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 پارادايم فرامتن در فرايند هايدرآمدي بر آموزه
 يادگيري و نقد آن -ياددهي 

 
 *2احمدآبادي آراني نجمه و 1عباس شكاري

 دانشگاه كاشان، كاشان، ايران.استاديار گروه علوم تربيتي . 1

 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران. )نويسنده مسئول(. 2

 دهیچك
يادگيري و نقد آن است. براي نيل به  -پارادايم فرامتن در فرايند ياددهی  هايدرآمدي بر آموزههدف پژوهش حاضر، 
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ارادايم به عنوان پ قرار داده وهاي پژوهش نشان داد؛ فرامتن به جاي متن شفاهی، متن نوشتاري را مورد تأکيد يافته است.
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ان يادگيري، ترغيب يادگيرنده به ساختن معنا از راه گفتگوي ديالکتيکی، امک -تی در فرايند ياددهی از نظام معرفتی سن
بازنمايی مفهومی براي يادگيرنده، دسترسی و بازيابی بهتر اطالعات در يادگيري، توليد مرزهاي نو براي دانش و 
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 مقدمه  
 1در برخي ديدگاه هاي جديد از جمله ديدگاه ديبوگرند

كه متضمن داللتهاي خارجي مربوط  2ميان دو اصطالح متن 
كه مشتمل بر عناصر  3فرامتن به توليد متن است و اصطالح

داخلي و معناهاي آوايي و صرفي و نحوي است تمايز مي 
گذارند اين دو اصطالح ناظر به دو نوع سياق زباني يا سياق 

 .[1] متن و سياق مقامي يا قرائن فرامتني است
ضايي چند بعدي است كه [ فرا متن ف2] 4از نظر بارت

طيف متنوعي از نوشته ها، بي آنکه هيچ يک اصيل باشند، در 
هم آميخته و با هم مصادف مي شوند و متن بافته اي از نقل 

[ 3قول هاي برگرفته از مراكز بي شمار فرهنگ است. شيري ]
معتقد است : فرامتن با برقراري پيوند ميان قسمت هاي 

ن را براي كاربر فراهم مي آورد مختلف يک مدرك ، اين امکا
تا بتواند از هر قسمت متن يا مدرك به قسمت ديگر آن و نيز 
به ساير منابع ، صرف نظر از مکان آنها ، منتقل شود و سريع 

 تر به اطالعات مرتبط دست يابد .
[ اذعان مي كند با استفاده از فرا متن، 4] 5سند برگ

مي شوند: درك موضوع خوانندگان با دو وظيفه يا كار مواجه 
او معتقد است : خوانندگان بايد   -و بحث مذاكره با رسانه ها

از طريق مواد خود حركت كنند در عين حال تالش براي 
ايجاد انسجام و درك معنايي ، در اين پارادايم، خوانندگان 
بايد مواد جديد را انتخاب كنند، پردازش و ادغام كنند، در 

در يک لينک شبکه اي حفظ ميحالي كه حس يک مکان را 
 كنند. 

با توجه به تعاريف مختلفي كه اشاره شد از نظر سجادي 
[ فرامتن امروزه به دو معناي اصلي ، مورد نظر 5و ترمس ]

است از يک سو به نوع خاصي از فناوري كامپيوتر اشاره ميکند 
و از سوي ديگر به شکل جديدي از متن اشاره مي كند. اين 

رخالف متن چاپي، مسيرهاي متعدد و ناپايدار رسانه جديد ب
را براي نوشتن و خلق معاني فراهم مي كند و به كاربر/ 
يادگيرنده/ خواننده، توانايي غوطه ور شدن در اقيانوسي از 

 اطالعات را مي دهد.
نظر به اينکه، با وارد شدن كامپيوتر و اينترنت به عرصه 

 امتن از اهميت مضاعفيتعليم و تربيت، روز به روز پارادايم فر
برخوردار شده است و در فرايند يادگيري نيز كاربردهاي 
متنوع و وسيعي يافته است از جمله در اين پارادايم ، منابع 

ر مي قرايادگيري و اطالعات فراواني در دسترس يادگيرندگان 
، انعطاف زماني و مکاني ، ارتباطات اجتماعي غير گيرد

                                                           
1 R-De Beugrand 
2 context 
3 Co-text 
4Barthe 
5 Sand Berg 

ي پويا و ساختار غير خطي ، منابع حضوري ، رابط هاي يادگير
چند رسانه اي و ابررسانه اي كه يادگيرندگان را در فضا و 

[ اما استفاده از آن به 6محيط يادگيري جديد قرار مي دهد ]
معناي آن نيست كه بتواند پاسخگوي كامل نيازهاي آموزشي 
و تربيتي يادگيرندگان باشد اگر با رويکرد استنتاجي و از منظر 

شناختي مواجه شويم پيامدهاي خاصي را در فرايند روش 
يادگيري  در برابر خود خواهيم يافت  بنابراين  -ياددهي

ضرورت اين پژوهش براي سياستگذاران و برنامه ريزان ، 
دعوت به ژرف انديشي از منظر روش شناسي در تعليم وتربيت 

 است.
در اين  راستا ، پژوهشهايي صورت گرفته است  كه از  

متن، فرا "[ با عنوان 1ن ميان مي توان به سعيدي روشن]اي
،  "متن وتحليل معناي پايه ونسبي وتطبيق آن با تفسير

[ تبيين و نقد رويکرد متني و فرامتني به فهم ديني 7ترمس ]
هاي آن در تعليم و تربيت ديني ، سجادي و ترمس وداللت

ديد يم جمباني فلسفي فرا متن به عنوان پارادا "[ با عنوان5]
[ 8ي ]، نانکل"وتبيين داللتهاي آن در فرايند تعليم وتربيت

تبيين مفهوم فضا در تعليم و تربيت و كاربردهاي آن در 
[ داللتهاي آموزشي ايده 9محيط تربيتي ، نوراني و همکاران ]

[ فضاي 10ساختار شکني دريدا در آموزش مجازي ، سجادي]
تربيت ديني، چالش مجازي و نومفهوم پردازي در مؤلفه هاي 

و ضرورتي مغفول در نظريه پردازيهاي تربيتي ، شکاري و 
[ مقايسه رويکرد متني و فرامتني با تاكيد بر 11همکاران ]

نظريه پساختارگرايي و نقد آن را مي توان اشاره كرد.  بررسي 
پيشينه نشان مي دهد با نظر به پژوهشهايي كه در اين زمينه 

پارادايم نيازمند بررسي بيشتري  صورت گرفته است اما اين
جهت افزايش دانشهاي بنيادين و بسط دامنه معرفتي آن 

 است. 

 هاي پژوهشسوال
 . ويژگي هاي فرامتن چيست؟1
 -. داللت هاي پارادايم فرامتن در فرايند ياددهي2

 يادگيري چيست؟ 

. مهم ترين نقدهاي وارده بر آموزه هاي فرامتن در 3
 يري چيست؟ يادگ -فرايند ياددهي
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 روش پژوهش
براي نيل به اهداف پژوهش ، بايد به سه پرسش اصلي 
پاسخ داده شود. از آنجايي كه هر يک از اين پرسش ها به 
جنبه اي از جنبه هاي پژوهش مي پردازد و براي نائل شدن 
به پاسخ هر كدام از آنها بايد روشي متناسب با اقتضائات هر 

به كار گرفت، از اين رو، در اين پرسش و پاسخ احتمالي آن ، 
قسمت ،  روشهاي پژوهش تحليل مفهومي ،  روش استنتاجي 
و  روش انتقادي متناسب با سه پرسش  پژوهش معرفي 
خواهند شد . از روشهايي كه در اين پژوهش براي پاسخگويي 
به پرسش نخست )ويژگيهاي فرا متن چيست؟( مورد استفاده 

مفهومي )مفهوم پردازي( است. قرار مي گيرد ، روش تحليل 
روش تحليل مفهومي بر فراهم آوردن تبيين صحيح و روشن 
از معناي مفاهيم به واسطه ي توضيح دقيق ارتباط هاي آن 
با ساير مفاهيم ناظر است و تالشي است در جهت فهم مفاهيم 

[ در اين روش ، سعي بر آن است تا با تحليل مفاهيم 12است]
ح و ناصحيح استعمال آنها مشخص شود در متون ، موارد صحي

تا بتوان با حذف كاربردهاي غلط واژه ها، از بروز مسائل نظري 
و عملي پيشگيري كرد يا به تعبير ديگر، مسائل را بجاي حل 
كردن، منحل نمود. تحليل مفاهيم ممکن است  شامل تحليل 
عناصر تشکيل دهنده ي يک مفهوم، ارتباط اين عناصر با 

[ در 13ارتباط آن مفهوم با ساير مفاهيم شود ] يکديگر  يا
پاسخ به پرسش دوم ) داللتهاي پارادايم فرامتن در فرايند 

يادگيري چيست؟( سعي بر آن است از روش  -ياددهي
استنتاجي استفاده گردد. در اين روش، فرض بر آن است  كه 
هر نظام فلسفي، مي تواند متضمن نظريه اي تربيتي باشد 

ها و و تجويزاتي براي تنظيم مناسب محيط هاي پس استلزام
تربيتي فراهم مي آورد. در پاسخ به پرسش سوم ) مهمترين 

ري يادگي-نقدهاي وارده بر داللتهاي فرامتن در فرايند ياددهي
از طريق  چيست؟(  از روش انتقادي استفاده شده است چون

توان نقاط ضعف و قوت يک ديدگاه را مشخص اين روش مي
 نمود.

 هایافته
 ويژگي هاي فرامتنبررسي سوال اول : 

مبدع ايده فرامتن وانوار بوش است كه بعد از جنگ جهاني 
دوم طراحي ساخت دستگاه ممکس را به عنوان پايگاه 
اطالعاتي جامع شخصي براي كمک به پژوهشگران مطرح كرد 

[ اما اعتبار 14كه در آن زمان ابتدايي به شمار مي آمد ]
( مربوط مي شود كه 1965اصطالح فرامتن به نلسون )

براي توصيف آثار غير خطي  1965ر آن را در سال نخستين با

[ وب كه يکي از مهمترين 15در تحقيق خود به كار گرفت ]
ابزارهاي اصلي در شبکه جهاني اينترنت است و بيشترين رشد 
را نسبت به ساير امکانات اينترنت داراست ، فرامتن را به 
عنوان شيوه اي جديد براي سازماندهي و دسترسي اطالعات 

 [16جاد كرده است ]اي
هاي پيوند شده با انگلبرت به فرا متن همچون متن 

اي او كند و اتکاستفاده از ارتباطات بواسطه كامپيوتر نگاه مي
بر علوم شناختي به منظور ساختن فرامتن جهت توسعه 
پردازش اطالعات انساني وظيفه كاربر، نه براي ساختن معنا 

 [ 17كرد] بلکه براي بازيابي اطالعات محدود
اهميت استفاده از پيوندهاي فرامتن ، در شبکه وب را 
برقراري ارتباط ميان منبع در دسترس و منابع ديگري كه در 
نظامها و سايت هاي ديگر است ميداند. فرامتن در واقع متني 
است كه به صورت غير خطي )غير ترتيبي( و بر اساس 

به  م فرامتنيدرخواست و نياز كاربر قابل دسترسي است . نظا
صورت شبکه اي از صفحات الکترونيکي تنظيم شده است كه 
هر يک از صفحات ، بخشي از متن را با استفاده از اشاره گر و 
پيوندها به ساير صفحات مدرك پيوند داده و ارتباط ميدهد . 

كه شبيه مدل حافظه  –پايگاه اطالعاتي با ساختار فرامتني 
ك كالسيک از منابع به جانشين در -تداعي گر بشر است

عنوان ساختاري خطي ]يا ترتيبي مانند كتاب داستان[ است. 
با وجود پيوندهايي كه گراگاه هاي )گره هاي( متن را دو به 
دو به هم متصل مي كند قابليت غير خطي و شبکه وار ، به 
جاي تورق ساده و خواندن خطي عرضه شده است. اين 

ک ابزار ساختارگرا به خواننده پيوندها و گراگاه ها به عنوان ي
امکان سير كردن آزادانه در مجموعه اي از منابع مرتبط را به 

 [15هم مي دهد ]
در اغلب نظام هاي فرامتن ، تفاوت بين سند خطي سنتي 
و فراسند در ويژگي پيوندها نهفته است . سندهاي خطي به 

نده اگونه اي ساخته شده اند كه به ترتيب از ابتدا تا انتها خو
شوند اما در فراسندها سعي ميشود كه پيوندهاي ارجاعي به 
صورت آشکار درايد و از خواننده خواسته ميشود هر كدام از 
اين پيوندها را كه مناسب نياز خود تشخيص ميدهد ، دنبال 
كند . در نتيجه ، خواننده هاي مختلف يک فراسند عمالً 

ه ت و بسته ببخشهاي متفاوتي از متن را به ترتيبي متفاو
 [18چگونگي گذر از يک پيوند به پيوندهاي ديگر مي خوانند ]

[ معتقدند فرامتن عادت تفکر مبتني 5سجادي و ترمس ]
ريشه اي و سلسله مراتبي و خطي  -بر نظام معرفتي درختي

بودن را واژگون مي كند و ما را براي تأمل روي ماهيت 
يري با انعطاف پذ گفتمان متني به چالش فرا ميخواند . فرامتن

راديکال خود و با امکانات گسترده كه براي جمع آوري ، پيوند 
زدن و پيوست كردن اطالعات فراهم مي كند ما را براي 
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  بازتعريف و گسترش مفهوم متن اغوا مي كند.  
به  [ فرامتن را شکلي از متن مي داند كه19الندو ]

خواننده توانايي احاطه يا انتقال وسيعي از اطالعات را در همه 
مسيرهايي كه او بخواهد و به همان اندازه كه نويسنده مي 
خواهد مي دهد . ليوتار با بررسي وضعيت دانش در شرايط 
پست مدرن معتقد است: با دگرگوني هاي حاصل از فناوري، 

ال دست به دست دانش اهميت خود را از دست داده و چون كا
مي شود . وي مي گويد : در شرايط پست مدرن ، دانش به 
اطالعات كاهش پيدا كرده و آموزش نيز با هدف ترجمه 
موضوعات و نمودها به زبان اطالعات و فناوري صورت مي 

 [20گيرد ]
نظر به اينکه ، نخستين مقاله اي كه ظهور نظامهاي 

ه چاپ رسيده ب 1945فرامتن را پيش بيني كرده در سال 
[ اذعان مي كند مهمترين ويژگي فرامتن 2[ بارت ]21است ]

، گشودگي و باز بودن آن است همچنين سيستمي است كه 
ساختار مشخص و منظمي ندارد و ميتوان آن را در تمام 
جهات خواند همچنين مواجهه افراد به اطالعات گسترده اي 

ه مکاشفدر خصوص يک متن و محتوا باعث ميشود كه امکان 

و تفسيرهاي چندگانه از يک موضوع براي يادگيرنده ميسر 
گردد و تفسير چندگانه جايگزين تفسيرهاي تک بعدي مي 
گردد. زيرا از طريق پيوندهاي فرامتني ميتوان از يک متن به 
متن ديگر و از طريق پيوندهاي فرا رسانه اي ميتواند از 

 [ 9اطالعات به شکلهاي مختلف استفاده كند ]
[ معتقد است فرامتن به كاربر اجازه ميدهد 22ليميک ]

خوانش جديد را به كار اصلي خود اضافه نمايد و فضاي 
همکاري چند صدايي و چندگانه بويژه صداهاي چندگانه 

[ نيز معتقد است فرامتن 7خواهد شد. در اين راستا ، ترمس ]
د وبا ارائه ابزارهاي فناورانه براي خواندن در وضعيت غير محد

و مسيرهاي چندگانه و تمركز نيافته )نامتمركز( بستري را 
براي بازسازي و پراكندگي متن كالسيک فراهم كرده است 
كه مرزبنديها و درهم تنيدگي ها را به حداقل رسانده است. 
در حقيقت ابرمتن ، ساختار تازه اي است كه محمل مناسب 

عنايت به  و وسيعي براي ارائه اطالعات فراهم كرده است .با
آنچه ذكر شد ، مهمترين ويژگيهاي فرامتن را مي توان در 

 ذكر نمود.  1نمودار شماره 

 
 . ويژگیهاي فرامتن 1نمودار 

بررسي سوال دوم : داللت هاي پارادايم فرامتن در 
 يادگیري  -فرايند ياددهي

هايي كه در عرصه اينترنت و فضاي پيشرفت امروزه با
هاي وجود آمده توانسته است  بسياري از عرصهمجازي به 

زندگي ما از جمله تعليم و تربيت و عرصه يادگيري را تحت 
تأثير قرار دهد لذا بايد داللتهاي پارادايم فرامتن جهت بسط 
حوزه هاي معرفتي و دانشهاي بنيادين مورد تحليل و بررسي 

 بيشتري قرار گيرد كه به شرح ذيل اشاره خواهد شد. 

 

ا ب دگیري :عبور از نظام معرفتي سنتي در فرايند يا -1
ظهور فضاي فرامتني شاهد عبور از نظام معرفتي سنتي و 
سلسله مراتبي هستيم  . پايگاه اطالعاتي با ساختار فرامتني 

 جانشين درك –كه شبيه مدل حافظه تداعي گر بشر است  –
كالسيک از منابع به عنوان ساختاري خطي )يا ترتيبي مانند 

كه گراه گاه هاي  كتاب داستان( است. با وجود پيوندهايي
متن را دو به دو متصل مي كند ، قابليت شبکه اي و غير 

ویژگیهاي 

فرامتن 

گشودگی و باز بودن

محمل وسيعی براي ارائه اطالعات

شبکه اي وار بودن 

انعطاف پذيري راديکال

قابليت غير خطی

-تیواژگونی تفکر مبتنی بر نظام درخ
ريشه اي و سلسله  مراتبی
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خطي به جاي تورق ساده و خواندن خطي عرضه شده است 
[15]. 

تحت تأثير اين پارادايم ، كالسهاي درسي نيز تغييراتي را 
پذيرا مي شوند . مثال در اين پارادايم ارتباط بيشتري ميان 

رقرار ميگردد و با ايجاد ارتباط ميان خواننده ، متن و پديدآور ب
چند رسانه اي ها و فرامتن ، يک محيط علمي مجازي و شبيه 
سازي شده شکل ميگيرد كه در آن ،  استيالي اشکال متين 
دانش در قالب تصاوير و عاليم از ميان مي رود و در عوض 
تعامل ميان پديدآور ، دانش و كاربر ميتواند در يک فضاي 

[ همچنين در فضاي ابرمتني 9زي ، توسعه يابد ]اشتراكي مجا
، دانش آموزان خارج از برنامه هاي كالسي ، اوقات اضافي 
خود را با اين فناوري نوين مي گذارند و فرا متنهاي خود را 
توليد مي كنند. ايميل ونامه هاي خود را مي فرستند و 

ي ر هامهارتهاي رايانه اي بيشتر از معلمان را دارا هستند. فناو
ديجيتالي و چند رسانه اي مانند فرا متن چگونگي تعليم دادن 
را در معرض تحوالت اساسي قرار داد. امروزه با روش يا رويکرد 
فرا متني در عرصه تعليم وتربيت موجب شده است تا 
چگونگي آموزش و انتقال اطالعات در معرض دگرگوني 

ي بر مبتناساسي قرار گيرد و فضاي كالسي را از فضاي صرف 
انتقال اطالعات به فضاي تحقيق فعال تبديل نمايد در اين 
كالسها كه فراتر از محتوا عمل مي كنند و تعامل و مشاركت 
براي تبادل ايده ها به صورت متکثر امکان پذير مي شود 
همچنين در اين پارادايم توجه به فرهنگ بومي نفي ميشود 

يتوان مشاهده و ساختار متفاوتي در كالسهاي درسي را م
نمود. در فضاي فرامتني به دليل قابليت منحصر به فردش در 
ايجاد فضاي گفتگو ميان دانش آموزان ، فرهنگهاي متفاوت 
از راههاي آساني مثل پست الکترونيک )ايميل ( و گفتگوي 
اينترنتي ، نقش محوري خواهد شد. بر اين اساس ، يکي از 

اين   ي بر تعليم و تربيتتأثيرات جدي نظريه پسا ساختار گراي
است ساختار كالس از وضعيت سنتي و آنارشيسم خارج مي 
شود و به جو دموكراتيک، نقاد، پژوهشگرانه آن هم از نوع 

 [ 5كيفي تبديل مي گردد ]
ترغیب يادگیرنده به ساختن معنا از راه گفتگوي  -2

فرامتن وتکنولوژي ديجيتالي ، تغييرات كيفي  ديالکتیکي:
ا در طرز يادگيري و انجام تحقيق بوجود آورده است. شگرفي ر

فرا متن خدماتي را درباره اينکه چطور محققان با هم ارتباط 
پيدا كنند چطور محققان ودانش آموزان بتوانند   تعامل كنند  
وچطور كسي متن را تاليف كند ارائه مي دهد . نظريه فرامتن 

تکنولوژي  ابزاري براي ايجاد فرصت در جهت تغييرات در
اطالعات است به منظور اينکه تعليم و تربيت  بيشتر محاوره 
اي باشد تا صرفا يک طرفه وغير مشاركتي. ليميک تصريح 

                                                           
1 Discourse 

مي كند كه بيشتر محققان متن ها را همچون روايتهاي خطي 
به كار نمي برند بلکه همچون پايگاه داده هاست كه به واسطه 

را جمع آوري كرد. ان مي  توان بطور انتخابي اطالعات 
به منظور تقويت نقش 1گفتگوي ديالکتيکي يا گفتمان متعامل

دانش آموزان در خلق معاني وحقيقت از جمله نقاط همگرايي 
 [7ساختارگرايي است ]رويکرد پسا فرامتن با

يت اسمامکان بازنمايي مفهومي براي يادگیرنده :  -3
ن در زمان و كورتن استدالل مي كنند از آنجا كه دانش آموزا

توسعه روزافزون فناوري غوطه ورند اين امکان وجود دارد كه 
روش خود را از تفکر و پردازش اطالعات از كساني كه از نسل 

 [8هاي گذشته مي زيسته اند متفاوت نمايند ]
فرامتن از رويکرد شکل گيري چارچوب مفهومي توسط 
يادگيرنده دفاع ميکند زيرا براي ساخته شدن چارچوب هاي 
مفهومي ، يادگيرنده بايد دانش خود را در شبکه هاي غني و 
منسجم سازماندهي كند ، اين گونه سازماندهي به طور سنتي 

[ پارادايم 23خلق نقشه هاي مفهومي را سبب شده است ]
متن ، امکان بازنمايي مفهومي را براي يادگيرنده فراهم ابر

مينمايد زيرا ايجاد شبکه هاي منسجم بصورت آني و لحظه 
اي صورت نمي گيرد بلکه از طريق سروكار داشتن با مفاهيم 
و روابط جديد امکان پذير است به گونه اي كه اين پارادايم 

اي اه هبه فراگيران فرصت ميدهد به انتخاب و تحليل پايگ
اطالعاتي پرداخته و اطالعات مفيدي جهت نائل شدن به 

 [ 9اهداف خود گزينش نمايند]
 دسترسي و بازيابي بهتر اطالعات در يادگیري:  -4

فرامتن به عنوان شيوه اي جديد ، ابزار مسيريابي در وب و 
روشي براي مديريت و سازماندهي اطالعات يادگيرندگان 

تار تعاملي سطح باالست كه فرد را است. اين ابزار داراي ساخ
قادر ميسازد با برقرار كردن پيوند از هر قسمت به قسمت 
ديگري منتقل شود . اين نظام براي رفع نيازهاي واقعي 

در دستيابي و ربط  –يادگيرندگان و سرعت عمل بيشتر 
اطالعات فراگيران طراحي شده است. شبکه هاي فرامتن را 

شناختي تشبيه كرد و براي آن از ميتوان به شبکه هاي معنا
الگوي توارث استفاده كرد . اين الگوريتم كه ميتواند پيوندها 
را از گرهي به گره ديگر  دنبال كند عمدتا بر اين فرض منطقي 
استوار است كه دو گراگاه متصل به هم به گونه اي با هم 
ارتباط دارند ، ارتباطي كه مورد نظر كاربر هست . بدين ترتيب 

يادگيرندگان امکان بازيابي با رويکرد معناشناختي از طريق  ،
[ بر اين اساس 15بازخورد ربط مفهومي خواهند يافت ]

فرامتن به عنوان سازه جديد  در تسريع دسترسي و بازيابي 
 بهتر اطالعات در تحول دانشي يادگيرندگان مؤثر خواهد بود. 

هور به ظ انسان با اتکاتولید مرزهاي نو براي دانش:  -5



 

100 

 .95-104، صص.: 1397 بهار و تابستان، 27پياپی ،1 ، شماره15، دوره هاي آموزش و یادگیريپژوهشنشريه علمی 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.1, Serial 27, Spring & Summer 2018, pp.: 95-104. 

و پيشرفت هاي فناوري هاي ارتباطاتي در پي آن است تا  
درخت دانش را بلرزاند و دانش گسترانده همراه با مناسبات 
افقي را توليد كند. بيهوده نيست كه امروزه در پرتو رويکرد 
ابرمتني، دانش را با محصوالتي چون تفسيري و هرمنوتيک 

ين مبنا براي دانش نه بودن  و خالقانه بودن مي سنجند . بر ا
آنچه در  -قلمرويي مي ماند و نه نقشه مهندسي شده راه  

مسير دانش ورزي اتفاق مي افتد خالقيت خود خواننده در 
توليد دانش و سير در افقهاي بي انتهاي دانش و دانش ورزي 

[ بر اين مبنا 24و سپس توليد مرزهاي نو براي دانش است ]
و القوه ، ميتواند در توليد  دانش نرويکرد فرامتني با ظرفيت ب

 و پيشرفتهاي علمي در عرصه تعليم و تربيت سهيم باشد .
ر دفرصتهايي براي يادگیري مبتني بر كاوش:  -6

پارادايم فرامتن ، نقش معلم به عنوان صرفاً انتقال دهنده 
محتوا تغيير مي كند. در اين پارادايم ، الزم است معلمان سواد 
اطالعاتي و شيوه هاي مشاركتي و مهارتهاي تفکر انتقادي را 
براي دانش آموزان در يک دنياي جديد كه هيچ تضميني براي 

دهند. فضاي فرامتن ،  زندگي شان وجود ندارد ، را ترويج
فرصتهايي براي يادگيري مبتني بر كاوش فراهم مي كند كه 
در آن معلمان و دانش آموزان به برخي از بزرگترين آرشيو 
اطالعات در جهان دسترسي مي يابند . دانش آموزان و 
معلمان قادر به اتصال به يکديگر ، يادگيري انعطاف پذير و 

هان مي باشند . به طور كلي همکاري با ديگران در سراسر ج
در اين پارادايم فاصله جغرافيايي ، زمان و مرز براي ارائه تعليم 

 [ 8و تربيت ديگر يک مانع نيست]
يکي از تأثيرات جدي  تغییرات در محیط كالس: -7

نظريه پسا ساختار گرايي بر تعليم وتربيت  در عصر جهاني 
ن و داشتشدن اين است كه ساختار كالس از وضعيت سنتي 

جو استبدادي و آنارشيسم خارج مي شود و به جو 
دموكراتيک، نقاد، پژوهشگرانه آن هم ازنوع كيفي تبديل مي 
گردد تحت تأثير فناوريهاي نوين  و رويکرد فرا متني 
دريادگيري وآموزش، كالسها نيز تغييراتي را پذيرا مي شوند 

اوقات  . دانش آموزان امروزه خارج از برنامه هاي كالسي ،
اضافي خود را با اين فناوري نوين مي گذارندو فرا متنهاي 
خود را توليد مي كنند. ايميل ونامه هاي خود را مي فرستند 
و مهارتهاي رايانه اي بيشتر از معلمان را دارا هستند. اين 
تغييرات تعامل بين معلمان و دانش آموزان را نيز پوياتر 

فرايند يادگيري فرامتني  ساخته و معلمان را به پرداختن به
تشويق مي كند. فناور هاي ديجيتالي و چند رسانه اي مانند 
فرا متن ، چگونگي تعليم دادن را در معرض تحوالت اساسي 
قرار داد. امروزه پارادايم فرا متني در عرصه تعليم وتربيت 
موجب شده است تا چگونگي آموزش وانتقال اطالعات در 

ر گيرد و فضاي كالسي را از فضاي معرض دگرگوني اساسي قرا

صرف مبتني بر انتقال اطالعات به فضاي تحقيق فعال مبدل 
 [5مي كند]

با عنايت به يافته هاي سوال دوم ، مهمترين داللتها و 
يادگيري در  -شاخصه هاي پارادايم فرامتن در فرايند ياددهي

 بصورت گوياتر ذكر خواهد شد. 1جدول شماره 

 -رسي داللتهاي پارادايم فرامتن در فرايند ياددهي. بر 1جدول شماره 
 يادگیري

ر دداللتهاي پارادايم فرامتن 
 يادگيري -فرايند ياددهي

 ويژگيها و شاخصه ها

عبور از نظام معرفتي سنتي 
 در فرايند يادگيري

 

قابليت شبکه اي و غير خطي بجاي تورق ساده و 
 خواندن خطي متن

ترغيب يادگيرنده به ساختن 
معنا از راه گفتگوي 

 ديالکتيکي

برقراري فضاي گفتمان متعامل و گفتگوي 
 ديالکتيکي ميان يادگيرندگان

امکان بازنمايي مفهومي 
 براي يادگيرنده

 

دفاع از شکل گيري چارچوب مفهومي توسط 
 يادگيرنده

دسترسي و بازيابي بهتر 
 اطالعات در يادگيري

 دستيابي و ربط اطالعات فراگيران

 سير در افقهاي بي انتهاي دانش مرزهاي نو براي دانش توليد
فرصتهايي براي يادگيري 

 مبتني بر كاوش
مجهز شدن يادگيرندگان به مهارتهاي تفکر 
انتقادي، يادگيري مشاركتي و فراهم شدن 

 فرصتهايي  بر ابتناي كاوش
 فضاي تحقيق و پژوهش تغييرات در محيط كالس

 جو دموكراتيک و نقاد

بررسي سوال سوم : نقد داللتهاي پارادايم فرامتن 
 يادگیري -در فرايند ياددهي

با توجه به مالحظات مثبتي كه در پارادايم  فرامتن وجود 
دارد از جمله تعليم و تربيت مبتني بر فرامتن، تشويق كننده 
تجربه است  چون در عصر ارتباطات و اطالعات ، فرد هميشه 

ت جديد قرار مي گيرد اين اقتضا در معرض بمباران اطالعا
مي كند فرد هميشه حالت تزلزل و عدم تعادل در اطالعات 
قديمي اش داشته باشد و هميشه دنبال راه حل براي اين عدم 
تعادل كه خودش يک نوع تجربه است مي گردد همچنين در 
فرامتن امکان تبادل نظر به شيوه هاي مختلفي وجود دارد 

ام هاي متني و شفاهي از طريق ايميل براي مثال فرستادن پي
يا پست الکترونيکي ، شركت در ويدئو كنفرانس و... چه 

اين محيط متنوع به روشهاي  -بصورت همزمان چه ناهمزمان 
متنوع تدريس اجازه نمايان شدن مي دهد از جمله روش 
سخنراني،حل مسئله ،تفسير ،گفتگو ، قصه گويي ،خواندن 

 نوشتني و....
اس، فرامتن به عنوان سازه جديد با كسب بر اين اس

تجارب متنوع، امکان تبادل نظر و گفتگو ، تأكيد بر مطالعات 
ميان رشته اي، پرورش رويکرد انتقادي و خالقيت و ...... مي 
تواند نقش تسهيلي داشته باشد  اما در اين رويکرد ، چالش 
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 هايي نيز ديده مي شود كه مي توان مورد نقد و بررسي قرار
 داد .
از يادگیري:  -ساخت زدايي در فرايند ياددهي-1

مهمترين آسيب هاي فناوري اطالعات و ارتباطات ، خصيصه 
حاصل اين ساخت زدايي »ساخت زدايي را ميتوان ذكر كرد  

آن است كه واقعيتها و نيز مفاهيم متقابل ، تقابل خود را از 
مي دست مي دهند. از جمله اين ساختارهاي واقعي و مفهو

متقابل كه براي تربيت ديني و اخالقي نيز اهميت داشته اند 
مي توان از ساختارهاي دور/نزديک و نيز ممنوع/ مجاز نام 

[ در اين راستا ميتوان اذعان كرد به تبع اين ساخت 25« ]برد
ا فرامتن نيز بشکني متأثر از فضاهاي فناوري و ارتباطاتي، 

ن و مکان را بهم مي الگوي يادگيري تبادلي، ديوارهاي زما
ريزد وتدريس از طريق فرامتن، امکان يادگيري حضوري و 
غيرحضوري را فراهم مي كند . در فضاي فرا متن ، ساختار 
هاي مفهومي و عيني آن تضعيف شده اند، در نتيجه مفاهيم 
و مقوله هاي متقابل، به نوعي وادادگي رسيده اند از جمله مي 

نزديک، ممنوع، مجاز و... اشاره تواند به ساختار هاي دور ، 
كرد. بدين ترتيب تجربه هاي فرد ديگر در محدوده مکان و 

 [ 5زمان خاص شکل نمي گيرد ]
فرامتن به سبب فروريختن مرزهاي مکاني و زماني برخي  

محدوديتهاي آموزش حضوري و چهره به چهره را ندارد . در 
معلم  تجربه هاي آموزش سنتي، حضور در مکان و زماني كه

در آن حاضر است شرط الزم براي كسب دانش محسوب 
ميشود اما چنان كه سليم اشاره ميکند در تجربه مجازي ، 
محدوديتهاي مکاني و زماني آموزش از جمله اقتدار معلم در 
ساختار سلسله مراتبي آموزش، مي ريزد و فرايند آزاد شدن 

 [ 26دانش بيش از پيش ممکن ميشود ]
در فضاي گذر از مهارت خواندن به سوي نوشتن: 

فرامتني، نويسنده در يک تجربه پيچيده فضايي مادي، 
موقتي، تصويري ، مجازي ، نوشتاري و فضاي سايبري درگير 
ميشود. گسترش محيط نوشتاري در وب، امکان استفاده از 
فرامتن و نوشتن به شکل توزيع شده را فراهم مي كند و 

متن و جايگاه ايستاي متن در فرايند  موجب تضعيف نقش
در اين پارادايم ، مقوله انکشافي و يادگيري شده است. 

حقيقت يابانه و مبتني بر رويکرد خواندن مؤلف محورانه ، 
جاي خود را به دانش به مثابه يک مقوله ساختني مبتني بر 

[ بر اين مبنا در پارادايم فرامتن 10رويکرد نوشتن داده است ]
نويسنده و مؤلف كمرنگ ميشود و فرهنگ خواندن و ، نقش 

 نوشتن تغيير مي يابد .
فضاي مجازي بر پلورالیسم و نسبیت محوري:  -3

نقش خواننده تأكيد مي نمايد  در اين رويکرد ، همه متن ها 
از نسبيت برخوردارند و هيچ متني نمي تواند ادعاي تقدم و 

ي ور به عنوان امرمركزيت داشته باشد. با نظر به اينکه ، حض
يقيني و قطعيت بخش ، بي شک پديده اي متافيزيکي است 
كه در فضاي مجازي غيبت جايگزين آن ميشود . در نتيجه 
فضاي مجازي با بحث پلوراليسم فکري و جايگزين كردن 
غيبت بجاي حضور و نوشتار به جاي گفتار، پتانسيل تهي 

امکان وجود هر كردن همه چيز از محتوا و معنا را دارا شد و 
نوع قطعيت معرفتي و وجودي براي آدمي از كف رفت و انسان 
بسان موجودي در نظر گرفته شد كه از هر گونه اتصالي با هر 

 [27نوع منبع معرفت بخش يقيني رها شد ]
فراواني وكثرت مطالب  و  مواد رسانه اي ، مي  در فرامتن،

كند  و آنان را تواند امکان نگاهي ديگر را براي افراد فراهم 
توانا سازد كه به طور بنيادين درباره همه چيز ، خود، ديگري 
و شرايط و سبکهاي زندگي موجود بينديشند. بنابراين 
گسترش مناسبات رسانه اي، افراد را با روايتهاي بي شماري 
از خود و ديدگاههاي فراواني نسبت به دنيا  و انواع متعددي 

و مي كند به گونه اي كه آنان قادر از اطالعات و ارتباطات روبر
 [28به جذب موثر و منسجم تمامي آنها نيستند ]

اين فضا به سبب رهايي از مکان و زمان آموزش، زمينه 
واقعي گسترده تري براي تبادل آراء و انديشه ها در فرايند 
تربيت فراهم مي كند ، چنين امکاني به ويژه از آن روست كه 

مرزهاي جغرافيايي ، فرهنگي، قومي و  ارتباط هاي اينترنتي ،
مذهبي را از ميان برميدارد و امکان گفتگوي ميان انسانها را 
فارغ از مرزهاي پيش گفته فراهم مي كند . بر اين اساس، 
امروز به كمک آموزش مجازي ، ايده هاي مهم تربيتي چون 
يادگيري فراتر از متن ، يادگيري تلفيقي و شبکه اي و... ارائه 

ايند يادگيري به شيوه هاي گوناگون ، توجه به بوم شناسي فر
نظام يادگيري ، نسبيت محوري و كثرت گرايي بيش از 

 [29گذشته محقق شده است ]

فضايي بي تعین در عرصه پژوهش هاي تربیتي: -4
جنبش پساساختارگرايي با نوع نگرش خود ، چالشها و 

اسا موضوع شنبحرانهايي چون نفي فاعل شناسا ، نفي ابژه يا 
، نفي فرا  روايتها ، فرا نظريه ها و فرا روشها را پيش روي 
جامعه علمي و پژوهشي قرار داده است به گونه اي كه با 
خوانش انتقادي ، شکاكانه ، مركز زدا و با قرائتي وا ساختي 
كه زير پا نهاد و عبور از قراردادهاي علمي استاندارد شده از 

ست چالشهايي را ايجاد نمايد. به دليل نتايج آن بوده است توان
پديدارسازي فضايي بي تعين در عرصه پژوهشهاي تربيتي و 
اجتماعي كه در آن افق نهايي براي تفسير متون تربيتي بي 
معنا جلوه مي كند نتوانسته است انها را به گونه اي معنادار 
به مؤلفه ها و عوامل پوياي درون مناسبات و تعامالت فاعالن 

ه تربيت مرتبط سازد  بر اين مبنا، در فضاي مجازي عرص
همراه با انديشه پساساختارگرايي به شکستن بتهاي پندار در 
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روشهاي قاعده مند ، منظم ، خط كشي شده و حقيقت ياب  
مشغول هستيم و پژوهش تربيتي با خوانش انتقادي خود ، 
ساختارها ، گفتمانها و روشهاي علمي را بي ثبات مي انگارد 
تا در وراي آن به فهمي عميق تر از متون تربيتي دست يابد 
بر اين اساس، شاهد فضايي بي تعين در عرصه پژوهشهاي 

 [30تربيتي هستيم ]
پرورش و توده واري و نااصیل شدن فراگیران :  -5

تربيت انسان اصيل خواه و ناخواه هدف هر نظام تربيتي است  
ليدي در فلسفه چنانچه مفهوم  اصالت يکي از مفاهيم ك

هستي است. در فضاي مجازي ، انسان در مقام عمل ، خود را 
تابع گروهي ميکند كه بدان تعلق دارد ؛ يعني وقتي فرد بداند 
كه متصف به وصفي خاص است ، آنچنان عمل كند كه افراد 
متصف به آن وصف، عمل مي كنند. چنين شخصي ، صرافت 

اي مي يابد . در  طبع خود را از دست داده و هويتي توده
نتيجه ، رفتار او نيز توده اي ميشود كه آسيبهايي براي وجود 
آدمي همچون زندگي غير اصالي و مقلدانه در پي خواهد 

 هر« بودن»[ با گسترش فضاي مجازي و ابرمتن ، 31داشت ]
چه بيشتر فراموش مي گردد. اين مسئله اصالت آدمي را دچار 

ن تأمل عميق را از فراگيران بحران ميکند چون ميتواند امکا
سلب كند و در نتيجه سطحي نگري را در پي خواهد داشت. 
از اين رو بايد بر اين نکته تأكيد كرد كه پارادايم فرامتني 
بستري براي نااصيلي فراگيران است. با عنايت به مباحث 
سوال سوم ، مهمترين محورهاي نقد بر پارادايم فرامتن در 

بصورت تيتروار   3گيري در جدول شماره ياد -فرايند ياددهي
 ذكر خواهد شد. 

 -. محورهاي نقد بر پارادايم فرامتن در فرايند ياددهي3جدول شماره 
 يادگیري

 ويژگيها محورهاي نقد بر پارادايم فرامتن
 -ساخت زدايي در فرايند ياددهي

 يادگيري
 تضعيف ساختارهاي عيني و مفهومي

 مکانيفرو ريختن مرزهاي زماني و 
گذر از مهارت خواندن به سوي 

 نوشتن
تضعيف نقش و جايگاه ايستاي متن در 

 فرايند يادگيري
 روبرو شدن با روايتهاي بي شمار پلوراليسم و نسبيت محوري

محقق شدن كثرت گرايي و نسبيت گرايي 
 در پارادايم ابرمتن

فضايي بي تعين در عرصه 
 پژوهشهاي تربيتي

براي تفسير متون بي معنايي افق نهايي 
 تربيتي

 
توده واري و نااصيل شدن 

 فراگيران
 بحران هويت و اصالت فراگيران

 گیريبحث و نتیجه
با عنايت به مباحث مطرح شده ، در پارادايم فرامتن نکات 
مثبتي وجود دارد از جمله اينکه در عصر فناوري اطالعات و 
ارتباطات، فرد هميشه در معرض بمباران اطالعات جديد قرار 
مي گيرد اين اقتضا مي كند انسان هميشه حالت تزلزل و عدم 

د هميشه تعادل در اطالعات قديمي اش داشته باشد و فر
دنبال راه حل براي اين عدم تعادل كه خودش يک نوع تجربه 
است مي گردد همچنين در فرامتن امکان تبادل نظر به شيوه 
هاي مختلفي وجود دارد براي مثال فرستادن پيام هاي متني 
و شفاهي از طريق ايميل يا پست الکترونيکي ، شركت در 

اهمزمان، مي ويدئو كنفرانس و... چه بصورت همزمان چه ن
توان از حضور دانش آموزان و اساتيد استفاده نمود و با آنها 
مذاكره و مباحثه نمود . اين محيط به روشهاي متنوع تدريس 
اجازه نمايان شدن مي دهد؛ از جمله روش سخنراني،حل 
مسئله ،تفسير ،گفتگو ، قصه گويي ،خواندن نوشتني و.... بر 

ه جديد با كسب تجارب اين اساس،  فرامتن به عنوان ساز
متنوع، امکان تبادل نظر و گفتگو ، تأكيد بر مطالعات ميان 
رشته اي، پرورش رويکرد انتقادي، خالقيت و...  مي تواند 
نقش تسهيلي داشته باشد چنانچه كه اشاره شد اين نتايج با 

[ همسويي دارد . با نظر به ويژگي 5برخي يافته هاي پژوهش ]
فرامتن ذكر شد در اين پارادايم آسيب  هايي كه در پارادايم

هايي نيز ديده مي شود كه مي توان مورد نقد و بررسي قرار 
در فضاي فرا متن ،ساختار هاي مفهومي و عيني داد از جمله 

آن تضعيف شده اند، در نتيجه مفاهيم و مقوله هاي متقابل، 
به نوعي وادادگي رسيده اند از جمله مي تواند به ساختار هاي 

ور ، نزديک، ممنوع، مجاز و... اشاره كرد چون در اين پارادايم د
تجربه هاي فرد ديگر در محدوده مکان و زمان خاص شکل 
نمي گيرد از ديگر سو ، در اين پارادايم ، مقوله حقيقت يابانه 
و مبتني بر رويکرد خواندن مؤلف محورانه ، جاي خود را به 

تن بر رويکرد نوش دانش به مثابه يک مقوله ساختني مبتني
داده است همچنين به كمک آموزش مجازي ، ايده هاي مهم 
تربيتي چون يادگيري فراتر از متن ، يادگيري تلفيقي و شبکه 
اي و... ارائه فرايند يادگيري به شيوه هاي گوناگون ، توجه به 
بوم شناسي نظام يادگيري و كثرت گرايي و نسبيت گرايي 

ت. نتيجه مذكور با برخي يافته بيش از گذشته محقق شده اس
[ همگرايي و سنخيت دارد در اين پارادايم همراه با 7هاي ]

انديشه پساساختارگرايي به شکستن بتهاي پندار در روشهاي 
قاعده مند ، منظم ، خط كشي شده و حقيقت ياب مشغول 
هستيم و پژوهش تربيتي با خوانش انتقادي خود ، ساختارها 

علمي را بي ثبات مي انگارد تا در وراي  ، گفتمانها و روشهاي
آن به فهمي عميق تر از متون تربيتي دست يابد بر اين اساس، 
 شاهد فضايي بي تعين در عرصه پژوهشهاي تربيتي هستيم .

فرامتن با با عنايت به آنچه ذكر شد ميتوان اذعان كرد 
توجه به خصيصه هاي ذاتي كه دارد نميتواند در توليد دانش 

و ركن هاي آن نظير مباني، اصول و روشها ، محتوا  تربيت 
و.... نقش تعيين كننده داشته باشد بلکه ميتواند بيشتر نقش 

 تسهيلي داشته باشد تا توليدي 
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ل ذي يشنهادهايپحاضر، هاي پژوهش  يافته با عنايت به
 سياست گذاران آموزشي و برنامه ريزان درسيجهت استفاده 

 مي گردد.ارائه 
فلسفه جامع تعليم و تربيت اسالمي جهت  تدوين-1

 ي موجود در تعليم و تربيت هاچالشپاسخگويي به 
ارائه پارادايم هاي تحول گرايانه بينشي و روشي جهت  -2

      خنثي شدن آسيب هاي پارادايم فرامتن در فرايند 
 يادگيري -ياددهي

 منابع
تحليل (  متن ، فرامتن و 1386سعيدي روشن، محمد باقر ) -1

معناي پايه  و نسبي و تطبيق آن با تفسير ، مجله مطالعات 
 75 -108، صص 80اسالمي، شماره 

2- Barrett, N. (1979). The State of the Cybernation. 
Kogan Page. London 

( درآمدي بر شبکه جهاني اينترنت ،  1378شيري ، علي اصغر ) -3
-44كتابدار ،صص جنبه هاي نظري و كاربردي ، تهران : نشر

21 

4- Sandberg, Kate A. (2014) Hypertext: Its Nature and 
Challenges for College Students, Journal of 
College Reading and  Learning, 44(1) 

( مباني فلسفي 1389سجادي سيد مهدي ، ترمس محمد ) -5
يند افرامتن به عنوان پارادايم جديد وتبيين داللتهاي آن در فر

تعليم وتربيت، تهران: مجموعه مقاله هاي برگزيده همايش اول 
 انجمن فلسفه تعليم وتربيت

( ارزيابي وضع 1394ابراهيم پور مريم، سبحاني نژاد مهدي ) -6
موجود و مطلوب برنامه درسي مجازي دانشگاهي از ديد 

، شماره 22دانشجويان، پژوهش هاي آموزش و يادگيري، سال 
 89-106،صص7

( تبيين و نقد رويکرد متني و فرامتني 1389ترمس ، محمد ) -7
هاي آن در تعليم و تربيت ديني، رساله به فهم ديني وداللت
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