط وسیع حضوري و مجازي . چگونه باید با وضعیت جدید به نحوي سازگار شود

  . دمی گیر

          شود و سپس درون افراد شکل  دانش ابتدا در بافت اجتماعی ساخته می ید این نکته است کهمؤ شبکه یادگیري گیري شکل

شود یادگیرندگان بتوانند با یکدیگر به فهم دانش دست یابند، امري که در تنهایی  فرایند بسط مشارکتی دانش موجب می. گیرد می

بدیهی . هاي اجتماعی و نیاز دانشجو به تعلق به گروه غیر قابل انکار است اهمیت توجه آموزش به جنبه. ]21[ شود میچندان میسر ن

در  استادان. ]20[ شود است که ارزش آموزش در مشارکت اجتماعی و فعالیت گروهی است که خود منجر به برانگیختن یادگیري می

  :دارند می این باره اظهار

ن شون، شبکه درسی میان خودنک می ا استاد و کالس زیاد وجود نداره، دانشجوها با هم خیلی بیشتر ارتباط برقرارچون ارتباط ب«

  .»..،دهند ، کارهاي گروهی با هم زیاد انجام میرنددا

ب کرده فقدان احساس حضور در دانشگاه، احساس دانشجو بودن را از دانشجویان مجازي سل :دانشگاهدانشجو و /استادروابط ) ج

افراد مورد . شود ها پیگیري می و مدیریت آزمون برخطهاي  شگاه صرفاً در قالب حضور در کالسدان-همچنین روابط استاد. است

  :کند می ییدأاین موضوع را ت ،نظرات آنان در این ارتباط. دانند مصاحبه دانشجو بودن را همچنان با حضور در دانشگاه عجین می

کنه، احساس  درس خوندن محض نیست، وقتی دانشجو نمیاد سر کالس احساس دانشجو بودن نمیباالخره دانشگاه همش «

  . »نداره ها مشارکت کنه فعالیت يتونه تو می ...،این که یه مقداري بزرگ شده

 حق انتخاب استاد، اجازه اعتراض به وري برخوردار نیستند، حقوقی نظیردانشجویان مجازي از حقوق عادي دانشجویان حض

به زعم . از بازار کار مناسب يبرخورداري از اجتماع علمی، برخوردار ،شرایط نامناسب آموزشی، داشتن تشکل دانشجویی

ایجاد کرده است که در تصویر کلی آنان از دانشجوي  انشجویاندها نوعی احساس تبعیض را در  ، این محدودیتشوندگان مصاحبه

  :مل استأدر این زمینه قابل ت ستادانات رااظها. مجازي بودن آثار منفی برجاي گذاشته است

  »...د، ناستاد انتخاب کن ... ن نظر بدهند،تون نمیاشن از روش تدریس راضی نب دانشجوها اگه«

  :استی دانشجویان هویت سایلمنداشتن تشکل دانشجویی و برخوردار نبودن از اجتماع علمی از دیگر 

رو به شکل عمومی  شون هاي اجتماعی فعالیت تونن اونها نمی ....شجوها نیستدانتشکل دانشجویی ویژه  در سیستم مجازي،«

   .»ندمطرح کن

در فضاي مجازي استادان . توان به روابط استادان با یکدیگر اشاره کرد می ،هاي این مطالعه از دیگر یافته :استادو  روابط استاد) د

 ضعفو این  ندارند هاي آموزش و یادگیري گاهی و مباحثه درباره شیوهاندیشی دانش ، همارتباط و تبادل علمیفرصت چندانی براي 

  :مل استأات استادان در این ارتباط قابل تاظهار. تر شده است ارتباط به تدریج گسترده
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دیدیم، در مجازي ارتباط کمتره، و   و بیشتر همدیگر را می هش حضوري، دیدار همکاران بیشتر میکنم در حالت  من احساس می«

  . »ترهامکان ارتباط استادها عمالً محدود ....رتباط علمی هم همینطورا

هاي  ارتباط ،گپ و گفتی دارند ،خورند می شینند با همدیگه ناهار فضاي حضوري، حداقلش اینه که استادا هر روز می در«

ند، توي ویگ د، مشکالتشونو به هم میکنن هایی، تبادل نظري، حال و هواي کالسو به هم منتقل می مشورت ،شه اي ایجاد می صمیمانه

  . »...دونم نمی ...فضاي مجازي عمالً استادا هیچ ارتباطی ندارند، حاال یا ما غفلت کردیم تعریف نکردیم

  : استادي بر این باور است. این عدم ارتباط منجر به کاهش رقابت میان استادان نیز شده است

، اما توي هش با هم دعواشون می ااستاد گاهی اوقات استادان وجود داره، هاي کور اشتباه میان حضوري، رقابتسیستم  در«

  .»دیوش ید، درگیر نمیوش مجازي اگر هم باشه، شما متوجه نمی

  

 يریگ جهینتبحث و 

 رود، پدید دیگر، آثاري غیر از آنچه که انتظار می فناورانهکه اینترنت مانند هر اختراع  ندبر این باورین فضاي مجازي منتقد

چه چیزي را از دست خواهند ، از دور یادگیرندگانال این است که ؤس. هده شددر مطالعه حاضر شواهدي بر این امر مشا. ]4[ آورد می

بینند چه چیزهایی را از دست  آموزش استاد را می ،هاي استاد مجازي فاقد چه چیزهایی است؟ دانشجویانی که از دور داد؟ آموزش

در . است »تربیت« ضعف ،مسئله یننخست. شود را به تصویر کشید آنچه در آموزش مجازي کسب نمی پژوهش حاضر، اند؟ داده

توان بدون  در فضاي مجازي می. معنا کرده است ، تعهدهاي موضعی را بیفضاي مجازي و شبکه اینترنتبودن  گسترده ،حقیقت

ایم، همان جا رها  ولیت براي خود ایجاد کردهتعلق و مسؤشویم، هر چقدر  هاي قبلی وارد شد و وقتی خارج می لیتت یا مسؤوتعلقا

آزمایشگاه مجهزي  فضاي مجازي،. تعهدهاي مجازي هستند به شکل تعهدها در بهترین حالت ،اینترنتفضاي در . کنیم و برویم

گانه، گمنام و غالباً هاي چند این هویت. هاي جدیدي را تجربه کرد توان در آن خود را شکست و دوباره ساخت و شخصیت است که می

. نماید تر می رنگ کند و الزامات پایبندي به این تعهدات را کم غیر واقعی، زمینه تعهدات اخالقی و تربیتی را در کاربران تضعیف می

اقد فضاي مجازي فبه عالوه، . نماید را تضعیف می ه کاربران دانشگاهیالجرم، فضاي مجازي بستر تربیت اخالقی در کاربران از جمل

و در نتیجه کاهش موجب شکننده شدن ارتباطات مجازي  ،در برابر یکدیگر است و این فقدان استاد و دانشجوحضور هویت جسمانی 

تواند پیوندهاي محکم انسانی را میان  ، فضاي مجازي هرگز نمیDreyfusاز نظر . شود الگوگیري اخالقی دانشجویان از استاد می

محیط مجازي، به دلیل فقدان ارتباط و الگوگیري دانشجو از استاد و دیگران، زمینه تربیت و رشد همه جانبه در . ]4[ افراد برقرار سازد

هاي روزمره استاد را ببیند و از سبک  رسد که واکنش از سوي دیگر، شاگرد وقتی به مرحله استادي می. شخصیت فراهم نیست

   .نداردجایی فضاي مجازي ها در فراینداین . او الگوگیري کنداخالقی و رفتاري 

تعریف می  »هاي ذهنی براي ایجاد یک فکر جدید کارگیري توانایی هب« که» خالقیت«. است »خالقیت« ضعفدوم، مسئله 

هاي جدید براي انجام دادن  یافتن راه اي که در راستاي دارد به گونهتوانایی تصویرسازي ذهنی  وارتباط مستقیمی با قوه تخیل شود، 

بیشتري میان دانشجو و محتوا صورت  تعامل، برخطسویه  هاي دو در درس با وجودي که ].5[ شود کار گرفته می هب هابهتر کار

تا حد زیادي کم  هاي خالقانه است، ، که محرك بروز ایدهیید یا انتقاد در برابر دیگرانأت پذیرشپذیري و خطرگیرد، اما احساس  می

اظهارات . رساند هایی یادگیرنده را به مرحله باالتري از کاردانی نمی در نتیجه، چنین درس. یابد هم کاهش می تعاملبنابراین  .شود می

هاي  کارگیري توانایی ذهنی در ایجاد ایده هو بیادگیري در  پذیريخطرو عدم توجه به  »حفظیات«ها بر  بیانگر تمرکز آموزش استادان

که  طوري به، شود متوقف میشناختی ریق فضاي مجازي، در مراحل اولیه بر این باور است یادگیري از ط Dreyfus. است جدید

هرگز به مراتب باالتر یادگیري نظیر تبحر،  ،و ضعف محیط آموزش در پرورش خالقیت یادگیرنده به دلیل عدم ارتباط مستقیم با استاد

تشکیل تصاویر ذهنی باشد، نه افتد که مشوق  میهایی اتفاق  یادگیري عمیق در فعالیت .]4[ رسد برگی، استادي و خرَد عملی نمیخ

بایست در انتخاب مسائل دقت نماید تا موضوعاتی را به عنوان  استاد می ،در این راستا .]18[محض وار و تقلید  برداري طوطی نسخه

از تجارب روزمره زندگی ویژه مرتبط با زندگی و برخاسته  از اهمیت کافی برخوردار باشد و بههاي درسی انتخاب نماید که  فعالیت

هاي درسی،  دانشجوي مجازي در طی انجام فعالیت .باشد، تا کنجکاوي واقعی و خالقیت را در دانشجوي مجازي بر انگیخته نماید

 تر با فضاي گسترده یادگیري در محیط وب، تعامل دارد و وارد فرایند و در معناي وسیع امل با استاد، با سایر دانشجویانعالوه بر تع

در این حالت است که فرایند . هاي گسترده خواهد شد ها از طریق درگیر شدن با اندیشه حل بحث، یادگیري متقابل و جستجوي راه

از این رو، استاد به جاي اینکه درباره مسائل . کند ینه خالقیت را در افراد فراهم مییادگیري که زم ،گیرد دار شکل می یادگیري معنی

بنابراین استاد به جاي . شود می ح بپردازد، با دانشجویان بر اساس مفاهیم در حال تکوین، در ساخت معنا همراهدرسی به ارائه توضی
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گیري درك و فهم از موضوع درسی، همراه  و در طی فرایند شکل باشدکننده یادگیري  تسهیلبایست  میدهنده دانش،  نقش انتقال

ترغیب فرایند حل مسئله و استقبال از راه حل هاي هاي واکاوانه،  خاصی نظیر بحث در این شیوه، راهبردهاي. حرکت کنددانشجویان 

هاي مفهومی و پرسش و پاسخ دوطرفه و در مجموع تعامل متقابل میان استاد و دانشجو در فضاي  ترسیم نقشهتازه در این فرایند، 

از  و حل مدبرانه مسئلهگیري خالقیت  که خود در شکل تواند به ترکیبی منعطف از تجارب شخصی و دانش قبلی بیانجامد مجازي، می

  .اي برخوردار است اهمیت ویژه

و  دانشجو، دانشجوو  تر شدن روابط میان استاد تیکاآموزش مجازي موجب دموکر. است »روابط قدرت«مسئله سوم، موضوع 

به . را در سطح حداقلی نگاه داشته است اناستادمیان نیز روابط و  ، دانشجو و دانشگاهدانشگاه و دانشجو شده اما همچنان روابط استاد

تر کرده و فاصله قدرت میان آنان را تا حدودي کاهش داده  رسد آموزش مجازي روابط میان استاد و دانشجو را دموکراتیک نظر می

هاي  وا، و با وجود محدودیتساعات تعیین شده براي ارائه محت خارجکند و در  کننده عمل می استاد مجازي فراتر از یک تسهیل. است

لیت ؤولعات مختلف به عنوان بخشی از مسرفع نیاز درسی دانشجوي مجازي در مطا. دهد االت دانشجویان پاسخ میؤآموزشی، به س

 نیز بیانگر همین امر استConceicao همچنین مطالعه  و Cappola ،Joyهاي  طوري که پژوهش به ،استاد تلقی شده است

دیگري است که در  راهبرد آموزشیهاي یادگیري  ین ترغیب مستقیم و غیرمستقیم دانشجویان به ایجاد شبکههمچن. ]9،10،12[

و و تداوم حضور یادگیري را از جمله وظایف استاد در تسهیل گفت و گ ونیز ایجاد ج Anderson. مطالعه حاضر مشاهده شد

   .]18[ دانند عاطفی می- اجتماعی

کشور ما ایران، استفاده از فناوري آموزش  دانشگاهی هاي برنامهکه در  توان اذعان داشت می ،گیري پژوهش حاضر در نتیجه

نظیر تفکر خالق،  دانشگاهیهاي  از آنجا که پرورش مهارت. هاي آموزشی است ها نیازمند نوعی تحول در طراحی مجازي در دانشگاه

ها  هاي اساسی دانشگاه زشی نظیر تربیت و رشد اخالقی، از رسالتهاي آمو و نوآوري در کنار دستاوردهاي تربیتی محیط حل مسئله

ها در جهت نیل به اهداف یاد شده، متحول  هاي آموزش مجازي در دانشگاه محیط  رود طراحی انتظار می بنابراینشود،  محسوب می

هاي  چالشپژوهش حاضر، مجموع در  .براي یادگیرندگان حرکت نماید دانشگاهیشده و هر چه بیشتر در راستاي تحقق هویت غنی 

هاي  به منظور کاهش چالش .کردنمایان  هاي تربیت، خالقیت و تحول روابط قدرت در قالب مسئله آموزش مجازي دانشگاهی را

  :شود پیشنهادهاي زیر ارائه میمذکور، 

 تباط حضوري با استاد، امکان اراز طریق هاي دانشگاه  با استادان و سایر بخش دانشجویانمینه ارتباطات اجتماعی ز

اجتماعات نهادهاي آموزشی و پژوهشی، هاي دانشجویی،  تشکلمشارکت در  ،اي هاي تعاملی چندرسانه کارگیري فناوري هب

مستلزم  سازي آموزش اثربخش مجازي، در هر دو جنبه آموزش و تربیت، زمینه. فراهم گردد مفرحهاي  و برنامه علمی

اي که  است به گونه و در معناي گسترده، جامعه ها همکالسی ،با محتوا، استاد، آموزشیار وجود زمینه تعامل فعال دانشجو

 .، از جمله ضعف تربیت، را به حداقل رسانددانشگاهیناخواسته عدم حضور در اجتماع آثار  بتوان

 ي از طریق حل مسئله بهتر است استاد مجازي بر یادگیرمجازي،  هاي به منظور ایجاد زمینه نوآوري و خالقیت در آموزش

هاي یادگیري  و تالش نماید فقدان ارتباط چهره به چهره را با ارائه فعالیت تأکید داشته باشدهاي تازه  حل و استقبال از راه

هاي مختلف دانشجویان مجازي را با زندگی در کالس درس مجازي در هم  استاد باید توانایی. پویا و تعاملی جبران نماید

هاي  ي مجازي باید به جاي درگیر شدن با مفاهیم انتزاعی که به شکل سخنرانی یک سویه در کالسدانشجو. آمیزد

محور در اختیار  محور و پژوهش هاي درسی مسئله شود، فعالیت ارائه می )Offline(نابرخط و یا از طریق محتواي  برخط

درگیر و فعال  هاي درسی کامالً د و در انجام پروژهشو در این صورت، دانشجو با استاد وارد بحث و مذاکره می. داشته باشد

که از اهمیت کافی  هاي درسی انتخاب نماید عنوان فعالیت استاد باید در انتخاب مسائل دقت نماید تا مسائلی را به .شود می

را در و خالقیت تا کنجکاوي واقعی مرتبط باشد،  ،با زندگی و برخاسته از تجارب روزمره زندگیویژه  و به برخوردار باشد

 .دانشجوي مجازي بر انگیخته نماید

 سایر دانشجویان، و در معناي عالوه بر تعامل با استاد، با  ي تعاملی و خالقانه،ها دانشجوي مجازي در طی انجام پروژه

ها از  حل تر با فضاي گسترده یادگیري در محیط وب، تعامل دارد و وارد فرایند بحث، یادگیري متقابل و جستجوي راه وسیع

در  .گیرد دار شکل می در این حالت است که فرایند یادگیري معنی. هاي گسترده خواهد شد طریق درگیر شدن با اندیشه

هاي مفهومی و پرسش و پاسخ دوطرفه، و در مجموع  هاي واکاوانه، ترسیم نقشه این شیوه، راهبردهاي خاصی نظیر بحث

تواند به ترکیبی منعطف از تجارب شخصی و دانش قبلی  اي مجازي، میتعامل متقابل میان استاد و دانشجو در فض

 .اي برخوردار است دار از اهمیت ویژه گیري یادگیري معنی بیانجامد که خود در شکل
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  همچنین برنامه . ادانه و مستمر با موضوع درسی را براي دانشجوي مجازي فراهم آوردباید زمینه مواجه نقّآموزش مجازي

به عالوه، . ، باید مورد توجه طراحان محتواي درسی باشدارتباط میان و درون موضوعات درسی، از طریق درسی تلفیقی

آموزد که  آورد و از این طریق دانشجوي مجازي می کار گروهی زمینه تعامل بیشتر دانشجویان با یکدیگر را فراهم می

این فرایند، یادگیري . ار با این شواهد را ارائه دهدچگونه به جمع آوري شواهد علمی بپردازد و چگونه تفسیرهاي سازگ

 .نماید اکتشافی و فعال را در دانشجوي مجازي ترغیب می

 تعامل میان تواند  میاندیشی میان استادان  هاي هم گروه طراحی و تعریف مشخص از ارتباط میان استادان مجازي وجود

تر شدن همکاري آموزشی و پژوهشی میان استادان و در نتیجه  یحداکثر برساند، تعاملی که بر غناستادان مجازي را به 

 .ثیر بسزایی خواهد داشتدن یادگیري مجازي در دانشجویان تأتر ش غنی
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