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 چکیده

های تحلیل مفهومی از نوع شبکه  انتقادی و یادگیری الکترونیکی است که به روش تریپتی این مقاله فهم همگرایی هدف اصل

. 1الزم ) مفهومی، تحلیل منطقی فرارونده و مروری صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است انتقاد با سه شرط 

انتقاد با حفظ یک ارتباط  وسیله بهحق و کنار زدن نقص  جویی پی. 3. . وجود حد معقول و حد نامعقول یا نقص2وجود معیار 

 عنصر ذاتی درواقعاساسی تربیت )تبیین، معیار، تحرّک درونی، نقادی( و  مؤلفهاز چهار  نقد یکیاز ریشه  و عاطفی مثبت(

بنیادهای جدیدی چون تربیت است لذا اگر بخواهیم چنین مفهومی )تربیت انتقادی( حیات داشته باشد باید آن را بر 

دگر یادگیری الکترونیکی سه سطح دارد که  از سویی ، تحلیل، منطق، بازی زبانی تعریف کرد.پدیدار شناختیهرمنوتیک، 

 یابد. کاربردی است حیات می های مهارتمشارکتی و  های یادگیریتربیت انتقادی در سطح دو و سه که مناسب برای 

 

 انتقاد، تربیت انتقادی، یادگیری، یادگیری الکترونیکیتربیت، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

دهد؟ آیا تعریفی از  توان از تربیت انتقادی صحبت نمود؟ چگونه تعریفی از تربیت اجازه طرح مفهوم تربیت انتقادی را می آیا می 

تربیت فاقد عنصر انتقاد است که نیازمند  آن بداند؟ آیا های مؤلفهتربیت وجود دارد که انتقاد را عنصر ذاتی تربیت و یکی از 

ویژگی عارضی انتقاد باشد؟، ارتباط میان تربیت انتقادی و یادگیری الکترونیکی چگونه است؟ و این دو مفهوم چگونه با یکدیگر 

تربیت انتقادی و یادگیری »هایی از این دست که نیش خرمگسی سقراطی خود را بر قلب عبارت شوند؟. پرسش همگرا می

جای مقاله  کند تا آن را آماده واشکافی و تجزیه کند، موردبررسی مقاله هستند و پاسخ خود را در جای فرو می« الکترونیکی

کنند. در پژوهش مقاله حاضر، از روش شبکه مفهومی برای مشخص کردن جایگاه مفهوم در ارتباط با مفاهیم دیگر، از  طلب می

های صورت گرفته  الف( و از روش مرروی برای یافتن پژوهش1311ط نقد )باقری، روش تحلیل کانتی برای مشخص کردن شرو

 در ذل هر بخش استفاده شده است.

 

 . مفاهیم اساسی تربیت1

 کند:  اساسی برای تربیت را بیان می مؤلفه( چهار 1311( به نقل از ریچارد استنلی پیترز )1311باقری )

ای تربیت را از شبه تربیت جدا  میان دو قطب معلم و شاگرد است که چنین خصیصهتبیین: تربیت مستلزم جریان تبیین  مؤلفه

(. تربیت به طور فعال چرا بردار است و نیازمند روشنگری مربی در باب دالیل و حکمت تغییراتیست که 1380کند. ) باقری،  می

کدام از  ی ایجادشود بصیرت و آگاهی یابد. هیچخواهد در متربی ایجادکندتا خود شاگرد نسبت به تغییراتی که قراراست در و می

 (.18-12: 1311کردن تغییر مورد نظر برای متربی نیست )باقری،  عادت و تلقین و تحمیل مستلزم تبیین

(. متربی باید معیارها و قواعدکلی را که 1380معیار: تربیت مستلزم گذاشتن معیارها در اختیار متربی است )باقری،  مؤلفه

ها، اعمال و رفتارهای مطلوب یا نامطلوب را بتواند در جریان تربیت یا  های انتزاعی هستند را بشناسد تا وضعیت ولهمچون فرم

شود. در عادت، تحمیل و تلقین معیار در  می کند و بسنجد. با ارائه معیارها امکان ارزیابی برای وی فرآهم درهرجایی مشخص

 (.18-12: 1311وجودندارد. )باقری،  گیرد و ضرورتی هم اختیار متربی قرار نمی

تحرّک درونی: تحرک درونی در فرد متربی است. حرکت از درون باید باشد وتربیت باید سرانجام حرکت براساس چنین  مؤلفه

نیروی محرکه درونی را ایجاد کند. در عادت، تحمیل و تلقین موتور حرکت در بیرون فرد وجود دارد و انگیزه عمل بیرونی است 

 (.18-12: 1311رد یک ظرف توخالی است که قرار است چیزی در درون او بریزیم )باقری، ف

نقادی: مربی انسان کامل نیست و دارای نقص هست پس قابل نقد است. فرد چون معیارها را داراست و آن ها را  مؤلفه

توان آن را  معیارها نقش بارزی دارند زیرا می بازشناخته است و انگیزه درونی دارد، آمادگی نقد کردن نسبت به مربی را داراست،

ها به ارزیابی و داروی پرداخت. هم مربی و هم متربی مشمول  ها، با آن در هر موردی به کارگرفت و برحسب مطابقت موقعیت

: 1311شود امکان نقد هم میسر نیست )باقری،  این قاعده هستند. در عادت، تحمیل و تلقین چون معیار به دست داده نمی

های معلم به کارافتد، نه آنکه به اعتبار معلم از کار بیافتد.  (. )ذهن اندیشنده و منطقی شاگرد در مواجهه با اندیشه12-18

 ((. پس تربیت فرآیندی است که این چهار عامل را در خود دارد.117: 1311)باقری، 
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 . یادگیری، پداگوژی، تربیت، آموزش، تدریس2

 و یادگیری:  ، درایت پداگوژیکیبیت، تدریسآموزش ، پداگوژی، تر

ویژگی متمایز رویکرد علوم انسانی در زمینه آموزش این است که به این می پردازد که چگونه باید مفاهیم نظریه و تحقیق، با 

مفهوم  گوید: مطمئناً تربیت یک منن در تفاوت تربیت با پداگوژی می (. فن17: 2011منن ب عمل به زندگی مرتبط شوند )فن

پیچیده است و معانی و اهمیت مختلف آن با این مفهوم همپوشانی دارد. هم تربیت و هم پداگوژی مفاهیم هنجاری هستند. با 

این حال، اصطالح تربیت در آمریکای شمالی عمدتا کاربردی است و به تدریس و یادگیری کودکان و بزرگساالن در محیط های 

 Erziehung» و دانشگاه ها اشاره دارد. در زبان آلمانی و هلندی ، اصطالح تربیت به ترتیب بهنهادینه مانند مدارس ، کالج ها 

دهد. مفهوم اروپایی پداگوژی تأکید  شود. در این زبانها پداگوژی حوزه وسیع تری از معنا را ارائه می ترجمه می« onderwijsو 

کلی، مانند زمینه های تخصصی مشاوره ، درمان، ارجاعات  متفاوتی دارد و شامل حوزه های فرزندپروری و تربیت به طور

کند که در آن  روانشناختی ، جنبه های کار اجتماعی و موارد دیگر است. به عبارت دیگر ، پداگوژی همه مواردی را توصیف می

ژی شامل یادگیری در کنند. به طور طبیعی، پداگوبزرگساالن به منظور رفاه، رشد، بلوغ و رشد کودکان با کودکان زندگی می

دهد، پداگوژی شیفته رشد دیگران است، قصد پداگوژی  (. پداگوژی ما را به سمت کودک سوق می28مدرسه است )همان: 

دهد،  بخشد و به ما روح می کند، پداگوژی به تأثیرگذاری و نفوذ توجه دارد، حرفه پداگوژی به ما روح می تفاوت را ایجاد می

(. معموال فرآیندهای تربیتی عالوه بر یادگیری به تدریس نیز 25-13شود. )همان:  تحول او مربوط می پداگوژی به خود کودک و

های یادگیری بدون تدریس  نیازمندند، اما پیوندی منطقی با آن ندارند. تربیت حتما نیازمند تدریس نیست و بسیاری از شکل

گیرد که  وابسته به تدریس نیست. تربیت واقعی زمانی صورت می شود گیرد و یادگیری تربیتی که منجر به تربیت می صورت می

خواهد نکات را به او بقبوالند چیزهای مطلوبی را یادبگیرد. پس یادگیری شرط الرم و  فرد بدون حضور شخص دیگری که می

تر  تر و مطمئن منطقی برای وقوع تربیت است اما تدریس نه. اما یک واقعیت تجربی کلی اسن است که محتوا زمانی سریع

شود که موقعیت تدریس را معلم بسازد. تدریس الزمه مدرسه رفتن است. و تدریس به قصد عملی شدن یادگیری  آموخته می

گیرد  ورزی در مسیر یادگیری صورت می . یادگیری دارای دو مفهوم اساسی تسلط بر محتوای یادگیری )چیرگی( و تجربهباشد

(. پس آموزش رسمی نیازمند تدریس است. از طرفی از آنجا که تربیت صرفا 113-103، 1111)تجربه( )هرست و پیترز ، 

توان برشمرد و تربیت غیررسمی را  مستلزم تدریس و مدرسه و آموزش رسمی نیست پس تربیت رسمی را بخشی از تربیت می

. درایت خود را به صورت گشوده 1 دهد؟ در تدریس نشان می تواند خود را میچگونه درایت پداگوژیک  بخش دیگر آن دانست.

. درایت خود را به صورت یک تاثیر 3دهد. . درایت خود را مطابق با ذهنیت نشان می2دهد.  در برابر تجربه کودک نشان می

. درایت خود را صمیمیت موقعیت مدار نشان 7دهد.  . درایت خود را به صورت یک بازداری نشان می0دهد.  ظریف نشان می

: 1110، 185-127ب:2011، 111الف:2011منن ) دهد فن درایت خود را به صورت یک هدیه خودجوش نشان می.1دهد.  می

111 ،1188.) 
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 نتیجه این بخش:

 

 
 . رابطه بین مفاهیم پداگوژی، تربیت، آموزش، تدریس و یادگیری1شکل

 . مفهوم انتقاد3

ارسی شده و برای ان معانی متنوعی آورده شده است، تشخیص درباب مفهومی کلمه نقد: نقد واژهای عربی است که وارد زبان ف

بین درهم ها، خیره نگریستن به چیزی و چشم برنداشتن از آن بی آنکه کسی متوجه شود، داد و ستد درهم، جداسازی درهم 

کتب عربی معنای ها و بیرون کردن معیوب از سالم ها. انتقاد دارای ریشه مشترک با نقد است که از مصدر باب افتعال و در 

(. انتقاد یا ارزیابی افکار و عقاید عملی فلسفی 1311شود )کشاورز،  جداگانهای ندارد و به عملیات نقد کردن انتقاد گفته می

است و قضاوت درباره صحت یا نادرستی قضیهها نیازمند ارزیابی آنها است. ارزیابی مطابقت دادن عقاید با معیارهاست. ما با 

پذییم اما آن جنبه هایی که با معیارها مطابقت ندارد و  کنیم و آن جنبه هایی که با معیارها مطابقت دارد می بی میمعیارها ارزیا

(. 78-75: 1310گذاریم )شریعتمداری،  کنیم و جنبه های سست آن را کنار می حدناقص قضیه است را به محض دیدن نقد می

نقادی کشیدن شمشیرسرد عقالنیت در حق دیگران نیست بلکه ما باید در انتقاد ارتباطمان را با عواطفمان حفظ کنیم و در 

( یا حداقل نقص ها منتقل نشود. 151-100: 2010کنیم که جهان جای بهتری شود )نادینگز،  می جویی پینقادی این هدف را 

. شناسایی قوت ها و 3. تقویت توانمندی تحلیل و پرسشگری 2. هدایت و تعالی 1نقد عبارتند از: در باب چرایی نقد یا اهداف 

. گسترش و توسعه علم. در باب چگونگی نقد اصول مربوط به 1. گسترش اندیشهورزی 7. توسعه فرهنگ گفتگو 0 محدودیت ها

. وضوح و 7ائه پیشنهادات در کنار بیان محدودیت ها . ار0. مستدل بودن 3. مستندبودن 2. اعلمیت 1نقدکننده عبارتند از: 

. عدم 1. حفظ آرامش و رعایت ادب 8. بیان نقاط قوت با اولویت مرتبطی 5. رعایت انصاف و صداقت در گفتار 1روشنی 

. 2وبودن  . شنونده خوب1. توجه به بافت و زمینه اثر. اصول مربوط به نقدشونده عبارتند از: 10خودباختگی و شجاعت در کالم 

 (.1311.آمادگی پذیرش و استقبال از نقد )کشاورز، 1. سعه صدر داشتن 7. انعطافپذیری 0.مستندبودن 3مستول بودن 

. وجود حد معقول و حد 2. وجود معیار 1توان به سه شرط الزم برای انتقاد اشاره کرد:  از فراروی بر متون در این باب می 

 انتقاد با حفظ یک ارتباط عاطفی مثبت. وسیله بهکنار زدن نقص حق و  جویی پی. 3نامعقول یا نقص. 
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 . یادگیری الکترونیکی4

ارتباطات و اطالعات استفاده   ( ، هر فعالیت تدریس و یادگیری که از مواد دیجیتالی و از فناوری2008الوریسون و همکاران )

دسترسی آنالین به منابع آموزشی، در هر مکان و  است از یادگیری الکترونیکی عبارت داند. را یادگیری الکترونیکی می کند می

یادگیری الکترونیکی یادگیری است که توسط ابزارها و رسانه های الکترونیکی دیجیتال  (2001هر زمان )هلمس و گاردنر، 

ل بی سیم است )هاپ و شود و یادگیری موبایل، یادگیری الکترونیکی با استفاده از دستگاه های تلفن همراه و انتقا پشتیبانی می

(. یادگیری دیجیتال هر نوع یادگیری است که توسط فناوری یا تمرین آموزشی که از فناوری استفاده 277: 2003همکارن، 

:ان.پی(. 2015دهد )دولت ایالت ویکتوریا،  های یادگیری رخ می ها و حوزه شود و در همه حوزه کند، تسهیل می مؤثری می

شود و به استفاده از فناوری اطالعات  ای جایگزین یادگیری الکترونیکی می حی است که به طور فزایندهیادگیری دیجیتال اصطال

شود. عالوه بر این، آن راه حل فنی برای پشتیبانی از آموزش،  ( در آموزش آزاد و از راه دور مربوط میICTو ارتباطات )

تر از  تر و جامع های دیدن این دیدگاه گسترده یکی از راه (.2007یادگیری و همچنین برای فعالیت های مطالعه است )سوهنن، 

. در سطح اول، ارائه اطالعات از طریق فناوری اطالعات 1یادگیری الکترونیکی، دیدن آن به عنوان یک مدل سه سطحی است: 

دانش خود را تجدید یا گسترش تواند افراد را قادر سازد  که می;یا ارتباطات است. این به روشی بسیار در دسترس و فوری است 

. سطح دوم شامل ارائه مواد آموزشی تعاملی و بسته هایی است که برای تسهیل مهارت 2دهند و عملکرد خود را بهبود بخشند. 

. سطح سوم چند بعدی است و هر دو سطح اول را در چارچوب پشتیبانی 3ها یا توسعه شخصی گسترده تر طراحی شده اند. 

گیرد. با فرآیندهایی برای مدیریت و نظارت بر تدارکات و نتایج یادگیری و ارائه اشکال مختلف  تری در بر میعملکرد گسترده 

( رابطه بین 2007اِنوهینا ) (.2001پشتیبانی از سوی کارشناسان و همتایان به یادگیرندگان همراه است )پوالرد و هیلیج، 

 صورت زیر مشخص کرده است.یادگیری الکترونیکی و مفاهیم مرتبط دیگر را به 

 

 . ارتباط بین اصطالحات آموزش از راه دور2شکل
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( ارتباط بین مفاهیم یادگیری انعطاف پذیر، یادگیری تماسی )مکانی/چهره به چهره(، یادگیری از راه دور، 2003براون )

 کند. رخط را بیان مییادگیری الکترونیکی، یادگیری از راه دور براساس مکاتبه، یادگیری سیار و یادگیری ب

 

 
 پذیر های یادگیری انعطاف . زیرشاخه3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2112رابطه بین یادگیری الکترونیک، یادگیری موبایل، یادگیری دیجیتال )بساک و همکاران،  .4شکل

 

 یادگیری موبایل یادگیری الکترونیک

 لیادگیری دیجیتا
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 . نتیجه گیری نهایی )بررسی همگرایی(5

رونیکی است که به روش تحلیل مفهومی، مروری و تحلیل انتقادی و یادگیری الکت تریپتهدف اصلی پژوهش فهم همگرایی 

. وجود حد معقول و حد 2. وجود معیار 1الزم ) کانتی صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است انتقاد با سه شرط 

از  نقد یکی از ریشه و انتقاد با حفظ یک ارتباط عاطفی مثبت( وسیله بهحق و کنار زدن نقص  جویی پی. 3نامعقول یا نقص. 

تربیت است لذا اگر بخواهیم چنین  عنصر ذاتی درواقعاساسی تربیت )تبیین، معیار، تحرّک درونی، نقادی( و  مؤلفهچهار 

، پدیدار شناختیمفهومی )تربیت انتقادی( حیات داشته باشد باید آن را بر بنیادهای جدیدی چون هرمنوتیک، پداگوژی 

دگر یادگیری الکترونیکی سه سطح دارد که تربیت انتقادی در سطح دو و سه  از سویی.تحلیل، منطق، بازی زبانی تعریف کرد

شکل یک نیز ارتباط بین تربیت،  درکاربردی است حیات می یابد.  های مهارتمشارکتی و  های یادگیریکه مناسب برای 

ست که یادگیری در یادگیری پداگوژی، تدریس، آموزش و یادگیری نشان داده شده است که نمایان کننده این موضوع ا

 شود.می جویی پیالکترونیکی از همگرایی با ارتیاط الکترونیکی 
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