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خودي، تولید علم در نظام آموزش از دور، رویکردي خودبه
هدف و بدون برنامه نیست، بلکه این نظام در سیر تکاملی خود بی

و اياي، الگوي چندرسانهآموزش مکاتبه(هاي مختلفدر نسل
هاي جوامع مدرن مندي از ویژگیبا بهره) الگوي یادگیري دوربرد

هاي مختلف به تولید علم مدرن و با استفاده از پارادایمو پست
بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله، . کمک نموده است

در . بررسی نقش و جایگاه نظام آموزش از دور در تولید علم است
تحلیلی پس از -ز روش توصیفیپژوهش حاضر، با استفاده ا

بندي، تجزیه و اي، شامل مطالعه، طبقهگردآوري اطالعات کتابخانه
بندي اطالعات درخصوص موضوع مورد ها و جمعتحلیل آن

ها در دو جامعه مدرن و مطالعه  پرداخته، چگونگی تغییر پارادایم
-مدرن و چگونگی تولید علم بر اساس هریک از این پارادایمپست

.مورد بررسی قرار گرفته استها
نتایج این پژوهش نشان داد که در سیر تکاملی آموزش از 

عنوان گفتمان مسلط تولید علم در دور، پارادایم پوزیتیویستی به
پس از آن، . نسل اول در جامعه مدرن مورد توجه قرار گرفته است

مدرنیسم، در نسل دوم و مقارن با گذر از مدرنیسم به پست
. شودعنوان پارادایم مسلط تولید علم مطرح میتیک بههرمون

مدرن، پارادایم انتقادي همچنین در نسل سوم و در جامعه پست
ها و در عنوان گفتمان مسلط تولید علم در کنار سایر پارادایمبه

گیرد که در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات مورد توجه قرار می
ها و چگونگی تأثیر این پارادایمهاي هر یک از این مقاله، ویژگی

هاي مختلف مورد بررسی قرار ها بر تولید علم در نسلآن
.استگرفته

تولید علم، آموزش از دور، پارادایم، مدرن، :کلید واژگان
.مدرن، پوزیتیویسم، هرمونتیک، انتقاديپست
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Abstract:
Knowledge production in distance education

is not an automatic or aimless process. This
structure has evolved through different
generations (The Correspondence Model, The
Multi-media Model and The Tele-learning
Model). It helped knowledge production with
considering qualities of modern and post-
moderns societies and different paradigms.

With this mind, aim of this article is assessing
the role and placement of distance education
system in knowledge production.

In the present research, data was gathered
through documents using a descriptive-analytical
method. These documents include identification,
study and classification of information related to
the subject. This article discusses how paradigms
change in two modern and post-modern societies
and how knowledge production is investigated
based on each of these paradigms.

Results of this study show that in the
evolution of distant education, Positivism
paradigm is dominant in the first generation of
knowledge production in modern society. After
that, parallel to the change of modern concepts to
post-modern, it’s obvious that in the second
generation, Hermeneutic paradigm is dominant
in the mentioned field. Also in the third
generation and post-modern society, Critical
paradigm is on top of other paradigms in
discourse of knowledge production and IT era. In
this study specification of each paradigm and
their influence on knowledge production in
different generations would be discussed.

Keywords: Knowledge Production, Distance
Education, Paradigm, Modern, Post-modern,
Positivism, Hermeneutics, Critical.
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مقدمه
مطالعه تطبیقی مربوط به سیر تحول جوامع نشان 

دهد، پیشرفت، توسعه، رفاه و برتري جوامع نتیجه می
هاست و در تالش، فعالیت، نظم و هدفمندي آن

عصر مبتنی بر دانایی است، آنچه سبب عصرحاضر، که 
شکاف عمیق بین جوامع شده، مربوط به این است که 

اي از جوامع، دانش و تکنولوژي بیشتري در اختیار پاره
عنوان اهرمی براي برتري خود استفاده دارند و از آن به

این نکته، بیانگر تأثیر ). 1387ملکیان، (کنندمی
را دربرگرفته، بر سرنوشت ، دنیا1کننده تولید علمتعیین

2»آموزش از دور«در این میان، . جوامع جهانی است

نیز، که محصول جوامع صنعتی و شکل صنعتی شده 
گیري از هاي مختلف با بهرهآموزش است، در نسل

مدرن به تولید علم هاي جوامع مدرن و پستویژگی
اما مسئله اصلی در . استهاي قابل توجهی نمودهکمک
پرداختن به تولید علم در نظام آموزش از دور، آنزمینه

است که با وجود رشد و توسعه شتابان این حوزه در 
هاي گوناگون ها، نظرات و برداشتدیدگاهعصر حاضر،

اي در میان متخصصین و آراي موافق و مخالف عدیده
تعلیم و تربیت و حتی عامه مردم درخصوص نظام 

که امروزه شاهد ايگونهبهآموزش از دور وجود دارد، 
آن هستیم که طرفداران و متولّیان آموزش از دور با 

برانگیزي به سخنرانی طور جنجالشیفتگیِ کامل و به
-درخصوص سودمندي این نظام در همه ابعاد با بهره

پردازند گیري از عصر فناوري اطالعات و ارتباطات، می
فراوانی را و این در حالی است که مخالفان آن، مقاالت

درخصوص ناکارآمدي این نظام آموزشی در همه ابعاد، 

در زبان فارسی، هم » تولید علم«در اصطالح » علم«از آنجا که کلمه . 1
رود، در این کار میبهknowledgeو هم مترادف با scienceمترادف با 

.استکار رفتهمترادف با هر دوي این مفاهیم به» علم«مقاله نیز کلمه 
موزش جاي اصطالح متداول آدر این مقاله، اصطالح آموزش از دور، به. 2

در زبان انگلیسی wayکه معادل » راه«و واژه . استکار رفتهاز راه دور به
.است، از این اصطالح حذف شده است

راندن این نظام دارند و حاشیهاند و سعی در بهارائه داده
عنوان یک نظام اکنون افراد زیادي هنوز به این نظام به

که نظام آموزش از حالینگرند، درآموزشی درجه دو می
گیري بهرهها در عصر حاضر و بادور مانند سایر نظام

از فناوري اطالعات و ارتباطات و با اثرپذیري از این 
هاي سودمندي را ظرفیت جدید، تحوالت و دگرگونی

پرورش رقم زده است ودر ارکان و اجزاء نظام آموزش
ویکم و این دگرگونی که مفهوم کلیدي قرن بیست

سبب شده تا نظام آموزش از دور در ) 2001، 3لی(است
سبقت را از نظام آموزش سنتی گويخود،نسل سوم 
هاي یادگیري مبتنی بر که محیطايگونهبرباید، به

فناوري اطالعات و ارتباطات بهصورت اَشکال 
اند و تبدیل مدرن حضور یافتهگوناگون در جامعه پست

دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات سبب ایجاد 
تغییر وضعیت دانش در ساختار جهانی شده و 

- سمت تولید گونهرایندهاي یادگیري و آموزش را بهف

).2010، 4آندونیو(استهاي نوینی از دانش سوق داده
هاي رو، بررسی تغییرات ذکرشده که پارادایمازاین

جدید تولید علم در نظام آموزش از دور را ایجاد 
اند و در طول تاریخ، موقعیت و جایگاه نظام کرده

اي به یت و جایگاه حاشیهآموزش از دور را از موقع
کسب موقعیت و جایگاهی مناسب در تولید علم و 

اند و نیز، درك اینکه چگونه موقعیت دانش، تغییر داده
یک این نظام آموزشی از نظام درجه دو به نظامی درجه

.رسدنظر میشده، ضروري بهدر تولید علم تبدیل
بنابراین، در مقاله حاضر، به معرفی جایگاه نظام

عنوان نوعی کاتالیزور تولید علم در آموزش از دور به
بررسی روند تولید علم شود و عصر دانایی پرداخته می

هاي مختلف نظام آموزش از هاي آن در نسلو پارادایم
مدرن پرداختهدور در دو جامعه مدرن و پست

.خواهدشد

3.  Lee
4. Andoniou



1393،49، زمستاندومسال اول، شماره فصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت            
در این مقاله با هدف بررسی نقش و جایگاه نظام 

ر در تولید علم در جوامع مدرن و آموزش از دو
:شودمیهاي زیر پاسخ دادهمدرن، به پرسشپست
روند تولید علم در آموزش از دور در جوامع . 1

مدرن چگونه است؟مدرن و پست
هاي اول، دوم پارادایم مسلط تولید علم در نسل. 2

و سوم آموزش از دور چگونه قابل تبیین است؟

ادبیات پژوهش
از پیدایش انقالب صنعتی در اروپا و شروع عصر 

هاي مختلف، مدرن تاکنون، با رشد سریع فناوري
موقعیت علم و دانش در حال تغییر است و به تَبع آن، 
موقعیت و ماهیت مؤسسات آموزش عالی نیز از حالت 

در حال ) آموزش از دور(سنّتی به حالت غیرسنّتی 
در عصر فناوري که امروزه تا جایی. تغییر است

مدرن، از طریق اطالعات و ارتباطات در جامعه پست
هاي هاي اطالعاتی، سیستمرشد دسترسی به بانک

الین و مجازي و هاي آنارتباط کامپیوتري و آموزش
برانگیزي شاهد تغییر چگونگی طور جنجالغیره به

). 1989، 1فاکس(تولید علم در جامعه هستیم
گفت نوعی تغییر از پارادایم مسلط توانکه میايگونهبه

دنبال استانداردسازي علم در میان پوزیتیویستی که به
هاي جوامع مختلف در نسل اول آموزش از دور انسان

سمت پارادایم مسلط هرمونتیکی در نسل دوم بود، به
بندي مخاطبین بر اساس ساختارهاي که به تقسیم

ت و سپس پرداخاي میفکري، زبانی، قومی و قبیله
پارادایم مسلّط انتقادي در نسل سوم که بر تولید دانش 

. استکند، رخ دادهصورت فردي تأکید میبه
مدرن نیز بر تولید میان، جوامع مدرن و پستدراین

براساس دیدگاه بسیاري از . اندعلم تأثیر فراوانی داشته
اندیشمندان، مدرنیسم، مدرنیته یا تجددگرایی، جریانی 

1. Fox

هاي آن به که در تاریخ غرب رخ داده و ریشهاست 
هاي دور، به فیلسوفانی چون هگل، کانت، گذشته

دکارت و جریانهایی چون رنسانس باز 
زعم به). 1381، ترجمه بشیریه،1991هوالب، (گرددمی

نظرات فیلسوفان دیگر، انقالب صنعتی، آغاز دوران 
ن نیز آید و برخی دیگر از اندیشمنداحساب میمدرن به

داري و بازار آزاد در اقتصاد را پیدایش نظام سرمایه
).1387حقیقی، (کنندنقطه شروع دوره مدرن تلقی می

، مدرنیسم را مرتبط با )2001(و همکاران2بیرچ
مصرف هاي بیخروج از سنت«و » تغییر«، »پیشرفت«

هایی نظیر آزادي، کنند که وعدهتعریف می» قدیم
خوب و کامیابی را با خود برابري، عدالت، زندگی

توان از طریق علم و همراه آورد و مدعی شد که میبه
، 3بلوالند(روش علمی به این اهداف دست یافت

، اما پس گذشت مدتی نتوانست به بسیاري از )1995
مدرن، هاي پستبنابراین، اندیشه. ها عمل کنداین وعده

برخی از از نظر . مدرن شدمنجر به ایجاد جامعه پست
اي تاریخی بعد از مدرنیسم مدرنیسم مرحلهافراد، پست

نیست، بلکه نوعی بازنگري، مرور، تردید و تأمل و نقد 
هایی است که مدرنیسم بر و بررسی مبناها و آرمان

در ترکیب » پست«در واقع، واژه . ها تکیه داردآن
مدرنیسم به معناي ایستادن برفراز مدرنیسم و پست

مدرنیسم، پست).1383باقري، (آن استبازنگري
ها و پندارند مکتبعصیان اندیشه متفکرانی است که می

هاي فلسفی مدرن پاسخگوي نیاز انسان امروزي دستگاه
مدرن اصطالح مفیدي است که به نیست، بنابراین، پست

هاي کلی رو به معنی چارچوبی براي فهم قضاوت
، 4گریگسون(ودرکار میافزایش در مورد جهان به

بنابراین، خواه آنرا نقطه مقابل و جنبه نقادانه ). 2004
مدرنیسم بدانیم و خواه آنرا دنباله مدرنیسم و یا 

به هر ) 79باقري، (ایستادن بر فراز مدرنیسم بدانیم 

2. Birch
3. Bloland
4. Gregson
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مدرنیسم تحولی سریع و بنیادین در حال پست
. شناسی، اجتماعی و سیاسی استهاي معرفتعرصه

، سه نسل شاخص در آموزش از دور )1989(1نیپر
اول که مرتبط با مکاتبه است و نسل . را شناسایی نمود

منظور استفاده اینهاي چاپی و پست بهرسانهاز 
-، نسل دوم که در آن نوآوري)2005، 2ویلمز(شودمی

هاي مختلف در زمینه ابزارهاي شنیداري و بصري، 
هاي آموزش از دور موجب گسترش فرصت

هایی مانند نوارهاي ضبط و رسانه) 2010، 3کیمک(شد
بر محصوالت چاپی صوت، رادیو و تلویزیون عالوه

مورد استفاده قرار گرفت و نسل سوم که مرتبط با 
استفاده از فناوري کامپیوتر و اینترنت براي افراد است 

، در این نسل، فناوري اطالعات و )2005ویلمز، (
دور بسیار تعاملی و هاي یادگیري ازارتباطات محیط

). 2007، 4کسیم و آگاگلو(ترکیبی را به ارمغان آورد
زمانی به آموزش از دور همچنین، با افزودن عنصر هم

پذیر هاي رودررو امکانکه پیش از این تنها در آموزش
مک (بود، تحول بزرگی در آموزش از دور ایجاد شد

نیز که این امر به نوبه خود بر تولید علم ) 2010کی، 
.تأثیرگذار بود

درخصوص پیشینه پژوهش، مطالعات اندکی وجود 
دارد، بنابراین، این شبهه وجود دارد که علم و دانش 

شود و چه چگونه در نظام آموزش از دور تولید می
کند، اما شواهد هایی به این فرایند کمک میزمینه

توان اقدامات مربوط اي وجود دارد که میمتقاعدکننده
. کار بردلید علم و دانش را در آموزش از دور بهبه تو

:هاي این قلمرو شامل موارد زیر استبرخی از پژوهش
، در نسل اول آموزش از )1993(از نظر گریسون 

دور که مبتنی بر پارادایم پوزیتیویستی است، تمرکز 
پذیر و اصلی بر دانش عینی مکتوب است که تقسیم

1. Nipper
2. Willems
3. Mckee
4. Kesim & Agaglu

. براي همه افراد استصورت متوال قابل انتقال و به
منظور طراحی آموزش از دور در این پارادایم بدین

است که موجب افزایش استقالل افراد و کاهش شده
ها به تعامل با دیگران شود و هدف اصلی این نیاز آن

کردن فرصتی براي افراد است تا بتوانند هر شیوه، فراهم
ندارد خواهند به علم و دانش استازمان و هر کجا که می

این رویکرد . باشندشده، دسترسی داشتهتعیینو ازپیش
-دهنده جهتشده، بازتابتعیینگرایانه ازپیشهدف

پس از . هاي رفتاري در آموزش نسل اول استگیري
معتقد است، ) 2005(5نسل اول، همانگونه که کورتزویل

هم پیوستن انسان و ماشین پیشرفت فناوري منجر به به
صورت گذاشتن دانش،  بهبه اشتراكاست و با شده

همچنین هارکینز، .یابدگروهی ماهیت دانش تغییر می
، به حالت سومی از تولید )2005(6سوکا و مولبرگوي

که کنند درحالیها خاطرنشان میدانش اشاره دارند، آن
حالت دوم تولید دانش بر اساس پاردایم هرمونتیک، 

سوم معطوف متمرکز بر عملکرد گروهی است، شیوه
به تولید دانش انفرادي با محوریت خالقیت و نوآوري 

رود که مزیت در واقع، گمان می. منحصر به افراد است
این رویکرد، ابتدا براي خود فرد بوده و سپس به 

.یابدبسترهاي اجتماعی توسعه می
، در یک گزارش )1997(7ويشوارتز و اوگیل

م فیزیک، شیمی، تحلیلی جامع به بررسی تغییر پارادای
شناسی، شناسی، فلسفه، سیاست، زبانریاضی، زیست

ها به یک پاردایم اند، آنشناسی و غیره پرداختهروان
. گرایانه داردکنند که ماهیتی سازندهنوظهور اشاره می

نویسندگان این گزارش برآنند که این تغییر پاردایم به 
بی، مراتهاي ساده، سلسلهنوعی حرکت از پارادایم

گرا، عینی و با رویکرد خطی ماشینی، قطعی، هدف
هاي جدیدي است که سمت پارادایمبه) پوزیتیویسم(

هاي عینی و ذهنی تر بوده و مبتنی بر تجربهپیچیده

5. Kurzweil
6. Harkins, Vysoka & Mollberg
7. Schwartz & Ogilvy
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ترتیب، از نظر است و بدین) انتقادي(فردي

، در روند تکامل این نظام آموزشی، )2005(کورتزویل
د و آنگاه ما نیز با آیصورت آنالین درمیآموزش به

ها و مغزهاي آنالین شده، قادر خواهیم بود مهارت
در چنین دنیایی، نقش . هاي جدیدي ایجاد کنیمدانش

حتی نقشِ بازي و . دانش از همه نوع استکار، خلق
در واقع دیگر مرز . بودتفریح نیز تولید دانش خواهد

این . مشخصی بین کار و تفریح، وجود نخواهد داشت
گرایی هاي انتقادي و سازندهلب اشاره به تسلط پارادایممط

.مدرن داردمحور، در جامعه پستدر عصر دانش

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع نظري بوده و با روش، 

رویکرد پژوهشی . استتحلیلی انجام گرفته- توصیفی
الزمه تحقیقات کیفی، شناسایی منابع . نیز کیفی است

تحقیق، مطالعه متون، درك معناي مربوط به موضوع 
متن و استخراج مطالب مورد نظر از این منابع، ایجاد 

ها و بحث و ارتباط میان مطالب و توصیف و تحلیل آن
.گیري از اطالعات جمع آوري شده استنتیجه

اي و شامل روش گردآوري اطالعات، کتابخانه
شناسایی و مطالعه منابع علمی موجود، از جمله مقاالت

هایی  است که در زمینه تولید علم در جامعه و کتاب
هاي مختلف آموزش از دور مدرن و نسلمدرن و پست

بندي اطالعات، برداري، طبقهاند و فیشنوشته شده
هاي گردآوري شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده

.استپاسخ به سؤاالت تحقیق انجام شده
ت ذکرشده، رو، براي پاسخگویی به سؤاالاز این

نخست الزم است آموزش از دور در دو جامعه مدرن و 
مدرن مورد بررسی قرار گیرد و در گام بعدي به پست

هاي مختلف آموزش از هاي مسلط نسلمعرفی پارادایم
دور و در نهایت به بررسی چگونگی تولید علم در 

.ها پرداخته خواهدشدیک از نسلهر

آموزش از دور در جامعه مدرن
هاي آن بر روي تمامی ابعاد مدرنیسم و وعده

زندگی انسانی از جمله نظام آموزشی تأثیرگذار 
در این میان، آموزش از دور نیز از این . استبوده

زیرا نسل اول آموزش از . استبهره نبودهتأثیرات بی
اي، همزمان با دوره مدرن و دور یا آموزش مکاتبه

راوان افراد جامعه وار و تقاضاي فظهور جامعه توده
اي نوین و عنوان شیوهبراي دسترسی به علم و دانش، به
عنوان یک نظام درجه در کنار آموزش رسمی سنتی به

دو در جامعه مدرن قرن نوزدهم متداول شد و در 
، مطالب چاپی 1960و اوایل دهه1950اواخر دهه

بسیاري براي آموزش صنعتی در مدارس تهیه گردید و 
گیري از صنعت پست، نسل چاپی با بهرههاي رسانه

این ). 2005ویلمز،(اول آموزش از دور را تشکیل دادند
هاي جامعه زمانی با مدرنیسم از مشخصهدلیل نسل به

مدرن تأثیرات زیادي پذیرفت که در ادامه به برخی از 
.شودها اشاره میآن

هاي مدرنیسم، پیدایش ترین مشخصهیکی از اساسی
عنوان تنها مالك معتبر و تجربهء انسانی بهمعیار عقل

براي شناسایی حقیقت در جهان هستی و تعیین 
، )83گنون، ترجمه دهشیري،(سرنوشت انسانها است

منظور از عقل در دوره مدرن، عقلی است که متاثر از 
تجربی است، این عقل، کلید همه -تحوالت علمی

مه شود و معیار و مالك همشکالت انسان محسوب می
نحوي با زندگی انسان در ارتباط اموري است که به

، همانگونه که ماکس وبر )82فرمهینی فراهانی، (است
شدن، به معنی پذیرش تدریجی و گوید عقالنیمی

برخورد حسابگرانه با کلیه وجوه زندگی انسان 
بر این اساس، ). 87، ترجمه حکیمی،1948لیون، (است

رن، فرایندي کامالً آموزش و پرورش نیز در دوران مد
، که با حصول )1994آشر و ادواردز، (عقالنی است

رسد تدریج خودباوري به ظهور میهمین عقالنیت، به
وپاگیر رها هاي دستو انسان خود را از قواعد و سنت
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گرددساخته و در ساختن سرنوشت خود سهیم می
).1995براش، (

توان به هاي مدرنیسم، میدیگر مشخصهاز
به افرادي » نخبه«اصطالح .  ، اشاره کرد1گرایینخبه

هاي باالتر و یا داشتن شود که به دلیل تواناییگفته می
یک یا چند ویژگی، نسبت به سایرین از موقعیت بهتري 

، نقل 1917ویلفردوپارتو، (شونددر جامعه برخوردار می
گرایی اعتقاد به این ، درواقع، نخبه)1369از پاشایی، 

هایی در جامعه هستند که از ه نخبگان، اقلیتاست ک
شوندمتمایز می) عامه مردم(ها سایر افراد و گروه

این واژه، براي توصیف ). 89و راش، 1968سیلز، ال(
شود که در آن، افراد جامعه به دو وضعیتی استفاده می

شوند و به قشر نخبه در دسته نخبه و عامه تقسیم می
که قدرت در دست ود، تا جاییشمیجامعه بها داده

دنبال ازآنجا که مدرنیسم به.نخبگان متمرکز است
وجودآمد و هاي عظیم علم و تکنولوژي بهپیشرفت

هاي مختلف به نیروهاي سرآمد نیاز پیشرفت در عرصه
.داشت، بیش از گذشته به نخبگان، توجه داشت

معناي نفی عنصر ، به2گراییهمچنین کلیت
هاي دوران مدرن دیگر از مشخصه، یکی »غیریت«

معناي آن است گرایی به، کلیت3به عقیده لیوتار. است
که فرهنگ غرب، تنها فرهنگ جهان یا تنها فرهنگ 

فلسفه، علم و (طبق این نظر، اندیشه . مجاز جهان است
است و همین ، در یونان زاده شده)هاي آنسایر قلمرو

. یان داشته استسیل اندیشه بوده که در طول تاریخ جر
هرچند گاه به دست این قوم و زمانی به دست قوم 

دست بهاست، اما همان میراث بوده که دستدیگر افتاده
بر این اساس، در واقع هیچ قومی متفکر .  استگشتهمی

است و وجود آمدهنبوده و نیست؛ تفکر در یونان به
). 83باقري، (فرهنگ و تمدن در غرب

1. Elitism
2. Totality
3. Lyotar

نیز، یکی دیگر از 4شه، نژادگراییبر اساس این اندی
عنوان هاي مدرنیسم است که نژاد غربی را بهمشخصه

، همانگونه که )83سجادي، (کندنژاد برتر معرفی می
گوید، گوبینگو، فیلسوف معروف فرانسوي نیز میکنت

برخی از نژادها، مانند نژاد غربی، موتور محرك تاریخ 
تولید علم، آفرینی، قدرتهستند و استعداد تمدن

فلسفه، صنعت و غیره را دارند، در مقابل، برخی دیگر 
کننده ها بوده و صرفاًَ مصرففاقد این ویژگی

). 1361کریمی، (هستند
هاي رایج عصر نیز، از دیگر مشخصه5گراییجنس

گرایی از دیدگاه فوك، عبارتی جنس. مدرنیسم است
انگر رفتار گرایی ابداع شده و بیاست که با توجه به نژاد

افرادي است که جنس مرد را برتر از جنس زن 
زیرا آنچه در ). 73، جهانبگلو، 1993ویویوك، (دانندمی

هاي مدرنیسم اتفاق افتاد، این بود که بر اثر پیشرفت
علمی و صنعتی در این دوران، آثار و خدمات مردان 

هاي تولیدي و صنعتی موجب دلیل اشتغال در بخشبه
اهمیت جلوه نماید در خانه غیرمولد و بیشد، کار زنان

طورکلی جو و قوانین و مقررات، امکانات آموزشی و به
آمیزي میان زنان و حاکم بر جامعه، شرایط تبعیض

همین امر سبب ). 79مشیرزاده، (وجود آوردمردان به
-شد که نقش زنان در امر توسعه و پیشرفت در عرصه

نصري فعال و مؤثر عنوان عهاي اجتماعی و علمی به
رنگ شود و از دیدگاه مردانه دنیاي مدرن کمدر تاریخ 

، به تعبیر دیگر )1389، چاندلر(به امور نگریسته شود
گوید، حق انتخاب گودال میکلیگونه که جونهمان

تواند به مردان نشانگر آن است که دوران مدرن نمی
ط عبارت دیگر، مدرنیسم فقبه. تجربه زنان اطالق شود

معه، یعنی مردان، بوجود براي بخشی از افراد جا
).همان(آمد

4. Racism
5. Sexism
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پارادایم مسلط نسل اول آموزش از دور 
در جامعه مدرن

زمان با از آنجا که نسل اول آموزش از دور هم
هاي ظهور مدرنیسم متولد شد، این نسل از ویژگی

رو، در نسل اول مند گردید، از اینجامعه مدرن بهره
پارادایم پوزیتیویسم که ماهیتی آموزش از دور،

رئالیستی دارد و بیانگر آن است که واقعیت، مستقل از 
انسان و درك انسان است و مشاهدهء واقعیت، اگر 

فیلیپس، (سازدطرفانه انجام شود، دانش علمی را میبی
عنوان گفتمان مسلط مدرنیسم در نسل اول و به) 1981

زیرا یکی از . استآموزش از دور تأثیرگذار بوده
اي پیامدهاي مدرنیسم، آن است که دانش علمی و حرفه

و . شودعنوان منبع شروع فهم جهان، شناخته میبه
کننده واقعیت عینی دانش علمی، منعکس

بنابراین، این پاردایم با تأکیدي ). 1997سکستون، (است
هاي علمی مبتنی بر مشاهده عینی که بر روش

آورد، سبب بازنگري ملعبه) گراییعینیت(واقعیت
ها تجربه زیرا پوزیتیویست. هاي مطالعه علوم شدروش

دانند و به تجارب درونی را منحصر به تجربه حسی می

دهند یا باشد اهمیتی نمیکه از نوع علوم حضوري 
کنند و ها را اموري غیرعلمی تلقی میکم آندست

ه تنها شایسته اموري است ک» علمی«نظر آنان واژه به
سرمدي، (براي دیگران قابل اثبات حسی باشد 

هاي گونه اندیشهاین). 88زاده، سرشت، مهرعلیپاك
گرایانه از پوزیتیویستی سبب حذف اصطالحات ذهن

هاي نظام آموزشی شد و توجه بیش از حد به روش
علمی مبتنی بر حس، تجربه و مشاهده، سیر اندیشه 

زاده، ابراهیم(بردسوي رویکرد مکانیکی علم غربی را به
هایی که رویکرد مکانیکی علم از آن یکی از حوزه). 87

طور عام و شناسی بهتأثیر پذیرفت، حوزه روان
طور خاص بود و این رویکرد در شناسی تربیتی بهروان

شناسی رفتارگرا که صرفاً مدرنیسم بیشتر در حوزه روان
ري را مشاهده و بدون توجه به فرایند یادگیرفتار قابل
دانست، متجلی شد، تا آنجا که از نظر معتبر می

هاي رفتار را باید به کمک تجربه«رفتارگرایان 
سانتروك، (»مشاهده تبیین کرد نه فرایندهاي ذهنیقابل

هاي پارادایم پوزیتیویسم، در گیريبرخی موضع). 2004
.، آمده است)1(جدول

هاي پارادایم پوزیتیویسمگیريبرخی موضع).1(جدول
هاي پارادایم پوزیتیویسمگیريموضع

هاي منطقی حاصل از تجربه، حقیقت، چیزي است که از تجربه و یا استنتاج-ماهیت حقییقت: شناسیهستی
.آیددست میبه

.شمل و مستقل از ذهن بشر استدانش، امري عینی، قابل آزمایش و جهان-ماهیت دانش: شناسیمعرفت
.آزمایشروش علمی مبتنی بر تجربه، مشاهده و-شناسیروش: متودولوژي

.هاي منطقی استخراج شده از تجربیات عینی مبتنی بر مشاهدهاستنتاج-
.هاي پژوهش دقیق و کمیکارگیري روشبه-

شمول که مستقل از ذهنیات، پذیر و جهانیافتن و انتقال اصول و قوانین تعمیمدستغایت
.رنددا) تجربی(آزمایشهاي اجتماعی انسان، ماهیتی قابلتنّعواطف و س
هاي پژوهشیافته: منبع

اصلی آموزش از دور را بر دانش عینی و مکتوب تمرکزتسلط دیدگاه پوزیتیویستی در نسل اول، 
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، 1گریسون(انتقال به دیگران باشدپذیر و قابلتقسیمکه 
اول اي نسل بنابراین، آموزش مکاتبه. منتقل کرد) 1993

تحت تأثیر این پارادایم و دیدگاه رفتارگرایی به این 
منظور طراحی شد تا جوابگوي تقاضاي فراوان جامعه 

وار براي آموزش و یادگیري باشد و فشار سنگینی توده
عنوان عنوان یک پدیده و هم بهرا که امر تدریس، هم به

وار مدرن با آن مواجه شد، یک مفهوم، در جامعه توده
برده و در نهایت تمرکز اصلی از تدریس را به از بین

و ) 2004، 2بیستا(تمرکز بر یادگیري تبدیل نماید
تمهیدات آموزشی الزم براي دسترسی به دانش را با 
وجود فاصله مکانی میان یاددهنده و یادگیرنده ارائه داد 

ها به تا باعث افزایش استقالل افراد و کاهش نیاز آن
همچنین طرفداران ). همو(دتعامل با دیگران باش

پذیر در پارادایم پوزیتیویسم که به قوانین عام و تعمیم
آموزش معتقد بودند، به استانداردسازي مواد چاپی و 

هاي رفتاري در محتواي آموزش که ایجاد هدف
مشاهده و ارزشیابی عینی باشد، پرداختند تا مواد قابل

قرار طور یکسان در دسترس همگان آموزشی چاپی به
خواهند به گیرد و افراد بتوانند هر زمان و هر جا که می

. باشنددانش عینی مکتوب دسترسی داشته
رسد پارادایم پوزیتیویسم از نظر میبهبنابراین، 

طریق تمرکز بر دانش مکتوب و موجود، بیشتر به 
ترویج دانش در نسل اول آموزش از دور یاري 

چشم نسل، کمتر بهاست و تولید علم در این رسانده
تأثیر برخی از با این وجود، تولید علم، تحت. خوردمی

شرح زیر صورت هاي جامعه مدرن بهویژگی
.استپذیرفته

علم در نسل اول آموزش از دور  و تولید 
پارادایم مسلط آن  در جامعه مدرن

آنچه در قسمت قبل اشاره شد، پارادایم بر اساس
ل آموزش از دور به لحاظ مسلط تولید علم در نسل او

1. Garrison
2. Biesta

زمانی با دوره مدرنیسم، پوزیتیویسم است و از هم
آنجایی که این پارادایم تنها منبع تولید دانش را روش 

داند، پارادایم علمی مبتنی بر مشاهده و تجربه می
مذکور در جامعه مدرن بر رشد و تولید علوم تجربی و 

که علوم اما از آنجا. استطبیعی تأثیر بسزایی داشته
نماید، سبب انسانی را به منزله علوم درجه دو تلقی می

عالوه . مند شوندشده تا این علوم از رشد کمتري بهره
گرایی مدرنیستی بر تعلیم و تربیت نسل بر آن، کلیت

اول آموزش از دور تأثیرات فراوانی داشته است و بر 
اساس این ایده باید به ایجاد هماهنگی و 

تنها براي یک کالس ي سیستم آموزشی، نهاستانداردساز
صورت یک یا یک مدرسه، بلکه براي همه جوامع به

تولید علم در بنابراین، ). 1970، 3ماکس(کل، پرداخت
شمول و غایی دانش و این نسل امکان تدارك جهان

.آوردمعرفت را فراهم می
همچنین، تولید علم در نسل اول آموزش از دور 

عه مدرن به نخبگان، فعالیتی تخصصی دلیل تأکید جامبه
است که توسط عده معدودي از افراد نخبه صورت 

بنابراین، اکثریت . پذیرد و فعالیتی همگانی نیستمی
جامعه، توان تولید علم و دانش را ندارند و از نظر 
تیلور که یکی از طرفداران دیدگاه پوزیتیویستی است، 

بته ممکن است ال. تولید علم، وظیفه افراد خاصی است
از لحاظ استعداد ) آن هم نه خیلی زیاد(بعضی از افراد 

توانایی فکري بتوانند در پیشرفت علوم مؤثر باشند، و 
توانند توفیق یابند اما در چگونگی تکوین آن نمی

زاده، مهرعلیومقدمسرشت، صفاییسرمدي، پاك(
1388.(

عالوه بر آن، تولید علم در نسل اول آموزش از 
دور، فعالیتی وابسته به جنسیت است و میان زنان و 
مردان در تولید علم، نابرابري جنسیتی وجود دارد، زیرا 
در جامعه مدرن، فضاي حاکم بر جامعه و امکانات 
آموزشی مردان در مقایسه با زنان سبب شده که حق 

3. Max
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ن تنزل یابد و شرایط انتخاب فردي و اجتماعی زنا

آمیزي میان مردان و زنان در تولید دانش تبعیض
بر این اساس، نقش زنان ).1389چاندلر،(وجود آیدبه

شود و افراد جامعه آثار رنگ میدر تولید دانش کم
.پذیرندسختی میها را بهفکري آن

از دیگر عناصري که موجب تولید علم در نسل اول

بدین معنی . د، نژادگراییاستشوآموزش از دور می
که علم و پژوهش برتر، از آن دنیاي غرب است و 

هاي باالتر نسبت به سایر دلیل تواناییدنیاي غرب به
ها، استعداد بیشتري جهت تولید دانش دارد و از تمدن

رو، با تولید دانش بیشتر صالحیت تبدیل شدن به این
ی برخ. آورددست میموتور محرك تاریخ را به

هاي تولید علم در نسل اول آموزش از دور، در ویژگی
.است، آمده)2(جدول

هاي تولید علم در نسل اول آموزش از دوربرخی از ویژگی).2(جدول

هاي تولید علم در نسل ویژگی
اول آموزش از دور

)ايمکاتبه(

تولید علم در انحصار علوم تجربی
تولید علممشارکت بسیار کم علوم انسانی در 

شمول و غایی دانش از طریق مشاهده و تجربهتأکید بر امکان تولید جهان
تولید علم؛ فعالیتی در انحصار نخبگان

تولید علم؛ فعالیتی وابسته به جنسیت و در انحصار مردان
تولید علم؛ فعالیتی در انحصار جهان غرب

تولید علم؛ فعالیتی در انحصار نژادي خاص

مدرنآموزش از دور و جامعه پست
هاي دوم و سوم آموزش از مدرنیسم با نسلپست

اي که به واسطه پیشرفت دور یعنی آموزش چندرسانه
فناوري، رادیو، تلویزیون، ویدئو و نوارهاي دیداري و 
شنیداري پدید آمد و الگوي یادگیري دوربرد که با 

یا کامپیوترهاي شخصی و با شروع عصر PCورود 
هاي وجود آمد و ماهیت روشاطالعات و ارتباطات به

رسانی را تغییر داد، مقارن یادگیري و اطالع- یاددهی
زیرا پیشرفت فناوري، موجب بروز . شده است

هاي مبتنی تحوالتی مانند توسعه و انتشار شتابان فعالیت
است و شده) 1994، 1دراکر(بر دانش و در زمینه دانش

، 2گیبونز(عالوه بر آن، تحول در سبک تولید دانش
گرفتن به وقوع پیوسته است و با سرعت ) 1994

هاي نوینی در نظام تغییرات تکنولوژیکی، پارادایم
طور عام و نظام آموزش از دور به طور آموزشی به

1. Drucker
2. Gibbons

از ). 2007، 3کسیم، آگاگلو(خاص، شکل گرفت 
هاي رو، پارادایم پوزیتیویسم که متناسب با ویژگیاین

هاي جامعه جامعه مدرن بود، دیگر با ویژگی
مدرن همخوانی نداشت و جوابگوي نیازهاي این پست

هاي جدیدتري که مین دلیل پارادایمجامعه نبود، به ه
پذیري را براي هاي غنی و انعطافهمراه با خود، محیط

هاي مسلط عنوان پاردایماست، بههمه افراد فراهم آورده
بنابراین، در توسعه . مدرن، مطرح شدنددر جامعه پست

تاریخی آموزش از دور، نقش افراد از حالت منفعل در 
-حالت تعاملی جامعه پستجامعه مدرن نسل اول به 

در ادامه، به برخی از . مدرن نسل سوم تغییر کرد
.شودمدرن اشاره میهاي جامعه پستویژگی

مدرنیسم، هاي پستترین مشخصهیکی از اساسی
مدرن درخصوص عقل و تجربه تردید متفکران پست

انسانی،تنها مالك معتبر براي شناسایی حقیقت توسط 
یده ایشان، عقل قادر به ارائه یک به عق. انسان است

3. Kesim & Agaoglu
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تواند الگوي جهانی واحد و معتبر نیست، بلکه تنها می
هرست و (به الگوهاي محلی و خاص اقدام نماید 

مدرن، پرداز پستبنابراین، فوکو، نظریه). 1998وایت، 
لیورتار . کندشدت رد میبخشی به عقل را بهمشروعیت

هاي مادي به روایتاعتمدرنیسم را بینیز وقتی پست
کند، مستقیماً و گاه غیرمستقیم، به کالن توصیف می

عقالنیت مدرن و دستاوردهاي اجتماعی و سیاسی آن 
نتیجه چنین دیدگاهی گریز ). 1387اصغري، (تازدمی

- مدرنیسم از هر گونه اعتقاد به کلیت و یا کلیپست

لیورتار، (گرایی است که در مدرنیسم مفروض بود
1383.(
مدرنیسم انتقاد از هاي پستکی دیگر از ویژگیی
هایی است که مدرنیسم از آن حمایت ها و تعمیمکلیت

مدرن از بین گرایی در جامعه پستوقتی کلیت. کندمی
یعنی اهمیت » دیگري«رود، جا براي توجه به عنصر می

هاي دیگر ها و اقلیتها، گروهقائل شدن براي فرهنگ
مدرنیسم از منظور پستزیرا). 1383باقري،(شودباز می

، همه کسانی است که به نحوي مورد ظلم "دیگري"
. اند، استثمار گردیده و به حاشیه رانده شدهواقع شده

پوستان، شهروندان طبقه پائین، افرادي مانند رنگین
هاي نژادي و قومی و زنان، مصادیق واژه اقلیت

مدرنیسم لذا پست. ستندمدرن هاز نگاه پست» دیگري«
گرایی و است و با کلیتبا تنوع فرهنگی گره خورده

اینکه فرهنگ غرب، تنها فرهنگ مجاز جهان است، به 
بر این اساس، نظام تعلیم و ). همان(پردازدمخالفت می

رود تا تربیت نیز به سمت عدالت بیشتر پیش می
بر ها از امکاناتی برخوردار شوند که بتواننداقلیت

اساس معیارهاي فرهنگ خود پرورش یابند و ضمن 
هاي متنوع و حتی ها و مهارتداشتن باورها، ارزش

.جویانه به زندگی ادامه دهندمتناقض، عادالنه و صلح
ها و توجه به عنصر دیگري، به دنبال نفی کلّیت

رود و مدرنیسم از بین مینژادگرایی نیز در پست
ختالف و تعدد مواضع خود، هاي مختلف با قبول اگروه

آورند که این خود نوعی رابطه به گفتگو روي می
بنابراین توجه به . انسانی و همبستگی اجتماعی است
مدرنیسم هاي پستگفتمان و زبان از دیگر مشخصه

ها بسیار مهم است و مدرنیسمزبان براي پست. است
.)همان(شودتقریباً جایگزین عقل می

هاي ی یا اعتقاد به تفاوتگرایهمچنین جنس
جنسیتی میان زنان و مردان که در جامعه مدرن وجود 

- مدرن از بین رفت، زیرا پستداشت، در جامعه پست

مدرنیسم، تصورات دنیاي مدرن را مبنی بر اینکه 
هایی که در ماهیت زنان و مردان وجود دارد، تفاوت

شود، به ها نیز اعمال باید در زمینه حقوق و وظایف آن
تفاوتگوید ، باتلر می)1990جنز، (چالش کشید

،بنابراین.امري مردود است،زن و مردمیانشدن ئلقا
نحو فرهنگی جنسیت  بهباید بهتوان پذیرفت کهمی

هاي بنديخـارج از طبقهباید آنراو کردتوجه 
بنابراین، ). 1998باتلر، (مدرنیستی مورد بررسی قرارداد

نگریستن به زنان را مدرنیسم، کران پستبسیاري از متف
بودن یا اي دیگر، غربیاز منظر جنس نابرابر، طبقه

-هاددنبودن و سفیدبودن یا نبودن مورد نقد قرار 
جاي آن بر مشترکات میان زنان و به)2000فلکس، (اند

زنان و مردان در برابري و بهو مردان تأکید نموده
.اندنمودهامور توجهسایر آموزش، کار و 

هاي جامعه مدرن گرایی نیز، که یکی از ویژگینخبه
رود زیرا اندیشمندان است، در این دوران از بین می

گرایی را یکی از معضالت عصر مدرن مدرن نخبهپست
، اندیشمند )1983بودیار، (عنوان نمونه به. دانندمی

مدرن، مدرن، بر این باور است که در عصر پستپست
وي . کنندها به سمت فروپاشی از درون حرکت میپدیده

شدن مرز میان فرهنگ متالشییکی از مصادیق آن را 
سرشت و نجاریان، پاك(داند نخبگان و فرهنگ عامه می

این دوران، آموزش از بنابراین، در). 1381مقدم، صفایی
هاي باالتري انحصار گروهی از افراد جامعه که توانایی

شود و به همهء افراد جامعه انتقال ارج میدارند، خ
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هاي همگانی و ترتیب شاهد شیوع آموزشبدین. یابدمی

.رایگان در جوامع مختلف خواهیم بود

پارادایم مسلط نسل دوم آموزش از دور 
مدرنستدر جامعه پ

هاي شناختی در پارادایم تفسیري و رشد نظریه
دور، تأثیر آموزش از مین نسل گیري و تحول دوشکل

یم مسلط نسل دوم هرمونتیک، پارادا. بسزایی داشتند
مقدم، صفاییسرشت ورضایی، پاك(آموزش از دور است

زیرا این نسل در دوره گذر از مدرنیسم به ، )1387
کند و از آن بارزتري نمود پیدا مینحومدرنیسم بهپست

جعفري، (شودمیاي یاد عنوان الگوي چندرسانهبه
هاي کیفی از ساختارهاي هرمنوتیک بر تأویل). 1383
این پارادایم از طریق . کندزبانی تأکید می-فکري
هاي آموزشی و ساختن زبانی که در موقعیتروشن

زدایی از اصطالحات رود با ابهامکار مییادگیري به
هاي تربیتی و سایر علوم تخصصی که غالباً نوشته

یابی در مطالعه تسازند به حقیقاجتماعی را مختل می
هاي یادگیري، تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده ومحیط

. پردازدهاي آموزشی میزبان مورد استفاده در محیط
شود، زیرا این امر، سبب درك ماهیت و معناي گفتار می

گوید، مردم عصر جدید در همانگونه که گوتک می
کنندهاي بسیار تخصصی زندگی میجوامعی با فناوري

و خود را در میان مشکالت مربوط به برقراري تفاهم و 
تخصص به پیدایش مشاغل . یابندارتباط محصور می
است که هر اي انجامیدههاي حرفهتخصصی و گروه

ها زبان، واژگان و اصطالحات ویژهء خود را یک از آن
که متخصصان قادرند به زبان ایجاد کرده است؛ درحالی

یکدیگر ارتباط برقرار کنند، غالباً هاي خود با تخصص
از برقراري ارتباط با کسانی که در خارج از حیطه 

فالسفه . هستندها قرار دارند، ناتوانتخصصی آن
گرا نقش خود را در تسهیل برقراري ارتباط در تأویل

در ). 1384گوتک، (بینندفراسوي مرزهاي تخصصی می
براي ن اولین ابزارعنوااین پارادایم، تعامالت اجتماعی به

هاي متعدد و در مقابل آوردن آگاهی و دیدگاهدستبه
هینک، (هاي انفرادي از حقیقت در نسل قبل استدیدگاه

).2001داوسون، ویلز، 

هاي پارادایم هرمنوتیکگیريبرخی از موضع).3(جدول
هاي پارادایم هرمنوتیکگیريموضع

: شناسیهستی
حقیقتماهیت

.شمول، اصالت نداردقانون علمی مطلق و جهانصورت واقعیت به-
.هاي فرهنگی، اجتماعی و صنفی استهاي برخاسته از موقعیتواقعیت، وابسته  به افق-

: معرفت شناسی
ماهیت دانش

پذیرتأویل-
تغییرپذیر با توجه به شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و غیره-
تجربی و نه مطلقاً وابسته به ذهن افراد است، بلکه به شرایط فکري، زبانی و غیره بستگی داردمعرفت نه مطلقاً -

: متدولوژي
شناسیروش

هاي کیفیکارگیري روشبه-
تأویل متون-
بررسی ساختارهاي زبانی، فکري، فرهنگی و ارائه محتوا با توجه به تفاوتهاي فکري، فرهنگی و غیره-

.هاي مختلف اجتماعیتفاهم ذهنی و زبانی، میان طبقات، اقشار و گروهایجاد -غایت
هاهاي متناسب با ساختارهاي زبانی حاکم بر آنارائه آموزه-

هاي پژوهشیافته: منبع
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همچنین، مقارن با نسل دوم آموزش از دور در 
دلیل هایی که بهنظریهشناسی نیز یکی از حوزه روان

همزمانی با نسل دوم، در آن تأثیر زیادي گذاشت، 
. هاي شناختی در یادگیري و آموزش بودظهور نظریه

پردازان شناختی، به نقش فعال یادگیرندگان در نظریه
هینک، داوسون، (گیري دانش و آگاهی تأکید دارندشکل
هایی رو، در نسل دوم، از پیشرفتاز این). 2001ویلز، 

وجود آمده، براي ارائه که در عرصهء تکنولوژي به
هایی مانند ها از طریق رسانهها و سخنرانیکنفرانس

رادیو و تلویزیون به همه افراد در نقاط دوردست، 
استفاده شد تا فرصت دسترسی همگان به اطالعات و 
پردازش آن براي همه افراد فراهم شود و شانس برابري 

باشند و قدرت از دست معه را داشتهبا سایر افراد جا
جوناسون، دیویدسون، کلینز، کمپ (نخبگان خارج شود

). 1995بل، 
رو، پاردایم هرمونتیک در نسل دوم مشکالت از این

بندي مربوط به برقراري تفاهم و ارتباط، شامل دسته
شود هاي گوناگون فرستاده میهایی که توسط رسانهپیام

و رمزگشایی و جداکردن تصور از واقعیت در میان 
نظر زمانی و مکانی در انبوهی از افراد که از 

هاي مختلفی قرار دارند، نقشی اساسی ایفا موقعیت
و بر این اساس، پارادایم) 1384گوتک، (نمود

هرمونتیک در نسل دوم آموزش از دور به تأکید 
ن به همچنی. هاي کیفی پرداختبیشتري بر روش

ها نیز در نسل دوم توجه هاي فردي انسانتفاوت
هاي که در این نسل، دیدگاهاست تا جاییبیشتري شده

چشم اومانیستی و اگزیستانسیالیستی نیز تا حدودي به
.خوردمی

تولید علم در نسل دوم آموزش از دور و 
مدرنپارادایم مسلط آن در جامعه پست

آموزش از دور، گونه که ذکر شد نسل دوم همان
مقارن با رادیو و تلویزیون آموزشی، متداول شد و با 

مدرن همزمان گذر از مرحله مدرن به جامعه پست

در این مرحله، تجربه انسانی که در نسل قبل . گردید
تنها مالك معتبر براي شناسایی واقعیت در جهان بود، 

- غایی و جهانمورد تردید قرار گرفت و امکان تولید

علم و دانش از طریق مشاهده و تجربه نیز زیر شمول
سؤال رفت و فیلسوفان طرفدار پارادایم تفسیري، تالش 
کردند تا از طریق این پارادایم به جاي تأکید بر مشاهده 

عنوان تنها منبع کسب و تولید دانش، با و تجربه، به
ساختن معانی تردید نگاه کنند و به تفسیر و روشن

علمی بپردازند و از این راه با هاي مختلف گزاره
هایی که نظام آموزشی را سازي اهداف و سیاستشفاف

.کنند به حیطه تولید دانش یاري رسانندهدایت می
همچنین، تولید علم در نسل دوم آموزش از دور 

مدرن، دیگر فعالیتی دلیل همزمانی با جامعه پستبه
د نخبه گرا نیست که توسط عده معدودي از افرانخبه

دلیل پیشرفت تکنولوژي و گیرد، بلکه بهصورت
ها از جمله رادیو و دسترسی همه افراد به رسانه

تواند توسط تلویزیون، فعالیتی همگانی است و می
مدرن زیرا جامعه پست. همهء افراد صورت پذیرد

اصرار بر آمیختگی میان فرهنگ عامه و نخبه و 
بنابراین، . داردفروپاشی مرز میان نخبگان و توده

گرایی و خواهان حاکمیت انبوه در مقابل نخبه
شدن نظام آموزشی از حیطه نخبگان و خارج

متخصصان و دخالت دادن افراد غیرمتخصص مردمی 
و در این امور و در نهایت همگانی شدن نظام آموزش 

.پرورش است
عالوه بر آن، تولید علم در نسل دوم، فعالیتی است 

- ت وابسته نیست، زیرا در جامعه پستکه به جنسی

-عنوان عناصري فعال و مولد، به عرصهمدرن، زنان به

شوند جامعه وارد میاي و آموزشی هاي عمومی، حرفه
ها و امکانات آموزشی مانند مردان بهره و از فرصت

ها در برند که همین امر سبب مشارکت بیشتر آنمی
). 1379ه، مشیرزاد(شودعرصه تولید دانش نیز می
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بنابراین، در نسل دوم آموزش از دور، تولید علم، هم 

.مردان مشارکت دارند و هم زنان
، که همان توجه به »دیگري«دیگر، عنصر ازسوي

گرایی در ها است و از طریق نفی کلیتسایر فرهنگ
مدرن اتفاق افتاد، با این اندیشه که تنها جامعه پست

است به مخالفت فرهنگ مجاز جهان، فرهنگ غرب 
پرداخت و تولید علم را از انحصار نژاد و یا جامعه 

به همین علّت، تولید علم در نسل . خاص خارج کرد
دوم، فعالیتی در انحصار غرب و نژادگرا نیست، بلکه 

ها امکان تولید علم همه افراد در همه جوامع و فرهنگ
. را دارند

هاي تولید علمحاوي برخی از ویژگی) 4(جدول
.در نسل دوم آموزش از دور است

هاي تولید علم در نسل دوم آموزش از دوربرخی از ویژگی).4(جدول

هاي تولید علم در نسلویژگی
دوم آموزش از دور

)ايآموزش چندرسانه(

شمول و غایی دانش و معرفت، صرفاً از طریق مشاهده و تجربهعدم امکان تولید جهان
پذیرد تولید علم؛ فعالیتی که توسط همهء اقشار جامعه صورت می

تولید علم؛ فعالیتی خارج از انحصار نخبگان
تولید علم؛ فعالیتی مستقل از جنسیت

تولید علم؛ خارج از انحصار جهان غرب
تولید علم؛ خارج از انحصار نژادي خاص

هاي پژوهشیافته: منبع

پارادایم مسلط نسل سوم آموزش از دور 
مدرندر جامعه پست

2گراییهاي سازندهو رشد نظریه1پارادایم انتقادي

گیري سومین نسل آموزش از دور در تحول و شکل
نسل سوم با عنوان الگوي یادگیري . استتأثیرگذار بوده

به زندگی PCدوربرد، با ورود کامپیوترهاي خانگی 
مدرن آغاز شد؛ در این دوران ها در عصر پستانسان

هاي نوین، تصور آنکه کارگیري فناوريباظهور و به
است تعلیم چگونه فناوري اطالعات و ارتباطات ممکن

مدرن و هاي پستو تربیت را بهبود بخشد با اندیشه
) 2009، 3هاگسباك(ظهور جامعه اطالعاتی ترکیب شد

هاي ارتباطی کارگیري اینترنت و سیستمو به مدد به
اي و رشد عصر فناوري اطالعات و ارتباطات، رایانه

هاي جدیدي در آموزش به طور عام و آموزش از افق

1. Critical
2. constructivism
3. Haugsbakk

به اعتقاد ). 1383جعفري،(شدگشودهاص طور خدور به
هاي اخیر تکنولوژي،، پیشرفت)2005(4کورزویل

گذاشتن دانش و اشتراكدرنگ و بهامکان ارتباطات بی
صورت آنالین فراهم هاي جدید را بهپیشرفت دانش

تغییر بر این اساس، ماهیت تولید دانش نیز. استآورده
موزش از دور در مؤسسات نسل سوم آاست و کرده

صورت مجازي محیط جدید یادگیري که بیشتر به
هاي یادگیري سایر شود، با محیططراحی و آماده می

هاي آموزشی رسانه. ها بسیار متفاوت استنسل
هاي یادگیري مجزا، اینترنتی، در نسل جدید، محیط

هاي ارتباط گروهی قبل را دارد، محیطهاي فردي نسل
مقدم،سرشت و صفاییپاكرضایی،(کنندتبدیل می

و با اتصال کامپیوترها به اینترنت امکان انجام) 1387
پذیر هاي مجازي انعطافهاي آموزشی در محیطتمرین

). 2000، 5سلوین(شودو پویا براي او فراهم می

4. Kurzweil
5. Selwyn
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اي امکان همچنین در این نسل، پیشرفت فناوري رایانه
ا ایجاد تعامل همزمان و ناهمزمان میان افراد مختلف ر

).1383جعفري، (کندمی
همچنین همزمان با ظهور سومین نسل آموزش از 

و دور، پارادایم انتقادي، تفسیر متفاوتی از آموزش
کند و از اینکه پرورش و رابطه آن با جامعه عرضه می

هاي یادگیري، بیشتر با تقاضاي نخبگان جامعه محیط
زیرا از . کندرابطه دارد تا با نیازهاي کل آن انتقاد می

مدرن، نظر طرفداران پارادایم انتقادي در جامعه پست
یافته جامعه را کنترل صاحبان قدرت، بخش سازمان

هاي اند و پیامکرده و بر احزاب سیاسی مسلط
کنند هاي گروهی را تنظیم میالکترونیکی رسانه

.)1384گوتک، (
این پارادایم، که انسان عصر دانش را موجودي 

داند، از نقاد، داور، متفکر، سازنده و حتی خالق می
شود، انتقاد آنچه منجر به محدودشدن فردیت انسان می

پاردایم انتقادي، عالوه بر نقادي به اصالح نیز . کندمی

پردازان این پاردایم، باال بردن از نظر نظریه. توجه دارد
ها براي منظور تجهیز آنآگاهی اقشار فرودست بهسطح 

هاي نخبه جامعه، امري حیاتی اقدام به مبارزه  با گروه
هاي یادگیري را است و سعی دارد که مدارس و محیط

به فضاهاي عمومی دمکراتیک تبدیل کند تا دیدگان 
هاي راستین روي حقوق و مسئولیتنسل جوان به

دنیِ خویش باز گردد اخالقی، سیاسی، اقتصادي و م
ازگوتک،نقل، به1935، الرنگیروکس و پیترمک(

رو، پاردایم نقادي در نسل سوم، یادگیري از این). 1384
داند که به آگاهیِ همهء اقشار جامعه را فعالیتی می

زیرا این پارادایم براي انسان، اصالت و . کندکمک می
سالئق ارزش قائل است و نسبت به عالئق، نیازها و 

پذیري زیادي نشان داده و یادگیرنده را ها انعطافانسان
. دهددر مرکز یادگیري قرار می

هاي گیريدربرگیرنده برخی موضع) 5(جدول
.پارادایم انتقادي است

هاي پارادایم انتقاديگیريبرخی از موضع.)5(جدول
هاي پارادایم انتقاديگیريموضع

شناخت هستی، وابستگی کامل به ذهن بشر دارد-ماهیت حقیقت: شناسیهستی

.هاي ذهنی و عینی فردي استچگونگی ساختن آن بر اساس تجربهدانش؛ تابعی از -ماهیت دانش: شناسیمعرفت
.هاي موجود در محیط استدانش؛ حاصل تعامل مستمر ذهن فرد با سازه-

.هاصورت فردي از طریق برقرارکردن روابط مختلف بین پدیدهخلق دانش جدید به-روش شناسی: متدولوژي

غایت

یادگیري-کردن نقش فراگیر در فرایند یاددهیکمرنگ کردن نقش یاددهنده و پررنگ -
زماندادن همآموختن و آموزش-
ایجاد تعامل براي بازسازي ساختارهاي دانش-
ساختن دانش توسط فرد-

هاي پژوهش یافته: منبع
هاي عصر حاضر باید ، انسان)2003(1از نظر رستاك

زش سریع اطالعات و عملکرد در قادر به پردا
هاي نامنظم باشند و همواره آمادگی تغییر سریع محیط

از یک فعالیت به فعالیت دیگر و توجه مستقیم بین 

1. Restak

. باشندوظایف متعدد را بدونِ از دست دادن زمان داشته
رو، با توجه به این امر که برخی از مبانی از این
گرایی یه سازندهشناسی پارادایم انتقادي با نظرمعرفت

همخوانی دارد، آموزش از دور در نسل سوم خود در 
گرایی که بر فعال شناسی از نظریه سازندهحیطه روان
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صورت بودن یادگیرنده در بنا کردن و ساختن دانش به

پیام اصلی این . استکند، بهره گرفتهفردي تأکید می
شود،دانش به یادگیرنده منتقل نمی«مکتب، آن است که 

بلکه یادگیرنده، دانش را براي خود و توسط خویش 
بنابراین، در نسل سوم آموزش از دور، . »سازدمی

کند پارادایم انتقادي، این امکان را براي افراد فراهم می
که در فضاي غنی سایبري و با استفاده از منابع غنی که 

است، در محیط وب در دسترس همگان قرار داده شده
هاي مشارکتی فعاالنه در محیطاز طریق مشارکت

جاي انتقال دانش و ثبت و ضبط اطالعات، به تولید به
عالوه بر آن، یادگیرنده . و بازتولید دانش خود بپردازند

هاي یادگیري از طریق مشارکت فعاالنه در محیط
1999، 1جراندر(دهدمشارکتی، دانشِ خود را توسعه می

به ذکر است در البته الزم). 1995، 2و سوري و دافی
طور این دیدگاه ماهیت دانش یک شخص هرگز به

کامل، قابل انتقال به شخص دیگري نیست، زیرا دانش، 
تأثیر حاصل تفسیر شخصی از تجارب است که تحت

عوامل مختلفی چون سن، جنس، نژاد، پیشینه قومی و 
).87سیف، (دانش پایه قرار دارد 

دور و تولید علم در نسل سوم آموزش از 
مدرنپارادایم مسلط آن در جامعه پست

آموزش از دور در نسل سوم خود با ورود به 
هاي مرحله آموزش الکترونیک و با تکیه بر نظریه

اي را در تولید علم کسب گرایانه، جایگاه ویژهسازنده
هاي اخیر توسعه کاربردهاي زیرا در سال. کرده است
طور غیرقابل را بهگستر دسترسی به اینترنت وِب جهان

بدین ترتیب تکنولوژي نوین . استباوري باال برده
اطالعات و ارتباطات، نقش رو به رشدي را در آموزش 

هاي ها، روشبر اساس این تکنولوژي. کندایفا می
صورت پارادایم جدید آموزش از دور مشارکتی به

1. Gruender
2. Savery & Duffy

، 3لیانگ چن، هونگ هانگ(استجدید، ایجاد شده
گراي نسل هاي یادگیري سازندهیط، زیرا مح)2004

سوم، منابع غنی را براي تولید دانش مشارکتی براي 
). 2005، 4اندرسون، اناند و وارك(آوردافراد فراهم می

گرایی بر نقش فعال عالوه بر آن، نظریه سازنده
یادگیرنده در درك و فهم و ساختن دانش تأکید کرده و 

ش خود را بر این باور است که افراد شخصاً دان
هاي یادگیري اشتراکی، دانش سازند و در موقعیتمی

هینک، (دهندخود را بررسی کرده و گسترش می
در این شیوه، تولید دانش ). 2001داوسون، ویلز، 

هاي انفرادي با محوریت خالقیت و نوآوري
در واقع مزیت این رویکرد . فرد افراد استبهمنحصر

تر سپس به بسترهاي بزرگابتدا براي خود فرد بوده و 
هارکینز، وي سوکا، مولبرگ، (یابداجتماعی راه می

همچنین پارادایم انتقادي که با تسلط قشري ). 2005
خیزد، قدرتمند بر سایر افراد جامعه به مبارزه برمی

کردن تولید دانش را فراهم هاي همگانیزمینه
است و از آنجایی که نسل سوم آموزش از دور آورده
کند، مدرن فعالیت خود را آغاز میجامعه پستدر 

مدرن، میان زنان و تحت تأثیر باورهاي جامعه پست
مردان در تولید علم، تفاوت جنسیتی قائل نیست بلکه 

طور در این نسل همه افراد بدون توجه به جنسیت به
همچنین تولید . یکسان در تولید علم مشارکت دارند

مدرن و ن جامعه پستدلیل چند فرهنگی بودعلم به
- رواج آموزش الکترونیک و به دنبال آن ایجاد فرصت

ها، فعالیتی است هاي برابر براي همه نژادها و فرهنگ
گیرد و در هاي مختلف را دربرمیکه همه فرهنگ

.انحصار نژاد و فرهنگی خاص نیست
نحو همچنین آموزش از دور، در این نسل، به

ان و مکان را درنوردیده بارزتري مرزهاي فیزیکی و زم
و دسترسی به دانش را براي هر کسی و در هر 

3. Liang Chen & Hung Hwang
4. Anderson, Annand & Wark
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). 81استادزاده، (استپذیر ساختهاي از دنیا امکانگوشه
این عامل، باعث شده تا تولید علم در آموزش از دور 
نیز وابسته به زمان و مکان خاصی نباشد، بلکه هر کس 

.تواند آن علم بپردازدو در هر جا می
ر آن، در نسل سوم آموزش از دور، فناوري عالوه ب

اطالعات و ارتباطات در تولید و توزیع اَشکال جدید 
، به نقل از 2001روزن بلیت، (استدانش، نقش داشته

شیوع آموزش الکترونیک مبتنی بر ). 2008مراوس، 
شبکه اینترنت منجر به تحول در ماهیت فرایند 

میان فروریختن رابطه سنتی یادگیري و - یاددهی
و از ) 1383عطاران، (استیاددهنده و یادگیرنده شده

آنجا که در عصر دیجیتال نیمه عمر دانش بسیارکم 
از بین زوديشده، دانشی که منتقل گردیده به

رفت و یا حداقل اعتبار خود را از دست خواهد
بنابراین، در این نسل، دیگر یاددهنده . خواهدداد

دانش است و عنوان فردي که صاحب علم و به

عنوان ظرفی که باید او را با اطالعات پر یادگیرنده به
روند، بلکه فناوري اطالعات و شمار نمیکرد به

ارتباطات، امکان دسترسی به اطالعات را براي 
است یاددهنده و یادگیرنده به طور همزمان فراهم کرده

و این وضعیت، امکان تولید علم و دانش و تفاهم 
به اعتقاد . استه افراد را افزایش دادهعلمی میان هم

، اینترنت، امکان دسترسی به دانش در )2003(راسکه 
. استنظیري افزایش دادهنحو بیسطح جهانی را به

انقالب دیجیتال باعث گسترش دانش در بین تمام 
جهانی شدن «ها شده و در نتیجه، نوعی طبقات و گروه

دم عادي مانند است که طی آن، مررخ داده» از پائین
هاي برخوردار اجتماعی نخبگان جامعه و دیگر گروه

به دانش روز دسترسی پیدا کرده و در تولید دانش 
.شوندسهیم می

هاي تولید علم حاوي برخی از ویژگی) 6(جدول
.در نسل سوم آموزش از دور است

.نسل سوم آموزش از دورهاي تولید علم در برخی از ویژگی).6(جدول

هــاي تولیــد علــم در ویژگــی
نسل سوم آموزش از دور

ــرد ( ــادگیري دورب ــوي ی / الگ
)آموزش الکترونیک

صورت فرديامکان تولید دانش و معرفت به
هاي اشتراکیبسط و گسترش دانش در محیط

.دهندتولید علم؛ فعالیتی که همه اقشار جامعه انجام می
فعالیتی مستقل از جنسیتتولید علم؛ 

تولید علم؛ خارج از انحصار نژاد یا فرهنگ خاص
تولید علم؛ فارغ از زمان مشخص
تولید علم؛ فارغ از مکان مشخص
یادگیري و فروریختن رابطه سنتی میان یاددهنده و -تحول در ماهیت فرایند یاددهی

یادگیرنده
هاي پژوهشیافته: منبع

گیريبحث و نتیجه
گونه که اشاره شد، از شروع انقالب صنعتی همان

در اروپا و با آغاز مدرنیسم تاکنون، رشد سریع 
هاي مختلف، موقعیت علم و دانش و چگونگی فناوري

. استتولید علم را در وضعیت متغیري قرار داده
همچنین ماهیت مؤسسات آموزش عالی نیز از حالت 

در حال ) آموزش از دور(سنتی به حالت غیرسنتی 
که نظام آموزش از دور از آغاز ايگونهتغییر است، به

صورت بههاي مختلف،گیري تاکنون، با طی نسلشکل
گیري تحول یافته و بر اساس این تحوالت، تولید چشم

هاي آن نیز که تابعی از آموزش و نظام علم و پارادایم
.استآموزشی است، دستخوش تحوالتی شده
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آموزش (نسل اول نظام آموزش از دور ) الف
)ايمکاتبه

تعداد بیشماري این نسل، همزمان با تقاضاي فراوان 
از مردم براي دسترسی به علم و دانش در جامعه مدرن 

عنوان در این دوران، پارادایم پوزیتیویسم به. متولد شد
گفتمان مسلط نسل اول مورد توجه اندیشمندان قرار 

هاي حسی و تجربی این پارادایم، از روش. گرفت
ترین روش عنوان اصلیمبتنی بر مشاهده واقعیت به

همچنین، رویکردي که . گرفترفت بهرهکسب مع
گرایی بود و در این دوران مورد منطبق بر پارادایم اثبات

. شناسی رفتاري بودتوجه قرار گرفت، رویکرد روان
هاي یادگیري بلوم بنابراین، مدیریت علمی تیلور، حیطه

گیري اولین نسل آموزش از دور و غیره در شکل
.تأثیرگذار بودند

شناسی گرایی و روانرویکرد اثباتتسلط دو 
- رفتاري موجب شد که در نسل اول آموزش از دور

نیز نشان ) 1993(گونه که نتایج پژوهش گریسون همان
تمرکز اصلی آموزش بر دانش عینی و مکتوب که -داد

پذیر و قابل انتقال به دیگران است، مورد توجه تقسیم
چاپی و ایجاد همچنین استانداردسازي مواد . قرار گیرد

اهداف رفتاري، این امکان را پدید آورد که مواد 
-طور یکسان در دسترس همگان قرارآموزشی چاپی به

رو، از این. گیرد، تا همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند
رسد پارادایم پوزیتیویسم از طریق تمرکز بر نظر میبه

ل دانش مکتوب و موجود، بیشتر به ترویج علم در نس
با این وجود، از آنجا که تولید علم، . اول پرداخته است

فرایندي است که در طول زندگی بشر همواره وجود 
است، این فرایند در است و هیچگاه متوقف نشدهداشته

هایی متأثر از جامعه نظام آموزش از دور تحت ویژگی
مدرن، پارادایم پوزیتیویسم و رویکرد رفتاري است که 

.شودپرداخته میدر زیر به آن
در نسل اول، تولید علم که بر مبناي پاردایم 

گرایی مبتنی بر مشاهده و تجربه است، بیشتر در اثبات

انحصار علوم تجربی بوده و علوم انسانی، علومی 
- حساب میغیردقیقه و بعضاً موضوعی غیرعلمی به

دنبال همچنین از آنجا که پوزیتیویسم به. آمدند
هاي جهانی است و بر قوانین ج آموزهپیداکردن و تروی

- پذیر تأکید دارد، این پارادایم، تولید جهانعام و تعمیم

شمول و غاییِ دانش از طریق مشاهده و تجربه را 
-گرایی، جنسعالوه بر آن، نخبه. داندپذیر میامکان

هاي جامعه مدرن گرایی و نژادگرایی که از ویژگی
ه فعالیتی صرفاً در است، تولید علم در این نسل را ب

انحصار نژادي خاص  که عموماً جهان غرب است، و 
.کندنخبگان جامعه و مردان، تبدیل می

آموزش (نسل دوم نظام آموزش از دور ) ب
)ايچندرسانه

-این تسل، در دوره گذر از مدرنیسم به پست

در این دوران، . نحو بارزتري نمود پیدا کردمدرنیسم به
عنوان گفتمان مسلط نسل دوم یک بهپارادایم هرمونت

هاي کیفی این پارادایم به تأویل. مورد توجه قرار گرفت
گونه که از ساختارهاي زبانی و فکري پرداخت تا همان
، )2005(نتایج پژوهش هارکینز، وي سوکا و مولبرگ 

نشان داد، مشکالت مربوط به برقراري تفاهم و ارتباط 
هاي گوناگون سط رسانههایی که توبندي پیامدر دسته

براي گروهی ) رادیو، تلویزیون، نوارهاي صوتی وغیره(
دنبال آن این پارادایم به. شد، بپردازداز افراد فرستاده می

بود تا اطالعاتی متناسب با ساختارهاي فکري، زبانی و 
فرهنگی در اختیار افرادي که از این نظام آموزشی 

هاي رادایم به آموزهاین پا. کنند قرار دهداستفاده می
داد جهانی که در نسل اول مطرح بود اهمیت کمتري می

.دنبال تکثّر بودو تا حدي به
شناسی منطبق با پارادایم هرمونتیک رویکرد روان

دلیل همزمانی با نسل دوم تأثیر زیادي در آن که به
شناسی تسلط روان. داشت، روانشناسیِ شناختی بود

ونتیک موجب شد که مواد شناختی و پارادایم هرم
هایی مانند رادیو و تلویزیون آموزشی از طریق رسانه
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اي در دسترس همه افراد قرار گیرد که افراد در گونهبه
موقعیت یادگیري به ساخت جدیدي در سطح شناختی 

لذا تولید علم در نسل دوم .     خود دست یابند
هاي جامعه آموزش از دور، تحت تأثیر ویژگی

مدرن، پاردایم هرمونتیک و رویکرد شناختی پست
.شودها پرداخته میماست که در زیر به آن

در نسل دوم، تولید علم نه مطلقاً تجربی است و نه 
مطلقاً وابسته به ذهن افراد، بلکه به شرایط فکري، زبانی 

بنابراین، امکان تولید . و فرهنگی وغیره بستگی دارد
فت، صرفاً از طریق شمول و غایی دانش و معرجهان

تولید علم، فرایندي . مشاهده و تجربه وجود ندارد
است که توسط همه اقشار جامعه، اعم از زن و مرد، 

همچنین این فرایند وابسته به جهان . پذیردصورت می
توانند دانش و علم را غرب نیست بلکه همه جوامع می

عالوه بر آن آمیختگی میان فرهنگ توده و . تولید کنند
نخبه، نظام آموزشی را از حیطه اختیار نخبگان خارج 

نماید و در نتیجه مردمی که خارج از نظام آموزشی می
طور خاص قرار طور عام و نظام آموزش از دور بهبه

مند هاي همگانی بهرهداشتند نیز توانستند از آموزش
شوند، نفوذ چنین تفکري سبب کاهش فاصله میان 

و آموزش انبوه براي همه افراد شود نخبگان و توده می
آورد تا در تولید علم نقش مؤثري این امکان را پدید می

.را ایفا نمایند
الگوي یادگیري (نسل سوم آموزش از دور ) ج

) دوربرد
در . استمدرن مقارن شدهبا جامعه پستنسل سوم

عنوان گفتمان مسلط ، پارادایم انتقادي بهاین دوران
این پارادایم، که . قرار گرفتنسل سوم مورد توجه

براي انسان اصالت زیادي قائل است، به انتقاد از هر 
.کند، پرداختآنچه که فردیت انسان را محدود می

- این پارادایم با توجه به همخوانی مبانی معرفت

گرایی، این شناسی سازندهشناسی خود با مکتب روان
در این نسل با همچنین. رویکرد را مورد تأکید قرار داد

هاي رشد فناوري اطالعات و ارتباطات و ظهور محیط
درنگ و به غنیِ یادگیري، امکان ارتباطات بی

هاي جدید گذاشتن دانش و پیشرفت دانشاشتراك
بر این اساس، . استصورت آنالین، فراهم شدهبه

محور تغییر ماهیت تولید دانش نیز در جامعه دانش
بنیانگذاران نسل سوم آموزش از رو، از این. استکرده

دور به فراگیران فرصت دادند تا در تولید و بازتولید 
صورت انفرادي نقش داشته باشند و روح دانش به

گرایی در این نسل به افراد مبتنی بر رویکرد سازنده
تري اجازهء ساختن دانش و معرفت را در ابعاد وسیع

هاي یر ویژگیلذا تولید علم در نسل سوم، تحت تأث. داد
مدرن، پارادایم انتقادي و رویکرد جامعه پست

:گرایی به شرح زیر استسازنده
بر اساس آنچه که در باال به آن اشاره شد و 

گونه که نتایج پژوهش هارکینز، وي سوکا و همان
نیز نشان داد، نسل سوم، امکان تولید ) 2005(مولبرگ

وجود بهصورت انفرادي را براي همه افراد دانش به
هاي غنی مبتنی بر وِب این اجازه همچنین محیط. آورد

هاي اشتراکی به تولید و دهد تا در محیطرا به افراد می
این . صورت فردي بپردازندبازتولید دانش خود به

هاي غنی که در اثر پیشرفت فناوري رایانه ایجاد محیط
شده، امکان تعامل همزمان و ناهمزمان را براي افراد 

است، که این امر خود بر فرایند تلف فراهم آوردهمخ
گونه که تولید علم تأثیرگذار بوده و تولید علم را همان

، نشان داد، به فعالیتی 2005(نتایج پژوهش کورتزویل
پذیر است، که فارغ از زمان و مکان مشخص انجام

عالوه بر آن، تولید علم، فرایندي . استتبدیل نموده
نژادي خاص یا جنسیتی خاص است که در انحصار

نیست، بلکه توسط همه جوامع و همه افراد صورت 
هاي آموزش کننده در محیطزیرا افراد شرکت. گیردمی

آنالین، مجازي و آموزش از دور شامل افرادي با 
هاي اجتماعی متفاوت و ها و هویتعقاید، ارزش

هاي اطالعاتی و علمی و سطح متضاد هستند که پیشینه
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متفاوتی دارند، بنابراین، براي جلب رضایت کلیه دانش

این افراد، نظام آموزش از دور نباید فقط به انتقال 
دانش، نظریه، منابع و هر گونه شیوه دیگري محدود و 

در چنین شرایطی، هدف و وظیفه نظام . معین شود
ساختن آموزش از دور، انتقال دانش نیست، بلکه فراهم

گان با چگونگی دستیابی به زمینه آشنایی یادگیرند
هاي اطالعاتی و ترکیب اطالعات و حرکات بانک

هاي هوشمند و لذا شبکه. جدید و تولید علم است
اي در انتقال دانش و تولید علم از هاي میان رشتهگروه

گیرند و به قول میها را استادان تواناترند و جاي آن
لیورتار، (صدا درخواهدآمدلیورتار ناقوس مرگ استاد به

دسترس تواند با درنظام آموزش از دور می). 1383
دادن منابع وسیع و نامحدود دانش، براي همگان، قرار

ایفا نماید نقش رو به رشدي را در تولید علم
که حتی گوي سبقت را از نظام آموزش سنتی ايگونهبه

.  خواهدربود
توان گفت، در طول تاریخ تحول در مجموع می

هاي مختلف، و میزان سهمی از دور، طی نسلآموزش 
که پارادایم انتقادي در تولید علم در این نظام آموزشی 

گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات و با بهره
ها کسب وجودآمده از این فناوريهاي تازه بهظرفیت

- است، سبب شده که در ماهیت فرایند یاددهیکرده
طور تولید علم بهطور عام و در زمینهیادگیري به

خاص، تحولی عظیم و پیشرفتی شگرف پدید آید، تا 
آنجا که عقاید مخالفان، نظام آموزش از دور مبنی بر 

نمودن جایگاه نظام آموزشی ناکارآمدبودن آن و تلقی
هاي عنوان یک نظام درجه دو را با چالشمذکور به

هاي اخیر شاهد آن در سال. استرو نمودهاساسی روبه
هاي فراوان رغم تبلیغات و مخالفتتیم که علیهس

درخصوص نقش و جایگاه این نظام آموزشی در تولید 
شدن به نظامی علم، نظام آموزشی مذکور عالوه بر تبدیل

اي را در تولید علم کسب درجه یک، نقش و جایگاه ویژه
رسد در بسیاري از نظر میاست، تا آنجا که گاهی بهکرده
گرفتن از نظام له تولید علم، در حال سبقتها از جمزمینه

آموزشی سنتی نیز هست و این گسترش، مرهون جریان 
. باز اطالعات در قرن حاضر است

شود، برنامه شد پیشنهاد میبا توجه به آنچه گفته
هاي سیستماتیک و ریزان و دست اندرکاران، به حمایت

زش از برنامه ریزي شده در حوزه تولید علم در نظام آمو
:اند ازها عبارتبرخی از این حمایت. دور ادامه دهند

هاي تقویت و گسترش مبانی روانی و انگیزه-
درونی افراد براي تولید علم، از طریق افزایش توجه به 
ایجاد فرهنگ مشارکت و همکاري در محیط یادگیري 

.مجازي
العمر در میان کلیه اقشار گسترش یادگیري مادام-

یجاد تعهد و مسئولیت در هرآنچه به تولید جامعه و ا
.دانش می انجامد

هاي ها و بانکافزایش دسترسی به پایگاه-
اطالعات علمی و ایجاد جریان باز اطالعات در 

.ها و دسترسی همه اقشار جامعه به اطالعاتدانشگاه
عضویت و فعالیت هرچه بیشتر نظام آموزش از -

و انکوباتورها هاي علم و فناوري دور در پارك
.صورت برخطبه

هاي جدید در هاي حمایت از ایدهایجاد کارگروه-
ها و حمایت دائمی از زنجیره تولید علم در دانشگاه

نظام آموزش از دور، شامل آموزش، پژوهش، فناوري، 
.تولید و غیره
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