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تحلیل نظام آموزش از دور از ، هدف از انجام این پژوهش
این مسئله در . استمدرنیسمستمنظر دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پ

هاي تربیتی بین دیدگاه« کهفرایند پژوهش با طرح این فرض کلی
هاي تربیتی آن در نظام آموزش و داللتمدرنیسم  پستمدرنیسم و

را  با استفاده از موردنظرابعاد » هایی وجود داردتفاوتاز دور 
طالعه و مقایسه تطبیقی قرار اسنادي مورد م-روش تحقیق تحلیلی

روش تدریس و راهبردهاي :اند ازتاین ابعاد عبارت. استداده
، و ویت فراگیر در خودتنظیمی یادگیريیادگیري، ه-یاددهی

.ر نظام آموزش از دورارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران د
دهد روش تدریس در رویکرد مدرنیسم، نتایج تحقیق نشان می

تفاوت . مدرنیسم یادگیرنده محور استستو در پمحورمعلم
نظردشناسی ممعرفتمتأثر  ازمدرنیسم پستشناسی مدرنیسم  با انسان

ی یادگیري ایند خودتنظیمبراي فراگیر در  فرهاي متفاوتی را هویتها آن
این دو دیدگاه همیت ارتباطات و تعامالت اجتماعی در کند و امیترسیم

تحصیلی ارزشیابی پیشرفتهمچنین . شودمیترسیممختلفصورت به
شناسی  موجب  شناسایی دو مسیر  از دو منظر مختلف ارزشمتأثر
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Abstract :

The main purpose of this research is to "study
of distance education from modern- postmodern
training viewpoints”. The main research  question
which is based on the general hypothesis “there is
some differences between modern- post
modernism training approach” is going to
compare some distance education components
such as teaching method, learning strategies,
learner’s identity  toward self-learning,  and
evaluation of learners with documentary-analysis
methodology.

The research findings show that modernism
viewpoint toward  teaching method  is teacher-
centered  verses  learner-focused  view point of
postmodernism. Different anthropology related to
different epistemology depicts  two different
identity for learners  based on  how to engage  in
self-regulated  learning  and  social interactions.
Moreover the evaluation  of  academic
achievement  affected by  two different axiology
explores two distinctive analytical routes.
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مقدمه 
قرن بیست و یکم، قرن دانایی و انقالب اطالعات 

اگر تالش مناسبی جهت بکارگیري صحیح . است
تعلیم و فناوري اطالعات و محور قرار دادن آن در

ترین عنوان یکی از بزرگتواند بهتربیت انجام شود می
قرار استفاده موردمنابع پرورش نیروي انسانی ماهر 

صادي مهمی در کشور ایفا و نقش علمی و اقتگیرد
ترین فرصت را براي رشد و توسعه بزرگتانماید

).1383عبادي، (بنیادین کشور فراهم کند
امروزه یکی از موضوعات اساسی که بنابراین، 

تعلیم و تربیت را بخشی از مباحث اندیشمندان حوزه
است، مقوله نظام آموزش از دور خود اختصاص دادهبه

منزله یک ضرورت و نیاز دور بهازنظام آموزش . است
هاي تحصیل در مناطقی با آموزشی براي ایجاد فرصت

هاي اقلیمی متفاوت و شرایط تحصیلی فراگیران ویژگی
. مطرح شده استها آنبا توجه به جنسیت و فرهنگ

حساسیت مسئله آموزش از دور از آن جهت است که 
ی، تحوالت اجتماعتأثیر تحتشدت بهاین مقوله

.فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیک پیرامون خود قرار دارد
آموزش از ، با تأثیر گسترده و چشمگیردر نتیجه

خصوصههاي گوناگون زندگی بشر بر حوزهدور ب
، ما نیازمند پرسش خردمندانه فلسفی تعلیم و تربیت

نوع نگرش به آموزش از دور، شناخت زیرا . هستیم
در تعلیم و تربیت درهاي بکارگیري آناهداف و روش

هاي فلسفی ممکن است و با تغییر نوع پرتو پرسش
از میان تحوالتی که .کندنگرش فلسفی به آن تغییر می

تأثیر خود در دوران معاصر، آموزش از دور را تحت
توان به مدرنیسم و جریان نوظهور دهد، میقرار می

مدرنیسم اشاره کرد که هر یک آثار شگرفی بر ستپ
البته این . اندقوله نظام آموزش از دور گذاشتهم

ها بیشتر متوجه نظام و رویکردهاي مربوط بهاثرگذاري
هاي متفاوت نحوي که داللتبوده، بهتعلیم و تربیت 

تعلیم و ها و محتوايتربیتی را براي اهداف، روش

.استدر نظام آموزش از دور در پی داشتهتربیت 
هدف مطالعه و تدوین پژوهش حاضر بابنابراین، 

و شناختمدرنیسمستهاي تربیتی مدرنیسم و پدیدگاه
ه در نظام آموزش از دور با توجها آنهاي تربیتیداللت

شان با یکدیگر، انجام هاي اساسیها و تفاوتبه شباهت
. استپذیرفته

شپژوههايفرضیه
بین ،فرضیه اصلی این پژوهش این است که

هاي مدرنیسم و داللتستی مدرنیسم و پهاي تربیتدیدگاه
. داردهایی وجودتفاوتدر نظام آموزش از دورهاتربیتی آن

:اند ازفرضیه هاي دیگر پژوهش عبارت
مدرنیسم ستهاي تربیتی مدرنیسم و پهر یک از دیدگاه) 1

یاددهی یادگیري در نسبت به روش تدریس و راهبردهاي
ي متفاوتی را اتخاذ نظام آموزش از دور رویکردها

.کنندمی
هايمدرنیسم نگرشستهاي تربیتی مدرنیسم و پدیدگاه) 2

متفاوتی نسبت به هویت فراگیر در خودتنظیمی یادگیري در 
.نظام آموزش از  دور دارند

هاي مدرنیسم نگرشستهاي تربیتی مدرنیسم و پدیدگاه) 3
ران در نظام فراگیمتفاوتی در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

.آموزش از دور دارند

پژوهشمبانی نظري
یادگیري در -روش تدریس و راهبردهاي یاددهی

هاي تربیتی مدرنیسم و نظام آموزش از دور از دیدگاه
مدرنیسمستپ

هاي ها و نظریهدر این بخش ابتدا به بررسی دیدگاه
شده در این زمینه پرداخته خواهدشد و سپس در مطرح

دست آمده، با بهاطالعات ،هایل یافتهبخش تحل
تجزیه و تحلیل روش مقایسه تطبیقی گیريبهره

مدرنیسم ستهاي مدرنیسم و پهر یک از دیدگاه. خواهدشد
یادگیري- به همان ترتیب روش تدریس و رویکردهاي یاددهی
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یک از این ه از هرناظر بر اهداف خاصی است و استفادها آن
دیدگاهی است که آن نظام دهندهرویکردها نشان

یادگیري دارد - ش از دور نسبت به رویکرد یاددهیآموز
پذیرد که این رویکردها و با نظر به اهدافی صورت می

روش تدریس در نظام . استها تعبیه شدهبراي تحقق آن
، تابع مالك موازین عقالنی و آموزش از دور مدرن

از در این رویکرد دانش عینی، مستقل. منطقی است
هاي روانی، اجتماعی، فراگیر و ناوابسته به ویژگی

: 1387مهرمحمدي، (شخصیتی، تاریخی و غیره است
نظام آموزش از دور مدرن در رویکردش به ). 42

مند و تابع نظم عقالنی در تدریس، روشی نظام
الحسینی، (شودشناسی تحصیلی محسوب میمعرفت
ظام این تلقی نسبت به روش تدریس در ن). 1384

این . اندگذاري کردهنام1آموزش از دور را روش سنتی
، بینی شدهبه عنصر معلم، فناوري و نتایج پیش،روش
معلم در آموزش از دور مدرن وظیفه دارد . استمتکی

الحسینی، (به فراگیر انتقال دهددانش را منابع ارتباطی 
ها و فهم معلم بر ساخت تدریجی نظریه) 44: 1384

هومی از نظریه است که طی زمان ثابت مانده نیازمند مف
).2007، 2از کلگزنقل، به1990فالکس ( و تغییر نکند

هاي تدریس در نظام آموزش از دور کلی نظریهطور به
هاي تدریس ثوراندیک و اسکینر و مدرن متأثر از نظریه

سرشت، رضایی و پاك(حیطه یادگیري رالف بلوم است
رویکردي که این ). 126: 1383و فراهانی، 102:  1388

کنند، رفتارگرایی است که متخصصین آموزشی اتخاذ می
شناسی بنیاد معرفت. گرایی داردریشه در عینیت
توان در اندیشه فیلسوفان مدرن نظیر رفتارگرایی را می

الك، بروکلی، هیوم در قرن هفدهم و هجدهم دانست 
،)1999(3اسمیت و ارگان). 118: 1387مهرمحمدي، (

کنند که اصول رفتارگرایی براي شواهد عینی و تأکید می
هایی مانند تمرین، بازخورد تجربی قابل اعتماد در حوزه

1. Traditional Instruction
2. Klages
3. Smit and Ragan

اصول ، بنابراین. اندمالك ارزشیابی قابل استفادهو 
رفتارگرا مبنایی را براي مقدمات آموزش و تعلیم مبتنی 

کند که شامل تکالیف و تمرین و بر وب فراهم می
هاي صامت و کتاب راهنماي متحرك گویا، فیلمتصاویر

قطعات آموزشی برنامه،عالوه بر این. مربیان است
که از لحاظ تجاري به بازار اي وجود دارندریزي شده
هاي نخستین آموزش اند و براي توسعه مدلعرضه شده

، 4هیلیگارد و باور(روندکمک کامپیوتر به کار میبه
1977.(

هاي کوچک و کنترل سرعت امآموزش در قالب گ
ه، تغییر ارائه بازخورد یا توسط خود یادگیرند

هایی است که هنوز در آموزش کننده ویژگیتقویت
ر، ندولی، لیند(شوندب ارزشمند شمرده میمبتنی بر وِ

توان گفت طراحی آموزشیعبارتی میبه). 2005، 5دولی
ند ممدر نظام آموزش از دور مدرن، مبتنی بر رویکرد نظا

گیرد که هدف است و از نظریه سیستمی نشأت می
شرایطی جهت انتقال مؤثر یک ، اصلی این طراحی

از انتقال دانش قطعی ). همان(تجربه یادگیري است
هاي یک سویه ارتباطاتی از کسی که فناوريطریق 

دانش بیشتري دارد به کسی که دانش کمتري دارد از 
زش از دور مدرن هاي روش تدریس در نظام آموویژگی

ارتباطات در این روش بر پایه گفتگوي عقلی . است
دیدگاه مدرن در طراحی روش تدریس در . استوار است

د به الگوهاي تدریس کامالً نظام آموزشی از دور معتق
). 182: 1383فراهانی، (استشده و استاندارد شدهکنترل

یادگیري معلم مسئول یادگیري یا سازماندهی محیط
شده بینیهاي پیشسوي هدفا یادگیرنده را بهاست ت

دادن در مرکزیت قرار. )همان(دیدگاه مدرن حرکت دهد
پایهنقش معلم در اصل از اعتقاد تفکر مدرن بر

هاي را یکی از پایهاست، زیمحوري شکل گرفتهانسان
عنوان موجودي به6شدن انسان و یا سوژهمدرنیسم پیدا

4. Hillgard & Bower
5. Dooley, k. Lindner, J. Dooley, L
6. Subject
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ا فردیت و استقالل است که ذهن و ضمیر همراه ب

ها تواند درباره خود و پدیدهکه میداردوجودي
لذا ). 406: 1388باقري، (ها را باز شناسدندیشد و آنبی

» عقالنی«تنها کسی که وظیفه ساختن و پرورش انسانی 
در نظام آموزشی را بر عهده دارد معلم » رشید«و » کامل«

این بر این اساس گرایش). 97: 1382آهنچیان،(است 
: 1383فراهانی،(وري استمحسمت معلمدیدگاه به

کند و میزان معلم فرایند یادگیري را هدایت می). 182
نماید دسترسی فراگیران و کاربرد اطالعات را کنترل می

آموزش براي فراگیران در ). 2005دولی، دولی، لیندنر(
حد متوسط طراحی و براي همه با سرعت مشابه تنظیم 

سویه و ارتباط یکدر این آموزش، ). منبعهمان(شودمی
، 1هیرومی(شامل انتقال اطالعات از معلم به فراگیر است

اطالعات کالمی با تأکید بر موضوع خاص و ). 2002
هاي تفکر سطح پایین به فراگیران منتقل مهارت

معلم اهداف و مقاصد آموزشی را بر ). همان(شودمی
و استانداردهاي هاي گذشتهاساس تجارب قبلی، تمرین

اطالعات . کندشده در محل تعیین میدر اختیار گذاشته
هایی از طریق سخنرانی، سازماندهی و از طریق رسانه

). همان(شودمیارائهمانند رادیو، تلویزیون، یا متون چاپی
توان در نظر داشت نقش دیگري که براي معلم مدرن می

به معلم این طرز تلقی نسبت . است» نقش متعهدانه«
هاي عام نظریه علمی مدرن منديمدرن با استناد به قانون

، و ناشی از تفکر )9: 1387مهرمحمدي، (گیردصورت می
معلم ،ثورندایکاز نظر. ثوراندایک نسبت به تدریس است

و استشده متعهد به اجراي کامل برنامه درسی تنظیم
درسی از قبل گونه دخل و تصرفی در برنامهحق هیچ

این نقش معلم را از هرگونه . شده را نداردشخصم
: 1386اجارگاه،فتحی و(داردخالقیت در امر تدریس باز می

هاي آموزش از دور توسط مشیاهداف و خط ). 29
مؤسسه آموزش از دور متمرکز در آموزش و پرورش 

شود و مدرس شده ارائه میشکل هدایتتدوین و به

1. Hirumi

هاي مصوب به دستورالعملو ها نامهموظف است مطابق آئین
همان (بپردازدیین شده هاي از پیش تعدرسی و نقشهاجراي برنامه

است که با نقش معلم تضمین کیفیت یادگیري). منبع
شده مدرنیسم تحقق یابی به اهداف از قبل تعییندست

عنوان واحدهاي اجرایی هاي آموزشی بهمؤسسه.یابدمی
تنها اجراکننده این رسانهاي آموزشی هستند و مدسیاست

هاي تدریس پایدار که به اجراي روشهستند تصمیمات
در نظام معلم مدرن،بنابراین . پردازندو تغییرناپذیر می

آموزش از دور نقش مهمی در اثربخشی از طریق میزان 
مدرنیسم انسان . یابی اهداف در امر تدریس خواهدداشتدست
ر سرشت طبیعی خود دکند کهاي ترسیم میگونهرا به

لذا ارتباط . موجودي به ذاته تنها و غیراجتماعی است
انسان مدرن با محیط بیرون بسیار محدود است و این 

سمت فردگرایی و هاي آموزشی را بهتفکر مدرن نظام
هاي زیرا یکی از ویژگی. کندآموزش انفرادي هدایت می

نافع داشتن منافع فرد بر ممدرنیسم، فردگرایی و اصالت
در محیط آموزشی مدرن .)2،1993الد(استجمع 

رغبتی به مشارکت و همکاري با دیگران در حل مسائل 
اجتماعی و یادگیري گروهی یا مشارکتی وجود ندارد 

ترین نکته در ارتباطات مهم). 1387سرشت، رضایی و پاك(
سپردن فراموشیبهدرن، تأکید زیاد بر عقل است وآموزشی م

هاي شناسی در روابط انسانی نظامباییهاي زیجنبه
ویژه در دنیاي فناوري اطالعات و آموزشی مدرن به

رمراتبی بهاي ارتباطات سلسلهترسیم نمودارارتباطات و 
آهنچیان، (استعقل براي تنظیم روابط استوار شدهشناسایی

1382 :102.(
کننده ر آموزش از دور مدرن دریافتنقش فراگیر د

محور فراگیران در محیط معلم. العات استغیرفعال اط
یا . پردازندسازي آن میجاي خلق دانش به دوبارهبه
محور براي فراگیر هاي تدریس معلمعبارتی روشبه

).2005ر و دولی، ندولی، لیند(ندنقش فعالی قائل نیست
سویه ي، ارتباط میان معلم و فراگیر یکدر جریان یادگیر

2. Dall
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هی و ارائه اطالعات به فراگیران معلم به سازمانداست و 
معلم پایگاه اجتماعی باالتري ،در مدرنیسم). همان(پردازدمی
بیشتر از آنکه معلم از ، جریان تعامل یک طرفه، ودارد

: 1387جارویس، (آموزدفراگیر یاد بگیرد، از معلم می
فراگیران در نظام آموزش نوع فناوري مورداستفاده). 55

زمان و همصورت به، وبکه جهانیشباز طریقاز دور 
مخاطب اراده کند و در هر زمانی کهاستزمان ناهم

و استسویه ، اما نوع فناوري یک.قابل دسترسی اس
سویه برقرار کنند یا توانند با آن ارتباط دوطبان نمیمخا

). 1388بیتز و پول، (محتواي آن را مستقیماً تغییر دهند
هاي درنیسم با انتقاد به روشمستاین درحالی است که پ

هایی چون بحران، ویژگیتدریس مدرنیته در امر تدریس به
هاي ها و روشارز کثرت نظریههاي همآشفتگی، بیان

). 16: 1387مهرمحمدي، (کندغیر عقالنی تأکید می
از جمله (ها در برابر هرگونه فعالیت انسانیمدرنستپ

الفت که مدعی کشف حقیقت است به مخ) علم
یادگیري - رویکرد یاددهی). 1996، 1ایگلتون(استبرخاسته
ها بیشترین مدرنپستشناسیگرایی با مبانی معرفتساخت

در رویکرد ). 2007، 2هارگریوز(همخوانی را دارد 
هاي یادگیري ساخت معرفت به اتکاي ظرفیت- یاددهی

هاي شخصی و منحصر به درونی و به تناسب ویژگی
مهر محمدي، (یابدموضوعیت میفرد یادگیرندگان

این رویکرد در نظام آموزش از دور ). 121: 1387
در این . شودنامیده می» استراتژي فکرکننده خالق«

تأکید بر یادگیرنده است و هر فردي معلومات ،روش
). 44: 1384الحسینی، (سازد دانش خود را می

خصوصیات آموزش در این روش متکی به قدرت 
گیري از محتواي امکان مراجعه و بهرهیادگیري فرد،

گرایی ساخت). همان(استمحور زشی، و فرایندآمو
خوبی با بحث و معتقد است این فرایند به3اجتماعی

دهد تا گیرد و به ما اجازه میتعامل اجتماعی شکل می

1. Eagleton
2. Hargreaves
3. social Gnstructivism

هاي دیگران بیازماییم هایمان را با اطالعات و یافتهیافته
این رویکرد ). 1388ول، بیتز و پ(و به چالش بکشیم

استراتژي «یادگیري را در نظام آموزش از دور- یاددهی
خصوصیات آموزش در . اندنامیده»یادگیري مشارکتی

این روش بر اساس قدرت یادگیري فرد است، اما فرایند 
ها در جامعه یادگیرنده آموزش او را به جمع همکالسی

الحسینی، (پردازدمیمسئلهزند و با فکر گروهی به حلپیوند می
شناسی مدرن یک معرفتشناسی پستمعرفت). 61: 1384

ی که همه به این معن). 40: 1998، 4کار(استخطاپذیر
دلیل فقدان دقت و جامعیت در ها بهها و شناختمعرفت

عالوه بر آن، معرفت و شناخت . معرض خطا هستند
دار از تجارب هر فرد درباره واقعیتیک تفسیر معنی

ها در گرایی و تنوع نظریهاست و این مطلب مؤکد کثرت
اگر ریشه تولید دانش در ). همان(مدرنیسم استستپ

، )همان(ها استدار یافتهمدرنیسم تفسیر معنیپست
یادگیري در نظام آموزش - توان گفت فرایند یاددهیمی

این خود . استدار یافتهمدرن، تفسیر معنیستاز دور پ
به نام روش تدریسین منجر به درمستدر پ

بر اساس ). 112: 1383فراهانی، (شودشکنی میساخت
دارد و هیچ پایانیتفسیرهاي بیاین روش، یک متن، 

). 1994، 5دریدا(تفسیري باالتر از تفسیر دیگر نیست
شکنی مدعی است که هر نظام فکري مبتنی بر ساخت

هاي یک سلسله تضادها است و هر قرائتی شامل قرائت
نه یک تفسیر 6متونبنابراین، .متعدد و متضاد است

بر این ). همان(خاص، بلکه تفسیرهاي مختلفی دارند
در روش تدریس نظام آموزش از دور،اساس

امکان ارائه یک تفسیر نهایی از متون مدرن ستپ
شکنی دریدا مبتنی غیرممکن و  بر اساس روش ساخت

: شوداره میها اشبدانزیرمورد است که در3بر
پذیري در یک متن، پرهیز از فرض به تعمیم)1
لذا در ارائه مطالب . معنا استپذیري پوچ و بیتعمیم

4. Carr
5. Derrida
6. texts
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هاي درسی در آموزش از دور همواره باید از دادن حکم

.گیر خودداري کردصریح، قاطع و همه
ها در یک متن، از آنجا که هر کس تفسیر بحث)2

زدایی منظور ابهامدارد بهمعانی تفاسیر خاص خودش را
ها در امر و رمزگشایی از متن باید به تفسیر بحث

. شودتدریس پرداخته
نباید تعلیم و تربیت دریدا معتقد است در)3

معنی از دید دریدا، . بوددنبال معانی ثابت از امور به
صورت بههایی کهناپایدار و زودگذر است، مگر آن

). 1996، 1پاینار(دشونفرهنگ مسلط تحمیل می
مدرن ستهاي تدریس مورد نظر در پاز دیگر روش

تدریسی است که همراه مکالمه، گفتمان و گفت و شنود 
جهان تر است که ارتباط بیشتري باتدریسی موفق. باشد

هاي تدریس واقع از روشبه. ماوراي کالس ایجاد کند
گفتگوي «و » گفتمان«مدرن پستمورد توافق مربیان

مدرن بر پایه ستنظریه پ). 1999بک، (است» نقادانه
اي گفتمان استوار است که به چهار مورد استفاده گونه

). 1995، 2گري(شوداصلی اشاره می
گفتمان به معنی ابزاري براي تشخیص کالم از ) 1

.نوشتار است
تر، چون استنباط گفتمان در برداشت کلی) 2

شفاهی صورت هبهمیشگی و طبیعی زبانی است، چه
.باشد، چه کتبی

اي معنی سخنی جدي یا قطعهگفتمان به)3
.یافته با هدف تدریس یا تشریح چیزي استنگارش

گفتمان به معنی موضوع یا انواع زبان )4
.مورداستفاده در زمینه یا متنی خاص است

ها است مدرنگفتمان از آن جهت مورد تأکید پست
هاي گسترش تعاملاي براي تقویت و که وسیله

بنابراین، ). 39: 2010، 3پیتروي(سازد اجتماعی فراهم می
. آوردوجود میگفتمان، فرصت مناسبی براي مناظره به

1. Pinar
2. Gray
3. Petterway

مناظره دقیقاً همان چیزي است که فرایند یادگیري را 
، عبارتی در این دیدگاه مناظرهکند، بهپذیر میامکان

.دانش استاي براي تولید محور شناخت و حتی وسیله
یادگیري در نظام آموزش از دور -رویکرد یاددهی

تر، با تر و شهوديتوان رویکردي آزادمدرن را میستپ
تأکید بر عالیق و استعدادهاي یادگیرندگان دانست که 

کارگیري همچنین بر کار گروهی، تعامل گفتگو و به
یادگیري در محیط شخصی فراگیران بسیار تأکید 

5جانسن،)1995(4هاراسیم). 1388:119بیتز، (شودمی

یااي، اند که آموزش شبکهچنین استدالل کرده، )1995(
کارگیري رویکرد آموزش با از اینترنت، بهترین شیوه به

توجه . یادگیري است-گرایی در فرایند یاددهیساخت
مدرنیسم گنجینه ستهاي اخالقی متفاوت در پبه گفتمان

ژیرو، (کندارائه میفراگیر بهرا ارزشمندي از معانی 
این گنجینه فرصتی را براي فراگیران ایجاد ). 42: 2003

. قرار کندتر ارتباط برتنوع در جامعه وسیعکند تا با می
گرایی با استفاده آموزش از دور مبتنی بر رویکرد ساخت

اي به ایجاد و توسعه جامعه از اینترنت و یادگیري شبکه
د، بدون اینکه نیاز باشد کنیادگیرندگان کمک می

.فراگیران با حضور فیزیکی گردهم آیند
هاي متعددي روش،گرادر یک محیط ساختفراگیر 

هاي کامپیوتري و گفتگو با آزمایش، مدلمانند 
. پیش رو داردرا مختلف مسائلبررسی ها تا همکالسی
کنندگان مستقل و فعال در این محیط شرکتفراگیران 

نظام آموزش از دور ). 2005لی، لیندر، لیندر، دو(هستند
وجه قصد حذف معلم را از نظام هیچمدرن بهستپ

مدرنیسم خواهان آموزشی ندارد و از آنجا که پست
شناختی در قالب روابط هاي عاطفی و روانترکیب جنبه

دلیل اندیشد، اما بهکالسی است به حذف معلم نمی
یادگیري در هاي آموزش وآمده در روشیدتغییرات پد

و استفاده از فناوري اطالعات از طریق آموزش از دور

4. Harasim
5. Jonassen
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دهنده اطالعات از انتقالمدرن پستها نقش معلمرایانه
کننده جریان یادگیري در سوي آفریننده و تسهیلبه

و ) 39: 2010پیتروي، (استهاي کالسی تغییر یافتهگروه
است؛زیر داراي دو نقش 

کننده جریان یادگیري؛ معلم به عنوان تسهیل.1
معلم به عنوان ساختارشکن و منتقد نظام فرهنگی . 2

. کندکه در آن زندگی می
م، رابط ستنقش معلم در نظام آموزش پمدرن، عال

تعلیم و زیرا در. کننده یادگیري و کارورز استتسهیل
مدرن، معلمان عامل انتقال دهنده اطالعات ستپتربیت 

کنند تا فراگیران را تسهیل میند بلکه آنبه فراگیران نیست
معلم ). 1999گري، (خود موفق به کسب دانش شوند

آگاه باشد که گفتمان است به این مسئلهمدرن بایدتپ
دهد و در تکوین مفهوم که تفکر فراگیران را شکل می

، زیرا از این منظر )2003، 1سیلویا(نقش اساسی دارد
ها به دست م روایتواقعیت یک روایت است و تما

در نتیجه در ). 1999گري، (شودانسان ساخته می
فراگیرمحوري تغییرمحوري به مدرنیسم معلمستپ

زیرا باید این مدیریت حاصل استقالل و . یابدمی
مربی ). 125: 1387جارویس، (خودکاري فراگیران باشد

درسی جامع و و طراح آموزشی با ایجاد یک برنامه
عه تعاملی، انتخاب محتواي مطالب دوره و راهنماي مطال

تواند یک مسیر هاي مناسب میانتخاب ابزارها و فناوري
یادگیري از دور را براي فراگیران خود تسهیل کند که 

دولی، لیندر (کردن و فهمیدن آن ساده و آسان باشددنبال
راهنمایان و ،مدرنستمعلمان از دور پ). 2005و دولی، 

کننده تجارب تند که نقش هماهنگکسوتانی هسپیش
ها بیشتر آموزش نقش آن. یادگیري را بر عهده دارند

این معلمان در . به فراگیران است» چگونه یادگرفتن«
دهی تسهیل جریان یادگیري و تسهیل خالقیت انگیزه

اي ساختار شکنی کلمه. فراگیران نقش اساسی دارند
اسازي هم، شکنی یا وکلیدي است که آن را به شالوده

1. Sylvia

بر اساس این مشخصه معلمان . اندتعبیر کرده
ها مدرن، شجاعت اخالقی و نقادي آنستآفرین پتحول

است که باید امکانات براي آگاهی انتقادي فراگیران را 
معلمان از دور بنابراین، ).2003ژیرو، (افزایش دهند

هاي ارتباطی اینترنتیمدرن باید با استفاده از شبکهستپ ،
هاي انتقادي شوند و مانند روشنفکران کننده گفتمانخلق

کننده فضایی باشند که در آن فراگیران آفرین ابداعتحول
معلم مسئول . به بازاندیشی تجربیات خود بپردازند

را اقدامات خود در اجتماع ارزشی است و این اختیار 
ریزي نشدهبرنامهرسمی و دارد که اقدام به تغییرات غیر

تغییراتی که منافع کل نظام . کندرایند آموزشی در ف
، به نقل از 1999اسمیت، (باشدآموزش را در برداشته

به این ترتیب معلمان از دور ). 1387سرمدي، 
توانند عملکردي اقتضایی در شرایط مدرن میستپ

توانند متفاوت داشته باشند و نسبت به این شرایط می
تنها معلم نه. ی بزننددرسدست به تغییرات در برنامه

هاي فراگیران خود درسی را با ویژگیتواند برنامهمی
نظیر جنس عالیق، توانایی و موقعیت بومی منطقه خود 

تواند سازگار نماید، بلکه در شکل گسترده خود معلم می
: 1386فتحی اوجارگاه، (درسی باشدکننده برنامهتدوین

21 .(به طراحی و مدرن خود ستمعلمان از دور پ
هاي درسی متناسب با تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه

هاي یادگیرندگان از قبیل توان یادگیري و سایر ویژگی
پردازند و هاي بومی و محلی همان اجتماع میموقعیت

به اهمیت روابط انسانی فقط از زاویه اجتماعی 
گیري ها رابطه و گفتگو را بنیاد شکلنگرند، بلکه آننمی

روابط در نظام آموزش از دور . دانندانش و حقیقت مید
سویه نبوده بلکه چندسویه تنها یکمدرن نهستپ

مدرنیسم در آنچه از منظر پست). 2003، 2رورتی(است
آموزش از دور با تکیه بر فناوري اطالعات و ارتباطات 

است که » فراگیر- رایانه«هايمورد اهمیت است، تعامل
هاي بیشمار را براي فراگیران فراهم بطهامکان برقراري را

2. Rorty
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از منظر ). 2003، 1مک کورمیک و اسکریم شا(استکرده

تعلیم و مدرنیسم در کانون قراردادن فرهنگ برايستپ
جویی آوردن به استیال و سلطهمعناي رويبهتربیت 

نسبت به آدمیان است، خواه فرهنگ کانونی، فرهنگ 
هاي ه در قبال فرهنگبرتر باشد یا فرهنگ مسلط جامع

ها فرهنگی که در مدرنستاز نظر پبنابراین، .اقلیت
شود، فرهنگ ها داده میآموزش از دور مدرن به آن ب

یعنی آن چهره برجسته فرهنگ جامعه که .نخبگی است
بر این اساس . با هنر و دانش و تکنولوژي همراه است

یانی جرتعلیم و تربیت کنندبیان میهامدرنیسمستپ
ترین محافظ نظام فرهنگی سیاسی است که بزرگ

اگر پرسیده شود در چنین . گذشته با تمام ابعاد آن است
نگاهی فعالیت درسی و نقش معلم در نظام آموزش از 

شود؟ باید گفت به میدور در امر تدریس به کجا منجر 
»دیگري«آنجایی که بتواند فراگیران از دور را از عنصر 

: 1388باقري، (مطلع سازد) فرهنگ دیگرفرد دیگر یا(
pedagogy«تعبیرمدرنیسم گاهرو پستاز این). 422

of voice «تعلیم و تربیت برد؛ یعنیرا به کار می
مطلوب تعلیم و تربیتی است که در آن صداهاي دیگر 

.شودهم شنیده می
.استpedagogy of bordersتعبیر دیگر در این مورد 

معطوف به شناخت مرزها و دیدن یعنی تربیتی که
در مسئله مهم ). همان(ها استها و دریافتن آنتفاوت

، پذیرفتن اصل مهممدرنستهاي آموزشی پنظام
هدف از برقراري . ها استو پذیرفتن تفاوت» دیگري«

نیز مدرن، ارتباط و تعامل در نظام آموزش از دور پست
گرایی  اختستدریس فناوري محور مبتنی بر. استهمین

اجتماعی فرصت مناسبی براي گفتمان و تعامل اجتماعی 
مدرن شرایط تولید دانش رد ستپ. آوردپدید می

بحران ). 85: 1387سجادي، (بازنمایی دانش است
نگر و حتی تفکر پارچهبازنمایی تفکر خردگرا و یک

اي و افقی سیستمی مدرن را کنار گذاشته و تفکر شبکه

1. Mc Cormick

هاي بحث سالن). 31: 1998کار،(کندیرا جایگزین آن م
وگو هاي بسیاري براي گفتو گفتمان اینترنتی، فرصت

هاي اخالقی متفاوت توجه به گفتمان. آوردوجود میبه
مدرنیسم به فراگیر گنجینه ارزشمندي از معانی ستدر پ

مدرن ستهاي پاندیشه). 42: 2003ژیرو، (کند ارائه می
د دارند و مشوق یادگیري بر یادگیري گروهی تأکی

. هاي کاري هستندفردي و گروههاي بینهمیارانه، تعامل
مدرن باید بین یادگیري مستقل ستپتعلیم و تربیت در

فراگیران در کنار . و یادگیري تعاملی تعادل برقرار شود
یادگیري مستقل نیاز به یادگیري تعاملی هم دارند

درن که مبتنی بر مستدر یادگیري پ). 1998، 2دانیل(
کنند،فراگیران مسائل را لمس می،یادگیري واقعی است

براي یادگیرندگان باید امکان یادگیري چندگانه بنابراین،
مدرن بهترین و مؤثرترین ستاز دیدگاه پ. دفراهم شو

،هاي علمیروش براي رسیدن به درك صحیح از گزاره
رسمیتبهبنابراین،.بودن علم استبودن و نسبیموقتی

هاي شناختی بر تشکیل و ارزیابی نظریهشناختن نفوذ جامعه
اندیشی نسبت جاي مطلقگرایانه بهنسبیعلمی سبب تلقی

انداز رویکرد چشماین اندیشه .به دانش علمی شد
گرایی نسبت به جهانی که دانشیادگیري ساخت- یاددهی

شود را هاي اجتماعی ساخته میفعال و در موقعیتصورت به
یدگاه دانش جدید از این د). 2007هارگیوز، (کندارائه می

دانند به هایی که میکردن یا انتقال از آنرا صرفاً با حفظ
کنیم، بلکه آن را دانند دریافت نمیهایی که نمیآن
-یاددهیاین رویکرد). 1388بیتز، پول، (سازیممی

نده کناستراتژي فکر«یادگیري در نظام آموزش از دور، 
کی آموزش در این روش متخصوصیات. نام دارد»خالق

الحسینی، (محوري استبه قدرت یادگیري فرد و فرایند
1384 .(

معتقد است این فرایند 3گرایی اجتماعیساخت
گیرد و به خوبی با بحث و تعامل اجتماعی شکل میبه

2. Danial
3. Social Gnstructivism
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مان را با اطالعات و هايدهد تا یافتهما اجازه می
بیتز، پول، (گران بیازماییم و به چالش بکشیمهاي دییافته

یادگیري  در نظام آموزش -این رویکرد یاددهی). 1388
در . نام دارد) استراتژي یادگیري مشارکتی(از دور 

یادگیري دوران مدرن هیچ فراگیري -رویکرد یاددهی
توان عبارتی میبه. حق تفسیر شخصی از مطالب را ندارد

م آموزش از دور مدرن گفت طراحی آموزشی در نظا
گیرد که و از نظریه سیستمی نشأت میاستمندمنظا

هدف این طراحی ایجاد شرایطی جهت انتقال مؤثر یک 
این در ). 2005دولی، لیندر، دولی،(تجربه یادگیري است
شکنی سخن مدرن از ساختستحالی است که پ

، تفسیرهايبر اساس این روش یک متن. گویدمی
رد و هیچ تفسیري باالتر از تفسیر دیگر داپایانی بی

در روش تدریس  نظام آموزش از دور بنابراین، .نیست
. امکان ارائه یک تفسیر نهایی از متن غیر ممکن است
،گفت و شنود و تعامل در نظام آموزشی از دور مدرن

بودن دلیل محرومبه). 2001، 1هسلپ(بسیار عقالنی است
دگیري مشارکتی، بحث و مذاکرات فراگیران از دور مدرن از یا

یادگیري در نظام آموزش از دور یاددهیاجتماعی رویکرد
مدرن، مبتنی بر رویکرد انتقال اطالعات، انحصارگرایی 

. شودعلمی و در نتیجه امري غیراجتماعی محسوب می
مدرنیسم محصول گفتمان، بحث، مشارکت ستما در پ

یادگیري -دهیرویکرد یاد. و مذاکرات اجتماعی هستیم
مدرن بر محور گفتمان و ستدر نظام آموزش از دور پ

و در نتیجه امري اجتماعی محسوب است تعامل 
.شودمی

ودرنیسمتربیتی مهايمتفاوت دیدگاهنگرش
نسبت به هویت فراگیر در خودتنظیمی مدرنیسم  پست

یادگیري از دور 
ژه ایده انسان خردمند یا سو،در قلب مدرنیته

اي عقالنی قرار دارد، با این تلقی که فقط چنین سوژه

1. Heslep

، 2باومن(یابدند، به پیشرفت و آزادي دستتوامی
هاي هجده و نوزده بود که بر فردیتطی سده). 2000

تأکید شد و فرد به دور از جامعه مورد پذیرش قرار 
مشارکت فرد در نهادهاي اجتماعی اختیاري شد . گرفت

انسانی شمرده زیستی جزء حقوق و منفردبودن و جدا
هاي سیاست) 1991(نظر گیدنزبه). 1381حقیقی،(شد
هاي مدرنیسم سازي فردي بازتاب دیگري از ویژگیآزاد

ها عالوه بر از دیدگاه بسیاري از مدرنیسم. است
دو خواسته دیگر » استقالل«و » خودفرمانی«آزادسازي، 

کهون، (یدآشمار میاش بهمدرنیته براي انسان آرمانی
فرمانی با نظر کوهن خودتنظیمی و خودبه). 1381

در . استآمیخته شده» خواستگیاصالت خود«
توان آن را توانایی براي انتخاب صورت میاین

هاي شخصی دانست که هر فرد براي خود، بدون هدف
طور که ذکر همان). همان(گزیندمیي برمراجعه به دیگر

اق نظر وجود مدرن اتفشد، درباره اهداف نظام آموزشی
ترین هدف نظام نظران مهمبرخی از صاحب. ندارد

آموزشی مدرن را خودفرمانی فرد در کنار آزادسازي 
که بعضی دیگر هدف حالیدر). 1994، 3ملور(دانندمی

نظام آموزشی مدرن را عقالنیت و پرورش عقالنی 
هاي آموزشی مدرن را نظام، آشر و ادواردز. دانندمی

دانند که وظیفه مربی در آن ي کامالً عقالنی میفرایند
گرایانه از یادگیرندگان است بناي نوعی انگاشت انسان

بنابراین .که استعداد ذاتی براي خودانگیختگی دارند
دادن به هاي آموزشی مدرن نقش مهمی در شکلنظام

با اینکه یکی از . ذهنیت و هویت یادگیرندگان دارند
آزادسازي انسان، خودفرمانی و شعارهاي مهم مدرنیته

استقالل او است اما کنترل رفتار، نظارت، و اهداف 
هاي آموزشی و کلیدي نظامبینی شده عناصر مهم پیش

رو مدرنیسم با ارائه از این. )همان(آیدشمار میمدرن به
قوانین عام و همگانی در آموزش و یادگیري و با نوعی 

2. Bauman
3. Mellor



1393،79سال اول، شماره دوم، زمستانفصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت       
نوعی بهظیمی فراگیران را ها خودتنتلقی خطی در همه زمینه

: 1387ساوجی، (نمایدالگوگیري و کنترل رفتار محدود می
سازي ، واضع نظریه شرطی)1953(1اسکینر. اف. بی).54

بار در اي را نخستینفعال است که اندیشه آموزش برنامه
در سال » علم یادگیري و هنرتدریس«اي با عنوانمقاله

یک نظام ،ايآموزش برنامه. منتشر ساخت1954
کند یادگیري را با آموزش انفرادي است که کوشش می

). 302: 1385شعبانی، (نیازهاي شاگردان هماهنگ سازد
هاي آموزش از دور هنوز این روش در طراحی دوره

). 1388بیتز، پول، (گیردمورد استفاده قرار می
هاي پردازان رفتارگرایی مدعی بودند که پاسخنظریه

شناختی به لحاظ روششخص باید بهگرتنظیمخود
کننده بیرونی مربوط باشد که با یکدیگر محرکات تقویت

. استیابی به یک تقویت بیرونی زنجیر شدهبراي دست
چه این محققان به یک بازنمایی رفتاري مهم از اگر

»العملیخودعکس«مندند که خودآگاهی بسیار عالقه
،ر زمینه این پروژهد). 9: 2002، 2زیمرمن(شودنامیده می

هاي یادگیرنده خود تنظیم چهار طبقه عمده از پاسخ
و 5، خودارزیابی4، خودآموزي3عبارت است از خودنظارتی

بازنمایی در صورت بهفرایندهاي درونی. 6خودتقویتی
ترین در این میان مهم. اندرفتار آشکار تعریف شده

این محققان در آموزش و تدریسهاي تدریس کهروش
، تدریس 7برند عبارت است از الگوگیريکار میبه

پردازان رفتاري، براي نظریه). همان(9و تقویت8کالمی
عوامل اصلی که منجر به خودتنظیمی یادگیري فرد 

هاي مؤثر و پیوندهاي بیرونی براي شود حضور مدلمی
بر این اساس هویت ). همان(هاي خودتنظیم استپاسخ

ادگیري، بر اساس تقویت فراگیران در خودتنظیی ی

1. B. F. skinner
2. Zimmerman
3. Self-monitoring
4. Self-instruction
5. Self-evaluation
6. Self- reinforcement
7. Modeling
8. Verbal tuition
9. Reinforcement

هایی که جنبه کنترلی دارد، بر پایه ها و پیش فرضکننده
. گرددعینیت و رفتار آشکار، تعیین می

کمبود تعامالت، و ،ترین مسئله در این نکتهمهم
،هاي مدرنبر اساس مفروضه. هاي اجتماعی استپاداش

رابطه و تعامل نقش مهمی در رشد و تحول خودراهبري و 
هایی از ویژگی). 2000، 10باومن(ها داردودتنظیمی انسانخ

شود تعامل و خودتنظیمی فراگیران میکه باعث ارتقاي
تعامالتی که یادگیري را آسان و خود . مشارکت است

).2005دولی، لیندر و دولی (دهدتنظیمی را ارتقاء می
وظیفه معلم است که براي ارتقاي خود تنظیمی بنابراین، 
دنبال راهی براي مشارکت بیشتر یادگیرنده و بهفراگیران

ایجاد یادگیري مشارکتی در سطوح باالي حیطه شناختی 
اهمیت تربیتی رابطه و تعامل در نظام ). همان(باشد

شود که تعامالت در آموزشی مدرن از آنجا ناشی می
یعنی از ). 2000باومن، (آموزش نقش راهبردي دارد

هاي ارتباطی یر رسانهنوشتن و سا،گفتنطریق سخن
است که عناصر انسانی یک نظام آموزشی با یکدیگر 

اما مطابق تعریف خودتنظیمی از . کنندرابطه برقرار می
دیدگاه مدرن، نظام آموزشی مدرن خواهان این است تا 

شده رفتار یادگیرندگان مطابق با الگوهایی از پیش تعیین
وله فراگیران آموزش از دور مدرن در مق. دنکن

خودتنظیمی یادگیري، افراد منفعلی هستند که معلم 
ها است و در نتیجه کننده جریان یادگیري آنهدایت

نیازها و د که تفاوتساخته دارنها هویتی از پیشآن
به عقیده هابرماس، . شودشان در نظر گرفته نمیتمایالت

. کندمدرنیسم عقل را محدود به ابزارگرایی می
برد و ها را از بین میشت عقالنی انسانخودتنظیمی بردا

احترام یکسانی که موجودات خردمند نسبت به یکدیگر 
،در نتیجه). 191: 2001هسلپ، (سازددارند را نابود می

وضع کنونی تعامالت آموزشی از دیدگاه او انتقادپذیر 
اقدام «هابرماس نیز با طرح مدل موسوم به . است

10. Bauman



...تحلیل نظام آموزش از دور: و همکاراناللهی فرج،وسی رمضانیم80

ع ارتباطات در آموزش عالقه خود به موضو» 1ارتباطی
ترین از نظر هابرماس، ارتباط کالمی ابتدایی. را نشان داد

آن هویت شخصی و از طریقاي است که وسیله
شود و با توجه به اجتماعی فرد از هم بازشناخته می

صی و اجتماعی از یکدیگر، فهمی جدایی دو جهان شخ
ست بر آن امدرن پست).همان(آوردوجود میجانبه بهدو

هارلند، (تا نشان دهد که انسان دیگر مرکز جهان نیست
از ،تر ذکر شدهمان طور که پیش). 1380ریچارد، 
ها این ادراك یا برداشت فرد از محیط مدرنستدیدگاه پ

شود، در نتیجه است که براي فرد واقعیت محسوب می
هاي خودش هر فرد اعمالش را بر اساس برداشت

و دانش را بر اساس )324: 1386سیف، (کندهدایت می
: 1998کار، (کندسازد و تفسیر میتجارب خودش می

40 .(هاي درسی خود مبانی ها در برنامهمدرنستپ
. اندگرایی  را مورد تأکید قرار دادهشناسی ساختمعرفت
گراها در مورد خودتنظیمی یادگیرندگان معتقدند ساخت

اره شایستگی، هاي خودشان را دربیادگیرندگان نظریه
2پاریس(سازندتالش، تکلیف و راهبردهاي تحصیلی می

از زیمرمن، نقل، به1989، 3و بایرنس2پاریس(سازندمی
ها بر این باور به عنوان یک اصل تاریخی آن). 2002

کنند که یک انگیزش درونی براي گرایی تأکید میساخت
از طرفی یادگیرندگان . جستجوي اطالعات وجود دارد

ل آموزشی را بدون در نظر گرفتن نیاز دارند که مسائ
انگیزه بیرونی بازخورد یا دریافت جایزه حل 

نام » انگیزه مهارت«این نیاز ). 2000، 4گوکینک(نمایند
هر چه یادگیرندگان ذاتاً با انگیزة درك ). همان(دارد

عنوان افراد ماهرتري شناخته بیشتري وارد نظام شوند به
به نقل از دولی، ،2002، 5هولت و ماندیگو(شدخواهند

2005.(

1. self- re flection
2. paris
3. Byrms
4. Cocking
5. Holt&mandigo

از آن جهت که ،در نظام آموزش از دور مدرن
هاي اساسی را در آموزش و فراگیران از دور نقش

هاي اصلی را اصوالً کنند و نقشیادگیري ایفا نمی
تعلیم و توان یکمعلمان از دور در اختیار دارند، نمی

نظارتی از اجتماعی و مهارتی مبتنی بر خودتربیت 
جانبه و عقالنی یران انتظار داشت و در تعامالت دوفراگ
فراگیر، فراگیران قادر به مشارکت و ایجاد -معلم

رابرتز، و مک (تغییرات در مفاهیم و عقایدشان نیستند
).1388، به نقل از رمضانی، 2005ایرنی، 

مدرن در مقوله ههویت فراگیران از دور،بنابراین
کههایی فرضپیشاساس برتوان خودتنظیمی را می
حال بر اجتماعی که در عینغیردارد،غالباً جنبه کنترلی 

. نمودعینیت و رفتار آشکار است، تعیین پایه 
مدرن، خود ستاما در نظام آموزش از دور پ

عنوان نتیجه فراگیران دانش را بر اساس اصول مشترك به
ه کنند و از این طریق بتعامل اجتماعی سازماندهی می

از نقلبه1999پاریس، بایرنس (رسندي میخودکارآمد
ان از دور هویت فراگیربنابراین، ).2002زیمرمن، 

تنظیمی بر محور گفتمان و مدرن در مقوله خودپست
بین و به پیشتعامل امري اجتماعی، و یک رویکرد غیر

. باشددور از هرگونه کنترل می
و تربیتی مدرنیسمدو دیدگاه تفاوت نگرش 

تحصیلی در مورد ارزشیابی پیشرفتمدرنیسمستپ
فراگیران در نظام آموزش از دور

ارزشیابی موفقیت یادگیرنده در دوران مدرن 
هاي اي طوالنی دارد، لیکن بررسی منظم کوششسابقه

ف آموزشی یادگیري و مقایسه آن با اهدا- یاددهی
از البته ارزشیابی . داردسال 100اي کمتر از تاریخچه

طور بهندمعنوان یک سیستم نظامهاي آموزشی بهبرنامه
این . اتفاق افتاد،1965در سالبار در آمریکاعموم اولین

قانون آموزش دهندگان را موظف به ارزیابی از 
با تبعیت ). 2005دولی ،لیندر، دولی،(شان کردهايبرنامه

هاي آموزشی از تحوالتی که در دوران مدرن در نظام
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اده، مفهوم ارزشیابی در این دوران متحول رخ د

.استشده
وجودآمده در با توجه به تحوالت به،در این دوره

هاي آموزش مدرن در کشورهاي صنعتی، ضرورت نظام
هاي ها و برنامهاستفاده از سازوکارهایی که بتوان فعالیت

یشتر سنجیده طراحی و اجرا کرد بطور بهآموزشی را
بر ). 1386از بازرگان، نقل، به199، 1بتن(س شداحسا

هاي آموزشی و ها و برنامهتوصیف فعالیت،این اساس
هاي هاي موردنظر از جمله ویژگیها با هدفمقایسه آن

.استدوره دوم تحول ارزیابی در دوران مدرن 
هاي آموزشی بر سنجش پویایی نظامتأکید ارزشیابی

زشی را قضاوت درباره ارزش یا اهمیت پدیده آموو
توان از دیگر تحوالت ارزشیابی در دوران مدرن می

هاي اي از فعالیتمالحظهبخش ،در این راستا. دانست
بی، مفهوم ارزشیابی در ارزشیابی در دوران تحول ارزشیا

» ضاوت درباره پیشرفت یادگیري فرديق«رابطه با 
ویژه در ایاالت متحده آمریکا مورد بهاین امر، . استبوده
رد ه قرار گرفته و از آن براي قضاوت درباره عملکتوج

.)OECD,1997(استهاي آموزشی استفاده شدهطراحی
تحصیلی قضاوت درباره پیشرفتهاهدف این فعالیت

اصالح توسعه و بهبود از محصوالت . فراگیران است
). 1387، الوانی و هاشمیان، 1388باقري، (مدرنیته است

ی تلقی خطی از مفهوم رو مدرنیسم با نوعاز این
ارزشیابی، از نتایج آن جهت توسعه و بهبود آموزش در 

،در این فرایند. کندنظام آموزش از دور استفاده می
ند منظامصورت بههاي بزرگ وفراگیران در قالب توده

شده مدرن در پایان ی و استانداردهاي کمبر اساس مالك
گیرند تا در هر دوره آموزشی  مورد ارزشیابی قرار می

.صورت وجود نقص اصالح و بهبود پیدا کنند
منظور بهنام دارد»2ارزشیابی تکوینی«این ارزشیابی که 

آموزشی در حال اصالح و بهبود و توسعه یک فعالیت 

1. patton
2. Formative evaluation

تا ). 206: 1386فتحی، اوجارگا، (گیرداجرا صورت می
هاي اطالعات کافی را براي مربی جهت تغییر روش

ر ندولی، لیند(کندرت نیاز فراهمآموزشی در صو
تواند در جهت تطابق اهداف یا می) 2005دولی،

آموزشی با راهبردهاي آموزشی باشد یا به شناسایی 
اند کمک فراگیرانی که مفاهیم درسی را درك نکرده

گیري کامل از نتایج ارزشیابی براي بهره). همان(کند
فتاري دقیق رصورت بههاي آموزشیتکوینی بیان هدف

.)618: 1386سیف،(ضروري است
ارزشیابی تکوینی ابزاري براي بازاندیشی ،بنابراین
هاي آموزشی در نظام آموزش از دور فراهم در فعالیت

ه اصالح نماید تا در صورت وجود نقص و مشکل بمی
مدرنیسم از نوسازي ،نظر گیدنزبه. و بهبود آن بپردازند

براي تغییر و پیشرفت ايو باز اندیشی به عنوان وسیله
یکی دیگر از اهداف ). 1990گیدنز، (نمایداستفاده می

، تأکید بر ارزشیابی در نظام آموزش از دور مدرن
ی بخشی این نظام آموزشی بر اساس معیارهاي کمفایده
هایی که براي تقویت کارایی تا دانش و مهارتاست

سرشت پاك(گیردعلمی جامعه ضروري است را در خدمت
این امکان را ارزشیابی پایانی براي ).59: 1387و رضایی، 

ارزشیابی . نمایدنظام آموزش از دور مدرن فراهم می
پایانی پایه و اساسی را براي قضاوت درباره اثربخشی 

.سازدبرنامه دوره آموزش از دور  فراهم می
گیري تعیین اهداف آموزشی و سنجش و اندازه

این اهداف دو اقدام اساسی عملکرد فراگیران بر مبناي
طرح هفت ،راستادر این ).602: 1386سیف،(هستند
،)1970(هاي آموزشی رالف تایلراي گزینش هدفمرحله

خواستار تحقق آن تأثیر بسزایی در تعیین آنچه مدرنیسم
زیرا ).124: 1383از فراهانی،نقلبه(استداشته،بوده

ت فراگیرانی نظام آموزش از دور مدرن خواستار تربی
هاي مفید و کامل براي است که تجربه و مهارت

َع آن پیشرفت و موفقیت در زندگی فردي و به تب
شدن این و با جمعدارندپیشرفت و موفقیت در جامعه
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شکل گیري یک جامعه آرمانی بهها امکان شکلتجربه
هاي هدف نظام،فوکو. داشتمدرنیسم وجود خواهد

عنوان ابی را ساختن فرد بهآموزشی مدرن از ارزشی
داند که امکان پذیر میپذیر و تحلیلانسانی وصف

هاي گروهی را ها و تعیین ویژگیمقایسه، توصیف گروه
این دیدگاه در مقوله ارزشیابی با رد . سازدفراهم می

حقیقت و قوانین و با تأیید ،هابودن ارزششمولجهان
اجتماعی و ها محصول روابطاینکه معیارها و مالك

ها و معیارهاي اقتضایی معتقد به مالكهستند، قراردادي 
ارزشیابی در عبارت دیگر نتایجبه. استجهت ارزشیابی بوده

معطوف به آینده ،مدرنستدور پازآموزشنظام
ارزشیابی در جریان یادگیري و ،در این دیدگاه. نیست

ر موقعیتی متمرکز  به زمان حال و بر اساس مالك و معیا
و جهت اینکه براي فراگیر مشخص شود به است 
هاي قراردادي شخصی رسیده است یا مالك
.گیردصورت می) 202: 1383آهنچیان، (خیر

استفاده از نتایج خودارزیابی و مشورت با هر یک 
از فراگیران براي قضاوت نهایی درباره عملکرد هر یک 

مدرن پستاز اعضاي سیستم آموزش مورد توجه مربیان
مالکی،مدرنستدر کالس پ). 162: 1383فراهانی، (است

نمره یا شود وگیري موفقیت تعریف نمیبراي اندازه
گیري پیشرفت خود اي که یادگیرندگان براي اندازهنتیجه

.)126: 1383فراهانی، (به آن مراجعه کنند وجود ندارد
ي گرفتن بازخوردهانظرنتیجه ارزشیابی دربنابراین، 

شخصی به امکان تصویري از وضعیت خود اهمیت 
تواند براي یادگیرندگان این بازخوردها می). همان(دارد

دولی، (شان مؤثر باشددر خصوص چگونگی توسعه یادگیري
درست به یابیبازخورد براي دست). 2005لیندر، دولی،

کار هاي غلط بههاي قبلی و یا تغییر پاسخمحرك
هاي ارتباطات از دور راه). 1993، 1ویگر(رودمی
دولی، لیندرو دولی، (دهند خورد را توسعه میباز

بدون بازخورد آموزش ممکن است فقط اتصال ). 2005

1.Wager

مفاهیم نظري باشد و چرخه کسب دانش، ارزشیابی 
هاي تفکر انتقادي و اعتبار دانش که براي توسعه مهارت

رائه دون اب). 1993ویگر، (هستندمهم است فاقد اهمیت 
طرفه و اغلب نادرست رخ مؤثر و یکبازخورد، ارتباطات غیر
داند چرا سادگی نمیدهنده بهآموزش،داده و بر این اساس

).همان(کنندفراگیران ضعیف عمل می
نقش بازخورد در خودارزشیابی مهم است ،بنابراین

هاي قراردادي شخصی تا فراگیر وضع خود را با مالك
ضعف و بکوشد تا نقاط ) 121: 1383آهنچیان،(مقایسه کند

.خود را تشخیص دهد
تر و یري درستجهت اینکه فرد تصومدرنیسم بهپست

مشورت با دیگران را توصیه ،دست آوردتر از خود بهدقیق
مدرن براي قضاوت نهایی در ستمربیان از دور پ. کندمی

ارزشیابی و مشورتمورد عملکرد فراگیران از نتایج خود
).216: 1383فراهانی،(کنندبا فراگیران استفاده می

دیدگاهدو گیري فلسفی جهت،شدباتوجه به آنچه گفته
گیري ویژه جهتبهمدرنیسم تربیتی مدرنیسم و پست

.ها با هم تفاوت داردشناسی آنشناسی و ارزشمعرفت
دور ازتحصیلی در نظام آموزش ارزشیابی پیشرفت

هاي مطلق وارزش(شناسیر ارزشتأثیمدرن تحت
معرفت مطلق و جهان (شناسی و معرفت) شمولجهان
ارزشیابی ،از طرفی.دیدگاه مدرن قرار دارد) شمول

مدرن متأثر ستآموزش از دور پپیشرفت تحصیلی در نظام 
) هاشمول نبودن ارزشناپذیري و جهانتوجیه(شناسیاز ارزش

شمول نبودن جهانموقتی بودن و (شناسیمعرفتو
.قرار داردمدرن پستدیدگاه) معرفت علمی

پیشرفتتفاوت در ارزشیابی موجبها این تفاوت
مدرنیسم و پستمدرنیسمتربیتیهاي تحصیلی دیدگاه

.دور شودازآموزش در نظام 
بندي و ها اساساً رتبهاز منظر مدرنیسم، معرفت

هاي بنیادین و معرفتکه نحوياند، بهبندي شدهطبقه
) غیرهریاضیات، علوم و(توان علم م را میاساسی و مه

مراتب علوم، این دسته ارجحیت باالیی در سلسله. دانست
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ها انسان. تر قرار دارندو دیگر علوم در مراتب پاییندارند

بسته به اشتغال در هر یک از علوم فوق از شأن و منزلت 
توان می،بنابراین.)2010پیتروي، (خاصی برخوردارند

کارکرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام آموزش از 
دور مدرن را ایجاد، تعیین سطح، و تعیین ویژگی

هاي طبقاتی و و در نهایت تفاوت) 1381فوکو، (کرد
.را مشخص نمودهاي اجتماعی تشدید نابرابري

شمول مدرنیسم که به عدم امکان تدارك جهانستپ
و معرفت تأکید دارد و همچنین به و غایی دانش

ها در مورد امور مختلف بودن داوريخصیصه اقتضایی
ورزد،  فراگیران را در یک طبقه خاص قرار تأکید می

داده و به ساخت دانش توسط فرد و ذهن او توجه 
شده، و ها را امري متغیر، ساختهمدرن ارزشستپ. دارند

در این . دانددرت میمتأثر از اقتضائات ناشی از روابط ق
هاي فردي و طبقاتی بر اساس پدیده راستا، ایجاد تفاوت

توان بر اساساً فراگیران را نمی.معنا استارزشیابی بی
شده ارزشیابی اساس اهداف و غایات از پیش تعیین

رسد که طراحی دوره آموزش از نظر منطقی مینمود، به
چاکن، (دور با تعریف پیامدهاي یادگیري شروع شود

مدرن ستهاي آموزش پاما این کار در نظام).2010
هاي یادگیري را ممکن نیست، زیرا اهداف بازده

براي اینکه . ها تعیین کردفرضتوان بر اساس پیشنمی
ببینیم در موضوعی خاص، چه چیزي باید یاد 

خصوص به. ها باید قضاوت شوندود، ارزششگرفته
ریف واضح از سوي ها که اغلب به جاي تعمهارت

اهمیت ). همان(پنهانی هستند،مؤسسه آموزش از دور
ها براي مربیان از دور، تنها در جریان این مهارت

تدریس و هنگام کار با محتوا و مشاهده پاسخ 
).همان(شودمشخص می) بازخورد(نفراگیرا

روش پژوهش
بنیادي است و با هاياین پژوهش، از نوع پژوهش

یق شیوه مطالعه این پژوهش توجه به هدف تحق
محققان اطالعات ،در این پژوهش. استتحلیلی -سندي

اي تحقیق را بر مبناي موارد مکتوب و کتابخانه
هاي مختلف استدالل گردآوري و با استفاده از روش

.اندمورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار داده
جامعه و نمونه آماري

بنابر ماهیت این تحقیق جامعه آماري ندارد، زیرا 
. دهداي خاص را مورد مطالعه قرار نمیموضوع جامعه

منابع و اسناد موجود همهانداما پژوهشگران تالش کرده
مدرنیسم مربوط به دو دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پست

تربیتی مورد -بر مبناي فلسفیرادر نظام آموزش از دور
.تحلیل و مقایسه قرار دهند

گیري روش نمونه
چینی از یعنی دست. گیري هدفمند استنمونهروش

.اندموارد گزینش شده
روش گردآوري اطالعات

طورکلی راهبرد اصلی این تحقیق کیفی و راهکار به
اي است، زیرا از آغاز تا انتها متکی بر آن کتابخانه

. باشداي و رویکرد تحلیلی میهاي کتابخانهیافته
اي مواد مکتوب و اطالعات تحقیق را بر مبن،محققان
منظور گردآوري، به.اندکردهاي گردآوري کتابخانه

از ،بندي و تدوین اطالعات در این پژوهشطبقه
منابع فارسی و انگلیسی اَعم از اینترنت، ا ازمجموعه

هاي تب و مقاالت  فارسی و التین و همچنین پژوهشکُ
هستند،هاي این پژوهش مرتبط موجود که با سرفصل

.اندده نمودهاستفا
روش تجزیه و تحلیل اطالعات

هاي مورد نظر در این براي تجزیه و تحلیل مؤلفه
مطالعه از روش تجزیه و تحلیل اطالعات تطبیقی بر 

مرحله 4که شامل » برودي. اف.جرج «س روشاسا
توصیف، تفسیر، همجواري و مقایسه بود، استفاده شد و 

و از .اده شدهاي مورد نظر با یکدیگر تطبیق دمؤلفه
.استگیري شدهها نتیجهآن

در تحقیقاتی از این دست، پژوهشگر فقط شرایط 
دهد و با استفاده از موجود و واقعى را گزارش مى
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پردازد و از مىهاى گوناگون به توصیف آنروش
سیف نراقی و نادرى، (کندنویسى مىها گزارشموقعیت

منظور تجزیههگران نیز بپژوهش،بر این اساس). 1378
اند تا آن چه هست را و تحلیل اطالعات تالش کرده

گونه دخالت در هدایت نظرى خاص یابدون هیچ
استنتاج، توصیف کنند و نتایج عینى از منابع مختلف و 

از نظر جرج برودي، روش تجزیه . مطالعه اسناد بگیرند
که داردچهار مرحلهو تحلیل اطالعات تطبیقى

مرحله 4مبناي این نیز در این پژوهش برپژوهشگران 
است به گردآوري اطالعات و آمده) 1(چنانکه در جدول

. اندها پرداختهگیري از یافتهنتیجه

روش تجزیه و تحلیل اطالعات تطبیقی). 1(جدول
مرحله .1

فتوصی
آمده دستمنابع مختلف و یا مطالعه اسناد بههاى تاریخى مورد تحقیق، بر اساس اطالعاتى که از به توصیف پدیده،در این مرحله

.شدپرداخته

مرحله .2
تفسیر

.استاند، وارسی شدهتوصیف آن پرداختهاطالعاتى که پژوهشگران در مرحله اول به،در این مرحله
، از دیدگاه دور تشریح عینى، واقعى و منظم خصوصیات آموزش از : هدف محققان از انجام روش پژوهشى ـ توصیفى عبارت بود از

مدرنستمدرن و پ.

مرحله .3
جواريهم

بندى و کنار هم قرار گرفت و چارچوبى فراهم آمد تا راه براى مرحله اند طبقهدر این مرحله، اطالعاتى که در مراحل قبلى بررسى شده
تواند میه بِرودى، در این مرحله، پژوهشگردبه عقی. هموار گردد،هاى پدیده تربیتى مورد تحقیقبعد، یعنى مقایسه تشابهات و تفاوت

.به فرضیه تحقیق خود دست یابد
مرحله .4

مقایسه
بود، دقیقاً با توجه به اجمالى مورد توجه قرار گرفتهصورت بهجواريویژه در مرحله هم، تحقیقی که در مراحل قبلى بهدر این مرحله

.پذیر شدفرضیه تحقیق در این مرحله امکانمقایسه قرار گرفت و رد یا قبولها مورد بررسى و جزئیات بر اساس تشابهات و تفاوت

نقش تحلیل در تحقیق حاضر قابل ،از منظر دیگر
است که با اینهدف پژوهشگران از تحلیل . بحث است

شده درك بیشتري آوريتجزیه و تحلیل اطالعات جمع
هاي تربیتی مدرنیسم و نسبت به نگرش دیدگاه

نیسم در روش تدریس و راهبردهاي مدرپست
یادگیري، هویت فراگیر در خودتنظیمی - یاددهی

یادگیري و روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام 
ها دست آورده، سپس امور ویژه آنآموزش از دور را به

.را کشف و تدوین نمایند

هاي پژوهشیافته
مقایسه تطبیقی سؤال اول

، مبنی پژوهشجهت پاسخگویی به سؤال اول 
مدرنیسم نسبت ستدیدگاه تربیتی مدرنیسم و پبراینکه

یادگیري در -به روش تدریس و راهبردهاي یاددهی
، کنند؟نظام آموزش از دور چه رویکردي را اتخاذ می

روش مقایسه تطبیقی جرج تحلیلی و به-روش سنديبه
در این . گیرددي مورد تجزیه و تحلیل قرار میوربِ

کننده عنوان منبع تعیینست ماهیت علم بهنخه،مجموع
شود و سپس رویکردهاي بررسی میفلسفه تدریس

ها و یادگیري مورد تأیید هر یک از دیدگاه- یاددهی
نقش معلم در آن رویکرد و همچنین نحوه تعامل 

مدرن ستفراگیر در نظام آموزش از دور مدرن و پ-معلم
از هاي حاصل یافتهباتوجه به . گیردمورد مقایسه قرار می

یادگیري در - یاددهیوتحلیل روش تدریس رویکردتجزیه
، مدرنیسمستمدرنیسم و پنظام آموزش از دور از دیدگاه 

.شودنیز ارائه می،)6(تا ) 2(جدول تطبیقی
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مدرنیسم ستهاي تربیتی مدرنیسم و پمقایسه تطبیقی وجوه مختلف دیدگاه).2(جدول
از دورآموزشدر نظام) کننده فلسفه تدریسنوان بخش تعیینعهیت علم بهما(یادگیري-یاددهینسبت به رویکردهاي

مدرنیسمستدیدگاه پدیدگاه مدرنیسم

ماهیت علم 
به عنوان 
منبع الهام 

بخش تعیین 
کننده فلسفه 

تدریس

ایی کلی از هاي علمی بازنمها نظریهبه باور مدرنیست. 1
) .هاي علمیبودن نظریهعام(عالم واقع هستند 

علمی فراهم معتقدند مشاهدات بنیان موثقی براي معرفت. 2
. کندمی
.شودمنتهی به معرفت علمی می،معتقدند اصل استقرا. 3
هاي ساده فردي از ایدهصورت بهمعتقدند دانشمندان. 4

هاي خود را ساخته و به ارزیابی یافتههایی پیچیدهخود،  ایده
مدرنیسم معتقد بنابراین، ).به روش آزمایشی(ند پردازمی

است محتواي دانش منحصراً از تجارب حسی دانشمندان 
هاي علمی از عینیت، بازنمایی شود و نتایج پژوهشاخذ می

.منطبق با واقعیت و جزمیت برخوردار است

1 .رسد براي دیگري چنیننظر میمدرن و آنچه از نظر فرد بدیهی بهستاز نظر پ
هاي فرد ها و تمایالت و گرایشزمینهبودن این امر وابسته به پیشنیست و بدیهی

) .4:  2000فیلیپس، (از این دیدگاه دید عقل نسبی استبنابراین، است،
هاي قبلی او  است بیند متأثر از معرفتگر میها معتقدند آنچه مشاهدهمدرنستپو .2
.بودن مشاهده استدیدگاه معتقد به نظریه باراینبنابراین، ).15: 2000فیلیپس، (
ها اصل استقراء و این که مدرنیسم چگونه اصل استقراء را توجیه مدرنستپو .3

شود را زیر سؤال کنند و چرا استدالل استقرایی منتهی به معرفت علمی میمی
) .15: 2000فیلیپس، (اندبرده

4 .ندان به آن تعلق دارد نقش مهمی در اي که دانشممدرن معتقد است جامعهستپ
بنابراین، .هاي کاربر عهده داردها و روشقبول یا برگزیدن مالكتعیین شواهد قابل

).همان(ت اجتماعی تحقیق علمی هستندها معتقد به ماهیآن

مدرنیسم ستمقایسه تطبیقی وجوه مختلف دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پ. )3(جدول
در نظام آموزش از دور) روش تدریس( یادگیري-یاددهینسبت به رویکردهاي 

مدرنیسمدیدگاه پستدیدگاه مدرنیسم

تدریس روش
در نظام 

آموزش از 
دور

مدرنیسم در روش .1
تدریس معتقد به انتقال 

اطالعاتی است که از 
عینیت منطبق با واقعیت 

حقیقت یا جزمیت 
برخوردار است که این 

نقش را به معلم 
.گذاردوامی

جاي گرایانه بهي علمی سبب تلقی نسبیهاشناختی بر تشکیل و ارزیابی نظریهرسمیت شناختن نفوذ جامعهبه.1
گرایی  را نسبت یادگیري ساخت- انداز رویکرد یاددهیاندیشه چشماندیشی نسبت به دانش علمی شده و این مطلق

این معرفت به . کندشود ارائه میماعی ساخته میهاي اجتفعال و در موقعیتصورت بهبه جهانی که در آن دانش
ها مدرنستتوان نتیجه گرفت که پمیبنابراین، .آوري شده و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارداقتضاي زمان جمع
هاي اجتماعی، در فعال و در موقعیتصورت بهشدن دانشظام آموزش از دور معتقد به ساختهدر روش تدریس ن

.گرایی  هستندد ساختنتیجه رویکر
کند و ریشه تولید دانش درگرایی  هر فرد واقعیت را بر اساس تجارب خودش تفسیر میمطابق نظریه ساخت. 2

ن منجر به روش تدریس به نام مدرستها در پدار یافتهتفسیر معنی. ها استتفسیر معنی دار یافتهمدرن پست
دارد و هیچ تفسیري باالتر از تفسیر دیگر یپایانبیتفسیرهايمتن تبر اساس این روش یک . شودشکنی میساخت
. نیست

. شنود استوگفتمان و گفت،تدریس همراه مکالمه، مدرنیسمستهاي تدریس مورد نظر در پاز دیگر روش. 3

مدرنیسم ستمقایسه تطبیقی وجوه مختلف دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پ.)4(جدول
در نظام آموزش از دور) نقش معلم( یادگیري-ي یاددهینسبت به رویکردها

مدرنیسمدیدگاه پستدیدگاه مدرنیسم

رویکرد 
-یاددهی

یادگیري در 
نظام آموزش 

از دور

هاي مورد انتظار در مدرنیسم یادگیري مبتنی بر رفتارگرایی از طریق تقویت پاسخ
ریف شده و لحاظ علمی تعگیرد از آن جهت که اهداف آموزشی بهصورت می

هیچ فراگیري حق تفسیر شخصی . استمشاهده سنجش و قابلتجربی قابللحاظبه
توان گفت طراحی آموزشی در نظام آموزش از دور عبارتی میبه.از مطالب را ندارد

گیرد که هدف اصلی این طراحی نشأت میمند و از نظریه سیستمیمدرن نظام
به یادگیري است که از سوي معلم به ایجاد شرایطی جهت انتقال مؤثر یک تجر

ازدور مدرن یادگیري که نظام آموزش-گیرد، لذا رویکرد یاددهیشاگرد صورت می
. حوري استم-کند، معلماتخاذ می

مدرن از آنجا که در نظام آموزش از دور پست
دهد، گفتمان است که تفکر فراگیران را شکل می

ش خود دهد تا آموزمعلم به فراگیران اجازه می
را از طریق بحث، گفتگو و مشارکت بررسی 

محوري مدرنیسم معلمستدر پ،در نتیجه. کند
.یابدمحوري تغییر میبه فراگیر
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مدرنیسم ستمقایسه تطبیقی وجوه مختلف دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پ).5(جدول
یادگیري در نظام آموزش از دور-نسبت به رویکردهاي یاددهی

مدرنیسمستدیدگاه پیسمدیدگاه مدرن

نقش معلم در 
نظام آموزش 

از دور

فرایند معلم است که،در نظام آموزش از دور مدرن
و میزان دسترسی کندیادگیري را هدایت می

،کند  در نتیجهفراگیران به اطالعات را کنترل می
.محوري است -سمت معلمگرایش این دیدگاه به

مدرن گفتمان است که تفکر فراگیران را دور پستاز آنجا که در نظام آموزش از
دهد تا آموزش خود را از طریق بحث، دهد، معلم به فراگیران اجازه میشکل می

محوري به مدرنیسم معلمستدر نتیجه در پ. دنگفتگو و مشارکت بررسی کن
معلم . کننده جریان یادگیري استیابد و نیز معلم تسهیلتغییر میمحوري- فراگیر

مدرن با نقادي نسبت به متنی که در اختیار ستدر نظام آموزش از دور پ
فکري خود را در ساختارشکنی از فرهنگ و فراگیران است، نقش روشن
.نمایدمیکند ایفا اجتماعی که در آن زندگی می

مدرنیسم ستوجوه مختلف دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پ). 6(جدول
در نظام آموزش از دور) نحوه تعامل( یادگیري-نسبت به رویکردهاي یاددهی

مدرنیسمستدیدگاه پدیدگاه مدرنیسم

نقش معلم در 
نظام آموزش 

از دور

هاي آموزشی مشیهاي آموزشی مدرن خطدر ساختار متمرکز نظام
توسط مؤسسه آموزش از دور متمرکز در آموزش و پرورش یا 

در .شودارائه میشدهشکل هدایتآموزش عالی تدوین شده و به
هاي تدریس ، مدرسان مجري تصمیمات و روشاین میان

ها رسیدن به اثربخشی از طریق ناپذیر هستند که وظیفه آنتغییر
).نقش متعهدانه(ی به اهداف در امر تدریس استیابمیزان دست

مدرن معلمان ستهاي آموزشی پدلیل ساختار غیرمتمرکز نظامبه
ریزي که اقدام به تغییرات غیررسمی و برنامهاین اختیار را دارند 

.  نشده کنند

نحوه ارتباط 
و تعامل میان 
معلم و فراگیر 
در آموزش از 

دور

هاي مدرنیسم فردگرایی و اصالتبه این علت که یکی از ویژگی
سمت هاي آموزشی مدرن بهمع است، نظامداشتن منافع فرد بر ج

، در نتیجه) 2005دال، (رودفردگرایی و جداسازي فرد از جمع می
شود از وزش انفرادي هدایت میسمت آمنظام آموزش از دور به

رو در محیط آموزشی مدرن رغبتی به مشارکت و همکاري با این
. دیگران در حل مسائل اجتماعی و یادگیري گروهی وجود ندارد

گیري مدرن رابطه و گفتگو را بنیاد شکلستاز آنجا که معلمان پ
هدف این یادگیري ساخت و تعمق ،دانندو حقیقت میدانش

. دانش با تمرکز بر یادگیري مشارکتی بین فراگیران است
یه مدرن با تکستارتباطات و تعامالت در نظام آموزش از دور پ

بینی جانبه و غیرقابل پیشبر فناوري اطالعات پیچیده چند
.شودمی

، گویی به سؤال دوم پژوهشجهت پاسخ*
مدرنیسم نسبت به ستدیدگاه مدرنیسم و پبنیبراینکهم

دور چه هویت فراگیر در خودتنظیمی نظام آموزش از 
تحلیلی و -کند؟ به روش سنديرویکردي را اتخاذ می

دي مورد تجزیه و وتطبیقی جرج بر-به روش مقایسه
ابتدا وجوه افتراق ،در این مجموعه. گیردتحلیل قرار می

تنظیمی، هویت فراگیراد هدف خوددو دیدگاه در اَبع

تنظیمیخودتنظیم و نقش تعامل در ارتقايخود
با . گیردفراگیران از دور مورد تطبیق و مقایسه قرار می

هاي حاصل از تجزیه و تحلیل هتوجه به یافت
تنظیمی فراگیر در نظام آموزش از دور از دیدگاه خود

اق، جدول منظور بیان وجوه افتربهمدرن پستمدرن و
.شودنیز ارائه می) 7(تطبیقی
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هاي تربیتی مدرنیسم و مقایسه تطبیقی وجوه مختلف دیدگاه).7(جدول

دورمدرنیسم نسبت به هویت فراگیر در خودتنظیمی یادگیري در نظام آموزش ازستپ
یسمست مدرندیدگاه پیسمدیدگاه مدرن

خودتنظیمی در 
نظام آموزش از 

دور

لحاظ بهیمی فراگیر پاسخی است کهخودتنظ.1
هاي کنندهشناختی به محرکات و تقویتروش

. شودبیرونی مربوط می
مدرنیسم بر اهمیت الگوگیري از معلم براي . 2

افزایش خودتنظیمی و خودنظارتی یادگیرندگان 
.کندتأکید می

ی هاي خود را درباره شایستگفراگیران خودتنظیم نظریه،از این دیدگاه.1
نش خود را بر اساس اصول سازند و داتکالیف و راهبردهاي تحصیلی می

. کنندعنوان نتیجه تعامل اجتماعی سازماندهی میمشترك به
هاي مدرن با تأکید بر ساخت دانش در موقعیتگر پستمعلم تسهیل.2

.کندخودکارآمدي و خودتنظیمی تشویق میاجتماعی فراگیران را به

ود هویت فراگیر خ
تنظیم در نظام 
آموزش از دور

مدرنیسم با اعتقاد به معرفت عینی قوانین عام .1
و همگانی هویت فراگیر را بر اساس مطلق
د و بر پایه نهایی که جنبه کنترلی دارفرضپیش

.نمایدگرایی و رفتار آشکار است تعیین میعینیت
فراگیر در نظام آموزش از دور مدرن فرد منفعلی .2

کننده امر تدریس از آنجا که معلم هدایتاست و 
دارند ساختهفراگیران از دور هویتی از پیش.است

در نظر گرفته شانها و نیازها و تمایالتکه تفاوت
.شودنمی

1.مدرن با اعتقاد به اینکه هر کس جهان و اشیاء پیرامون خود را ستپ
است هر نگرشی کند، معتقدمیاي متفاوت دركبه دیگري به گونهنسبت 

طرز شگرفی یادگیري را بیشتر ساخته و رسند بهکه یادگیرندگان به آن می
فراگیر هویتتواناساساً نمی. دهدافزایش میتوانایی خودتنظیمی را

.نمودهایی که جنبه کنترلی دارد تعیین فرضخودتنظیم را بر اساس پیش
2.عنصر یا عضوي از یک مدرن فعال،ستفراگیر در نظام آموزش از دور پ

کالس است که در کنار سایر عناصر به همراه تعامالت سازنده دانش به 
.پردازدتولید دانش می

تأثیر تعامالت در 
ارتقاي خود 

تنظیمی فراگیران 
در نظام آموزش از 

دور

.شودباعث رشد خودتنظیمی افراد می،تعامالت. 1
دور با این تفاوت که تعامالت در نظام آموزش از

. استفراگیر - و از نوع تعامل معلممدرن محدود 
اند هاي اطالعات از این دیدگاه با ارزشفناوري. 2

ت در و فرصتی را براي ارزشیابی تمرین و نظار
عنوان آورد و بهمیوجود نظام آموزش از دور به

جهت هاي ارتباطی تنها نیاز فراگیران را بهواسطه
و کمبود وقت هاي مکانی و زمانیمحدودیت
و نه اینکه راهی ) 1388سجادي، (نماید فراهم می

.براي برقراري گسترده ارتباطات باشد
از جمع نظام آموزش مدرنیسم با جداسازي فرد. 3

سمت آموزش فردي و انزوا پیش برده  از دور را به
تنظیمی تحت کنترل معلم و در نتیجه مفهوم خود

علت راگیران بهگیرد و فدر سطح پایینی قرار می
نداشتن تماس با افراد، نداشتن تالش اجتماعی، 

گروهی دچار هاي اجتماعی بینکمبود پاداش
. شوندمشکل می

مدرنیسم با اعتقاد به ترویج فرهنگ مسلط و . 4
غالب قصد دارد تا تمام فراگیران را با یک فرهنگ 

.مسلط و غالب آشنا کند

شود اما یمی فراگیران از دور میتعامالت باعث ارتقاي سطح خودتنظ.1
هاي ارتباطی پیچیده واسطه فناوري اطالعات شبکهتعامالت به تعبیر دال به

این تعامالت باعث تسهیل یادگیري عمیق و افزایش خود . دارندچندجانبه 
دولی، لیندر، دولی، (شودتنظیمی فراگیران در نظام آموزش از دور می

شود تا فراگیران توانایی خود را به اده میبه همه اجازه گفتگو د) .2005
.رسندگري میخود هدایتن نحو نشان دهند و از این راه بهبهتری

ها هاي روي خط با نظریهفراگیران از طریق تعامالت و شرکت در بحث. 2
مدرن گوناگونی فرهنگی ستشوند، زیرا پتري آشنا میهاي متنوعو فرهنگ

.دهدرار میفراگیران را مورد توجه ق

، مبنی جهت پاسخگویی به سؤال سوم پژوهش*
مدرنیسم چه نگرشی در ستدیدگاه مدرنیسم و پبراینکه

ران در نظاممورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگی

حلیلی مورد ت- به روش سنديآموزش از دور دارند؟
روش مقایسه تطبیقی جرج تحلیل قرار گرفت و به

.گیردحلیل قرار میرودي مورد تجزیه و تبِ
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هاي تربیتی مدرنیسم و مقایسه تطبیقی وجوه افتراق دیدگاه).8(جدول
در نظام آموزش از دور) لحاظ هدف ارزشیابیبه( مدرنیسم نسبت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلیستپ

مدرنیسمستدیدگاه پدیدگاه مدرنیسم

هدف از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

سوياف رو بهجهت اهدت تحصیلی بهارزشیابی پیشرف. 1
شده در آن مبناي قضاوت در پیشرفت و ترقی دارد و نمرات اخذ

.استمورد فراگیران، نظام آموزشی و معلم 

سوي پیشرفت و ترقی ندارد، جهت اهداف رو بهارزشیابی پیشرفت به. 1
گیري موفقیت تعریف مدرن مالکی براي اندازهستو در کالس پ

گیري پیشرفت خود ره یا نتایجی که یادگیرندگان براي اندازهنم. شودنمی
بر این اساس نتیجه ارزشیابی در گرفتن . به آن مراجعه کنند وجود ندارد

.بازخوردهاي شخصی به امکان تصویري از وضعیت خود اهمیت دارد
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی متمرکز بر محصول یادگیري و در . 2

بنابراین، .گیردتمام درس صورت میانتهاي دوره بعد از ا
ر نظام آموزش از دور مدرن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د

.محور است-محصول

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی متمرکز بر فرایند یادگیري است، و در .2
بنابراین پیشرفت تحصیلی در نظام . گیردجریان یادگیري صورت می

ستمحور ا- مدرن فرایندستآموزش از دور پ.
تحصیلی در توان کارکرد ارزشیابی پیشرفتبر این اساس می. 3

ونظام آموزشی از دور مدرن را ایجاد تعیین سطح، تعیین ویژگی
.هاي اجتماعی دانستهاي طبقاتی و تشدید نابرابريتفاوت

مدرنیسم ستهاي تربیتی مدرنیسم و پمقایسه تطبیقی وجوه افتراق دیدگاه).9(جدول
سبت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام آموزش از دورن

مدرنیسمستدیدگاه پدیدگاه مدرنیسم

هت
ه ج
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 تح
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مدرن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه.1
هاي ارزشیابی كجهت تعیین اهداف و مالبه

را ، چشده استپیش تعیینامري محدود و از
ها ها و ارزشاه اهداف مالكکه از این دیدگ

با تعیین مدرنیسم،بنابراین. اندشمولجهان
سازي و هاي همگن در پی یکدستمالك

.همانندسازي یادگیرندگان است

تواند به جهت تعیین اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نمیمدرن پستاز دیدگاه. 1
شده باشد، چرا که از این دیدگاه ز پیش تعیینهاي ارزشیابی امري محدود و او مالك

در ارزشیابی ،بر این اساس. شمول نیستندناپذیر و جهانها توجیهها و ارزشمالك
پیشرفت تحصیلی امکان تعیین مالك از قبل وجود ندارد و تعیین مالك ارزشیابی باید

ابی هاي ناهمگن براي ارزشیمالك(شخصی و قراردادي مشخص گردد صورت به
).پیشرفت تحصیلی

2 .ها معتقد به درك و فهم چندگانه یا تفاسیر متفاوت از مدرنستاز آن جهت که پ
معیارهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر مالحظات ،معانی یا مطالب هستند

ن یا یکسان نبود،بنابراین. متنوع فراوانمعیارهاي چندگانه و . شناسی نیستمعرفت
مدرن پستهاي آموزش از دوردرسی نظامهاي فردي، در برنامهتفاوتکردن برجسته

.وجود دارد

ان 
میز

ت 
جه

 به 
لی

صی
 تح

فت
شر

ی پی
شیاب

ارز
الك

ن م
تعیی

در 
ان 

گیر
فرا

ت 
ارک

مش
ها

جهت میزان دلیل اینکه فراگیران بهبه. 2
هاي ارزشیابی مشارکت در تعیین مالك

محدودیت دارند اوالً پیشرفت تحصیلی در 
محور و مبتنی بر نظام حیطی معلمم

ثانیاً ارزشیابی . شودیگذاري ارزشیابی منمره
.شوداجتماعی محسوب میامري غیر

هاي ارزشیابی جهت میزان مشارکت در تعیین مالكدلیل اینکه فراگیران بهبه. 3
محور منجر به ی پیشرفت تحصیلی در محیطی فراگیرمحدودیت ندارند، ارزشیاب

.شودزیابی و ارزشیابی مشورتی میگسترش خودار
، استچون دانش محصول گفتمان متعامل زبان فراگیران در نظام آموزش از دور . 4

با یکدیگر یادگیرندگان ابتدا با تفکر بر روي مطالب درسی سپس تبادل افکارشان 
آورند که مربیان از دور بازخورد مناسبی در رابطه دست میدرك عمیقی از مطالب به

آورند، دست میدرك فراگیران از محتواي درس با استفاده از این گفتمان و تعامل بهبا 
.شودبنابراین ارزشیابی بر محور گفتمان امري اجتماعی محسوب می



1393،89سال اول، شماره دوم، زمستانفصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت       
مدرنیسم ستهاي تربیتی مدرنیسم و پمقایسه تطبیقی وجوه افتراق دیدگاه).10(جدول

در نظام آموزش از دور) ت زمان و شیوه اجراجهبه( ت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلینسب
مدرنیسمستدیدگاه پدیدگاه مدرنیسم

ارزشیابی پیشرفت 
جهت تحصیلی به

زمان  و شیوه اجرا

از آن جهت که تعریف ارزشیابی از دیدگاه 
شناسی تأثیر مالحظات معرفتمدرنیسم تحت

تحصیلی در نظام آن قرار دارد، پیشرفت
هاي عینی ارزشیابی روشآموزش از دور به 

.شودمی

. اي مربوط به دانش و معرفت استارزشیابی پیشرفت تحصیلی مقوله
شود، از آنجا که در این دیدگاه دانش و معرفت امري تولیدي محسوب می

براي ارزشیابی از دانش فراگیران نه به عینیت بلکه بیشتر به ذهنیت نیاز 
.است

گیريبحث و نتیجه
ش از دور مبتنی بر فناوري اطالعات که نظام آموز

هاي آموزشی متناسب براي تمامی منظور ایجاد فرصتبه
هاي زمانی و مکانی است، محدودیتوجود آمدهافراد به

را از بین برده و امکان یادگیري در هر زمان و مکان را 
از آنجا که هر مکتبی ناظر بر . استوجود آوردهبه

گیري فلسفی ابراین جهتخصوصی است، بناهداف به
شناسی آن روشکنندهنظام آموزش از دور عامل تعیین

توان هاي مستقیم آن را مینظام آموزشی است و داللت
در این پژوهش، . هاي آموزشی مشاهده نموددر فعالیت

کننده این است در رابطه با فرضیه اول، نتایج حاصل بیان
مدرنیسم و گیري فلسفی دو دیدگاه تربیتی که جهت

ها شناسی آنگیري معرفتویژه جهتمدرنیسم، بهپست
کننده ایجاد ها عامل تعیینبا هم تفاوت دارند و این تفاوت

شود که باعث ها محسوب میشناسی آنتفاوت در روش
از یادگیري - یاددهیتفاوت در روش تدریس و رویکردهاي

هاي یدگاهنظر نقش معلم، نحوه ارتباط و تعامالت اجتماعی، د
مدرنیسم در نظام آموزش از دور پستمدرنیسم و

بر این اساس، فرض اول پژوهش تأیید شده . گرددمی
آمده از فرضیه اول با نتایج دستنتایج به. است

، درمیانی )1380(یق آهنچیانآمده از تحقدستبه
مبتنی بر ) 2010(و پیتروي) 1388(، شکاري)1388(

ري مدرن بر وجود و استفاده از شناسان یادگیتأکید روان
قوانین کلی یادگیري براي افراد، در مقابل جانبداري 

مدرن از نظریه ساخت دانش شناسان پستروان

صورت گروهی توسط خود یادگیرندگان در جریان به
. تدریس، همسو است

آمده نشان  دستدر رابطه با فرض دوم؛ نتایج به
میت بودن روابط در اهوجود اعتقاد به کمدهد کهمی

شناسی این متأثر از شکل معرفت(شناسی مدرنیسم انسان
در تقابل با  تأکید بر اهمیت ارتباطات و ) دیدگاه

متأثر از تأکید (مدرنیسمشناسی پستتعامالت انسان
شناسی این دیدگاه بر موقتی بودن دانش و نفوذ معرفت
) علمیهاي شناختی بر تشکیل و ارزیابی نظریهجامعه

ها موجب ظهور تفاوت در ماهیت این تفاوت.قراردارد
خودتنظیمی فراگیران از دیدگاه مدرنیسم و 

در نظام . شودمدرنیسم در نظام آموزش از دور میپست
آموزش از دور مدرن از آن جهت که فراگیران از دور 

کنند هاي اساسی را در آموزش و یادگیري ایفا نمینقش
ا اصوالً معلمان از دور در اختیار هاي اصلی رو نقش

توان پیروي از تعلیم و تربیت اجتماعی و دارند، نمی
مهارتی مبتنی بر خودنظارتی را از فراگیران انتظار داشت 

شاگرد، - و در تعامالت دو جانبه و عقالنی معلم
فراگیران قادر به مشارکت و ایجاد تغییرات در مفاهیم و 

هویت فراگیران از دور بنابراین،. عقایدشان نیستند
توان بر اساس مدرن، در مقوله خودتنظیمی را می

هایی که غالباً جنبه کنترلی دارد و در عین فرضپیش
اما . حال بر پایه عینیت و رفتار آشکار است، تعیین نمود

مدرن، فراگیران دانش را در نظام آموزش از دور پست
اجتماعی عنوان نتیجه تعاملبر اساس اصول مشترك به
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کنند و از این طریق به خودکارآمدي سازماندهی می
مدرن در ستهویت فراگیران از دور پبنابراین، .رسندمی

حور گفتمان و تعامل امري مقوله خودتنظیمی بر م
دور از هرگونه بین و بهپیشاجتماعی و یک رویکرد غیر

استکنترل 
از آنجا که هیچ ،در رابطه بافرض دوم پژوهش

است، لذا امکان قیقی در این زمینه وجود نداشتهتح
هاي دیگر مقایسه نتیجه سؤال دوم پژوهش با پژوهش

.وجود ندارد
نتایج حاصل،همچنین در رابطه با فرض سوم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در است کهکننده این بیان
شناسیتأثیر ارزشنظام آموزش از دور مدرن تحت

شناسی و معرفت) شمولهاي مطلق و جهانارزش(
از طرفی . قرار داردآن )شمولمعرفت مطلق و جهان(

حصیلی در نظام آموزش از دور ارزشیابی پیشرفت ت
ناپذیري و جهان توجیه(شناسیمدرن متأثر از ارزشپست

بودن و موقتی(شناسی و معرفت) هاشمول نبودن ارزش
ن ای. استدیدگاه این )شمول نبودن معرفت علمیجهان

ها باعث تفاوت در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تفاوت
مدرنیسم در نظام ستهاي تربیتی مدرنیسم و پدیدگاه

از منظر مدرنیسم اشکال . شودمیآموزش از دور 
نحوي هاند، ببندي شدهبندي و طبقهاساساً رتبهمعرفت

توان هم را میاساسی و م،هاي بنیادینکه معرفت
مراتب دانست و در سلسله)و غیرهریاضیات، علوم (علم

ها بسته بهانسان.دارندعلوم، این دسته ارجحیت باالیی 
شأن و منزلت خاصی اشتغال در هر یک از علوم فوق 

توان کارکرد ارزشیابی پیشرفتمی،بنابراین. دارند
ز دور مدرن را ایجاد، تعیین تحصیلی در نظام آموزش ا

هاي تفاوتایجاد ر ازنمود و متأثتعیین ویژگیوسطح
.دانستهاي اجتماعی تی و تشدید نابرابريطبقا
و شمولمدرنیسم به عدم امکان تدارك جهانستپ

دارد و همچنین به خصیصه غایی دانش و معرفت تأکید
در مورد امور مختلف تأکیدها بودن داورياقتضایی

دانش توسط فرد و ذهن او د، لذا به ساخت ورزمی
ها را امري متغیر، ارزش،مدرنپست.دتوجه دار

شده و متأثر از اقتضائات ناشی از روابط قدرت ساخته
هاي فردي و طبقاتی در این راستا، ایجاد تفاوت. داندمی

اساساً فراگیران . معنا استبر اساس پدیده ارزشیابی، بی
شده اساس اهداف و غایات از پیش تعیینتوان بر را نمی

ت آمده از فرضیه سوم با نتایج نتایج بدس.ارزشیابی نمود
) 1388(، شکاري)1380(آمده از تحقیق آهنچیاندستبه

رابطه با ارزشیابی دهد کهو نشان میاستهمسو 
هاي همگن در تحصیلی، مدرنیسم با تعیین مالكپیشرفت

سازي و همانندسازي و همچنین تعیین پی یکدست
. استهاي طبقاتیسطح، تعیین ویژگی و تفاوت

مدرن ستکه در نظام آموزش از دور پصورتیدر
شد و نتی ارزشیابی و سنجش منسوخ خواهدهاي سروش

کیفیت و پژوهش جایگزین آن خواهد ،تمرکز به گفتگو
جهت صورت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بهدر این. شد

یارها امري محدود و از پیش اهداف و مالك و مع
.نیستشده تعیین

توان نظام آموزش از دور متکی کلی، میدر نگاهی 
، ساخته و پرداختهاي منسجمبر اصول مدرن را شبکه

شده، پیش تعیینشده براي انتقال محتواي آموزشی از 
،سازي اجتماعنوعی در خدمت یکدستآفرین و بهوفاق

حداقل امکانات ،این نوع از نظام آموزشی. معرفی نمود
آموزشی را و آموزگار دورهتعاملی فراگیران با یکدیگر 

بینی نموده و در جریان آموزش، بیش از هرچیز به پیش
. هاي ارزشیابی استانداردشده، تکیه داردمتون و شیوه
که نظام آموزش از دور متکی بر استاین درحالی

مدرن سعی دارد با ایجاد محیطی مناسبستدیدگاه پ،
دیگر، آموزگار و زمینه تعامل هرچه بیشتر فراگیران با یک

هاي بینی فعالیتمنابع آموزشی را فراهم آورده و با پیش
گو و ویادگیري مبتنی بر پژوهش، بحث و گفت

هاي دموکراتیک مسئله، ضمن تقویت مهارتحل
عنوان افراد مجزا و داراي ها را بهفراگیران، آن
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فرد، اما متوجه به مسایل اجتماعی هاي منحصربهقابلیت

. ا آن، تربیت کندو درگیر ب
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