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مقدمه

آموزش از دور به عنوان يك نظام آموزشي جديد ،مكمل و موازي با نظام آموزش
سنتي با كارهاي كالب فیلیپس ( ،) 2 1ايساک پیتمن در قالب روش
كوتاهنويسي و به شیوة آموزش مكاتبهاي آغاز شد (هالمبرگ ) 992 ،2و با كارهاي
اناتیكنر ،) 1 1( 1ويدمیر ،) 91 ( 9هالمبرگ ،مور (  ،) 99اندرسون ،
)؛ چون كه ،در
گاريسون و ديگران داراي پايههاي نظري قوي شد (بت ،
عصر فنّاوري اطالعات و ارتباطات ،به علت تغییرات سريع در دانش و فنّاوري ،از
يك سو و به علت مواجهه با چالشهايي چون افزايش جمعیت بالقوّه متقاضي
آموزش عالي ،افزايش تقاضا براي آموزش عالي ،افزايش تقاضا براي يادگیري
مادامالعمر ،مسألة كیفیت در آموزش ،برابري فرصتهاي دسترسي به آموزش و
كاهش هزينههاي آموزشي (منیعي ) 1 ،و تربیت نیروي انساني مورد نیاز
دانشگاهها و سازمانهاي اجتماعي با توانمنديها و شايستگيهاي باال از سوي ديگر،
ديگر روشهاي آموزش سنتي قادر به پاسخگويي به مسائل و مشكالت امروزي
نخواهد بود؛ به همین دلیل ،گرايش به شیوههاي نوين آموزشي از جمله آموزش از
)؛ عالوه بر اين ،با توجه به وجود
دور ضروري به نظر ميرسد (پاولوسكي ،
موانعي مانند هزينههاي آموزشي ،پراكندگي جمعیت ،ضعف اقتصادي خانوادهها و
ناتواني آنه ا در فراهم كردن آموزش براي همه قشرهاي جامعه ،ضرورت ايجاد و
استفاده از نظام آموزش از دور و (الكترونیكي) را به عنوان راهحل اساسي براي
مشكالت آموزش سنتي توجیه و ضروري مينمايد (ابراهیم آبادي 1 ،و ديو ،
)؛ با اين توصیف ،آموزش از دور ،يكي از گزينههاي برتر در راستاي ارائة
آموزشهاي نوين با هزينه پايین و كارايي باال (فراهاني 1 ،و رامبل ،) 1 ،
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انگیزة باال ،تالش و كوشش بیشتر (نجفي ،) 9 ،جذابیت استفاده از چند
)؛ عالوه بر اين ،اين نوع
رسانهاي ها و كیفیت باالي آموزشي است (بت،
آموزش به علت حل مشكالت آموزشي ،كاهش هزينهها ،پاسخگويي به نیازهاي
قشرهاي مختلف جامعه ،افزايش دانايي و دانش افزايي ،رشد مهارتهاي فني،
انساني و ارتباطي و ايجاد تغییر در نگرش افراد مي تواند به عنوان نظام مكمل با نظام
؛ ديو،
آموزش سنتي در فرآيند ياد دهي و يادگیري لحاظ شود (روزنبرگ ،
و نجفي .) 9 ،همچنین ،اين نو ع آموزش با هدف توجه به تفاوتهاي
فردي ،فراهم كردن فرصتهاي برابر آموزشي و دموكراسي آموزشي به تناسب سن،
جنسیت ،اشتغال و وضعیت مردم با تحقق شعار محوري «آموزش براي همه ،همه
وقت و همه جا» ايجاد (نجفي ) 9 ،و به دلیل دارا بودن فضاي پويا ،روزآمد،
مشاركتي و قابل یت دسترسي به محتوا در سريعترين زمان (ابراهیم زاده ،) 1 ،در
جهت تحقق رسالت انساني « آوردن آموزش براي مردم و نه بردن مردم براي
آموزش» نقش مهمي در توسعة اهداف آموزشي و فنّاوري جامعه ايفا كرده است؛ با
اين وجود ،آموزش از دور در ابتدا در قالب عمل شروع شده ،نه در قالب تئوري و
نظريهپردازي ،و علت آن نیز «نیاز و ضرورت» جامعه بشري به پیشرفتهاي صنعتي
در قبال پاسخگويي به خواستههاي نسل جديد نظامهاي آموزشي دنیا بوده است
) .در كشورمان ايران نیز به خاطر تأكید بر توسعة فنّاوريهاي جديد در
(بت،
آموزش عمومي و آموزش ع الي متناسب با برنامه چهارم توسعه (توسعه مبتني بر
دانايي محوري) ،الزم است به اين گونه فنّاوريها توجه زيادي بشود .با توجه به
مطالب باال ،براي اينكه آموزش از دور بتواند به يك نظام آموزشي جديد تبديل شده
و مشكالت و مسائ ل نسل جديد آموزشي را حل كند ،بايد داراي مباني
روششناختي ،فلسفي و نظريهپردازي باشد؛ بنابراين ،براي انجام اين تحقیق از منابع
و اسناد هدفمند در دسترس و كتابخانهاي و به شیوة مروري -تحلیلي استفاده شده
است؛ لذا اين تحقیق در پي پاسخ به سؤاالت زير است.
آيا آموزش از دور به عنوان يك نظام آموزشي جديد در برابر آموزش سنتي قرار
دارد يا مكمل و موازي با آموزش سنتي است ؟
مباني روششناختي و فلسفي آموزش از دور كدامند؟
سیر رشد و تحول نسلهاي آموزش از دور كدامند و داليل ايجاد آنها چیست؟
آيا آموزش از دور ميتواند داراي نظرية علمي استت؛ در صتورت داشتتن نظريتة
علمي ،مهمترين نظريههاي آن كدامند؟
1. Rosenberg
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مباني روششناختي و فلسفي آموزش از دور
آموزش از دور با فراهم كردن تسهیالت الزم براي ارتباط و تبادل اطالعات میان نه
تنها ياددهنده و يادگیرنده بلكه میان خود يادگیرندگان ،محیط يادگیري جديدي فراهم
ميكند كه در آن دو عامل اصلي فرايند آموزش يعني ياد دهنده و يادگیرنده با هم كار
ميكنند .اين چنین محیطي بر مبناي روششناختي سازهگرايي استوار است .در
روششناسي سازهگرايي راهكارهايي به يادگیرندگان به منظور يادگیري چگونه
يادگرفتن و ساخت معاني به آنها ارائه ميشود .در اين نظريه ،همه مراحل زندگي
يادگیرندگان بخشي از فرايند كلي ياددهي -يادگیري محسوب ميشود و نقش اصلي
ياددهنده در اين فرايند كمك به يادگیرنده براي مشاركت فعاالنه در فرايند ياددهي–
يادگیري براي چگونه آموختن است ،نه سوق دادن آنان به كالسهاي چهره به چهره
سنتي و غیرفعاالنه (ابراهیمزاده .) 1 ،در سازهگرايي ،يادگیرنده در مركزيت و
محوريت فرايند ياد دهي-يادگیري قرار داشته و ياد دهنده نقش تسهیلگر و هدايتگر
را دارد (اندرسون والومي) 2 : 1 ،؛ به عبارتي ،در روششناختي سازهگرايي ،تا
حدودي نقش ياد دهنده و ياد گیرنده تغییر ميكند؛ ياد گیرنده به عنوان مفسر معاني و
ساخت دانش ايفاي نقش ميكند و فردي مستقل است و هر موقع خواست ميتواند
درس را شروع كند و به پايان برساند .در اين فرايند ،ياد گیرنده به همراه ياد دهنده به
تهیه و تدوين محتواي مورد نیاز ميپردازند ،و در اين میان نقش ياددهنده از محوريت
به تسهیل كننده و هدايتكننده تبديل ميشود .فضاي آموزشي نیز نوعي فضاي باز،
چند بعدي و چند حسّي بوده و محتواي آموزشي نیز بر اساس نیاز و مشاركت
ياددهنده و ياد گیرنده بر اساس مدلهاي الكترونیكي از جمله مدل اسكورم طراحي و
تهیه ميشود؛ عالوه بر اين ،در سازهگرايي عنصر تعامل به عنوان مهمترين عنصر
آموزشي تلقي شده و زمینه تعامل بین ياددهنده و يادگیرنده و محتوا را با كمك
سیستمهاي ارتباطي فراهم ميكند ،و همین امر ،میزان استقالل و مشاركت
يادگیرندگان را براي يادگیري پايدار و مادامالعمر فراهم ميكند؛ پس ،سازهگرايي به
عنوان آخرين مباني روششناختي آموزش بويژه آموزش از دور ،با محیطهاي مجازي
و تحت وب مبتني بر ارتباط همزمان ،غیرهمزمان ،برخط و نا برخط سروكار دارد ،و
همین ارتباطات به ياد گیرنده اجازه ميدهد كه در ساعت هفته به يادگیري و به
1. Constructivism
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روز كردن مطالعات خود بپردازد .شیوة پردازش و ساخت دانش نیز در روششناختي
سازهگرايي آموزش از دور به صورت كلي و موازي انجام ميگیرد (شكل ).

شکل ( )1رويکرد سازهگرايي نسبت به ساخت و تولید دانش آموزش از دور
(ابراهیمزاده)1831 ،

با اين بیان ،در سازهگرايي ،ياد گیرنده در مركزيت فرايند ياد دهي و يادگیري قرار
ميگیرد ،و اين همان چیزي است كه در آموزش از دور نیز با مفاهیمي چون آموزش
باز ،كالس درس باز ،استقالل يادگیرنده و كنترل رفتار ياددهنده سروكار داريم .به
خاطر همین ويژگيهاست كه يادگیرنده در مركزيت و محوريت فرايند ياددهي و
يادگیري قرار داشته و ياددهنده ،محتواي آموزشي و سیستم ارتباطي در خدمتي و به
منظور كمك به او قرار دارند .از اينجاست كه در كنار رفتارگرايي ،شناختي و
فراشناختي ،روششناسي سازهگرايي بیشترين نقش را در آموزشهاي نوين از جمله
آموزش از دور و الكترونیكي ايفا ميكند؛ از سوي ديگر ،هر رشته علمي براي اينكه
داراي پايه و اساس نظريهپردازي باشد ،اصوالً از فلسفهاي پیروي ميكند؛ به عبارتي،
فلسفه پايه و اساس هر رشته و علمي را تشكیل ميدهد؛ از اين رو ،يكي از
فلسفههايي كه بیشترين نزديكي با آموزش از دور را دارد ،هستيشناسي است كه با
ارزشگذاري ،انتخاب و میدان عمل سروكار دارد ،و تالش آموزش و پرورش
هستيشناسي نیز تربیت شخص آگاه ،آزادانديش و ارزشآفرين است (گوتك ،
) 1؛ از سوي ديگر آموزش از دور نیز در پي كسب استقالل و آزادانديشي
يادگیرنده است و تكثرگرايي زباني ،علمي و فرهنگي را ترويج كرده و معتقد به
الگوي جهاني شدن است ،نه جهانيسازي .نتیجه تحول فلسفه هستيشناسي در
آموزش و پرورش ،آموزش باز و يادگیري باز است كه موريس در كتاب «آزادي و
فراسوي آن» به آن اشاره كرده و هدف آن را اشتداد آگاهي  ،آزادي انديشه ،تفكر
خلّاقانه ،مسؤولیتپذيري و خودآفريني ميداند .اين ويژگيها آن چیزي است كه
1. Existansialism
2. Guttek
3. Open learning
4. Morise
1. Awareness Instance
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آموزش از دور در پي آن بوده و سعي در برآوردن نیازهاي يادگیرندگان عصر فنّاوري
اطالعات و ارتباطات دارد .در ديدگاه هستيشناسي و آموزش از دور ،محوريت از آن
انسان است ،و ابزار و رسانه ،هر دو در خدمت انسان و انديشه او هستند و هر دو
ديدگاه به رسانة آموزشي به خاطر كمك به انسان اهمیت ميدهند؛ از اين رو ،در عصر
فنّاوري ،رسانهها نمودي در خدمت آزادانديشي انسانها هستند؛ نه مانع تفكر و آزادي
عمل او؛ به همین دلیل ،كالس درس و آموزش باز هستيشناسي نوعي رويكردي
عملگرايانه در محیط آموزشي است كه نظام آموزشي را نوعي آموزش غیررسمي
تلقي كرده و به دفاع از آن بر ميخیزد؛ به عبارتي كالس درس باز ،موقعیتي آموزشي
است كه امكان انتخاب میدان عمل را براي يادگیرندگان در محیطهاي چندرسانهاي
فراهم ميكند كه اين زمینهها به فعالیت ،استقالل عمل ،آزادي انديشه ،تفكر انتقادي در
يادگیرندگان منجر ميشود (گوتك .) 1 ،ايوان ايلیچ نیز با انتقاد از آموزش رسمي،
بیشترين توجه را به آموزش غیررسمي داشته و معتقد است كه در آموزش غیررسمي،
مفهوم «هستههاي يادگیري» يا «شبكههاي تربیتي» كه نیازمند مشاركت همگان و آزادي
انتخاب است ،محور اصلي ديدگاه هستيشناسي و آموزش از دور را تشكیل ميدهد.
با اين توصیف ،پايههاي فلسفي آموزش از دور ،ديدگاه هستيشناسي در باب انسان،
انديشه ،انتخاب و آزادي عمل اوست كه منشأ تحولآفريني زيادي در زندگي و
آموزش است؛ از اين رو ،فلسفة هستيشناسي با آموزش از دور رابطهاي تنگاتنگ
دارد؛ زيرا اين نوع فلسفه ،با بیان مفاهیمي چون انتخاب آزادانه و انديشه مستقل و
هويتيابي در فرد ،موجب پیدايش و گسترش نظام آموزش از دور با رويكردهايي
چون كالس درس باز ،يادگیري باز ،دانش علمي و تفكر انتقادي شده ،و از سوي
ديگر ،نظام آموزش از دور نیز با اهمیت دادن به عاليق ،تواناييها و استعدادهاي
يادگیرنده و محور و مركزيت قرار دادن انسان در دنیاي فنّاوري اطالعات و ارتباطات
به رشد فلسفه ،بخصوص هستيشناسي ،انسانگرايي ،جهاني شدن و تفكر نقادانه
كمك زيادي كرده است؛ چرا كه هدف اساسي هر نظام آموزشي نیز تربیت افراد
منتقد ،متخصص ،متعهد و كار آمد است؛ بنابراين ميتوان گفت كه در هر رشته،
فلسفه ،نقش اساسي و بنیادي دارد ،و اين تأثیرپذيري در آموزش از دور نیز
هويداست .فلسفههاي ديگري نظیر انسانگرايي ،تفكر نقادي و لیبرالیسم نیز به خاطر
توجه به انسان و نیازهاي او ،آزادي انديشه و بازسازي فكر انسان در رشد و توسعة
نظام آموزش از دور نیز نقش اساسي دارند (نجفي( ) 9 ،شكل ).
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شکل ( )2تحول از آموزش سنتي به آموزش از دور و مباني فلسفي هر كدام (نجفي،
)1831

آموزش از دور
آموزش از دور عبارت است از سازماندهي فرايند ياددهي– يادگیري توسط يك مؤسسه
آموزشي (نه يك معلم) و انتخاب راهبردهاي مناسب براي به كارگیري فنّاوريهاي
آموزشي ،سامانههاي چند رسانهاي و فنّاوري اطالعات و ارتباطات براي فراهم ساختن
تسهیالت يادگیري شخصي ،خود ارزيابي تحصیلي و برقراري ارتباط و تعامل میان
ياددهنده و يادگیرنده كه به لحاظ زماني و مكاني از يكديگر جدا هستند (ابراهیمزاده،
 .) 1يا فرايند نظاممندي است كه به منظور ارائة آموزش به يادگیرندگاني كه از نظر
زمان و مكان جدا از يكديگر هستند و به نظام آموزش سنتي دسترسي ندارند و در محل
كار و زندگيشان با استفاده از رسانههاي گوناگون مواد چاپي ،نوارهاي صوتي ،برنامههاي
راديويي و تلويزيوني به يادگیري ميپردازند (يونسكو  .) 999 ،اين نوع آموزش داراي
پنج ويژگي اساسي جدايي زماني و مكاني ياددهنده و يادگیرنده ،وجود يك سازمان
پشتیباني كننده ،وجود ابزارهاي ارتباطي ،وجود عنصر اساسي تعامل هفتگانه بین ياد
گیرنده ،ياددهنده و محتوا ،انفرادي شدن آموزش است (كیگان ) 99 ،؛ با اين بیان،
آموزش از دور براي تبديل شدن به يك نظام آموزشي جديد ،بايد داراي پايههاي نظري و
نظريهپردازي قوي باشد؛ البته قبل از پرداختن به نظريههاي اين حوزه ،براي آشنايي با
نحوة ايجاد و رشد آموزش از دور ،ابتدا الزم است كه به سیر رشد و تحول نسلهاي
آموزش از دور ،مباني علمي و علل ايجاد اين نسلها نگاهي انداخته شود.

1. UNESCO
2. Keegan
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مراحل سیر و تحول در نسلهاي آموزش از دور
گريسون تاكنون پنج نسل آموزش از دور را به شرح زير شناسايي كرده است :نسل اول:
)؛ بنابراين در اين
نسل اول آموزش از دور با آموزش مكاتبهاي شروع شد (پیترز ،
نسل از سیستم پستي براي انتقال محتواي آموزش استفاده ميشد .ابراهیمزاده (  ) 1نسل
اول را كه به آموزش مكاتبهاي شهرت دارد ،به عنوان آموزش تكرسانهاي مينامد؛ زيرا
فنّاوري مورد استفاده در اين دوره ،فقط چاپ كتابهاي استاندارد و جزوات يكنواخت
بود .از آنجايي كه اين روش در اواخر قرن نوزدهم میالدي آغاز شده است ،اما با اين
وجود ،هنوز هم متداولترين نوع آموزش از دور در كشورهاي كمتر توسعه يافته است و
مبناي اساسي آموزش از دور و الكترونیكي تلقي ميشود .در اين روش ،محیط اصلي
مطالعه ،ارائة راهنمايي در متون چاپي و اغلب همراه با عناصري از مواد ديداري و
شنیداري از قبیل اساليد و نوارهاست .تعامل در روش مكاتبهاي از طريق نامهها و ديگر
نوشتهها يا اسناد چاپي كه از طريق سیستمهاي پستي ارسال ميگرديد ،انجام ميگرفت
) .از ديدگاه گريسون و اندرسون نیز كتابهاي درسي چاپ شده و
(يونسكو،
راهنماي درسي آن ،اصليترين فنّاوري اين نسل بود .روش آموزشي نظامهاي نسل اول بر
پايه عقايد روانشناسي رفتارگرايي استوار است .رويكرد معرفتشناسي غالب نیز در نسل
اول ،رويكردي اثباتگرايانه است؛ بنابراين ،نسل اول كه مبتني بر مدل آموزش مكاتبهاي و
برنامهاي بوده ،بر پاية صنعت چاپ و استفاده از روش آموزش برنامهاي (عقايد
روانشناسي رفتارگرايي) فنّاوري ايجاد شده است؛ به همین خاطر ،نسل اول ،يعني
آموزش مكاتبهاي ،برنامههاي آموزشي خود را بیشتر بر پايه اصول و يافتههاي رويكرد
معرفتشناسي اثباتگرا و روانشناسي رفتارگرا تهیه و تدوين مينمايند (ابراهیمزاده،
.) 1
نسل دوم :مرحله دوم با اختراع راديو توسط ماركوني در اواخر قرن  9میالدي
آغاز شد و راديوي آموزشي سراسر دنیا را فرا گرفت ،و به دنبال آن ،با اختراع
تلويزيون كاربرد ابزارهاي چند رسانهاي در محیطهاي آموزشي افزايش يافت .راديو،
تلويزيون ،ويدئو ،ماهواره ،نوارهاي ديداري و شنیداري ،مهمترين واسطههاي آموزشي
) .در اين نسل تالش براي ارائة «دوره آموزشي
اين دوره بودند (يونسكو،
تعاملي با كمك رايانه» به دانشجوياني بود كه از رايانههاي شخصي برخوردار بودند.
1. Garisson
2. Peters
3. Sigel Media
4. Behaviorism
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محتواي آموزشي ارائه شده در اين دوره به دانشجويان غالباً روي سي دي و دي وي
دي ذخیره ميشد .رويكرد معرفتشناسي اين نسل غالباً رويكرد تعبیري و تفسیري
بود؛ چرا كه در اين رويكرد ،واقعیتهاي اجتماعي توسط افرادي ساخته ميشود كه
در آن مشاركت دارند .در رويكرد تعبیري و تفسیري به اصالت انسان و ادراک او
پرداخته ميشود و بیشتر تحلیلهاي كیفي و زباني مدّنظر است .در اين مكتب فكري،
فرآيند ياددهي و يادگیري ،فراگردي پويا و زنده تلقي ميشود كه با خصوصیات
يادگیرنده ،ساختار دانش ،شرايط يادگیري ،دستكاري ابزارهاي آموزشي ،كاربرد
ابزارهاي آموزشي از جمله لوحهاي فشرده و آموزش مبتني بر رايانه سر و كار دارد.
نسل سوم :نسل سوم با ابداع ريزپردازندهها و كاربرد رايانه و اتصال به اينترنت و
ارسال پیامهاي الكترونیكي كارش را شروع كرد و شامل مواد و موضوعات متني،
ديداري ،شنیداري و مبتني بر كامپیوتر و معموالً برخي از حمايتهاي چهره به چهرة
يادگیرندگان بود كه هم به افراد و هم به گروهها عرضه ميشد .در اين رويكرد،
آموزش ،كار انفرادي نبود ،بلكه كار گروهي از متخصصان رسانهاي ،متخصصان
اطالعات ،متخصصان طراحي آموزشي و متخصصان يادگیري بود .برنامهها براي
توزيع و پخش به تعداد كثیري از يادگیرندگان كه معموالً در سرتاسر يك كشور ساكن
)؛ به همین دلیل ،ابراهیمزاده مشخصه
بودند ،تدارک ديده ميشد (يونسكو،
اصلي اين نسل را آموزش غیرمتمركز ،مشاركتي و مردمي بیان ميكند (ابراهیمزاده،
 .) 1همچنین ،نسل سوم از ويژگيهايي همچون امكان برقراري تعامالت انساني
همزمان و غیرهمزمان ،بويژه همايشهاي صوتي ،تصويري و رايانهاي برخوردار است.
روششناختي سازهگرايي نسل سوم با هدف خلق فرصتهايي براي دانشجويان به
منظور ايجاد و بازسازي دانش از طريق بحث و بررسي محتوا يا برنامههاي درسي
مسأله محوري كه معرّف برنامهريزيهاي كیفي نسل سوم بودند ،بسط و گسترش
يافت.
نسل چهارم :مور (  ) 9معتقد است كه نسل چهارمي نیز ظهور پیدا كرده و
توانسته است سه ويژگي عمده و اولیه شبكه را با هم تلفیق سازد؛ يعني بازيابي حجم
گستردهاي از اطالعات محتوايي ،ظرفیت تعاملي ارتباطات مبتني بر رايانه و قدرت
پردازشگري مربوط به پردازشگرها از طريق نرمافزارهاي برنامهنويسي رايانه،
بخصوص جاوا.
1. Constructivism
1. Moor
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نسل پنجم :اندرسون و الومي  ،نسل پنجم را مطرح و از آن به «الگوي يادگیري
هوشمند و انعطافپذير» ياد ميكند (اندرسون و الومي .) 1 ،اين نسل با ارائة
خدماتي چون مديريت اجراي شبكه ،امكان دستیابي به كتابخانهها و ديگر خدمات
اجرايي و حمايتي توانسته است نظامي منسجم از عناصر اجرايي ،حمايتي و آموزشي
را ارائه دهد .در اين نسل ،موضوعات چند رسانهاي (متني ،شنیداري ،ديداري و مبتني
بر كامپیوتر) در قالبهاي الكترونیكي از طريق كامپیوتر به افراد ارائه ميشود .همراه با
اين ،دسترسي به اطالعات پايه و كتابخانههاي الكترونیكي و توانمندي تعامل معلم با
يادگیرنده ،يادگیرنده با يادگیرنده ،فرد با فرد و گروه با گروه ،به طور همزمان يا
غیرهمزمان ،از طريق پست الكترونیكي ،كنفرانسهاي كامپیوتري و  ...فراهم ميشود
) .نسل پنجم همچنین قادر است كه هوش مصنوعي را به تواناييهاي
(يونسكو،
شبكه اضافه كند يا نوعي اشتراک معنايي را به وجود آورد كه عوامل انساني و
غیرانساني را قادر خواهد ساخت تا با فنّاوري اطالعات به جستوجو در شبكه
بپردازند (اندرسون والومي .) 1 ،آموزش الكترونیكي و مجازي به مثابه آخرين
نسل منطبق با رويكرد معرفتشناسي انتقادي به شمار ميآيد .اين رويكرد
معرفتشناسي نهضت اجتماعي و فلسفي گستردهاي است كه عقالنیت عمل آدمي با
استفاده از معرفتشناسي اثباتگرا و هرگونه تالش انسان در خصوص جستوجوي
حقیقت (علم) را زير سؤال ميبرد .در اين رويكرد ،هدف ،پر كردن شكاف بین
رويكرد اثباتگرايي و تفسیري است .در رويكرد انتقادي ،دو عنصر نقادي و اصالح
مسائل مربوط به آموزش مورد توجه است .اين ديدگاه معتقد است كه صاحبان قدرت
در جامعه ،از ابزارهاي قدرت مانند اسناد معتبر يا متون براي مشروعیت بخشیدن به
سلطة خود استفاده ميكنند (گوتك ) 1 ،تا نهادهاي اجتماعي نظیر مدارس و
دانشگاهها را زير سلطة خود درآورند؛ بخصوص در عصر فنّاوري اطالعات و
ارتباطات كه صاحبان قدرت بر رسانههاي الكترونیكي تسلط داشته و بخش سازمان
يافته ،بويژه طبقات فرودست جامعه را در كنترل خود دارند؛ عالوه بر اين ،در اين
نسل ،محتواي آموزشي بیشتر به صورت كامالً الكترونیكي طراحي و تدوين ميشود و
فرآيند ياددهي-يادگیري نیز متأثر از دو عامل سازهگرايي و قدرت فنّاوريهاي
الكترونیكي است .رويكرد معرفتشناسي منطبق با اين نسل ،رويكرد انتقادي است و
1. Anderson
3. Alomi
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رويكرد روانشناختي غالب در اين حوزه نیز سازهگرايي است (ابراهیمزاده.) 1 ،
در رويكرد سازهگرايي ،دانش در درون فرد و توسط او ساخته و پرداخته ميشود.
مباني روششناختي سازهگرايي نشان ميدهد كه اين رويكرد ،سبب ايجاد تغییرات
اساسي از جمله تكثرگرايي در مقابل انحصارگرايي در فرآيند ياددهي–يادگیري
ميشود كه اين امر خود به استقالل يادگیرنده نیز منجر ميشود؛ به طوري كه در اين
رهگذر ،فنّاوريهاي الكترونیكي خود ميتواند جزء الينفك روشهاي يادگیري بر
اساس سازهگرايي باشد و به عنوان محور تحول در كالسهاي درس ،كه مركز
تحوالت جامعه است ،نقش حیاتي ايفا نمايد .به عبارتي در روششناسي سازهگرايي،
راهكارهايي به يادگیرندگان نشان داده ميشود تا چگونه يادگرفتن را بیاموزند و
بتوانند با استفاده از منابع اطالعاتي متنوع ،يادگیري خود را بنا كنند (ابراهیمزاده،
.) 1

نظريههاي آموزش از دور
در اين مقاله به پنج نظرية مهم ميتوان اشاره كرد:
نظرية مطالعه مستقل  :ويد میر (  ) 91ويژگي بنیتادي آمتوزش از دور را تأكیتد بتر
استقالل و آزادي انديشه ياد گیرنده ميداند و معتقتد استت كته يتاد گیرنتده بايتد در
مركزيت يادگیري قرار بگیرد .عالوه بتر ويتدمیر ،معتروفتترين نظريتهپترداز حتوزة
مطالعات مستقل در نظام آموزش از دور ،مايكل مور ،طتراح اولتین مجلته دانشتگاهي
آموزش از دور ،است .بر اساس ديدگاه مور ،برنامتههتاي آمتوزش از دور بتر پايته دو
اصل استقالل ياد گیرنده و جدايي (فاصله) بین ياددهنده و يادگیرنتده استتوار استت.
مور ،اساس نظام آموزش از دور را يكي تعامل ياددهنده و ديگتري ستطوح نیتازهتاي
يادگیرنده در سلسله ساختارهاي نظام آموزشي ميداند ،از اين رو ،بنا بته گفتته صتبا ،
اساس متدلوژي و پداگوژي برداشت مور از نظتام آمتوزش از دور بتر پايتة «جتدايي»
استوار است ،و همین جدايي يادگیرنده را مستقل از ساير عناصتر آموزشتي از جملته
)؛ البته بايد گفتت كته يتاد گیرنتده در فراينتد يتاددهي_
ياددهنده ميكند (بت،
يادگیري مستقل عمل ميكند ،اما در مواقع ضروري از ياددهنتده بته عنتوان راهنمتا و
1. Autonomy and Independence
2. Central
1. Saba
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هتتدايتگتتر استتتفاده متتيكنتتد .شتتايد همتتین مستتؤولیتپتتذيري ،استتتقالل عمتتل،
خودجستوجوگري ،خود اكتشافي و نتیجه جدايي يادگیرنده از ياددهنده باشد كه آن
هم نتیجه ورود فنّاوريهاي جديتد ارتبتاطي بته جتاي برختورد عتاطفي و رودرروي
آموزش مرسوم باشد .با ورود فنّاوريهاي جديد ارتباطي ،از جمله كامپیوتر ،اينترنتت،
اينترانت ،اكسترانت ،تله نت ،ويدئو كنفرانس ،در فرايند ياد دهي–يادگیري از ياددهنده
محوري به ياد گیرنتده محتوري بتا تأكیتد بتر مركزيتت آفرينتي او گترايش داشتته و
تبیینكننده استقالل و تبیین هدف استقالل در تعیتین روشهتاي تتدريس و مطالعته و
استقالل در شیوههاي ارزيابي است.
نظرية صنعتي شدن 1فرايندد يداددهي_يدادگیري :اتتو پیتترز (  ) 99فراينتد
ياددهي– يادگیري نظام آموزش از دور را به صنعت و تولیدا ت صنعتي تشبیه كرده
و ميگويد «همان طور كه در صنعت به دنبال تولید انبوه هستیم ،در آموزش از دور
نیز در پي پذيرش و دانش آموختگي تعتداد كثیتري از يتاد گیرنتدگان متي باشتیم».
مهم ترين شاخص هاي صنعت كه مي تتوان بتا شتاخص هتاي آموزشتي تطبیتق داد،
عبارتند از - :تبیین عقالني  :در صنعت تبیین عقالني اشاره به تولید بیشتر كاال بتا
صتترف حتتداقل نیتتروي انستتاني ،زمتتان و هزينتته استتت و در آمتتوزش از دور ،بتته
شیوه هاي تفكر عالئم اشاره مي شود .و رويه ها براي افزايش كارايي عقالنتي شتدن
فرايند تولید صنعتي تدريس و يادگیري  -تقسیم كار  :در صنعت ،به تقسیم كار ها
و مسؤولیت ها به زيركار ها و زيرمسؤولیتها اشاره مي شتود؛ بته عنتوان مثتال ،در
خط تولید ماشیني يكي پیچ و مهره مي سازد ديگري آن را چفت متي كنتد و  ....در
آموزش از دور ،مسؤولیت هاي آموزشي نیز براي طراحي ،اجترا ،انتقتال اطالعتات،
ثبت ارزيابي ها و عملكردها توسط ا فراد جدا گانه صتورت متيگیترد - .ماشتیني
كردن  :صنعت با ماشین كار مي كنتد و آمتوزش از دور نیتز از ابتزارهتا ،وستايل و
رسانه هاي الكترونیكي براي انتقال و تبتادل اطالعتات بتین ياددهنتده و يادگیرنتده
سود ميبرد - .خط تولید  :در صنعت ،كارگران ثابت هستتند و متواد تولیتدي در
فرايند تولید حركت مي كنند و در نظام آموزش از دور ،ياددهنده و يادگیرنتده نیتاز
2. Industrialization
3. Rationalization
4. Division of labor
1. Mechanization
2. Assembly line
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به مسافرت و جابجايي ندارند ،بلكه با ثبتات مكتاني متي تواننتد از دور دستت بتا
يكديگر از طريق ابزارها ي الكترونیكي تعامتل داشتته باشتند و محتتواي اطالعتاتي
توسط متخصصان تولید ،توزيع و درجهبندي ش ده و در اختیار آنان قرار متيگیترد.
 تولید انبوه  :در صنعت ،به تولید زياد كاال و ختدمات بتا استتاندارد كیفتي بتاالاشاره مي شود و در آموزش از دور ،به پتذيرش زيتاد دانشتجو در تمتام دوره هتاي
آموزشي با كیفیت آموزشي باال اشاره مي شود- .آمتاده ستازي كارهتا  :بته ارتبتاط
هماهنگ كارگران ،ماشین و ابزار ها بتراي تولیتدات صتنعتي اشتاره متي شتود و در
آموزش از دور ،موفقیتت يتك دوره آموزشتي ،بته برنامته ريتزي ،طراحتي ،اجترا،
ارزشیابي و باز خورد آن نیازمند است -2 .برنامهريزي  :در صنعت ،بته تصتمیمات
خوب براي رسیدن به عملكترد ختوب اشتاره متيشتود و در نظتام آمتوزش از دور،
برنامهريز ي براي رسیدن بته نتتايج از پتیش تعیتین شتده الزم و ضتروري استت-1 .
روشهاي كنترل علمي  :براي تولید كتاال و ختدمات بیشتتر بايتد كنتترل بیشتتر روي
كارگران و ماشینها انجام گیرد ،در نظام آموزش از دور هردوره آموزشي بايد به طتور
منظم بررسي شده و مورد ارزيابي قرار گیرد– 9 .شكلدهي  :به منظور داشتن آموزش
آموزش از دور موفق ،مراحل روند تولید كه همان شتكلدهتي دورههتاي آموزشتي و
برنامههاي آموزش است بايد دقیقتاً از پتیش تعیتین شتود- .استتاندارد كتردن  :در
صنعت به محدود كردن انواع تولیدات به منظتور متناستب بتودن بتا اهتداف و تولیتد
ارزانتر و جابجايي آسانتتر اشتاره متيشتود در آمتوزش از دور ،درسهتا ،دورههتا،
محتواي آموزشي ،حمايت سازماني بايد استاندارد باشد - .تغییر عملكرد :2به تغییتر
نقش كاركنان در مرحله تولید اشاره مي شود .نقش اصلي فتراهم كننتدة دانتش بته
صورت سخنراني به مطالعة آن واحد و بخش هاي آن تقسیم ميشود و گاهي نقتش
اصلي استاد به مشاور تغییر مي يابد كه در طي دورة آموزشي به طتور متداوم انتواع
نقش ها را به خود ميگیرد - .عینیت بخشیدن :1به كاهش عضو ذهني و توجه بته
به عنصر كار صنعتي و عملي اشاره مي شود و در آمتوزش از دور ،بیشتترين توجته
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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به ابزار ها ،وسايل ،رسانه هاي عیني و ملموس است- .تمركزگرايي  :در صنعت،
براي تولید زياد نیاز به سرمايه زياد است؛ از اين رو ،شتركت هتاي كوچتك بتراي
كسب اعتبار و تولید انبوه با شركت هاي بتزرگ تلفیتق شتده و شتركت هتاي چنتد
ملیتي را بنا مينهند .آموزش از دور ،امروزه براي اي نكه آموزش مقترون بته صترفه
اقتصادي تر و داراي سود بیشتر و اعتبار بیشتر باشد به تشكیل دانشتگاه هتاي مگتا
(دانشگاه هاي باالي صد هزار نفري) و دانشگاههاي گیگتا ( دانشتگاه يتك میلیتون
نفري به باال) گرايش دارد .نظرية صنعتي شدن آموزش پیتترز بعتد هتا بتا گستترش
كامپیوتر و شبكه جهان گستر وب و پیتدايش عصتر فراصتنعتي يتا عصتر فنّتاوري
اطالعات و ارتباطات ،زمینة پیدايش نظرية تعامل در آموزش از دور شد.
نظرية تعامل ياددهنده–يادگیرنده :هالمبرگ نظريتة تعامتل در آمتوزش از دور را
به طور رسمي بیان كرد و معتقد بود كه در نظام آموزش از دور ،قسمت عمدة آموزش
و يادگیري ،از طريق تعامل ياد دهنده -يادگیرنده -محتوا صتورت متيگیترد .تعامتل،
عنصر ضروري و بنیادي در فرايند آموزش از دور و اجتماع يادگیري محسوب شده و
موجب كنترل و نظارت ياد گیرنده ،تسهیل انطباق و سازگاري برنامههاي آموزشي بتر
مبناي عاليق ياد گیرنده ،مشاركت و ارتباطات يتادگیري و وستیلهاي بتراي يتادگیري
معنيدار ميشود .براي ايجاد تعامل در نظام آموزشي حداقل به سه عنصر ياد گیرنتده،
ياددهنده و محتوا نیاز است :تعامل يادگیرنتده – يادگیرنتده ،يادگیرنتده– ياددهنتده و
يادگیرنده– محتوا؛ اما در پیشرفتهترين نوع تعامل ،عالوه بر سه نتوع اولیته بته تعامتل
ياددهنده– ياددهنده ،ياددهنده– محتتوا و محتتوا -محتتوا نیتز نیتاز استت (اندرستون
والومي( )1 : 1 ،شكل ).

شکل ( )8تعامل ششگانه آموزشي (اندرسون والومي)1831 ،
2. Centralization
3. MEGA
4. GIGA
5. Intraction
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 تعامل يادگیرنده– يادگیرنده :درآموزش سنتي تعامل يادگیرنده با يادگیرندهمطرح ميشود ،اما در نظام جديد به علت كاربرد ابزارها ،رسانهها و فنّاوريهاي
جديد ،امكان تعامل و ارتباط يادگیرنده با همتايان خود بیشتر ميشود- .تعامل
يادگیرنده– ياددهنده :در نظام آموزش از دور ،بخصوص در يادگیري الكترونیكي و
دنیاي مجازي ،تعامل يادگیرنده– ياددهنده در قالبهاي ارتباطات همزمان و
غیرهمزمان ،گروهي و فردي ،برخط ،نابرخط ،و به كمك چند رسانهايها (متن ،صدا،
تصاوير و انیمیشن) برقرار ميشود- .تعامل يادگیرنده -محتوا :بنیاديترين،
شدنيترين ،و اولین نوع تعامل است كه هم در نظام آموزش مرسوم و هم در نظام
آموزش از دور امكانپذير است ،چرا كه يادگیرنده حداقل با هستي و محتواي كتاب
ارتباط برقرار ميكند- .تعامل ياددهنده– ياددهنده :اين نوع تعامل به ياددهندگان
امكان ميدهد تا اطالعات ،انديشههاي نو ،وگفتمان علمي خود را از طريق چند
رسانهايها از جمله شبكه جهاني وب در میان بگذارند - .تعامل ياددهنده– محتوا:
به تولید محتوا و فعالیتهاي يادگیري توسط ياددهنده اشاره ميشود و كمك ميكند
به طور مداوم بر فعالیتها يادگیري يادگیرندگان خود نظارت داشته باشند - .تعامل
محتوا -محتوا :جديدترين ،انتزاعيترين ،عمیقترين و ظريفترين نوع تعامل است؛
چرا كه در آن محتوا بايد طوري برنامهريزي و سازماندهي شود كه با ديگر محتواي
اطالعاتي الكترونیكي تعامل داشته و زمینه رشد ،توسعه و گسترش و به روز شدن
محتواي ديگر را به همراه داشته باشد .اين نوع تعامل ،بیشتر در فضاي الكترونیكي و
مجازي شبكه جهاني وب كه دستیابي آزاد به محتواي الكترونیكي را فراهم ميكند،
امكانپذير است -2 .تعامل فراگیر -میانجي :هیلمن  ،ويلیس و گاناواردنا ( ) 99
مفهوم تعامل (ششگانه) مور را كمي توسعه دادند و به آن عنصري را تحت عنوان
تعامل فراگیر -میانجي (واسطه ارتباطي) اضافه كردند .اين نوع تعامل (هفتم) با
افزايش سیستمهاي فنّاوري اطالعاتي كامالً پیشرفته كه الزمة فرايند ارتباطات جديد
هستند به وجود آمد .آنها الگويي را مطرح كردند كه سبب درک كاربرد عامل میانجي
بر تمام مبادالت آموزشي شد .يادگیرندگاني كه از دانش پاية الزم براي استفاده از
سطوح مشترک واسطههاي ارتباطي برخوردار نیستند ،وقت زيادي را بايد صرف
1. Hilman
2. Wiliss
3. Ganavardena
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فراگیري تعامل با فن الزم براي برقراري ارتباط با ديگران و دروس خود كنند؛ از اين
رو ،طراحان دورههاي آموزشي تحت وب بايد ،براي برقراري تعامل موفقیتآمیز بین
ياد گیرنده و واسطة آموزش ،يعني صفحات وب ،شیوههاي برقراري ارتباط دوستانه را
در طراحي آموزشي اين صفحات رعايت كنند (فرجاللهي و دهباشي) 2- : 11 ،؛
بنابراين ،يكي از مهمترين اركان و خدمات فنّاوري اطالعات و ارتباطات در حوزة
آموزش از دور ،تعامل است؛ به عبارتي ،نقطة مشترک و همخواني نزديك فنّاوري
اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي -يادگیري عنصر تعامل است كه در اكثر
نظريههاي آموزش از دور عنوان شده است (هالمبرگ( ) 992 ،شكل )
درون داد

یاددهنده

نظام آموزشي

عوامل
اجرايي

تعامل
فناوري

نشانه تعامل

آموزشي

بازخورد

اطالعات

بازخورد
تعامل

تعامل

نظام تسهیل
كننده

يادگیرنده

محتوا

برون داد

پروسه برگشت دوباره

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

نظرية تراكنشي يا فاصله مبادالتي  :برنامههاي آموزشي از دور از نظر مور (  ) 99بر
دو مؤلفه استقالل ياد گیرنده و فاصلة مبادالتي بین ياددهنده -ياد گیرنده استوار است.
فاصلة مبادالتي به سته مفهتوم ستاختار محتتواي آموزشتي ،گفتتوگتوي ياددهنتده-
يادگیرنده و استقالل عمل يادگیرنده اشاره ميشود .از آنجايي كه يكي از ويژگتيهتاي
اساس آموزش از دور ،جتدايي زمتاني و مكتاني ياددهنتده –يادگیرنتده استت ،بتراي
1. Tranceactional

مباني روششناختي و فلسفي آموزش از دور ،نسلها و نظريههاي آن

811

پركردن اين جدايي ،مور از مفهتوم فاصتله مبتادالتي در ايتن حتوزه استتفاده كترده و
ميگويد اگر محتواي آموزش از دور داراي ساختار غني و بااليي باشتد ،گفتتوگتوي
بین ياددهنده –يادگیرنده كاهش و فاصله مبادالتي بین ياددهنده -يادگیرنده افتزايش و
به همان سان استقالل يادگیرنده نیز افزايش مييابد ،اما اگر محتواي آموزش از دور از
ساختار ضعیف برخوردار باشد ،گفتتوگتوي بتین ياددهنتده -يادگیرنتده ،افتزايش و
فاصله مبادالتي بین ياددهند-يادگیرنده كاهش و به همان سان استقالل يادگیرنتده نیتز
كاهش مييابد (فرج اللهي و دهباشي.) : 11 ،
نظرية كنترل  :بنا به نظر گريسون و مايرا بینتون مفهتوم استتقالل يادگیرنتده بته
تنهايي براي بیان ويژگيهاي اساسي تعامل كافي نیستت ،بلكته بته مفهتوم كنتترل كته
برقراركنندة تعتادل بتین تعامتل ياددهنتده ،يادگیرنتده و محتواستت ،كمتك متيكنتد
(فرجاللهي و دهباشي .) : 11 ،مفهوم كنترل بیشتر به يادگیرنتده وتوانتاييهتاي او
اشاره ميشود؛ به عبارتي در فرايند ياددهي -يادگیري ،اگر يادگیرنتده استتقالل داشتته
باشد ،ياددهنده بر رفتار يادگیري او كنترل كمتري خواهد داشتت؛ امتا اگتر يادگیرنتده
استقالل كمتري داشته باشد ،ياددهنده بر رفتتار يتادگیري او كنتترل بیشتتري خواهتد
داشت؛ بنابراين ،بین استقالل يادگیرنتده و كنتترل ياددهنتده ،يتك ارتبتاط منطقتي در
آموزش از دور وجود دارد؛ پس بايد در آموزش از دور ،عالوه بر توجته بته استتقالل
يادگیرنده ،به كنترل میزان رفتار ياددهنده در فرايند ياددهي -يادگیري نیز توجه شود.

بحث و نتیجهگیري
هدف اصلي اين تحقیق ،بررسي مباني روششناختي و فلسفي آموزش از دور و سیري
در تحوالت نسلها و نظريههاي مهم اين حوزه آموزشي است .براي انجام اين تحقیق
از منابع كتابخانهاي و هدفمند در دسترس و از شیوة متروري-تحلیلتي استتفاده شتده
است .آموزش از دور در پي مشكالت ناشي از هزينههاي باالي نظام آمتوزش ستنتي،
تقاضا براي ورود به دورههاي آموزشي ،آلودگي هوا و زيست محیطي ناشي از رفت و
آمد ياددهنده و ياد گیرنده ،عدم دسترسي همگاني و برابر به سواد و نتاتواني آمتوزش
سنتي در تربیت نیروي انساني دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به وجتود آمتده استت؛
2. Contorol
3. Garrison
4. Myra Benton
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عالوه بر اين ،آموزش از دور به عنوان يك نظام آموزش جديد ،با هدف تحقق شتعار
«آموزش براي همه ،همه جا و همه وقت» و «آوردن آموزش براي مردم نه بردن متردم
براي آموزش» و ايجاد عدالت و دموكراستي آموزشتي بتراي تمتام قشترهاي جامعته،
ميتواند در كنار آمتوزش ستنتي و همستو بتا آن در جهتت رشتد و توستعة اهتداف
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي نقش آفريني كند .اين نوع نظام آموزشي ،ابتتدا
در دانشگاه باز انگستان ( ) 9 2با كارهاي ويدمیر شروع شد و سپس در دانشگاههاي
آفريقاي جنوبي و دانشگاه راديو و تلويزيوني چین كارش را ادامه داد تا اينكه امتروزه
در اكثر دانشگاههاي معتبر دنیا با پذيرش دانشجوي مجازي به عنوان يكي از شیوههاي
آموزشي نهادينه شده است .در ايران نیز ،آموزش از دور ابتتدا در دانشتگاه ابوريحتان
بیروني كه بعدها به دانشگاه پیام نور تغییر نام داد با پذيرش دانشتجو در چهتار رشتته
كارش را شروع كرد؛ عالوه بر اين ،با تأكید در برنامه چهارم توسعة كشور ،بر توستعة
دانايي محوري مبتني بر فنّاوريهتاي نتوين ،آمتوزش از دور وارد مرحلتهاي از دوران
رشد و شكوفايي خود در آموزش و پرورش در قالب تأسیس مؤسسه آمتوزش از دور
و در دانشگاهها از سال  1با پذيرش دانشجوي مجازي شده است .آموزش از دور،
داراي چند ويژگي اساسي از جمله استفاده از فنّاوريهاي ارتبتاطي ،تعامتل آموزشتي،
استقالل عمل ياد گیرنده ،انفرادي شتدن آمتوزش ،بته روز شتدن محتتواي آموزشتي،
طراحي و تولید آموزشي بر اساس مدل اسكورم و ارائه محتتوا توستط چندرستانههتا
است؛ از سوي ديگر ،براي رشد و توسعة آموزش از دور بايد زيرساختهاي فیزيكي،
انساني ،مالي و مباني روش شناختي ،فلسفي و نظريهپردازي را فراهم آورد .با توجه به
مطالب باال ،در روش شناختي سازهگرايي ياد گیرنده در مركزيت فراينتد يتاد دهتي و
يادگیري قرار داشته و به ستاخت ،تولیتد و متديريت دانتش متيپتردازد؛ از ايتن رو،
سازهگرايي را ميتوان به عنوان مباني روش شناختي اين نوع نظام آموزشي تلقي كترد؛
از سوي ديگر ،هر رشتهاي كه بخواهد به صورت علمتي و اصتولي بیتان شتود ،بايتد
داراي پايه فلسفي باشد؛ لذا آموزش از دور نیز از اين قاعده مستتثني نیستت .از میتان
مكاتب فلسفي ،فلسفة هستيشناسي نیز بیشترين كمك را به رشد و توسعة آموزش از
دور كرده است ،چرا كه در اين مكتب فلستفي ،يادگیرنتده فتردي خلّتاق ،آفريننتده و
مختار بوده و داراي استقالل عمل در فرايند يادگیري است؛ عالوه بر اين ،مكتتب يتاد
شده ،معتقد به وجود كالسها و يادگیري باز بوده و زمینة انتقاد بر كالسهاي سنتي را
براي اولین بار در ستط دنیتا فتراهم كترده استت؛ بته عبتارتي ،چتون يادگیرنتده در
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سازهگرايي در نقش سازندة دانش و در هستيشناسي ،در نقش فردي خلّاق ،آفريننتده
و مستقل عمل ميكند ،ميتتوان آن دو را بترتیتب بته عنتوان مبتاني روششتناختي و
فلسفي آموزش از دور قلمداد كرد.
همچنین ،آموزش از دور ،براي داشتن پاية نظريهپتردازي قتوي ،عتالوه بتر مبتاني
روششناختي و فلسفي ،بايد داراي سیر تاريخي و تحولي نیز باشد .آموزش مكاتبتهاي
به عنوان نقطة شروع سیر تاريخي و تحولي آموزش از دور ،محتوا و مطالب چتاپي را
از طريق پست براي يادگیرنده ارسال ميكرد .نسلهاي بعدي آمتوزش از دور نیتز بته
ترتیب سیر زماني عبارتند از :آموزش راديو و تلويزيتوني ،آمتوزش مبتنتي بتر رايانته،
آموزش چند رسانهاي مبتني بر متن ،صدا و تصوير ،و سرانجام آموزشهاي هوشتمند،
الكترونیكي و مجازي .با طي اين پنج نسل ،تالشهاي محققان آموزشي ،به ارائة نظريه
در حوزه آموزش از دور منجر شده است .تاكنون نظريههاي زيادي در حوزه آمتوزش
از دور ارائه شده كه در اين تحقیق به پنج نظريه مطالعه مستقل ويدمیر ،صنعتي شتدن
پیترز ،تعامل آموزشي هالمبرگ ،فاصله تراكنشي مور و نظرية كنترل رفتار ياددهنتده و
يادگیرنده گريسون و بینتون اشاره شده است.
با توجه به مطالب باال ،آموزش از دور به عنوان يك نظام آموزش جديد ،همسو بتا
آموزش سنتي ميتواند در جهت رفع كاستيهاي آموزشي عصر اطالعات و ارتباطات،
نقش اساسي داشته باشد؛ چرا كه با داشتن تواناييهايي چون عدم محدوديت زماني و
مكاني در آموزش ،استفادة بهینه از چندرسانهها ،استفاده از مدلهاي نتوين طراحتي و
تدوين محتوا مانند مدل اسكورم ،استفاده از سیستم مديريت محتواي يادگیري ،كاهش
هزينههاي آموزشي ،كمك به فرايند يادگیري افتراد معلتول در كنتار افتراد ستالم ،بته
روزرساني محتوا و انتقال و دسترسي سريع به محتوا ،ميتواند به عنوان گامي نتوين و
فرصت دوم آموزشي در توسعة كمّي و كیفي نظام آموزشي كشور نقش اساسي داشتته
باشد.
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