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خاصي از آموزش را ايجاد نموده است كـه بتوانـد   طي بخصوص در قرن گذشته، نياز به نوعيحوالت اجتماعي و محت
طي فراگيران باشد. آموزش بـاز و  يپاسخگوي پراكندگي جغرافيائي، تنوع زمينه ها، قدرت انتخاب بيشتر و مشكالت مح

توجـه  نيازمنـد  آموزش از راه دور بر همين اساس شكل گرفته است. خصوصيات خـاص و ابعـاد چنـين آموزشـهائي    
موزش است. از طرف ديگر تكامل ابزارهاي آموزش، بخصوص آموزش به كمـك رايانـه، دربهـا و    فراروند آخاص به 

جنبه هاي نويني را در فراروند آموزش گشوده اند. يكي از مهمترين اين جنبه هـا اسـتفاده از سيسـتمهاي آمـوزش بـه      
آموزش بـاز و آمـوزش   ايو نيازهاست. برخي از خصوصيات خاصباز و آموزش از راه دوركمك رايانه در آموزش 

مي تواننـد بخـش زيـادي از    فن آورياين آموزش به كمك رايانه است. فن آورياز راه دور، داراي وجوه اشتراكي با 
آموزش را بر آورده نمايند. نوع ازنيازهاي اين

برخـي از  آمـوزش بـاز و برخـي از خصوصـيات آن، و پـس از طـرح اجمـالي       در اين مقاله پس از نگاهي اجمالي به
، چگونگي ارتباط و مرتفـع سـاختن نيازهـاي ايـن نـوع از      خصوصيات و توانائيهاي سيستمهاي آموزش به كمك رايانه

آموزش را توسط اين سيستمها مورد بحث قرار خواهيم داد.

 آموزش به كمك رايانه
 آموزش باز
 آموزش از راه دور
 .سازماندهي آموزش
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١ -
تغيير و تحوالت سريع، به عنوان مشخصه روشني از قرن گذشته محسـوب مـي شـود. ايـن تحـول و تغييـر مسـائل و        

آموزش نيز از اين مقوله خارج نيسـت. از يـك طـرف    ،مشكالت متعددي را براي تقريبا تمام فعاليتها ايجاد كرده است
براي برخورد با تحول در تمام شقوق مختلف اجتمـاعي  آموزش يكي از مهمترين وجوه برخورد با پديده تغيير است و 

و از طرف ديگر خود مقوله آموزش نيز گرفتار مشكل تغيير و تحول سريعي است كه محيط به و فني به آن نياز داريم،
آن تحميل مي كند. 

ت كه بتواند بـا  طي بخصوص در قرن گذشته، نياز به نوع خاصي از آموزش را ايجاد نموده اسيحوالت اجتماعي و محت
اين مشكل مواجه شود. يكي از پاسخهاي مناسب براي اين نياز، آموزش باز است. آموزش باز اين امكان را فراهم مـي  
آورد كه فراگيراني كه در مناطق مختلف جغرافيائي پراكنده اند، و بايـد در زمينـه هـاي مختلـف و متنـوع بـه تحصـيل        

قدرت انتخاب بيشتري ن با توجه به تحوالت در تفكرات و فرهنگ افراد جامعه،بپردازند، از آن بهره مند شوند. همچني
براي فراگيران مورد نياز است، كه مي تواند از طريق اين نوع از آموزش فراهم شود. 
فراگيران درگير مشكالت متعددي هستند كه بواسطه تحوالت سريع اجتماعي گريبانگير آنها شده اسـت، و بـه سـختي    

د خود را با كليشه هاي آموزشهاي كالسيك و كليشه اي موجود تطبيق دهنـد. از همـين رو آمـوزش بـاز مـي      مي توانن
تواند مزيت نسبي بيشتري را در تحصيل براي آنها فراهم آورد. اشتغال و تغيير در دانائي و مهارتهاي مورد نياز مشـاغل  

د. و مفاهيم مطرح در آن نيز لزوم آموزشهاي باز را بيشتر مي كن
همه اينها منجر به آن مي شود كه آموزش باز به عنوان يك انتخاب مناسب در دوران بعدي آموزش، براي برخـورد بـا   
تحوالت سريعي كه در حال رخ دادن است مطرح شود. اما همين آموزش باز در صورتي كه تـوان برخـورد و پـذيرش    

ير انواع آموزش نخواهد داشت. آموزش باز به مفـاهيم  اين تحوالت سريع را نداشته باشد، خود سرنوشت بهتري از سا
و ابزاري نياز دارد كه بتواند آن را در اين گردونه تحوالت استوار نگه دارد و پاسخگوي نيازهاي جديد دائمـا در حـال   
تغيير جامعه و محيط باشد. بهترين چيزي كه اين نياز را بر طرف مي كند، آموزش به كمك رايانه است. 

ه مقاله با توضيحي مقدماتي از ابعاد فن آوري آموزش به كمك رايانه، و طرح برخي از خصوصيات كليـدي آن، در ادام
بـه چگـونگي مرتفـع    و طرح مسئله تحوالت سريعي كه در حال شكل گيري است و ارتباط آن با مسئله آمـوزش بـاز،  

اين سيستمها خواهيم پرداخت. ساختن نيازهاي آموزش باز در برخورد با مسئله تحوالت سريع، با كمك

٢-
منحصـر بـه   ايـن سيسـتمها تنهـا   .سيستمهاي آموزش به كمك رايانه مي توانند در محدوده وسيعي كاربرد داشته باشند

در توسعه اين سيسـتمها  نيستند و تالشهاي فراواني محدوده هاي تحقيقاتي يا آزمايشگاهي و يا نرم افزارهاي كاربردي 
بـا ابزارهـاي   و يك معمـاري بـا طراحـي خـوب     سيستمها با اين و بكارگيري آنها در سطح وسيع در حال انجام است.

توانـد  مـي ،مناسب، به همراه رابط كاربر مناسب و عدم نياز به فعاليت برنامه سازي در توسعه مفاد درسي و طرح درس
د و ما را به توسعه و بكارگيري سيسـتمهاي آمـوزش بـه    نرا كاهش دهاي آموزشينرم افزارهپيچيدگي و هزينه توسعه

امـروز بحـث از   كمك رايانه در سطح وسيع و به عنوان سيستمهاي كاربردي در محيط آموزش اجتماعي هـدايت كنـد.   
يس را از تواند طراحي طرح درس، مفاد درسي، مطالعـه و گذرانـدن دروس و تـدر   سيستمهائي به ميان مي آيد كه مي 

كه افـراد مختلـف بتواننـد بـا ايـن سيسـتم در محـدوده        ،يكديگر تفكيك نموده و به صورت فعاليتهاي مجرد در آورد
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براي اينكـه  تخصصي و كاري خود، با رابط كاربر خاص خود، به صورت مجرد عمليات توسعه سيستم را انجام دهند.
مـا پـس از طراحـي يـك معمـاري سيسـتمهاي       نشگاه پيام نوربا حمايت دا،ايجاد چنين سيستمهائي امكان پذير گردد

و ايجاد يك مـدل از  ،معماري شيئي مبتني بر موضوع طرح درس و منابع آموزشيتحت عنوان ،آموزش به كمك رايانه
داده و امكان پذيري فعاليتهاي مـورد  جنبه هاي معماري و رفتاري چنين سيستمي را نشان ، آن تحت عنوان مصباح علم

موجـود قابـل پيـاده    فـن آوري با ابزارها، دانش و علم كليه ابعاد نمايش داده شده در مصباح . 1را بررسي كرده ايمذكر 
سازي است.
سيستمهاي آموزش به كمك رايانه مي توانند كمك كنند كه هر متخصص بتواند در زمينـه خـاص تخصصـي خـود بـه      

، براي ساختن ابزارهاي آموزشي بـه  به عبارت ديگر اين ابزارهافعاليت در توليد نرم افزارهاي كمك آموزشي بپردازند. 
مثال دانشمند يك رشته تخصصي با استفاده از نرم افزاري كه براي طراحي و تدوين مفـاد علمـي در نظـر    كار مي آيند. 

اد طبق دانش خود و آنچه كه خود تشخيص مي دهد مـي پـردازد. مفـ   ،به تدوين مفاد علمي مورد آموزش، گرفته شده
بـه نحـو قابـل اسـتفاده توسـط      ، مفـاد آموزشـي  تـدوين  متخصص در، توسط يك كارشناسعلمي ارائه شده توسط او

و تصاوير يا تكه هائي از انيميشن در آن قرار داده مي شود. متن آموزشي تدوين شده مربوطه بـر  تدوين شده،فراگيران
انتخاب مي كند. يـك موسسـه آموزشـي درس    اساس الگوي آموزشي خاصي شكل مي گيرد كه متخصص مورد بحث 

ارائه شده را براي ارائه مناسب تشخيص داده و اين درس را به عنوان درس مجاز در درسنامه يكـي از رشـته هـاي آن    
موسسه ثبت مي كند. يك دانشجو از نرم افزار ارائه شده مربوطه براي گذراندن درس مربوطه استفاده مي كند. 

به كساني كه به نوعي به صورت خودكار ، ه اي كه دانشجو بابت درس مربوطه پرداخت مي كندحتي در اين ميان شهري
اين باعث مي شـود كـه اوال اشـخاص انگيـزه مناسـبي بـراي       در ارائه مفاد آموزشي نقش داشته اند پرداخت مي شود.
كـار رو بياورنـد و درس   آموزشـي داشـته باشـند و بـه ايـن     2فعاليت در زمينه طراحي و آماده سازي درس افزارهـاي 

افزارهاي آموزشي به صورت خود جوش و توسط همه افراد تهيه شود. چنين چيزي ثانيا باعث مي شود كه اين كار بـه  
شكل يك سرمايه گذاري سودآور تلقي شود. ثالثا وقتي تهيه كنندگان مفاد آموزشي مي داند كه كيفيت كار آنهـا باعـث   

در كيفي كردن كار خود تالش مي كند.ت سودآوري بيشتر است افزايش امكان انتخاب و در نهاي
مدارس و حتي مدارس ابتدائي و چيزي كه ما امـروز آنـرا آمـوزش    فقط شامل دروس دانشگاهي نمي شود. اين موارد 

نيز مي توانند از چنين سيستمهائي بهـره ببرنـد. ايجـاد    ، و بخصوص آموزشهاي ضمن خدمت پيش از دبستان مي ناميم
و آموزشهاي اختصاصي كه در يك موضوع كامال مشـخص نظيـر آمـوزش يـك فـن آوري      3زشهاي ميان رشته ايآمو

در مـواردي نظيـر راهنمـائي تحصـيلي و     ، نيز به سادگي از اين مكانيزم بهره منـد خواهنـد شـد.   خاص انجام مي شود
در انتخـاب آمـوزش مناسـب در    مشاوره نيز اين سيستمها مي توانند به شخص در اين كار يـاري رسـانند. بخصـوص    

كما اينكـه  ، امكان ارائه مشاوره به راحتي وجود دارد. ارتباط با يك فعاليت خاص نظير استفاده از يك فن آوري خاص
هم اكنون بسياري از سيستمهاي نرم افزاري چنين مشاوره اي را در راهنماي داخلي برنامه خود ارائـه مـي دهنـد. البتـه     

، تم نمي تواند جاي استاد راهنماي انساني را بگيرد. چيز ديگري كه در اينجا مطرح مـي شـود  اين بديهي است كه سيس
، امكـان انجـام جسـتجوهاي موضـوعي توسـط سيسـتمهاي       جستجو هاي متداول متنـي عالوه برامكان جستجو است.

رد اين سيسـتمها اسـت.   استفاده در كالس دومين شكل كاربآموزش به كمك رايانه در فراروند تحصيل نيز وجود دارد.

1 اظالعات بیشتر و كاملتري از این معماري و مدل در سایت زیر وجود دارد: - www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.html
2 -courseware

3 -Interdeciplinary
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اين سيستمها در كالس داراي كاربردهاي مختلفي از جمله استفاده مدرس براي ارائه درس، استفاده از شـبيه سـازها در   
كالس و كمك به ارزيابي هاي كالسي هستند. سومين شكل از بكـارگيري سيسـتمهاي كمـك آموزشـي در كالسـهاي      

دگان در كالس در نقطـه جغرافيـائي متفـاوتي قـرار دارد و از طريـق      مجازي است. در اين شكل هر يك از شركت كنن
رايانه و ابزارهاي فراهم شده توسط آن و ارتباط شبكه هاي الكترونيكي، فعاليتهاي كالسي تقريبا مشابه همان چيزي كه 

فاده از در كالس حقيقي اتفاق مي افتد، و البته با خصوصياتي متفـاوت انجـام مـي شـود. هـر يـك از سـه شـكل اسـت         
سيستمهاي آموزش به كمك رايانه مي تواند به صورت توام انجام شود. يعني فراگيـري در بخشـي از دروس از شـيوه    
خود آموز بهره ببرد، در برخي از كالسهاي حضوري حاضر شود و در محيط كالس از اين سيسـتمها اسـتفاده نمايـد و    
در بخشي از كالسهاي مجازي نيز شركت نمايد. 

كمكبه-٣
از جمله :رايانه داراي ابعاد و توانائي هاي مختلفي است،كمكبهفن آوري آموزش

 تغييـر در  . بـدون رايانـه اسـت  كمـك بـه آمـوزش هايجنبهاز مهمترينيكيآموزشمحتوايپويائي
در نمـود. پويـائي  رود را تغيير و يا اصـالح كار ميبهدر آموزشآنچهنتوا، ميآموزشيكمكسيستمساختار اساسي

متصـور و قابـل  و نظـاير آن ، سـطح و سادگيسختي آموزش، شيوه ، مفادآموزشي، ترتيبآموزش، مدتاستفادهزمان
و ، ابـزار آمـوزش  آمـوزش ا (يعني طريقهپويمتصور است. از جمله آموزشپويائياينبراياست. ابعاد مختلفيانجام

درسپويـا، طـرح  درسو نيازهـا تغييركنـد)، طـرح   مخاطـب خصوصـيات بـه توانـد بـا توجـه   مـي آمـوزش شرايط
، آمـوزش خـاص و بـا مخـاطبين  خاصهايو چند زبانه، آموزشچند معلميدرسشخصي، طرح،كتاباختصاصي

و نظاير آن.ايرشتهبينباز، آموزشزش، آموزشآموخدمت، تداومضمن
 رايانـه و  آوريدر فـن كـه هـائي اخيـر بـا پيشـرفت   . در سالهايدرآموزشايچند رسانهمحيط هاي 

رايانـه اي هـاي و تصوير در سيستمصوتاز جملهمختلفهاياز رسانه، استفادهاستآمدهفراهمآنجانبيتجهيزات
از استفادههزينهها و كاهشرسانهاينمديريتبا در اختيار گرفتني آموزش به كمك رايانه. سيستمهااستميسر شده
المعـارف دايـره ما را بـه موضوع]. همين٧٨آورد[احديانميفراهمآموزشاز آنها را در هنگامتواماستفادهآنها، امكان

شود، امـا  نميمحسوبي آموزش به كمك رايانهسيستمهاخود مستقيما يكالبتهكند كهميهدايتايچند رسانههاي
گيرد. قرار ميمورد استفادهي آموزش به كمك رايانهسيستمهاابزارهايدر بينابزاركمكيعنوانبه

 . مـورد تصـور اسـت   از محـيط وعگوئيم، دو نميسخناز برخورد با محيط. زمانيكهمجازيمحيطهاي
(از جنبـه و واقعـي فيزيكـي خصوصـيات دارايكـه استطييمحهمانحقيقي. محيطمجازيو محيطحقيقيمحيط

موضـوع از جنبـه و فيزيكـي حقيقـي شـرايط دارايكـه اسـت محيطيمجازيمحيطباشد. وليبرخورد) ميموضوع
همـان دارايموجـود در محـيط  و عوامـل شـرايط كهاستمحيطيحقيقيتر "محيطدقيقر تعريفي. دبرخورد نيست

اسـت محيطـي مجازي"محيطتعريفاينبه" و با توجهاستشدهبيانمحيطآندر تعاريفهستند كهخصوصياتي
بـا  شـود بلكـه  مـي بيـان محـيط آندر تعريـف نيستند كـه تيخصوصياهماندارايموجود در آنو عواملشرايطكه

ي آمـوزش بـه كمـك    در سيسـتمها مجازيدهند".محيطهايرا از خود بروز ميحقيقيرفتار مورد نظر محيطتمهيداتي
هـاي توانـائي يناز مهمتـر يكـي عنـوان بـه مجـازي از محيطهـاي هستند و اسـتفاده بسيار زيادياهميتدارايرايانه



5

ي آمـوزش بـه   در سيسـتمها مجـازي محيطهاياز مفاهيمشود. استفادهميمحسوبي آموزش به كمك رايانهسيستمها
] : ٧٦برشمرد[مجيديزمينهدر سهتوانميرا حداقلكمك رايانه

o آمـوزش امانجـ بـراي واقعـي سيستمبكارگيرياز اوقاتساز. بسياريشبيههايسيستم
باشـد.  كننـده كمـك مـواردي توانـد در چنـين  سـاز مـي  شـبيه هـاي از سيستم. استفادهنيستصرفهبهو مقرونممكن
سـازها در  كننـد. شـبيه  را تقليد مـي واقعي، رفتار سيستممجازيدر محيطيهستند كههائيساز سيستمشبيههايسيستم

سـاز  شـبيه افزارهـاي تا نـرم گرفتهشيميائيهايساز واكنششبيهافزارهايكنند، از نرمميمككآموزشبهابعاد مختلف
هواپيمـا و  سازهايتا شبيهگرفتهساختمانيهايساز سازهشبيهافزارهايو از نرمپايههايدر آموزشفيزيكآزمايشگاه 

.تخصصيهايدر آموزشكشتي
o يا هنوز بوجود كهكنيمرا مشاهدهمحيطيبخواهيم. زمانيكهمجازيشينمايهايسيستم

از ما بياينـد و بـا اسـتفاده   كمكتوانند بهميمجازينمايشيهاي، سيستمميسر نيستبازديد آنامكانو يا آنكهنيامده
و دسـتكش مجازيواقعيتنظير عينكجديدتريارهاياز ابزو يا با استفادهشخصينظير رايانههايمعموليابزارهاي
ها بـراي سيستم. اينرا نداريمحضور در آنو شرايطامكانرا بدهند كهسير و سفر در فضائي، امكانمجازيواقعيت

. استدو فضا، جغرافيا و موارد متعدد ديگر بسيار مفينجوم، علمشناسي، زمينبدنساختمانآموزش
o از هـم تا مـدرس گيرندهاز آموزشكالسعوامل. حضور فيزيكيمجازيدرسكالس

، امكـان رايانـه اي هـاي شـبكه . با پديد آمدناستآموزشيهايدورهمشكل، بزرگتريناز نظر زمانيو همنظر مكاني
هستند فراهمپراكندهمختلفدر شهرهايگيرندگان، و آموزششهردر يكمدرسكهايگونهبهمجازيايجاد كالس

كند و از همـين ميخود ارائهدانشجويانرا بهمطالبرايانه ايشبكهاز طريقمدرسمجازيدرسآيد. در كالسمي
خـود را از مـدرس  سـئواالت شبكههمينتوانند از طريقنيز ميدهد و دانشجويانقرار ميآنها را مورد ارزيابيطريق

دهند.انجام
 نقـش گيرنده. آموزشاستمعموال يكطرفهآموزشو معمولسنتيهايو رايانه. شيوهانسانمحاوره

از ، يكـي گيرنـده و آمـوزش دهنـده آمـوزش بـين تعامـل كهدرحاليستدارد. اينبر عهدهرا در امر آموزشضعيفي
شودميمحسوبآموزشهايجنبههمترينم [Mintz98] حليراهعنوانتواند بهميي آموزش به كمك رايانه. سيستمها

گيرندهناپذير با آموزشخستگيصورتتوانند به، ميباحوصلهموجوداتعنوانها بهشود. رايانهمطرحمشكلبراين
ي در سيسـتمها 1تعـاملي -ايمحـاوره كننـد. آمـوزش  را راهنمـائي و ويدادها پاسـخ رويبزنند و سئواالتسروكله

" در "، "ارزشـيابي "، "يـادگيري "تـدريس گانـه كنـد. رونـد سـه   مـي كمـك مخاطبيادگيريبهآموزش به كمك رايانه
توسـط گيرندهآموزش، ارزشيابيگيرندهآموزش، يادگيريسيستمتدريسبا چرخهي آموزش به كمك رايانهسيستمها

، بـه اسـت نشـده از كار مسلطمرحلهبر يكگيرندهشود تا آموزشميباعثبعديتدريسچرخهو صعود بهسيستم
ديگر وارد نشود.مرحله

 آموزشكردن2سفارشي-گراويژه . كهمك رايانهي آموزش به كسيستمهاپويائيخصوصيتبهبا توجه
و تنظـيم مخـاطبين خصوصـيات بـه با توجهكهآموزشيهايايجاد دوره، امكانگفتيمسخناز آنگذشتهدر بندهاي

توانـد در  و ساير موارد ميهوش، ميزان، جنس، سنتحصيلينظير سطحشود. خصوصياتيميسر مياستشدهتدوين

1 -Interactive
2 -Specialize-Customize
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و درسطـرح در نظرگـرفتن بعلـت سـنتي هايموثر باشد. در سيستمي آموزش به كمك رايانهسيستمهاآموزششيوه
(بجز در موارد محدود خاصمخاطبينها بر حسبها و ارائهدرسطرحتفكيكامكانو عدمعامصورتبهمخاطبين

بـه متفـاوت )، افـراد بـا خصوصـيات   آنو امثالسميو جذهنيماندگانيا عقبدرخشاناستعدادهايهاينظير دوره
گيرنـد كـه  قـرار مـي  و ارزيـابي مورد آموزشباال همانگونهگيرند. افراد با هوشقرار ميمورد آموزشيكسانصورت

در مـورد  بخصـوص ، (تحصيليو سطحو جنسسنها از جملهنيز در ساير جنبهمسئله. اينپائيننسبيافراد باهوش
خورد. ميچشم) بهو پرورشآموزشهايغير از دورههايدوره

 . اسـت كنـد انگيـزه  مـي ترغيـب آمـوزش را بـراي گيرنـده آمـوزش كـه چيزيايجاد انگيزه. مهمترين
وند. از جملـه ايـن   از طريق برخي از ويژگيها باعث افزايش انگيزه كـاربران مـي شـ   ي آموزش به كمك رايانهسيستمها

دار كـردن و جهـت ي آمـوزش بـه كمـك رايانـه، تعيـين     سيسـتمها توسطمخاطببا شرايطويژگيها عبارتند از تطابق
مـورد عالقـه  زمينـه بـه آمـوزش دادنو جهـت ي آموزش به كمك رايانـه در سيستمهاگيرندهآموزشتوسطآموزش

بخصوص با توجه به خصوصيت تنوع طلبي انسان. ارائه،، تنوعاطالعاتتنوع،آموزشيتنوعگيرنده،آموزش
اين توانائيها و خصوصيات در استفاده از اين سيستمها در آموزش باز نقش اساسي را ايفا مي كنند. 

٤-
ر آن، مشـكالت و مسـائل   دهـه آخـ  سه در قرن گذشته بخصوص در و ساختارهاي اجتماعيرشد و تحول فن آوري

خاصي را پديدار نموده كه قبال چنين مسائلي يا وجود نداشته و يا اهميت چنداني نداشته اسـت. يكـي از ايـن مسـائل     
بخصوص در اين سه دهه با سـرعت  فن آوري هاي مختلف و ساختارهاي اجتماعي مسئله تحوالت سريع است. خود 

د، به نحوي كه هيچ مورد مشابهي براي آن قابـل ذكـر نيسـت. مقولـه     چشمگيري در حال تحول و تكامل بوده و هستن
تحول نه تنها در پيشرفت و تكامل ابزارها مطرح مي شود، بلكه شامل تحول در ماهيت موضوعات و ديدگاهها نسـبت  

مي گردد. ، و مفاهيم اجتماعي و ارتباطات و خصوصيات فعاليتها نيزبه مسائل
بال با موفقيت در صنايع و توسعه و نظاير آن بكار گرفته ميشد، امروز منجر بـه شكسـت   از طرفي ديگر روشهائي كه ق

بي اعتبار است. امكان اجراي رويه ها و مكانيزم هاي اجرائـي متـداول   امروز مي شود. فرمولهائي كه قبال اعتبار داشت، 
انان و برنامـه ريـزان توسـعه و مـديران     در توسعه و برنامه ريزي و سازماندهي بعضا وجود ندارد. مسائل براي اقتصادد

ارشد به صورت به هم پيچيده و غير قابل حل در آمده. قبل از آنكه در يك موضـوع تـدابير مناسـبي انديشـيده شـود،      
شرايط مسئله تغيير مي كند و تدابير مورد نظر با شكست مواجه مي شود.

حرانهائي را ايجـاد مـي   بتحوالت سريع ش وجود دارد.و آموزبين دو مسئله يعني مسئله تحوالت سريع مهمي ارتباط
كنند. برخي از اين بحرانها فرهنگي، برخي اقتصادي و برخي از اين بحرانها گريبانگير امر سازماندهي، برنامـه ريـزي و   

تـا  . از فعاليتها و سازمانهاي فرادولتـي و جهـاني گرفتـه    1توسعه ميشوند. مشاهده چنين بحرانهائي چندان مشكل نيست
دولتها، از شركتها و صنايع عظيم گرفته تا شركتهاي كوچك و حتي اشخاص عادي، بـه نحـوي بـا ايـن مسـئله مواجـه       
هستند. روشهاي مورد استفاده در همه اين سطوح، به نوعي با مسئله تحـوالت ربـط پيـدا مـي كنـد. روشـهائي كـه در        

ياري داشـته باشـند. همـانطور كـه در شـرايط      شرايط عادي كارآمد هستند در چنين شرايطي ممكن است مضـرات بسـ  

1 ]. ٧٦ه برخي از این نمونھ ھا رجوع شود بھ [مجیديبراي مشاھد-
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بحراني، روشهاي متداول جوابگو نخواهد بود، در شرايط وجود چنين تحوالتي نيز روشهاي متداول پاسخگو نيسـت و  
آيد. مي تغييراتي بنيادي در روشها و ديدگاهها بوجود 

اند خصوصـيات ايـن تحـوالت را شناسـائي     گذشته نشان مي دهد كه در اين سالها، افرادي موفق بوده اند كه توانسته
بخشـي از عوامـل   كرده و روشهاي خود را با در نظر گرفتن تحوالت و خصوصيات آن سـازماندهي و اتخـاذ نماينـد.    
، اما بخش بسـيار  موفقيت يا عدم موفقيت به عواملي چون برنامه ريزي اقتصادي و سازماندهي و نظاير آن باز مي گردد
مربوط مي شود.مهمي از آن به آموزش

آموزش است كه به يك كشور يا يك موسسه كمك مي كند كه خود را براي برخورد با اين تحوالت آمـاده كنـد. اگـر    
، كار تغيير با سادگي انجام خواهد شد و افراد يك جامعه كوچك يا بزرگ خود را براي تحول و تغيير آماده كرده باشند

به محـض مواجهـه بـا آن دچـار     ،اما وقتي افراد براي تغيير آماده نباشند. ]٧٢ر[تافلهمه چيز قابل پيش بيني خواهد بود
سردرگمي و اغتشاش خواهند شد و از هماهنگي با آن عاجزند. اين تغيير اگر خوب مورد بهـره بـرداري قـرار گيـرد و     

امـا اگـر ايـن    ، مي تواند به توسعه و پيشرفت آن جامعه كمك كنـد. آموزش به صورت صحيحي از جامعه حمايت كند
موجب عقب ماندگي بيشـتر خواهـد شـد. بنـا بـر ايـن نقـش        ، تغيير بدون آمادگي و آموزش الزم صورت گرفته باشد

آموزش در اين تغيير براي پيشرفت بيشتر و جهش گونه و يا عقب افتادن بيشتر بسيار موثر است.
امعه در حـال تحـول و تغييـر تطـابق دارد.     آموزش باز مقوله اي است كه بيش از انواع ديگر آموزش با خصوصيات ج

جامعه در حال تغيير و تحول، امكان اعمال كليشه هاي موجود در ساير انـواع آمـوزش را مشـكل مـي سـازد. در يـك       
دانـائي و مهارتهـاي مـورد    جامعه در حال تحول نظير جامعه كنوني، مهمترين چيزي كه دچار تغيير و تحول مي شـود، 

به يك زمينه شغلي است. يك شغل كه تا چند سال پيش به دانائي و مهارت خاصي نياز داشـت و  نياز و مفاهيم مربوط
امروز در برگيرنده مفاهيم جديدي است كه دانائي و مهارت جديدي را طلب مـي  مفاهيم خاصي نيز در آن مطرح بود،

كند.
آنكه تغييرات دائمي در مفاهيم و دانش ها اين موضوع از دو جنبه در آموزش از راه دور داراي اهميت است. جنبه اول

يعني بايد آموزش مبتني بر ايـن تغييـرات جديـد انجـام     ،و مهارتهاي مورد انتقال بايد به سرعت به آموزش منتقل شود
شود. با توجه به اينكه در آموزش هاي باز، كليشه هاي كمتري نسبت به ساير انواع آمـوزش وجـود دارد، اعمـال ايـن     

بيش از انواع ديگر آموزش است. ده تر است و امكان تطابق اين نوع از آموزش با نيازهاي جامعه،تغييرات سا
از جنبه دوم، تغيير در مفاهيم و دانش و مهارت مورد نياز مشاغل باعث مي شود كه افرادي كه در اين مشـاغل بـه كـار    

ود نداشته باشند. همين باعث مي شود كه يا خـود  اشتغال دارند، پس از مدت كوتاهي، دانش كافي را براي انجام كار خ
شغلي آنها به فكر نياز بـه چنـين   .آنها به آموزش و يادگيري اين دانش به صورت مستقل اقدام كنند، و يا اينكه موسسه

آموزشي باشد. در هر دو حالت مهمترين مشكل فراگير آن است كه شـاغل اسـت و نمـي توانـد شـغل خـود را بـراي        
كند. چه در حالت اول يعني اقدام شخصي و چه در حالـت دوم يعنـي اقـدام موسسـه، بهتـرين انتخـاب       فراگيري رها

استفاده از شيوه آموزش باز است. همين امـر باعـث اهميـت يـافتن آمـوزش بـاز در       شخص براي ادامه تحصيل خود،
در سـالهاي جـاري و آينـده،    شرايط در حال تغيير و تحول سريع اجتماعي مي شود.  همين موضوع باعث مي شود كه

آموزش باز به عنوان ركن اصلي آموزش رسمي تلقي شود. رشد سريع آموزش باز در كشور در حال توسـعه اي چـون   
ايران را كه  طي سالهاي اخير بيش از نيمي از فراگيران دوره هاي رسمي را تحت پوشش خود در آورده اسـت، نشـان   
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ه انحرافي را از اين بحث مي توان گرفت كه آموزش بـاز در آينـده نزديـك بـه     دهنده چنين تلقي است. ضمنا اين نتيج
مقوله آموزشهاي ضمن خدمت وارد خواهد شد.
در هر صورت اهميت آموزش باز در اين ميدان در حال تغيير و تحول كامال روشن است. اما نكته آن است كه عليرغم 

مفيد است، اما به صورت مستقل و با روشهاي كنوني، پاسـخگوي  آنكه خود اين نوع از آموزش در اين ميان كارساز و 
اين تحوالت سريع نيست. يعني مع الوصف  كليشه هاي محدودتري نسبت به انواع آموزشي ديگر در اين نـوع وجـود   

ط و فـن  دارد، اما باز هم تغيير كليشه ها و تغيير مفاد آموزشي و هر نوع تغيير ديگري كه بايد با توجه به تغييرات محـي 
آوري و موضوعات انجام شود، كاري مشكل و كند است و اين آموزش را نيز دچار عقب ماندگي از اين تحوالت مـي  
كند و آموزش را دچار بحران كند.
در اينجا پاي سيستمهاي آموزش به كمك رايانه باز مي شود. اين سيستمها مي توانند به آموزش باز، بيش از ساير انواع 

ده تر از آنها در رفع اين بحران كمك كنند و به آن امكان تطابق با تحوالت محيطي و اجتماعي را بدهند. آموزشها و سا

٥-

آموزش به كمك رايانه به عنوان يك ابزار و يك محمل مناسب، از چند جهت مـي توانـد در آمـوزش بـاز، در جهـت      
:و مطلوب مورد استفاده قرار گيرد اهداف آموزشي به نح

 ايجاد سريع درس افزارهاي رايانه اي و سادگي استفاده از آن كمك مي كند كه مفاد آموزش مورد 
نظر براي آموزش باز را بتوان سريعتر و با هزينه كمتر آماده نمود. وقتي يك درس افزار سريعا و بـا هزينـه كـم ايجـاد     

. ]٧٨[مجيديجديد مي توان براي آن درس افزار مناسبي را آماده نمودمحيطو، به محض ايجاد يك فن آوريشود
 تغيير در مفاد آموزشي و استفاده از درس افزارهاي قديمي به سادگي انجام مي شود. 
 در مورد آموزشهاي مربوط به فن آوري و آموزشهاي ضمن خدمت، موسسات توليـد كننـده فـن    

جاد درس افزارهاي آموزشـي مشـاركت داشـته باشـند. ايـن موضـوع اهميـت        آوري و موسسات مي توانند خود در اي
بسياري در توسعه آموزش باز خواهد داشت. بسياري از بار هزينه اي و تالش آموزش و آماده سازي مفاد آموزشي بـر  

كه توان و سرمايه انجام چنين كاري را دارند. ،عهده صنايع خواهد بود
 به اين رغبت پيدا مي كنند كه مستقال در ، افراد متخصص آموزشيبا توجه به سودآوري تهيه مفاد

زمينه توليد مفاد آموزشي تالش كرده و حتي افرادي در اين زمينه سرمايه گذاري كننـد. ايـن مـي توانـد توسـعه خـود       
، ايجاد نمايد.جوشي را كه نياز به حمايت سازمانهاي دولتي ندارد

 ين جنبه هاي آموزش باز اسـت از طريـق ايـن سيسـتمها بـه      مبتني بودن بر نياز كه يكي از مهمتر
، از طريـق  سادگي قابل حل است. وقتي كه يك فراگير بر اثر تغيير و تحوالت به يك موضـوع خـاص نيـاز پيـدا كنـد     

دريافت نمايد.در همان زمينه مورد نظر سيستمهاي آموزش به كمك رايانه مي تواند آموزشهاي الزم را 
 مكاني و پراكندگي، توسط سيستمهاي آموزش به كمك رايانه قابـل كـاهش   مشكالت عدم تطابق

].٧٥است[مشايخ
 ، پائين آوردن هزينه ساير مزاياي سيستمهاي آموزش به كمك رايانه نظير باال بردن كيفيت آموزش

. نيز همانند همه شقوق مختلف آموزش در مورد آموزش باز مصداق داردو...، قابل تكرار بودنهاي آموزش
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اينها مزايائي كه است كه بواسطه استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه در آموزش باز مي توان از آن بهـره منـد   
، بـه نحـو كـامال روشـني ايـن مزايـا و       شد. مدل ايجاد شده مصباح علم نيز كه به آموزش فن آوري رايانه مي پـردازد 

خصوصيات را نشان مي دهد. 

٦-
رخورد با تحوالت سريعي كه در حال انجام است، آموزش مهمتـرين ابـزار محسـوب مـي شـود. از ميـان انـواع        براي ب

مختلف آموزش، آموزش باز براي برخورد با پديده تغيير و تحول مناسب است. اما خود آموزش نيز بايد خود را بـراي  
كمك رايانه داراي اهميت زيادي است. ايـن فـن   برخورد با اين تحوالت آماده كند. براي اين كار فن آوري آموزش به 

آوري به آموزش باز بيش از ساير انواع آموزش براي برخورد با تحول كمك مي كند و اين شرايط را فـراهم مـي آورد   
كه آموزش باز در دوران آينده آموزشي، به كمك آموزش به كمك رايانه بتواند بـه عنـوان اصـلي تـرين نـوع آمـوزش       
محسوب شود. 
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