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چکیده :هدف اين مقاله ،بررسي هستيشناسي نسل سوم
آموزش از دور با تأکید بر بررسي هستيشناسي نظام
آموزش از دور ايران است .در اين پژوهش از روش
تحلیلي و توصیفي برای بررسي اسناد و منابع موجود
استفاده شد .باتوجه به جستوجوی به عمل آمده راجع
به مبحث مورد بررسي ،پژوهشهای مرتبط و مدوني
انجام نشده است .بررسيها نشان داد که ديدگاه حاکم بر
نسل سوم آموزش از دور برگرفته از مکتب يا فلسفه
پست مدرن است که بر حقیقت چند وجهي تأکید کرده و
در صدد برآورده کردن ايدههای بشر دوستانه به منظور
رفع نابرابری هاست .بیشترين تأکید آموزش از دور اين
نسل ،تأکید بر استفاده از آموزش تعاملي است .در مقابل
فلسفه نظام آموزشي ايران و به تبع آن سیستم آموزش از
دور ايران ،واقعگرايي اسالمي است .طبق اين فلسفه،
واقعیت خارج از ذهن وجود دارد و حقیقت ثابت و
جهانشمول است .هر چند بر اساس اين ديدگاه ،انسان از
کرامت وااليي برخوردار است و ضرورت توجه به
نیازهای متفاوت انسان و توجه به اراده انساني در تعیین
سرنوشت خويش از اهمیت وااليي برخوردار است ،اما
بین نظر و عمل فاصله زيادی وجود دارد .آموزش از دور
ايران هنوز در نسل دوم ،يعني نسل چندرسانهای يا
رسانههای غیر تعاملي ،به سر ميبرد و برای ورود به نسل
سوم ،يعني آموزش مجازی رفع موانع اجرايي از جمله
تمرکز زدايي ،ايجاد همکاری بین متخصصان آموزش و
مهندسان فناوری و تغییر در نگرش مديران ،تغییر در
سرفصلها و به ويژه ايجاد زمینه درک جامع و تخصصي
از مفهوم آموزش از دور ،ضروری است.
واژگان کلیدی :هستيشناسي ،آموزش از دور ،پست
مدرنیسم ،ساختگرايي ،انتقادیگری ،عملگرايي
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Abstract: The purpose of the present
research is to survey the ontology of
the third generation of distant
education with an emphasis on
Payame nnor University of distance
education. The Method of this
research was qualitative and
descriptive. Based on this method,
documents were used for gathering
data. On the one hand, the ontology of
the third generation of distant
education is based on a postmodern
point of view. This is based on
multicultural education and aims to
create equal opportunities. On the
other hand, the philosophy of
educational system of Iran is theistic
(Islamic) realism. According to this
philosophy, reality exists outside the
mind and fact is universal. According
to this point of view, human being
enjoys great magnificence. It is
important to consider different human
needs and will. However, there is a
gap between theory and practice.
Iran’s distant education is still in the
second generation and to enter the
third generation, the elimination of
executive
obstacles
including
decentralization, cooperation between
educational experts and engineers of
IT, a change in syllabuses and
especially
society's
specialized
understanding of the concept of
distant education is required.
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بیان مسأله

نامۀ آموزش عالی

عصر صنعتي ،سرآغاز تحوالت عمیقي در جوامع بود و به گفته تافلر (" )33 :7233از
ترکیب نظام سیاسي و اقتصادی منسجم ،ملت جديد به وجود آمد .او استانداردسازی،
تخصصي کردن ،همزمان سازی ،تراکم ،بیشینهسازی و تمرکز را از ويژگيهای اين دوره
برشمرده است ".بدين ترتیب ،آزمونهای استاندارد به منظور ورود به دانشگاهها و
ارزشیابي کمّي از دانشآموختگان ابزار اصلي آموزش شد .همچنین در اين دوره ،امر
آموزش به دست متخصصاني اداره ميشد که بر اساس قالب مشخص آموزش را برای کل
فراگیران ارائه ميدادند .به گفته تافلر (همان منبع )7233اصل همزمان سازی در تمدن دوم،
زمان امور روزمره را يکسان کرد و نسلي از انسانهای محبوس در مکان بارآورد.
ويژگي آموزش عالي در آن دوران برگرفته از ويژگيهای مدرنیته بود و تیلوريسم
مکتب غالب در سازمانها و به تبع آن ،آموزش عالي نیز تالشي در جهت تحقق اين
عقیده بود؛ اما "از اواخر قرن نوزدهم در حرکت عظیم مدرنسازی و فتح يك به يك
سنگرهای طبیعت از سوی انسان ،ترديدهايي پديدار شد .نیچه نخستین متفکر بزرگي
است که در مقابل همه ارزشها و آرمانهای مدرن ايستاده و از چند و چون آنها پرسش
کرد و کوشید آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد .او با تحلیل جديدی از هستي ،انسان و
عقل ،به انسان و عقل جايگاه تازهای بخشید و سعي نمود آن دوگانگي مطلق را که در
انديشه دکارتي و کانتي میان انسان و طبیعت ايجاد شده بود از میان ببرد( .نژاد بهرام،
" .)7 :7213بدين ترتیب از قداست مطلقها فرو کاسته شد و معنا و مفهوم زمان و مکان
تغییر يافت .با توجه به تعريف اين عصر از هستي و انسان و ماهیت جهان ،همه چیز از
روش کار و زندگي تا روش آموزش تغییر کرد .اين دوره همزمان با اواخر قرن بیستم آغاز
ميشود .دورهای که آن را عصر پسامدرن نیز نامیدهاند .در پسامدرن ،هستي چندين وجه
مييابد و انسان در پي يافتن کرامت خود پس از فشار و تهديدات ماشینیزم است" .در
واقع بحث درباره انديشههای پسا مدرنیستي به شکل نوين آن به دهه  37باز ميگردد.
بررسي شرايط اجتماعي -سیاسي آن دوران و ضرورتهای تغییر در بافت نگرش افراد به
جامعه ،از رشد سرمايهداری در عرصههای مختلف زندگي حکايت ميکند .حضور
گسترده تکنولوژی بر جای جای روابط اقتصادی -سیاسي و اجتماعي ،توان قوای انساني
را در ابزار اراده مستقل کاهش داده بود .در واقع اين دستگاهها بودند که تصمیمگیری
ميکردند نه انسانها .روابط اجتماعي در قالب مفاهیم علمي -تکنولوژيکي معنا ميشدند
و به نظر ميرسید آنچه انسان را وارد عصر مدرنیته ساخته بود به تدريج رنگ باخته است.
میل به آزادی ،استقالل -هويت و ...همگي در چارچوبهای اقتصادی و اجتماعي ،تحت
سیطره تکنولوژی درآمده بودند (نژاد بهرام ،همان منبع ".)7 :بنابراين ،آموزش از دور در
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اين عصر نیز دچار تحوالت عمدهای شد .از آنجا که هر نظام آموزشي متأثر از ديدگاه
فلسفه حاکم برنظام آموزشي نسبت به انسان و جهان است ،لذا ،نوع نگرش حاکم باعث
تفاوتهايي در هر نظام آموزشي ميشود .بر اين مبنا ميتوان تشخیص داد که چرا در يك
نظام آموزشي بستههای آموزشي با محوريت معلم به شاگردان القا ميشود و در نظام
آموزشي ديگر بر مشارکت فراگیران در آموزش اهمیت داده شده و در نظام آموزشي
ديگری فضای حقیقي به فضايي مجازی تبديل ميشود؛ بدين ترتیب ،آموزش از دور ،بعد
از پشت سر نهادن دو نسل مکاتبهای و چند رسانهای ،به نسل سوم ،يعني آموزش مجازی،
رسید .با توجه به مطالب ذکر شده ،هدف ما در اين مقاله ،بررسي ديدگاه هستيشناسي
نسل سوم آموزش از دور و ديدگاه هستيشناسي آموزش از دور ايران با تأکید بر دانشگاه
پیام نور است.

اهداف پژوهش

 .1بررسي ديدگاه هستيشناسي نسل سوم آموزش از دور؛
 .2بررسي ديدگاه هستيشناسي نظام آموزش از دور دانشگاه پیام نور؛
 .3بررسي فاصله میان ديدگاه هستيشناسي نسل سوم آموزش از دور با ديدگاه
هستيشناسي نظام آموزش از دور دانشگاه پیام نور.

روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در اين مقاله از نوع بررسي اسناد و مدارک است .اين پژوهش،
مروری است بر اسناد موجود در حوزه آموزش از دور و مجالت و مقاالت الکترونیکي و
اسناد موجود در زمینه فلسفه آموزش.
هستیشناسی قرن بیست و یکم
پس از پشت سر نهادن دوران مدرن جهان پا به عرصهای نهاد که ارزشها و واقعیتها
درآمیختند و هیچ کدام بر ديگری برتری ندارد .فرهنگها سربرآوردند و بشريت در
تصمیمگیری برای سرنوشت سیاسي ،اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي جامعه شريك
شد؛ به عبارتي ،به اعتقاد نژاد بهرام ( )3 :7213پسا مدرنیسم نامي بود از سوی
معترضیني که نسبت به موقعیت انسان در درون جامعهکنوني احساس نگراني کرده
بودند .او (همان منبع )2 :به نقل از مارشال برمان مدرنیسم را شامل آراء و نظراتي
دانست که "قصدشان آن است تا زنان و مردان را عامل ،و در عین حال موضوع
مدرنیته سازند .تا اين قدرت را به انسانها اعطاء کنند تا بتوانند جهاني را که
دستاندرکار تغییر آدمي است تغییر دهند " .اما به نظر ميرسد که مدرنیسم در به جا

27

نامۀ آموزش عالی

آوردن وعدههای خود دچار شکست شد؛ چرا که ماشینها و روشها را به جای
ماشین بر سر کار نهاد و در نهايت به همان استبدادی که از آن ميگريخت مبتال شد.
دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم درباره مسائل :برتون و همکاران ()3777

پست مدرنیسم
مدرنیسم
موضوع
تقسیم و تفکیك و تفاوت
ادغام و تفاوت
روابط بین اعضا در سیستم
واقعیت عیني است و در بیرون قرار دارد واقعیت ذهني و دروني است
ماهیت واقعیت
توالي زمان خطي و پیوسته است و فضا توالي زماني چندگانه و چرخشي و
ماهیت زمان و فضا
معین و مشخص است .زمان توسط فضا جز جز شده و فضا پاره پاره شده
است .فضا توسط زمان معین
معین ميشود.
ميشود.
تضاد ،انعطاف و تقلید
همخواني و پیوستگي
مجموعه ارزشها
ساختار شکني
ديدگاه نسبت به فراروايتها و ساختارگرايي
مؤسساتي که آنها را تولید میکنند

به نظر ميرسد که جهتگیری فلسفه اگزيستانسیالیست در واگذاری اختیار به
انسان ،احترام به خواستههای او و " ساخت معنا و مفهوم زندگي خود" و همچنین
لیبرالیسم نیز به گفته گوتگ ( )7213 ،با تأکید بر " فرديت ،حقوق اساسي افراد و
جهتگیری سکوالر" در شکلگیری ديدگاه قرن حاضر که به تکوين پست مدرن
منجر ميشود ،تأثیر بسزايي داشته است .به اعتقاد بهین نیز ( )771پست مدرنیسم
پديدهای برای جبران ضعفهای مدرنیسم ،اساساً مقابلهای است با (تجريد) در
مدرنیسم ،به مفهوم جدايي انديشه از زندگي واقعي و روزمره مردم و ناديده گرفتن
نیازهای انساني آنان که دامنگیر فیلسوفان و سیاستمداران و هنرمندان مدرنیست بوده
است؛ به عبارت ديگر ،پست مدرنیسم را ميتوان تداوم تالشهايي به حساب آورد که
تحت عنوان مدرنیسم برای غلبه بر بحران سالهای آغازين سده بیستم صورت گرفت.
اگر اين نکته را بپذيريم ،در آن صورت ،پديده پست مدرنیسم بايد در بردارنده
خصوصیت اجتناب از تجريد و تجردگرايي به مفهوم ناديده گرفتن مردم ،شیوه زندگي
معمول و عادی آنان و نیازهای واقعي ايشان باشد .به عقیده دانايي فرد ( )7213پست
مدرنها در شناسايي جهان پیرامون به اصل پاره پاره شدن معتقدند؛ يعني واقعیت را
تکه تکه ميدانند که نميتوان صرفاً از طريقي واحد همه تکهها را درک کرد .جدول
زير توسط فرهنگي و همکاران ( )51 :7211ارائه گرديده است که به مقايسه ديدگاه
مدرن و پست مدرن درباره واقعیت ،انسان و سازمان ميپردازد .به منظور انطباق
نکتههای ذکر شده با مباحث آموزش از دور ،مطالبي اضافه شد.
1. Berthon
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انسااان و يااادگیری و نیاااز هااای او در نظاار گرفتااه
ميشوند .بر ديدگاه و نگرش همه فراگیران در ماورد
علوم اهمیت داده ميشود؛ بدين ترتیب خالقیت نیاز
محتوا از طريق رسانهها و با استفاده از

پرورش داده مي شود.

نرمافزارهای شبیه سازی و باالخص از طريق
سازمان های آموزشي به تشکیل وب سايت ها و ارائه
آموزش از طريق دنیای مجازی ميپردازند و اطالعات
هر روز در اختیار افراد قرار مي گیرند و
هر فردی در هر سني و در هر زمان و مکاني ميتواند
به سازمان گسترده آموزش يعني يادگیری مادامالعمر

اينترنت صورت مي گبرد.
همچنین محتوا با زندگي و نیازها و سبك
يادگیری فراگیران ارتباط تنگاتنگي دارد .محتوا به
اشتراک گذاشته مي شود و ديدگاههای گوناگون
ارائه ميشود.

بپیوندد.

حقیقت/واقعیت

عامل انساني

سازمان

گرایش مدرن
 واقعیت  /حقیقت مستقل از عامل انساني ساختارها معین و ثابت هستند و تنها از طريققوانین ذاتي موجود در اين ساختارها تغییر
ميکنند.
 واقعیت /حقیقت مفهومي اساسي و زيربنايياست.

 انسان ذهني باهوش و فهمیده دارد که با علمتوانا سازی ميشود و نسبت به ديگر عوامل
هستي حالتي محوری دارد.
 ذهنیت وعینیت مجزا و متمايز هستند ذهنیت ،عینیت را کنترل ميکند. افراد وجوامع موجوديت هايي مجزا و متمايزهستند.
 سازمان مرزهايي دارد که آن را از مشتريانشمتمايز ميکند.
 سازمان موجوديتي متمايز از ديگرموجوديتهاست.
 سازمان برای تأمین نیازهای جامعه به وجودآمده است.

گرایش پست مدرن
 واقعیت  /حقیقت از طريقفرايندهای فرهنگي شبیهسازی ،تصور
و تخیل شکل ميگیرد.
 ساختارها ساخته ميشوند و با تغییردر ديدگاهها و آيینهای فرهنگي تغییر
ميکنند.
 واقعیت/حقیقت مشروط و اقتضائياست.
 ذهني بودن نعامالت انساني حالتيمبهم به آن ميبخشد.
 اغلب ذهنیت و عینیت غیر قابلتمايز و مبادله هستند.
 ذهنیت و عینیت بر يکديگرتأثیرگذارند.
 افراد و جوامع غیر قابل تمايز هستند. سازمان و مصرف کنندگان عصرجديد بدون وجود مرز با هم مرتبطند.
 سازمان شبکهای از روابط است کهنسبت به ديگر موجوديتها متمايز
نیست.
 سازمان شبکهای برای خواستههایجامعه است.

27

نامۀ آموزش عالی

به طور مختصر ،ديدگاه هستيشناسانه پست مدرن بیان شد .هدف از بیان اين
ديدگاه اين است که در نهايت به بررسي تأثیر اين ديدگاه بر تعلیم و تربیت ،به ويژه
سیستم آموزش از دور ،بپردازيم .بي شك تأثیر اين ديدگاه بر ارکان سیستم آموزشي
قابل توجه است.

تاریخچۀ آموزش از دور
گذر از نظام ارباب رعیتي به نظام مبتني بر دانش که ديگر نه بر اساس قدرت بازو
بلکه بر اساس قدرت انديشه در تعامل با دانش بود ،جهاني را دگرگون کرد.
فراستخواه ( )379 :7215بیان ميکند که "ابداع صنعت دانش از دهه  7537به دست
آمريکاييها ،نخستین مقدمات تحوالتي مفهومي و پارادايمي بود که طي آن به دانش
در مناسبات بازار نگريسته شد" .بدين ترتیب دانشگاهها فقط برای انتقال مجموعهای
از اطالعات و حفظ میراث گرانبهای بشری عمل نميکنند؛ بلکه بايد به منافع کاربردی
دانش در جهت توجه به مشتريان اين سیستم و راهیابي آنها به پای میزهای مذاکره و
تصمیمگیری و اعطای حق انتخاب به آنان بینديشند .چني ( )3777ميگويد تاريخچه
آموزش از راه دور به  777سال پیش بر ميگردد .به اعتقاد او ،تاريخچه آموزش از دور
در سال  7177میالدی که به صورت آموزش مکاتبهای بود بر ميگردد .آموزش
مکاتبهای اولین بار توسط دو محقق به نامهای توساني و النگشت 1در آلمان که معلم
زبان هم بودند آغاز شد .همچنین ديگر پیشاهنگان اين نوع آموزش ،پیتمن 2انگلیسي
تبار در سال  7171بود .در سال  7111نیز اين آموزش به آمريکا رسید .ايالت نیويورک
نیز مدارک علمي خود را بر اساس آموزش مکاتبهای از سالهای  7112تا  7157به
دانشآموزان ارائه ميداد .پروفسور ويلیام رينسي نیز در دانشگاه يل به حمايت از اين
نوع آموزش پرداخت .به گفته میر 3نیز برای کم کردن مسافرت اساتید و دانشجويان،
مؤسسات آموزشي شروع به استفاده از تکنولوژیهای قابل دسترسي چون نوارهای
صوتي ،نوارهای ويديويي و تلويزيونها برای ارائه آموزش مجازی کردند .اين
رسانهها به عنوان روش آموزشي استفاده شدند .در دهه  7517نیز ارتباطات ماهوارهای،
روشي رايج برای ارائه سخنرانيها و آموزشها در خارج از فضای دانشگاه به منظور
1. Charles Toussaint and Gustav Langenscheidt
2. Pitman
3. meyer
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ارائه آموزش مجازی شد و در سالهای  7517تا  7557نیز ارتباطات تعاملي مبتني بر
ريز پردازندهها گسترش پیدا کرد و بعد از آن اينترنت گسترش پیدا کرد به گونهای که
آموزش نامحدود از لحاظ زماني در دانشگاه گسترش پیدا کرد .بر طبق گفته ميير
استفاده از آموزش مجازی در دانشگاه از  7559تا سال  7551از  22درصد به  11درصد
افزايش پیدا کرد.
به طور خاص تر در سال  ،7525به منظور ارائه دورههای مکاتبهای به دانشآموزان
مهاجر ،سازمان ( )CNEDدر اروپای غربي (فرانسه) تأسیس شد .اين سازمان هم
اکنون به بزرگترين مؤسسه آموزش از دور در اروپا تبديل شده است .دانشگاه آفريقای
جنوبي نیز از سال  7513به يك مؤسسه آموزش از دور تبديل شده است( .طالب زاده
و حسیني )19 :7213؛ اما مهمترين نقطه آغاز آموزش مجازی به صورت رسمي و
آکادمیك را ميتوان در انگلستان دانست .بنا بر اظهار حسیني و لحیمیان ()719 :7213
دانشگاه باز انگلستان در سال  7517با ارائه برنامههای خود از طريق شبکه شروع به
فعالیت کرد.
همچنین فردانش (7211ص )92مراحل تکوين تکنولوژی آموزشي را طي سه دوره
بیان کرده است که ميتوان آن را متأثر از دورههای تحول آموزش از دور دانست:
دوره اول از ابتدای قرن بیستم میالدی (7315ه .ش) تا سال  7597میالدی (7235
ه.ش) که رويکردی از لحاظ معرفتشناسي اثباتگرايي و از لحاظ روانشناسي
رفتارگرا دارد.
دوره دوم از اول دهه 7537م (سالهای  7217ه.ش) تا دهة  7517میالدی
(سالهای 7237ه .ش) که از نظر معرفتشناسي تعبیری و تفسیری و از نظر
روانشناسي شناختگرا است.
دوره سوم از اوايل دهه  7557میالدی (سالهای 7217ه .ش) تا حال حاضر که از
لحاظ معرفت شناسي رويکردی انتقادی و از لحاظ روانشناسي رويکردی سازندهگرا
پست مدرن دارد.
همچنین به گفته او (همان منبع )91 :فلشرينگ ،تکنولوژی آموزشي را در سه دوره
فوق چنین نامگذاری کرده است :دوره اول ،تکنولوژی آموزشي ابزاری است که در
اين دوره ،رسانهها ،ابزارهايي برای غني کردن آموزشهای سنتي اند .دوره دوم،
تکنولوژی نظام مند که در اين دوره رسانهها جرئي از نظامهای متشکل از انسان و
ابزارند ،و دوره سوم را تکنولوژی فکورانه مينامد.
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هستیشناسی آموزش از دور در عصر جدید
آغاز عصر جديد همراه با اگزيستانسیالیسم ،لیبرالیسم ،مکتب تحلیل زبان و نقادی،
آغازگر جنبشهای برابری زنان ،احترام به ماهیت انساني ،انديشه ،در نظر داشتن انسان
در همزيستي با کائنات ،بازيابي قدرت فردی از میان اکثريت و بازيابي خواستههای
برآورده نشده از مدرنیسم بوده است؛ فرايندی که به اعتقاد نوذری (" )7213همیشه به
بشر نويد زندگي بهتر را ميداده است .ولي در نهايت به جنگهای جهاني و
خانمانسوز ،به ويرانگریها ،به تخريب اليه اوزن ،يا تخريب محیط زيست انجامید و
کار را به جايي ميرساند که حاال دغدغه انسان قرن بیستم و يکي از مهمترين مسأله
جهانیان احیای محیط زيست و يا احیاء و بازسازی اليه اوزن است .از آن طرف
انقالبها و ايدئولوژیها به عنوان روايتهای کالن چه وعدههايي داده بودند .وعده
آزادی ،وعده بهشت فاضله ،اما در نهايت سر از کجا در آورد؟ سر از اختناق در
آورد" .به گفته سجادی و دشتي ( )19 :7211نیز در ديدگاه پست مدرن ،ديگر انسان
مرکز جهان نیست .اين نگرش به اين معني است که انسان نیز چون عنصر و عضوی
از يك متن است که در کنار ساير عناصر حقیقت را ميسازد و دانش را تولید ميکند
و خود نیز در ارتباط با ساير اعضا يك متن تعريف شدني و شناسايي پذير ميشود .از
جمله معضالت بشريت که در مدرنیسم شدت يافت ،بردگي زن به شکل نوين بود.
زنها در اين دوران به جای مزارع در کارخانهها و برای ارباب جديد به کار مشغول
شدند و بیش از پیش انسانیت و نیازها و خواستههای آنها به دست فراموشي سپرده
شد .در اين دوره ،زن به نام برابری با مردان به نان آوری مشغول شد؛ اما از کار در
خانه و وظیفه مادری و همسری او کاسته نشد و چه بسا که زندگي برای او سختتر
از گذشته شد؛ و در اين میان ،بیشترين عاملي که زنان از آن غافل بودند ،حق تحصیل
بود؛ زيرا با دو برابر شدن کار زن ،امکاني برای جابجايي او در جهت ادامه تحصیالت
نبود ،هزينههای زندگي نیز بیشتر از پیش بر دوش خانواده سنگیني مينمود؛ در عین
حال ،تعصبات قومي و قبیلهای در اقصي نقاط جهان هنوز حاکم بود و همه اينها
مانعي برای در نظر گرفته شدن زن به عنوان موجودی انساني در جامعه بود .شايد
بتوان گفت که زن بیش از سايرين فريب وعدههای مدرن را خورد.
آموزش از دور نیز تحت تأثیر اين دوران پرفراز و نشیب ،درصدد شد تا
روشهايي نوين برای فراگیران به مثابه انسان ايجاد کند و برای همه افراد و در هر
سن و موقعیت و شرايطي و با هر عقیدهای ،بدون توجه به مرزهای جغرافیايي و
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تبعیضات نژادی ،ملیتي و جنسیتي ،شرايط دسترسي به آموزش را فراهم کند .زنان نیز
توانستند در خانه هايشان و بدون نیاز به سفرهای طوالني و پرهزينه و به دور از خانه،
به تحصیل بپردازند .آنها با اين روش ،يکي از اعضای فعال و تأثیر گذار جامعه شدند.
اينترنت ،به عنوان مهمترين ابزار برای برآورده کردن ايدههای پست مدرن است تا
بدين وسیله فاصلهها کم شود و جغرافیای فقیر به مدد بهرهگیری از آموزش غني شود.
داليل اهمیت استفاده از اينترنت در آموزش از دور توسط راوات و روات ()3773
بدين صورت بیان شده است :متناسب با فراگیران است ،يادگیری خود تنظیم شده را
فراهم ميکند و به دانشجويان قدرت تغییر در سرعت يادگیری را پديد ميآورد و به
دانشجويان اجازه ميدهد که خودشان محتوا و ابزارهای مناسب را با توجه به عاليق،
نیازها و سطح مهارت هايشان انتخاب کنند .موانع جغرافیايي برداشته ميشود .قابلیت
دسترسي آسان برای شمار زيادی از افراد؛ بخصوص هنگامي که نیاز به سفر و پیمودن
مسافت زيادی است ،فراهم ميشود .هزينهها کمتر ميشود( .شهريه ،غذا ،محل
سکونت) .مهارتهای استفاده از اينترنت و کامپیوتر ارتقا مييابد و بر اساس اصول و
راهبردهای آموزش فراهم ميشود.
به اعتقاد نجاريان و همکاران ( )777 :7217بارزترين بازتاب تفکر پست مدرنیسم
بر تعلیم و تربیت در نظام آموزشي به دلیل توجه آنان به ديگری و گراميداشت تمايز
و ارج نهادن به اقلیتهای قومي ،نژادی و جنسیتي و حمايت از تعلیم و تربیت چند
فرهنگ گراست؛ البته ورود گروههای مختلف به نهادها کافي نبوده و تا زماني که
خصیصه مشترک از قبیل حسن نیت از قدرت تحمل و سعه صدر در میان باشد،
نهادهای آموزشي نامتجانس (به ويژه در مقاطع باالی تحصیلي) به عمل برخورد
گروههای مختلف تبديل خواهند شد؛ از اين رو ،در آموزش پست مدرن ،کالس درس
به گفته حیدری ( )22 :7213از حداقل ساختار بهره ميبرد و در عین حال ،امکان
تعامل اجتماعي ،پژوهش ،مطالعات مستقل ،ابراز خالقیت و همچنن تدارک شیوههای
گوناگون يادگیری را فراهم ميکند .به اعتقاد سجادی و دشتي ( )57 :7211هدف اين
پداگوژی آن است که مرزها و محدوديتهای آموزشگاه را بشکند ،خود را به وجوه
عمومي جامعه متصل و واقعیتهای آن را منعکس کند.
فراهاني ( )3 :7217در تعريف نظام آموزش از دور بیان ميکند" :آموزش از دور
نوعي روش آموزشي است که يادگیری در آن فردی ،مستقل و متکي به فراگیر است.
گفتمان عناصر آموزشي از طريق رسانه و توسط يك سازمان آموزشي هدايت ميشود
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و ضمن توجه به تعامل بین ياددهنده و يادگیرندگان ،بر ارتباط غیر مجاورتي اجزای
آموزشي خود تأکید دارد" .در اين نوع آموزش ،به دلیل کم بودن ساعتهای حضور
در کالس ،بخشي از ارتباط فراگیر با معلم و با ديگر فراگیران ،توسط برنامههايي به
منظور افزايش تعامل اجرا ميشود .از آن جمله به اعتقاد طالبزاده و حسیني (:7213
 )13اختصاص دادن ناظران مشاوران آموزشي ،تشکیل گروههای هم درس ،تعاملهای
دوسويه با ابزارهای فناوری نوين (تلفن ،کامپیوتر و اينترنت) ،ارسال مواد آموزشي
مناسب ،راه اندازی شبکههای رسانهای آموزشي تشکیل و کالسهای رفع اشکال
ميتوان اشاره کرد .با توجه به پیدايش و سیر تحول آموزش باز و از راه دور در عصر
جديد ،ميتوان بر اساس بهرهگیری مؤسسات آموزشي باز و از راه دور از فناوریهای
ارتباطي (فناوریهای آموزشي) ،آنها را به صورت جدول زير که توسط رضايي
( )7219به نقل از سرمدی و همکاران ( )772 :7257گردآوری شده است ،نشان داد:
آموزش مجازی

آموزش راديويي ،تلويزيوني و
آموزش مکاتبهای و
نسل
رايانهای (چندرسانهای)
برنامهای
انتقادی ()Critical
گذار از پوزيتويسم به تفسیرگرايي
اثباتگرايي
معرفتشناسی
)
Positivism
(
()Interpretative
ساختارگرايي -پست مدرنیسم
شناختگرايي ()Cognitivism
رفتارگرايي
روانشناسی
)
Behaviorism
(
()Constructivism, Postmodern

اولین نسل آموزش از دور بر پايه نظامهای مکاتبهای و پست الکترونیکي استوار
بود .اين فناوری ،نشان دهنده الگوی غالب بود .مزيت اصلي عبارت از مؤثر بودن و
مقرون به صرفه بودن دسترسي به اطالعات و برآوردن نیازهای فراگیران بود .نسل
فناوری دوم ،يعني کنفرانس تلفني ،تغییر عمده و راديکالي را در اصول دسترسي
جمعي و تودهای بر جا گذاشت .يادگیرنده طي آن مجبور است که میزان کنترل خود
را بر زمان و مکان کاهش دهد؛ از طرف ديگر يادگیرندگان به لحاظ دسترسي ،مزايايي
را از دست ميدهند؛ اما آنچه بر اثر کیفیت تعامل به دست ميآورند خیلي بیشتر است.
نسل سوم نیز رايج ترين نوع کاربرد در نسل مبتني بر رايانه ارتباطات با واسطه رايانه
( )CMCاست که ارتباطات تلفني نسل دوم را با ظرفیتهای رايانهای ترکیب ميکند
تا روشهای متمايز تعامل آموزش از دور را فراهم کند .همچنین فراگیر از تواناييهای
رايانه در پردازش و کنترل جريان اطالعات در شیوه يادگیری غیر بر خط بهرهمند
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ميشود ...همچنین  CMCبه دلیل متمايز بودن در حمايت از ارتباطات نوشتاری
غیرهمزمان به مسائل متعددی توجه دارد (سرمدی و همکاران.)7257 :19 ،
در اين دوره ،آموزش از دور به شکل آموزش مجازی شکل يافت تا جوابگوی
نیازهای برآمده از اين عصر باشد و همه گروهها با هر شرايطي از آموزش بهره مند
شوند .هزينههای رفت و آمد و سکونت در محل تحصیل ،دور بودن از محل کسب
درآمد ،موانع جنسیتي و نژادی مانع يادگیری نميشود و يادگیری در نیمههای شب و
در دورترين نقاط جهان از مرکز يادگیری نیز اتفاق ميافتد.
مکاتب فلسفی مرتبط با نسل سوم آموزش از دور
 عملگرایی یا پیشرفتگرایی
به نظر ميرسد ديدگاههای عملگرايي و پیشرفتگرايي که ريشه در انديشههای
ديويي دارند ،پشتوانه آموزش در عصر پست مدرن هستند .به گفته ابراهیم زاده (:711
 )7211مهمترين اصل در هستيشناسي عملگرايي را ميتوان اصل تغییر نامید که
مطابق آن ،همه چیز در جهان در حال تغییر است و هیچ چیز ثابت و واقعیت پايدار
در جهان وجود ندارد؛ به عبارت ديگر ،تغییر در اين فلسفه واقعیت غايي است .فلسفه
عملگرايي شکل ويژهای در انديشه ديويي يافت .تجربه در مفهوم وسیع آن ،اساس
جهان شناسي عملگرايي را تشکیل ميدهد .از نظر آنان ،تجربه شامل احساس ،ادراک،
تفکر ،قضاوت ،مقايسه ،توصیف سیرعقالني و توجه به ارتباط امور با يکديگر است؛
بنابراين ،تجربه را نميتوان به ادراکات حسي محدود کرد .تجربه تأثیر متقابل فرد و
محیط روی يکديگر است.
تأکید آنها بر تجربه و ساخت دانش و شناخت جهان بر اساس موقعیت کنوني فرد،
در نظر نداشتن هدفي نهايي و از پیش تعیین شده برای هستي ،ارتباط تنگاتنگ فرد و
جامعه و تعامل نزديك بین اين دو و جهاني مملو از تقابلها از نظريه تا عمل و از
آموزشگاه تا زندگي فراگیر و سر و کارداشتن انسان با ظاهر طبیعت نه ماورا ،از عوامل
تشکیل دهنده آموزش از دور نسل سوم است .امکان تعاملي که در اين نسل بین
فراگیر و معلم و فراگیران با هم ايجاد ميشود ،راه اندازی فضای مذاکره ،بحث ،به
اشتراک گذاری عقايد و احترام به همديگر ،توجه بر دريافتهای فراگیر از دانش و
استفاده از رسانههای گوناگون متناسب با سبك يادگیری فراگیر و توجه به مسائل
کنوني فراگیر در بستههای قابل فهم و درک ،از نتايج اين ديدگاه فلسفي است.
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به اعتقاد گوتگ ( )7211پیشرفتگرايي نیز که به عملگرايي ديويي منتسب بود،
بازتاب تفکر پست مدرن بود .او (همان منبع) در جای ديگر بیان ميکند از نکاتي که
پیشرفتگرايي بر آن تأکید دارد ،آموزش پرورش باز ،زير سؤال بردن آموزش و
پرورش مبتني بر کتاب ،تأکید بر يادگیری روشهای يادگیری و تحقیق از راه حل
مسأله از بین بردن ديوارهای مدرسه و توجه به معلمان به عنوان راهنمايان پروژه و
مشاوران و مستشاران و تأکید بر يادگیری گروهي و مشارکتي است.
اعتقاد پیشرفتگرايان بر قابلیت اصالح جامعه و رد دنائت انسان از جانب آنها ،به
خوبي نشانگر اين مسأله است که قدرتي که به اراده انسان برای اصالح جهان ميدهند
و تأکید بر فرديت و رغبتهای فراگیران ،تأثیر عمیقي بر شکلگیری نسل سوم
آموزش از دور داشته است.
 نقادی
به گفته آهنچیان ( )11 :7213روشن است که موضوع زبان و گفتمان يکي از
محورهای مورد بحث در پست مدرنیسم است .زبان نیرويي آفريننده است که به
سادگي به بازنمايي دنیا و واقعیتهای آن نميپردازد .در اين مورد به اعتقاد
صفارحیدری ( )7213 :23امروزه نظريههای زباني در علوم و فناوری کاربرد وسیعي
يافته و دانش علمي به نوعي گفتمان تبديل شده است .ذخیره کردن اطالعات و
تأسیس بانكهای اطالعاتي ،تغییرات گستردهای ،هم در ماهیت جامعه و هم در
کارکردهای مدارس ،به بار آورده است .گوتگ ( )7211نیز ميگويد که مردم عصر
جديد که در جوامعي با فناوریهای بسیار تخصصي زندگي ميکنند ،خود را در میان
مشکالت مربوط به برقراری تفاهم و ارتباط محصور مييابند .تخصص به پیدايش
مشاغل تخصصي و گروههای حرفهای انجامیده ،که هريك از آنها زبان ،واژگان و
اصطالحات تخصصي ويژه خود را ايجاد کرده است .در حالي که متخصصان قادرند
به زبان تخصصهای خود با يکديگر ارتباط حاصل کنند ،غالباً از برقراری ارتباط با
کساني که در خارج از حوزه تخصصي آنان قرار دارند عاجزند .فالسفه تحلیلي ،نقش
خود را در برقراری ارتباط در فراسوی مرزهای تخصصي ميبینند.
به اعتقاد هاشم رضايي و همکاران ( )31 :7211پارادايم انتقادی ،از آموزش و
پرورش و رابطه آن با جامعه تفسیر متفاوتي ارائه داده و بر اين باور است که مدرسه
بیشتر با تقاضاهای نخبگان جامعه ،رابطه دارد تا با نیازهای کل آن .به گفته گوتگ
( )7211نظريه پردازان نقادی يادگیری را ضروری ميدانند تاگوناگوني فرهنگي
دانشآموزان را تأکید و ترغیب نمايد .اينان که از حامیان آموزش و پرورش چند
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فرهنگي هستند ،تأکید ميورزند که يادگیری بايد از حسب حال شخصي دانشآموزان
و تجربههای خانوادگي و اجتماعي آغاز شود.
تحمل نظرات مخالف و تالش برای بررسي و تحلیل ديدگاهها ،از اهداف متعالي و
بشردوستانه نسل سوم آموزش از دور است که برخاسته از تأثیر مکتب نقادی است.
روانشناسی مبتنی بر هستیشناسی نسل سوم
ديدگاه آموزشگران و روانشناسان اين دوره ،با توجه به ديدگاه حاکم بر اين عصر،
يعني شکست ساختارها ،توجه به همه ديدگاهها ،محترم شمردن تمام خرده فرهنگها،
عدم قطعیت حقیقت واحد و ...متوجه ساختارگرايي است .ساختارگرايي نه به معني
تقابل با ساختارشکني ،بلکه بدين معناست که ذهن قادر خواهد بود حقیقت را آن
گونه که ميخواهد تجزيه و تحلیل کرده ،از نو بسازد و درک کند .تاجیك
(7213ص )91گفته است که در اين فضای نظری ،پساساختارگرايي به ترويج و تعمیق
شیوههای نگرش متنوع و مختلف که زير پا گذاشتن قراردادهای آکادمیك استاندارد و
در هم ريختن مرز میان رشتههای دانشگاهي يکي از نتايج آن است ،همت ميگمارد.
به زعم يوفلیك ( ،)7213اموری به عنوان حقايق خالص و ساده وجود ندارند و تمام
حقايق انتخاب شده از يك بافت و زمینه جهاني توسط فعالیتهای ذهن ما درک
ميشوند؛ بنابراين ،همیشه به عنوان حقايق تفسیر ميشوند و در هر مورد ،حقايق
حامل تفسیرهای دروني و افقهای بیروني است .به عقیده سیف ( )221 :7219فعالیت
يادگیرنده يا کنش متقابل او با موضوع يادگیری ،از عوامل مهم سازندگي به حساب
ميآيد؛ عالوه بر اين ،دانشي که يادگیرنده از راه فعالیت مداوم و تعبیر و تفسیر
تجاربي که کسب ميکند به دست ميآورد ،همواره در حال تغییر است؛ از سوی ديگر
چون دانش جنبه شخصي دارد ،لذا ميتوان گفت که افراد مختلف در شرايط به ظاهر
يکسان برداشتهای متفاوتي کسب ميکنند و دانش هیچ کس دقیقاً مانند دانش کس
ديگری نیست؛ پس ماهیت اصلي دانش را هرگز نميتوان به کس ديگری منتقل کرد.
پیروان نظريه سازندگي معتقدند که شناخت موقعیتي است؛ يعني دانش فرد به
موقعیتها ،قصدها ،و تکلیفهايي که اين دانشها در آنها به کار ميرود وابسته است.
همچنین طبق پیشنهاد پیروان اين نظريه ،آموزش بايد يادگیرندگان را با تکالیف واقعي
يا اصیل روبهرو سازد؛ بنابراين ،شرايط آرماني پیشنهادی پیروان اين نظريه ،آموزش در
حال کار يا کارآموزی در ضمن اشتغال است که در آن مربیان با تجربه و کارآزموده با
شاگرد نوکارآموز ميکنند.
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مباحثه و به اشتراک نهادن عقايد و نیز تجربه و کاربرد يادگیری در موقعیتهای
واقعي از ويژگيهای اصلي مکتب روانشناسي نسل سوم آموزش از دور است.
آموزش از دور با استفاده از اينترنت و تشکیل اتاقهای گفتوگو و مباحثههای هم
زمان اينترنتي و ارائه محتوا روی وب و قرار دادن لینكهای مرتبط با محتوا ،به اين
موضوع پرداخته است.
به گفته آهنچیان ( )733 :7213ورود امکانات جديد اطالعاتي به زمینههای
يادگیری دانشگاهها ،بهره وری را ميافزايد و میانجيهايي به نام رايانه ،فرصت تولید
دانش را به میزان گستردهای افزايش ميدهد .آشکارا چنین وضعي مستلزم پديد آمدن
هدفها و در نتیجه نقشهای تازهای برای دانشگاه ميشود که در قالب برنامهها و
ساختها نمايان ميشود .تأکیدی که پست مدرنیستها نسبت به تقدم و اولويت
تصورات ،استعارات و تشبیهات ،رونوشتها و نمادها از شکلگیری حقیقت دارند ،در
واقع تأکیدی بر همین مطلب است .استارفیلد و راولي )332 :3773( 1نیز اذعان کرده
اند که پست مدرن اصولي دارد که بر اساس آن ،دانش ،جزئي و محلي ميشود .کوباتو
و لنر )71 :3771( 2نیز اين دانش محلي را دانش اقتضايي مينامند .فرمهیني (:7211
 )719نیز بیان کرده است در برابر الگوهای برنامه درسي مدرن که بر گفتمان عقالني،
اجرای درس ،تعیین زمان و ارزشیابي عیني تأکید دارد ،برنامه درسي پست مدرن بر
ابعاد هنری ،ناعقالني ،شهودی و نمايشي فرد در فرايند يادگیری تأکید دارد .همچنین
به اعتقاد فردانش (7211ص )37در اين مرحله جديد ،طراحان آموزشي به جای ايجاد
نتايج يادگیری يکسان و از قبل تعیین شده برای تمام فراگیران ،به خلق تجارب
يادگیری اعضا برای هر يك از فراگیران ،که اصطالحاً آن را طراحي محیطهای
يادگیری مينامند ،ميپردازد .اين تعريف سازندهگرايانه ،مبحث مهم در طراحي
محیطهای يادگیری ايجاد کرد که همراه با رشد و توسعه ابزارهای ارتباطي مانند
اينترنت موجب نضج گرفتن عناويني مانند يادگیری الکترونیکي ،آمورش مبتني بر وب
و ساير عناوين مرتبط با آن شد .به گفته شاين ( )7131 :3775نیزتولید اطالعات در
اين قرن مهمتر از تولیدات صنعتي است .احديان ( )72 :7211نیز بیان کرده است که
فناوری آموزشي فراتر از کاربرد وسايل آموزشي است و بیشتر از مجموعه قسمتهای
متفاوت تشکیل دهنده آن است ،و آن عبارت از طراحي ،اجرا ،ارزشیابي کل فرايند
1. Starfield, sue&Ravelli, Louise J
2. kubota&lehner
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تدوين و يادگیری با توجه به هدفهای ويژه و بهرهگیری از يافتههای پژوهشي در
روانشناسي و برقراری روابط انساني و به کارگیری ترکیبي از منابع انساني و
غیرانساني ،به منظور ايجاد يادگیری عمیق تر ،مؤثرتر و پايدارتر است.
ظهور برنامه درسي بین رشتهای ،فرا رشتهای و ادغام دروس دانشگاه ،از ديگر
جنبههای اين ديدگاه است .به زعم بهشتي ( )7219پسا مدرنیسمها با برنامه درسي
مبتني بر موضوعها و رشتههای جداگانه و طرفداری از رويکرد میان رشتهای موافقند.
در اين رابطه ،فرمهیني ( )733 :7211ويژگي روشهای تدريس پست مدرن را چنین
بیان ميکند :روی جنبه گفتگويي و دموکراتیك بودن روشهای تدريس تأکید ميشود،
يادگیری گروهي و همیارانه است و تعامل بین فردی و بین گروههای کاری مورد
تشويق قرار ميگیرند ،يادگیری مستقل در کنار يادگیری تعاملي مورد توجه است،
جريانهای يادگیری ،جايگزين مواد درسي در برنامه مدرن ميشود ،تأکید روی
ساختشکني ،شبیهسازی ،گفتمان و فراتحلیل است ،آموزش و پرورش گفتوگو
محور اساس کار است ،و با توجه به موقعیتهای جغرافیايي فرصت دسترسي سريع
به اطالعات وجود دارد.

تاریخچه آموزش از دور در ایران
برای شناخت دقیق تر آموزش از دور ايران ،از نظر نوع نگاه به فراگیران ،بررسي
تاريخچة مختصری از اين نوع آموزش ارزنده است .به گفته فراستخواه ()339 :7211
از اواخر دهة  17شمسي و در نتیجة گفتماني که "کنفرانسهای ارزشیابي انقالب
آموزشي" پديد آورده بود ،دهة پنجاه با چند ايدة نو در آموزش عالي ايران ،از جمله
استفاده از چندرسانهای آغاز شد .اين فکر ميخواست نظام آموزش عالي را تنوع
بیشتری ببخشد و با ويژگيهای جامعه بومي متناسب کند .در سال  7297شورايي
تحت عنوان شورای دانشگاه آزاد به رياست نخست وزير وقت و به همین منظور به
وجود آمد.
همچنین به گفته او (همان منبع )333 :دانشگاه ابوريحان بیروني پیشتاز آموزش از
راه دور در گروه کشاورزی ،و دانشگاه آزاد ايران نیز پیشتاز اين نوع آموزش در
گروههای علوم پايه و پزشکي بودند .شورای دانشگاه آزاد ايران ،سند اصلي
برنامهريزی يك چنین نظام آموزشي چندرسانهای را در سال  93تدوين کرد.
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در سال  7239برخي از ساختمانها و اعضای هیأت علمي و کارمندان دانشگاه آزاد
و دانشکدههای علوم انساني و اجتماعي و کالجهای منطقهای دانشگاه ابوريحان بیروني
که در دست دانشگاه عالمه طباطبايي بود ،به دانشگاه پیام نور انتقال يافت و اين
دانشگاه فعالیت خود را رسماً در مهر  7231آغاز کرد (حسیني و لحیمیان:791 ،
 .)7213با توجه به اظهارات بیان شده ،مشاهده ميکنیم که شروع به کار رسمي
آموزش از دور از اوايل قرن بیستم بود .در اين زمان ،نسل اول اين گونه از آموزش
يعني آموزش از طريق پست (آموزش مکاتبهای) پديد آمد و با پیشروی به سوی
سالهای آينده نسل دوم آموزش از دور يعني آموزش از طريق رسانههايي چون راديو
و تلويزيون و رايانه شکل گرفت .پس از آن به نسل سوم آموزش از دور همزمان با
تولد پست مدرنیسم ،ميرسیم .در اين زمان بود که گرايش نسبت به واقعیت هستي و
انسان تغییر کرد .اصول مدرنیسم مبني بر جهاني يك دست با فرهنگ برتر زير پا
گذاشته شد و به تبع آن ،سازمانهای آموزشي نیز به مثابه ساير سازمانها به تغییر در
اصول ،اهداف ،مأموريتها و روش خود همت گماردند؛ زيرا متوجه شدند که ديگر
با فراگیران ساده دل ديروز روبرو نیستند؛ بلکه آنها داناياني هستند که در هر جا و در
هر زمان در پي دانش هستند.
همان گونه که بیان شد ،دانشگاه پیام نور آغازگر آموزش از دور در ايران است .به
همین دلیل در اين مقاله نیز بر بررسي ديدگاه هستيشناسي اين دانشگاه تمرکز گرديده
است.
هستیشناسی آموزش از دور در نظام آموزشی پیام نور
برای شناخت دقیق هستيشناسي آموزش از دور ،آگاهي از فلسفه آموزشي و فهم
جايگاه انسان در ديدگاه آن نظام آموزشي الزامي است .بر اساس مباني نظری تحول
بنیادين در نظام تعلیم و تربیت ايران ( )19 :7257مباني تربیت از هستي جهان و انسان
و نیز از جايگاه و موقعیت شايسته آدمي در هستي (يعني نسبت او با خالق هستي و
ديگر موجودات ،وضعیت مطلوب زندگي انسان و غايت آن ،سرمايهها ،امکانات،
تواناييها ،ظرفیتها ،ضعفها و محدوديتها) و نیز از قوانین ،سنتها ،ضرورتها و
شرايطي بحث ميکند که حیات انسان و نحوة تحول در آن را تحت تأثیر قرار
ميدهند و يا تصويری از واقعیات تربیتي و نحوه تغییر و تحول در آنها را ارائه ميکند
که بر اين اساس ،انواع گزارههای تجويزی دربارة تربیت شکل ميگیرد و قابل تأيید و
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اجرا ميشوند .در طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش ( )7213نیز اين مطلب
بدين صورت توصیف گرديده است :انسان به ماهو انسان موجود است .البته وجودی
در حال تحول و اشتداد است .در انسان دو حیثیت مالحظه ميشود :يك حیثیت مادی
(بدن) و يك حیثیت غیرمادی (روح) که به رغم تفاوتهای اساسي هیچ گونه جدايي
میان آنها برقرار نیست .عقل دارای مرکزيت در جهان است .انسانها به رغم فطرت و
طبیعت نسبتاً مشابه ،تفاوتهای واقعي دارند .ابراهیم زاده ( )7211 :5ميگويد برای
تدوين مباني فلسفي آموزش از دور مبتني بر فاوا آگاهي از فلسفة حاکم بر تعلیم و
تربیت هر کشور ضرورت دارد .همچنین يافتههای او (همان منبع) از طريق مصاحبه با
سیاستگذاران و مشاوره با صاحبنظران دانشگاه نشان داد که اعضای گروه برنامهريزی
به تبعیت از سیاستهای کلي نظام در چشمانداز بیست ساله به اين نتیجه رسیدهاند که
واقعگرايي اسالمي را پايه فلسفي برنامه قرار دهند .در اين فلسفه ،جهان هستي به
صورت عیني ،واقعي و مخلوق خداوند تلقي شده و معرفتشناسي آن مبتني بر عقل،
تجربه ،شهود و وحي است.
پرورش فرايند تعقل از رسالتهای اصلي آموزش در اين ديدگاه است .بین معلم
و دانشآموز تفاوت فاحشي وجود دارد .معلم ،متخصصي است که بايد دانش خود را
به فراگیران انتقال دهد .برنامه درسي ،متني متعالي ،حاصل از فرايند اکتشاف
متخصصان در طي سالیان متمادی است که بايد در دانشگاه و طي فرايندی رسمي
انتقال يابد .با ورود تدريجي اينترنت و ماهواره و ارتباط با ساير جوامع ،فضای
اجتماعي ايران نیز به تدريج تغییر يافت و پست مدرنیسم با ديدگاههای خود به جامعه
ايران و بخصوص دانشگاهها نفوذ کرد .دانشگاهها درصدد تغییر در روشهای تدريس
و استفاده از فناوریهای عصر جديد برآمدند؛ اما با وجود موانع مديريتي ،نگرشي و
مالي ،تغییرات اساسي ايجاد نگرديد.
هم اکنون در عصر پست مدرن ،ابزارها و روشها تا حدود زيادی تغییر کرده اند.
دانشگاه پیام نور شاخصترين و بزرگترين مرکزی است که در سال  7231با شعار
آموزش برای همه کس ،همه جا و همه وقت به آموزش از دور پرداخته است و قصد
دارد تا آموزشي نوين را در اختیار همگان قرار دهد .در آموزش از دور ،رسانه
مهمترين ابزار است؛ چرا که با رسانه مرزها درنورديده ميشوند ،مفهوم زمان به معنای
خطي فرو ميپاشد و محتوا قالبهای گوناگون خواهد گرفت .رسانه نسل سوم
آموزش از دور در دوران پست مدرن ،اينترنت است؛ البته هنوز در بسیاری از مراکز
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پیام نور ،حتي سايتي در پرديس دانشگاه برای استفاده از اينترنت نیست .دانشجويان به
دنبال برگزاری کالس هستند و محتوای الکترونیکي به صورت لوح فشرده برای
دانشجويان نابینا و ناشنوا ارائه ميگردد؛ اما حضور مراکز پیام نور در هر نقطهای از
ايران برای ارائه آموزش به افرادی که به هر دلیلي قادر به ترک محل خود نیستند،
گواه بر تالش دانشگاه پیام نور برای تحقق شعار آموزش برای همه کس ،همه جا و
همه وقت به صورت سنتي و برآورده کردن ايدههای بشر دوستانهای است که هدف
عصرپست مدرن نیز ميباشد ،است.
آموزش برای همه کس :اين شعار مبتني بر اصل برابری فرصتها در آموزش است
که يك از اهداف اصلي نسل سوم آموزش از دور است .در اين تعريف تبعیضات
جنسي و نژادی حذف ميگردد؛ به ويژه زناني که قادر به ترک محل زندگي خود
نیستند قادر به دريافت آموزش با ارزانترين شیوه آموزش خواهند بود .آموزش همه
جا :اين شعار در جهت رفع موانع جغرافیايي به مدد فناوریهايي چون اينترنت است
که از مهمترين ابزارهای نسل سوم آموزش از دور است؛ اما به دلیل موانع موجود ،از
جمله کمبود تخصص (فراگیر يا آموزشگر) در استفاده از فناوریها ،محرومیتهای
منطقهای ،نگرش سنتي نسبت به آموزش برای حضور در کالس ،کمبود همکاری بین
متخصصان آموزشي با مهندسان فناوری ،برنامه درسي سنتي و به تبع آن ،طرح دوره و
طرح درسهای سنتي ،اين امر به طور سنتي و با برپايي پرديسهای دانشگاهي در
اقصي نقاط کشور انجام ميپذيرد؛ البته بايد در نظر داشت که با حضور فیزيکي مراکز
دانشگاه پیام نور در همه نقاط جرافیايي کشور ،آموزش برای عالقهمندان فراهم
گرديده است .آموزش همه وقت :اين شعار نیز برگرفته از ايده نسل سوم آموزش از
دور ،براساس استفاده از فناوریهای نوين آموزشي به منظور ارائة آموزش به صورت
همزمان و غیر همزمان است .البته موانع ذکر شده باعث شدهاند که اين هدف نیز به
طور سنتي برآورده گردد و کالسها در زمان اداری و ساعتهای خاصي برگزار شود.
ابراهیمزاده ( )9 :7211بیان ميکند :نظام موجود آموزش از راه دور فعلي از نوع سنتي
است که فرايند تدريس در آن انفعالي و يکسويه است و با استفاده از مواد چاپي تا
حدی خود آموز ،نوارهای ديداری و شنیداری و پخش برنامههای تلويزيوني بدون در
نظر گرفتن فعالیتهای خاصي ،تمرينهای ضروری انجام ميگیرد.

نگاهی بر هستیشناسی نسل سوم آموزش از دور با تأکید بر هستیشناسی...

77

مقایسه ابعاد هستیشناسی آموزش از دور ایران و جهان و تأثیر بر آموزش
آموزش از
دور

نسل سوم

دانشگاه پیام نور

ابعاد
انسان مرکز جهان نیست .اين نگرش به اين معني است جهان پديدهای مستقل از پندار و انديشه
که انسان نیز چون عنصر و عضوی از يك متن است که انسان است - .ارزشهای اخالقي مهم
در کنار ساير عناصر ارزشمند ميشود - .تالش برای هستند؛ حتي اگر مردم آن را نپسندند.
هستیشناسی بازيابي ارزش وجودی زنان به عنوان انسان -بر تعلیم و  -قدرتهای مهم ،روح و عقل و اراده
تربیت کثرت گرا تأکید دارد با توجه به عقیده تنوع در هستند
هستي و نقد خردگرايي در نگراني از گسترش مطلق ها-
بر اراده انساني تأکید ميگردد.
ظهور برنامه درسي بین رشتهای ،فرارشتهای و ادغام برنامه درسي مبتني بر موضوع است و به
دروس دانشگاه –روشهای تدريس گفتوگويي و اعتقاد حسیني و طالبزاده ()39 :2931
دموکراتیك تدريس  -يادگیری گروهي و همیارانه است طراحي سفارشي برنامه درسي و لزوم
و تعامل بین فردی و بین گروههای کاری مورد تشويق برخورداری از مهارتهای خاص برای بهره
برنامه درسی
قرار ميگیرند - .جريانهای يادگیری جايگزين مواد مندی از برنامه درسي است.
درسي در برنامه مدرن ميشود - .با توجه به
موقعیتهای جغرافیايي فرصت دسترسي سريع به
اطالعات وجود دارد.
معلم يکي از فراهمکنندگان محتوای آموزش است_ معلم بايد دارای رشد و کمال بیشتری نسبت
تعامل يکي از مفاهیم تعريف کننده نقش اوست و به زعم به فراگیر باشد و نقش اساسي در تربیت
فرج اللهي و همکاران ( )99 :2931او در "فضای آشنا و داشته باشد - .توجه به میراث فرهنگي
معلم
 آموزش به شدت آمیخته با روشهایزمان واقعي" به تدريس ميپردازد
سنتي است -بیشتر فعالیت آماده سازی محتوا
بر عهده معلم است.
فراگیر جزئي از نظام آموزشي است و قادر است با ديگر دانش آموز پذيرای دانش است؛ گرچه در
فراگیر
تعامل با اجزا باشد .هنوز نقش سازنده به
اجزای آموزشي به تعامل بپردازد.
فراگیر داده نشده است.
استفاده از اينترنت برای گسترش ارتباط در زمان واقعي و استفاده از رسانهها به صورت سنتي و گاه
در فاصلههای جغرافیايي ،به منظور برآورده کردن ايدههای بدون توجه به اصول آموزشي ،تدريس يك
بشردوستانه -جريانهای يادگیری جايگزين مواد درسي طرفه حتي در کالسهای مجازی -استفاده از
در برنامه مدرن ميشود - .تأکید برگفتمان و فراتحلیل روشهای حضوری در کنار کالسهای
نحوه ارتباط
است  -آموزش و پرورش گفتوگو محور اساس کار مجازی -کتاب به عنوان مهمترين و
است - .تأکید بر تعامل همزمان و غیر همزمان با استفاده اصليترين منبع .فراگیر قادر به انتخاب محتوا
از شبکههای ديجیتال_ ارتباط يادگیرندگان با هم ديگر و در چارچوب برنامه درسي است_ تاکید بر
ارتباط حضوری يا ناهمزمان است
فراگیران با معلم از طريق فضای مجازی.
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بنابراين ،با توجه به مباحث مطرح شده شايد بتوان گفت که آموزش از دور ايران
در نسل دوم به سر ميبرد؛ يعني نسل چند رسانهای که بیشتر به کاربرد رسانهها توجه
دارد تا توجه به نحوه استفاده از آنها و ايجاد ايدههايي در جهت بهبود يادگیری و
توجه به انساني بودن امر آموزش.

نتیجهگیری
فلسفة نظام آموزشي ايران و به تبع آن دانشگاه پیام نور ،فلسفة واقعگرايي اسالمي
است .طبق اين ديدگاه ،واقعیت خارج از ذهن وجود دارد؛ حقیقتي که ثابت است و
جهان شمول .انسان در اين ديدگاه از کرامت وااليي برخوردار است و ضرورت دارد
که به نیازهای متفاوت او و اراده انسانياش در طول اراده خداوند ،برای تعیین
سرنوشت خويش توجه شود.
در فضای پست مدرن عملگرايي ،پیشرفتگرايي و نقادی گسترش يافتند و بدين
ترتیب ،مباني اصلي اين فضا مبتني بر کثرتگرايي ،پذيرش افکار گوناگون ،نسبیت و
در معرض رد بودن ،توجه به اراده انساني ،تجديدنظر در تمامي علوم و انتقاد از مباني
سازنده هستي و جامعه است .از ويژگيهای نسل سوم آموزش از دور ،توجه به عاليق
مختلف و سلیقههای متفاوت ذی نفعان آموزش از فراگیر تا ساير نهادهای جامعه و به
تبع آن ،استفاده از فناوریهای جديد و تعاملي ،استفاده از جديدترين روشها و
تکنیكها در تدريس ،به مشارکت گذاشتن خرد و دانش ،توجه به سبكهای مختلف
يادگیری و نیازهای فراگیران و از میان بردن مرزهای جغرافیايي و ايجاد برابری
فرصتها در بهرهگیری از آموزش است.
در حالي که آموزش از دور در دانشگاه پیام نور مبتني بر استفاده از منابع آموزشي
واحدی برای عده زيادی از فراگیران است و همچنین تدريس در اين نظام آموزشي به
طور غالب ،يکطرفه و غیرتعاملي است .به طور عمده ميتوان گفت که مشارکت ياران
آموزشي در نظام آموزش از دور ايران بر خالف نسل سوم آموزش از دور ،بسیار کمتر
از حد مورد انتظار است .ميتوان اذعان داشت که آموزش از دور در دانشگاه پیام نور،
در فضای نسل اول و دوم به سر ميبرد .شايد بتوان آنچه را که به اندازه يك نسل بین
دو نظام آموزشي فاصله ايجاد کرده است ،در دو قسمت عنوان کرد.
 -1ديدگاه هستيشناسي فلسفة حاکم بر نظام آموزشي :بنا به اعتقاد نوذری
(" )7213در ايران چیزی به نام صورتبندی پست مدرنیته نداريم و در جوامع جهان
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سوم نميتوانیم داشته باشیم " .در فلسفه حاکم بر آموزش از دور ايران ،جهان از پیش
ساخته و خارج از ذهن ماست؛ در حالي که در اين فلسفه ،حاکم بر ذهن و عین تأکید
ميشود و روح و جسم را باهم در نظر ميگیرد پست مدرنها با دوگانگي مخالفند و
معتقدند که اين جريان به تضادها و دوگانگي دامن زده و در نظام آموزشي نیز تکلیف
بر فراگیر مشخص نیست .همچنین معلم را به عنوان مرجع در مرکز قرار ميدهند و
هنوز جايي برای فراگیر و تعامالت چندگانه باز نشده است.
 -2مسائل و مشکالت اجرايي :يکي از معضالت اساسي در اين زمینه اجرا
نشدن اهداف تعیین شده است .پاک سرشت ( )719 :7213نیز اذعان داشته است که
"معلوم نیست که بین نظر و عمل تعلیم و تربیت ما تا چه اندازه ارتباط وجود دارد" .
از جمله عوامل مهمي که در اين زمینه ميتوان ذکر کرد شامل :کمبود تخصص
(فراگیر يا آموزشگر) در استفاده از فناوریها ،محرومیتهای منطقهای ،نگرش سنتي
به آموزش ،کمبود همکاری بین متخصصان آموزشي با مهندسان فناوری ،برنامه درسي
سنتي و به تبع آن ،طرح دوره و طرح درسهای سنتي ،روشهای تدريس و محتوای
غیر تعاملي ،تجهیزات سنتي و يکطرفه ،چیدمان سنتي کالسي و غیر تعاملي،
سرفصلهای ثابت که قدمت برخي از آنها نزديك به سي سال ميرسد و در نهايت
عدم درک جامع از مفهوم آموزش از دور ،است.
همچنین برخي از مديران و دست اندرکاران هنوز به سمت تغییر انديشه پیش
نرفته اند و بر اين باورند که روشهای سنتي ،بهترين روش آموزش محسوب
ميگردد .به نظر آنان استانداردهای آموزش بايد با دقت اجرا شوند .در اين رابطه
مسیب 1و شیرازی )3773( 2از تأثیرات فرهنگ جامعه بر نظام آموزشي ياد کردهاند.
وست )3779( 3نیز گفته است فناوری هنگامي به عنوان تسهیل گر عمل ميکند که
کارفرمايان دانشگاهي ،بدون اتکا به دانشگاه ،خود به استفاده از آن احساس نیاز کنند.
کینشوک و همکاران ( )3772نیزبیان کرده اند که در ايران تکنولوژیهای جديد فقط
قادر به ارائه مقدار زيادی متن هستند .دسترسي با هدف دسترسي به دانش ،کتاب و
ديگر منابع مکتوب است .در دانشگاه پیام نور ويدئو کنفرانس و ارتباطات اينترنتي
قادر به جايگزيني با آموزش چهره به چهره نیستند .در تحقیقي که توسط خسروی
1. Mossayeb
2. Shirazi
3. West
4. kinshuk
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( )7211درباره میزان استفاده از فناوریهای نوين در دانشگاه پیام نور انجام شد ،اين
نتیجه حاصل شد که دانشجويان در زمینه محتوا ،روشهای تدريس ،ارزشیابي و
استفاده ار فناوریها و رسانههای تعاملي دانشگاه به شدت خواهان استفاده از
روشهای جديد تدريس و استفاده از فناوریهای نوين در آموزش هستند .فراستخواه
( )721 :7215نیز بیان کرده است که فعالیتهای هیأت علمي در دانشگاههای ايران به
طرز قابل توجهي فردی است و همکاری موجود عمدتاً در قالب رسمي صورت
ميپذيرد .يادگیری دانشجو نیز بیشتر به صورت فرايندی فردی و کمتر تعاملي است.
تمرکز نظام آموزشي نیز از موانع پیشبرد آموزش محسوب ميگردد .به زعم پاول و
پاتريك )3773( 1بخش دولتي در زمینه فناوری ضعیف عمل ميکند و بخش
خصوصي نیز بسیار گران برای مردم تمام ميشود .با توجه به هدف اصلي دانشگاه
پیام نور مبني بر ارائة آموزش از دور ،اين دانشگاه در ايران طاليهدار استفاده از
روشهای نوين و توجه به نیازهای فراگیران ،رفع نابرابریها ،شکستن مرزهای
جغرافیايي ،ورود و مشارکت ذی نفعان در امر يادگیری در عصر پست مدرن است و
در اين راستا شعار آموزش برای همه کس ،همه جا و همه وقت را سر لوحة کار خود
قرار داده است .قابل ذکر است که با توجه به کرامت واالی انساني و ضرورت توجه
به تفاوتهای افراد مختلف به ويژه در آموزش و اهمیت فراگیری علم در جهان بیني
اسالمي ،آموزش از دور بهترين گزينه برای تحقق اين اهداف است؛ اما اساسيترين
مشکالت در اين زمینه ،مسائل اجرايي و ساختاری به ويژه تمرکز بیش از حد در تهیه
برنامههای آموزشي و محتوا ،نگرش سنتي مديران و ارائه دهندگان اين نوع آموزشها
و عدم تخصص دستاندرکاران اين نوع آموزشها در رشتههای تخصصي آموزشي
تحقق اين شعارهاست.

1. Pawel, a& Patrick, S
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