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 چکیده

ترونیکی نسل نو یادگیری الک ارتباط بین معلم و فراگیران در ماهیت پژوهش، تحلیل و ارزیابیهدف اصلی این 

برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نمودشناسی بهره گرفته شد. مبنای نظری چنین ارزیابی  .باشدمی

 که آیدی اشاره کرده است،  فاوا  برخی از ابعادچنانآن است که به تعبیر هایدگر فناوری خنثی نیست و آن

ه تغییر ین پرسش مطرح شد ککند. همچنین اتجربه ما را به بهای تضعیف برخی دیگر از ابعاد آن، تقویت می

که  تحلیل شد هایی به دنبال دارد. در این مطالعه، نخستماهیت ارتباط در موک ها، چه دستاوردها و کاستی

شد که  داللاست نموده، سپسمتحول  ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران را، یادگیری الکترونیکیچگونه 

این  نتایج حاصل ازشود. رویارو میطلوب میان معلم و فراگیر با ارتباط مدر موک ها،  ماهیت ارتباطچگونه 

  توان فراگیران برای برقراری تعامالت اجتماعی ،ماهیت ارتباطموک ها با تغییر پژوهش حاکی از آن است که 

 شوند.می همسانحال سبب ارتباط درعینو  کنندرا به طور مؤثری تسهیل می

 شبکه ای برخط یریادگی ،ینمودشناس ران،ی، ارتباط معلم و فراگموک هاهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

ها شده امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( به شکلی گسترده و ژرف وارد زندگانی ما انسان

است و ضمن دگرگونی چگونگی زندگی ما، دستاوردها و تسهیالت فراوانی به ارمغان آورده است. اما با 

پیامدها و آثار نامطلوبی نیز در جوامع گوناگون ازجمله جامعه ما نمایان شده است.  رشد و گسترش فاوا،

به  های زیاد با عنوان اعتیادای با پیچیدگیکند امروزه با پدیدهکه جانسون اشاره میبرای نمونه و همچنان

بیش از اندازه از فاوا گیری (. همچنین بهرهJohnson, 2009ویژه در بین نوجوانان روبرو هستیم)اینترنت به

ش شود که از فاوا بیشتر برای مقاصدی چون آموزبرای بازی و سرگرمی، پیامدی ناروا انگاشته و توصیه می

ای و یادگیری بهره گرفته شود. از سوی دیگر فاوا همچون فناوری آموزشی، دستاوردهای ژرف و گسترده

ای که برای نمونه گسترش دسترسی فراگیران در گونه( بهZarghami-Hamrah, 2009را پدید آورده است)

های آموزشی در اثر دسترسی آزاد عدالتیو زدودن بی Fu, 2013, P.112)نقاط دور و نزدیک به آموزش)

های از راه دور و مجازی  برشمرده های آموزشها و قابلیتو گسترده همگانی به آموزش، از پتانسیل

نقش گسترده و مؤثر فاوا همچون فناوری آموزشی و پیامدهای راستا   . در همینRobinson, 2008)شود)می

 نماید. ارزیابی فلسفی از اثرات فاوا در آموزش را ضروری می ،آن

 & Karagiannidis, Politis)است ییکی از دستاوردهای فاوا در آموزش، یادگیری الکترونیک

Karasavvidis , 2014)  هولمز و گاردنر ارزیابی قرار گرفته است. مورد  های مختلفکه از زوایا و دیدگاه

های گوناگونی از یادگیری الکترونیکی ارائه شده های دانشگاهی، تعریفکنند که در مقالهاذعان می

های یادگیری (. بابایی نیز بر این باور است که درباره معنا و مصداقHolmes & Gardner, 2006است)

کنند که (. پاچلر و دلی اشاره میBabaie, 2010گوناگونی وجود دارد) هایالکترونیکی نظرات و دیدگاه

 Pachler & Daly, 2011, P.11شود)یادگیری الکترونیکی اغلب معادل یادگیری برخط در نظر گرفته می

معرفی  1ای(. گریسون و اندرسون نیز یادگیری الکترونیکی را در معنای گسترده آن یادگیری بر خط شبکه

ای بهره های چندرسانهای از فناوریدهد و از طیف گستردهای رسمی رخ میدر زمینه»کهکنند می

امل را ش یتوان یادگیری الکترونیکمی تر(. در معنایی کلیGarrison & Anderson, 2003, P.2»)گیردمی

وع چه رسش از ندر پاسخ به سه پ رو مای . کالرکشودهایی دانست که با واسطه فاوا انجام میهمه یادگیری

 ؟رسش چه چیزیدر پاسخ به پ :کنندرا بدین ترتیب توصیف می ییادگیری الکترونیک ،چگونه و چرا ،چیزی

ست ا (فنون)های آموزشی و روش (اطالعات)شامل محتوا  یهای یادگیری الکترونیکتوان گفت دورهمی

                                                 
1 . Networked 
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 یادگیری هایدوره گفت توانمی چگونه؟ پرسش به پاسخ ؛ درکندکه به افراد در یادگیری محتوا کمک می

ارائه  ،متحرک تصاویر ثابت و ی وچاپ یای گفتار متن قالب در هاواژه که است فاوا از استفاده با الکترونیکی

 کندمی کمک نیادگیرندگا به الکترونیکی یادگیری که شودمی ؟ گفتهو در پاسخ به پرسش چرا ؛دنشومی

 رکیبت حرف الکترونیک در درواقع نائل آیند. شغلی وظایف انجام یا مشخص یادگیری هایهدف به تا

چرایی نیز ناظر به هدفی است که از  ناظر است و چیزی چه به یادگیری الکترونیکی به چگونگی و یادگیری

. در مطالعه  حاضر مراد از نسل نو یادگیری (Clark & Mayer, 2011, P.9) است مدنظر یادگیری الکترونیکی

 ای است. های برخط شبکهونیکی، یادگیریالکتر

های نسل نو یادگیری الکترونیکی که در دهه اخیر پدید آمده و گسترش یافته است، یکی از نمونه

است  «باز»موک از این لحاظ کند، اشاره می 2که بشیرزهمچنان هستند. 1)دروس برخط باز انبوه( موک ها

. این نوع واحد کنندای پرداخت شهریه الزم نیست موککنندگان برای گذراندن واحدهای که شرکت

راگیران ف ای که گونهبهاست  «برخط» و طراحی شده است فراگیراناز  «بسیاری وسیعی»درسی برای تعداد 

 شته باشندی داساز طریق اینترنت دستر و نیز ارزشیابی گروهی، ابزارهای بحث، توانند به مواد آموزشیمی

((Cited in Tu & Soju-Montes, 2015 . 

و  ای که بدون آن امکان تجربهگونهاز آغاز جنبه مهمی از زندگی بشر بوده به ،رچه موضوع ارتباطگ

 لویزیون،ت مانند هاییفناوری آمدن پدید با و تاکنون بیستم سده از ، امافهم خود و دیگران ناممکن بوده است

بادل پیام از راهی دنسی ارتباط را ت .ه اهمیت یافته استگذشت از بیش ارتباطی هایفناوری دیگر و اینترنت تلفن،

شمرد. کند و انواع آن مانند ارتباط کالمی، ارتباط بصری و ارتباط بدنی را برمیای،  تعریف میو توسط رسانه

 (. Dansei, 2009. P.69ای ارتباط است)های رسانهیا فناوری هاسامانهبه باور او واژه ارتباطات ناظر به 

های مبتنی بر فاوا مطرح شده هایی درباره ماهیت ارتباط در آموزشبیش از دو دهه اخیر، پرسش

امیان حها نیز یکسان نیست. شود که پاسخ به این پرسشاست که با مطالعه ادبیات موجود، آشکار می

علم زیادی از فراگیران و م های برخط )برای نمونه ارتباط تعدادبرخط برمبنای رشد آمار ارتباطهای آموزش

های های سنتی( و نیز بهبود کیفیت در ارتباطبه جای ارتباط عده محدودی از فراگیران با معلم در آموزش

های گسترده اجتماعی یادگیری به سبب پیدایش شبکه  3اجتماعی -برخط )برای نمونه تقویت سرمایه شبکه

کنند. های برخط دفاع می( از آموزشCoyne, 1995ونیکی()همچون امکان برآمده از نسل نو یادگیری الکتر

                                                 
1. MOOCs(Massive Open Online Courses) 
2. Bashears 

3. Social-Network Capital 
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برخی منتقدان ارتباطات مجازی را در مقایسه با ارتباط سنتی بین معلم و فراگیر و فراگیران با  در مقابل

 (.For example: Sonia, 2012; Homiakova, Arras & Kozik, 2017اند)یکدیگر نقد کرده

و ها و ابهامات زیادی درباره ماهیت ارتباط در قلمررسد هنوز پرسشمی به نظرگفته شد  آنچهبر بنیاد 

 در مطالعه حاضر در جستجوی تحلیلیادگیری الکترونیکی و پیامدهای احتمالی نامطلوب آن وجود دارد. 

 ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیکی با در نظر گرفتن نمونه موک ها و مقایسه

ن نوع های ای. تبیین ماهیت ارتباط مجازی زمینه ارزیابی دستاوردها و کاستی1های سنتی هستیمآن با آموزش

 کند. های سنتی را فراهم میارتباط در مقایسه با ارتباط در آموزش

 

 چارچوب نظری

مقایسه  ا وویژه در موک هتبیین ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران در یادگیری الکترونیکی به 

های سنتی، موضوع درخور پژوهشی است. برای این منظور در این مطالعه از دو های آن با آموزشتفاوت

ارتباط  کند و گونه دوم ماهیتگونه نظریه  بهره گرفته شد. گونه نخست نوع نگاه به فناوری را مشخص می

ه باور او دگر درباره ماهیت فناوری است. بهایکند.  نظریه مبنایی از گونه نخست دیدگاه انسانی را تبیین می

فناوری ابزاری خنثی نیست. فناوری دارای ذاتی است که بودن ما را متأثر یا به تعبیر هایدگر بودن ما را پنهان 

، یی و گسترش آن در زندگانیآ یدپد(. به باور هایدگر، فناوری ذاتی دارد که با Heidegger, 1977کند )می

 شویم که زمینه ظهور و بروزها به موجوداتی بدل میشود و ما انسانانی ما نیز تحمیل میهمان ذات به زندگ

گیری از آن کنیم. با چنین بینشی رسالت اندیشیدن درباره فناوری به پیامدهای بهرهذات فناوری را فراهم می

راه که این پدید آیی هم های ذاتیشود بلکه باید درباره پدید آیی آن و ویژگیدر مقام ابزار خالصه نمی

های هایدگر، بر این باور است که ها را ارزیابی کرد. آیدی با الهام از اندیشهخود دارد نیز اندیشید و آن

گری فناوری در درک ما از جهان شامل شود. او از چهار نوع واسطهفناوری واسطه درک ما درباره جهان می

ها، که هر یک از این تجربه(. اینIhde, 1990گوید )سخن می 5ینهزمپسو  4، دگرگونی3، هرمنوتیک2تجسد

                                                 
 ، در همایش شبکه بینمبتنی بر نظریه ویلفرد کار در موک ها همچون عملی هنجاری نقش عمل تدریس ای پیرامون مقاله.  1

ده نویسن پژوهش مرتبط دیگری ازنیز مطالعه حاضر  به صورت سخنرانی ارائه شد. 2016 المللی فیلسوفان تعلیم و تربیت در سال

بر نظریه  است که از نظر نوع نگاه به فناوری، مبتنی و با تمرکز بر ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در موک هامسول مقاله نامبرده 

 است. هایدگر و آیدی
2. Embodiment 

3. Hermeneutic 
4. Alterity 

5. Background 
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گذارند، از قلمرو بحث مطالعه حاضر خارج است، اما آنچه باید اشاره چه درکی از جهان در اختیار ما می

ین ای خنثی نباشد. چنشود چنین تجربهگری خود در درک جهان، سبب میکه فناوری با واسطهکرد این

ها، برخی آیدی، فاوا همچون دیگر نمودهای فناوری، با تقویت برخی ابعاد تجربه ما انسان است که به باور

توان پرسید در فرایند یادگیری (. بر همین اساس میIhde, 2002کند)ابعاد دیگر تجربه ما را تضعیف می

نچه در قلمرو باره آدراینشود. الکترونیکی، چه ابعادی از تجربه فراگیران تقویت و چه ابعادی تضعیف می

شود، ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران است. بدین ترتیب، هایدگر و آیدی این مطالعه بررسی می

توان نگریست که در یادگیری الکترونیکی، ارتباط بین معلم و کنند که از پس آن میاندازی ایجاد میچشم

ف شود. چنین فرایندی همان فرایند توصیایی میفراگیر در نسبت با یادگیری حضوری دچار چه تغییره

ه در یادگیری الکترونیکی است. بدین ترتیب رویکرد و روش این مطالع« ارتباط معلم و فراگیر»نمودی به نام 

نیز در توصیف ارتباط معلم و فراگیر در یادگیری الکترونیکی و مقایسه آن با یادگیری حضوری و چهره به 

 داده خراند. پس از توصیف تغییرهای معنایی است که هایدگر و آیدی به کار بردهبه  1چهره، نمودشناسی

در ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در یادگیری الکترونیکی، نوبت ارزیابی چنین تغییرهایی است. به سخن 

یاز داریم ندیگر، اکنون وقت آن است که بپرسیم چنین تغییرهایی خوب است یا بد؟ برای داوری به معیاری 

که روشن کند ارتباط مطلوب چگونه است تا ماهیت ارتباط در یادگیری الکترونیکی را با آن بسنجیم. بدین 

ای ترتیب الزم است در ارزیابی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه ویژه

مد قرار گرفته است که در ادامه اشاره  2کمک گرفت. برای این منظور در مطالعه حاضر دیدگاه یاسپرس

 شود.می

رونیکی همچون که یادگیری الکتهایدگر و آیدی مبنی بر این نظر به آنچه گفته شد و با توجه به دیدگاه

توان این پرسش را مطرح دهد، میهای ارتباط ما آدمیان را تغییر مینمودی از فناوری آموزشی، برخی جنبه

ط بین معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیکی یعنی موک ها، دچار چه تغییراتی کرد که ماهیت ارتبا

پرسش  توانها از دیدگاه یاسپرس، میشود؟ از سوی دیگر و با توجه به ماهیت ارتباط مطلوب میان انسانمی

اید و چنین گشی آموزش میهایی را به روگونه ادامه داد که تغییر ارتباط معلم و فراگیر چه افقپیشین را این

هایی به بهای از دست دادن چه ابعادی از ارتباط بین معلم و فراگیران خواهد بود. توصیف و تحلیل مطالعه افق

رو گامی در جهت تکمیل حاضر از نقش ارتباط چهره به چهره، از منظر اجتماعی و فرهنگی است و ازاین

 شناسانه و اخالقی موجود درباره ارتباط معلم و فراگیران است.تهایی از نوع مطالعات شناخمطالعات و پژوهش

                                                 
1. Phenomenology 

2. Jaspers 
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 ادر موک ه ماهیت ارتباط

بان و اعمال زجامعه یادگیری  ای کهگونهبه اندیادگیری شدهچگونگی سبب تغییراتی در موک ها 

یر تغی کند، با تغییر ساختار فضا و زمان، رفتارها نیزکه کوین اشاره میه خود را داراست. چنانژوی

ها و ابزارهای زیادی توان تحلیل کرد. موک ها امکانرا می هایی. چنین دگرگونی(Coyne, 1995)کنندمی

هایی مانند فضای مجازی اند که ازجمله آن، تعامل همزمان از راهرا برای تعامل اعضا پدید آورده

بازخورد همساالن و نیز ابزارهای ( و امکان تعامل همه اعضاء با یکدیگر، بازخورد فوری و 1گفتگو)فوروم

 تعامل پویا و چندگانه )متن، تصویر، ویدئو و غیره( است. بدین ترتیب، تغییر نخست فراهم کردن بستر

 یرونیککه نسل نوین یادگیری الکت هایییکی از قابلیتاست.  گیری از ابزارهای تعاملیبا بهرهیادگیری 

 . درتابزارهای تعامل چندگانه و پویا برای تدریس و یادگیری بوده اسگیری از امکان بهره نمودهفراهم 

ه ا امروزام ،شدمحدود می هو تختوجود داشت، به گچ  فراگیران ته عمده ابزارهایی که برای تعامل باگذش

های گوناگون از متن و عکس گرفته تا تصاویر متحرک و صدا در اختیار ابزارهای گوناگونی را در قالبفاوا 

اند شده ونگوناگکه متنوع و ابزارها بیش از آن تا بین معلم و فراگیران تعامل ایجاد شود. اینگذارده است 

ی مانند موارد خالقیت و ،مشارکت ،ارتباط، از حالت ایستا خارج شده و به صورت پویا در راستای بازنمایی

ها بحثانند تون فراگیران میآ که درگفتگو هستند مجازی  یفضادارای موک ها  هستند.قابل استفاده  آن

 بینعامل امکان ت فضای مجازی گفتگو بحث کنند.فراگیران با دیگر های خود را مطرح کنند و پرسشو 

دگیری در موک ها برخالف نسل پیشین یادگیری الکترونیک است که یاکند. چنین فراگیران را فراهم می

. تجربه شخصی (Jemni, Kinshuk & Khribi, 2017)شودیری فعال فراگیران میدرگسبب  یادگیری،

گیرند. های تعاملی را پی میدهد فراگیران ویدئوهای مرتبط و تمریننویسنده مقاله از موک ها نیز نشان می

  آید.کوتاهی ببینند و تمرینی تعاملی در پی می یدئویاست وها ممکن برای نمونه آن

 گریتواند با د یم ریآورند که فراگ یم دیاز ارتباط را پد یکه موک ها گونه ا نیا گریتحول د

خی از تجربه فردی نویسنده مقاله درگذراندن بر. گوناگون ارتباط برقرار کند یها وهیو معلم به ش رانیفراگ

رای ای بهای قابل مالحظهفرصتگفتگو، وردن فضای مجازی آوک ها، با پدید که مدهد موک ها نشان می

بدین ترتیب  ونمایند ارتباط برقرار های گوناگون به شیوههای خود آورند تا با همکالسیفراگیران پدید می

ا بیش توان گفت موک هدیگر، میعبارتبه یابد.پرورش مینیز  هاآنروابط اجتماعی در کنار کسب دانش، 

هبود ها را نیز بها برای برقراری ارتباطات اجتماعی آنهای آناز پرورش نگرش و دانش فراگیران، توانایی

                                                 
1.Forum 
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العاتی های مطبخشند. در موک ها بر تعامل فراگیران با یکدیگر و تعامل فراگیر با متن از راه گروهمی

(. چنین Cited in Tu, McIsaac, Doyle, Aydin, & Ozkul  , 2013شود)خودسازمان برخط، تأکید می

یابد تغییر الگویی در چگونگی ارتباط بین معلم و فراگیران در موک ها، نمودی گسترده و ملموس می

جازی کنندگان، همان فضاهای مترین ابزار و راه ارتباطی بین مشارکتترین و گستردهکه اصلینحویبه

 گذارند. های خود را به اشتراک میکنندگان ایدهکه مشارکت گفتگو است

 

 های ارتباط مجازی معلم و فراگیرانکاستی

برخی موانع تعامل را رفع  برخط مانند موک ها،دگیری مجازی و یا در ارتباطنو گرچه اشکال 

در  تباطگونه اردنبال کردن این. فراگیران با آورنددر ارتباط به وجود میموانع جدیدی را نیز  ، اماکنندمی

بحث  که، مجبورند از خیر تعامل اجتماعی چهره به چهره با دیگر فراگیران و معلم بگذرند. چنانموک ها

موزش در هر زمان و آ، دسترسی به برخطدهد که ویژگی آموزش شد، این موضوع به این دلیل رخ می

های مکانی و فاصله برای ، با حذف محدودیتدیگر اشکال آموزش مجازی مانندمکانی است. موک ها 

ر ادامه استدالل داند. ، ارتباط را بسیار تسهیل کردهمختلفکنندگان در یک کشور یا در کشورهای مشارکت

تر انتزاعی بیش و دیگر فراگیران ن است که فراگیران برای معلمآیکی از پیامدهای این رخداد شود که می

متجسد بوده و در مکان جغرافیایی رخ دهد، شناختی و اجتماعی  کهآنبیش از گونه ارتباط شوند. اینمی

 که  تو و همکاران تبیینچنانشوند. ، تجانس و انتزاع را سبب میرو موک ها جدایی از زمینهاست و ازاین

ها. شاگردیهای مبتنی بر خودآموزی و تعامل میان همآزمایشگاه کنند، موک ها بر دو اصل استوارند:می

راه  و محتوا از فراگیرو تعامل  فراگیرانآموزش فراهم شده از سوی موک ها بر تعامالت میان بنابراین، 

 (. Tu et al, 2013ممکن است ) برخطهای  مطالعه خود سازمان گروه

و تغییر  واو محت فراگیرو تعامل  فراگیرانمیان برخط تعامالت شود که اکنون این پرسش مطرح می

ماهیت ارتباط از ارتباط چهره به چهره به ارتباط مجازی، ارتباط طبیعی بین معلم و فراگیران را با چه 

. برای این منظور الزم است اهمیت و ضرورت زدیانگیبرمکند و چه چالشی را هایی روبرو میدشواری

ره برخی باتبیین شود. دراین  هاارتباط شخصی معلم با دانشجو و نیز گفتگوی چهره به چهره بین آن

ای ا مؤلفههای فراگیران راندیشمندان و پژوهشگران، ضرورت ارتباط فردی معلم با دانشجو و توجه به تفاوت

 های اساسی یادگیری الکترونیکی وها را یکی از چالشالزم برای تدریس و یادگیری برشمرده و حذف آن

 ,Holford, Jarvis, Milana, Waller, & Webb, 2014; Cherneskyاند)برای نمونه یا موک ها برشمرده

. در همین راستا در مطالعه حاضر چالشی اساسی قابل واکاوی است و آن حذف ارتباط حضوری و (2014
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باره ماهیت ارتباط چهره به چهره و نقش آن در پدید درچهره به چهره بین معلم و فراگیران در موک هاست. 

 .ره گرفتها بهتوان از آنهایی را مطرح کرده است که در اینجا مینکته یاسپرسشری، آیی و تحول فرهنگ ب

های ای در طول تاریخ گذشته و همچنین تحولهای هر جامعهیاسپرس بر این باور است که شرایط و ویژگی

سپرس نظر یا توان از آن به روح تاریخی جامعه تعبیر کرد، یگانه و مخصوص همان جامعه است. بهآن، که می

ها و رو الزم است ویژگیشود و ازاینها در شخصیت و رفتار مردم آن جامعه آشکار میاین شرایط و ویژگی

هایی مانند حضور و مشارکت در زندگی روزانه، تجربه شرایط تاریخی جامعه در فراگیران آن جامعه از راه

 ,Jaspersبا شخصیت انسانی معلم نمایان شود)شیوه سخن گفتن و برخوردهای حضوری اجتماعی مانند برخورد 

عه شود باید فراگیران را تربیت کنیم که عضو مفیدی برای جام(. او بر این باور است که وقتی گفته می1963

. ها را برای شغل، کار و زندگی آینده آماده کنیمباشند، دو معنا دارد. این گفته از طرفی به این معناست که آن

هایی مانند های تاریخی جامعه در فراگیران را از راهو ویژگی طیشراها و ن است که سنتمعنای دیگر ای

مشارکت حضوری در زندگی روزانه، و برخوردهای حضوری اجتماعی مانند برخورد با شخصیت معلم  در 

 (. Naghibzadeh, 2007و پرورش دهیم) داشتهنگه، کرده داریبکالس و جامعه را 

ان های فراوها و فرصتماده کردن فراگیران برای کار و زندگی آینده، قابلیتموک ها در بعد آ

وند که شاند. موک ها گاه سبب میفراهم کردهیفیت باالتر را ک به دست آوردن شغل و زندگی با ازجمله

 دینهای گذرانده کار پیدا کنند و بهای بیشتری کسب کنند یا حتی با درسفراگیران در شغل خود مهارت

 ،حث شدکه بالعمر، نقش مثبتی دارند. چنانترتیب در راستای روزآمد کردن دانش، شغل و یادگیری مادام

 .های ارتباطی و اجتماعی فراگیران استپرورش تواناییای برای تعاملی در موک ها زمینهو ارتباط انبوه 

یفا بتی بر آینده و شغل فراگیران االعمر ازجمله دستاوردهای موک هاست که اثر مثیادگیری تعاملی و مادام

های اصلی ارائه دهنده موک ها، نیز به نقش موک ، یکی از پلتفرم1پلت فرم کورسرا مؤسسانکلر از  کند.می

دهد که چگونه های قابل توجهی نشان میها در مهارت ورزی فراگیران اشاره کرده و با مثال زدن نمونه

آورند. او به نقش مهم موک ها در آموزش فراگیران  به دستشوند برخی فراگیران شغل موک ها سبب می

. ها فراهم نبوده استکند که بدون موک ها، امکان آموزش برای آنهان مانند آفریقا اشاره میدر نقاطی از ج

های آموزش عالی سنتی از حدود سی دهد که هزینهای دیگر و با استناد به شواهد مستند، نشان میاو از زاویه

نین فزایش یافته است و چهای پزشکی، اهای معمول زندگی و نیز هزینهسال پیش تاکنون دو برابر هزینه

جامعه برای تحصیل در آموزش عالی است. از سوی دیگر  درآمدکمافزایش قیمتی، مانعی بر سر راه اقشار 

                                                 
1. Coursera 



 33    ...معلم و یارتباط مجاز تیماه یابیو ارز لیتحل                                               1396 پاییز و زمستان، 2، شماره 7سال 

التحصیالن دانشگاهی یا در تر از نیمی از فارغهای اخیر کمدهند در آمریکا و در سالآمارها نشان می

حصیالن التدهد که فارغندارند. البته کلر توضیح میاند و یا شغلی های نامرتبط مشغول بکار شدهشغل

اساتید  های معتبر وهای معتبر و مشهور چنین مشکلی را ندارند و ازآنجاکه  موک ها از سوی دانشگاهدانشگاه

ال آن آیند و به دنبدرآمد به حساب میحلی برای مشکل آموزش عالی اقشار کمشوند، راهبرجسته ارائه می

کنند. او برای نمونه به فراگیری از یکی از شهرهای کوچک ها به شغل مناسب را فراهم میبی آنامکان دستیا

ای ها و اساتید برجسته دسترسی نداشته ولی از طریق موک ها چنین تجربهکند که به دانشگاههند اشاره می

 اشیمادروظایف  زند که به سببای را مثال میساله 39را کسب کرده است. او همچنین مورد مادر 

گیری از موک ها چنین امکانی برای او فراهم شده است. سرانجام توانسته ادامه تحصیل بدهد، اما با بهرهنمی

زند که به سبب بیماری نادر فرزندش و نیاز به مراقبت او در خانه، از رفتن به ی را مثال میاخانوادهاو  پدر 

ها از طریق کورسرا، و پس از بهبود نسبی فرزندش اکنون توانسته  دانشگاه بازمانده بود و با گذراندن موک

 .Koller, 2012)با مدرکی که از گذراندن موک ها از طریق کورسرا گرفته، شغلی پیدا کند )

موک ها در کنار چنین دستاوردهایی برای کار و آینده فراگیران، ماهیت و الگوی ارتباطی معلم و  

که اشاره شد، راه ارتباطی غالب در موک ها، فضاهای بحث مجازی هستند اند. چنانهفراگیران را نیز تغییر داد

ین است که کنند. چنکه در آن فراگیران با یکدیگر و نیز با معلم اغلب از راه متن نگاری ارتباط برقرار می

ز مانند موک ها نیرو الگوی ارتباط مجازی جایگزین ارتباط چهره به چهره معلم و فراگیران شده است. ازاین

کند، معلم و اشاره می 1که لوریها چنانکنند. در این آموزشهای مجازی عمل میاشکال پیشین آموزش

چهره  که حضوری با یکدیگر ارتباطفراگیران برای رفع نیازهای اطالعاتی و حتی اجتماعی خود بیش از آن

شوند یینترنتی و پست الکترونیکی متوسل  مبه چهره برقرار کنند، به ارتباطات مجازی مانند گفتگوی ا

(Laurie, 1997 که اغلب به صورت متن نگاری است و ارتباط چهره به چهره معلم با فراگیران و نیز فراگیران )

که اشاره شد ارتباط حضوری و چهره به چهره معلم و فراگیران، عنصری با یکدیگر وجود ندارد. اما چنان

عه در معنای راستین آن است و فقدان آن چالشی اساسی در راستای بقا و استواری الزم در حفظ و تقویت جام

رو، حذف ارتباط چهره به چهره معلم و فراگیران در موک ها، چالشی در راه آگاهی جامعه خواهد بود. ازاین

ین آگاهی نکنند و تقویت چای است که در آن زندگی میها و  شرایط تاریخی جامعهفراگیران درباره ویژگی

ی، در اصل تاریخ و فرهنگ ویژه خود را دارد که در اعضای اهر جامعهدر اندیشه و رفتار فراگیران است. 

آن جامعه و ازجمله در شخصیت معلم متجلی شده است و در برخورد و ارتباط حضوری و چهره به چهره 

                                                 
1. Laurie 
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اور ی فراگیران دریافته شود. به بتواند از سومعلم و فراگیران در کالس درس، چنین تاریخ و فرهنگی می

ریزی نیست و تنها کار الزم فراهم کردن امکان ارتباط حضوری و چهره یاسپرس چنین فرایندی نیازمند برنامه

 .(Jaspers, 1963)به چهره است

های یگانه جامعه با مشارکت و برخوردهای حضوری به سخن دیگر پرورش آگاهی درباره ویژگی

ویژه برخوردهای اجتماعی با معلم در مدرسه های مخصوص زندگی واقعی و بهدر موقعیتو اجتماعی فراگیر 

و کالس درس، ممکن است. در همین ارتباط نقد موک ها نیز از آن رو است که زمینه ارتباط چهره به چهره 

در مقابل  کنند.کنند و متن نگاری را جایگزین ارتباط حضوری و گفتگوی چهره به چهره میرا فراهم نمی

دهد. ارتباط حضوری جای خود را به ارتباط مجازی و از راه دور مبتنی بر متن نگاری می موک ها و در 

چنین است که معلم و فراگیران به جای حضور  مشترک در مکانی فیزیکی، در فضای مجازی گفتگو یا 

ان و نیز های هر یک از فراگیرکنند. چنین است که تجربهفوروم ها با یکدیگر ارتباط دو سویه برقرار می

شود. شود و در فضای مجازی گفتگو به اشتراک گذاشته میمعلم از زمینه مکانی و حتی زمانی آن جدا می

ای حتی از زمینه زمانی آن نیز جدا است چراکه هر پیام در فضای مجازی گفتگو در زمانی چنین تجربه

در  رفتنقرار گیاری از فراگیران در موک ها به سبب که بسمشترک برای همه قابل دریافت است درحالی

موقعیت مکانی متفاوت، موقعیت زمانی متفاوتی نیز دارند. چنین است که ارتباط مجازی در موک ها سبب 

های مکانی و زمانی شده و از این نظر امکان تجربه و ارتباطی همسان و انتزاعی ها از زمینهجدا کردن تجربه

، سهای درو ازجمله کالس فیزیکی یهامکانتر این در حالی است که در معنایی وسیع کند.را فراهم می

ته هایی که در جوامع شکل گرفو چنین ویژگیهاست آن مکانو یگانه های فرهنگی دارند که ویژه ویژگی

د. اما یابنها، منتقل شده و پرورش میها، نمود یافته است، در ارتباطات حضوری در این مکاندر این مکان

های فرهنگی وابسته به زمان و دارای کیفیت ویژه در ذهن انسانی این ویژگی در موک ها ات مجازیارتباط

ی اعانتزو  همساننیز ارتباطی حاصل آن و  گیرندمینادیده را کند، که آن را در مکانی خاص تجربه می

 است. 

 

 نتیجه 
ای آن هفراگیر در موک ها و دستاوردها و کاستی در این نوشتار ماهیت ارتباط مجازی بین معلم و

لم و هایی از ارتباط بین معتحلیل و بررسی شد. در همین ارتباط این پرسش مطرح شد که موک ها چه جنبه

ردها های ارتباط معلم و فراگیر در موک ها و دستاوکنند. ویژگیفراگیر را تقویت و چه ابعادی را تضعیف می

 ( به طور خالصه نشان داد.1توان در جدول )ز چنین تغییری را میهای حاصل او کاستی
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های ارتباط مجازی معلم ویژگی

 و فراگیر

 هاکاستی دستاوردها

گوناگون گیری از ابزارهای تعامل بهره

 برقراری ارتباط برای

 و مجازی گفتگفضای فراهم شدن گسترده 

فراهم شدن شبکه تعامل فراگیران در فضای 

 مجازی 

حذف ارتباط چهره به چهره و برقراری 

 ارتباط مجازی

و ارتباط یادگیری  فراهم شدن بستر

  تعاملی

اجتماعی های ارتباطی/تقویت توانائی

 کسب دانش و مهارتفراگیران در کنار 

ی فراتر از مرزهای امکان ارتباط و یادگیر

 مکانی و زمانی

جمعی یادگیری امکان ارتباط و 

  العمرمادام

 ارتباط همسان در موک ها

ارتباط جدای از زمینه و زمینه  فراهم شدن

 انتزاعی در  موک ها

 عدم امکان ارتباط مطلوب، در موک ها 

به سبب نبود پیوند و تعامل همچون  

 ای فردی  تجربه

ه آگاهی درباره موک ها چالشی در را

های یگانه تاریخی جامعه و شرایط و ویژگی

 پرورش  آن در فراگیران 

د، که با نظر به شواهد موجود تبیین شهمچنان داده تبیین شدند. در همین راستا تغییرات مثبت رخ

نین اند. همچهای قابل توجهی برای تحصیل، شغل و زندگی آینده فراگیران فراهم کردهموک ها فرصت

 ها را در برقراری تعامالت اجتماعیموک ها بیش از فراهم کردن زمینه کسب دانش برای فراگیران، توان آن

تواند رسد ارتباط مجازی در نسل نو یادگیری الکترونیکی، میبه نظر میاند. از سوی دیگر تقویت کرده

یوه ارتباط و طبیعی با دیگران باشد. تغییر در ش جانبههمهی ارتباط برقرارچالشی در راه کمک به فراگیر برای 

کند. . اشاره شد که به باور هایدگر، فناوری بودن را پنهان می، خنثی نیستیادگیری الکترونیکیدر فرایند 

توانند ارتباط را پنهان کنند و آن را از معنای طبیعی و پیشافناورانه آن منحرف چنین است که موک ها نیز می

لکه چه بسا دهند بو دور کنند. به سخن دیگر، موک ها فقط شیوه ارتباط بین معلم و فراگیر را تغییر نمی

راروی هایی را فدهند. چنین تغییری در ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران، چالشماهیت آن را تغییر می

 ها اشاره شد. گذارد که در این مطالعه به برخی از آنتربیت در معنای حقیقی آن می
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