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 چکیده
ترین ارکان ی، همواره یکی از مهمشناسمعرفتاز میان مباحث فلسفی، 

که تربیت همواره با شناخت و  چرا ؛نظام تعلیم و تربیت است بارهاندیشیدن در
ی شناسمعرفتکشف واقعیت سروکار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی 

ر نظام آموزش از دور مکتب اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن د
تحلیلی به  -)مجازی( است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

بندی ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقهگردآوری اطالعات کتابخانه
بندی اطالعات درخصوص معرفت در اطالعات، تجزیه و تحلیل آنها و جمع

ا در آموزش های تربیتی آن ردیدگاه اصالت وجود پرداخته و سپس داللت
اما  ؛های یک دست نیستحاوی اندیشه شامل مجازی مورد توجه قرار داده

هایی برای نظام آموزش از دور کسب معرفت، داللت برایاین مکتب 
اهداف، با تاکید بر خدمت به انسان، به  حوزهای که در به گونه ؛)مجازی( دارد

ن در بحث همچنی ؛دنبال رشد و گسترش آگاهی فرد و استقالل اوست
پذیر در طراحی برنامه درسی، تاکید های انعطافتربیتی، بر روشهای روش
مربی را به عنوان راهنما و یادگیرنده را به عنوان فردی فعال، در مکتب  ایندارد، 

دهد و بر این اساس در ارزیابی از کسب معرفت، می آموزش مجازی مدنظر قرار
اندرکاران آموزش از دور با شود که دستمی دپیشنها بنابراینرویکردی کیفی دارد. 

ریزی ای برنامهگیری از نکات قابل تامل ذکر شده از نظر این مکتب، به گونهبهره
 د.کسب معرفت در آموزش مجازی ایجاد شوپذیری بیشتری در د تا انعطافکنن
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Abstract 

Among many of philosophical issues, Epistemology 

is always one of the most important pillars of think-

ing about the system of education, because education 

always deals with the recognition and discovery of 

reality. The purpose of this research is to study the 

epistemology of existentialism school and its educa-

tional implications in the distance education system 

(virtual). This research uses a descriptive-analytical 

method to collect library information, including iden-

tifying, studying, classifying information, analyzing 

them and aggregating information about knowledge 

in the existentialism, and then introducing its educa-

tional implications in virtual education. The results of 

this study showed that though knowledge of existen-

tialism does not contain one-handed thoughts, this 

school has implications to gain knowledge in distance 

education system (virtual). such a way, with the em-

phasis on serving human beings, it seeks to grow and 

expand one's consciousness and independence. Also, 

in educational methods, it emphasizes flexible meth-

ods in curriculum design, and also this school consid-

ers teachers as a guide and learner as an active person 

in virtual education and, accordingly, in evaluation of 

acquisition Knowledge has a qualitative approach. 

Therefore, it is suggested that distance education 

practitioners, using the considerations mentioned in 

this school, plan in order to create more flexibility in 

acquiring knowledge in virtual education. 
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 مقدمه
تربیت از آغاز تاکنون همواره با معرفت سروکار نظام تعلیم و 

پردازد می شناسی به ایجاد بستری فلسفیدر واقع معرفت .دارد
شود چه انواعی از دانش امکان می که در قالب آن مشخص

ورود  برایتوان مطمئن شد آنها می حصول دارد و اینکه چگونه
با الگوهای اجتماعی، مناسب و ها و آشنایی به زندگی انسان

ۀ و بلیکی، ترجم 7931درست هستند )رضایی، پاک سرشت، 
شناسی به عنوان از این رو معرفت ؛(7930حسنی و همکاران، 

پایه هر گونه دانایی همواره با مفهوم یادگیری گره خورده و 
 مورد توجه متخصصان نظام آموزش و پرورش در جهان است.

و یکم، گسترش روندهای روبه رشد در آستانه قرن بیست 
فناوری و به کارگیری گسترده تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
و ظهور جوامع فراصنعتی، رویکردهای معرفت نیز تاحدودی 

چرا که دیگر  ؛(0223 7دچار تغییراتی شده است )ازپوالت و آکار
با  فقطتوان با وجود اینترنت، رایانه ها و فضای مجازی، نمی

لقی گذشته و رویکردهای سنتی )آموزش چهره به چهره( طرز ت
عصر اطالعات و  زیرا در ؛جوان اندیشید به فرایند تربیت نسل

آن نیز متحول های یادگیری و روش -ارتباطات، نظام یاددهی
متفاوتی بر یادگیری تاکید های در این راستا، نظریه .شده است

ای امروز با استقبال تعلیم و تربیت دنیهای اند و در نظامدهکر
 (. 7939 )عابدینی بلترک و نیلی، اندزیادی روبرو شده

له پژوهش حاضر آن است که ئبا توجه به آنچه ذکر شد مس
نوین در های با رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و ظهور نظریه

رسد متخصصان تربیتی می نظام تعلیم و تربیت جهان، به نظر
)مجازی( از جمله آموزش از دور آموزشی های در همه نظام

جدی های دغدغهها و نحوه کسب معرفت با پرسش بارهدر
ها آن است که با دغدغهترین این یکی از مهم .مواجه هستند

در قرن حاضر،  ،معرفت بارهمتعدد درهای توجه به ظهور نظریه
بر این ؛ گیردمی آموزشی چگونه شکلهای معرفت در نظام

شناسی از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم اساس تحلیل معرفت
مورد  مجازیآن برای کسب معرفت در آموزش های و داللت

توجه پژوهش حاضر است تا از این طریق، بتوان راهکارها و 
در  مجازیاندرکاران آموزش پیشنهادهایی مناسب برای دست

د. بر اساس هدف ذکر شده، مقاله کری ارائه شناسمعرفتحوزه 
 زیر است: هایپرسشبه  دنبال ارائه پاسخحاضر به 

                                                 
7. Ozpolat & Aka  

اهداف آموزش و پرورش در دیدگاه اگزیستانسیالیسم . 7
بیین تچگونه  آموزش مجازیآن برای های چیست و داللت

 ؟شودمی
تربیتی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم کدام است های روش. 0

 ؟شودمیبیین تچگونه  آموزش مجازیآن برای های و داللت
م چیست اه برنامه درسی در دیدگاه اگزیستانسیالیسجایگ .9

 ؟شودمیبیین تچگونه آن برای آموزش مجازی های و داللت
جایگاه یاددهنده و یادگیرنده از دیدگاه اگزیستانسیالیسم  .4

 ؟شودمیبیین تچگونه در آموزش مجازی 
جایگاه نظام ارزشیابی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم و . 1
 ؟شودمیبیین تچگونه  آموزش مجازیرای آن بهای داللت

دهد هر مکتب فلسفی در می بررسی ادبیات پژوهش نشان
تر از ی خود را مستحکمشناسمعرفت پی آن است که مبانی

( و سهم بیشتری از 7931د )رضایی، کنتبیین  دیگر مکاتب
تعلیم و تربیت کسب نماید. با توجه به آنچه ذکر شد های نظام

عصر های تربیت شکل گرفته بر اساس ویژگینظام تعلیم و 
نام  مجازیآموزش صنعتی و فراصنعتی در قرن بیستم یکم که 

اخیر با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، های دارد، در دهه
در زمان و مکان  پذیرانعطافبه عنوان یک نظام آموزشی 

های دهد که به شیوهمی یادگیری، شانس دومی را به افرادی
این (. 7931فرد، قادر به ادامه تحصیل نیستند )معصومی سنتی

ی جدیدی شناسمعرفتنظام آموزشی با تکیه بر رویکردهای 
ی انفراد صورت به رندگانیادگی توسط کسب معرفت که به

، روز به روز با استقبال طیف بیشتری دارد اشارهی اجتماع ای
 . (7939،یلین و بلترکی نیعابد)از مردم رو به رو شده است 

 یکی از این رویکردها که مورد توجه پژوهش حاضر نیز
متفکران این باشد، معرفت اگزیستانسیالیستی است. می

ولی به ؛ فلسفه، گرچه در بسیاری از موارد اشتراک نظر ندارند
و در دانند یملحاظ فلسفی اغلب وجود را بر ماهیت آن مقدم 

وجود دارد که هر فردی، نخست این اعتقاد مشترک هستند 
یابد و سپس آزادانه ی گیتی حضور مییعنی ناخوانده درصحنه

مسئولیت  ،آفریند و این انتخاب آزادنهمعنی و ماهیت خود را می
گونه حقایق کلی، قواعد بنابراین هیچ ؛را نیز در پی خواهد داشت

مطلق یا سرنوشت نهایی نیست که هادی انسان باشد )سارتر، 
ده به منظور کسب معرفت، فعال است و بلکه یادگیرن ؛(7931

(. در واقع فعال بودن 7931)عبداله یار، زند می دست به انتخاب
مهمی برای نظام تعلیم های یادگیرنده در کسب معرفت، داللت

قلتاش و بسارده در این راستا نتایج پژوهش  ؛و تربیت دارد
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 تربیتاگزیستانسیالیسم و تاثیر آن بر تعلیم و با عنوان  (7931)
مکتب اگزیستانسیالیسم به دنبال آن است که  استحاکی از آن 

دلیل پیروان این و که انسان ماهیت و یا وجود خود را بسازد 
د مفاهیم انتزاعی را به کنمی مکتب در نظام آموزشی سعی

صورت ملموس و قابل درک ارائه دهند تا یادگیرنده فعال شده 
( نیز در 7934ی و قولی گله )طاهرو معرفت خود را ایجاد نماید. 

فلسفه آموزش و پرورش از منظر مکتب با عنوان پژوهش خود 
که با هدف تاثیر مکتب اصالت وجود بر نظام   اگزیستانسیالیسم

علی رغم تاریخ کوتاه  دندتعلیم و تربیت انجام شد، نشان دا
تعلیم و تربیت و با اینکه های مدت ظهور این نظریه در نظام

اما برای طرح  ؛دشده، فلسفه نظام داری نیز نبوده استرویکرد یا
های ن حاضر داللتمسائل مربوط به نظام تعلیم و تربیت در قر

مهمی داشته است. همانگونه که ذکر شد، فعال بودن یادگیرنده 
فعال بودن یادگیرنده  تربیتی است.های یکی از این داللت

 .از شاگرد باشدد که محتوای تربیتی، مورد نیدهمی رخزمانی 
رخ کالس نیم( نیز که با عنوان عنوان 7934پژوهش ابوترابی )

یادگیری که  انجام شد، حاکی از آن بوددرس از دیدگاه هایدگر 
بر محتوای تربیتی مورد نیاز گیرد که می زمانی صورت

بنابراین معلم از  ؛فعال بودن او تاکید داشته باشد برای یادگیرنده
 مندی است که کار هنری چون تدریس ارائهمنظر هایدگر، هنر

کند. برنامه درسی نیز شامل تمام مطالبی است که بر مبنای می
بنابراین برنامه  ؛رابطه فراگیر با خود و سایرین بستگی دارد

تواند شامل تمام موضوعاتی باشد که به شناسایی می درسی
 جهان و افراد پیرامون یادگیرنده به عنوان عناصر دخیل در

یابی نیز از منظر همچنین ارزش ؛پردازدمی ساخت معرفت وی
هایدگر، با آگاهی یاددهنده از پیش داشت، پیش دید و پیش 

 ؛گیردمی تشخیص میزان فهم یادگیرنده صورت برایپرداخت 
یابی بنابراین اگزیستانسیالیسم، در تقابل با عصر ماشینی و ارزش

  یابی است.رزشدن اکراستاندارد شده، به دنبال کیفی 
پذیری یادگیرنده مسئولیتدیگری نیز  بسیارهای پژوهش

در این راستا  ؛ندکنمی در مکتب اگزیستانسیالیست تاکید
( که با هدف تبیین مفهوم 7937مقیمی عراقی )پژوهش 

آن های مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و داللت
کتب یادشده با محور م که در تعلیم و تربیت انجام شد نشان داد

قرار دادن یادگیرنده به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، 
دیگران و جهان، وی را در انتخابی آگاهانه، آزاد و ارادی، در نوع 
و شیوه تعلیم و تربیت، مختار گذاشته است که آثار آن بر 

گر و ر، انتخابهایی خالق، دوراندیش، هشیاپرورش انسان

فرهنگی توان گفت همانگونه که می ر نهایتو د است گراواقع
با عنوان اگزیستانسیالیسم و در پژوهش خود ( نیز 7911)

کتب تربیتی این مهای که با هدف داللت آموزش و پرورش
فلسفه برای نظام آموزشی انجام شد، اذعان داشته، اگر چه 

 اما ؛ای بدبینانه استفلسفه ،ایعده اعتقاداگزیستانسیالیسم، به 
در عصر حاضر،  ،توان گفت بیش از هر فلسفه دیگرییم

جوامع پیشرفته را های مشکالت اجتماعی و انفرادی انسان
حال اگر راهی نشان نداده که چگونه این  .تشخیص داده است

بزرگ را از پیش پای برداریم، گناه از آنان نیست که های سنگ
یابیم و از ماست که راهی ب بلکه بر ؛ده اندکرمشکالت را مطرح 

ده و چرخ را بر کرآزادی فطری خویش به عنوان انسان استفاده 
 مراد خویش بگردانیم.

 

 روش پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از لحاظ نوع تحقیق، بر 
 ۀتحلیلی است. الزم -مبنای هدف نظری و روش آن، توصیفی

تحقیقات کیفی، شناسایی منابع مربوط به موضوع تحقیق، 
متون، درک معنای متن و استخراج مطالب مورد نظر از  ۀمطالع

این منابع، ایجاد ارتباط میان مطالب و توصیف و تحلیل آنها و 
آوری شده است. روش گیری از اطالعات جمعبحث و نتیجه

ای است و شامل شناسایی و گردآوری اطالعات، کتابخانه
یی که در هامنابع علمی موجود، از جمله مقاالت و کتاب ۀمطالع

زمینهء معرفت در دیدگاه اگزیستانسیالیسم، به ویژه درارتباط با 
 بندیبرداری، طبقهاند و فیشنوشته شده مجازیآموزش 

گردآوری شده و های اطالعات، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده
 .استپاسخ به سؤاالت تحقیق 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج
اهداف » آنکهمبنی بر پرسش اول پژوهش پاسخ به  برای

آموزش و پرورش در دیدگاه اگزیستانسیالیسم چیست و 
 «شودتبیین میچگونه  آموزش مجازیآن برای های داللت

نده ی، این مکتب فکری بر یادگیرف تربیتاهداتوان گفت می
نیز بر یادگیرنده همانگونه که آموزش مجازی  ؛متمرکز است
به دنبال آن  مکتب اگزیستانسیالیسم بنابراین ؛تمرکز دارد
خودآگاهی و مسئولیت را در یادگیرنده پرورش است که 

تواند در می است که شاگرد به تنهایی راهزیرا از این  ؛دهد
چرا که مسئولیت آموزش و  کند؛خود تشخّص، ایجاد 

پرورش هر کسی بر عهده خود اوست. نظام آموزش از دور 
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یت نیز در اهداف خود به دنبال آن است که فرد مسئول
یادگیری خود را بپذیرد و فعاالنه معرفت را در خود شکل 
دهد. از این رو در هر دو رویکرد، اهداف آموزشی چون 

ی کردن شاگردان جایی بندطبقهی و پرورنخبهی، بندرتبه
شود می چرا که مانع از رشد فردی یادگیرنده ؛ندارد

 (.7931)عسگری زاده و میری، 
مکتب با اینکه شاگرد درباره از نظر پیروان این همچنین 

اما راهی که  ؛آمدن به این دنیا حق انتخابی نداشته است
کند و انسانی که قرار است بشود، می برای زندگی طی

گوید همواره با این می اوست. سارترهای حاصل انتخاب
انتخاب مواجه هستیم که چه آدمی قرار است بشویم و با 

تن هرگز به پایان نمی این نوع انتخاب کردن، وجود داش
داند می رسد. او حق انتخاب آزاد را برای انسان ضروری

(. آموزش مجازی نیز به 7933)وارنوک، ترجمه کاظمی، 
ی فراوان، همواره برای افراد، حق انتخاب پذیرانعطافدلیل 

آزاد را قائل است تا یادگیرندگان، با انتخاب هایی که مورد 
خود، راه  برای توسعه فردیند بتوان آنهاستعالقه و نیاز 

 ند.کنده و آن را طی کرمناسب را انتخاب 
آموزش و پرورش عالوه بر آنچه ذکر شد 

د و ایشان کنمی اگزیستانسیالیستی به فردیت یادگیرنده توجه
آورد که ضمن شناخت خود، ارزش واقعی می را چنان بار

ن (. در واقع در ای13وجود خود را دریابند )همان منبع: 
مکتب همگام با نظام آموزش از دور، فردیت بی همتای 

گیرد. این می شاگرد مورد توجه آموزش و پرورش قرار
از تعیین اهداف استاندارد که برای کند تا می مکتب تالش
ای گرایانهد و رویکرد انسانکن، خودداری ستا همه یکسان

 د.کنه یادگیرندگان اتخاذ ا نسبت بر
ل ذکر است، مسئولیت پذیری نیز یکی همچنین قاب

چرا  ؛دیگر از اهداف آموزش و پرورش اصالت وجودی است
این مکتب اعتقاد دارد امتیاز انسان نسبت به سایر که 

بنابراین چون او در انجام  ؛موجودات، توانایی انتخاب اوست
لذا انسان مسئول  ؛خود، تصمیم گیرنده استهای انتخاب

هیچ قالب و مکتب اصالت وجودی همچنین از نظر  ؛است
چارچوب قبلی وجود ندارد که انسان خود را درون آن بریزد 

بلکه فرد در ارتباط با دیگران باید از استقالل  ؛و شکل دهد
فردی برخوردار باشد و چنانکه هست، خود را نشان دهد و 

هویت فردی به معنای به موجب اعتمادی شود که از آن 
 (.7937یمی عراقی، واقعی کلمه دست یابد )مق

های روش» مبنی بر آنکهپژوهش  دومپرسش در پاسخ به 
های تربیتی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم کدام است و داللت

توان می «؟شودیمتبیین چگونه  آموزش مجازیآن برای 
تربیتی های از روشهایی مانند سارتر اگزیستانسیالیستگفت 

ای از ن را در حد مجموعهکه انساجبرگرایانه و غیرمنعطف 
آورند و آزادی و انتخاب وی را می ها پایینغرایز و انگیزه

و بر این موضوع اصرار دارند  انددهرکانتقاد گیرند می نادیده
خویش را  هپندارفرد باید خودش مفهوم خود و خودکه 

 . (7931)شکوهی،  بیافریند

 تالش بیتی خودترهای بنابراین مکتب یادشده در روش
 بارهتا از طریق سواالتی در نمایدرا ترغیب  شاگردکند، می

معنای زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد و از این راه 
این نحله سازد. می او را فراهم« اشتداد آگاهی»موجبات 

موقعیتی های تربیتی خود بر یادگیریهای فلسفه در روش
ند که شاگردان بتوانند برای تاکید دارد تا شرایطی را فراهم ک

فردی های تحقق منِ در حال تکوین خود، دست به انتخاب
ند )مک کواری، نکزده و مفهوم خویش را ایجاد و ابراز 

 (.7931ترجمه حنایی کاشانی، 
نیز با توجه به اینکه افرادِ ثبت نام  آموزش مجازیدر 

 نابراینب ؛کننده در این نظام، دارای تجارب متفاوتی هستند
تربیتی مبتنی بر یادگیری موقعیتی های استفاده از روش

که کلیه یادگیرندگان، توان  چرا ؛رسدمی مفید به نظر
 بنابراین ؛دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات را دارند

متنوعی برای تحقق معرفت های توانند خودشان با روشمی
همچنین عدم وابستگیِ  ؛ندنکمورد نیاز خود، تالش 

آموزش از دور به مکان و زمان معین، این امکان ای همحیط
یک دوره درسی، با توجه  یادگیرندگان هکد کنمی را فراهم

متفاوتی از قبیل یادگیری همزمان های به نیاز خود، از روش
ند تا نکیا ناهمزمان و یا ترکیبی از این دو حالت را استفاده 

های توجه به تفاوت به طور مداوم معرفت مورد نیاز خود را با
 (.0272، 7فردی خود کسب نمایند )آنجلو و ما

جایگاه برنامه »پاسخ به پرسش سوم مبنی بر اینکه  رایب
آن های درسی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم چیست و داللت

توان گفت می «؟شودیمتبیین چگونه  مجازی برای آموزش
و موضوعاتی  برنامه درسی اگزیستانسیالیستی شامل مهارت ها

                                                 
. Angello & Wema 
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بنابراین در  ؛کندمی است که واقعیت طبیعی و اجتماعی را تبیین
بایستی، یادگیرنده و نیازهای او محور  ،طراحی برنامه درسی

از او در برنامه درسی گنجانده اصلی قرارگرفته و مطالب موردنی
آموزش د. برنامه درسی مورد تأکید اگزیستانسیالیسم در شو

 کند:أکید میبر نکات زیر ت مجازی
ریزی: برای عنوان پایه برنامهرغبت یادگیرندگان به (الف

متناسب باشد، الزم  یادگیرندگان با عالیق یبرنامه درساینکه 
بتواند  شاگردبرخوردار باشد تا هر  یپذیرانعطافتنوع و است از 

برنامه ها مشارکت فعال  یخود در اجرا یآزاد و انتخاب لیبا تما
 .داشته باشد

برنامه آزادی کامل شاگرد برای فعالیت درگروه یا تنها:  (ب
آزادانه  شاگردکه هر  شود یطراح یابه گونه یستیبا یدرس

. مشارکت فعال هر دنکو مشارکت  تیآن فعال یبتواند در اجرا
های با شرکت در گروه ایو  یچه به صورت انفراد یادگیرندهفرد 

قرار گرفته باشد تا هر دو  نزایرمدنظر برنامه ستیبامی مختلف
 باشد. یو عمل ریپذتنها( امکان ای روه)در گ تینوع فعال
ریزی برنامه درسی بر اساس نیازهای فوری و یپ (ج

شود که ضمن  یطراح یابه گونه یستیبا یبرنامه درسمستقیم: 
هر  کنونی یازهاین ییگوپاسخ نده،یآ یبرا یمندداشتن هدف
 باشد. یادگیرنده نیز

 یبرنامه درسها: های فردی در تجربهشناخت تفاوت (د
 یفرد یهاتفاوت یگوو پاسخ پذیرانعطاف ستیبامی

متناسب با خود  یتجربه درس یادگیرندهباشد و هر  یادگیرندگان
 (.7932شعاری نژاد، را داشته باشد )

همچنین قابل ذکر است که طرفداران اگزیستانسیالیسم در 
شکل زیر  .یدگاهی یادگیرنده محور دارندتبیین برنامه درسی د

با تاکید بر فعالیت  پذیرانعطافمالحظات طراحی برنامه درسی 
را از  آموزش مجازییادگیرنده از دیدگاه اگزیستانسیالیسم در 

 دهد.می دیدگاه محقق نشان

آموزش برنامه درسی مورد تاکید دیدگاه اگزیستانسیالیستی در  .2شکل 
 )مأخذ: محقق( مجازی

جایگاه »پاسخ به سوال چهارم مبنی براینکه  رایب
یاددهنده و یادگیرنده از دیدگاه اگزیستانسیالیسم در آموزش 

ز آنجا که ا توان گفتمی «؟شودیمتبیین مجازی چگونه 
 ارد؛داهمیت ها رشد شخصیت فردی اگزیستانسیالیستبرای 

فراد انسانی، باید و هم شاگرد به عنوان ا مربیهم  نابراینب
اگر چه هر دوی آنها تجربیات  ؛هویت خویش را حفظ کنند

یادگیری  -در فعالیت یاددهی داما مربی بای ؛متفاوتی دارند
تجربیات یادگیرندگان را پایه و محور کار خویش قرار دهد و 

معنای زندگی به  بارهدرد تا نکشاگرد را ترغیب تالش کند 
اشتداد »د و از این راه موجبات حقیقتی شخصی دست یاب

را  یزیچ دیبا همچنین مربی ؛او را فراهم سازد« آگاهی
چرا که  ؛است ستهیآن را درک کرده و ز اًیقعم ودکه خ اموزدیب

آموزش همین امر در  .او تجربه باالتری نسب به شاگرد دارد
چرا که مربی در این نظام آموزشی نیز  ارد؛دمصداق نیز  مجازی

یادگیری یک  بارهگیری درشتن تجربیات زیاد، بدون جهتبا دا
مطلب خاص، از طریق ایجاد یک رابطه دموکراتیک بر پایه 

کند و می عرضه یادگیرنده، مطالب خود راگفت و شنود با 
 نابراین؛ب، رندیآن را بپذ حتماً یادگیرندگان که ندارد یاصرار

هر نه آن که بکوشد به  ؛ست که صادق باشدمربی خوب کسی ا
 ؛(7933)شیروانی و همکاران،  خود را موفق نشان دهد تیقم

آنان را  یادگیری، رایبشاگردان ر کردن یبا درگ دیاو باهمچنین 
نظر خود به  لیتحم یگونه به جا نیکند و بد قیتفکر تشوبه 

گوناگون آزاد های شهیها و اندراه انیم نشی، او را در گزشاگرد
انسان  یبرا قیکه حقا ابدیمی سان شاگرد در نیبد و گذارد

با توجه به شوند. می او انتخاب لهیبلکه بوس ؛ندیآینم شیپ
نگاه اگزیستانسیالیسم به  رسدمی به نظر ،آنچه ذکر شد

نه مانند پراگماتیست هاست که به دنبال یاددهنده و یادگیرنده 
های مربوط به یادگیری ویاددهی به شکل طراحی فعالیت

 ست که انتظارایدآلیست ها نه مانند و ستاگروهی واجتماعی 
 تلقی شود. شاگردانعنوان الگویی برای به مربی دارند
جایگاه نظام »پاسخ به سوال پنجم مبنی بر اینکه  رایب

آن برای های ارزشیابی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم و داللت
در  توان گفتمی نیز «؟شودیمتبیین آموزش مجازی چگونه 

گزیستانسیالیسم، ارزشیابی تحصیلی در نظام تعلیم و تفکر ا
ی دارد. گر چه متفکران در اافتهتربیت جایگاه بنیادین و تعمیق ی

 ؛این مکتب نسبت به عناصر آموزشی از تفرق آراء برخوردارند
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نگر است. این نوع ولی نگاه همه آنها به ارزشیابی نگاهی کیفی
های دارای ویژگی در رویکرد اگزیستانسیالیستی ارزشیابی

خوانی نیز هم مجازیبنیادینی است که به نوعی با آموزش 
 :یر استزها به شرح دارد، این ویژگی

با توجه به ماهیت تفسیری  ها:انعطاف در پاسخ (الف
ها طوری طراحی شوند که امکان انعطاف سؤال دیابی، بایارزش

ور تفسیر، برای ها وجود داشته باشد تا فرصتی برای ظهدر پاسخ
نیز از آنجا که فراگیران  آموزش مجازییادگیرنده ایجاد شود. در 

، پذیرانعطافهای طرح سوال نابراینبند، اردتجارب متفاوتی 
کند تا فرد، می دهی ایجادفضای دموکراتیکی را در پاسخ
ای را ارائه دهد خالقانههای متناسب با تجربیات خود، پاسخ

 (.7931)سعیدی، 
در این نوع  ارتباط داشتن با متون درسی: (ب
یابی، محدود شدن به متن درس و مطالب آن، تنها شرط ارزش

 که این کار سبب چرا ؛ها نیستالزم برای پاسخ به سؤال
شود تا مجال الزم برای فعالیت ذهنی یادگیرندگان ایجاد می

بر این اساس،  ؛(010، ترجمه فرهادپور:7913نشود )ریکور، 
یابی خود از یادگیرندگان، به نیز در فرایند ارزش مجازیآموزش 

تر حیطه شناختی پردازد که از سطوح پایینمی هاییطرح سوال
که نیازمند درک، تفسیر، سطوح باالی شناختی به فراتر رود و 

 (.7931د )سعیدی، نکتوجه را  ،خالقیت و فعالیت ذهنی است
دیدگاه ارزشیابی  کلیت و ساختار متن: توجه به (پ

کیفی برای ساختار و کلیت متن، در جریان فهم آن اهمیت 
شود دیگر، فهم هنگامی حاصل می عبارتبه ؛خاصی قائل است

بنابراین،  ؛که اجزا در ارتباط متقابل با کل در نظر گرفته شوند
هایی که تنها به اجزاء مطالب درسی ناظر جای طرح سؤالبه

ای طراحی کرد که به نحوی، با کل و گونهبهها را باشند، باید آن
یابی بر این اساس در ارزش ؛ساختار متن در ارتباط قرار گیرند

سواالت، ناظر شود می کیفی در نظام آموزش از دور نیز تالش
بر ارتباط میان هر درس با کل مطلب باشد تا یادگیرنده بتواند 

وانند با تمی متفاوت درس،های دریابد که چگونه قسمت
یکدیگر مرتبط شده و یک مفهوم کلی را ارائه دهند )ابوترابی، 

7939.) 
دست یافتن به : یابیشکل گروهی دادن به ارزش (ت

تفسیر مناسب متن، مستلزم آگاهی از تفسیرهای دیگر و در 
صورت لزوم، تصحیح تفسیر خود به کمک تفسیرهای دیگر 

روهی داد و در ضمن یابی شکل گرو، باید به ارزشاست. ازاین
بحث و گفتگوی گروهی، تالش فرد را برای دست یافتن به 

به  براینناب ؛(11تفسیر مناسب از متن ارزیابی کرد )همان منبع: 
رسد، طرح پروژه هایی که فرد بتواند در گروه فعالیت می نظر

آموزش یابی مناسبی دست یابد در ارزشهای د و به پاسخنک
 گیرد.یم مورد توجه قرار مجازی
اگر محدود کردن  :ییابارزش ردنکچندوجهی  (ج
کافی و مناسب  ۀیابی به امتحان کتبی، مانع ایجاد زمینارزش

یابی فهم یادگیرنده است، باید به چندوجهی کردن برای ارزش
کم از سه وجه یابی دستیابی اقدام کرد. برای ارزشارزش

 (. 13ن منبع: توان سخن گفت )هماکتبی، شفاهی و عملی می

 )مأخذ: محقق( در آموزش مجازیآن های یابی کیفی در اگزیستانسیالیست و داللتارزشهای ویژگی .1شکل 
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شکل مناسب  :هاانضمامی و عینی کردن سؤال (چ
ی واقعی او با توان در مواجههمی یابی از فهم یادگیرنده راارزش

بنابراین، یادگیرنده باید در  ؛وجو کردموقعیت موردنظر جست
ی واقعی قرار گیرد و در کوشش برای حل آن، برابر مسئله

از این رو در  ؛(13ان منبع: میزان فهم خود را آشکار کند )هم
، پیوند سواالت با نیازهای آموزش مجازییابی کیفی در ارزش

 .اردداهمیت واقعی، های یادگیرنده و موقعیت
ماهیت پویا و مستمر  یابی:ارزش ردنکفرایندی  (ه

یابی را بتوان به نتایج محدود فهم، مانع از آن است که ارزش
صورت فرایندی و در یابی بهزشدر عوض، الزم است ار ؛کرد

دیگر،  عبارترد. بهیگبستر فرایند فهم متون درسی صورت 
موازات تدریجی و استمراری یابی را بهتواند ارزشمربی تنها می

د هدانجام گذاری تدریجی  صورت آرام و در، بهبودن فهم
نیز  آموزش مجازیبر این اساس در  ؛(019: 7913)ریکور، 

د ارزشیابی از ابتدای شروع درس تا انتهای آن به صورت فراین
شود تا حین ارزشیابی، مشکالت می مستمر و تدریجی انجام

د و یادگیرنده به معرفت وشمربوط به کسب معرفت اصالح 
ارزشیابی کیفی در های شکل زیر ویژگی واقعی دست یابد.

 آن در نظام آموزش از دورهای اگزیستانسیالیست و داللت
 دهد:می را نشان )مجازی(

 

 و بحث گیرینتیجه
 مسائل از کهی شناسمعرفت ،یفلسف مختلفی مبان از میان

 و دانش و علم ریتفس درصدد و کندمی بحث شناختمرتبط با 
 -، با فرایند یاددهیاستی بشرهای شهیاند و باورها هیتوج

یادگیری در نظام آموزش و پرورش نزدیکی بیشتری دارد. در 
دنیای امروز نیز که انواع رویکردهای نوین تعلیم و تربیت به 
سرعت در حال توسعه است، توجه ویژه به معرفت، یکی از 

ی به طور مسائل مهمی است که توجه متخصصان نظام آموزش
در  ،به طور خاص )آموزش مجازی( عام و نظام آموزش از دور

ده است. هدف از انجام پژوهش کرکشورمان را به خود معطوف 
ی اگزیستانسیالیستی و شناسمعرفتحاضر مطالعه و تحلیل 
است. پس از طرح  آموزش مجازیاستلزامات تربیتی آن برای 

هش، جمع آوری سواالت پژوهش، محقق به بررسی ادبیات پژو
 داده ها و تحلیل آنها پرداخت.

مبنی بر اینکه  نتایج پژوهش درخصوص سوال اول
اهداف آموزش و پرورش در دیدگاه اگزیستانسیالیسم »

 مجازیآموزش رویکرد آن برای های چیست و داللت

از نظر طرفداران  حاکی از آن بود که «؟شودیمتبیین چگونه 
خدمت به ی، تربیتدر نظام هدف ترین مهم اصالت وجود،

(، این هدف در نظام آموزش از دور 7934)طاهری،  انسان است
گیرد. همچنین برخی دیگر از می )مجازی( نیز مورد توجه قرار

این نحله مهم و خاص آموزش و پرورش از نظر های هدف
گیرد به می فکری که در آموزش مجازی نیز مورد توجه قرار

 :یر استزشرح 
مکتب اگزیستانسیالیستی در : و گسترش اگاهی فردرشد 

تا  اهداف خود به دنبال آن است که آگاهی فرد را بیدار کند
او بتواند به طور پیگیر، مستقالنه و خالقانه دست به انتخاب 

. وقتی شاگرد به وجود اشیاء و موجودات آن چنان که بزند
جربه تواند به باالترین سطح تمی هستند آگاهی پیدا کند،

(. هم راستا با این دیدگاه، 7937دست یابد )عبدالکریمی، 
 نیز آنچه را در اهداف خود پیگیری مجازیآموزش رویکرد 

کند، آن است که یادگیرندگان بتوانند با توجه به تجارب می
گوناگون خود، به طور پیگیر، مستقالنه و خالقانه دست به 

االتری توسعه انتخاب بزنند تا تجربیات خود را به سطح ب
  دهند.

: فلسفه دن فرصت برای انتخاب آزادرکفراهم 
اگزیستانسیالیستی، همگام با رویکرد آموزش مجازی در 

د تا کنمیتوجه انتخاب آزادانه را  به خودهای هدف
یادگیرندگان، ضمن شناخت خود، ارزش واقعی وجود خود را 

دی بهره مند خود از آزاهای دریابند و در تصمیم گیری
نیز در  مجازیآموزش رویکرد راستا با این دیدگاه، باشند. هم

روندهایی که  خود به دنبال آن است کههای بحث هدف
 بارهد؛ آگاهی فرد درکنشناسایی کند، می آزادی را محدود

داشتن آزادی برای انتخاب را افزایش دهد؛ این حس را 
ت فردی خود و اقدام پرورش دهد که هر انسانی مسئول هوی

و در نهایت برای تحقق منِ در حل تکوین خویش است؛ 
بامعنی و پیش پا افتاده تمایز قائل شود های بین انتخاب

 االببا توجه به مطالب  (.7931ترجمه رحیمی،  ،)سارتر
، همگام با )مجازی( توان گفت که نظام آموزش از دورمی

داند که در می اهفاعلی آگمکتب اگزیستانسیالیسم، شاگرد را 
تجربه هستی و لمس معنای وجود خود، به طور بی واسطه 

و با استفاده از امکان  «آزادی»ای با تکیه بر حفظ حریم 
گزینش و انتخاب، هدفی را برای خود برگزیده و به این 

 نامیده «زندگی»شکل، به سلسله رویدادها و حوادثی که 
 (.7931، محمدی، بخشد )سرانجاممی شود، معنا و مفهوممی
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اصل بنیادین اگزیستانسیالیسم : تشویق خودشناسی
مبنی بر این است که وجود مقدم بر ماهیت است. انسان 

سپس تالش خود را  ؛گذاردمی نخست به عرصه جهان پا
 خود آغاز ساختن شخصیت و ماهیتشناخت خود و برای 

ات، چراکه انسان، بر خالف نباتات، جمادات و حیوان ؛کندمی
انسانی، هرگز  هر فردنابراین ب ؛از قبل ماهیت معینی ندارد

خالی از هدف و تصمیم نیست و در جریان ساختن ماهیت 
دهد می گزیند نشانهایی که برای خویش برمیخود، با طرح

خواهد باشد )سارتر، ترجمه می که در آینده چه چیزی
(. این فلسفه و نوع نگاه آن به فردیت 7931سعادت نژاد، 
 ؛دارد مجازیآموزش رویکرد مهمی برای های انسان، داللت

همتای یادگیرنده و رسیدن به ای که فردیت بیبه گونه
گیرد تا می استقالل فردی، هدف اصلی آموزش مجازی قرار

فردی و های شاگرد با فعالیت خود و با توجه به ویژگی
تجارب متفاوتی که نسبت به دیگران دارد، بتواند، معرفت 

 د.نکهمتایی را در خود ایجاد یب

از آنجا در یادگیرنده: یت ئولرشد و تکامل احساس مس
 بنابراین ؛تواند خود را بیافریندمیکه انسان مختار است 

 ؛چرا که او، خود باید خویش را بسازد ؛مسئولیت نیز دارد
مسئولیت اگزیستانسیالیستی عبارت از نوعی  نابراینب

ان، آزادی و انسان بودن مسئولیت است که از نفس خود انس
گیرد و اگر هیچ کس از انسان می انسان سرچشمه

آموزش رویکرد بازخواست نکند باز هم او مسئول است. در 
در چگونه باید تشخیص دهند که نیز یادگیرندگان  مجازی

مقام یک انسان، آزادانه و خالقانه دست به انتخاب بزنند. 
ن چگونگی زندگی این آگاهی متضمن مسئولیت فرد در تعیی

و تعهد خود و نحوه آفرینش و رشد شخصیت فردی خویش 
، مقیمی 7932)شعاری نژاد، ستا در جهت بهبود زندگی خود

 (.7937عراقی، 
اگزیستانسیالیسم از آموزش و  غیر استاندارد:های هدف

ند که معتقدپیروان این مکتب و  کندیمپرورش معاصر انتقاد 
تخاب شخصی را کاهش داده و آموزش و پرورش جدید ان

چرا  ؛یادگیرندگان در ساخت خود، فعال باشنداجازه نمی دهد 
ای استاندارد شدههای آموزش به هدفمدارس برای که 

هایی خاص که نتیجه آن ایجاد محدودیت کنندمی رجوع
این انتقاد . (7911)شعاری نژاد،  استیادگیرندگان برای 

هایی نیز اندارد، داللتاستهای اگزیستانسیالیسم از هدف
که مخاطبان نظام  چرا ؛دارد مجازیآموزش رویکرد برای 

آموزش از دور از تعدد و تنوع فراوانی برخوردارند و دارای 
فردی، جنسیت، تجارب و پیش های رده سنی، تفاوت

آموزش رویکرد  بنابراین ؛متفاوتی هستندهای دانسته
انبوهی از تواند اهداف استانداردی را برای ، نمیمجازی

درنظر بگیرد  اد شدهیهای مخاطبان خود، با ویژگی
 (.7939)ابوترابی، 

انتقاد اگزیستانسیالیسم  استقالل در هویت در شاگرد:
 د و معقتد استکنمی آموزش و پرورش معاصردیگری نیز از 

ه بانتظار دارد برای  شاگرداناز آموزشی امروز های نظامکه 
و صعود از نردبان اقتصادی، شغل پردرآمد  دست آوردن

د و به یادگیری نقش هایی نکن هویت فردی خود را محدود
الزم برای های بپردازد که نتیجه آن متضمن کاهش فرصت

این در حالی است که بسیاری از  ؛انتخاب مستقالنه است
 را شاغالن، تشکیل مجازیآموزش رویکرد مخاطبان 

 ه دست آوردنب رایبآنها نیازی ندارند که  نابراینب ؛دهندمی
بحث  مجازیآموزش رویکرد بلکه در  ؛شغل خود آماده شوند

یابد که بر اساس آن، افراد می موضوعیتمیشگی هی یادگیر
با تجربیات متفاوت، نیازمند تجارب جدید و متفاوتی هستند 

اند تا به و به این دلیل به نظام آموزش از دور رجوع کرده
در شکل زیر به  ئه شود.نیاز یادگیری آنها پاسخ مناسب ارا

آموزش رویکرد نقاط مشترک رویکرد اگزیستانسیالیستی و 
 آموزش و پرورش اشاره شده است.در اهداف  مجازی

ر مکتب با توجه به آنچه ذکر شد، هم د
، هدف، مجازیآموزش رویکرد در اگزیستانسیالیسم و هم 

 ؛معیاری نیست که اعمال باید مطابق و منطبق با آن باشند

رویکرد نقاط مشترک رویکرد اگزیستانسیالیستی و  .1شکل 

 )مأخذ: محقق(در اهداف آموزش و پرورشآموزش مجازی 
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بلکه در این مکتب، هدف، مقصدی است که عمل در جهت 
نظام آموزش و پرورش،  بنابراین ؛شودمی آن انجام

آموزشگاه و مربی نباید اهداف خود را به شاگرد تحمیل 
تشخیص  رایبیادگیرنده را ند نکسعی  دلکه بایب نند؛کن

در این مسیر دانش نیز انتقال  .هدفی ارزشمند راهنمایی کنند
د و شاگرد نیز شومی عرضه قطفبلکه دانش  ؛شودداده نمی

ها و وضع روانی خود و از راه تجربه به امور بر اساس انگیزه
طاهری و قولی  هایاین نتایج با یافته .یابدمی عالم دست

( 7937( و مقیمی عراقی )7939(، ابوترابی )7934گله )
 خوانی دارد.هم

های روش»که سوال دوم مبنی بر این بارهدرهمچنین 
آن های تربیتی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم کدام است و داللت

نتایج  «؟شودیمتبیین چگونه  مجازیآموزش رویکرد برای 
های فردی در روشهای به تفاوتتوجه حاکی از آن بود که 

 هاتوانایی تنوع نیازها،شود تا می ی سبباگزیستانسیالیستتربیتی 
 یادگیریچرا که  ؛های شاگردان در اولویت قرار گیرداستعداد و

 نیبنابرا ؛است «فرد»متوجه  در این نوع تفکر
با ارائه  گرا،انسانهای جنش ریهمانند سا سمیالیستانسیاگز

( یمحور)نه درس یمحوربر فرد یمبتن یتیبترهای روش
کردن  یدر جهت انسان یبلندهای ده است تا گامرکتالش 

گیری از شود و راه برای بهرهآموزش و پرورش برداشته 
این  .شود ازبگرا، شناسان انسانتربیتی روانهای روش
( و مقیمی عراقی 7939ها با نتایج پژوهش ابوترابی )یافته

  وانی دارد.خ( هم7937)
هایی چون نیز که دارای ویژگی مجازیآموزش رویکرد 

همه زمانی و همه مکانی بودن است، در تالش افراد برای 
دهد و با دیدگاه می کسب معرفت، یادگیرنده را محور قرار

یادگیری را های ترین روشگرایی که دارد، منعطفانسان

زش از دور که د. متخصصان آموکنمی برای یادگیرنده فراهم
اند، تدریس و یادگیری دهرکمطالعه اگزیستانسیالیسم را 

دانند. می غیرمستقیم را روش تربیتی مناسب برای این نظام
ها و فنون دموکراتیک در تدریس غیر مستقیم که از روش

شخصی را به های هرگز هدف، مربی گیردمی بهره
فه او راهنمایی است بلکه وظی ؛کندتحمیل نمی یادگیرندگان

مورد توافق های در زیر به برخی از روش (.7932)شعاری نژاد، 
آموزش رویکرد )اگزیستانسیالیسم و نظام آموزش از دور 

 :شودیماشاره مجازی( 
 این روش، مربی در روش محاوره سقراطی:

آلیست، پاسخ سواالت اگزیستانسیالیست، برخالف مربی ایده
در حقیقت بهترین نوع سوال فقط در  .ددانمطرح شده را نمی

در واقع در این  .آموز قابل پاسخ استآفرینی خود دانشمعنی
تا آن ها  شودمی ی برای شاگردان مطرحهایرسشپروش 

و از این راه موجبات ند کنکسب معرفت تالش نسبت به 
آن است که برای  مربی. وظیفه شودفراهم  آنهاآگاهی زیاد 

فراهم کند که طی آن شاگردان بتوانند یادگیری موقعیتی 
به یک چرا که مربی و شاگرد  ؛ذهنیت خویش را ابراز کنند

ترجمه پاک  ؛گوتک) دارند مسؤلیت اندازه در اشتداد آگاهی
(، تدارک یادگیری موقعیتی برای اشتداد 7933، سرشت
آموزش رویکرد با توجه به وجود تنوع در مخاطبان  ،آگاهی

 گیرد.می مورد توجه قرارنیز نظام آموزشی ، در این مجازی
 به «آن فراسوی و آزادی» کتاب در هولت باز: یادگیری

. در کالس درس باز، پرداخت «باز یادگیری» از دفاع

شوند که با می یادگیری مواجههای یادگیرندگان با فرصت
(. 737، ص7933کنند)گوتک، می انتخاب آزاد آنها را تجربه
ف صیانت از آزادی یادگیرنده در کالس درس باز با هد

یادگیری، مقررات را به حداقل موردنیاز کاهش های فعالیت
در یک محیط آزاد و دموکراتیک، به فعالیت  شاگرداندهد تا می

قابل ذکر است کالس درس باز، نوعی روش مناسب  .بپردازند
 است. مجازیآموزش رویکرد یادگیری در  رایب

که  تربیتیهای یا شبکه «یادگیریهای هسته»مفهوم 
ده است، از آنجا که به مشارکت و مباشرت رکایوان ایلیچ مطرح 

ها مبتنی بر انتخاب آزاد شباهت دارد، مطلوب اگزیستانسیالیست
ها در خارج از نهادهای تربیتی ها یا شبکهاین هسته .است

یابند و از جانب افراد برای مدت زمانی که خود آنان تحقق می
بی آنکه دیگران  ؛گیرندکنند مورد استفاده قرار میمیتعیین 

یحیی  ترجمه ؛7910برای آنان تعیین تکلیف کنند )وال، 

نسیالیسم و مورد توافق اگزیستاهای برخی از روش .1شکل 

 رویکرد آموزش مجازی )مأخذ: محقق(
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مورد توافق های شکل زیر به برخی از روش (.39ص  :مهدوی
 اشاره دارد مجازیآموزش رویکرد اگزیستانسیالیسم و 

جایگاه »سوال سوم مبنی بر اینکه  بارهنتایج پژوهش در
برنامه درسی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم چیست و 

بیین تچگونه رویکرد آموزش مجازی آن برای های داللت
درسی اگزیستانسیالیستی دارای های نشان داد برنامه «شود؟می
 زیر هستند:های ژگیوی

دهد؛ مینخست: رغبت یادگیرندگان، اساس آن را تشکیل 
ها، آزادی کامل دارند؛ سوم: دوم: یادگیرندگان برای فعالیت

درسی باید مبتنی بر نیازهای مستقیم و حال حاضر های برنامه
یادگیرندگان باشد؛ چهارم: در طراحی تجارب آموزشی باید مبنا 

 فردی گذاشت. های را بر شناخت تفاوت
در ادامه به برخی از ابعاد برنامه درسی در دیدگاه 

نیز مصداق  رویکرد آموزش مجازیاگزیستانسیالیستی که در 
 :پردازیممیدارد، 

از دیدگاه آیزنر اهداف آموزشی را  تعیین هدف: (الف
اهداف حل  ،توان به سه دسته تقسیم کرد: اهداف رفتاریمی

گونه پیامدهای معنایی به آن. اییمسئله و پیامدهای معن
بلکه در  ؛شوندیکه از پیش تعیین نم دشویهایی اطالق مهدف

. در میان این سه نوع هدف آنچه گیرندیجریان فعالیت شکل م
سازگار است همان  رویکرد اگزیستانسیالیستیروح  که با

بلکه  ؛پیامدهای معنایی است. این اهداف جنبۀ تحمیلی ندارند
و بالیدنی هستند و به واسطۀ مقتضیات و شرایط یک  روئیدنی

 (.7337، 7)آگر شوندیبافت ویژه و با توافق جمعی تائید م
کند سعی می مربی اگزیستانسیالیست انتخاب محتوا: (ب

د که امکان کنانتخاب  یاگونه های تربیتی را بهمحتوا و فعالیت
در واقع . دشوتسهیل  تجربیات واقعیبروز تعامالت بین فرد و 

تواند با آن محتوایی است که هر فراگیرنده می محتوای درسی
)باقری و  هایی جدید دست پیدا کندو دیدگاه به تعامل بپردازد

 (.7937یزدانی، 
محتوا  یده، سازماناین دیدگاه: در محتوا یدهسازمان (پ

برنامۀ الً چراکه اصو ؛نیست از قبل تعیین شدهیک فعالیت 
 شدهیینین دیدگاه یک بسته یا محصول از پیش تعدرسی در ا

رو به رشد دارد و با توجه به تعامل  روندیکمحتوا بلکه  ؛تنیس

                                                 
. Agger 

، 0آلن) دشویبین فرد و محتوای موجود، محتوای بعدی تعیین م
7331.) 

دیدگاه، این در  های یادگیری:انتخاب فرصت (ث
وند که فراهم ش یاگونهبه بایستیهای یادگیری مفرصت

رو ساخته و قدرت کنجکاوی آنان را فراگیرندگان را با ابهام روبه
شود که یادگیرنده خود را از ند. این امر باعث میکنتحریک 

د و با پا گذاشتن در کندار جدا آشنا و ریشه یهاسنت یدوبندق
های یادگیری برای او به وجود دنیایی پررمزوراز که فرصت

 (0271، 9)آرندت نو را بیازمایدهایی اند، راهآورده
دیدگاه این در  های یادگیری:فرصت یدهسازمان (ج

های یادگیری همچون دهی فرصتفلسفی، سازمان
توان از آن انتظار را نمی جدی تعین دهی محتوا است وسازمان
دهی ماهیتی غیرخطی داشته و این نوع سازمان بلکه ؛داشت

تواند در جهات می دگیرندگانیاعالئق  هابراساس نوع فعالیت
 (.7310، 4)بارت دنکمختلف حرکت 

فلسفی،  این دیدگاهدر های ارائه )تدریس(: روش (چ
محور دارد. بدین ترتیب وگوگرا و گفتتدریس ماهیتی عمل

که طوریبه ؛تدریس ماهیتی دوجانبه، دیالکتیکى و سازنده دارد
وگو به دست تهر دو طرف بتوانند تجربیات جدیدی از آن گف

وگوی واقعی، هم آورند. این بدین معنا است که در یک گفت
توانند در شکل دادن به فهم متقابل از می یادگیرندهو هم  مربی

در شکل زیر برخی (. 7337، 1هاگرسون) ندنکخویشتن کمک 
از عناصر برنامه درسی از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم در 

 ش داده شده است.نمای رویکرد آموزش مجازی
رسد برنامه درسی می با توجه به آنچه ذکر شد به نظر

صورت نباید به رویکرد آموزش مجازیدر  اگزیستانسیالیستی
پذیری باالیی از انعطاف دبایبلکه  ای از قبل پیچیده باشد؛نسخه

مطابق با گزینش خویش در  یادگیرندهو هر  باشدبرخوردار 
طاهری و های این یافته ها با نتایج پژوهش .شودکالس حاضر 

( 7937( و مقیمی عراقی )7939(، ابوترابی )7934قولی گله )
 همخوانی دارد.

                                                 
. Allen 

. Arendt 

. Barrett 

. Haggerson 
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اینکه  سوال چهارم مبنی بر بارههمچنین نتایج پژوهش در
جایگاه یاددهنده و یادگیرنده از دیدگاه اگزیستانسیالیسم در »

 از مربینشان داد که  «؟شودیمتبیین آموزش مجازی چگونه 
زیرا او خالق  ؛درادمهمی  نقش بسیار ،این مکتب منظر

 خود کندکمک می شاگرداناست که به  هاییبستر وها وضعیت
ی سخودشنا به تحقق خود یا انندنهایت بتو در بهتر بشناسند تا را

)با رویکرد مربیان نظام آموزش از دور  رونیا از .ابندیدست 
 باید یاگزیستانسیالیست از منظر مکتب آموزش مجازی(
 تعامل نزدیک با درعین تا دنباشداشته شخصیتی آزاد 

 زید که آنان ننآنان را به سمت این ایده ترغیب کن ،یادگیرندگان
 .(41ص  :7937)عبدالکریمی،  ارندداد آز شخصیتی

آموزشی های نکته قابل توجه آن است که در همه نظام
مربیان در جریان کسب معرفت، یادگیرندگان خود را تحت تاثیر 

 اما در مکتب اگزیستانسیالیسم تالش فراوانی ؛دهندمی قرار
یابد، تا  اهشکشود تا این تاثیرگذاری به حداقل خود می

ن بتوانند با اندیشه و خردورزی که خود در یادگیرندگا
این  .فعال هستند، به کسب معرفت دست یابندگیری آن شکل

 ؛نیز صادق است رویکرد آموزش مجازینکته برای مربیان در 
چرا که به دلیل فاصله زمانی و مکانی که میان یاددهنده و 

نه هرگو رویکرد آموزش مجازییادگیرنده وجود دارد، مربیان 
 اختیار یادگیرندگان قرار معرفت را به طور غیرمستقیم در

گیری هرگونه دهند تا آنها با تالش و تجربیات خود به شکلمی
 د.ننکمعرفت اقدام 

 تقلید جای داشتن انتظاربهاگزیستانسیالیستی بنابراین معلم 
 ،گویدمی (701: 7939یادگیرندگان آنگونه که نیچه )ازجانب 

 «اعتماد مورد» و «اصیل»دیل شدن به افرادی آنان را درتب
 ذهن و کند تا با داشتنمی و به آنها کمک رساندیاری می

لحاظ اندیشه ند و به نک، سخت کار و تالش فکری مستقل
و  آیند آزاد بار و خودباور بتوانند، تا بایستند روی پای خود

بهترین زندگی را برای خود رقم بزنند. هم سو با نظام 
این امر  رایبنیز  آموزش مجازییستانسیالیستی، مربیان اگز

یادگیرندگان  رویکرد آموزش مجازیزیرا  ؛دارندمهم گام برمی
داند که با داشتن تجربیات متعدد و نیز می خود را افرادی فعال

دارا بودن استقالل فکری و ذهنی و با تالش خود در جهت 
 یادگیری گام برمی دارند.
ذکر شد جایگاه مربی در تفکر  با توجه به آنچه

جهت که به رشد و تعالی و تکوین  آن اگزیستانسیالیسم از
پردازد نقشی چندوجهی دارد. معنایی هستی در شاگردان می

برخی از متفکران در این مکتب مربی را چون آیینه بازتاب 
دانند داند و برخی او را نقشی مانع میدهنده و چگونه شدن می

باید از او عبور کند در حالی که دسته سومی نیز  یادگیرندگانکه 
دانند که نقش سوم با رویکرد آموزش می مربی را همچون باغبان

مجازی بیشتر هماهنگی دارد. شکل زیر نقش یاددهنده و 
اگزیستانسیالیستی و رویکرد  یادگیرنده را در تشکیل معرفت

 دهد.می آموزش مجازی نمایش
رسد نقش سنتی مربی می با توجه به آنچه ذکر شد به نظر

و یادگیرنده در تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی از نقش سنتی 
 مربی نقش خود را به عنوان راهنما ایفا .گیردمی آنها فاصله

د تا یادگیرنده، خود، فعال شود و به معرفت دست یابد تا کنمی
مهمی نیز های این امر داللت .بتواند به زندگی خود معنا بخشد

 )مأخذ: محقق( رویکرد آموزش مجازیعناصر برنامه درسی از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم در  .1 شکل
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چرا که در این نظام آموزشی  ؛دارد رویکرد آموزش مجازیبرای 
های ها و موقعیتکند و با محیطمی یادگیرنده نقش فعالی ایفا

تشکیل معرفت  رایبد، کنمی ای که مربی برای او فراهمغنی
زند. این می خود و متناسب با تجربیات خود، دست به انتخاب

(، 7934طاهری و قولی گله )های یافته ها با نتایج پژوهش
( 7911( و فرهنگی )(7937( و مقیمی عراقی )7939ابوترابی )

 همخوانی دارد.
پاسخ به سوال پنجم مبنی بر اینکه  رایبعالوه بر آن 

نظام ارزشیابی در دیدگاه اگزیستانسیالیسم و  جایگاه»
تبیین چگونه  رویکرد آموزش مجازیآن برای های داللت

شود که طی آن مربی می ای اشارهبه چرخه «شود؟یم
پردازد. در این چرخه می یابیاگزیستانسیالیسی به ارزش

یابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اگزیستانسیالیستی چهار ارزش
ای کیفی از یادگیرنده ارزیابی به کند تا به شیوهمی ا طیمرحله ر

 باشد:می عمل آورد، این چهار مرحله به شرح ذیل
فهم اولین قدم مربی پیشها: فهمتعیین پیش ،نخست

در واقع مربی یا ارزیاب،  .یابی از یادگیرنده استجهت ارزش
 ؛پردازدفهم و با ذهن پاک و مبرا به این کار نمیبدون پیش

پینار و همکاران، شود )فهم آغاز میبلکه فهم همواره با پیش
( بیان کرده است، 7931که هایدگر )فهم، چنان(. پیش0221

یا همان ارتباطاتی است  «داشتپیش»خود، سه صورت دارد. 
که مربی طی جلسات مختلف کالسی با شاگردان داشته است. 

یا دیدگاه  «پیش نظر»این ارتباط در صورت دوم تبدیل به 
ی ارتباط خاص خود با شود که مربی درنتیجهمی ایاولیه

ها یافته است. همچنین صورت سوم، شاگردان، نسبت به آن

است که عبارت است از کلمات و مفاهیمی که  «پیش مفهوم»
ها بیان شاگردان را در قالب آن بارهخود در ۀمربی دیدگاه اولی

تنبل یا زرنگ است. این سه مثالً اینکه شاگردی  ؛کندمی
صورت، سبب فهم درست یا نادرست مربی و قضاوت او 

شود. بنابراین، می «فهمپیش»درخصوص یادگیرنده در قالب 
های فهمیابی، تعیین پیشموضوع کار ارزیاب در گام اول ارزش

 شاگردان است. بارهاو در
 ۀدر دومین گام چرخ: دوم، حضور در افق فکری شاگرد

یا مربی به دنبال آن است که در دنیای یابی، ارزیاب زشار

یاب این کار را انجام اگر ارزش .فکری یادگیرنده قدم گذارد

یابی ها به ارزشفهمهمان پیش رود که باندهد، بیم آن می

گیری دچار یابی را به جهت، ارزشترتیب این بپردازد و به

 (.7931به نقل از هایدگر،  ؛باقریکند )
در این مرحله، ارزیاب : هافهمسوم، تأیید یا اصالح پیش

های شاگرد و ها و گفتهیا مربی، با گذر کردن به متن نوشته

بازگشته و پیش مفهوم افق فکری وی، اکنون دوباره به خود

دهد، چنانچه پیش مفهوم او با می خود را مورد بازنگری قرار

فهم د، پیشخوانی داشته باشفضای فکری یادگیرنده هم

فهم او با فضای د و در صورتی که پیشکنمی خود را تائید

 خوانی نداشته باشد، آن را اصالحفکری یادگیرنده هم

 (.94د )همان منبع: کنمی

 )مأخذ: محقق( رویکرد آموزش مجازینده و یادگیرنده در تشکیل معرفت اگزیستانسیالیستی و نقش یادده .1شکل 
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در این گام، فهم اصیل : هاچهارم، تفسیر و امتزاج افق

یاب، که ارزشصورتی دیگر، در عبارتتواند رخ دهد. بهمی

شده را در اختیار بگیرد و  شده یا اصالح تأیید هایفهمپیش

توجه قرار دهد،  های شاگرد را موردها یا گفتهآن گاه نوشته

افتد و وی به فهم مناسبی از تفسیر متن موردنظر اتفاق می

 رتیبتشود و به این های شاگرد نایل مییا گفته هانوشته

انجام گرا به سریابی خود را با رویکرد کیفیتواند ارزشمی

یابی کیفی در نظام (، این روند ارزش7339، 7رساند )گادامر

نیز کارایی الزم را )رویکرد یادگیری مجازی( آموزش از دور 

یابی در آموزش از دارد و سبب افزایش کیفیت در نظام ارزش

 دور خواهد شد.
یابی پیشرفت تحصیلی حاصل آن چه در چهار گام ارزش

 شده است. داده مطرح شد، در شکل زیر نشان
نکته قابل توجه در پایان این است که اگرچه در جهان 

ی مکتب اگزیستانسیالیسم، شناسمعرفتکنونی رویکرد 

اما در به  ؛داردرویکرد آموزش مجازی تربیتی برای های داللت

کشورمان با توجه به اینکه  کارگیری آن در نظام آموزش از دور

                                                 
1. Gardamer 

 گرایانه بوده و کسب آننسبی بنوع نگاه به معرفت در این مکت

و هر شخص خودش، جهت ایجاد معرفت  به افراد بستگی دارد

چرا که  ؛دارد، باید با مالحظاتی صورت گیرددر خود گام برمی

در چتر فلسفی حاکم بر جامعه ما که اسالم است، فلسفه اسالم 

که  تری از معرفتحتوای کاملی است، بر نوع کاملکه دارای م

شود می پیشنهاد بنابراین ؛کندمی معرفتی مطلق است، تاکید

 بارهرهایی دپژوهشگران حوزه و دانشگاه با انجام پژوهش

 رایبتحلیل بیشتر مکتب اصالت وجود و راهکارهای آن 

)با تاکید بر یابی به معرفت حقیقی در نظام آموزش از دور دست

متناسب با دین اسالم گام بردارند و برنامه زش مجازی( آمو

د که عالوه بر استفاده از نقاط قوت مکاتب ننکهایی را طراحی 

دین اسالم نیز همخوانی داشته های فکری و فلسفی، با آموزه

باشد، تا به شیوه ای فعاالنه موجب کسب معرفت اصیل توسط 
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