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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی مبانی فلسفی آموزش باز و از دور است. تحقیق از نوع توصیفی و به روش بررسی اسنادی، کتابخانه ای و 
دیجیتالی در حوزه و مبانی آموزش از دور انجام شده است. برای پاسخ به سوال های تحقیق شامل آموزش باز و از دور از چه مبانی فلسفی و 
تربیتی برخوردار است و عناصر اصلی و چهارگانه )یادگیرنده از دور، سازمان یاددهنده از دور، محتوی یادگیری از دور و محیط آموزش و یادگیری 
از دور( از چه کارکردهای هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی فلسفی برخوردار می باشند، از طریق فیش برداری، جمع آوری اطالعات 
صورت گرفت و یافته ها با استفاده از روش تفسیری تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج  نشان داد که مبانی فلسفی آموزش از دور 
با توجه به فلسفه پراگماتیسم و فلسفه تربیتی ساخت گرایی با ابعاد )هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی(، کارکردهای مشخصی در 

عناصر چهارگانه یادگیرنده از دور، سازمان یاددهنده از دور، محتوی آموزش از دور ودر نهایت با محیط یادگیری و آموزش از دور دارد.
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Abstract

The aim of this study was to assess the philosophical principles of open and distant learning. 
This descriptive study was done by assessing digital and library resources on the principles of 
distant learning. In order to understand the philosophical and educational principles of open 

and distant learning and to determine the epistemological, ontological, and axiological functions of its 
four main elements (distant learner, distant educational organization, distant educational content, and 
distant educational inviron ment), collected data were analyzed using analytical and interpretational 
methods. The results showed that pragmatism and constructivism have specific functions in the four 
mentioned elements of distant learning with respect to epistemological, ontological, and axiological 
aspects. 
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مقدمه
رویکرد آموزش از دور به پیروی از مفهوم نظام، از نظم پذیری 
تفکر بر روی یک موضوع یا پدیده خاص آموزشی حکایت می کند 
که همبستگی بین اصول و عینیات و واقعیات آن پدیده را با همان 
به  آموزشی  زیرساخت های علمی و نظری نظام مرسوم و سنتی 
تصویر می کشاند. هر نظام یا سیستمی در ابتدا با تکیه به نظریات 
علمی، الگو و مدل هایی را برای عملکرد وظایف مشخص می کند. 
مشاهده  با  که  می شوند  ساخته  نظریه پردازانی  توسط  الگوها  این 
دنیای اطراف و تحقیق برای نظم بخشیدن به حیطه های تجربی 
که اغلب موجب گمراهی ما می شوند ما را در حل مسایلی که ذاتا 
پیچیده می باشند یاری می دهند ]1[. آنها با مطالعه مبانی نظری و 
فلسفی به دنبال کشف رازها و یافتنی های حیات پدیده موردنظر 
ما  اعمال  تکیه گاه  برای  الگویی  و  می کنند  جستجو  »بایدها«را 

می سازند ]2[.
دوران خالصه  در سه  را  بشر  زندگی  رازهای هستی،  کشف 

نموده است:
دوران قبل از مدرن )از قرن ششم تا سده های میانه( که بر . 1

دوگانه گرایی ایده الیسم و عقل گرایی تکیه دارد. در این دوران 
ایمان، عقل، عبادت و تفکر نقش اساسی در شناخت هستی 

ایفا می کردند.
که . 2 نوزدهم(  قرن  پایان  تا  رنسانس  )از  مدرن  دوران 

و  علمی  روش شناسی  منطقی،  اثبات گرایی  تجربه گرایی، 
حقایق عینی، سرلوحه فعالیت های هستی شناسی و شناخت 
و معرفت قرار داشتند. در این دوران دانش علمی و حرفه ای 

منبع مشروع فهم جهان شناخته شد.
یا دوران سازنده گرایی که پدیده نوین قرن . 3 دوران پسا مدرن 

این  است.  نموده  کشف  جایگزین  را  خلق  و  شناخته  بیستم 
دیدگاه ادعای تولید دانش در مقابل اعتبار دانش را تاکید نموده 

و مشارکت انسان را در ساخت دانش برجسته می نماید ]3[.
اعمال انسان ها در نتیجه تفکر و شناخت تجربی و علمی آنها از 
محیط و طبیعت برای زندگی کردن شکل می گیرد. انسان آموخته 
است که با روش منظم سازمانیافته از اطالعات محیطی بهره مند 
شود و با اتکا به علوم برای آینده نقشه و برنامه مناسبی را پیش 
بینی نماید. هر برنامه علمی به دنبال پاسخ گویی به پرسش های 
دانش  است.  عینی  محسوسات  خصوص  در  انسان  کنجکاوانه 
علمی منعکس کننده واقعیت عینی است، اما همه کنجکاوی های 
بشر در عینیات بیرونی خالصه نمی گردد. انسان برای رسیدن به 

اندیشیدن  و  تفکر  به  ناگزیر  خویش  انتزاعی  و  عینی  سوال های 
است تا تمامی نیروی معنوی خویش را صرف رفع کنجکاوی های 
خویش نماید. تبیین علوم عینی نیز باالجبار با دیدگاه و طرز تفکر 
اندیشمندان همراه می باشد. بنابراین علم ناگزیر از اتکاء به فلسفه 

می باشد.
دنبال  به  آموزشی  نوین  رویکرد  به عنوان  نیز  دور  از  آموزش 
تغییر همه جانبه در رفتارهای دانشی، مهارتی و نگرشی و فرایند 
تفکر یادگیرنده ها است ]4[. این رویکرد چند تخصصی است که 
اجتماعی، مدیریت دانش،  بر فلسفه، آموزش، روان شناسی، علوم 
اطالعات و ارتباطات، تئوری سیستم ها و فناوری الکترونیکی متکی 
می باشد ]5[. آموزش از دور در ابتدای شکل گیری از اصول و قواعد 
آموزشی جداگانه ای پیروی نمی کرد و فقط در شیوه ارائه آموزش با 
رویکرد قدیمی و سنتی آموزش متفاوت بود. بنابراین از مبانی نظری 
ادامه مسیر و استفاده  اما در  نظام آموزش سنتی پیروی می کرد. 
بیشتر از امکانات الکترونیکی و در ترکیب با فناوری اطالعات و 
ارتباطات، نتوانست اقتدار قوانین علوم تربیتی را در این حوزه حفظ 
نماید، بنابراین نیازمند تکیه گاه فلسفی است تا فعالیت های تربیتی 
و آموزشی خود را هدفمند سازد و کیفیت فعالیت های یادگیری را 
تضمین کند. نظریه های حاکم بر نظام آموزش سنتی پاسخ گوی 
تغییرات نوین در آموزش از دور نبوده و این نقیصه عاملی است تا 
در اکثر مواقع فناوران تکنولوژی، متولی این رویکرد باشند. ابهامی 
که در این مسیر رخ داد مشخص نمی کرد فناوری بر آموزش سوار 
است و بر آن غلبه دارد و آموزش باید از مبانی فکری و فلسفی 
فناوری پیروی نماید یا فناوری درون آموزش قرار دارد و ابزاری 
برای ارائه بهتر آموزش می باشد و آموزش از قوانین علوم تربیتی 
بهره مند می گردد. به نظر می رسید به دلیل نبود تکیه گاه فلسفی 
منسجم و نظریه های علمی متناسب با آموزش از دور و به خصوص 
آموزش الکترونیکی و برخط، فناوری بر آموزش و یادگیری از دور 
غلبه نمود. در وضعیت مطلوب، الزم است که فناوری نقش کمکی 
و تسهیل کننده را در یادگیری ایفا کند ]6[. این نقیصه حکایت از 
عدم اتکاء فلسفی و نظریه های علمی مشخص در آموزش از دور 
می کند. به عبارتی در زمانی که فرایند آموزش مکاتبه ای شروعی 
برای حذف زمان و مکان در آموزش بود، هیچ گاه این اندیشه بر 
آن حاکم نبود که سرعت تغییرات فناوری تا آن جا پیش می رود 
از آموزش ربوده و آن را در تصاحب خود در  که گوی سبقت را 
می آورد. اگر در آن زمان متولیان و مبتکران آموزش از دور اندیشه 
و سودای تدوین اصول فلسفی و نظریه های علمی مشخصی برای 
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این رویکرد در سر داشتند، شاید فناوری تا حد تسلط بر آموزش 
پیش نمی رفت. Yeaman و Januszewski نیز این ادعا را 
تایید می کند که آموزش از دور حدود یک قرن است که در سرتاسر 
بعضی کشورها  در  اواخر سال های 1800  از  و  دارد  وجود  جهان 
)آمریکا( کاربرد عملی داشته است، اما ادبیات علمی آن به آنچه در 
این محدوده اتفاق می افتد کار نداشته و به تعریف آموزش از دور 
بسنده کرده است ]7[. در آن دوران تالش ها، بیشتر برای یافتن 
راه حل های عملی در آموزش از دور بوده است و نظریه های مطرح 
گردیده نیز کل نگر و در قالب ارائه تعریف و توجیه کاربرد فناوری 
تئوری ها تماما  این  بودند.  این نوع آموزش  در آموزش و مزایای 
در چگونگی سازماندهی و کارکرد آموزش از دور خالصه می شدند 
و در پی اثبات عدم تفاوت در بهره دهی در مقایسه با نظام سنتی 
بودند. پژوهش ها نیز در این حوزه عموما تفاوت این نوع رویکرد را 
بارویکرد سنتی مورد توجه قرار می دادند. تئوری های ارائه شده در 
این رویکرد اصل را یادگیرنده محوری قرار می دادند و به ساختار 
یاددهی، یادگیری بیش از فرایند و چگونگی تعامالت درونی توجه 
می کردند. این نقیصه تا مدت ها بر این رویکرد آموزشی حاکم بود. 
در این میان فلسفه عمل گرایی )پراگماتیسم( نیز علی رغم آن که 
اما  داشت  دور  از  آموزش  در  را  جایگاه  و  کاربرد  بیشترین  عمال 
آن  در  نبود.  برخوردار  رویکرد  این  در  منسجمی  نظری  پایگاه  از 
رشد  همپای  مدرنیسم  دوران  ساختارگرایی  تربیتی  فلسفه  زمان، 
)پراگماتیسم(  فلسفه عمل گرایی  از  پیروی  به  و  آموزشی  فناوری 
به محیط های آموزشی رخنه کرده بود و اصول چهارگانه یادگیری 
اصول  این  بود.  نموده  مطرح  دور  از  آموزش  در  را  ساخت گرایی 

عبارت بودند از:
ارتباط معرفت و دانش جدید با ساختارهای شناختی قبلی.. 1
قابلیت درونی سازی و برونی سازی ساختارهای فکری.. 2
خالق بودن فرایند یادگیری و عدم مکانیکی  بودن یادگیری . 3

به قصد جمع و انباشت اطالعات و علم و معرفت در ذهن.
معنادار بودن یادگیری از طریق کنش متقابل و حل مسائل . 4

شناختی ]8[.
و  زمان  حذف  و  آموزش  در  فناوری  کاربرد  با  اصول  این 
یاددهنده  نقش های  و  داشته  هم خوانی  سنتی  آموزش  از  مکان 
است  توانسته  اوج خود  در  فناوری  تغییر می دهد.  را  یادگیرنده  و 
الکترونیکی  یادگیری  و  ایجاد  آموزشی  تئوری های  در  چرخشی 
)وب محور، کامپیوتر محور، کالس های مجازی( را فراتر از آموزش 
الکترونیکی مطرح و دانش و مهارت را منتقل سازد ]4[. فناوری 

توانسته است یادگیری را در هر لحظه، هر مکان و از هر محیطی 
کند.  نزدیک  یادگیری  عمل  به  را  آموزش  تئوری های  و  حمایت 
و    Peteres، Kegan، Gerreson مانند  ساختارگرایانی 
Anderson محوریت نظریات خود را در مورد آموزش از دور 
با  مکان  و  زمان  دلیل حذف  به  یادگیرنده  استقالل  و  ساختار  بر 
واسطه فناوری قرار داده بودند. فناوری طبق تحقیقات Means  و 
Olson قادر است یادگیرنده را از حالت انفعالی خارج ساخته و او 
را درگیر در یادگیری نماید ]9[. معلمان را از پخش کننده اطالعات 

به بیان کننده و ارائه دهنده خطوط برنامه درسی تبدیل کند.
 Gerreson اعتقاد دارد که تئوری های آموزش از دور از دهه 
1960 از ساختار به سمت کاربرد کشیده شد ]7[ و فرایندگراهایی 
مانند Holmberg و Moore در نظریات علمی خود عالوه بر 
استقالل یادگیرنده به فرایند و چگونگی تعامل نیز توجه نمودند. 
آمریکایی  مرکز  همایش  برگزاری  و  علمی  مجله  اولین  انتشار 
آموزش از دور توسط Moore در سال 1987، نظریه پردازی را 
آموزش  ساختارگرا   Peteres کرد.  دور  از  آموزش  گفتمان  وارد 
پیامد جامعه فراصنعتی در نظر گرفت و نظریه صنعتی  را  از دور 
کردن آموزش را مطرح و عمال در گسترش نظریه های ساختاری 
اعتقاد  وی   .]10[ نمود  ایفا  عمده ای  سهم  دور  از  آموزش  برای 
داشت که آموزش از دور )مانند آموزش در دانشگاه  باز انگلستان( 
شدن،  مکانیزه  کار،  تقسیم  ویژگی های  از  و  دارد  صنعتی  فرایند 
استاندارد سازی  نهایت  در  و  تمرکزگرایی  و  مرکزیت  انبوه،  تولید 
فقدان  حضوری،  آموزش  عدم  بر  ویژگی ها  این  است.  برخوردار 
چشم در آموزش به عنوان عضوی که احساس را بیان می کند و در 
نهایت فقدان احساس در روابط بین افراد درگیر فرایند یاددهی- 
یادگیری  داللت می کند. این صحبت مبنای بسیاری از تحقیقات 
در  دور  از  آموزش  توانایی  عدم  و  احساسات  حذف  خصوص  در 
آموزش  با  آموزش  نوع  این  تفاوت  و  یادگیری  نمودن  معنی دار 
که  داشت  اعتقاد   Kegan گرفت.  قرار  عملکرد  لحاظ  از  سنتی 
و  است  فردی  میان  ارتباطات  مفاهیم  میان  پلی  دور،  از  آموزش 
رویکردی است که در کنار آموزش سنتی به راه خود ادامه می دهد 
از  آموزش  ارائه  شیوه  ساختاری  تقسیم بندی  با   Kegan  .]11[
دور به دو صورت آموزشکده های دولتی و خصوصی که در کنار 
آموزش سنتی، آموزش از دور را ارائه می دهند و آموزشگاه هایی که 
فقط ارائه دهنده آموزش از دور می باشند، چهره دیگری از صنعت 
آموزش از دور را به تصویر کشانده است. Gerreson با اشاره 
تحقیقاتی  )موسسه  کوچک  رسانه  صنعتی، حضور  پسا  دوران  به 
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از دور( و رسانه بزرگ )رادیو و تلویزیون( در آموزش را بررسی و 
اثربخشی نسل دوم آموزش از دور را در تغییر عادات یادگیری و 
کمرنگ شدن یا نشدن نقش تعامل در آموزش را به واسطه حضور 
 Salomon، Snow، آزمایش گذاشت.  بوته  به  فناوری عمال 
Ceronbakh و Montag، اذعان دارند که تعامل در پرورش 
نسل های  دارد که  اعتقاد   Rogers  .]12[ دارد  نقش  استعدادها 
بشر در دنیای دیجیتالی به دنیا می آیند، با اینترنت تعامل می کنند 
با نظریه   Holmberg را حل می کنند ]13[.  و مشکالت خود 
انگیزه  نقش  و  مطرح  را  نامجاور  ارتباط  شده،  هدایت  گفتگوی 
مکالمه  با  آن  تفاوت  و  مکالمه  طریق  از  تعامل  برقراری  در  را 
ساختار  از  حرکت هایی  طریق  این  از  و  نمود  بررسی  را  واقعی 
طرح  با   Wedemeyer  .]14[ شد  برداشته  فرایند  سمت  به 
مراقبت  در  را  معلم  نقش  خلوت«  حیاط  در  »یادگیری  اصطالح 
از   .]11[ نمود  پررنگ  را  یادگیرنده  نقش  و  کم رنگ  یادگیری  از 
نظر وی انفرادی شدن آموزش یکی از محاسن آموزش باز است. 
Moore نظریه خود را بر اساس فاصله روان شناختی )برخالف 
فاصله جغرافیایی( و تراکنشی از طریق تعامل بین گفتگو و ساختار 
مطرح نمود و در سال 1991 مدل دو بعدی از معلم – دانشجو را 
ارائه داد. این نظریه پایه گذار نظریات فرایندی و توجه به ارتباطات 
مدل   Clark و   Verduin  .]15[ بود  تعاملی  تراکنش های  و 
تاکید   .]12[ دادند  ارائه  را  یادگیرنده  گفتگو،  ساختار،  بعدی  سه 
یونسکو )UNESCO( به جامعه باسواد )نه فرد باسواد( در گرو 
یادگیری مداوم و مادام العمر رسمی و غیررسمی است که در سایه 
گفتگوهای  و  تعامالت  و  ارتباطی  فناوری های   و  رسانه ها  انواع 
در  علمی  تئوری های  این   .]16[ می گردد  عملی  الکترونیکی 
اجتماعی/ علمی  نظریات  با   دور  از  آموزش  رویکرد  خصوص 
Har-و  Linda نظریه خورد.  گره  بیستم  قرن  اواخر   رربیتی 

گفتمان  یا  و  اجتماعی  ماهیت  و  رایانه  ارتباط  در خصوص    ris
هوشمند و ساخت اجتماعی دانش ]17[، نظریه یادگیری اجتماعی 
Salomon که نقش فرد را در مقابل گروه  و شناخت توزیعی 
یادگیرنده برجسته می سازد ]18[ و نظریه قدیمی Knowles که 
آموزش بزرگساالن را با توجه به چهار ویژگی تغییر خود انگاره، 
تجربه فراوان، انگیزه باال برای یادگیری و هدفمند بودن یادگیری، 
در  فوق  تئوری های  مجموعه   .]19[ می داند  توجه خاص  نیازمند 
شکل گیری تئوری های آموزش از دور و پیچیدگی ناشی از پیوند 
 Peteres دو شاخه بزرگ آموزش و فناوری کامال موثر افتاد. اما
مناسب  منسجم،  تئوری  یک  به  رسیدن  برای  را  تحقیقات  این 

نمی دانست. به نظر می رسد ارائه نظریه های بنیادی در خصوص 
آموزش باز و از دور مورد غفلت قرار گرفته است. آموزش از دور 
به نظریه و مکتب فکری نیاز دارد تا عالوه بر جهان بینی، روشی 
از  از روی قاعده و خالف قاعده که  ارائه دهند که وضعیت های 
مکتب  باشد.  پاسخ گو  توأمان  را  است  عصر  همین  ویژگی های 
فکری که بتواند تاثیر و تاثر متقابل زیر نظام های سلسله مراتبی 
یادگیری،  یاددهی-  برد،  دور  ارتباطات  نرم افزاری،  سخت افزاری، 
را پیش بینی و  نظام جهانی  و  اجتماعی  نظام  پرورش،  و  آموزش 
قطبی  دو  پیچیدگی های  رفع  برای  که  فلسفی  بنیان  دهد.  نشان 
عصر حاضر )مدرنیته/سنت، ساختاربافته/ناساختاربافته، نتیجه مدار/

فرایند مدار، حضوری/غیرحضوری، معلم محوری/یادگیرنده محوری، 
فردی/یادگیری  یادگیری  عقالنی،  عاطفی/کنش های  کنش های 
گروهی و...( مناسب باشد. کدام مدل متوازن با معماری رایانه ای 
پاسخ گوی این نظام پیچیده با رفتارهای غیر قابل پیش بینی است؟ 
فراخوانی  دور  از  و  سنتی  آموزش  یکی سازی  برای  می توان  آیا 
صادر کرد؟ آیا قوانین حاکم بر هر دو محیط یکی است؟ آموزش، 
آموزش است چه با حضور چه بی حضور یادگیرنده زیر یک سقف. 
دور  از  آموزش  برای  نیاز ها  این  پاسخ گوی  می تواند  فلسفه  کدام 
باشد؟ کدام فلسفه می تواند بین سرمایه گذاران تولید مواد آموزشی 
و تصمیم گیرندگان دولتی آموزش برای توسعه، بین مدیران اداری 
یادگیرندگان  و  آموزشی  طراحان  بین  اینترنتی،  شرکت های  و 
هماهنگی   ... و  استعداد  تجربه،  جنسیتی،  سنی،  لحاظ  از  متنوع 
برقرار کند؟ کدام فلسفه قادر است تا بین علم و عمل یادگیری 
هماهنگی برقرار کند؟ هدف این تحقیق بررسی مبانی فلسفی و 
تربیتی آموزش باز و از دور و یافتن پاسخ این سوال ها است: چه 
فلسفه تربیتی سازگار با آموزش باز و از دور می باشد؟ عناصر اصلی 
و چهارگانه آموزش باز و از دور )یادگیرنده از دور، یاددهنده از دور، 
مبانی  چه  از  دور(  از  یاددهی/یادگیری  محیط  و  دور  از  محتوی 
فلسفه  ابتدا موضوع  این هدف،  برای تحقق  برخوردارند؟  فلسفی 
و سپس فلسفه پراگماتیسم و در انتها فلسفه تربیتی ساختارگرایی 
دور  از  و  باز  آموزش  اصلی  عنصر  چهار  در  آن  کارکردهای  و 
)یادگیرنده از دور، سازمان آموزش دهنده از دور، محتوی آموزش از 
دور و محیط آموزش و یادگیری از دور( مورد بحث قرار می گیرند.
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موضوع فلسفه
موضوع فلسفه در دو حوزه بزرگ متافیزیک ))ما بعد الطبیعه( شامل 
هستی شناسی و شناخت شناسی( و ارزش شناسی خالصه می شود ]20[. 
هستی شناسی به مطلق و حقیقت وجود کار دارد و خصایص کلی را 
امکان  در خصوص  )معرفت شناسی(  شناخت شناسی  می کند.  بررسی 
شناخت و ماهیت آن بحث می کند و ارزش شناسی به ماهیت ارزشی و 
زیبایی شناسی اشاره دارد. در این مقاله وارد حوزه هستی شناسی عناصر 
چهارگانه آموزش باز و از دور می شویم و به بررسی ماهیت و حقیقت 
وجودی آن ها می پردازیم. وارد حوزه شناخت شناسی عناصر چهارگانه 
آموزش باز و از دور می شویم و در خصوص ماهیت شناخت این عناصر 
بحث می کنیم و در نهایت وارد حوزه ارزش شناسی عناصر چهارگانه 
آموزش باز و از دور می شویم و مبنای ارزشی آن ها را بررسی می کنیم.

فلسفه پراگماتیسم
که  است  فکری  جریان  یک  عمل گرایی  یا  پراگماتیسم  فلسفه 
توسط  شد،  بنا  ریاضی  و  فیزیک  علم  تاثیر  تحت   Piers توسط 
یافت  توسعه  دین  و  روان شناسی  تاثیر  تحت  تجربه گرا   James
با  زیست شناسی  و  جامعه شناسی  تاثیر  تحت   Dewey توسط  و 
این  از  قبل  تا  وارد شد.  آموزشی  به حوزه  و  پیوند  علمی  ماده گرایی 
انسان  از  امری جدا  را  فلسفی، حقیقت هستی  اغلب مکاتب  فلسفه، 
می دانستند. خواه کسی آن را بشناسد، خواه نشناسد. اما پراگماتیسم 
از انسان  قائل به این شد که حقیقت امری مستقل، مجرد و جدای 
انسان خوب باشد، حقیقت است. جریان  نیست. هر چیزی که برای 
زندگی از تجربیاتی حاصل می شود که محصول تاثیر فرد بر محیط 
و با دیگران است و فراتر از آن حقیقتی قابل درک نیست. بنابراین، 
بیرون  و  درون  در  چه  هر  می گیرد.  شکل  انسان  وجود  با  حقیقت 
انسان ها می گذرد به این دلیل است که برای زندگی آنها مفید باشد. 
پراگماتیسم توصیه می کند که برای رسیدن به حقیقت بیهوده به دنبال 
نایافتنی ها نباید بود. نیازی نیست که به طور دائم علت های نخستین 
را جستجو کرد بلکه حقیقت امور را می توان در تاثیر عملی آن ها در 
تنها فلسفه  نه  این استدالل، پراگماتیسم  زندگی جستجو کرد. طبق 
شناخت شناسی بلکه فلسفه زندگی نیز به حساب می آید. اصول کلی 
این فلسفه شامل تغییر، سودمندی عمل، نسبی بودن ارزش ها، ماهیت 
زیستی اجتماعی انسان و ارزش هوش نقاد انسان می باشد. مهمترین 
این اصل  پراگماتیسم »تغییر« است. مطابق  اصل در هستی شناسی 
هیچ چیز و هیچ حقیقتی در جهان ثابت و پایدار نمی باشد. همه چیز 
هم هست و هم نیست ]20[. شناخت شناسی پراگماتیسمی اشاره به 

از ماهیت زیستی  سودمندی پدیده ها در عمل دارد که خود حکایت 
و اجتماعی انسان می کند. شناخت انسان ها از پدیده های هستی تابع 
استفاده و منفعتی است که این پدیده ها برای آن ها دارد. تالشی که 
دلیل  به  می گیرد  زندگی صورت  مسائل  و حل  نقد  و  شناخت  برای 
نیازهای انسان است. بنابراین اصل بعدی سودمندی در عمل است. 
ارزش شناسی پراگماتیسم، ارزش پدیده ها را نسبی و متغیر و متناسب 
با موقعیت در نظر می گیرد. هر پدیده تا زمانی که سودمند باشد ارزش 
دارد. لذا ارزش ها مطلق و ابدی نمی باشند و در راستای تغییر تجربه 
مدام در حال تغییر می باشند. بنیان های فکری این مکتب در فرایند 
آموزشی علوم تربیتی  و رفتاری  نفوذ کرده و به صورت رویکردهای 
بنابراین اصول  را نشان می دهد.  از جمله ساخت گرایی خود  مختلف 
فلسفه پراگماتیسم کاربرد زیادی در آموزش و به خصوص آموزش از 

دور دارد و ویژگی های عناصر چهارگانه آن را پوشش می دهد.

فلسفه تربیتی ساختارگرایی
فلسفه و اندیشه تربیتی به دنبال فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی 
)شناختی، حرکتی و رفتاری( در انسان می باشد ]20[. فعلیت بخشیدن 
به رفتار و اندیشه، فرایند واحدی است که با همه ابعاد وجودی بشر 
و  شناختی  بعد  فرایند  این   .]20[ دارد  کار  و  سر  کل  یک  به صورت 
برای  زمینه  نمودن  فراهم  دنبال  به  و  بر می گیرد  در  را  تعلیم پذیری 
شکوفایی استعدادهای انسان و به فعلیت درآوردن استعدادهای بالقوه 
در جهت تکامل الهی بر اساس برنامه ای مطلوب و منطبق با اصول 
می باشد ]20[. این حرکت تکاملی نیازمند فلسفه و بنیان فکری است 
نماید.  پی ریزی  را  تربیتی  فلسفه  بنیان  و  ادغام  تربیتی  ابعاد  با  که 
به  بخشیدن  نظم  و  انسان  ماهیت  درباره  نظریه هایی  تربیت  فلسفه 
علوم  پژوهش هاي  عرصه  می دهد.  ارائه  رفتاری  علوم  پژوهش های 
رفتاري و تربیتی سال ها شاهد نزاع بین طرفداران رویکرد کمي دوران 

مدرن و پیروان رویکرد کیفي دوران پسامدرن بوده است.
را  عینیت  »اثبات گرایي«،  فلسفي  مباني  بر  تکیه  با  اول  گروه 
برای  دارند که  تأکید  این مطلب  بر  و  داده اند  قرار  سرلوحه کار خود 
تجربی  علوم  از روش  باید  آموزش،  از جمله  پدیده ها  شناخت  همه 
و  انتزاعی  تفکر  از  پرهیز  اثباتی،  فلسفه  اصلی  مسأله  کرد.  استفاده 
پرداختن به هستی است ]21[. اثبات گرایی به عنوان یک جنبش بزرگ 
این  گردید.  مطرح   Kent توسط  علوم  تاریخ  در  بار  اولین  فلسفی 
فلسفه تنها روش معتبر تحقیق و شناخت را بررسی تجربی دانسته و 
به دنبال چگونگي و دالئل پیدایش پدیده ها و روابط علت و معلولی 
آنها است و چرایي پدیده ها را به شناخت دینی و ماورایی و فلسفی 
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می سپارد. کنت در مدل افراطی تجربه گرایی خود، تفکرات متافیزیکی 
را از حوزه دانش حذف نمود ]3[. در این مدل ادعا می شود که علوم 
اجتماعی می تواند از الگوهاي نظري و روش هاي مطالعه علوم طبیعی 
بهره ببرد و در علوم رفتاری و تربیتی هم به مثابه علوم طبیعي باید 
از کشف و شهود و قضاوت هاي ارزشي و هنجاري پرهیز کرد و به 
عینیات متوسل شد. دانش اندوزی و یادگیری به این معنی است که 
دانش واقعی بیرون از ذهن یادگیرنده، به دررون ذهن وی انتقال یابد.

گروه دوم با تکیه بر مباني فلسفه ساخت گرایي، بر تفسیرپذیر 
از  آنها  بودن  تقلیدپذیر  نه  و  اجتماعي  علمی-  پدیده هاي  بودن 
توسط  ساخت گرایي  مکتب  تاکیدکرده اند.  طبیعی،  قوانین  و  علوم 
محافل  در  پراگماتیسمی،  فلسفه  از  پیروی  به   Glasersfeld
بین المللی مطرح گردید ]22[. وی این نظریه را بر پایه دانشی معرفی 
نمود که ریشه در فلسفه و روان شناسی و سیبرنتیک دارد. این دیدگاه 
با محیط ساخته می شود  تعامل  از طریق  فرد  دانش  که  دارد  اعتقاد 
با تفکر بر روی تجربیات  تغییر است. ساخت دانش  و مدام در حال 
نمودن  سازگار  و  پیرامونی  عینی  پدیده های  مشاهده  و  محیطی 
محرک های جدید محیطی با تجربیات پیشین صورت می گیرد. هدف 
این رویکرد برجسته سازی فرایند تفکر انسان و شناسایی ساختمان یا 
اجزاي تشکیل دهنده ذهن و هوشیاري است. اعتقاد پیروان این نظریه 
آن است که یاد گیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود، دانش شامل 
مفاهیم، اصول، فرضیه ها، تداعي ها و غیره را مي سازند و این کار را به 
طور فعال انجام مي دهند. این دیدگاه بر نقش فعال یادگیرنده درک و 
فهم و معني بخشیدن به اطالعات تاکید دارد. در این نظریه، یادگیري 
تجارب  و  اندیشه ها  از  یادگیرندگان  که  مي دهد  رخ  زماني  معني دار 
و  دیگران  تجربیات  آنکه  نه  آورند  به عمل  تفسیرهاي شخصي  خود 
Bart- 3[. پژوهش هاي ]سسخه ای از جهان بیرون را به ذهن بسپارند 
Geshtalt، piaget، Brunner، Vigotes- روانشناسان ،let

شکل گیری  از  حکایت  تماما   Dewey پرورشي  فلسفه  نیز  و   ki
ساخت شناختی افراد بر اثر تعامل با محیط و جذب محرک های جدید 
و برقراری پیوند با سبک شناختی خود می باشد. Dewey با استناد 
میان  ارتباط  به  پراگماتیسمی  فلسفه  شناخت شناسی  و  تغییر  اصل 
انسان با محیط در عمل تربیتی اشاره می کند و دست یافتن به حقایق 
را از طریق تجربه در مفهوم وسیع )احساس، ادراک، تفکر، قضاوت، 
تغییر  حال  در  مدام  که  تجربه ای  می داند.  ممکن  توصیف(  مقایسه، 
محیط  سازنده  حال  عین  در  و  محصول  را  انسان   Dewey است. 
می داند. از نظر Dewey هر کاری که انسان انجام می دهد، نتیجه 
فرایند حل   Dewey است.  اجتماعی و محیطی  متقابل  کنش های 

مسئله )برخورد با مسئله، پیدایش مشکل، تعریف مسئله، جستجوی 
برای  را  فرضیه ها(  آزمون  یا  مسئله  حل  و  فرضیه سازی  اطالعات، 
می کند  پیشنهاد  محیط  با  تعامل  طریق  از  پدیده ها  و  امور  شناخت 
یادگیری  محیط  و  محتوی  تدوین  تدریس،  یادگیری،  برای  را  آن  و 
مناسب می داند. در این مسیر فعالیت فرد )یادگیرنده( و کنش متقابل 
مهم  عوامل  از  یادگیری  مورد  و  نظر  مورد  پدیده  و  موضوع  با  او 
ساخت شناختی و معرفتی او می باشد. فرایند تولید دانش جدید شامل 
استفاده از اطالعات پراکنده به عنوان سنگ بناهاي دانش و استخراج 
دانش تازه از میان آنهاست. چون دانش جنبه شخصي دارد مي توان 
گفت که افراد مختلف در شرایط به ظاهر یکسان برداشت هاي متفاوتي 
از محرک یکسان محیطی کسب مي کنند و دانش هیچ کس دقیقا 
مانند دیگري نیست و ماهیت اصلي دانش کسي را هرگز نمي توان 
به دیگري منتقل کرد. این مهم نشان می دهد که نمی توان فقط به 
اندیشه آنان در  عینیات بیرون بسنده کرد و ذهنیات افراد و تفکر و 
تولید دانش جدید نقش دارد. به عبارت دیگر یادگیري حاصل تالش 
فرد براي ساختن معنا در ذهن است و به همین خاطر مي توان به تعداد 
افراد، دانش یا واقعیت داشت که از اعتبار یکسان و برابری برخوردار 

می باشند. سواالت تحقیق به شرح زیر است:
چه فلسفه تربیتی سازگار با آموزش باز و از دور می باشد؟  .1

عناصر چهارگانه آموزش باز و از دور از چه مبانی فلسفی   .2
برخوردار است؟

روش شناسی تحقیق
از  و  باز  آموزش  فلسفه  مبانی  علمی  بررسی  تحقیق  هدف 
اسنادی،  مطالعه  روش  به  و  توصیفی  نوع  از  تحقیق  می باشد.  دور 
کتابخانه ای و جستجوی اطالعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی 
می باشد. ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها، فیش و روش تجزیه و 

تحلیل داده ها تفسیری می باشد.

یافته های تحقیق

سوال اول تحقیق: چه فلسفه تربیتی سازگار با آموزش 
باز و از دور می باشد؟

آموزش از دور از ابتدای شکل گیری )نسل مکاتبه ای( به پیروی از 
نظام آموزش مرسوم، از فلسفه تربیتی رفتارگرا شامل آموزش برنامه ای، 
اهداف  به  تبدیل  و  کلی  اهداف  تدوین  بازخورد،  ارائه  اثر  بر  تقویت 
رفتاری در سطوح مختلف، پیروی نموده است. در نسل الکترونیکی 
آموزش از دور به دلیل استفاده از تمامی پتانسیل های موجود در وجود 
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انسان ها و درگیر ساختن تمامی حواس و تفکر برای حل مسائل، به 
نوعی از فلسفه تربیتی اثبات گرایی و روان شناسی یادگیری شناخت گرا 
شامل سازماندهی، تحلیل و تفسیر اطالعاتی دریافتی از طریق حواس، 
از  استفاده  آموزشی،  نرم افزار و سخت افزار و عناصر محیط  با  تعامل 
فرایند توجه، هشیاری، تمرکز و حافظه بلندمدت بهره گرفته می شود. 
چون در آموزش از دور نگاه به فرایند یاددهی– یادگیری از »چه چیزی 
تدریس می شود« ، به »چه چیزی آموخته می شود« تغییر یافته است. 
فعالیت های یادگیری نسبت به فعالیت های یاددهی برجسته تر گردیده 
سازنده گرایی  یادگیری  فلسفه  فکری  اصول  با  چرخش  این  است. 
ریشه  می باشد.  هماهنگ  فراگیر،  توسط  دانش  ساخت  استدالل  با 
می گردد.  بر  چهارم(  )قرن  آگوستین  سنت  به  ساخت گرایی  تفکرات 
وی اعتقاد داشت که در مسیر جستجوی حقیقت باید به تجربه حسی 
باور بودند که دانش فراسوی  اعتماد کرد. Luck و Kant بر این 
پستالوژی  تولید می کنند.  را  دانش  افراد،  تجربیات  و  نمی رود  تجربه 
به تفکر و تجربیات دوران زندگی می داند. نظریه  یادگیری را منوط 
ساختن گرایی برخاسته از نسبیت گرایی است که هر پدیده ای را نسبت 
به پدیده دیگر مورد قضاوت و داوری قرار می دهد و هیچ چیزرا قطعی 
مناسب ترین  را  آموزشی  محیط های   Jonasson نمی کند.  تلقی 
مکان برای به کارگیری یادگیری ساخت گرا دانسته زیرا در این مرحله 
سوء برداشت ها و یادگیری های ساده انگارانه که به احتمال زیاد ناشی 
از آموزش های مرحله قبل است بر طرف می گردد ]23[. آموزش باز 
و از دور، شکل دهی و ساخت دانش نوین را بر پایه دانش و تجربه 
و  از رسانه های مختلف  از طریق دریافت مستقیم اطالعات  پیشین، 
استفاده از فرامتن ها در محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب بر 

پایه فلسفه ساختن گرایی امکان پذیر می سازد. 

الف( هستی شناسی و انسان شناسی ساخت گرایی
مبنای  واقعیت  است.  حرکت  و  تغییر  حال  در  مدام  هستی 
روان شناختی و اجتماعی داشته و ساخته و پرداخته ذهن است. بنابراین 
واقعیت بستگی به برداشت انسان از محیط دارد و امری نسبی است 
]3[. انسان موجودی زیستی و همواره با جهان است. نفس اجتماعی و 
تاثیرپذیر دارد و درحال شدن است ]20[. او به عنوان فاعل مختار، خود 
را می سازد یا می تواند بسازد. به عقیده Dewey، انسان محصول و 
در عین حال سازنده جامعه خویش است. از نظر piaget ذهن انسان 
به طور فعال بر ادراکات به دست آمده از محیط اثر می گذارد و دانش هر 
فرد نسبت به دیگری نسبی است ]3[. انسان، میزان همه چیز است. 
چیزهایی که وجود دارند و چیزهایی که وجود ندارند ]24[. بعضی از 

انسان گرایانه می دانند ]3[. در  را  این دیدگاه  روان شناسان ساخت گرا 
آموزش از دور ماهیت یادگیری در محیط اجتماعی شکل می گیرد و 
تعامالت فرد با سازمان یاددهنده، محتوی یادگیری، محیط یادگیری 
و سایر یادگیرنده های از دور در بازسازی تجربه و تغییر دانش، مهارت 

و نگرش نقش زیادی دارد.

ب( معرفت شناسی ساخت گرایی
ایده الیسم  در  ریشه  طرف  یک  از  ساخت گرایی  معرفت شناسی 
دیدگاه  دیگر  طرف  از  و  دارد  کانت  ذهن گرایی  و  فردگرایی  ذهنی، 
 Hegel کل گرایی، دیالکتیک و معرفت شناختی جمع گرا و اجتماعی
را در بر دارد. Hegel، شناخت هر جزیی از جهان یکپارچه را در گرو 
انتخابی  و  )گشتالتی(  یکپارچه  ادراک   .]3[ می داند  کل  با  رابطه اش 
به  ساختار،  یک  اجزای  بین  موجود  روابط  درک  با  فرد  و  می باشند 
آن ها سازمان می بخشد ]3[. در فلسفه نسبیت گرایی، دانش وابسته به 
یادگیرنده و امری نسبی فرض می شود. معرفت و شناخت از طریق 
تجربه، تعامل فرد با محیط از طریق حواس و با حل مسئله به گونه 
هوشمند و متفکرانه حاصل می گردد. Dewey، اعتقاد دارد که تربیت 
به معنای بازسازی تجربه می باشد و نمی توان برای آن همواره اهداف 
اهداف  تدوین  در  انعطاف پذیری  بنابراین،  گرفت.  نظر  در  را  ثابتی 
یک  در  دور  از  آموزش  عناصر  است.  تربیتی  فلسفه  الزمه  آموزشی 
کل یکپارچه به سمت هدف مشخصی پیش می روند. هر عنصری در 
عین حالی که در شناخت نسبی اهداف و حقایق نقش مشخصی ایفا 
می کند )فردگرایی(، در رابطه با دیگر عناصر نیز از فرایند تاثیر و تاثر 

)جمع گرایی( برخوردار است و چرخشی عمل می کند.

ج( ارزش شناسی ساخت گرایی
ارزش  واقعیت ها  زیرا  می باشند  نسبی  ارزش ها  ساخت گرایی  در 
مبنای  به  رسیدن  برای  تالش  اساسی،  اصل  ندارند.  مطلق  و  عینی 
موقعیت  و  اوضاع  به  ارزش ها  می باشد.  مشترک  و  جمعی  داوری 
تغییر  و  جوامع  تغییر  به واسطه  اخالقی  قواعد  زیرا  دارند  بستگی 
فرهنگ ها، تغییر مي کند ]25[. هر حرکتی هم به عنوان هدف )دارای 
ارزش ذاتی( و هم وسیله )ارزش ابزاری( تلقی می گردد. برای رسیدن 
به غایات و واقعیت ها همه هدف ها در زنجیره ای از ارزش ها پشت سر 
هم قرار می گیرند و با داوری انسان ها قابل تفکیک می باشد ]20[. از 
نظر Dewey، ارزش ها در نتیجه پاسخ هایی بروز می کند که انسان ها 
از دور، عناصر  به شرائط مختلف محیطی می دهد ]26[. در آموزش 
چهارگانه در زنجیره ای از ارزش های جمعی و فردی به سمت هدف 
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مشترک حرکت می کنند و هم افزایی ارزشی را شکل می دهند.

سوال دوم تحقیق: عناصر چهارگانه آموزش باز و از دور 
از چه مبانی فلسفی برخوردار است؟

دور،  از  یادگیرنده  شامل  دور  از  و  باز  آموزش  چهارگانه  عناصر 
یاددهی،  محیط  و  دور  از  محتوی  دور،  از  آموزش دهنده  سازمان 

یادگیری از دور می باشند. 

در  ساخت گرایی  تربیتی  فلسفه  هستی شناسی  کارکردهای  الف( 
عناصر چهارگانه آموزش باز و از دور در جدول شماره 1 نشان داده 

شده است. 
تربیتی  فلسفه  معرفت شناسی  کارکرد   2 شماره  جدول  ب( 

ساخت گرایی را در عناصر چهارگانه آموزش از دور نشان می دهد.
تربیتی  فلسفه  ارزش شناسی  عامل  کارکرد   3 شماره  جدول  ج( 

ساخت گرایی را در آموزش از دور نشان می دهد.

کارکرد در آموزش از دور

یادگیرنده 
از دور

یادگیرنده از دور مستقل است و با تجربیات و ادراکات خود، خودنظارتی و هدایتی ]27[، متون خودآموز را تحلیل و دنیای اطالعاتی که در آن زندگی می کند 
را می سازد. وی مدل های ذهنی خود را خلق می کند و بر حسب پیشینه دانشی و تجربیات متفاوت، برداشت متفاوت و منحصر به فردی از حقایق نسبت 
به دیگر یادگیرنده ها دارد. او دریافت کننده، بر هم زننده و سازنده دانش، اطالعات و حقایق است. ذهن یادگیرنده مانند یک صافی اطالعات دریافتی را از 

خود عبور داده و به واقعیتی منحصر به فرد دست یابد. اساس آموزش از دور بر استقالل یادگیرنده استوار است ]28[.

سازمان 
یاددهنده 

از دور

بهترین برنامه سازماندهی در این رویکرد همان سازماندهی فرا متني و فرا رسانه اي است. فرامتن ها ساختار غیرخطی دارند و سبب می شوند بین دانش 
و اطالعات جانبی ارتباط برقرار شود مهمترین دلیل استفاده از فرارسانه ای ها در قالب رسانه هاي مختلف )متن، گرافیک، ویدئو و صدا(، ارائه اطالعات در 
سبک های متفاوت و انطباق یادگیرندگان با رسانه های متفاوت بر اساس عالقه در هر زمان و مکان است ]27[. سازمان یاددهنده از دور برنامه های آموزشی 
را طوری تنظیم می کند تا دستیابی یادگیرنده به حقایق و اطالعات از طریق تجارب یادگیری متنوع و با انواع ابزارهای شنیداری و دیداری و لمسی صورت 

گیرد. به یادگیرنده امکان کشف اطالعات در زمینه های مورد بحث را می دهد ]6[. 

محتوی

دانش، معنایی است که یادگیرنده با تجربه آن را می سازد ]29[. محتوی آموزش از دور برای یادگیری و تجسم یکپارچه دانش و اطالعات، مهارت و نگرش 
به منظور پردازش و بازنمائی یکپارچه و یادگیری خود راهبر، تنظیم می شود )نگاه گشتالت به انسان(. امکان توسعه مهارت های شناختی در سطوح مختلف 
اهداف رفتاری بلوم و توسعه یادگیری عاطفی )یادگیری نگرش ها و ارزش ها( که از نظر Hohen در ابتدا برون فردی و پس از یادگیری بخشی از الگوی 

رفتاری می شوند و یادگیری جنبشی واژگان )همراهی کلمات ناشناخته با حرکات( یا حرکتی )مهارت های کار با رایانه( را فراهم می سازد ]6[.

محیط 
آموزش از 

دور

نظریه ساختن گرایي بیشتر بر طراحی محیط یادگیري به جای طراحی آموزشی تاکید دارد. محیط یادگیری ساخت گرایی مخصوص یادگیری پیشرفته است 
]29[. محیط یادگیری از دور، یادگیرنده محور، مشارکتی، مبتني برتکالیف اصیل، خود ارزیاب شونده، موقعیت گرا، پیوندگرا، انعطاف پذیر و خودآموز می باشدکه 

امکان بازسازی و باز تولید دانش را فراهم می سازد.
تبادل آزادانه افکار بیش از رقابت با طبیعت انساني سازگار است. محیط آموزش از دور محیط همکاري، دموکراسی و مبتنی بر ساخت گرایی مشارکتی است. 

در واقع به معنی پذیرش رابطه جدایی ناپذیر ساخت معنی و تاثیر اجتماع در شکل گیری تعامل آموزشی است ]30[.

جدول 1: کارکرد "هستی شناسی" ساخت گرایی در عناصر چهارگانه آموزش از دور

جدول 2: کارکرد »معرفت شناسی« ساخت گرایی در عناصر چهارگانه آموزش از دور

کارکرد در آموزش از دور

یادگیرنده از دور
یادگیرنده، مسئول یادگیري خود است و بر مبناي راهبرد یگانه یادگیري، تجربه بخشي، اکتشاف، حل مساله و تفکر فردی یادگیري مستقل را اثربخش 
می سازد ]31[. یادگیری جدید را بر دانش پیشین استوار و هویت می بخشد. با انتخاب راهبردهای مناسب بر یادگیری نظارت و انتظارات و اهداف 

یادگیری خود را تامین می کند.

سازمان 
یاددهنده از دور

فرد بر اساس عمل، به شناخت و معرفت می رسد، بنابراین فرایند یادگیری مهم تر از موضوع یادگیری است ]3[. چون تفکر ناظر بر موقعیت عملی 
می باشد و میدان و یکپارچگی ادراک مطرح است، سازمان یاددهنده از دور در برنامه ریزی آموزشی و درسی از دو نظریه آموزش پیوندی )دریافت 
اطالعات مورد نیاز را برای حل مسئله از برنامه آموزش( و آموزش حل مسئله )امکان کسب اطالعات مورد نیاز از تجارب دست اول، جستجوی 
اینترنتی و سایر منابع( استفاده می کند. موقعیت های زندگی را شبیه سازی می کند تا توانائی تفکر قیاسی، استقرایی، جانبی، انتقادی، اکتشافی و حل 
مسئله را افزایش و یکپارچگی در درک اتفاق افتد. بدین طریق معماری شناخت را بنا می کند. سازمان یاددهنده از دور از فنون کاوش )ساخت دانش 
با استفاده از همه حواس و از طرق مختلف(، تشریح )تعامل عناصر یادگیری پس از کاوش(، گسترش )بهبود فعالیت ذهنی و حرکتی و مهارتی( و 

ارزشیابی )خودارزیابی و دگر ارزیابی( برای آموزش استفاده می کند.  
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20

محتوی

مواد آموزشي به  طور یکسان در اختیار دانشجویان قرار مي گیرد و کاربردی خواهد بود ]32[. محتوی در جهت معنی دار کردن یادگیری، زمینه کسب 
تجربه را فراهم می سازد. محتوی خودآموز بوده و برای درک یکپارچه از انسجام عمودی و افقی برخوردار و توالی و ترتیب موضوعات را برای درک 
ارتباط اجزاء رعایت می کند. محتوی از طریق رسانه و سازمان آموزشي هدایت مي شود و با توجه به تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده، تأکید بر ارتباط 

غیر مجاورتي دارد ]33[. 

محیط آموزش 
از دور

محیط ها را مي توان به عنوان مناطق توسعه جانبي در نظر گرفت ]34[. محیط مملو از منابع متعدد الکترونیکی سمعی و بصری )رسانه های مختلف، 
کامپیوتر و شبکه محلی و جهانی اطالعات( مشوق فرایندهای شناختی و تفکر تحقیق و تفحص و حل مسئله می باشد. افراد را به جای ثبت اطالعات 
به درک آنچه که مطالعه می کنند ترغیب می سازد. فرایند ساخت دانش را به جای تولید مجدد دانش تشویق می کند. از ساخت جمعی دانش از طریق 
مذاکره اجتماعی میان یادگیرندگان و نه رقابت بین آن ها حمایت می کند. تامل فکورانه در تجربه را تشویق و شرایط تعامل را برای درک بیشتر و 

بازسازي مداوم تجربه فراهم می سازد. 

جدول 3: کارکرد "ارزش شناسی" ساخت گرایی در عناصر چهارگانه آموزش از دور

کارکرد در آموزش از دور 

یادگیرنده 
از دور

فراگیر سازنده معنی است ]3[. ماهیت ارزش با خواسته های یادگیرنده از دور تکوین می یابد. یادگیرنده بر مبنای فعالیت فردی و اجتماعی و تفکر روی محیط 
و در نظر گرفتن همه شواهد، ارزش های خود را شکل می دهد. ارزش ها را با تجربه درهم آمیخته و مطلق اندیش نمی باشد. هر ارزشی را که به ساخت ذهنی 

او کمک کند می پذیرد و جنبه بیرونی و درونی ارزش ها را یکی می کند.

سازمان 
یاددهنده

با سازماندهی برنامه های متنوع با توجه به سبک های متفاوت یادگیری )فردی و گروهی( امکان شکل گیری ارزش های فردی و با تشکیل گروه های بحث 
امکان شکل گیری ارزش های اجتماعی را فراهم ساخته و امتزاج و پاالیش ارزش ها را تسهیل می سازد. سازمان یاددهنده یک راهنمای شناختی است که 

امکان پرورش فرایندهای انتخاب یادگیرنده را فراهم می سازد ]3[.

محتوی
محتوای خودآموز چون متناسب با واقعیت های زندگی و قابل تجربه و به کارگیری در زندگی می باشند، ارزش ها را تحقق می بخشند. تصمیمات اخالقی 
در مسیر تفکر انتقادی روی ارزش های موجود اتخاذ می گردد. درگیری های گروهی در بحث های مندرج در متون و برنامه های آموزشی موجب امتزاج 

ارزش های فردی و گروهی می شود ]35[.
محیط 

آموزش از 
دور

در ساختن گرایی سه پیش نیاز عمده حل مساله در یادگیری شامل مهارت )انتخاب اطالعات برای پردازش(، فرا مهارت )فراشناخت و خودتنظیمی( و اراده 
)نگرش و انگیزه ( می باشد ]3[. محیط آموزش از دور با برقراری محیط اجتماعی، تاالرهای بحث و گفتمان الکترونیکی و غیرالکترونیکی، کنفرانس های 

دور و نزدیک و دسترسی به منابع متعدد و متنوع، خودآگاهی، تفکر انتقادی، استنباط و فرضیه سازی را تقویت و ارزش ها را پاالیش می کند. 

بحث ونتیجه گیری
قوانین  با  دور  از  آموزش  علمی  رویکرد  محسوسات  و  عینیات 
علمی نظام آموزش سنتی  قابل توجیه می باشد. اما این رویکرد همانند 
سایر پدیده های علمی که از کنجکاوی بشر نشأت می گیرد، محدود به 
عینیات خارجی نمی باشد و ناچار به فلسفیدن روی موضوع آموزش از 
دور و دستیابی به بینش کلی می باشد. بینشی که به واسطه آنها یک 
مي دهد  انتقال  دیگر  نسل  به  را  بشري  میراث  و  فنون  علوم،  نسل، 
برقراری  از دور در هر جامعه ای  باز و  ]36[. فلسفه وجودی آموزش 
آماده سازی  برای  و  تحصیلی  مختلف  سطوح  در  تحصیلی  فرصت 
کودکان، نوجوانان و جوانانی است که در آینده پذیرای مسئولیت های 
کار و زندگی می باشند. Kegan ویژگی های این نظام را شامل موارد 

زیر می داند:
از . 1 دانشجو(  و  )استاد  بزرگسال  یادگیرنده  و  یاددهنده  جدایي 

یکدیگر، هم از نظر مکاني و هم از نظر زماني.
ارائه آموزش به وسیله سازمان نه معلم.. 2

استفاده از فناوري در آموزش، با به کارگیري ابزارهاي ارتباطي . 3
جدید براي آموزش.

تأمین ارتباط دو سویه میان سازمان یاددهنده )معلم( و یادگیرنده . 4
و چند سویه بین عناصر محیط آموزشی.

و . 5 گروهي  و  فردي  اشکال  رفع  کالس هاي  تشکیل  و  ارائه 
ممنوعیت تشکیل کالس هاي آموزشي صرفا حضوري.

مشارکت معلم در شکل صنعتي شده فرایند یادگیري ـ یادگیری . 6
به عنوان عامل اصلي.

فردي و خصوصي کردن یادگیري.. 7
استقالل، خود نظارتی، خودکنترلی و خود ارزیابی یادگیرنده.. 8
خودآموز بودن متون درسی.. 9

برقراری ارتباط و تعامل به واسطه فناوری الکترونیکی.. 10
با  ویژگی ها  این  که  داد  نشان  تحقیق  یافته های  دیگر  از طرف 
فلسفه تربیتی ساخت گرایی انطباق دارد. یادگیرنده از دور، دانش کسب 
شده از محیط را )چه از طریق حواس و یا ارتباطات( با علوم شناختی 
خود که سازگار با موضوعات علمی ناشی از تجربیات جهانی در کنار 
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شکل  را  نوینی  ساخت شناختی  و  توام  است  هستی شناسی  واقعیات 
علمی  نظریات  نیزگره های  پراگماتیسم  فکری  مکتب   .]37[ می دهد 
عمل  در  کاربرد  برای  را  آنها  و  شل  دور،  از  و  باز  آموزش  برای  را 
انعطاف پذیر ساخته است ]12[. آموزش از دور با تکیه بر پراگماتیسم 
همانند راهروی متلی عمل کرده است که تمام قطب های غیر همنام و 
متضاد را به هم نزدیک ساخته و امکان ادغام علوم تکنولوژی و علوم 
رفتاری را فراهم نموده است. West اعتقاد دارد که آموزش از دور از 
جریان فکری پراگماتیسمی به عنوان فلسفه شاد و آشتی دهنده استفاده 
نموده است ]12[ تا بتواند فناوری را بر آموزش سوار کند و با مدلی از 
ناتوانایی ها ارائه دهد تا حداکثر توانایی ها را از آن به دست آورد. تداعی 
نگاه گشتالتی این فلسفه برای درک این مسئله است که هر جزیی 
پایه  با  آموزشی  فناورانه  رویکرد  است.  رابطه  در  بزرگتر  کل  یک  با 
 Lyotard قرار دادن علم پسانوگرایی و با اتکاء به نظریه سیستمی
جای  به  را  نادانسته ها  آن  در  که  است  داده  ارائه  آموزش  از  الگویی 
با کمک علم  بین عناصر  رابطه  و  با درک جزییات  و  دانسته مطرح 
سیستم ها درک کلی از ترکیب دو رویکرد آموزش و فناوری به دست 
از دور  آموزش  را در  پیوستن  به وقوع  فرایند شدن و  می دهد ]12[. 
 White Hed بر اساس هم گرایی نگاه سیستمی و واقعیت فلسفه
نظریه  همان  دور  از  آموزش  در  شدن  این  می کنیم.  مشاهده   ]20[
ارتباط بین  ارتباط سیستمی Rosinger  و Holund  است که 
و  فناوران  ارزیابان،  آموزشی،  طراحان  اساتید،  مربیان،  یادگیرنده ها، 
سایرافراد و عناصر درگیر در این پدیده آموزشی را پایبند اصولی خاص 

سیستمی می دانند ]12[.

یافته های مطالعاتی تحقیق نشان داد:
از . 1 که  است  سیستمی  و  پیچیده  نظام  دور  از  آموزش  نظام 

نوبه  به  کدام  هر  که  است  گردیده  تشکیل  عناصری  مجموعه 
با دیگر عناصر سیستم یک کل  و  خود یک سیستم می باشند 
بزرگتر را تشکیل می دهند. الزم است عناصر و مولفه های درونی 
و ارتباطات سیستم های کوچک و کل بزرگتر با یکدیگر تحلیل 
اثر  بر  تغییر  نیز  پراگماتیسم  فلسفه  ویژگی های  از  یکی  شوند. 

تعامالت عناصر محیطی است.
آلن آهل بیان می کند که آموزش از دور ماهیت سلسله مراتبی . 2

دارد. جزء مناسب به نتیجه بزرگتر منتهی می شود و یا به عبارتی 
جاگیری کلی های بزرگ در کلی های بزرگتر ]12[.

Shepher اعتقاد دارند که فلسفه پراگماتیسم، آموزش از دور . 3
را نظام پویا و زنده ای می داند که دائما تغییر می کند و تکامل 

می یابد ]12[.
آموزش از دور نظام غیرخطی است. همانند ارگانیسم زنده ای که . 4

عملکرد غیرخطی دارد و کیفیت آن با کیفیت عملکرد انفرادی 
مجموع عناصر آن فرق می کند.

رفتارهای سازگارانه . 5 و  است  دور خود سازمان دهنده  از  آموزش 
دارد.

آموزش از دور نظم را در دل بی نظمی دارد. هر پدیده نامنظمی . 6
و  سیل  )مانند  نیست  مشاهده  قابل  که  دارد  خودنظمی  درون 
ولی  ظاهری  مرج  و  هرج  دارای  نامنظم  سیستم  هر  طوفان(. 
از نظر Horgan پدیده های کامال پیچیده  نظم درونی است. 
از خود  احتمال و تصادف  و  بین نظم کامل  رفتارهایی در مرز 
نشان می دهند ]12[. آموزش از دور نیز با پیچیدگی های فراوان 
از نظم درونی برخوردار است و یادگیری توسعه یابنده را در ارتباط 
با تولیدات صنعتی در  ارتباط  با آموزش و زندگی طبیعی را در 
محیط آموزشی امکان پذیر می سازد. در این نگاه به آموزش از 
دور یادگیری تعریف مجددی پیدا نموده است. یادگیری فرایندی 
خواهد بود که در آن نقاط جذب جدید تقویت و نقاط جذب قدیم 
ضعیف می شوند. نتیجه این یادگیری رفتاری است که قبال وجود 
بهره مندی  و  تعامل  در  یادگیرنده  رفتاری  الگوی  است.  نداشته 
در  زندگی،  مسائل  حل  برای  یادگیرنده ها  دیگر  راه حل های  از 
معرض تغییرات غیرقابل پیش بینی قرار می گیرد ]38[ و حاصل 
آن رفتار پیش بینی نشده آن است که در بافتار فناوری سیستم ها 
برای  یادگیرنده  مغز   Kelso نظر  از  بود.  خواهد  درک  قابل 
یادگیری آنچه که باید یاد بگیرد در گوشه و کنار این بی نظمی ها 
پرسه می زند تا نقطه جذب کننده را پیدا و تغییر دهد ]12[. در 
و  می خورد  پیوند  آموزش  لحظه  با  یادگیری  لحظه  مرحله  این 
تغییر نگرشی حاصل از تعامالت دو طرفه شکل می گیرد ]39[. 
وجودی  اهداف  به  توجه  با  دور  از  و  باز  آموزش  اصلی  عناصر 
آنها در رابطه با یکدیگر و در رابطه با اهداف آموزش از دور از 
مبانی متافیزیکی و مابعد الطبیعه و ارزش شناسی جریان فکری 
پراگماتیسم و فلسفه ساخت گرا پیروی می کند. جدول 1 نشان 
داد که الف( یادگیرنده از دور مستقل و مسئول یادگیری است 
با  جدید  دانش  و  معرفت  دادن  ارتباط  و  تجربه  بازسازی  با  و 
ساختارهای شناختی قبلی )اولین اصل گرایی( مسیر یادگیری خود 
را تغییر، اصالح و هدایت می کند )هستی شناسی پراگماتیسمی(. 
ب( سازمان آموزش دهنده از دور با استفاده از رسانه های مختلف، 
فراهم  یادگیری  مختلف  سبک های  آموزش  برای  را  زمینه 
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می سازد )هستی شناسی پراگماتیسمی( و امکان کشف و ساخت 
دانش را فراهم می سازد )ساخت گرایی(. ج( محتوی خودآموز بر 
اساس قاعده سودمندی در عمل )هستی شناسی پراگماتیسمی( 
می سازد  فراهم  را  )گشتالتی(  یکپارچه  درک  و  استفاده  امکان 
ماهیت  با  آموزشی  محیط  ساخت گرایی(.  )هستی شناسی 
یادگیری  شرایط  پراگماتیسمی(  )هستی شناسی  انعطاف پذیری 
نشان  جدول2  می سازد.  مهیا  را  یادگیری  اجتماع  و  مشارکتی 
تغییر ساخت  اصل  از  پیروی  به  دور  از  یادگیرنده  الف(  که  داد 
دانش نوین را با راهبرد حل مسئله و تفکر فردی عملی می سازد 
و ساختارهای فکری خود را درونی سازی و برونی سازی می کند 
)اصل دوم ساخت گرایی(. یادگیرنده از دور در عصر فناوری فاوا 
)فناوری اطالعات و ارتباطات( مدام در معرض انواع اطالعات 
و تجربیات علمی و شخصی و تغییرات محیطی و اجتماعی قرار 
می گیرد و تجربیات خود را بازسازی می کند و آنچه را که مفید 
تشخیص دهد دنبال می کند. در کنار اهداف ثابت و رسمی به 
اهداف آزاد و غیررسمی دست می یابد و در رفتار، کردار، نگرش 
و باور و ذهنیت آن تغییر رخ می دهد. ویژگی هوش نقاد انسان و 
خالق بودن فرایند یادگیری این تغییر رفتار را در مسیر هدفمند 
برای حل مشکالت قرار می دهد و از مکانیکی بودن یادگیری 
ذهن  در  معرفت  و  علم  و  اطالعات  انباشت  و  جمع  قصد  به 
طریق  از  یادگیرنده  ساخت گرایی(.  سوم  )اصل  می کند  پرهیز 
کنش متقابل و حل مسائل شناختی و فکری یادگیری را معنادار 
یاددهنده در  )اصل چهارم ساخت گرایی(. ب( سازمان  می سازد 
برنامه ریزی آموزشی با شبیه سازی محیط زندگی امکان کشف 
حقیقت را فراهم می سازد. ج( محتوی آموزشی در جهت معنی دار 
کردن شناخت متون خودآموز را با انسجام عمودی و افقی فراهم 
الکترونیکی  متعدد  منابع  از  مملو  آموزشی  محیط  د(  می سازد. 
شرایط جستجوی اطالعات و ساخت شناخت را فراهم می سازد. 
جدول 3 نشان داد که الف( یادگیرنده از دور با بازسازی تجربه 
ارزش های خود را تغییر می دهد )نسبی بودن ارزش ها(. در مسیر 
ارتباطات فردی و گروهی، یادگیری های پنهانی را تجربه می کند 
که از ابتدا برای او تعریف نشده بودند و در ارزش ها و باورهایش 
فراهم سازی  با  آموزش دهنده  سازمان  ب(  می کند.  ایجاد  تغییر 
مجدد  شکل گیری  و  تغییر  امکان  تبادل نظر  و  بحث  محیط 
از دور بر مبنای متون  ارزش ها را فراهم می سازد. ج( محتوی 
خودآموز حقایق زندگی را بازسازی کرده و امکان تصمیم گیری 
اخالقی را فراهم می سازد. د( محیط تعاملی آموزش از دور نیز 

شرایط اصالح و جهت گیری های ارزشی را آشکار می سازد. نتایج 
این تحقیق با مستندات علمی مکتب پراگماتیسم و نظریه تربیتی 
ساخت گرایی که توسط تئوری پردازها و مربیان و صاحب نظران 
اصلی  متولی  اساس  این  بر  دارد.  هم خوانی  است،  شده  ارائه 
متولی  آموزشی  فناوری  و  است  تربیتی  فلسفه  دور  از  آموزش 

آن نمی تواند باشد.

موانع و پیشنهاد تحقیق
از عدم دسترسی به جدیدترین  اعم  در مسیر تحقیق مشکالتی 
منابع خارجی به لحاظ تامین مالی، فیلتر بودن بعضی از سایت ها، نبود 
از دور،  باز و  به روز  فارسی در خصوص آموزش  اول و  منابع دست 
نبود فلسفه و تئوری های مربوط به این موضوع، اتکاء صرف به منابع 

انگلیسی و نبود پیشینه تحقیقاتی در این زمینه، رخ داد.
صورت  دور  از  و  باز  آموزش  فلسفه  خصوص  در  تحقیقی  هیچ 
نگرفته و همان طور که در متن اشاره شد تمام تحقیقات در خصوص 
تعریف و ارائه راه کارهای عملی آموزش از دور است. تطبیق تئوری 
موضوعات  حد  در  دور  از  آموزش  با  ساخت گرایی  و  پراگماتیسمی 
و  پراگماتیسمی  فلسفه  موضوعات  تطبیق  است.  گرفته  کلی صورت 
ساخت گرایی با عناصر چهارگانه آموزش باز و از دور حرکت بدیع این 

تحقیق می باشد.
پیشنهاد می گردد که در خصوص ماهیت، فلسفه و ارزش های این 
رویکرد آموزشی تحقیقات پژوهشی صورت بگیرد. امکان دسترسی به 
منابع متعدد خارجی فراهم و محققین ایرانی در این زمینه به تحقیق 
اختیار  در  و  تدوین  فارسی  منابع  به عنوان  آن ها  گزارشات  و  پرداخته 

دست اندرکاران این نظام آموزشی قرار بگیرد. 
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