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يك نظام و ساختار آموزشي است كه در آن سازوكار و فراروند آموزش، بين عوامل در گير در دانشگاه مجازي،
آن، در محدوده اي كه لزوما تابع عوامل و شرايط فيزيكي نيست قرار دارد. فراهم ساختن چنين ساختاري بر اساس 

ه كمك رايانه شكل مي گيرد. اما آيا هر سيستم آموزش به كمك رايانه اي ساختارهاي مبتني بر سيستمهاي آموزش ب
مي تواند ما را به يك دانشگاه مجازي برساند؟ پاسخ اين سئوال منفي است. شكل گيري يك دانشگاه مجازي، نياز به 

وكارهاي آموزشي را به اشكال خاصي از اين سيستمها و ساختارهاي مبتني بر آن دارد كه بتواند به نوعي فعاليتها و ساز
شكل توزيع شده و غير متمركز در آورد و امكان اين را فراهم نمايد كه تصميم گيري و فعاليت عوامل و عناصر دخيل 

در فراروند آموزش، به شكلي مجرد و مستقل انجام شود. 
برخي از در اين مقاله پس از بررسي مختصر يك معماري سيستمهاي آموزش به كمك رايانه و اشاره به

معماريها، ساختارها و استانداردهاي موجود در اين زمينه، و با بررسي برخي از خصوصيات و ساختارهاي شكل دهنده 
يك دانشگاه مجازي و ارائه نمونه هائي، نشان خواهيم داد كه تحولي كه در نظام آموزشي در حال شكل گيري است، 

ود و يك معماري سيستمهاي آموزش به كمك رايانه، چگونه مي بسيار عميق تر از آن است كه معموال تصور مي ش
تواند اين خصوصيات و ساختارها را تحت پوشش قرار دهد و نيازهاي يك دانشگاه مجازي در يك شهر الكترونيكي و 

اينترنتي را بر آورده نمايد. 

معماريآموزش، آموزش به كمك رايانه، دانشگاه مجازي، تحول، ماهيت تحول، 

مقدمه - ۱
در حالي كه سيستمهاي آموزش به كمك كامپيوتر مي توانند در محدوده وسيعي كاربرد داشته باشند، اين 
سيستمها تنها در محدوده هاي تحقيقاتي يا آزمايشگاهي و يا در نرم افزارهاي كاربردي محدود مورد استفاده قرار 

ي وارد گردونه تجارت و صنعت نرم افزارهاي كاربردي گردند. ميگيرند و هنوز نميتوان اميدوار بود كه به شكل جد
پيچيدگي توسعه اين سيستمها، ابزارهاي موجود براي توسعه، معماري اين سيستمها و هزينه توسعه اين سيستمها مشكالت 
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مناسب اساسي و داليل اين محدوديت تلقي مي شود. اين باور وجود دارد كه يك معماري با طراحي خوب با ابزارهاي
بر اساس اين معماري، به همراه رابط كاربر مناسب و عدم نياز به فعاليت برنامه سازي در توسعه مفاد درسي و طرح درس 
ميتواند پيچيدگي و هزينه توسعه را كاهش دهد و ما را به توسعه و بكارگيري سيستمهاي آموزش به كمك كامپيوتر در 

در محيط آموزش اجتماعي هدايت كند.سطح وسيع و به عنوان سيستمهاي كاربردي 
در دانشگاه پيام نور، يك مطالعه و تحقيق پيرامون ساختارهاي سيستمهاي آموزش به كمك ١٣٧٦در سال 

رايانه آغاز شد. در اين مطالعه، هدف ما بررسي چگونگي بكارگيري سيستمهاي رايانه اي در فراروند آموزش و نيز 
به شكلي وسيع و انعطاف پذير، از جنبه هاي مختلف قدرت رايانه ها در اين زمينه ايجاد يك ساختار بود كه بتواند 

اما استفاده نمايد. بحثها و تالشهاي متعددي براي استفاده از سيستمهاي رايانه اي در زمينه آموزش صورت گرفته بود،
د و توانائيهاي سيستمهاي رايانه اي قانع نمي انجام دهندگان اين مطالعه را در استفاده از تمام ابعاهيچيك از اين تالشها،

كرد. به نظر مي رسيد ابعادي وجود دارد كه بكارگيري جدي اين سيستمها در فعاليتهاي آموزشي به آنها وابسته است.
در اين مطالعه، ابعاد متعددي از استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه وتوانائيهاي آنها مطرح شد و 

گيري اين ابعاد و مسائل مربوط به معماري اين سيستمها مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اين مطالعه دو چگونگي شكل
معماري تو در تو، يكي براي سازماندهي منابع آموزشي و ديگري براي توزيع و اشتراك منابع آموزشي طراحي شد. 

چگونگي نمايش منابع SOSCA١-شيوزمعماري شيئي مبتني بر موضوع طرح درس و منابع آممعماري اول يعني 
آموزشي و سازماندهي آنها را بر اساس ارتباط بين موضوعات و مفاد آموزشي فراهم مي سازد. در اين معماري مفاد 
آموزشي به صورت موضوعات مستقل نمايش داده شده و هر موضوع آموزشي به صورت يك شي مستقل كه داراي 

نيز مشخص مي شود. اين موضوع باعث مي شود تا تمام ، و روابط بين اشياءاست تعريفخاص آموزشي٢خصوصيات
خصوصياتي كه در ساختارهاي شي گرا  نظير وراثت، چندريختي و بسته بندي وجود دارد، در مورد موضوعات 

رد. مستقل شكل مي گي٣آموزشي نيز مصداق پيدا نمايد. در اين معماري يك سيستم آموزشي از تركيبي از اجزاء
چگونگي توزيع و اشتراك DSCA٤-معماري طرح درس و منابع آموزشي توزيع شده معماري دوم يعني 

منابع آموزشي مبتني بر معماري اول را تعيين مي كند. اين معماري اجازه مي دهد كه هر متخصص، از ديدگاه تخصصي 
نمايد. كليه متخصصان از ارائه كنندگان دانش، خود، به انجام فعاليتهاي آموزشي، به صورت مجرد و مستقل مبادرت 

افراد خبره، تدوين كنندگان متون آموزشي، كارشناسان فن آوري آموزشي، كارشناسان طراحي آموزشي، كارشناسان 
مربيان و دانشجو، هر يك از ديدگاه خود، و به صورت كامال مستقل و مجرد، برنامه ريزي آموزشي و مجريان آموزش،

چنين ساختاري ارتباط بر قرار كند. عالوه بر آن اين معماري اين شرايط را فراهم مي آورد كه هزينه پرداخت بتواند با 
شده توسط استفاده كنندگان از منابع آموزشي، به صورت خودكار بين دست اندركاران توليد و ارائه كنندگان مفاد 

اين معماري مي تواند اشته اند توزيع شود. بدين ترتيب،آموزشي، با توجه به سهمي كه هر يك در توليد مفاد آموزشي د
فعاليت آموزشي را به صورت يك فعاليت كامال اقتصادي تبديل نمايد و انگيزه مناسبي براي شركت افراد در فراروند 

نظر گرفتن حق توليد و ارائه مفاد آموزشي باشد. اين معماري اين امكان را فراهم مي آورد كه افراد مختلف بتوانند با در 

١-Subject Based Objects of Source and Curriculum Architecture
٢-Properties

٣-Components

٤-Distributed Source and Curriculum Architecture
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به منابع توليد شده توسط سايرين دست يابند و بخشهائي از آنها را به صورت مستقيم و يا با گنجاندن در مفاد ١امتياز
آموزشي ديگر مورد استفاده قرار دهند و چنين چيزي باعث شكل گيري اشتراك منابع آموزشي مي گردد. 

از سيستمهاي آموزش مبتني بر كامپيوتر ٢ش نمونه سازي شده، يك مدل پيهابراي مطالعه و بررسي اين معماري
. كليه ابعاد نمايش داده شده ٣ايجاد شد كه جنبه هاي معماري و رفتاري چنين سيستمي را نشان مي دهدمصباح علمبا نام 

با ابزارها، دانش و تكنولوژي موجود قابل پياده سازي است. علم در مصباح 
اليتهاي متعددي در ايجاد سيستمهاي آموزش به كمك رايانه انجام شده است. در نقاط ديگر جهان نيز فع

و ايجاد سايتهاي آموزشي مبتني بر وب نظير CAROL5٤طراحي زبانها و محيطهاي توليد سيستمهاي آموزشي نظير 
Edtlabو ايجاد استانداردها، معماريها و مدلهاي ايجاد سيستمهاي آموزشي نظير ٥SCORMمورد ديگر از و دهها ،٦

نشان دهنده فعاليتي است كه در اين زمينه در حال ساختارها، استانداردها و مدلهاي توليد سيستمهاي آموزشي،سايتها،
انجام است.

انجام اين مطالعه، پس از مدتي به شكل گيري اين تفكر در انجام دهندگان آن منجر شد كه نكته مهمتري از 
دارد، و آن تغيير ماهيت ساختار آموزشي است. سيستمهاي آموزش به كمك رايانه نه يك معماري در اين ميان وجود

تنها به عنوان يك ابزار مي تواند فعاليتهاي آموزشي را تسهيل نمايد، بلكه بكارگيري اين سيستمها مي تواند منجر به 
زشي شود. چنين چيزي نه با تكيه تحول اساسي در ساختارهاي آموزشي و تغيير اساسي مفاهيم مطرح در ساختارهاي آمو

بر فن آوريهاي آينده، بلكه با فن آوريهاي موجود رخ مي دهد. معماريها و مدل مورد بحث نشان مي دهد كه تحقق 
كامال شناخته شده و در جائي ديگر فن آوري در اين ميان هر يك از ابعاد چنين تحولي كامال عملي و امكان پذير است. 

. استال به كار گرفته شده و در زمينه ديگر عم
در اينجا دو سئوال مطرح است. سئوال اول آنكه خصوصيات و ماهيت اين تحول چيست؟ آنچه را كه ما 

و يا هر نام ديگري كه براي نظام آموزشي دوران آينده انتخاب كنيم، چه خصوصيات و دانشگاه مجازي مي ناميم،
شرايطي كليدي را دارد؟ 

كه آيا هر سيستم آموزش به كمك رايانه اي منجر به اين تحول مي شود؟ آيا و سئوال دوم آن است
به هر شكل يك دانشگاه مجازي را فراهم مي بكارگيري سيستمهاي رايانه اي در آموزش و آموزش از طريق اينترنت،

نشگاه مجازي را آورد؟ خصوصيات اصلي را كه يك سيستم آموزش به كمك رايانه بايد داشته باشد تا بتواند يك دا
ايجاد كند و تحول عميق مورد بحث در سئوال اول را شكل دهد، چيست؟ اين دو سئوال سئواالتي است كه ما در ادامه 

اين مقاله سعي در پاسخ آنها داريم. 

۲-
ست كه در سالهاي اخير مكررا مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستمهاي اصطالح دانشگاه مجازي اصطالحي ا

آموزش به كمك رايانه مي توانند اين امكان را فراهم آورند كه فعاليتهاي آموزشي بتواند در محيطي غير فيزيكي انجام 

١-Copy Right

٢-Prototype

.www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.htmlدر مورد مدل و خصوصيات آن نگاه كنيد به سايت -٣
[Wang and Chan97]نگاه كنيد به -٤

. edt.uow.edu.au/cv/index.htmlو نيز نگاه كنيد به سايت دكتر پرويز دوالئيedt.uow.edu.auنگاه كنيد به سايت -٥
٦-Sharable Content Object Reference Model در زمينه اين مدل و استاندارد آن نگاه كنيد به .www.adlnet.org.
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اي متداول و موجود شود. اين سيستمها مي توانند فراروند آموزشي را در يك نظام آموزشي سامان دهند كه با نظامه
يك نظام و ساختار آموزشي است كه در آن سازوكار و فراروند آموزش، بين تفاوت داشته باشد. دانشگاه مجازي،

عوامل در گير در آن، در محدوده اي كه لزوما تابع عوامل و شرايط فيزيكي نيست قرار دارد. اما اين فقط محيط فيزيكي 
وزشي آينده محسوب مي شود. بلكه ماهيت نظام و نوع فراروند آموزشي در حال نيست كه به عنوان مشخصه نظام آم

تحول است. 
در اغلب اوقات ما سعي مي كنيم كه توصيف يك دانشگاه مجازي را با مثالها و الگوهائي از موسسات 

شكلي ارائه تصويري از آموزشي كنوني، كه برخي از فعاليتهاي آن از طريق رايانه انجام مي شود، ارائه كنيم. در چنين 
دانشگاه مجازي آن خواهد بود كه فعاليتهاي امور آموزشي نظير ثبت نام دانشجو  و برنامه ريزي آموزشي از طريق رايانه 
انجام شود و مفاد آموزشي به صورت دروس ابر متني و چند رسانه اي ارائه شود، ارزيابي توسط رايانه انجام شود و رايانه 

زي آموزشي مورد استفاده قرار گيرند، كالسهاي آموزشي و ارتباط فراگير با مدرس از طريق كنفرانس ها در برنامه ري
الكترونيكي و كالس مجازي انجام شود و نظاير آن. اما چنين توصيفي منجر به عدم درك همه ابعاد مسئله خواهد شد.

سعي كنيم يك پديده را با وقتيدرك نادرست از پديده اي است كه در حال رشد است.مسئله اصلي 
زماني كه ، قطعا با مشكل مواجه خواهيم شد. و خط كش مناسب براي پديده ديگري اندازه گيري و توجيه كنيمهاكليشه

كردند. درحالي با چشم يك گاري پر زرق و برق نگاه ميپديده بسياري از افراد به اين ، اولين اتومبيل ها وارد جامعه شد
بلكه از يك طرف اين پديده تحوالت اساسي در ساختار ،ن پديده نه تنها گاري سريعتر و زيباتري بوددانيم ايكه مي

كنم اجتماع و فعاليتها ايجاد كرد و از طرف ديگر فرهنگ جامعه و باورها و ساختارها را دچار تغيير نمود. تصور مي
، صحنه اي از يك فيلم كمدي صامت داشته باشدبهترين سمبلي كه از عدم استفاده از عينك و ديدگاه مناسب وجود 

ا همان شود و باست كه هنرپيشه آن اسبهاي گاري را به جلو اتومبيل خود بسته و خود نيز بر كاپوت آن سوار ميقديمي
كند!  استفاده مياين اتومبيل از، كردشيوه اي كه ازگاري استفاده مي

ا همان ساختاري كه آموزش توليد انبوه ما در كالسهاي پر از گرد خواهيم بما نيز گاه وضع بهتري نداريم و مي
كرد از سيستمهاي پيشرفته استفاده كنيم و اگر خيلي به خودمان زحمت بدهيم تخته سياه را به وايت برد گچ حركت مي

در سالهاي كنيم. شاهد اين ماجرا سيستمهاي متعدد آموزش به كمك كامپيوتري است كهو گچ را به ماژيك تبديل مي
تكنولوژي آموزشي ايجاد شده و در آن همان كتاب درسي موجود در يك سيستم اخير توسط معتبرترين مراكز رسمي

كامپيوتري سازمان يافته و مقام اين سيستم را به يك كتاب الكترونيك پيش و پا افتاده تنزل داده است. اما همانطور كه 
حتي خانواده تغيير داد و به همراه ساير تكنولوژيها نظير تلفن و ... منجر به ، جاده و ، شهر، كاراتومبيل نگاه ما را به جامعه

، تحوالت اساسي مراه ساير تكنولوژيهابه ه، سيستمهاي كامپيوتري نيز ١تحوالت اساسي در محورهاي زندگي ما گرديد
، بلكه اين ماهيت و كندكه تغيير ميرا در آموزش ايجاد خواهند نمود و اين ديگر شكل ظاهري كتابها و كالسها نيست

، كالس و نظاير آن خواهد بود كه دستخوش دگرگوني خواهد شد. ، درساصول آموزشي و نگاه ما به مسئله علم
جامعه بشري ما در حال پشت سر گذاشتن تحول عميقي است. اين تحول تنها در تكنولوژي و ابزارها و محيط 

گيرد. نه تنها نحوه زندگي كردن ما دچار يبان معناها و محورهاي زندگي را ميشود. بلكه اين تحول گرخالصه نمي
شود. از مفهوم كار گرفته  تا مفهوم آموزش دستخوش تحول اساسي مي،بلكه مفاهيم بنيادي زندگي،شودتحول مي

نه كه ما به مسئله تفريح و ، همانطور كه آنگوهمانطور كه تصور اجداد ما از كار و زندگي با تصور امروز ما متفاوت بود
، همانطور كه تصوري را كه اجداد ما از آموزش و نقش آن در كندانديشيم كامال با انديشه اجدادمان فرق ميفراغت مي

].۷۲تافلر[نگاه كنيد به از جمله در مورد اين تحوالت و پديده تغيير -۱
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تصورات ما نيز با تصورات نسلهاي آينده متفاوت خواهد بود. با اين تفاوت كه ،كندزندگي داشتند با تصور ما فرق مي
دهد. به گونه اي كه پدران و فرزنداني كه تنها ا سرعتي بسيار زيادتر از آنچه قبال اتفاق افتاده بود رخ مياين تغيير دارد ب

توانند كارها و تفكرات يكديگر را درك كنند و كارها و تفكرات هر سال با هم اختالف سن دارند نيز به سختي مي۳۰
است. بي معنا و بدون مفهوم بعضا كدام از آنها براي ديگري 

و چيزي كه درسهاي ،كامپيوترها بيش از آنكه به شكل يك دايره المعارف چند رسانه اي استفاده شوند
قدرت دارند و بر جامعه ما اثر ،مدرس را پشت سر هم و بدون خسته شدن از تكرار با فيلم و انيميشن و ... ارائه كند

گذارند.مي
كنند. حداكثر تصوري چيزي نيست كه اغلب افراد تصور ميآن نيزاز طرف ديگر آموزش به كمك رايانه

راجع دخواهيآن است كه اگر ميشود،ابراز ميهارسانهعلمي و دارند و حتي در مجامع وضوعكه اغلب افراد از اين م
اما كند.بوي سيب را هم پخش ميمي گوئيم و يا اگر پيشرفت كنيم،بينيد، عكس سيب را ميبه سيب تدريس كنيد

آموزش به كمك رايانه اين نيست. حتي جزئي از آن هم نيست. يعني اين اصال در رسالت آموزش به كمك كامپيوتر 
آموزش به بلكه نيست كه به شكل يك دايره المعارف چند رسانه اي يا يك ابر متن يا يك ضبط صوت ظاهر شود. 

كند.تغيير ايجاد ميوزش ما نسبت به مقوله آمكمك كامپيوتر در ساختار آموزش و تفكر
حال اين سئوال براي ما بوجود مي آيد كه اگر چنين تعابيري در مورد دانشگاه مجازي تعابير كاملي نيست و 
همه خصوصيات نظام آموزشي آينده را در بر ندارد، پس اين خصوصيات چيست؟  قبل از پاسخ به اين سئوال الزم است 

ن مقاله قصد نداريم كه تمام خصوصيات نظام آموزشي دوران آينده را ذكر كنيم. در تا به اين نكته اشاره شود كه در اي
واقع بحث بر تمام اين خصوصيات در يك مقاله ممكن و ميسر نيست. بلكه هدف ما از اين مقاله، تنها نشان دادن اين 

لكترونيكي آينده سازمان موضوع است كه تصور مورد بحث در مورد دانشگاه مجازي و نظام آموزشي كه در شهرهاي ا
خواهد يافت، تصور كاملي نيست. براي اثبات اين موضوع، با ذكر چند مثال به توصيف شمائي از نظام آموزشي آينده و 

توضيح چند خصوصيت كليدي از آن خواهيم پرداخت.

۳-
براي ارائه م ارائه خواهد شد؟ آيا موسسات بسيار عظيميآيا آموزش به شكلي كامال استاندارد و  كامال منظ

كند؟ آيا يك سازماندهي در سطح بين المللي و فرا ملي انجام شود و آموزش را سازماندهي ميآموزش تشكيل مي
اي گيرد و مقررات سختي برتائيد شده و معتبر براي آموزش فراگيران مورد استفاده قرار ميخواهد شد؟ آيا متون علمي

ي تكنولوژي آموزشي وجود خواهد داشت؟ هاتصويب و ارائه متون و طي كردن مراحل توليد درس افزارها بر طبق رويه
آيا عده اي از نخبگان و دانشمندان جهاني بر چگونگي آموزش نظر خواهند داد؟ ... اينها احتماال سئواالتي است كه 

وضع آينده است خطور كند. پاسخ اغلب اين سئواالت منفي است.ممكن است به ذهن هر كسي كه عالقمند به اطالع از
اين كه چرا من اين سئواالت خاص را براي طرح انتخاب كردم دليلي خاص و روشن دارد. دليل آن اين است 
اين سئواالت در ادامه سياست گذاريهاي موجود نظام آموزشي است. اغلب افراد در حدس زدن نسبت به آينده و پرسش 

كنند راهي كه در حال حاضر در حال طي كردن آن هستيم را مشاهده و نقطه اي جلو تر از آن را حدس ن، سعي مياز آ
بزنند. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي و حوزوي ما در حال دنبال كردن مسيري است كه ظاهرا در مرحله بعدي 

و قانونمندتر برساند. اما واقعيت اين است كه چنين مسيري ما ، متمركز تر، منسجم تربايد ما را به ساختارهاي استانداردتر
گذرد. ما بايد راهمان را عوض كنيم.را به بن بست كشانده است. يعني مسير آينده از همين راه نمي
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،يكسان،، با دروس استاندارد، آينده اي استاندارد شدهكنند آينده آموزشبر خالف تصور افرادي كه فكر مي
، و مربي و فراگير آينده مانند مدارس استاندارد خواهد بود و انسان اختيار گزينش و تصميم گيري را نداردهماهنگ و 

، و توسط عده اي از قبول و بدون چون و چرا اجرا كندشوديك ماشين بي اختيار موظف است هر چه به او گفته مي
دنياي آينده چنين ،اتخاذ شودوشهاي كامال علميتصميات با ر،تصميم گيرندگان نخبه در مغز سازمان عظيم آموزش

مطيع ،شكلي را نخواهد داشت. بلكه بر عكس و بر خالف تصويري كه انسان آينده را به صورت ماشينهاي بي اختيار
انسان آينده قدرت تصميم گيري ،كندمحض و چشم و گوش بسته و مجريان دقيق دستورات صادر شده از باال تصور مي

، به عنوان خواهد و در اختيار خواهد داشت. از تدوين كنندگان متون آموزشي تا مربيان و خود فراگيرانبيشتري مي
، هر يك در تعيين چگونگي آموزش موثر خواهند بود و كساني كه داراي درك و فهم كافي براي تصميم گيري هستند

. داشتهريك اختيارات بيشتري را نسبت به آنچه هم اكنون وجود دارد خواهند
، در چند سال اخير نظامهاي آموزشي سير معكوسي را طي نموده است. مثال در آموزش و پرورش كشور ايران

كه تا پانزده سال قبل خود معلمياختيارات بتدريج از معلمان و مدارس گرفته شده و بصورت متمركز در آمده است. 
بعضا ، بارم بندي نمرات كالسي و نوع ارزيابي مختار بودكرد و حتي در نحوه ارزيابي دانش آموز خود را تعيين مي

شود. حتي و تصحيح توسط معلم ديگري انجام ميامروز حتي قدرت تصحيح سئواالت دانش آموز خود را هم ندارد
شود. از خير وظيفه طرح سئواالت نيز از او گرفته شده و ارزيابي كامال متمركزي در كليه سطوح آموزشي انجام مي

ه به اختيار فراگيران نيز در آموزش كه اصال بايد گذشت. حوزه علميه نيز در حال سير به سمت تمركز سازماندهي و اشار
تصميم گيري است و همان ساختارهاي نظام آموزش صنعتي در آن در حال پياده شدن است.

االت و ارزيابي بر عهده كند. نه تنها طرح سئومي، خالف اين مسير را طي افتدچيزي كه در آينده اتفاق مي
، قدرت ارائه مفاد قدرت انتخاب كتاب درسي توسط مربي و حتي فراگير، بلكه چيزهائي نظيرمعلمان خواهد بود

ي درسي كامال متفاوت و غير استاندارد و حتي ها، قدرت ارائه رشتهآموزشي توسط افراد مختلف و بصورت آزادانه
(هر چند كه ممكن است غير منطقي به نظر برسد)، چيزهاي بديهي ين سئواالتدر تعيفراگيراختيار چيزهائي نظير 

ي هاواقع توزيع تصميم گيري و توزيع فعاليتهاي آموزشي جنبهخواهد بود كه در آينده با آن مواجه خواهيم شد. در 
.بسيار وسيع تري از اينها را در بر خواهد داشت

۴-
ي متعدد و مختلفي كه توسط مراكز آموزشي تعريف هاي استانداردي كه امروز وجود دارد به رشتههارشته

شود. مثال در يك مركز شوند و (ممكن است چنين رشته اي اصوال در مراكز ديگر وجود نداشته باشد) تبديل ميمي
ري تاسيس شود و فراگيران محدودي را براي يك يا آموزشي ممكن است رشته مهندسي طراحي بدنه اتومبيلهاي سوا

چند مركز خاص كار تربيت كند. در مركز آموزشي ديگر در رشته مهندسي طراحي نرم افزارهاي بانكي توزيع شده 
در ،شود كه منحصر به همين مركز است.  در يك مركز ديگرارسالي در شبكه ارائه مي١يهادرس تحليل و تنظيم بسته

شود.ارائه مي۲درس هندسه فراكتالي ، برد رياضيات در گرافيك كامپيوتريرشته كار
كند. درسي را براي رشته زمين شناسي طراحي مييك دانشمند رشته كاني شناسي در منزل خود مفاد علمي

٢زارتنظيم شده توسط او را در يك درس افيكي از دوستان او كه در تدوين درس افزارها تخصص دارد مفاد علمي

١-Packages

٢-CourseWare
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كند. دو موسسه آموزشي در دو نقطه مختلف اين درس ارائه شده را بر روي سايت اين دانشمند سازماندهي و تدوين مي
دهند و از آن استفاده ئي كه تاسيس كرده اند مناسب تشخيص ميهادر اينترنت مشاهده و آن را براي استفاده در رشته

كنند. مي
ها مجاز است درس خود را در اين ترم بگيرد يا نگيرد و يا استاد و ساعت خواهيم ديد فراگيري كه امروز تن

تواند روش ارائه درس را انتخاب و در صورت لزوم تغيير دهد. ، در آينده ميارائه درس را در برخي موارد انتخاب كند
ر خود آموز همه ماجرا را تشكيل تواند زمان گذراندن درس خود را تعيين كند. اما اينها فقط به عنوان مزيتهاي ابزااو مي

، درس كاربرد نظريه و موجودتواند درس جديدي را تعريف كند و از بين مفاد آموزشي ارائه شدهدهد. او مينمي
آشوب در گرافيك كامپيوتري را با مشاوره استاد راهنماي خود بسازد و اين درس منحصر به فرد را بگذراند. 

ازي به سيستمهاي عجيب و غريب و هوشمند هم ندارد. از لحاظ هزينه هم اينها چيزهاي تخيلي نيست. ني
ساختارهائي . ، بلكه حتي ممكن است هزينه نهائي آن كمتر هم باشدي آموزش امروزي فاصله نداردهاچندان با هزينه

ا فراهم نمايد. در واقع نظير معماريهاي مورد بحث، با سازماندهي منابع آموزشي و اشتراك منابع مي تواند چنين امكاني ر
عمال نشان مي دهد كه چگونه چنين نمونه هائي كه در اينجا ذكر مي شود، قابل پياده سازي است. مدل مصباح علم،

سال آموزش ۵سالگي و پس از ۱۰كند و پدرش كشاورز است از يك فراگير كه در يك روستا زندگي مي
شروع در مزرعه، كار ران را در مدرسه روستاي خود گذرانده استكه بخشي از آن را در خانه و بخش ديگري از آ

كند. بخشي از اين آموزش را در مدرسه و بخش ديگري را از روز را به آموزش صرف ميكرده و به همراه كار، نيمي
و گوشتي گذارند. او دوره كار و آموزش خود را در رشته كشت برنج و مركبات و پرورش گادر منزل يا مزرعه خود مي
۲۸تا چيزي در اندازه فوق ليسانس امروزي)و طراحي و ساخت لوازم چوبي تا سطح عالي (١و پرورش ماهي در شاليزار

دهد. ممكن است در تمام دنيا در چنين رشته اي تنها يك نفر تحصيل كند. و ممكن است چنين رشته اي سالگي ادامه مي
بيشتر ي امروزي نزد چنين شخصي در چند سال بعد هارشتهاحتماال د. ولي به نظر آيمضحكبراي ما در امروز بسيار 

شود. بلكه او حداقل تا ابتداي دوران بازنشستگي ! تحصيل او پس از اين دوران قطع نميضحك به نظر خواهد رسيدم
همواره بخشي از هفته را در تعداد ساعاتي محدود به آموزش صرف خواهد نمود. 

۱۶در ،بر طبق عالقه خود تحصيل كردي مختلف و عموميهاسال در زمينه۹آنكه پس از يك فراگير 
سالگي به كارهاي تجاري و اقتصادي خرد عالقمند شده است و با توجه به كار نيمه وقتي كه در يك موسسه تجاري 

شورهاي آسياي ميانه در رشته صادرات نرم افزارهاي كمك آموزشي به ك، تحصيل خود را گيرديكي از اقوام خود مي
دهد و پس از آن نيز به شكل آموزش ضمن خدمت در ساعاتي محدود از سالگي ادامه مي۳۴كند و آن را تا آغاز مي

سالگي در يك مركز آموزشي شروع به تدريس چند درس و فعاليت به ۲۹، در عين اينكه از كندهفته آن را دنبال مي
كند.ي نزديك ميهادر رشتهفراگيراننفر از۶حدودمشاوروعنوان راهنما

، پس از چند سال گذراندن سالگي به طراحي و مكانيك عالقمند شده است۱۱يك فراگير ديگر كه از 
سالگي رشته ۲۱و كارهاي طراحي و مكانيك پراكنده، در ولي مورد عالقه،ي مختلفهادروس مختلف در زمينه

ا با مشورت يك شركت توليد كننده اين شبيه سازها آغاز كرده و با همكاري مكانيكي تفريحي ر٢طراحي شبيه سازهاي
طراحي بدنه و سخت ،ي طراحي هيدروليكهادو نفر از متخصصان اين شركت و سه متخصص آموزشي در زمينه

روش خاصي براي پرورش ماهي كه چند سال است در كشور مان رواج پيدا كرده است.-١
٢-Simulatore
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، در عين پردازدسالگي به تحصيل در اين رشته مي۲۷اين رشته را تعريف كرده و تا هايدرس افزار،افزارهاي كنترل
شود.اينكه در همان شركت سازنده نيز به صورت نيمه وقت مشغول به كار مي

گيرند كه در آن رشته زمين شناسي و چهار استاد رشته زمين شناسي تصميم به تاسيس يك مركز آموزشي مي
با تشكيل يك كميته ،منابع آب زيرزميني ارائه شود. آنها پس از تامين فضاي كوچكي براي اين منظور و تجهيزات الزم

استاد ديگر براي پيوستن در فعاليتهاي اين رشته به صورت پاره وقت دعوت به ۲۷مجازي الكترونيكي در اينترنت از 
درصد مفاد آموزشي و ۹۰كند. حدود نفره به تهيه مفاد آموزشي اين رشته مبادرت مي۳۱كنند و اين كميته همكاري مي

(نظير همان درس مورد بحث قبلي) و موجود خريداري يا قرارداد استفاده از آنها منعقد درس افزارها از دروس آماده 
شود. كند بتدريج آماده ميء اين كميته فعاليت ميدرصد آن توسط گروههاي كاري كه زير نظر اعضا۱۰شود و مي

كنند. اين مربوطه تحصيل ميرشته مختلف در حواشي رشته۱۷كنند در حدود دانشجوياني كه در اين مركز ثبت نام مي
ي مختلف با تركيبات مختلف دروس رشته مربوطه و نيز تركيب با دروس ارائه شده در ساير مراكز آموزشي ارائه هارشته

شود. مي
شود و شروع به آموزش ساله به تحقيق در مورد زيست شناسي و سلولهاي گياهي عالقمند مي۱۰يك فراگير 

كند. او تا زمان بازنشستگي به تحقيق و يادگيري و تدريس يك مركز آموزشي مرتبط با اين رشته ميباز در اين زمينه در 
دهد.در اين رشته ادامه مي

آموزش مبتني اغلب مبتني بر روش خاصي با نام ،كندبرنج تحصيل ميكشتفراگير مورد بحثي كه در رشته 
از طريق سيستم رايانه اي ، بالفاصله شودع آفت خاص مواجه ميپردازد. مثال وقتي با يك نوبه يادگيري ميبر نياز

آموزشهاي الزم را در همان زمان خواهد ديد. او با آفت نوع الف كامال آشناست و آموزشي نياز خود را مطرح كرده و 
آموزش ،كندشناسد. ولي يكي از فراگيران رشته مشابه كه در منطقه ديگر زندگي ميمبارزه با آن را ميروشهاي علمي

البته هر اصال با آن در محيط مزرعه برخورد نكرده است.تاكنون ، زيرا الزم براي برخورد با چنين آفتي را نديده است
دانند.دهند و چگونگي شناسائي اوليه آن را ميشناسند و انجام ميدوي آنها اقدامات پيشگيرنده در مورد اين آفت را مي

و انتگرال، با ديفرانسيلاندن دروس رشته طراحي شبيه سازهاي تفريحي استفراگير ديگري كه مشغول گذر
شود كه دليل رفتارهاي نامتوازن يكي از آالت كنترل در يكي از سالهاي آموزش او به اين عالقمند ميآشنائي ندارد. 

، تحليلي چنين مبحثيشيرهاي برقي در باز و بسته كردن جكهاي هيدروليكي را بداند. با درخواست وي براي آموزش 
الزم است تا فرمولهائي را مطالعه كند كه مبتني ،شود كه براي درك تحليل مربوطهپس از طرح كليات به او گوشزد مي

كند و البته فقط او طي مدت نسبتا كوتاهي با كمك سيستم آموزشي اقدام به يادگيري ديفرانسيل ميبر ديفرانسيل است. 
د كه براي كاربردهاي مورد نظر يا كاربردهاي جانبي آن الزم است.گيرئي را ياد ميهاجنبه

خواهيم ئي احتمالي است از دنياي آينده اي كه ما در آن به فعاليت آموزشي و علميهااينها همه نمونه
، مفاد متنوعي ارائه پرداخت. بحث ما آن است كه در دوران آينده آموزش با ساختارهاي متنوع و شكل هاي متنوع

شود كه شخص در بين آنها قدرت انتخاب بسياري دارد. از انتخاب چگونگي آموزش و روش تا انتخاب مفاد و مي
و انگيزه او در محسوب مي شود هويت فراگير به عنوان يك محور آموزش . موضوعات حتي در يك رشته خاص

كند كه آموزش تا حد امكان مبتني هم مياين امكان را فراآينده. نظام آموزشيگرددفراروند آموزش اساسي تلقي مي
ساختارهائي نظير معماري مورد بحث، چنين چيزي بر خصوصيات و توانائيها و سالئق و استعدادهاي فراگير انجام شود و 

را فراهم مي سازد. 
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و آموزش آينده به جاي آنكه همانند آموزش صنعتي امروز به تجزيه فعاليتها و موضوعات و دانشها بپردازد 
و آموزشي را ، تركيب را در كنار تجزيه و تحليل اصل قرار داده و ساختارهاي علميتجزيه و تحليل را اصل قرار دهد

آموزيم كه چگونه به مفاهيم تجزيه شده و موضوعات كند. ما امروز به فراگيران نظام آموزشي ميبنا ميمبتني بر آن 
، و به تحليل و نقد ضوع و يك دستگاه و يك بحث را بيرون بريزندتجزيه شده مسلط شوند و چگونه دل و روده يك مو

، تركيب و ، نگاه كردن به مفاهيم به صورت يك كلدر تعليم و تفهيم ارتباط بين موضوعاتاما هيچ قدميآن بپردازند. 
داريم. طراحي و ساختن يك چيز برنمي

ون بزرگان تشخيص داده اند. به او غذاي از  پيش كنيم كه بايد اين را بياموزند چما امروز به آنها تلقين مي
كنيم. در عوض در دوران آينده سعي خواهيم كرد كه به جاي دهيم و سپس او را در بياباني رها ميآماده شده اي را مي

آنها كنيم چه چيز خوردني است و چه چيز نيست و به خود راه يافتن غذا را بياموزيم. به او تفهيم مي،غذا دادن به او
دهيم كه قدرت تعقل و قدرت تصميم دهيم كه در تعيين آنچه بايد بياموزند نقش داشته باشند. به آنها اجازه مياجازه مي

١گيري خود را پرورش دهند و با اين قدرت به پرورش قدرت خالقه خود بپردازند. ما به همراه انتقال دانش به اوفرادانش

آن اطراف خود را روشن كنند و به رابطه بين معلومات خود دست يابند. كنيم تا بر اساس را نيز منتقل مي
كه تيزهوشان را چنان مورد بمباران اطالعات متفاوت قرار داده و ذهن ،ما به جاي تاسيس مدارس تيزهوشان

هوش و ، و به جاي آنكه تيزهوشان خود را در اين قتلگاهكندآنها را به يك انباره بزرگ ولي بي مصرف تبديل مي
، تعقل و دهيم كه به تفكربا دادن قدرت تصميم گيري و اختيار به خود آنها، اجازه مياستعداد و خالقيت رها كنيم،

پرورش هوش خود بپردازند و دانش و اطالعات مورد نياز خود را خود انتخاب كنند و تنها در اين راه نقش مشاور و 
. ما به جاي تكيه بر محفوظات و روشهاي مبتني بر محفوظات به تعقل و راهنما و ارائه كننده دانش را خواهيم داشت

دهيم.، بلكه به آنها اجازه تعقل ميآموزيمكنيم و نه تنها راههاي تفكر و تعقل را به فراگيران ميتفكر تكيه مي

۵-
گيري ابزارها و تكنيكها و تنها بكارآنچه كه در ترسيم نظام آموزشي آينده و دانشگاه مجازي مطرح است،

تسهيل انجام فعاليتهائي كه در نظام آموزشي فعلي وجود دارد نيست، بلكه تحول اساسي در مفاهيم و ساختار نظام 
آموزشي است. نگرش به مقوله دانشگاه مجازي، بايد به شكل نگرش به يك دوران جديد آموزشي انجام شود، تا ما را 

حال شكل گيري است آشنا كند. در اين مقاله تنها نشان داديم كه آنچه كه به واسطه به صورت واقعي با آنچه كه در
استفاده از سيستمهاي رايانه اي ايجاد خواهد شد، بسيار عميق تر از آن است كه تنها با ترسيم ابزارها و توانائيهاي آنان 

نظام آموزشي دوران آينده باشد. نشان داده شود. حركت بعدي در اين زمينه مي تواند ترسيم دقيق خصوصيات 
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