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شناختي و  مباني روش ارائة، هدف تحقیق: چکیده

هاي مهم  ها و نظريه فلسفي و بیان سیر تحول نسل
براي انجام تحقیق از منابع . آموزش از دور است

-مروري ةو از شیواي  هسترس و كتابخانهدفمند در د
آموزش ، هاي اخیر در سال. تحلیلي استفاده شده است

به علت ، از دور به عنوان يك نظام آموزشي جديد
هاي  فنّاوريچون استفاده از هايي  داشتن توانايي

ياد میزان باالي استقالل ، تعامل هفتگانه، ارتباطي
، در آموزشو نبود محدوديت زماني و مكاني  گیرنده

توانسته است برخي از مشكالت نظام آموزش سنتي 
را حل كرده و به عنوان مكمل و همسو با آموزش 

توان  مي ،از سوي ديگر ؛سنتي ايفاي نقش كند
و  ،شناختي گرايي را به عنوان مباني روش سازه
شناسي را به عنوان مباني فلسفي اين نوع  هستي

اين نوع نظام ، اين عالوه بر ؛آموزش در نظر گرفت
، آموزشي در طول پنج نسل دوران رشد و تحول خود

، آموزش راديويي و تلويزيوني، اي آموزش مكاتبه
و اي  هآموزش چندرسان، آموزش مبتني بر رايانه

سرانجام آموزش الكترونیكي را طي كرده تا اينكه 
از جمله نظريه پردازي  ههاي قوي نظري داراي پايه

، تعامل آموزشي، دن آموزشصنعتي ش، مطالعه مستقل
 . فاصله تراكنشي و نظريه كنترل آموزشي شده است

 
 

Abstract: The purpose of this 

analytical review is to discuss the 

methodological and philosophical 

foundations of distance education. In 

recent years, distance education has 

solved many of the problems of 

traditional education through the use 

of communication technology, new 

interaction experiences, learner 

autonomy, and lack of time and space 

limitation. On the other hand, 

constructivism can be considered as 

the methodological foundation and 

Existentialism as the philosophical 

foundation of this type of education. 

In addition, during five generations of 

its growth and development, distance 

education has passed the periods of 

correspondence education, education 

through media, computer-based 

education, multimedia education, and 

finally electronic education. Now, it 

possesses solid theoretical 

foundations, including theories of 

independent study, industrialization 

of education, transactional distance, 

and control in the teaching-learning 

process.  
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 نامة آموزش عالي
 

 مقدمه
آموزش  مكمل و موازي با نظام، جديد  به عنوان يك نظام آموزشي  دور آموزش از

در قالب روش   ايساک پیتمن، (1 2 )  كالب فیلیپسهاي  ارسنتي با ك
و با كارهاي ( 992 ، 2هالمبرگ) آغاز شد  اي آموزش مكاتبه ةو به شیو نويسي كوتاه

،   اندرسون، ( 99 )   مور، هالمبرگ، ( 91 ) 9ويدمیر، (1 1 ) 1اناتیكنر
در ، كه چون ؛(    ،   بت) نظري قوي شدهاي  و ديگران داراي پايه   گاريسون
از ، فنّاوريبه علت تغییرات سريع در دانش و ، اطالعات و ارتباطات فنّاوريعصر 

ه متقاضي چون افزايش جمعیت بالقوّهايي  يك سو و به علت مواجهه با چالش
افزايش تقاضا براي يادگیري ، افزايش تقاضا براي آموزش عالي، آموزش عالي

دسترسي به آموزش و هاي  ري فرصتبراب، كیفیت در آموزش مسألة، العمر مادام
و تربیت نیروي انساني مورد نیاز (  1  ، منیعي) آموزشيهاي  كاهش هزينه

، باال از سوي ديگرهاي  ها و شايستگي اجتماعي با توانمنديهاي  ها و سازمان دانشگاه
آموزش سنتي قادر به پاسخگويي به مسائل و مشكالت امروزي هاي  ديگر روش
نوين آموزشي از جمله آموزش از هاي  گرايش به شیوه، همین دلیل به ؛نخواهد بود

با توجه به وجود  ،اين عالوه بر ؛(    ،   پاولوسكي) رسد مي دور ضروري به نظر
ها و  ضعف اقتصادي خانواده، پراكندگي جمعیت، آموزشيهاي  موانعي مانند هزينه

ضرورت ايجاد و ، عهجام هايقشرا در فراهم كردن آموزش براي همه ناتواني آنه
حل اساسي براي  را به عنوان راه( الكترونیكي) استفاده از نظام آموزش از دور و

،   و ديو  1  ، ابراهیم آبادي) نمايد مي مشكالت آموزش سنتي توجیه و ضروري
 ةبرتر در راستاي ارائهاي  يكي از گزينه، آموزش از دور، با اين توصیف ؛(    
، (1   ،   و رامبل  1  ، فراهاني) ین و كارايي باالنه پاينوين با هزيهاي  آموزش
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جذابیت استفاده از چند ، ( 9  ، نجفي) تالش و كوشش بیشتر، باال ةانگیز
اين نوع ، عالوه بر اين ؛(    ، بت) است ها و كیفیت باالي آموزشي اي رسانه

اي پاسخگويي به نیازهها،  كاهش هزينه، آموزش به علت حل مشكالت آموزشي
، فنيهاي  رشد مهارت، افزايش دانايي و دانش افزايي، مختلف جامعه هايرقش

تواند به عنوان نظام مكمل با نظام  مي انساني و ارتباطي و ايجاد تغییر در نگرش افراد
، ؛ ديو    ،  روزنبرگ) شودو يادگیري لحاظ  ياد دهيآموزش سنتي در فرآيند 

هاي  تع آموزش با هدف توجه به تفاواين نو، همچنین(.  9  ، و نجفي     
، برابر آموزشي و دموكراسي آموزشي به تناسب سنهاي  فراهم كردن فرصت، فردي

همه ، آموزش براي همه»اشتغال و وضعیت مردم با تحقق شعار محوري ، جنسیت
، روزآمد، و به دلیل دارا بودن فضاي پويا(  9  ، نجفي) ايجاد« وقت و همه جا
در ، ( 1  ، ابراهیم زاده) زمانترين  یت دسترسي به محتوا در سريعمشاركتي و قابل

آوردن آموزش براي مردم و نه بردن مردم براي »جهت تحقق رسالت انساني 
با  ؛جامعه ايفا كرده است فنّاورياهداف آموزشي و  ةنقش مهمي در توسع« آموزش

در قالب تئوري و نه ، آموزش از دور در ابتدا در قالب عمل شروع شده، اين وجود
صنعتي هاي  جامعه بشري به پیشرفت« نیاز و ضرورت» و علت آن نیز ،پردازي نظريه

 آموزشي دنیا بوده استهاي  نسل جديد نظامهاي  گويي به خواستهدر قبال پاسخ
هاي جديد در  فنّاوري ةتوسع بر تأكیددر كشورمان ايران نیز به خاطر (.     ، بت)

توسعه مبتني بر ) الي متناسب با برنامه چهارم توسعهآموزش عمومي و آموزش ع
با توجه به . زيادي بشود توجه ها فنّاوريالزم است به اين گونه ، (دانايي محوري

براي اينكه آموزش از دور بتواند به يك نظام آموزشي جديد تبديل شده ، مطالب باال
باني بايد داراي م ،ل نسل جديد آموزشي را حل كندئو مشكالت و مسا

براي انجام اين تحقیق از منابع ، بنابراين ؛باشدپردازي  هفلسفي و نظري، شناختي روش
تحلیلي استفاده شده  -مروري ةو به شیواي  هو اسناد هدفمند در دسترس و كتابخان

 . االت زير استؤس لذا اين تحقیق در پي پاسخ به ؛است
برابر آموزش سنتي قرار  نظام آموزشي جديد در آيا آموزش از دور به عنوان يك

 ؟ است دارد يا مكمل و موازي با آموزش سنتي
 شناختي و فلسفي آموزش از دور كدامند؟ مباني روش

 هاي آموزش از دور كدامند و داليل ايجاد آنها چیست؟ سیر رشد و تحول نسل 
استت؛ در صتورت داشتتن نظريتة     علمي  ةتواند داراي نظري مي آموزش از دور آيا 
 آن كدامند؟هاي  ترين نظريه ممه علمي،
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 شناختي و فلسفي آموزش از دور مباني روش
ان نه دور با فراهم كردن تسهیالت الزم براي ارتباط و تبادل اطالعات می آموزش از
 محیط يادگیري جديدي فراهم، نبلكه میان خود يادگیرندگا دهنده و يادگیرندهتنها ياد

 دهنده و يادگیرنده با هم كار آموزش يعني يادكند كه در آن دو عامل اصلي فرايند  مي
در . استوار است  گرايي شناختي سازه اين چنین محیطي بر مبناي روش. كنند مي

يادگیري چگونه  به منظورراهكارهايي به يادگیرندگان گرايي  شناسي سازه روش
ي همه مراحل زندگ ،در اين نظريه. دشو مي يادگرفتن و ساخت معاني به آنها ارائه

شود و نقش اصلي  مي يادگیري محسوب -بخشي از فرايند كلي ياددهي نيادگیرندگا
 –ياددهنده در اين فرايند كمك به يادگیرنده براي مشاركت فعاالنه در فرايند ياددهي

هاي چهره به چهره  نه سوق دادن آنان به كالس ،يادگیري براي چگونه آموختن است
يادگیرنده در مركزيت و  ،گرايي در سازه(.  1   ،زاده ابراهیم) سنتي و غیرفعاالنه
دهنده نقش تسهیلگر و هدايتگر  قرار داشته و ياد يادگیري-دهي محوريت فرايند ياد

تا ، گرايي شناختي سازه در روش، به عبارتي ؛(2 :  1  ، اندرسون والومي) را دارد
عنوان مفسر معاني و  گیرنده به ياد ؛كند مي گیرنده تغییر دهنده و ياد حدودي نقش ياد

 تواند مي كند و فردي مستقل است و هر موقع خواست مي ساخت دانش ايفاي نقش
دهنده به  به همراه ياد گیرنده ياد ،در اين فرايند. و به پايان برساندكند درس را شروع 

و در اين میان نقش ياددهنده از محوريت  ،پردازند مي تهیه و تدوين محتواي مورد نیاز
، فضاي آموزشي نیز نوعي فضاي باز. شود مي كننده تبديل هیل كننده و هدايتبه تس

ي بوده و محتواي آموزشي نیز بر اساس نیاز و مشاركت چند بعدي و چند حسّ
هاي الكترونیكي از جمله مدل اسكورم طراحي و  بر اساس مدل ياد گیرندهياددهنده و 

ترين عنصر  ر تعامل به عنوان مهمگرايي عنص در سازه، اين عالوه بر ؛شود مي تهیه
و محتوا را با كمك  گیرندهيادآموزشي تلقي شده و زمینه تعامل بین ياددهنده و 

میزان استقالل و مشاركت  ،و همین امر ،كند مي ارتباطي فراهمهاي  سیستم
گرايي به  سازه ،پس ؛كند مي العمر فراهم يادگیرندگان را براي يادگیري پايدار و مادام

هاي مجازي  با محیط، ويژه آموزش از دورشناختي آموزش ب ن آخرين مباني روشعنوا
و  ،برخط سروكار دارد برخط و نا، همزمانغیر، و تحت وب مبتني بر ارتباط همزمان

ساعت هفته به يادگیري و به     در كه دهد مي اجازه ياد گیرندههمین ارتباطات به 
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شناختي  دازش و ساخت دانش نیز در روشپر ةشیو. روز كردن مطالعات خود بپردازد
 (.  شكل) گیرد مي انجام موازي گرايي آموزش از دور به صورت كلي و سازه

 

 
 گرايي نسبت به ساخت و تولید دانش آموزش از دور رويکرد سازه (1) شکل

 (1831، زاده ابراهیم)
 

 و يادگیري قراردهي  در مركزيت فرايند ياد ياد گیرنده ،گرايي در سازه، با اين بیان
آموزش  و اين همان چیزي است كه در آموزش از دور نیز با مفاهیمي چون ،گیرد مي
به . سروكار داريم و كنترل رفتار ياددهنده استقالل يادگیرنده، كالس درس باز، باز

و  دهييادفرايند  در مركزيت و محوريت گیرندهياد ست كهها خاطر همین ويژگي
به  و يمحتواي آموزشي و سیستم ارتباطي در خدمت، اددهندهيادگیري قرار داشته و ي

شناختي و ، از اينجاست كه در كنار رفتارگرايي. كمك به او قرار دارند منظور
هاي نوين از جمله  گرايي بیشترين نقش را در آموزش شناسي سازه روش، فراشناختي

علمي براي اينكه  هر رشته، از سوي ديگر ؛كند مي آموزش از دور و الكترونیكي ايفا
، به عبارتي ؛كند مي پیروياي  هاز فلسف اصوالً، باشدپردازي  هداراي پايه و اساس نظري

يكي از ، از اين رو ؛دهد مي فلسفه پايه و اساس هر رشته و علمي را تشكیل
است كه با   شناسي هستي، كه بیشترين نزديكي با آموزش از دور را داردهايي  فلسفه

و تالش آموزش و پرورش  ،خاب و میدان عمل سروكار داردانت، ارزشگذاري
،  گوتك) آفرين است آزادانديش و ارزش، شناسي نیز تربیت شخص آگاه هستي
انديشي پي كسب استقالل و آزاد راز سوي ديگر آموزش از دور نیز د ؛( 1  

علمي و فرهنگي را ترويج كرده و معتقد به ، و تكثرگرايي زباني است هيادگیرند
شناسي در  نتیجه تحول فلسفه هستي. سازي نه جهاني ،لگوي جهاني شدن استا

آزادي و »كتاب  در  است كه موريس  آموزش باز و يادگیري باز، آموزش و پرورش
تفكر ، آزادي انديشه،  به آن اشاره كرده و هدف آن را اشتداد آگاهي« سوي آنفرا
ها آن چیزي است كه  اين ويژگي. داند مي آفرينيو خودپذيري  ولیتؤمس، اقانهخلّ
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 فنّاوريعصر  نيادگیرندگاهاي  آموزش از دور در پي آن بوده و سعي در برآوردن نیاز
محوريت از آن  ،شناسي و آموزش از دور در ديدگاه هستي. اطالعات و ارتباطات دارد

هر دو  و هر دو در خدمت انسان و انديشه او هستند ،و ابزار و رسانه ،انسان است
در عصر  ،از اين رو ؛دهند مي آموزشي به خاطر كمك به انسان اهمیت ةدگاه به رساندي

نه مانع تفكر و آزادي  ؛ها هستند انديشي انسانها نمودي در خدمت آزاد رسانه، فنّاوري
شناسي نوعي رويكردي  كالس درس و آموزش باز هستي ،به همین دلیل ؛عمل او
نظام آموزشي را نوعي آموزش غیررسمي گرايانه در محیط آموزشي است كه  عمل

موقعیتي آموزشي ، به عبارتي كالس درس باز ؛خیزد مي تلقي كرده و به دفاع از آن بر
اي  هرسانچندهاي  در محیط ناست كه امكان انتخاب میدان عمل را براي يادگیرندگا

انتقادي در  تفكر، آزادي انديشه، استقالل عمل، ها به فعالیت كند كه اين زمینه مي فراهم
 ،نیز با انتقاد از آموزش رسمي ايوان ايلیچ(.  1  ، گوتك) شود ميمنجر  نيادگیرندگا

 ،رسميشته و معتقد است كه در آموزش غیررسمي داغیربیشترين توجه را به آموزش 
كه نیازمند مشاركت همگان و آزادي « تربیتيهاي  شبكه»يا « يادگیريهاي  هسته»مفهوم 

. دهد مي شناسي و آموزش از دور را تشكیل اصلي ديدگاه هستي رمحو ،انتخاب است
، شناسي در باب انسان ديدگاه هستي، فلسفي آموزش از دورهاي  پايه ،با اين توصیف

آفريني زيادي در زندگي و  انتخاب و آزادي عمل اوست كه منشأ تحول، انديشه
تنگاتنگ اي  هرابطدور  شناسي با آموزش از هستي ةفلسف ،از اين رو است؛ آموزش

با بیان مفاهیمي چون انتخاب آزادانه و انديشه مستقل و  ،دارد؛ زيرا اين نوع فلسفه
هايي  موجب پیدايش و گسترش نظام آموزش از دور با رويكرد ،يابي در فرد هويت

و از سوي  ،تفكر انتقادي شده و دانش علمي، يادگیري باز، چون كالس درس باز
ها و استعدادهاي  توانايي، با اهمیت دادن به عاليق زدور نینظام آموزش از  ،ديگر

عات و ارتباطات اطال فنّاوريو محور و مركزيت قرار دادن انسان در دنیاي  هيادگیرند
جهاني شدن و تفكر نقادانه ، گرايي انسان، شناسي خصوص هستيبه رشد فلسفه، ب

نیز تربیت افراد كمك زيادي كرده است؛ چرا كه هدف اساسي هر نظام آموزشي 
، در هر رشته كه توان گفت مي بنابراين ؛متعهد و كار آمد است، متخصص، منتقد
در آموزش از دور نیز پذيري  اين تأثیر و ،نقش اساسي و بنیادي دارد ،فلسفه

تفكر نقادي و لیبرالیسم نیز به خاطر ، گرايي ديگري نظیر انسانهاي  فلسفه. هويداست
ة آزادي انديشه و بازسازي فكر انسان در رشد و توسع، اوهاي  توجه به انسان و نیاز

 (.  شكل( ) 9  ، نجفي) نظام آموزش از دور نیز نقش اساسي دارند
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، نجفي) تحول از آموزش سنتي به آموزش از دور و مباني فلسفي هر كدام (2) شکل
1831) 

 

 آموزش از دور 
ه مؤسسيادگیري توسط يك  –ياددهيدهي فرايند  آموزش از دور عبارت است از سازمان

هاي  فنّاوريمناسب براي به كارگیري هاي  و انتخاب راهبرد( نه يك معلم) آموزشي
اطالعات و ارتباطات براي فراهم ساختن  فنّاوريو اي  هچند رسانهاي  سامانه، آموزشي

خود ارزيابي تحصیلي و برقراري ارتباط و تعامل میان ، تسهیالت يادگیري شخصي
، زاده ابراهیم) دهنده و يادگیرنده كه به لحاظ زماني و مكاني از يكديگر جدا هستندياد

آموزش به يادگیرندگاني كه از نظر  ةمندي است كه به منظور ارائ يا فرايند نظام(.  1  
زمان و مكان جدا از يكديگر هستند و به نظام آموزش سنتي دسترسي ندارند و در محل 

هاي  برنامه، نوارهاي صوتي، گوناگون مواد چاپيهاي  تفاده از رسانهشان با اس كار و زندگي
اين نوع آموزش داراي (. 999 ،  يونسكو) پردازند مي راديويي و تلويزيوني به يادگیري

وجود يك سازمان ، گیرندهدهنده و يادجدايي زماني و مكاني ياد اساسي پنج ويژگي
ياد جود عنصر اساسي تعامل هفتگانه بین و، هاي ارتباطي وجود ابزار، پشتیباني كننده

، با اين بیان ؛( 99 ،  كیگان) است انفرادي شدن آموزش ،محتوا و ياددهنده، گیرنده
نظري و هاي  بايد داراي پايه، آموزش از دور براي تبديل شدن به يك نظام آموزشي جديد

با  براي آشنايي، زههاي اين حو البته قبل از پرداختن به نظريه ؛پردازي قوي باشد نظريه
هاي  به سیر رشد و تحول نسل كه ابتدا الزم است، ايجاد و رشد آموزش از دورة نحو

 . شود نگاهي انداختهها  مباني علمي و علل ايجاد اين نسل، آموزش از دور
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 هاي آموزش از دور مراحل سیر و تحول در نسل
: نسل اول: اسايي كرده استتاكنون پنج نسل آموزش از دور را به شرح زير شن  گريسون

بنابراين در اين  ؛(    ،  پیترز) شروع شداي  هنسل اول آموزش از دور با آموزش مكاتب
نسل (  1  ) زاده ابراهیم. شد مي نسل از سیستم پستي براي انتقال محتواي آموزش استفاده

زيرا  ؛نامد يم  اي رسانه به عنوان آموزش تك، شهرت دارداي  هكه به آموزش مكاتب را اول
هاي استاندارد و جزوات يكنواخت  چاپ كتاب فقط، مورد استفاده در اين دوره فنّاوري
شده است، اما با اين آغاز  میالدي از آنجايي كه اين روش در اواخر قرن نوزدهم. بود

 است و نوع آموزش از دور در كشورهاي كمتر توسعه يافتهترين  هنوز هم متداول وجود،
محیط اصلي  ،در اين روش. شود مي آموزش از دور و الكترونیكي تلقي مبناي اساسي

راهنمايي در متون چاپي و اغلب همراه با عناصري از مواد ديداري و ة ارائ، مطالعه
ها و ديگر  از طريق نامهاي  هتعامل در روش مكاتب. ستشنیداري از قبیل اساليد و نوارها

گرفت  انجام مي ،گرديد مي پستي ارسالهاي  تمها يا اسناد چاپي كه از طريق سیس نوشته
هاي درسي چاپ شده و  از ديدگاه گريسون و اندرسون نیز كتاب (.    ، يونسكو)

نسل اول بر هاي  روش آموزشي نظام. اين نسل بود فنّاوريترين  اصلي، راهنماي درسي آن
غالب نیز در نسل  شناسي رويكرد معرفت. است استوار  شناسي رفتارگرايي پايه عقايد روان

و اي  هنسل اول كه مبتني بر مدل آموزش مكاتب، بنابراين ؛گرايانه است رويكردي اثبات، اول
عقايد )اي  هصنعت چاپ و استفاده از روش آموزش برنام ةبر پاي، بودهاي  هبرنام
يعني ، نسل اول؛ به همین خاطر، ايجاد شده است فنّاوري( گراييشناسي رفتار روان

رويكرد هاي  هاي آموزشي خود را بیشتر بر پايه اصول و يافته برنامهاي،  هاتبآموزش مك
، زاده ابراهیم) نمايند مي شناسي رفتارگرا تهیه و تدوين گرا و روان شناسي اثبات معرفت
  1  .) 

میالدي  9 مرحله دوم با اختراع راديو توسط ماركوني در اواخر قرن : نسل دوم
با اختراع  ،به دنبال آن ، وسراسر دنیا را فرا گرفت آغاز شد و راديوي آموزشي

، راديو. آموزشي افزايش يافتهاي  در محیطاي  هچند رسانهاي  تلويزيون كاربرد ابزار
هاي آموزشي  ترين واسطه مهم ،نوارهاي ديداري و شنیداري، ماهواره، ويدئو، تلويزيون
دوره آموزشي » ةي ارائتالش برااين نسل  در(.     ، يونسكو) بودنداين دوره 

. بودندشخصي برخوردار هاي  كه از رايانهبود به دانشجوياني « يانهتعاملي با كمك را
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سي دي و دي وي به دانشجويان غالباً روي در اين دوره ارائه شده  محتواي آموزشي
رويكرد تعبیري و تفسیري  شناسي اين نسل غالباً رويكرد معرفت. شد مي ذخیرهدي 
شود كه  مي افرادي ساخته توسطاجتماعي هاي  واقعیت، ه در اين رويكردچرا ك ؛بود

در رويكرد تعبیري و تفسیري به اصالت انسان و ادراک او . در آن مشاركت دارند
 ،در اين مكتب فكري. نظر استكیفي و زباني مدّهاي  و بیشتر تحلیل شود مي پرداخته

شود كه با خصوصیات  مي تلقي فراگردي پويا و زنده، فرآيند ياددهي و يادگیري
كاربرد ، دستكاري ابزارهاي آموزشي، شرايط يادگیري، ساختار دانش، يادگیرنده

 . و كار دارد فشرده و آموزش مبتني بر رايانه سرهاي  ابزارهاي آموزشي از جمله لوح
ها و كاربرد رايانه و اتصال به اينترنت و  پردازندهنسل سوم با ابداع ريز: نسل سوم 
، الكترونیكي كارش را شروع كرد و شامل مواد و موضوعات متنيهاي  رسال پیاما

ة چهره به چهرهاي  حمايتاز شنیداري و مبتني بر كامپیوتر و معموالً برخي ، ديداري
 ،در اين رويكرد. دش مي ها عرضه يادگیرندگان بود كه هم به افراد و هم به گروه

متخصصان اي،  هروهي از متخصصان رسانبلكه كار گ، كار انفرادي نبود، آموزش
ها براي  برنامه. متخصصان طراحي آموزشي و متخصصان يادگیري بود، اطالعات

توزيع و پخش به تعداد كثیري از يادگیرندگان كه معموالً در سرتاسر يك كشور ساكن 
زاده مشخصه  ابراهیم ،به همین دلیل ؛(    ، يونسكو) شد مي تدارک ديده، بودند
، زاده ابراهیم) كند مي بیانمشاركتي و مردمي ، متمركزآموزش غیراين نسل را اصلي 
همچون امكان برقراري تعامالت انساني هايي  ويژگينسل سوم از ، همچنین (. 1  

. برخوردار استاي  هتصويري و رايان ،صوتيهاي  همايش يژهوب، همزمانغیر همزمان و
 گرايي شناختي سازه روش

براي دانشجويان به هايي  خلق فرصتنسل سوم با هدف  
درسي هاي  بازسازي دانش از طريق بحث و بررسي محتوا يا برنامه منظور ايجاد و

بسط و گسترش ، بودندكیفي نسل سوم هاي  ريزي ف برنامهكه معرّ محوري مسأله
 . يافت

كه نسل چهارمي نیز ظهور پیدا كرده و  است معتقد(   9 )  مور: نسل چهارم
يعني بازيابي حجم  ؛است سه ويژگي عمده و اولیه شبكه را با هم تلفیق سازد توانسته
ظرفیت تعاملي ارتباطات مبتني بر رايانه و قدرت ، از اطالعات محتوايياي  هگسترد

 ،نويسي رايانه برنامههاي  افزار ها از طريق نرم پردازشگري مربوط به پردازشگر
 . بخصوص جاوا
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الگوي يادگیري »نسل پنجم را مطرح و از آن به ،  ميو الو  اندرسون: نسل پنجم 
 ةاين نسل با ارائ(.  1  ، اندرسون و الومي) كند مي ياد« پذير هوشمند و انعطاف

ها و ديگر خدمات  امكان دستیابي به كتابخانه، خدماتي چون مديريت اجراي شبكه
تي و آموزشي حماي، اجرايي و حمايتي توانسته است نظامي منسجم از عناصر اجرايي

ديداري و مبتني ، شنیداري، متني)اي  هموضوعات چند رسان، در اين نسل. را ارائه دهد
همراه با . شود مي الكترونیكي از طريق كامپیوتر به افراد ارائههاي  در قالب( بر كامپیوتر

الكترونیكي و توانمندي تعامل معلم با هاي  دسترسي به اطالعات پايه و كتابخانه ،اين
طور همزمان يا ه ب ،فرد با فرد و گروه با گروه، يادگیرنده با يادگیرنده، دگیرندهيا

 شود مي فراهم ...هاي كامپیوتري و  كنفرانس، از طريق پست الكترونیكي، غیرهمزمان
هاي  هوش مصنوعي را به توانايي كه نسل پنجم همچنین قادر است(.     ، يونسكو)

وجود آورد كه عوامل انساني و معنايي را به شبكه اضافه كند يا نوعي اشتراک 
جو در شبكه و اطالعات به جست فنّاوريانساني را قادر خواهد ساخت تا با غیر

آخرين  مثابهآموزش الكترونیكي و مجازي به (.  1  ، اندرسون والومي) بپردازند
اين رويكرد . آيد به شمار ميشناسي انتقادي  نسل منطبق با رويكرد معرفت

است كه عقالنیت عمل آدمي با اي  هشناسي نهضت اجتماعي و فلسفي گسترد معرفت
جوي و گرا و هرگونه تالش انسان در خصوص جست شناسي اثبات استفاده از معرفت

پر كردن شكاف بین  ،هدف ،در اين رويكرد. برد مي الؤرا زير س( علم) حقیقت
دو عنصر نقادي و اصالح  ،در رويكرد انتقادي. گرايي و تفسیري است رويكرد اثبات

صاحبان قدرت  كه اين ديدگاه معتقد است. مسائل مربوط به آموزش مورد توجه است
از ابزارهاي قدرت مانند اسناد معتبر يا متون براي مشروعیت بخشیدن به ، در جامعه

تا نهادهاي اجتماعي نظیر مدارس و (  1  ، گوتك) كنند مي خود استفاده ةسلط
اطالعات و  فنّاوريبخصوص در عصر  ؛خود درآورند ةر سلطها را زي دانشگاه

الكترونیكي تسلط داشته و بخش سازمان هاي  ارتباطات كه صاحبان قدرت بر رسانه
در اين ، بر اين عالوه ؛طبقات فرودست جامعه را در كنترل خود دارند ، بويژهيافته
شود و  مي و تدوينالكترونیكي طراحي  محتواي آموزشي بیشتر به صورت كامالً، نسل

هاي  فنّاوريگرايي و قدرت  ثر از دو عامل سازهأيادگیري نیز مت-فرآيند ياددهي
رويكرد انتقادي است و ، شناسي منطبق با اين نسل رويكرد معرفت. الكترونیكي است
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(.  1  ، زاده ابراهیم) استگرايي  شناختي غالب در اين حوزه نیز سازه رويكرد روان
. شود مي دانش در درون فرد و توسط او ساخته و پرداخته ،گرايي در رويكرد سازه

تغییرات ايجاد سبب  ،دهد كه اين رويكرد مي نشانگرايي  شناختي سازه مباني روش
 يادگیري–در فرآيند ياددهيگرايي  در مقابل انحصارگرايي  اساسي از جمله تكثر

طوري كه در اين  ؛ بهشود يممنجر  شود كه اين امر خود به استقالل يادگیرنده نیز مي
يادگیري بر هاي  تواند جزء الينفك روش مي الكترونیكي خودهاي  فنّاوري ،رهگذر

كه مركز ، درسهاي  باشد و به عنوان محور تحول در كالسگرايي  اساس سازه
 ،گرايي شناسي سازه به عبارتي در روش. نقش حیاتي ايفا نمايد، تحوالت جامعه است

شود تا چگونه يادگرفتن را بیاموزند و  مي راهكارهايي به يادگیرندگان نشان داده
، زاده ابراهیم) يادگیري خود را بنا كنند، بتوانند با استفاده از منابع اطالعاتي متنوع

  1  .) 
 

 آموزش از دور هاي  نظريه
 : توان اشاره كرد مي مهم ةاين مقاله به پنج نظري در

بتر   كیتد أترا  آمتوزش از دور ويژگي بنیتادي  (  91 ) ويد میر:  تقلمطالعه مس ةنظري
استت كته يتاد گیرنتده بايتد در       داند و معتقتد  مي استقالل و آزادي انديشه ياد گیرنده

 ةپترداز حتوز   تترين نظريته   معتروف  ،عالوه بتر ويتدمیر   .گیري قرار بگیردياد  مركزيت
راح اولتین مجلته دانشتگاهي    طت  ،مايكل مور ،مطالعات مستقل در نظام آموزش از دور

آمتوزش از دور بتر پايته دو    هتاي   برنامته  ،بر اساس ديدگاه مور. است ،آموزش از دور
. گیرنتده استتوار استت   بین ياددهنده و ياد( فاصله) اصل استقالل ياد گیرنده و جدايي

هتاي   دهنده و ديگتري ستطوح نیتاز   م آموزش از دور را يكي تعامل ياداساس نظا ،مور
 ، بنا بته گفتته صتبا    ،از اين رو ،داند مي نظام آموزشيهاي  در سلسله ساختارگیرنده ياد

« جتدايي »آمتوزش از دور بتر پايتة    اساس متدلوژي و پداگوژي برداشت مور از نظتام  
ز ساير عناصتر آموزشتي از جملته    و همین جدايي يادگیرنده را مستقل ا ،استوار است

_ يتاد گیرنتده در فراينتد يتاددهي    كته   البته بايد گفتت  ؛(    ، بت) كند مي دهندهياد
اما در مواقع ضروري از ياددهنتده بته عنتوان راهنمتا و      ،كند مي يادگیري مستقل عمل

                                                                                                                                      
1. Autonomy and Independence 
2. Central 
1. Saba 
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، استتتقالل عمتتل، پتتذيري یتمستتؤولشتتايد همتتین . كنتتد متتي گتتر استتتفاده هتتدايت
نتیجه جدايي يادگیرنده از ياددهنده باشد كه آن و  خود اكتشافي، گريجوو خودجست
روي تبتاطي بته جتاي برختورد عتاطفي و رودر     جديتد ار هاي  فنّاوريود هم نتیجه ور

، اينترنتت ، از جمله كامپیوتر ،هاي جديد ارتباطي فنّاوريبا ورود . آموزش مرسوم باشد
دهنده يادگیري از ياد–در فرايند ياد دهي ،ويدئو كنفرانس، تله نت، اكسترانت، اينترانت

گترايش داشتته و    مركزيتت آفرينتي او  بتر   تأكیتد محوري به ياد گیرنتده محتوري بتا    
تتدريس و مطالعته و   هتاي   كننده استقالل و تبیین هدف استقالل در تعیتین روش  تبیین

  .ارزيابي استهاي  استقالل در شیوه
فراينتد  (  99 ) اتتو پیتترز  : يدادگیري _فرايندد يداددهي   1صنعتي شدن ةنظري
ت صنعتي تشبیه كرده يادگیري نظام آموزش از دور را به صنعت و تولیدا –ياددهي

در آموزش از دور ، صنعت به دنبال تولید انبوه هستیم طور كه در همان»گويد  مي و
. «باشتیم  متي  نیز در پي پذيرش و دانش آموختگي تعتداد كثیتري از يتاد گیرنتدگان    

، آموزشتي تطبیتق داد  هتاي   تتوان بتا شتاخص    مي صنعت كههاي  ترين شاخص مهم
در صنعت تبیین عقالني اشاره به تولید بیشتر كاال بتا  :  تبیین عقالني - : عبارتند از

بتته  ،زمتتان و هزينتته استتت و در آمتتوزش از دور، صتترف حتتداقل نیتتروي انستتاني
ي عقالنتي شتدن   يها براي افزايش كارا رويه و. شود مياشاره تفكر عالئم هاي  شیوه

ها  كاربه تقسیم  ،در صنعت:  تقسیم كار-  فرايند تولید صنعتي تدريس و يادگیري
در  ،بته عنتوان مثتال    شتود؛  مياشاره ها  یتمسؤولها و زير ها به زيركار یتمسؤولو 

در . ...كنتد و   متي  سازد ديگري آن را چفت مي خط تولید ماشیني يكي پیچ و مهره
، انتقتال اطالعتات  ، اجترا ، آموزشي نیز براي طراحيهاي  یتمسؤول ،آموزش از دور
ماشتیني   - . گیترد  متي  فراد جدا گانه صتورت ها و عملكردها توسط ا ثبت ارزيابي

وستايل و  هتا،   كنتد و آمتوزش از دور نیتز از ابتزار     مي صنعت با ماشین كار:  كردن
الكترونیكي براي انتقال و تبتادل اطالعتات بتین ياددهنتده و يادگیرنتده      هاي  رسانه
كارگران ثابت هستتند و متواد تولیتدي در     ،در صنعت:  خط تولید - . برد مي سود
ياددهنده و يادگیرنتده نیتاز    ،آموزش از دور مكنند و در نظا مي رايند تولید حركتف

                                                                                                                                      
2. Industrialization 
3. Rationalization 
4. Division of labor  
1. Mechanization 
2. Assembly line 
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ر دستت بتا   تواننتد از دو  متي  بلكه با ثبتات مكتاني  ، به مسافرت و جابجايي ندارند
 ي الكترونیكي تعامتل داشتته باشتند و محتتواي اطالعتاتي     يكديگر از طريق ابزارها
. گیترد  متي  ده و در اختیار آنان قراربندي شتوزيع و درجه، توسط متخصصان تولید

و ختدمات بتا استتاندارد كیفتي بتاال       به تولید زياد كاال ،صنعت در:  تولید انبوه- 
هتاي   به پتذيرش زيتاد دانشتجو در تمتام دوره     ،و در آموزش از دورشود  مياشاره 

بته ارتبتاط   :  ستازي كارهتا   آمتاده - . شود مياشاره آموزشي با كیفیت آموزشي باال 
و در  شتود  متي اشتاره  ها بتراي تولیتدات صتنعتي     ماشین و ابزار، نگ كارگرانهماه

، اجترا ، طراحتي ، يريتز  برنامته بته   ،موفقیتت يتك دوره آموزشتي    ،آموزش از دور
بته تصتمیمات    ،صنعتدر :  ريزيبرنامه -2. استنیازمند ارزشیابي و باز خورد آن 

 ،آمتوزش از دور  و در نظتام شتود   اشتاره متي  خوب براي رسیدن به عملكترد ختوب   
-1. ي براي رسیدن بته نتتايج از پتیش تعیتین شتده الزم و ضتروري استت       ريز برنامه
براي تولید كتاال و ختدمات بیشتتر بايتد كنتترل بیشتتر روي       :  كنترل علميهاي  روش

ز دور هردوره آموزشي بايد به طتور  ، در نظام آموزش اها انجام گیرد كارگران و ماشین
به منظور داشتن آموزش :  دهي شكل– 9. ارزيابي قرار گیردمنظم بررسي شده و مورد 

آموزشتي و  هتاي   دهتي دوره  مراحل روند تولید كه همان شتكل ، آموزش از دور موفق
در :  استتاندارد كتردن  -  . بايد دقیقتاً از پتیش تعیتین شتود     است آموزشهاي  برنامه

تولیتد  صنعت به محدود كردن انواع تولیدات به منظتور متناستب بتودن بتا اهتداف و      
هتا،   دوره، هتا  درس ،در آمتوزش از دور  شتود  اشتاره متي  تتر   تر و جابجايي آسان ارزان

به تغییتر  : 2تغییر عملكرد-  . حمايت سازماني بايد استاندارد باشد، محتواي آموزشي
دانتش بته    ةنقش اصلي فتراهم كننتد  . شود مياشاره نقش كاركنان در مرحله تولید 

گاهي نقتش   و شود مي آن تقسیمهاي  د و بخشآن واح ةصورت سخنراني به مطالع
آموزشي به طتور متداوم انتواع     ةيابد كه در طي دور مي اصلي استاد به مشاور تغییر

به كاهش عضو ذهني و توجه بته  : 1عینیت بخشیدن-  . گیرد مي ها را به خود نقش
بیشتترين توجته    ،آمتوزش از دور و در  شود مياشاره به عنصر كار صنعتي و عملي 

                                                                                                                                      
3. Mass production 
4. Preparatory work  
5. Planning 
6. Scientific control methods 
7. Formalization 
8. Standardization 
9. Change of function 
1. Objectification 
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 ،در صنعت:  گراييتمركز-  . عیني و ملموس استهاي  رسانه، وسايلها،  زاربه اب
كوچتك بتراي   هتاي   شتركت  ،از اين رو ؛براي تولید زياد نیاز به سرمايه زياد است

چنتد  هتاي   بتزرگ تلفیتق شتده و شتركت    هاي  كسب اعتبار و تولید انبوه با شركت
نكه آموزش مقترون بته صترفه    امروزه براي اي ،آموزش از دور. نهند مي ملیتي را بنا
  مگتا هتاي   تر و داراي سود بیشتر و اعتبار بیشتر باشد به تشكیل دانشتگاه  اقتصادي

دانشتگاه يتك میلیتون    )  گیگتا  هاي و دانشگاه( باالي صد هزار نفريهاي  دانشگاه)
هتا بتا گستترش     صنعتي شدن آموزش پیتترز بعتد   ةنظري. داردگرايش ( نفري به باال

 فنّتاوري صتنعتي يتا عصتر    جهان گستر وب و پیتدايش عصتر فرا   هكامپیوتر و شبك
 . شد آموزش از دورتعامل در  ةپیدايش نظري ةزمین ،اطالعات و ارتباطات

تعامتل در آمتوزش از دور را    ةهالمبرگ نظريت : هيادگیرند–ياددهنده  تعامل ةنظري
آموزش  ةقسمت عمد ،در نظام آموزش از دوركه به طور رسمي بیان كرد و معتقد بود 

 ،تعامتل . گیترد  متي  محتوا صتورت  -يادگیرنده -از طريق تعامل ياد دهنده ،و يادگیري
عنصر ضروري و بنیادي در فرايند آموزش از دور و اجتماع يادگیري محسوب شده و 

آموزشي بتر  هاي  تسهیل انطباق و سازگاري برنامه، موجب كنترل و نظارت ياد گیرنده
بتراي يتادگیري   اي  هكت و ارتباطات يتادگیري و وستیل  مشار، مبناي عاليق ياد گیرنده

، سه عنصر ياد گیرنتده  به براي ايجاد تعامل در نظام آموزشي حداقل. شود مي دار معني
 و ياددهنتده  –يادگیرنتده  ،يادگیرنتده  –تعامل يادگیرنتده  : ياددهنده و محتوا نیاز است

تعامتل  بته  بر سه نتوع اولیته    عالوه ،نوع تعاملترين  اما در پیشرفته ؛محتوا –يادگیرنده
اندرستون  ) محتتوا نیتز نیتاز استت     -حتتوا محتتوا و م  –ياددهنده ،ياددهنده –ياددهنده
 (.  شكل( ) 1:  1  ، والومي

 
 (1831، اندرسون والومي) تعامل ششگانه آموزشي (8) شکل

                                                                                                                                      
2. Centralization 
3. MEGA 
4. GIGA  
5. Intraction  
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درآموزش سنتي تعامل يادگیرنده با يادگیرنده : يادگیرنده –تعامل يادگیرنده - 
هاي  فنّاوريها و  رسانهها،  اما در نظام جديد به علت كاربرد ابزار، شود مي حمطر
تعامل - . شود مي امكان تعامل و ارتباط يادگیرنده با همتايان خود بیشتر ،جديد

بخصوص در يادگیري الكترونیكي و  ،در نظام آموزش از دور: ياددهنده –يادگیرنده
هاي ارتباطات همزمان و  نده در قالبيادده –تعامل يادگیرنده ،دنیاي مجازي

، صدا، متن) ها اي و به كمك چند رسانه، نابرخط، برخط، گروهي و فردي، همزمانغیر
، ترين بنیادي: محتوا -تعامل يادگیرنده- . دشو مي برقرار( نتصاوير و انیمیش

و اولین نوع تعامل است كه هم در نظام آموزش مرسوم و هم در نظام ، ترين شدني
چرا كه يادگیرنده حداقل با هستي و محتواي كتاب ، است پذير زش از دور امكانآمو

اين نوع تعامل به ياددهندگان : ياددهنده –تعامل ياددهنده- . كند مي ارتباط برقرار
وگفتمان علمي خود را از طريق چند ، نوهاي  انديشه، دهد تا اطالعات مي امكان
: محتوا –تعامل ياددهنده - . ر میان بگذارندها از جمله شبكه جهاني وب د اي رسانه

كند  مي و كمك شود مياشاره هاي يادگیري توسط ياددهنده  به تولید محتوا و فعالیت
تعامل  - . ها يادگیري يادگیرندگان خود نظارت داشته باشند به طور مداوم بر فعالیت

 ؛نوع تعامل استترين  و ظريفترين  عمیق، ترين انتزاعي، ترينجديد: محتوا -محتوا
كه با ديگر محتواي  ودش دهي ي و سازمانريز برنامهچرا كه در آن محتوا بايد طوري 

توسعه و گسترش و به روز شدن ، اطالعاتي الكترونیكي تعامل داشته و زمینه رشد
بیشتر در فضاي الكترونیكي و  ،اين نوع تعامل. محتواي ديگر را به همراه داشته باشد

، كند مي ي وب كه دستیابي آزاد به محتواي الكترونیكي را فراهممجازي شبكه جهان
(  99 )  و گاناواردنا  ويلیس،  هیلمن: میانجي -تعامل فراگیر -2. پذير است امكان

مور را كمي توسعه دادند و به آن عنصري را تحت عنوان ( گانهشش) مفهوم تعامل
با ( هفتم) اين نوع تعامل .اضافه كردند( واسطه ارتباطي) میانجي -تعامل فراگیر
فرايند ارتباطات جديد  ةپیشرفته كه الزم اطالعاتي كامالً فنّاوريهاي  افزايش سیستم

آنها الگويي را مطرح كردند كه سبب درک كاربرد عامل میانجي . به وجود آمد هستند
الزم براي استفاده از  ةيادگیرندگاني كه از دانش پاي. بر تمام مبادالت آموزشي شد

ي را بايد صرف دوقت زيا، هاي ارتباطي برخوردار نیستند سطوح مشترک واسطه

                                                                                                                                      
1. Hilman  
2. Wiliss 
3. Ganavardena 
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از اين  ؛ي ارتباط با ديگران و دروس خود كنندرفراگیري تعامل با فن الزم براي برقرا
آمیز بین  براي برقراري تعامل موفقیت، هاي آموزشي تحت وب بايد طراحان دوره، رو

هاي برقراري ارتباط دوستانه را  شیوه، ات وبيعني صفح، آموزش ةو واسط ياد گیرنده
 ؛(2 -  : 11  ، اللهي و دهباشي فرج) در طراحي آموزشي اين صفحات رعايت كنند

 ةاطالعات و ارتباطات در حوز فنّاوريترين اركان و خدمات  يكي از مهم، بنابراين
 وريفنّامشترک و همخواني نزديك  ةنقط، به عبارتي ؛تعامل است، آموزش از دور

كه در اكثر  است يادگیري عنصر تعامل -اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي
 (  شكل( )992 ، هالمبرگ) آموزش از دور عنوان شده استهاي  نظريه
 

 
 

 (از دور) يادگیري در نظام آموزش -ياد دهينقش تعامل در فرايند  ( ) شکل
 (1831نجفي،)

 
بر (  99 ) هاي آموزشي از دور از نظر مور برنامه:  راكنشي يا فاصله مبادالتيت ةنظري
. استوار است ياد گیرنده -مبادالتي بین ياددهنده ةو فاصل ياد گیرندهه استقالل مؤلفدو 
-گتوي ياددهنتده  و گفتت ، مبادالتي به سته مفهتوم ستاختار محتتواي آموزشتي      ةفاصل

هتاي   از آنجايي كه يكي از ويژگتي . شود مياشاره يادگیرنده و استقالل عمل يادگیرنده 
بتراي   ،يادگیرنتده استت  –مكتاني ياددهنتده    جتدايي زمتاني و   ،دور از اساس آموزش

                                                                                                                                      
1. Tranceactional 

 نظام آموزشي

 يادگیرنده

 درون داد

 برون داد

 تعامل

 بازخورد

 تعامل

 بازخورد

 تعامل

 فناوري نشانه تعامل

 آموزشي 

 اطالعات

 پروسه برگشت دوباره

عوامل  هیاددهند

 ياجراي

 نظام تسهیل محتوا

 كننده
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 مور از مفهتوم فاصتله مبتادالتي در ايتن حتوزه استتفاده كترده و        ،پركردن اين جدايي
وي گت و گفتت ، غني و بااليي باشتد  داراي ساختار آموزش از دورگويد اگر محتواي  مي

يادگیرنده افتزايش و  -يادگیرنده كاهش و فاصله مبادالتي بین ياددهنده –بین ياددهنده 
اما اگر محتواي آموزش از دور از ، يابد مي به همان سان استقالل يادگیرنده نیز افزايش

افتزايش و  ، يادگیرنتده  -گتوي بتین ياددهنتده   و گفتت ، باشد ساختار ضعیف برخوردار
يادگیرنده كاهش و به همان سان استقالل يادگیرنتده نیتز   -هندفاصله مبادالتي بین يادد

 (.   : 11  ، فرج اللهي و دهباشي) يابد مي كاهش
مفهتوم استتقالل يادگیرنتده بته       و مايرا بینتون  نظر گريسون بنا به:  كنترل ةنظري

بلكته بته مفهتوم كنتترل كته      ، اساسي تعامل كافي نیستت هاي  تنهايي براي بیان ويژگي
 كنتد  متي  كمتك ، ستت يادگیرنتده و محتوا ، تعتادل بتین تعامتل ياددهنتده     ةكنندبرقرار

او هتاي   مفهوم كنترل بیشتر به يادگیرنتده وتوانتايي  (.   : 11  ، اللهي و دهباشي فرج)
اگر يادگیرنتده استتقالل داشتته     ،يادگیري -به عبارتي در فرايند ياددهي شود؛ مياشاره 
امتا اگتر يادگیرنتده    ؛ خواهد داشتت كنترل كمتري  ياددهنده بر رفتار يادگیري او، باشد

ياددهنده بر رفتتار يتادگیري او كنتترل بیشتتري خواهتد      ، استقالل كمتري داشته باشد
يتك ارتبتاط منطقتي در     ،بین استقالل يادگیرنتده و كنتترل ياددهنتده    ،بنابراين ؛داشت

ه استتقالل  عالوه بر توجته بت   ،پس بايد در آموزش از دور ؛آموزش از دور وجود دارد
 . يادگیري نیز توجه شود -به كنترل میزان رفتار ياددهنده در فرايند ياددهي، يادگیرنده

 
 گیري نتیجه بحث و

شناختي و فلسفي آموزش از دور و سیري  بررسي مباني روش، تحقیق اين هدف اصلي
تحقیق  اين براي انجام. هاي مهم اين حوزه آموزشي است ها و نظريه در تحوالت نسل
تحلیلتي استتفاده شتده    -متروري  ةو هدفمند در دسترس و از شیواي  هاز منابع كتابخان

، هاي باالي نظام آمتوزش ستنتي   ناشي از هزينه آموزش از دور در پي مشكالت. است
آلودگي هوا و زيست محیطي ناشي از رفت و ، هاي آموزشي تقاضا براي ورود به دوره

ي همگاني و برابر به سواد و نتاتواني آمتوزش   عدم دسترس، ياد گیرندهآمد ياددهنده و 
 ؛ات آموزشي به وجتود آمتده استت   مؤسسها و  سنتي در تربیت نیروي انساني دانشگاه

                                                                                                                                      
2. Contorol 
3. Garrison 
4. Myra Benton 



811 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 با هدف تحقق شتعار ، آموزش از دور به عنوان يك نظام آموزش جديد، اين عالوه بر
دم آوردن آموزش براي مردم نه بردن متر »و « همه جا و همه وقت، آموزش براي همه»

 ،جامعته  هايقشتر لت و دموكراستي آموزشتي بتراي تمتام     و ايجاد عدا« براي آموزش
اهتداف   ةدر جهتت رشتد و توستع   آن و همستو بتا   تواند در كنار آمتوزش ستنتي    مي

ابتتدا  ، اين نوع نظام آموزشي. فرهنگي و سیاسي نقش آفريني كند، اقتصادي، اجتماعي
هاي  و سپس در دانشگاه شد میر شروعبا كارهاي ويد( 2 9 ) در دانشگاه باز انگستان

آفريقاي جنوبي و دانشگاه راديو و تلويزيوني چین كارش را ادامه داد تا اينكه امتروزه  
هاي  هاي معتبر دنیا با پذيرش دانشجوي مجازي به عنوان يكي از شیوه در اكثر دانشگاه

گاه ابوريحتان  آموزش از دور ابتتدا در دانشت  ، در ايران نیز. آموزشي نهادينه شده است
با پذيرش دانشتجو در چهتار رشتته     بیروني كه بعدها به دانشگاه پیام نور تغییر نام داد

 ةبر توستع ، كشور ةدر برنامه چهارم توسع تأكیدبا ، عالوه بر اين ؛كارش را شروع كرد
از دوران اي  هآمتوزش از دور وارد مرحلت  ، هتاي نتوين   فنّاوريدانايي محوري مبتني بر 

ه آمتوزش از دور  مؤسسسیس أايي خود در آموزش و پرورش در قالب ترشد و شكوف
، آموزش از دور. با پذيرش دانشجوي مجازي شده است  1  ها از سال  و در دانشگاه

، تعامتل آموزشتي  ، هاي ارتبتاطي  فنّاورياستفاده از  داراي چند ويژگي اساسي از جمله
، ز شتدن محتتواي آموزشتي   بته رو ، انفرادي شتدن آمتوزش  ، ياد گیرندهاستقالل عمل 

هتا    ه محتتوا توستط چندرستانه   ئطراحي و تولید آموزشي بر اساس مدل اسكورم و ارا
، هاي فیزيكي آموزش از دور بايد زيرساخت ةبراي رشد و توسع، از سوي ديگر ؛است
با توجه به . را فراهم آوردپردازي  هفلسفي و نظري، مالي و مباني روش شناختي، انساني

و  يتاد دهتي  در مركزيت فراينتد   ياد گیرندهگرايي  در روش شناختي سازه، مطالب باال
، رو از ايتن  ؛پتردازد  متي  تولیتد و متديريت دانتش   ، و به ستاخت  داشته قرار يادگیري
 ؛توان به عنوان مباني روش شناختي اين نوع نظام آموزشي تلقي كترد  مي راگرايي  سازه

بايتد  ، علمتي و اصتولي بیتان شتود     كه بخواهد به صورتاي  ههر رشت، از سوي ديگر
از میتان  . لذا آموزش از دور نیز از اين قاعده مستتثني نیستت   ؛داراي پايه فلسفي باشد

آموزش از ة شناسي نیز بیشترين كمك را به رشد و توسع هستي ةفلسف، مكاتب فلسفي
آفريننتده و  ، اقيادگیرنتده فتردي خلّت   ، چرا كه در اين مكتب فلستفي ، دور كرده است

مكتتب يتاد   ، اين عالوه بر ؛ار بوده و داراي استقالل عمل در فرايند يادگیري استمخت
سنتي را هاي  انتقاد بر كالس ةها و يادگیري باز بوده و زمین معتقد به وجود كالسشده، 

چتون يادگیرنتده در   ، بته عبتارتي  ؛ براي اولین بار در ستط  دنیتا فتراهم كترده استت     
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آفريننتده  ، اقفردي خلّ در نقش، شناسي و در هستيدانش  ةدر نقش سازندگرايي  سازه
شتناختي و   ترتیتب بته عنتوان مبتاني روش    تتوان آن دو را ب  مي ،كند مي و مستقل عمل

 . فلسفي آموزش از دور قلمداد كرد
مبتاني   عتالوه بتر  ، پتردازي قتوي  نظريه ةبراي داشتن پاي ،آموزش از دور، همچنین

اي  هآموزش مكاتبت . اريخي و تحولي نیز باشدبايد داراي سیر ت، شناختي و فلسفي روش
محتوا و مطالب چتاپي را  ، شروع سیر تاريخي و تحولي آموزش از دور ةبه عنوان نقط

بعدي آمتوزش از دور نیتز بته    هاي  نسل. كرد مي از طريق پست براي يادگیرنده ارسال
، رايانته آمتوزش مبتنتي بتر    ، آموزش راديو و تلويزيتوني  :ترتیب سیر زماني عبارتند از

، هوشتمند هاي  و سرانجام آموزش ،صدا و تصوير، مبتني بر متناي  هآموزش چند رسان
نظريه  ئةبه ارا، محققان آموزشيهاي  تالش، با طي اين پنج نسل .الكترونیكي و مجازي

زيادي در حوزه آمتوزش  هاي  تاكنون نظريه. شده استمنجر در حوزه آموزش از دور 
صنعتي شتدن  ، ين تحقیق به پنج نظريه مطالعه مستقل ويدمیره شده كه در ائاز دور ارا

كنترل رفتار ياددهنتده و   ةفاصله تراكنشي مور و نظري، تعامل آموزشي هالمبرگ، پیترز
 . يادگیرنده گريسون و بینتون اشاره شده است

همسو بتا   ،آموزش از دور به عنوان يك نظام آموزش جديد، با توجه به مطالب باال
، آموزشي عصر اطالعات و ارتباطاتهاي  تواند در جهت رفع كاستي مي آموزش سنتي

چون عدم محدوديت زماني و هايي  چرا كه با داشتن توانايي ؛نقش اساسي داشته باشد
نتوين طراحتي و   هاي  استفاده از مدلها،  بهینه از چندرسانه ةاستفاد، مكاني در آموزش

كاهش ، سیستم مديريت محتواي يادگیرياستفاده از ، تدوين محتوا مانند مدل اسكورم
بته  ، كمك به فرايند يادگیري افتراد معلتول در كنتار افتراد ستالم     ، آموزشيهاي  هزينه

تواند به عنوان گامي نتوين و   مي ،روزرساني محتوا و انتقال و دسترسي سريع به محتوا
 آموزشي كشور نقش اساسي داشتته  ي و كیفي نظامكمّ ةفرصت دوم آموزشي در توسع

 . باشد
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