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  چکیده
فلسفه پساساختارگرایی به عنوان فلسفه حاکم بر 

شناسی نوین  جوامع غربی با ارائه مبانی فلسفی و معرفت
وري اطالعات و در گسترش روزافزون استفاده از فنآ

گذار  تأثیرتواند  مجازي می اي در آموزش ارتباطات و شبکه
شناسی  عرفی مختصر معرفتمضمن  . مقاله حاضرباشد

ایی به عنوان زمینه رشد ایده مکتب پساساختارگر
ز این ساختارشکنی درصدد است با سه برداشت ضمنی ا

مجازي تشریح  در آموزشایده فلسفی، کاربرد آن را 
رسشگري پ بر اینکه ساختارشکنی شت اول،نماید. بردا

از تعامل است، البته تعاملی دارد که متضمن نوعی  تأکید
بلکه با خویشتن دارد، برداشت دوم بر  که فرد نه با دیگران

که پیامد آن امکان  کند می تأکیدنوعی از خوانش متن 
متن/محتوا توسط  گانه از ها یا تفسیرهاي چند قرائت وجود

متن  نام فرا هاین امر با وجود عنصري ب باشد. یادگیرنده می
هاي  طوري که تفسیرشود به  فضاي مجازي تشدید می در

شود.  بعدي می هاي تک ن تفسیریزچند بعدي جایگ
برداشت سوم براساس، تأکید دریدا بر نوشتار است، بر 

تواند با استفاده  اساس آن یادگیرنده در آموزش مجازي می
از ارتباط نوشتاري (متن) نقطه نظرات خود را به صورت 
نوشتار منعکس نماید. در نتیجه بار دیگر نوشتن از منزلت 

  گردد. برخوردار میتربیت  خاصی در تعلیم و
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  مقدمه 
هاي فکري  در اروپا جریان 1970و  1960هاي  طی سال
ویژه علوم  هاي مختلف دانش بشري به حوزه متفاوتی در

توان به ظهور  ها می انسانی پدید آمد. از جمله این جریان
پساساختارگرایی دیدگاه پساساختارگرایی اشاره نمود. دیدگاه 
هاي گوناگون از  یکی از مباحثی است که امروزه در عرصه

شناسی،  شناسی و سیاست، روان جمله ادبیات، هنر، جامعه
اي را ایجاد  ت گستردهاقتصاد و فلسفه وارد شده و تحوال

تحول در خصوص ماهیت دانش،  ز جمله،نموده است. ا
شناسی  باشد. تحوالت معرفت حقیقت و معرفت می

پساساختارگرایی بر اصول و نظریات متفاوتی از جمله 
هاي روانکاوانه  شکنی ژاك دریدا و روالن بارت، نظریه شالوده

یونگی ژاك الکان، ژولیا کریستوا، نقد و  فروید و پسا پسا
روانی ژل دلوز و  –مفاهیم زبانی  –هاي تاریخی فوکو  پالش

بی فرهنگی اد –فلیکس گوتاري و آثار فلسفی سیاسی 
یار و دیگر رتار و ژان بودوینویسندگانی چون ژان فرانسوا ل

زاده،  (ایمان .نویسندگان مکتب پساساختارگرایی بنا شده بود
اي از  شاخه عنوان بهپساساختارگرایی  ) مکتب1387
هاي مکتب ساختارگرایی در  نهادن داعیه کنار مدرنسیم با پست

نفی هرگونه  جامعیت و قطعیت، خصوص عینیت،
 بر کثرت، شمول، مفاهیم یکدست و جهان ها و فراروایت

که  ورزد می تأکیدفردیت و پراکندگی مفاهیمی  چندگانگی،
هاي  ها و دوگانگی تقابل ها، بندي باعث حذف قطب نهایتاً

مسلم ایجاد شده از سوي مکتب ساختارگرایان  ثابت و
هاي فلسفی  شود و در نتیجه راه را براي ظهور ایده می

فکري مهم،  يها تفاوتبا وجود  متفاوتی فراهم ساخت که
فراوانی با یکدیگر دارند از جمله این هاي زیربنایی  اشتراك
و  مفاهیمی از قبیل نسبی بودن حقیقتها تمرکز بر  اشتراك

اندیشی (باید به هر  عدم وجود هر گونه واقعیت نهایی، شک
بی و درست چیز شک کرد و هیچ چیز را نباید به تمامی و قال
ها، قومیت،  پذیرفت) و تکثرگرایی (به چندگانگی فرهنگ

فرامهینی فراهانی، (دارند.  تأکیدنژاد، جنسیت و حتی فرد 
مرتبط بودن حقیقت با گفتمان، نفی سوژه انسانی  )،1383

هاي زبانی در ساخت  منشا آگاهی، نقش بازي عنوان به

هاي مهم مکتب  غیره است. اما یکی از ایده حقیقت و
هاي مختلفی چون  بسزایی در حوزه تأثیرپساساختارگرایی که 

ایده  معماري و تعلیم و تربیت نهاده، هنر، ادبیات، فلسفه،
ساختارشکنی ژاك دریدا است، در ابتدا مروري اجمالی بر 

رویکرد  عنوان بهشناسی رویکرد پساساختارگرایی  معرفت
شود و سپس این ایده و  ی ایده ساختارشکنی دریدا میزیربنای

محور  عنوان بههاي ضمنی آن در آموزش مجازي  پیامدهاي
  .گردد اصلی مقاله بررسی می

  شناسی پساساختارگرایان معرفت
مدرنی  هاي پست آموزه تأثیرپساساختارگرایان تحت 

گویند و به نفی  جاي حقیقت بیشتر از سازه سخن می هب
) واحد و جهان شمول 1387(سجادي و دشتی، حقیقت 

 ،ها اعتقاد دارند مدرنیست که پست گونه همانزیرا  پردازند، می
براي فهم و ادراك  اي  دیگر عقل و تجربه که به عنوان وسیله

محدودیتی  عنوان بهحال  ،رفت نسان دوران مدرن به شمار میا
قع این نماید. در وا براي فهم انسان دوران پسامدرن عمل می

 تفکر ناشی از نفی اومانیسمی است که همواره مقدم بر
مناسبات اجتماعی بوده و به مثابه منبع شناخت و مکانی که 

، به عقیده ریزد خیزد فرو می اره از آن برمیحقیقت همو
سوژه نه یک هستی ثابت و برتر که محصول نیروها و  ،لیوتار
) بنابراین 1993 سیاسی است (لیوتار، هاي اجتماعی و بازي

با رد جایگاه آدمی در مقام سوژه یا عامل گرایان پساساختار
تواند  نمیآورد آدمی معرفت همچون دست سایی معترفندناش

چون    چرا که انسان با دخالت مقولهبازنمایی واقعیت باشد 
شود و به  ناخودآگاه و زبان از طریق زبان بیان و تعریف می

یله اندیشیدن باشد و محتویات جاي اینکه زبان ابزار و وس
 .شود فکار انسانی حاکم میذهن را منتقل نماید بر اندیشه و ا

هاي  نتیجه زبان به عنوان حاکم اندیشه ) در1380میران، (ض
اي براي  نماید و تنها وسیله انسان مزلتی برابر با عقل پیدا می

حد که، این گفته دریدا که  بدین )1375 ارتباط نیست (باقري،
) 1380 ،ترجمه یزدانجو (مایکل پین، حقیقت در زبان است
نماید و دیگر واقعیتی خارج از بستر زبان  جایگاه ویژه پیدا می

زبان امري از سوي دیگر از آنجایی که خود  وجود ندارد.
تاریخی، فرهنگی و تفسیریذیر است، بنابراین حقیقیت و 
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در بطن  معرفت در ارتباط با فرهنگ و اجتماع و به عبارتی
) در 1387 دشتی، (سجادي و .گیرد هاي زبانی شکل می بازي

نتیجه دانش و معرفت نیز تفسیري وابسته به اوضاع و شرایط 
انسان نیز در کنار سایر  است، پذیر زمانی، مکانی و تغییر

امکان شناخت،  و گیرد می هاي زبانی قرار عناصر متن و بازي
پذیر از بین  شناختحقیقت مفروض و  کشف معرفت و

ها نیست  رود. در این رهگذر معنا نیز تابع کلمات و واژه می
بلکه معنا  ،که بتوان داللت قطعی براي آن وجود داشته باشد

متنی است. در نتیجه   نیز حاصل روابط بین متون یا بین
همچنین معنا و مفهوم متن از  تواند متنوع و متفاوت باشد. می

 حتی متناسب با وضعیت یک دیگر و  دهاي به خوانن خواننده
 (دریابندي، .کند ر مییهاي مختلف تغی خواننده در زمان

و یکسان  پس در نتیجه حقیقت و معرفت امري واحد )1374
راه را بر  تالش براي یک معناي ثابت، براي همگان نیست و

 بندد. هاي متفاوت می تفاسیر مختلف از دیدگاه ه نظرات وائار
بر  تأکیدبا  شناسی پساساختارگرایی معرفتبدین ترتیب 

سم و ضمن رد یمدرن گرایی پست هاي نسبیت اندیشه
هاي کالن، نفی عقل در مقام ابزار شناخت حقیقی و  روایت

اي  سوژه عقالنی، نفی حقیقت قابل کشف، معرفت را سازه
هاي زبانی و کشف معرفت را  اجتماعی و محصول عبارت
 .داند بخشیدن به سلطه مدعیان میدستاویزي براي مشروعیت 

   )1998ویتار، ل(
  ساختارشکنی

از مفاهیم کلیدي و رایج پساساختارگرایی  یکی
که هارلند در تعریف   طوري به  ساختارشکنی است.

اي از  کند پساساختارگرایی شیوه پساساختارگرایی بیان می
اندیشیدن و سبکی از فلسفیدن و نوعی از نوشتار است که 

با  )2003(پیتزز،  .ورزد به ساختارشکنی اهتمام می نهایتاً
عنایت به اینکه محور پساساختارگرایان بر محور زبان است 

هاي  از چهره) ژاك دریدا نیز به عنوان یکی 1930 (دریدا،
مکتب ساختارشکنی، ایده فلسفی پساساختارگرایی و  معروف

نظریۀ نماید. او با نقد  ریزي می خود را بر همین محوري پایه
 سوسور، رابطۀ یک به یک میان دال (واژه) و مدلول

 .ندارد» مدلول«زیرا دریدا اعتقادي به  کند، (مصداق) را رد می

از نظر او مدلول صرفاً توهم یا خیالی باطل بیش نیست. در 
نظریه زبانی او حرکت از دال به مدلول نیست بلکه حرکت از 

در حال » هاي دال«را  »داللت«است در واقع او » دال«به » دال«
مدلول هرگز در خود  که گوید داند، دریدا به ما می حرکت می

و براي خود در حضوري کافی و بسنده که تنها به خود 
بر طبق قاعده هر مفهومی در  اساساً .وجود ندارد ،ارجاع دهد

زنجیره و یا در نظامی حک شده است و درون آن نظام به 
در  )1996 (دریدا، .دهد اع میدیگري و به مفاهیم دیگر ارج

اي را  نتیجه معنا محصور نیست. به همین منوال وقتی واژه
زیرا آن معنا  ،آید کنیم بین آن دو اختالف پیش می معنی می

کند  دیگر آن واژه نیست. اصطالح آن این است معنی فرق می
شود. (دریدا به نقل از  ) میDifferenceو مختلف (

شان با  ها از طریق رابطه ین چون واژه) بنابرا1380 یزدانجو،
شوند و از آنجایی که زبان  ن نمییمرجعشان و مصداقشان تعی
ها محصول روابط  ه معناي واژ ،کند بر مبناي تمایز عمل می

شود و  اب نمیبدین ترتیب معنی هرگز ن، تمایزي زبان است
ها معنی  تمایزي زبان است که به واژه این از طریق فرایند

یابد. دریدا در توضیح این نکته  دهد و هرگز خاتمه نمی می
رسند نه تنها به این دلیل  ها هرگز به ثبات نمی گوید واژه می

و اند  هستند وابسته ها آنل از خود اي که درست قب که به واژه
اي گیرند بلکه همچنین معن بخشی از معنایشان را از آن می

آید، دگرگون  واسطه آنچه همواره در پی آن می هب ها آن
شود پس معنا حاصل تمایز است. در واقع روابط یک  می

هایی که به دنبال آن  ها و واژه نشانه و واژه با دیگر واژه
معنا ممکن  شرط تولید معناست، که بدون آن روابط، ،آید می

شود  بب میبنابراین همین امر س )1382 (ویلیم برتنز، نیست
معنا پیوسته به تاخیر یا به تعویق بیفتد یا متفاوت شود. در 

پساساختارگرایان در قطعیت و ثبات مدلول نهایی نتیجه 
هر دالی نه به یک مدلول خاص  ها آناز نظر  .تردید دارند

اي  شود که آن نیز به زنجیره بلکه به دالی دیگر ارجاع داده می
هاي  از این رو نشانه ،شود هاي دیگر مربوط می دیگر از دال

خیر أهمواره معنا را به ت ،معنایی ثابت زبانی به جاي ایجاد
  )1378(شمیسا،  .اندازند می
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عناي یک کلمه تنها ناشی م چه گفته شد اوالً با توجه به آن
از تفاوتش با دیگر کلمات است. زیرا معنی از طریق ارتباط 

آید و فرایند معناسازي  یک کلمه با کلمه دیگر به دست می
تعیین معنی  ها، ثانیاً ها و تفاوت یعنی بیرون کشیدن این فرق

پایان است و پیدا کردن تفسیر نهایی  یک فرایند الیتناهی و بی
هاي  ر نیست زیرا هر متن نشانگر تنوع و تفاوتو کامل میس

معنایی است و چیزي ثابت نیست؛ به همین خاطر، تحلیل 
ممکن است. چون از  متن به صورت مسلم و قطعی غیر

اند و هیچ چیز  دیدگاه دریدا همه معانی متنی و بین متنی
از طریق  رو معنا به هیچ به عبارتی، خارج از متن وجود ندارد.

هیچ چیز که  آید، عالم خارج از زبان به وجود نمینسبت با 
تعبیر دیگر این فکر این است که معنا  ضامن معنا باشد نیست.

بلکه در جاي دیگري است، معناي  هیچ وقت حاضر نیست،
معنا  هاي دیگر است، یک واژه بسته به نسبت آن واژه با واژه

ناخت نه در نسبت بین واژه وموضوع ش ها قراردارد، بین واژه
شود یک متن نیز  به همان ترتیبی که معنا متفاوت میآن. 
داشته باشد. در این  مؤلفتواند به اندازه مخاطبان مفسر و  می

هاي اساسی  مؤلفهکه ما شاهد یکی از حالت است 
سازي حقیقت هستیم. زیرا بر این  مدرنیسم یعنی فردي پست

، اساس حقیقت، منتشر، متکثر، در سیالن دایمی، نسبی
  و دیدگاه است.  ناپذیر، تابع قراداد مشروط دسترس

دریدا با این نوع نگاه و الهام از افکار نیچه، طرح نظریه 
کند حقیقتی  کند و بیان می ها را مطرح می ن معنایعدم تعی

هاي خود ما وجود ندارد.  ها، رویکردها و تاویل وراي دیدگاه
حقیقت و ي راتوان متن را دا به همین دلیل است که نمی

ها، پیوسته  معناي واحدي دانست و با توجه به نظام نشانه
 (احمدي، .از متن ارائه نمود قرائت و معناي جدید و متفاوتی

دریدا  ،ها بعدي از واژه به دلیل عدم وجود معنایی تک )1381
ساختارشکنی را به منزلۀ راهی براي آشکار ساختن تعبیرهاي 

دارد که متن به  اظهار می کند و چندگانه از متون مطرح می
طور طبیعی داراي ابهام و کژتابی است؛ به همین خاطر 

  رسیدن به معناي نهایی و کامل آن امري غیرممکن است.
به نظر دریدا، با رد مدلول نهایی انسان به نقطۀ پایانی 

رسد بلکه اطمینان به تکثر معنا و تفسیر در  تعبیر یک متن نمی

یکی از نتایج  این .شود امکان میتحلیل متن تبدیل به یک 
که تفاسیر رقیب زیادي ممکن است  ارشکنی استساخت

ولی هیچ راه غیر تفسیري که اعتبار  وجود داشته باشند،
در  )1382 (احمدي، .تفاسیر رقیب را بیان کند وجود ندارد

اثر و خنثی کردن و یا ویران  ساختارشکنی یعنی بی واقع،
 متنی که ساختارش شکسته شده، کردن داللت معنایی است.

یعنی متنی که دیگر طرح غالبی و بنیاد خاصی نداشته باشد 
در نتیجه متن  ،شکار شودآشود وجوه دیگر آن متن  باعث می

شود. اما اینکه تعریف ساختارشکنی چیست  چندساحتی می
ارائه تعریف جامعی از ساختارشکنی  که دریدا معتقد است

توان آن را به عنوان ویرانی و یا  نمیکاري بس دشوار است و 
 روش جدیدي براي خواندن متن در نظرگرفت. در

ها از  ساختارشکنی از یک سو مطالعه با دقت و ریزبینانه متن
ها  به این امر که متنو از سوي دیگر توجه  ها آنداخل خود 

 .دهند مورد توجه است خود را واژگون جلوه میچگونه 
شود ساختارشکنی روشی  حساس میگاهی ا )1976 (دریدا،

است که پساختارگرایان براي تحلیل و نقد یک وضعیت 
گوید ساختارشکنی  می اما خود دریدا ،گیرند کار می هب موجود

یک روش و یا شیوه نیست زیرا در این صورت مسیر معین و 
 کند. گاهی ساختارشکنی با نقد، مشخص را براي ما ترسیم می

شود. اما ساختارشکنی به  شتباه گرفته میمدل، یا شیوه تحلیل ا
شناسی فرو  گرامري، و حتی یک مدل معنی یک مدل زبانی،

 براین به معناي نقد و تحلیل نیز نیست، شود. عالوه کاسته نمی
گیري، تشخیص، قضاوت و انتخاب  زیرا نقد مستلزم تصمیم

  بین چند گزینه است. 
بلکه یک ساختارشکنی، تخریب یا ویرانگري نیز نیست 

رو کردن و و  پرسشگري در معناي تحقیق، اکتشاف، زیر
به معناي تالش براي  ،سازي همه مفروضات است مرور
او  )1995 (ایجی، .سازي نه به معناي ویرانگري آگاه

شکنی را نوعی خوانش متن با هدف مرکززدایی از آن  ساخت
هایی از قبیل خود، مرد، گفتار، و حضور که  دانست. مرکز می

در طول تاریخ فلسفه و ادبیات در تقابل مفاهیمی به حاشیه 
 غامی،(ضر .گیرند اي چون دیگري، زن و نوشتار قرار می رفته

فیلسوفان  در طول تاریخ فلسفه غربنظر دریدا، ) از 1388
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در این راه  اند و حقیقت بوده ابی بههمواره در جستجوي دستی
ها  با بیان این دوگانگی ها آن .اند ها روي آورده به این دوگانگی

کل بنابراین  ،کوشند برتري یکی بر دیگري را نشان دهند می
هاي متافیزیکی خاص استوار  سنت فلسفی غرب بر شالوده

  بوده است. در واقع دریدا با ترفند ساختارشکنی در پی به
اي  بنابراین ساختارشکنی گونهگرفتن آن شالوده برآمد.  پرسش

هایی  نی با مرکززدایی از آن و یافتن جنبهبازخوانی هر گونه مت
از موضوع است که در طول تاریخ نادیده انگاشته شده 

درواقع ساختارشکنی مستلزم به کنار رفتن  )1387 زاده، (نقیب
بر  تأکیدجسته و رکزیت عنصرهاي برهر گونه بنیاد و م

باشد. در  اي می و حاشیه هعنصرهاي سرکوب شد
هاي دوتایی و  ساختارشکنی هدف این است که از تقابل

، خود ، سیاه و سفیداي (از قبیل زن و مرد، نخبه و عوام مرتبه
بر خالف بنابراین اجتناب نمود.  و دیگري، گفتار و نوشتار)

شکنی در معنی ویران آید ساختار می بر آنچه در نگاه نخست
ناي نهایی متن نیست، بلکه تولید معنی کردن متن یا کشف مع

از طریق درگیري با نیروي داللتی متن است تا مانع غلبه 
 پور، (تقی .هاي دیگر شود اي از داللت بر شیوه آشکار شیوه

در ساختارشکنی عبارت  تأکیدنتیجه اصول مورد  در )1381
ها در ساختارها، افشاي برتري یکی  یافتن دوگانگی است از،
هاي دوگانه، نفی برتري قطب حاکم، فراهم  قطباز دو 

 باقري، (خلیلی و .اي براي طرح قطب مغلوب نمودن زمینه
توان آن را  کند، می طور که پیترز هم مطرح می ) همان1389

که  )2000 (پیترز، .به مفهوم پرسشگري افراطی تعریف کرد
ها و معناي چندگانه  نتیجه آن امکان تکثر معنا، وجود تفسیر

 اي باشد. هاي دوتایی و مرتبه ز متن و برهم زدن تقابلا

تواند  در واقع ساختارشکنی می ،با توجه موارد گفته شده
هاي ضمنی چون پرسشگري؛ امکان وجود معانی  با برداشت

روایت/ محتوا و آشکارسازي موارد  متعدد از قرائت یک متن/
بر نوشتار در مقابل  تأکید(نوشتار) و  اي چون به حاشیه رفته

گفتار باشد قرابت داشته باشد. اما آنچه حائز اهمیت این 
است که، چگونه مفاهیم کلیدي مطرح شده در ساختارشکنی 

تواند با آموزش مجازي به عنوان نسل حاضر آموزش از  می

راه دور پیوند داشته باشد. در ادامه بحث به ارتباط این سه 
  شود. ته میمفهوم با آموزش مجازي پرداخ

  پرسشگري و تعامل با خویشتن 
چنانچه ساختارشکنی به معناي پرسشگري در معناي 

رو کردن موردسازي همه مفروضات و  تحقیق، اکتشاف، زیر
پس همواره  ،سازي و نه ویرانگري تعریف شود با هدف آگاه

در بطن  :ستا نتایج اصلی اینگونه پرسشگري این زیکی ا
ناپذیر  قعی الزامی و اجتنابساختارشکنی طرح پرسش وا

در  آید،  می دریدا بر که از نظریات گونه هماناست. زیرا 
پردازد  اي به قرائت یک متن می خواننده به گونه ساختارشکنی

زیرا خواننده با رد  که وجود کثرت معنا امري بدیهی است،
میل به آن دارد که  ،از هر گونه تعصب اثر و جدا مؤلفنیت 

آیا ممکن است معناي متن چیز دیگري باشد. در واقع با 
انسداد معناي  هاي معین خویش راه را بر تزلزل در تفسیر

که  نیز اذعان دارد در حالی )1976بندد. گادامر ( متون می
  تشریح و توضیح یک مطلب به منزله تصدیق آن مطلب است. 

آن موضوع است، و  پرسش در واقع به معناي تشکیک در
گونه  آن سازد، موضوع اصالً اجه میبا این امکان موما را 

کنیم و امکان مرگ موضوعی را نمایان  نباشد که ما فکر می
امر مستلزم گشودگی به  این سازد که ما با آن آشنا هستیم. می

مورد انتظار  هایی است که الزاماً سوي موضوع و طلب پاسخ
فرد نیست. پرسشگري به وسیله فرایند تعویق داوري (یا 

ها) یا فروتنی فرد (اذعان به اینکه  داوري معوق گذاشتن پیش
و همواره  شود هایم کامل نیست) انجام می دانم و دانسته نمی

عبارت  هکند. ب محتواي جدیدي را خلق می پرسشبا طرح 
مستمر با ذهن  طور بهننده خوا ،دیگر در این فرایند دیالیتکی

خود چالش دارد. چالشی که در نهایت به داوري خواننده از 
گردد. حال با توجه به آنچه گفته شد، این  متن منجر می

از  تواند شود که آموزش مجازي چگونه می مطرح می پرسش
نظر ساختارشکنی به آموزش مجازي  مفهوم پرسشگري مد

  نگاه کند.
که  توان دریافت آموزش مجازي میبا نگاهی به ادبیات 

هاي  امروزه تعامل، یک جزء مرکزي و جالب توجه از محیط
یادگیري و عامل فعل و انفعال براي رشد اجتماعات یادگیري 
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از زمان  )2008 ،، به نقل از رود2002(اسوان،  .پیشرفته است
محوري تعامل به - محوري به یادگیرنده تغییر دیدگاه معلم

هاي یادگیري مورد  عناصر اساسی کیفیت محیط عنوان یکی از
جان دیویی (گریسون  )2002 ،(پیکیانو توجه قرار گرفته است

گیري مفهوم تعامل در مورد آموزش  کار به) 2003 اندرسون، و
مبتنی بر فعالیت، تجربه آموزشی را به عنوان تعاملی که بین 

 ،دهد میآنچه در آن لحظه محیط اطراف او را تشکیل  فرد و
کند و بر اهمیت تعامل با عوامل انسانی و  توصیف می

دارد.  تأکیددهند،  غیرانسانی مختلف که محیط را تشکیل می
کننده در فرآیند آموزشی  از نظر دیویی تعامل، عنصر تبیین

روح  دهد که دانشجویان اطالعات بی است و هنگامی روي می
به  ه و آن رادریافت شده از دیگران را تغییر ساختار داد

از  دانشی کاربردي و داراي ارزش شخصی تبدیل نمایند.
گیرد و معرفت ساخته  ها صورت می تبادل ایده ،طریق تعامل
در واقع افراد دانش خود را به وسیله  شود. و تثبیت می

هاي  دانش باتجربه دار کردن اطالعات جدید و تلفیق این معنی
 ،به نقل از هاتوي ؛2007 ،(پیلیتر و همکاران .سازند قبلی می

) نیز 2005به نقل از تورموند  2002همچنین کنی ( )2009
رتباطات، کند تعامل داراي ابعادي است که شامل ا بیان می

 است. و از دیدگاه واگنر (رود،مشارکت و یادگیري فعال 
) تعامل موجب افزایش مشارکت، توسعه ارتباطات و 2008

تنظیمی  ي ذهنی، خوددریافت بازخورد، بسط و نگهدار
یادگیرنده، افزایش انگیزه و فهم مذاکرات و جستجو در 

  شود. هاي یاددهی و یادگیري می محیط
هاي الکترونیکی تعامل از راه استفاده از  در محیط

(الوي  .افتد زمان اتفاق می هم زمان و غیر ابزارهاي ارتباطی هم
تعامالتی  )2009 ،به نقل از دیویدسون شیورا ؛2008 ،نیولین

و یهاي متفاوت و از طریق وید که در زمان مشابه از مکان
شود، ارتباط  کنفرانس، چت و کنفرانس شنیداري انجام می

هاي  تعامالتی که در زمان متفاوت، از مکان زمان نام دارند. هم
ارتباط  ،شود الکترونیک انجام می گوناگون و از طریق پست

بر اساس نظر  سوي دیگراز  شود. زمان خوانده می هم غیر
) انواع تعامل شامل (یادگیرنده 2003اندرسون و گریسون (

با یادگیرنده، استاد با یادگیرنده، استاد با استاد، استاد با محتوا، 
  باشد.  یادگیرنده بامحتوا، محتوا با محتوا) می

زمان،  ناهم زمان و هاي هم ارتباطتعامالت از طریق 
الکترونیکی،  پسندي مانند: پستبرابزارهاي کارها و  يفنآور
  هاي دیداري و شنیداري از راه هاي گفتگو و گردهمایی محیط

  دور امکانپذیر است.
 ،تعامل مذکور ،هاي مختلف مل در کلیه شکلأبا دقت و ت
با دو دسته از توان دریافت به طور کلی ما  به سادگی می

اولین هاي مبتنی بر وب مواجه هستیم.  تعامالت در محیط
دسته، انواع تعامالتی است که حداقل بین دو عامل (انسانی و 

یادگیرنده و  - گیرد مانند تعامل استاد  غیرانسانی) صورت می
محتوا و دومین دسته که در ادبیات  -یا تعامل بین محتوا 

تعامالتی است که  ،شود آموزش مجازي کمتر به آن اشاره می
عامل، تعامل یادگیرنده با تنها مبتنی بر یک عامل است. این ت

به وسیله سو و  که . این نوع از تعاملشود خویشتن نامیده می
بازتاب تفکر یادگیرنده بر محتوا، فرایند  ،بونک تعریف شده

در واقع  )1989( .یادگیري و فهم جدیدش از محتوا است
تعامل یادگیرنده با خویشتن بر اهمیت صحبت کردن با خود 

به ویژه زمانی که یادگیرنده با محتوا درگیر  ،کند می تأکید
شود. بنابراین فرایند ترکیب و تعامل از طرف یادگیرنده به  می

طور واقعی روند تعامل یادگیرنده با خود است. اهمیت تفکر 
توسط بسیاري به عنوان ابزاري براي افزایش تفکر مستقل، 

قل (به ن .هدایت خود و تعدیل و تنظیم خود بیان شده است
 ،تعامل یادگیرنده با خویشتنبر این اساس  )2006 ،از سو

متضمن فرایند دیالیتکی است که در آن صحبت کردن با خود 
از  در ساختارشکنی به شکل پرسش از خویش) ویژه ه(ب

اي برخوردار است. در نتیجه این تعامل که  جایگاه ویژه
ریزي شده است، خواننده  براساس تفکر و تحلیل پایه

هاي مرکزي مطرح  ارچوب مفهومی خود را نه بر بنیاد سازهچ
خود ذهن  اثر بلکه بر بنیاد موارد احتمالی مؤلفشده توسط 

هاي چندگانه از متن/  باعث تاویل و نهایتاً نماید ریزي می پایه
پرسشگري مورد نظر دریدا شود. بنابراین از این نظر  وا میمحت

است. زیرا یادگیرنده  خود به نوعی متضمن تعامل با خویشتن
بر اساس تامل به تحلیل متن مبادرت نموده و فرایند یاددهی 
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دهد. فرایندي  یادگیري را به سوي فرایند دیالیتکی سوق می –
که درآن یاددهنده قصد ندارد هیچگونه معناي ضمنی و یا 

ه هر فرد بلک/متن را به یادگیرنده القا کند  تلویحی از محتوا
خود دوباره به بازبینی متن/محتوا   ،تهفارغ از هر دانس

شکاکیت یادگیرنده   بردارنده . این نوع از تعامل درپردازد می
ها و حرکت به  ها و دانسته نسبت به موضوع و تزلزل در بنیان

سوي کسب دانش شخصی توسط خود اوست. در واقع این 
 ،چالش دیالیتکی همواره متضمن یادگیري فعال است

 تعامل با خود) نیز اذعان دارد 1995( هولمبرگطور که  همان
(به نقل از  .براي بهبود نتایج یادگیري اهمیت اساسی دارد

آوردن  زیرا یادگیري فعال یعنی فراهم )2006 سو،
دار گفتگو  هایی براي یادگیرندگان تا به طور معنی فرصت

کنند، گوش دهند، یادداشت بردارند و به محتوا، عقاید، 
 .العمل نشان دهند هاي خود عکس لواپسیموضوعات و د
در این  )2005اینک  به نقل از وایلی، ؛1993 (مایرز و جونز،

معلمان و اي است که  میان سهم آموزش مجازي به گونه
یادگیرندگان فرصت بسط مفهوم و آگاهی فراسطحی را 

یابند و این ناشی از اعمال ارتباطی است که متضمن  می
کنندگان  تأمل مداوم مشارکت خود ووسعت ذهن، نظارت بر 

آموزش مجازي  ،شود که مشاهده می طور همانبنابراین  است.
ساز انواع تعامالت  نیز به عنوان فضایی که قادر است زمینه

کننده فضایی است که در آن  گردد، همواره حمایت
محققانه رشد و عقاید روشنگرانه مورد تشویق و  هاي پرسش

و فرد با قرار گرفتن در تعامالت  گیرند حمایت قرار می
مباحثه، همکاري، تبادل مشارکتی، یادگیري فرد  :مرسوم مانند

اي یادگیري، مکالمه، کار  با فرد، وابستگی متقابل شبکه
اي از  ، داراي گستره)2009 ،(بلد گروهی، نظارت و بررسی

ي بنظر مند و منسجم ضرور شود که براي تفکر نظام دانش می
یادآوري این  ،ز اهمیت استیباز آنچه حا رسند. اما می

ساز حضور  تعامالت صرفا زمینهاین موضوع است که 
فرایند یادگیري،   کننده اجتماعی به عنوان عامل تسهیل

شوند و تحقق رسالت آموزش مجازي عالوه بر  محسوب می
ایجاد حضور اجتماعی ایجاد حضور شناختی به عنوان شرط 

د. این حضور شناختی مستلزم باش اساسی یادگیري نیز می

هاي مفهومی است  برخورداري از بصیرت و تولید بازنمایی
در  )2006 اندرسون، (گریسون و .که ریشه در تفکر دارد

ملی مورد أتواند دربرگیرنده تفکر ت اختی میواقع حضور شن
نظر دیویی و تعامل مستمر با خویشتن از نوع دریدایی باشد. 

اگیر آزادي شناختی و کنترل و  کی به فرزیرا یادگیري الکترونی
و شخصی (فکري)  (مشارکتی) همچنین تلفیق دنیاي عمومی

 )1383 ترجمه عطاران، ؛2003 (گریسون و اندرسون، دهد می
گونه برداشت نمود که دنیاي عمومی  توان این به عبارتی می

(مشارکتی) براساس انواع تعامالتی که یادگیرنده با دیگري 
ولی دنیاي  ،گیرد دارد شکل می غیرانسانی) و (چه انسانی

مبناي تعامل مستمر یادگیرنده با خویشتن  بر (فکري) شخصی
شود. یادگیري الکترونیکی نیز تمایل آشکاري براي  ایجاد می

ایجاد تعادل بین تفکر و گفتگو با دیگران دارد. بدین ترتیب 
ت است که تعامل با خویشتن از ارزش برابر با سایر تعامال

  گردد.  برخوردار می
این نوع تعامل  ،کلی بر اساس آنچه گفته شد طور به

هاي دیالیتکی  زمانی مطرح است که یادگیرنده ضمن صحبت
با خویشتن به پاالیش مدام متن/محتوا پرداخته، به عنوان 

صریح  يفردي مستقل درصدد شکستن بنیادها و ساختارها
محتوا و به بازبینی و روایت مجدد متنی/محتوایی  متن/
اثر  مؤلفپردازد که خود آن را ساخته و پرداخته است نه  می

هاي  عامالت تعبیه شده در برنامهگونه که اشاره شد، ت و همان
هاي یادگیري مناسبی براي  درسی مبتنی بر وب، فرصت

کسب دانش، افزایش قدرت شناخت و تحلیل را فراهم 
از زاویه ذهن یادگیرنده به موضوع  اي که  به گونهکند  می

یابد  شود و ساخت شناختی او تغییر می مورد پرسش نگاه می
گردد تا پرسشگري دریداي ترویج و  و فرصتی فراهم می

  تشکیک درباره محتوا و متن تشدید شود.
معانی متفاوت از قرائت یک متن و امکانات    وجود
  فرامتن

شکنی را نوعی  اك دریدا ساختژ طور که گفته شد همان
داند. در واقع دریدا به دو نوع خواندن معتقد  می» خواندن«

است. خواندن به شیوه کالسیک که به درك معناي ظاهري اثر 
شکنانه که ما را به معناي  انجامد و خواندن به شیوه ساخت می



  93بهار  م،چهارشماره  سال اول،، در یادگیري آموزشگاهی  پژوهشفصلنامه   62

یادگیري آموزشگاهیپژوهش در    
چهارم سال اول/ شماره  

Vol .1- No.4 / Spring 2014 

 

رساند. و از این دیدگاه خواندن نوعی تأویل  پنهان اثر می
است. در حوزه هرمنوتیک هر معنایی نسبی است.  هرمنوتیک

معناي یگانه و تغییرناپذیر وجود ندارد. و هر متن برحسب 
کدام معناي  هاي متفاوت معانی گوناگون دارد که هیچ خوانش

وجهی  متن چند ساختار حاکم بر زیرا .نهایی و قطعی نیستند
هاي متفاوت  بعدي بودن متن باعث خوانش است و این چند

خوانش متن  .شود متن می هاي گوناگون از پی آن تأویل درو 
شود. خوانش متن به  تنها محدود به دریافت پیام متن نمی

معناي توانایی رمزگشایی و رمزخوانی از جانب خواننده 
شکنی این  یک معناي ضمنی دیگر ساختاربنابراین  .است

محتوا همواره امکان طرح  است در صورت قرائت متن/
تفاوت و متعددي وجود دارد. در این صورت معانی م

توانند محتواي  یاددهنده و یادگیرنده به کمک یکدیگر می
ها، اصول و ساختار  فرض آموزشی را تجزیه تحلیل، پیش

فرض شده و نشده را تعیین و به جاي پذیرش قطعی متون و 
ها بپردازند. در نتیجه  فرض محتوا به تفسیر و بازبینی پیش

تواند معانی متفاوت و متعددي از قرائت یک  یز مییادگیرنده ن
این معانی داراي رابطه  متن و محتوا داشته باشد که لزوماً

 .کدام بر دیگري برتري ندارد سلسله مراتبی نیستند و هیچ
در  تأکیدیکی از اصول مورد  از سوي دیگر )1389(بهشتی، 

یادگیرنده نیز  هک گرایی این است هاي یادگیري ساختن نظریه
 تواند در فرایند یادگیري از متون و محتواي آموزشی می

هاي چندگانه داشته باشند، زیرا براساس باور  تفسیر
یا عدم وجود واقعیت عینی،  رغم وجود گرایان علی سازنده

خود  افراد براي دستیابی به معناي تجارب خود، واقعیت را
) بنابراین امکان 1385 (فردانش، کنند سازند و بازسازي می می

 از قرائت یک متن امري بدیهی هاي متفاوت وجود تفسیر
است، ولی آموزش مجازي با کاربرد امکانات فرامتن چگونه 

هاي  ویلأیده دریدا را مبنی بر جایگزینی تتواند عق می
بعدي و مسلط بر متن  هاي تک چندگانه و شخصی با برداشت

  را ترویج نماید؟
ها و  ظرفیت از گیري گر بهرهمجازي بیان آموزش

یادگیري است که باعث  –هاي وب در فرایند یاددهی توانایی
هاي تدریس و یادگیري در معرض حجم  شود زمینه می

اي از اطالعات قرار گیرد. همین امر وجود یک  گسترده
برداشت و انتقال آن از یاددهنده به یادگیرنده را به مخاطره 

قابلیت دسترسی آسان باعث  ن وبود اندازد. چرا که باز می
هاي  کار و افرادي که دیدگاه هاي محافظه شود تا نیروي می
ها و عقاید متفاوت آشنا شوند  نظر دارند با دیدگاه تنگ

) مواجهه افراد به اطالعات 2003 (گریسون و اندرسون،
شود که  اي در خصوص یک متن و محتوا باعث می گسترده

ندگانه از یک موضوع براي امکان مکاشفه و تفسیرهاي چ
و تفسیر چندگانه جایگزین تفسیرهاي  یادگیرنده میسر گردد

یکی از منابعی که همواره ممکن است  گردد. بعدي می تک
هاي گوناگون  پی آن تأویل هاي متفاوت و در خوانشباعث 

از ها است. زیرا  رسانه متن و فرا فرا متن شود، امکانات از
توان از یک متن به متن  می کاربرطریق پیوندهاي فرامتنی 

تواند از اطالعات  اي می از طریق پیوندهاي فرارسانه دیگر و
هاي مختلفی از  به برداشت هاي مختلف استفاده کند. به شکل

  توان اشاره نمود:  این اصطالح می
مورد توجه  1960متن ابتدا توسط نلسون در سال  فرا  واژه

حیطی پویا و فعال است که م ،قرار گرفت. از نظر او فرامتن
دهد تا فرایند کسب اطالعات و سازماندهی  به کاربر اجازه می

مطالب مختلف را آن را بهبود بخشد و بتواند لحظه به لحظه 
 ؛1990 ،(نیلسون تعریف شده به دست آورد  فراتر از محدوده

) فرامتن به متنی مبتنی بر کامپیوتر 1388 به نقل از رحیمی،
اند بلکه  خطی سازماندهی نشده صورت بهشود که  گفته می

لینک  اي از طریق صفحاتی مرتبط با هم شاخه صورت به
دهد براساس نیاز  واقع فرامتن به یادگیرنده اجازه می دارند. در

شناختی خود تصمیم بگیرد و درك خود از مطالعاتش را 
هاي خالقانه،  د، در یک فضاي فرامتن، تفسیرتنظیم نمای

  گرایانه و متکثري وجود دارد، به نحوي که امکان حذف نسبی
اي  مقوله هیچ تفسیر و دیدگاهی وجود ندارد، دانش نیز

آید.  با محیط بوجود می تعامل فرد  شخصی است که به واسطه
متن فراتر  مؤلفتواند از منظور و مقصود  متن می  خواننده

ته و به معنایی بسنده کند که خود آن را ساخته است رف
اي نیز فرامتن را  عده )1388 به نقل از رحیمی، ؛2003 (روي،

دانند که طی آن اطالعات و دانش  یک فضاي دموکراتیک می
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به نقل  ؛1992(لنهام، . شود عمومی توزیع می  گستردهدر حد 
   )1388 از رحیمی،
 شود جاي متن مطرح میه فرامتن به در عصري کاقع در و
پذیر الکترونیکی رواج  ها و متون قابل تغییر انعطاف و شبکه

کنند، بلکه شکل  یابند، تنها کاربران نیستند که تغییر می می
هاي  کارگیري گره کند. فرامتن با به خود دانش نیز تغییر می

توسط پدیدآوران و کاربران، اصول نگارش  شده ایجاد
کند  ها) نقض می  ایجاد پیوندها (لینک نگاشتی را از طریق تک

تواند دستیابی عمیقی به اجزاي متون ایجاد کند و بدین  و می
) دانش، زمان همآوران ( دهد پدید ترتیب، به کاربران امکان می

هاي دانش باشند. در  دهندگان شبکه و ایجادکنندگان و سازمان
د که در شو نتیجه رویکرد نوینی به بازیابی اطالعات ایجاد می

آن ارتباط بیشتري بین خواننده، متن و پدیدآور برقرار 
ها و فرامتن، یک  اي رسانهگردد و با ایجاد ارتباط بین چند می

گیرد که در  شده شکل می سازي مجازي و شبیه  محیط علمی
م و تصاویر از یالي اشکال متین دانش در قالب عالآن، استی
پدیدآور، دانش و کاربر رود و در عوض تعامل بین  بین می

تواند در یک فضاي اشتراکی مجازي، توسعه یابد. در  می
شبکۀ جهانی، چنین فضایی از لحاظ نظري بدون مرز است و 

هاي دانش  براي زیرمجموعۀ خود، انتخاب و تشکیل مجموعه
پذیر  را امکان وب جهانی از منابع نامحدود جهانی مانند،

یدگاه دیگر نیز امکانات از د )1996، کورنلیوس( کند. می
ارچوب مفهومی توسط یري چگ فرامتن از رویکرد شکل

 گیري و ساخته براي شکلکند زیرا  یادگیرنده حمایت می
یادگیرنده باید دانش خود را در  شدن چهارچوب مفهومی، 

این گونه  هاي غنی و منسجم سازماندهی کند، شبکه
را موجب هاي مفهومی  سازماندهی به طور سنتی خلق نقشه

). 1384 سرکارارانی، ترجمه: و دراکسلر، (حداد شده است
اکنون ابزارهاي ابرمتن، امکان بازنمایی مفهومی را براي  هم

هاي منسجم  زیرا ایجاد شبکه، یادگیرنده فراهم ساخته
گیرد بلکه از طریق سروکار  اي صورت نمی صورت لحظه به

ت، که در ابزار پذیر اس داشتن با مفاهیم و روابط جدید امکان
اي که این ابزار به یادگیرنده اجازه  فرامتن وجود دارد به گونه

هاي اطالعاتی مناسب پرداخته، با  به انتخاب پایگاهدهد  می

گرانه نسبت به اطالعات کسب شده نگاه کرده،  دیدي تحلیل
آن را تجزیه و تحلیل نموده و مفیدترین اطالعات را براي 

پس گذر از . خاص گزینش نمایند برآوردن نیاز اطالعاتی
یک متن و حرکت به سوي متن دیگر با سرعت و تحلیل 

توان استنباط کرد فضاي  بنابراین میبیشتري همراه است. 
گیري کار بهمورد نظر در آموزش مجازي فضایی است که با 

شود که قدرت تامل  ابزار شناختی همانند فرامتن باعث می
عنوان عنصر ضروري یادگیري یادگیرنده بر محتوا/متن به 

تقویت شود، زیرا در فضاي مجازي، محیطی مبتنی بر کنترل 
شود، مفاهیم قطعیت خود را از دست  خود فرد ایجاد می

دهند و یادگیرندگان به نحو فعال در تولید دانش مشارکت  می
شود که فراگیران صرفاً  سان، فضایی ایجاد می ورزند؛ بدین می

دهند؛ بلکه فعاالنه در  ها را شرح نمی تهمعانی پیشین و دانس
 )2003 (گریسون و اندرسون، .کنند خلق معانی شرکت می

بدین ترتیب آموزش مجازي با استفاده از امکانات فرامتن به 
دهد ضمن آشنایی با انواع  هر یک از یادگیرندگان اجازه می

تعامل نسبت به موضوع پرداخته منابع لینک شده با محتوا به 
منسجم  صورت بههاي متفاوت خود را از متن  ویلأو ت

سازماندهی نمایند. از طریق مذاکره بر سر معانی، تشخیص 
عناصر شده که  چالش کشیدن عقاید پذیرفتهها و به  سوتفاهم

 دار معنیهاي یادگیري عمیق و  اساسی براي حصول بازده
 ؛1998(رامزون،  .باشد یادگیري خود را کنترل نمایند می

با  این انسجام ذهنی نهایتاً )2003 ن و اندرسون،گریسو
گردد. چرا که در نوشتن یادگیرنده نظم  پذیر می نوشتن امکان

نماید که منجر به مشارکت بیشتر او در  هدفمندي را دنبال می
هاي  شود و از این طریق به چالش اجتماعات مجازي می
  دهد. شناختی خود پاسخ می

  بر نوشتار تا گفتار و ارتباطات مبتنی بر متن تأکید
تمرکز بر  ،کنییکی دیگر از مفاهیم کلیدي ساختارش

ي همچون نوشتار و ترجیح آن  ا رفته به حاشیه  ها و موارد ایده
در باب  )1981که دریدا ( طور همانبر گفتار است. زیرا 

کند: در طول  یت و حمایت از نوشتار بر گفتار بیان میحارج
به این دلیل به عنوان  گفتار صرفاً ،تاریخ ادبیات و فلسفه
ا یی ینگر تقابل دوتاابود که نمای تأکیدعنصري غالب مورد 
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غیابی است که به نوشتار منتسب بود. این غیاب به سبب عدم 
اعتبار، فرعی و همچنین خطرناك  حضور نویسنده، مرده، کم

از آن ممکن است چون احتمال هر گونه تعبیر و سواستفاده 
 پرسشاما در واقع دریدا این روند برتري را زیر  است.
نسبت به نوشتار منوط به این  برد. قائل شدن برتري گفتار می

شود، تفکراتمان را با کلمات و  می موضوع است: چون تصور
آوریم. در نتیجه آنچه هنگام  ها، به نمایش در می آن معانی

است و ما در گفتار شنویم، صداي تفکرمان  سخن گفتن می
کنیم. اما دریدا به این نکته اشاره  حضور خود را حس می

گوییم، کلمات هستند که در قالب  کند وقتی ما سخن می می
اند. در واقع تقدم زبان به افکار ما معنی  افکار ما گذاشته شده

آوریم و  بخشد. در چنین حالتی، ما به آنچه به زبان می می
یگران کنترلی نداریم. بنابراین همچنین بر نحوه درك د

آوریم را کنترل  توانیم ادعا کنیم آنچه در گفتار به زبان می نمی
آن حاضر هستیم. در واقع گفتار نیز همانند  کنیم و در می

 توان کند و نمی بافتی از معنا و درست مانند نوشتار عمل می
 در حقیقت نوشتار، تر است. ادعا کرد گفتار به حقیقت نزدیک

و گفتار مشروعیت خود را از نوشتار  آورد گفتار را پدید می
کند: چه در  همچنین دریدا مطرح می )1976 ،(دریدا .گیرد می

تواند  زبان نوشتاري و چه در زبان گفتاري، هیچ عنصري نمی
بدون ارجاع به عنصر دیگر که حاضر نیست عمل کند. این 

ر آمیختگی در تمامی عناصر وجود دارد و عص درهم
گفتارمحوري به پایان رسیده و رفته رفته نوشتار جایگاه خود 

بنابراین از نظر دریدا نوشتار  )1380 (یزدانجو، .یابد را می
بسزایی بر تفکر دارد. در واقع دریدا با روي آوردن به  تأثیر

کند که در آن هیچ اصل ثابت  نوشتار جهانی را تصویر می
شمار آید. نوشتار  هوجود ندارد که چیزي در برابر آن فرع ب

 ،متنی است که در آن هیچ مرکز و اصلی در آن وجود ندارد
 (دریدا، .دنعناصر مدام در تغییرند و زیر سلطه دیگري نیست

) اذعان دارد نوشتار نه 1988( بارتطور که  و همان )1976
اي از تولید است که سبک و زبان  یک عمل ارتباطی که گونه

 که اشاره شد از گونه همانزند. بدین ترتیب  هم پیوند می را به
نظر دریدا نوشتار یکی از مواردي است که در طول تاریخ به 
فراموشی سپرده شده است زیرا در تقابل با گفتار قرار گرفته 

اما فضاي آموزش  .اهمیت بیشتري برخوردار شده است و از
تواند بار  بر ارتباطات مبتنی بر متن می تأکیدمجازي به دلیل 

کند  تأکیدشتاري دیگر از این موضع دریدا به ارتباطات نو
هاي زیادي است که نوشتن هم به عنوان فرایند و  زیرا سال

هم به عنوان محصول تفکر انتقادي مطرح است. کلمات 
در واقع  مل است.أنوشتاري بهترین ابزار براي یادآوري و ت

تکالیف نوشتاري باعث افزایش یادگیري و تقویت قدرت 
نوشتن  )2006 ،پنرود(مارتین و  .شود انتقادي یادگیرندگان می

گیرد بلکه  به عنوان یک مهارت در حوزه زبان قرار نمی صرفاً
شود. در واقع  تکنیکی براي تفکر سطح باال محسوب می

یادگیري دارد تا آنجا که آن را  تفکر و نقش اساسی درنوشتن 
 گیرند افکار ما در نظر می به عنوان یک شکل از

 مقدار زیادي کهفرض بر این است ) در واقع 1990(بریتون،
ضمنی است و به  حافظه بلندمدت ذخیره شده در از دانش

 بیان با، ماقابل دسترس نیست ولی  طور مستقیم به همین دلیل
آگاهی دانش ضمنی را جهت ، این نوشتن خود در افکار

با توجه به این دیدگاه سازیم.  دسترس مییافتن از آن در 
گرفتن  نویسنده بدون در نظرشود تا  نوشتن باعث می

هاي خود را تشریح کند و در  هاي بالغی آزادانه ایده واره طرح
 .شود ست که فرصت براي یادگیري ایجاد می این جا
نتایج بسیاري از مطالعات نیز این موضوع را  )1992 (گالبرث،

 وي یادگیري مثبت است.ر نوشتن بر کند که اثر تصدیق می
شوند درك خود از دانش را  تشویق میکه یادگیرندگان  چرا

و یادگیري را تشریح کنند.  منعکس کنند و مشکالت
قویت هاي شناختی و فراشناختی یادگیرندگان ت مهارت

ت گرفته از حرکت دیالیتکی نشأ ،شود. زیرا نوشتن موفق می
فضایی است که نویسنده با آن مواجه است  بین دو مشکل،

(چگونه من  فضاي لفظییک فضا، محتوا است و دیگري 
گویم منظورم چیست) است. این دیالیتک منجر به  می

شود.  سازماندهی مجدد تولید و یا تحول دانش نویسنده می
شود بلکه  بنابراین در نوشتن نه تنها دانش محتوا غنی می

هاي بالغی نیز به سبک  واره دانش پیچیده در مورد طرح
در واقع  )1987 مالیا،(بریتر و اسکاردا .گردد خاصی منجر می

ثر هدف نوشتار به حداقل رساندن باز تولید و به حداک
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دگی یادگیرنده است، نوشتار متنی است که ننرساندن آفری
گیرد، تقویت عشق  تواند به طور خالقانه مورد تفسیر قرار  می

به یادگیري است که در آن یادگیرنده به طور فعال مشارکت 
دارد و سعی دارد کالسی با ماهیت نوشتاري خلق کند، 

گوید کالس باید مکان اختراع باشد نه  که آلمر می طور همان
از  )1985 (آلمر، .بپردازد مسایلکه تنها به باز تولید  مکانی

ترین یادگیري بر اثر تفویت آن بیفتد در مؤثرسوي دیگر اگر 
کنندگی طبیعی آن،  آن صورت نوشتن از طریق چرخه تقویت

گوش و مغز است به منزله نوعی از  که شامل دست، چشم،
. شود نظیر تلقی می یادگیري تجسمی چندبعدي با قدرت بی

نظیري است که در آن  در عین حال نوشتن بازخوررد بی
شود. زیرا نوشتن یکی از  یت میؤمحصول فکري قابل ر

بهترین وسایل پردازش، تحکیم و درونی کردن دانش 
در آموزش مجازي نیز شواهدي  (مایرز) .یادگیرنده است

ملی نوشتن أدي و تدهند در بحث انتقا وجود دارد که نشان می
بر گفتاري  را آنداراي مزایاي بالقوه و آشکاري است که 

یکی از مزایاي بارز نوشتن این است که  .بخشد برتري می
ها را به  ها و نوشته معلمان و پژوهشگران قادرند یادداشت

طور مدام ثبت کرده و نگهداري نمایند البته این ویژگی 
هاي چهره  بحثدرست در مقابل ماهیت زودگذر و ناپایدار 

 ،گیرد. افزون بر این به چهره کالمی مورد توجه قرار می
از حالت سیستماتیک کمتري  مقاالت چهره به چهره عموماً

برخوردارند و کمتر دیدگاه دیگران را مورد توجه قرار 
دهد. در واقع به چند دلیل در فضاي مجازي باید از  می

وگو در  گفتنوشتن بیشتر بهره برد. دلیل نخست محدودیت 
فضاي مجازي در مقایسه با فضاي چهره به چهره است. دیگر 
اینکه نوشتن بیشترین عامل یادآوري و اندیشیدن است. 

کند. تحقیقی  نوشتن تعامل آگاهانه میان افراد را تقویت می
یسه با هاي مکتوب در مقا ها و پاسخ دهد که پرسش نشان می

تی باالتري قرار در سطح شناخحاالت کالمی چهره به چهره 
بخشی  دارند. چون دانشجویان زمان بیشتري براي تفکر و نظم

هاي  توانند پرسش بیشتر به افکار خود دارند، استادان می
تر انتخاب  دلیل مهم شناختی مکتوب در سطح باالتر بپرسند.

دیدگاهی است که براساس آن فرد باید دانش را در فرایند 

نوشتن ما را در معرض دیگران قرار تعامل اجتماعی بنا کند. 
دهد و به تصحیح و پاالیش معرفت در فرایند تعامل  می

کند. البته، اهمیت نوشتن به فضاي مجازي  اجتماعی کمک می
هاي  اختصاص ندارد، ولی در این فضا با انتخاب دیدگاه

  یابد. ساختگرا و مشارکتی اهمیتی دو چندان می
هاي خواندنی و  فعالیت در دیدگاه یادگیري الکترونیکی،

نوشتنی بیشتر مورد توجه هستند، در حالیکه به طور معمول 
هاي یادگیري شخصی عجین  ها با فعالیت این گونه فعالیت

یادگیري  هرحال این وضعیت در ساختار  به اند. شده
گردد، چرا که در  خوش تحول می الکترونیکی به شدت دست

ردن و صحبت کردن آنجا نوشتن و خواندن جایگزین گوش ک
شوند. نوشتن و خواندن نوعی ابزار ارتباط فردي و در  می

عین حال مشارکتی در تجارب یادگیري الکترونیکی محسوب 
توان به  آن می  وسیله بهد. خواندن ابزاري است که گردن می

کسب اطالعات پرداخت و در عین حال، به دیدگاه اساتید و 
ترتیب، نوشتن نیز در  . به همین"گوش فراداد"دانشجویان 

بزاري براي ساخت معانی و ساختار یادگیري الکترونیکی ا
ها با اساتید و دیگر دانشجویان تبدیل  و ایده مسایل  مبادله
اي، ما  هاي رایانه گردد. در یادگیري الکترونیکی و همایش می

دهیم و از طریق نوشتن صحبت  از طریق خواندن گوش می
که مالحظه شد، پیامد دیگر توجه  طور همانکنیم. بنابراین  می

هاي فراموش شده یعنی نوشتار  به ساختارشکنی احیاي جنبه
است که بر ارتباطات مبتنی بر متن به عنوان چهره شاخصی 

(گریسون و  .دارد تأکیداز ارتباطات در آموزش مجازي 
   )1383آندرسون، 
  گیري نتیجهبحث و 

ویکم  قرن بیستبنابراین در عصر جامعه اطالعاتی در 
شناسی پساساختارگرایی و پیامدهاي آن  لزوم توجه به معرفت

تربیت حایز اهمیت است، زیرا در این عصر  براي تعلیم و
در نظام آموزشی دیگر متونی نیستند که  تأکیدمتون مورد 

یادگیرنده نتواند بر آن نقدي انجام دهد بلکه با گستردگی 
- برانواع تعامالت در فرایند یاددهی  تأکیداطالعات و 

 هاي جدي پیش روي یادگیرنده قرار دارد، چالش یادگیري،
خاصی   طلبد فلسفه ها می با این چالش  مواجه نتیجه الزاماً در
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گر یادگیرنده باشد تا بتواند با پرسش از  در این راستا حمایت
ا متون علمی و آموزشی، در سایه  تعامل ب بنیادهاي محتوا و

هاي خود در  (فرامتن) به انسجام اندیشه امکانات خویشتن و
و به عنوان فردي مستقل گامی  قالب نوشتار اهتمام ورزد

اساسی در خلق محتوا/دانش جدید بردارد. در نظام آموزش 
 تأکیدهاي مکتب پساساختارگرایی و  مجازي با طرح اندیشه

دریدا هاي بنیادي آن یعنی، ساختارشکنی  بر یکی از ایده
  توان موارد فوق را شاهد بود. می
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