مجازی شدن محیط های یاددهی و یادگیری،
تحوالت پارادایمی و بایسته های فرهنگی
مقصود فراستخواه

*

مقدمه
ظهور محیطهای مجازی و غیرحضوری یادگیری،
امکانات و آفاق تازهای برای دسترسی شهروندان
جهانی به اطالعات و کسب دانش فراهم میآورد.
این محیط نوپدید ،البته پشتگرم به دگرگونیهای
تکنولوژیک  ناشی از انقالب الکترونیکی دو سه
دهۀ پایانی قرن بیستم بوده است ،انقالبی که در قرن
بیست و یکم نیز همچنان با شتاب فراوان در حال
رشد و بالندگی است .اما عمق و ابعاد قضیه بسی
ورای سطح فنی و تکنیکی و ظاهری آن است بلکه
دگرگونی ژرف و گستردة پارادایمی را در امر یاددهی
و یادگیری بازنمایی میکند .در واقع این تغییر در
اکولوژی آموزش ،سطح ظاهری تحوالتی است که در
فرهنگ ارتباطی و اندیشگی و یاددهی و یادگیری بشر
در حال وقوع و بسط و توسعه است (بیتس1999 ،؛
ردی و مانجولیکا.)2002 ،
از دهههای 1960و  ،1970نخستین نسلهای
کامپیوتر در آمریکا به عرصه آمد و مقارن آن
آیندهپژوهان آن دوره مانند الوین تافلر از «شوک 
آینده» خبر دادند که مردم جهان باید خود را برای
درک  و پذیرش تغییرات بیسابقۀ  آن آماده کنند
(تافلر .)1383،وی در سال  1980کتاب موج سوم
خود را منتشر ساخت و در آن ،تمدن بشری را به
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سه مرحلۀ کشاورزی ،صنعتی و فراصنعتی تقسیم کرد
که هر مرحله با موجی جدید همراه بود .نماد این
سه موج ،به ترتیب کلنگ و ماشین و کامپیوتر بود
(تافلر ،خوارزمی .)1385 ،یک  سال پس از آن که
تافلر از موج سوم سخن گفت ،کامپیوترهای شخصی
1
اختراع شد و او در  ،1990نظریۀ جابهجایی قدرت
را به میان آورد و شرح داد که در مفهوم قدرت تحول
روی میدهد و گرانیگاه آن از زور و سپس پول ،به
اطالعات منتقل میشود (تافلر ،خوارزمی.)۱۳۷۰ ،
آدام شاف ،این نقطۀ عطف تاریخی را «انقالب
صنعتی دوم» نامید .در انقالب صنعتی اول (سدة )18
اختراع فیزیکی و مکانیکی ماشین به «خودکار شدن»
(اتوماسیون) انجامید و دگرگونی مهمی در ساختار
و مناسبات زندگی و سازمان کار در جامعۀ  نوین
صنعتی ایجاد کرد .در انقالب صنعتی دوم (سدة ،)20
اختراع میکروالکترونیکی کامپیوتر به اطالعاتی شدن
(انفورماسیون) منتهی گشته و بدین ترتیب جامعة
پسانوین اطالعاتی رقم خورده است (شاف.)1375 ،
موضوع دیگر در این راستا جهانیشدن بوده است.
مارشال مک  لوهان با تأکید بر کارکرد رسانهها ،از
دهکدۀ جهانی سخن گفت .گیدنز به جهانیشدن به
صورت بسط اجتنابناپذیر تجدد در گسترۀ بین المللی
توجه کرد .به نظر رابرتسون جهانیشدن ،مبتنی بر

درهمتنیدگی عام و خاص در جهانی به هم فشرده
است (رابرتسون   .)1380 ،
مانوئل کاستلز با شرح تازهتر و مشروحتر
فرایندهای «جهانیشدن» ،جامعۀ  امروزی را «جامعۀ 
شبکهای» مینامد که در آن الگوی گفتمانی و
دامنۀ کارکرد ذهن آدمی ،دچار تحول شده است.
در گذشتههای دور ،با اختراع خط و الفبا برای
نخستین بار ،زبان نوشتاری به وجود آمد و مستقل
از زبان گفتاری (که ناپایدار بود) به حیات خود
ادامه داد و بدین ترتیب« ،ذهن الفبایی» و «گفتمان
کتبی» رشد کرد و منشأ تمدن شد ،در سدۀ پانزدهم
میالدی( ،)1454اختراع چاپ و انقالب گوتنبرگی
به «ذهن مطبوعاتی» و گفتمان انتشار انبوه کتاب و
مجله انجامید که از مقدمات رنسانس و پیشدرآمد
رفرم مذهبی و   انقالبهای فکری ،علمی ،سیاسی
و صنعتی بود .در دو سه دهۀ  آخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم ،با اختراعات بعدی (تلفن در ،1876
ضبط صوت در  ،1878رادیو در  1895و تلویزیون در
« )1928ذهن ارتباطی» و «گفتمان رسانهای» به وجود
آمد .سرانجام از نیمۀ دوم قرن بیستم ،اختراع نسلهای
اولیة کامپیوتر ،ماهواره و سرانجام اینترنت ،به نهادی
شدن «ذهن شبکهای» و «گفتمان تعامل سیال جهانی»
منتهی شد (کاستلز.)1380 ،
روند تحوالت در جامعۀ اطالعاتی ـ شبکهای ،با
شتابی پیشبینیناپذیر ،پیش میرفته است .در حالی
که حتی تا چند ثانیه (کمتر از نیم دقیقه) اقتصاد پیشرو
جهانی بدون گردش و پردازش اطالعاتی توسط
رایانه و شبکه ،نمیتواند به حیات خود ادامه دهد،
کارشناسان برآورد میکنند که بهترین کامپیوترهای
موجود در مقایسه با آنچه در آیندۀ  نزدیک  پدید
خواهد آمد ،ممکن است در حد تبرهای سنگی ،تلقی
شوند .کامپیوتر در سه دهۀ آخر قرن بيستم با شتاب
فراوان در جوامع صنعتی و سپس در حال توسعه،
رواج یافت و از اتصال آنها به هم ،شبکۀ  گستردۀ 
بزرگراههای اطالعاتی پدید آمد به طوری که در سال
 ،1995تعداد  24میلیون کاربر اینترنت وجود داشت
و  36میلیون به آن دسترسی داشتند .از آن تاریخ به
بعد ،این تعداد با شیب تند در حال شیوع و ازدیاد
است  2که همگی به یک «ابرمتن سیارهای »3دسترسي
فعال (نه صرفاً از نوع خواندن و دریافت یکسویة پیام)
دارند ،میتوانند فناوری اطالعاتی به عمل بیاورند و
بازخورد اطالعاتی دریافت کنند و بدین ترتیب در
محیط تعاملی بسیار غنی که تار جهانگستر W.W.W.
نامیده میشود ،عقالنیت جمعی و بیناالذهانی در
مقیاس جهانی ،نهادینه شده است .اطالعات تقریباً با

سرعت نور (که قطر زمین را در 0/1ثانیه میپیماید)
در رفت و برگشت است و در نتیجه ،وضعیتی به
وجود آمده است که به صورت نمادین از آن ،تحت
عنوان خاصیت «بال پروانهای» یاد میشود .گویی
حرکت بال پروانهای کوچک  در نقطهای از سیاره،
در نقطة دور دیگر ،موجی و ارتعاشی ایجاد میکند.
جریانهای نمادین اطالعات در جامعۀ  شبکهای،
واقعیت مجازی  4را رقم زده است (بیوکا و دیگران،
 .)1995فضا و زمان  ،ویژگی مجازی پیدا کرده است
و در یک  چنین فضا ـ زمانی   ،اطالعات و معنا،
اهمیتی به مراتب بیش از گذشته یافته است.
نکتۀ مهم این است که ظهور اینترنت فقط یک 
تحول متعارف فنی نیست بلکه حاوی سرشت
فرهنگی است (اسلوین1380 ،؛ تامپسون1378 ،؛
دریفوس1383 ،؛ کینگ1385 ،؛ گریسون و آندرسون،
 .)1383یادگیری از راه دور و در محیطهای مجازی
نوپدید با فرهنگ ارتباطی و اندیشگی نوینی همراه
است (بیتس1999 ،؛ ردی و مانجولیکا.)2002 ،
هدف از این مقاله ،شناخت بیشتر ابعاد فرهنگی
محیطهای نوپدید اندیشیدن و یاددهی ـ یادگیری
و دانشورزی است و از تحقیق توصیفی و تحلیلی
استفاده شده است .از روش کتابخانهای برای فراهم
آوردن مبادی و پایۀ  نظری و از روش پیمایش
نمونهای منتخب از دانشگاههای تهران برای بررسی
وضع موجود استفاده شده است.
مبانی نظری تحوالت مفهومی در فرهنگ یادگیری
اکولوژی تازة یادگیری ،در پس رویههای ظاهری و
تکنولوژیک آن ،خبر از دگرگونیهای عمیق پارادایمی
میدهد که ابعاد وسیع اندیشگی و ارتباطی و رفتاری
و فرهنگی دارد (بیتس1999 ،؛ ردی و مانجولیکا،
2002؛ پیترز .)2000،توسعة يادگيري از راه دور با
افزايش نمايي و رشد تصاعدی خود و با استفاده از
فناوريهاي ارتباطي نوين در حال تحول اطالعات و
ارتباطات نه تنها دسترسي به آموزش را در سطحي
فراگير فراهم ميآورد ،بلکه فرايندهاي يادگيري
را با دگرگونيهاي زير و روكننده همراه ميكند و
رفتار يادگيرنده را از طريق روشهاي نوين انتقالي
تغيير ميدهد و او را بیش از پیش توانمند ميسازد.
ابزارهاي نوين ارتباطات ،تغييري در فرايند يادگيري
پديد ميآورند .آنها الگوي نويني از يادگيري را
ترويج ميکنند كه مركز ثقل آن يادگيرنده است .اين
يادگيري آنچنان مبتني بر تحويل و انتقال اطالعات
از باال به پايين (استاد به دانشجو) و استاد نیست.
يادگيري در حال تبديل به فرايندي تعاملي است كه
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از رهگذر آن ،يادگيرنده صرفاً توسط استاد ،راهنمايي
ميشود و استاد در جايگاه يك ناظر و تسهيلكننده
است كه از طريق كاربرد ابزارهاي فناوري نوين ،به
فرايند يادگيري دامن ميزند و به دسترسي به منابع
متعدد اطالعاتي جهت ميدهد (فراستخواه.)1383 ،
تحوالت مفهومی مهمی در فرهنگ آموختن و
الگوهای ذهنی و عادتوارهها و ارزشها و هنجارها
روی میدهد .شاید بتوان نخستین بعد تحوالت
مفهومی را چرخش آموزش از يك امتياز 5به یک 
حق   6دانست .در ساختارهاي فكري و اجتماعي
سنتي ،غالباً اين تلقي معمول و متعارف شده بود كه
طي مدارج تحصيلي ،يك فضيلت ويژه و امتيازي
مختص به خواص است .اما پسزمينههاي تفكرات
انسانگرایانه 7و حقوق بشر ،8تفکر مدرن را به اين
سمت سوق داده است كه آموزش از سطح عمومي تا
سطح عالي يك «حق عمومي» است و نه يك امتياز
مخصوص برگزيدگان .متن مادة  26اعالمية جهاني
حقوق بشر مصوب  10دسامبر  1948چنين است :هر
شخصي حق دارد كه از آموزش و پرورش بهرهمند
شود .آموزش و پرورش و دست كم آموزش ابتدايي
و پايه بايد رايگان باشد .آموزش ابتدايي اجباري
است .آموزش حرفهای و فني بايد همگاني شود و
دستيابي به آموزش عالي بايد با تساوي كامل براي
همه ممکن باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود
از آن بهرهمند شود (جانسون.)1378 ،
كنوانسيون مقابله با تبعيض در آموزش مصوب
 14دسامبر  1960در مادة  ،1تبعيض در آموزش را
چنين تعريف ميکند:
هرنوع تمايز ،محروميت ،محدوديت يا امتياز
به علت نژاد ،رنگ ،جنسیت ،زبان ،مذهب ،عقيدة
سياسي ،تبار ملي يا اجتماعي ،وضعيت اقتصادي يا
اصل و نسب كه موجب از بين رفتن يا تضعيف
تساوي در برخورداري آموزشي ميشود و به ويژه
موارد زير را در بر ميگیرد:
الف) محروميت در هر نوع يا سطح آموزشي (از
ابتدايي تا عالي)
ب) محدودشدن به آموزش با كيفیت نازل
ج) ايجاد نظامهاي آموزشي يا مؤسسات جداگانه
9
براي اشخاص وگروههايي ازافراد
در همين كنوانسيون ،عبارت «دسترسي به
آموزش ،استاندارد و كيفیت آموزش و شرايط ارائة
آموزش» رسماً به كار رفته و به عنوان حقي براي
عموم اعالم شده است و در مادة  ،4دولتهاي طرف
اين كنوانسيون «متعهد به ايجاد امكانات دسترسي به
آموزش عالي براي همه بر اساس ظرفيت علمي افراد»
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جريانه�ای نمادي�ن اطالع�ات
در جامع�ة ش�بکهای ،واقعي�ت
مجازی را رقم زده است .فضا و
زم�ان ،ويژگی مجازی پيدا کرده
اس�ت و در ي�ک چني�ن فض�ا ـ
زمانی ،اطالعات و معنا ،اهميتی
بهمراتب بيش از گذش�ته يافته
است.

دانسته شدهاند (انجل.)1995 ،
حق عمومي براي دانستن و ياد گرفتن در سطح
عالي ريشه در فلسفة روشنگري 10دارد (هیتون و
پاچوسکا )2002 ،و در سالهاي جاري ،اين مفهوم
به همراه مفهوم «جامعۀ  يادگيرنده» ،ابعاد تازهتر و
پررنگتري به خود گرفتهاند و تحت عنوان «حق
يادگيري» بر آنها تأكيد ميشود« .حق دانستن »11يكي
از برجستهترین مشخصههاي جامعة يادگيرنده است
(براون  .)2002 ،
جابهجایی مفهومی دوم به معنای جابهجایی از
آموزش به عنوان كااليي خصوصي 12به آموزش همچون
كااليي عمومي 13یا حداقل كاالیي شبهعمومي 14است.
همگان باید از آموزش ،مثل امنيت به صورت عمومي
بهره بگیرند .رويكرد آموزش همچون كاالي عمومي،
به سياست درهاي باز 15در آموزش معتقد است تا
از اين طريق هم بتوانند وارد آن بشوند .گاهي از
«آموزش براي همه» تفسيري بر مذاق همين رويكرد
صورت ميگيرد .طرفداران سياست باز ،تنها اين نوع
سياست را زمينهساز رشد استعدادهاي غالباً ناشناختة
جامع در سطح يادگيري تلقي ميكنند و در اين
16
راه الزم ميبينند كه با تخصيص مجدد منابع ملي
امكان بهرهمندي همگاني از یادگیری بدون هرگونه
محدوديت ايجاد شود (جيمز.)1380 ،

سومین مؤلفة تحول ،جابهجایی از دانشگاه
نخبهگرا به دانشگاه فراگیر بوده است .دانشگاه به
معناي تاريخي و سنتي كلمه با نخبهگرايي 17دمساز
بوده است .فرض بر اين بود كه افرادي خاص داراي
تواناييهايي بيش از عموم مردم هستند و دانشگاه
بر اساس معيارهاي گزينشي 18خاصی كه در نظام
پذيرش 19خود دارد ،آنها را به عضويت خود (چه
به صورت هيئت علمي و چه به صورت دانشجو)
در ميآورد و بدين ترتيب نخبگان را با نوعي غربال
كردن ،20شناسايي میکند و پرورش ميدهد و به جامعه
تقديم ميكند .در اين الگو ،از يك سو بر كيفيت و
اصالت و از سوي ديگر بر توجيه اقتصادي هزينهها و
اثربخشي آن تأكيد ميشود (بروبیچر.)1977 ،
اين وضعيت سنتي دانشگاهها يادآور ميراث
افالطوني تقسيم مردمان به طال 21و نقره 22و سرب 23بود و
در واقع نظام دانشگاهي با وجود محتويات روشنفكري
و مدرنيستي ،همچنان پيوند خود را با «آريستوكراسي»24
يونان باستان تحت عنوان «شايستهساالري »25حفظ كرده
بود ،اما فرايند رو به رشد مدرنيته با اصول برابري
خود 26دانشگاهها را نيز از آريستوكراسي روشنفكران
 27به سمت روح برابریخواهی  28جديد سوق ميداد.
آموزش عالي امروز ديگر از حد عالئق موردي و
تفنن طلبيهاي خواص و خردهگرايشهاي طبقات
برگزيده و خواص و يا حتي طبقۀ متوسط فراتر رفته
و به تقاضايي فراگير و همگاني و تودهشده ،29تبديل
شده است (فراستخواه .)1382 ،انبوه متقاضيان آموزش
عالي ،تنها به خاطر دستيابي به فرصتهاي شغلي
مناسبتر در بعد از تحصيالت عاليه به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي روي نميآورند بلكه به عنوان
شهروندان جهان اطالعاتي ،از اين طريق حق خود را
براي دانستن و ميل خود را به مطلع شدن و فهميدن
ابراز ميدارند ،همچنين با جستجوي فرصت يادگيري
در سطح عالي ،در واقع طالب تعريف نقشي براي
خود در جامعۀ يادگيرنده هستند و به لحاظ انگيزشي،
تحقق ذات و خودشكوفايي را از اين طريق دنبال
ميکنند.
آموزشعالي در فرايند توسعۀ خود طي چند
دهة آخر قرن بيستم (و تحت تأثير عوامل اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي توسعه) در وضعيتي
قرار گرفت كه از آن گاهي به «تودهاي شدن،»30
«مردميشدن »31و «دموكراتيزاسيون »32تعبير ميشود و
نشان دهندۀ دورۀ نوين و الگوي تازهاي از آموزشعالي
است   (اسکات .)1995 ،اما روند تعميم توسعه در
اين كشورها ،در چند دهة گذشته به جايي رسيد
كه از «كارگري شدن »33آموزشعالي سخن رفت.

تعبير پرولتاريا كه گاهي در فرهنگ سرمايهداري با
خود مضمون تحقيرآميزي را به معناي روم باستاني
كلمه يعني «دونمايهها» حمل ميكرده است ،ابتدا در
سوسياليسم و لنينيسم ،بار ايدئولوژيك مثبتي به خود
گرفت و سپس در كل كشورهاي توسعه يافته ،سهمي
از بروندادهاي رفاه و توسعه و حقوق و خدمات
نوين به خود اختصاص داد و حتي در آموزشعالي
نيز نقش بست (بروبیچر.)1977 ،
شاخصهاي موجود در نرخ ثبتنام ناخالص
در آموزشعالي جوامع توسعه يافته ،نشاندهندۀ 
وضعيتي هستند كه فرايند همگانيشدن و مردميشدن
آموزشعالي را به خوبي منعكس ميكند .ركورد اين
شاخص در برخي كشورها مثل كانادا و اياالت متحده
حتي از  %90نيز عبور كرده ،در برخي مثل استراليا از
 ، %80در فنالند از  ، %70در هلند و كرة جنوبي از%60
و در بسياري از كشورها مانند بلژيك ،انگلستان،
فرانسه ،نروژ و سوئد از  %50گذشته است و در برخي
ديگر مانند اتريش ،دانمارك ،آلمان ،ايتاليا ،ژاپن و
روسيه به  %50رسیده است (یونسکو.)2001 ،
چهارمین چرخش از مفهوم   universityبه مفهوم
 andraversityبود که به گشودن درهای دانشگاه به
روی بزرگساالن انجامید .آيا «سنين متناظر تحصيالت
دانشگاهي» منحصر به گروه سني  18-24ساله 34است
يا بايد اين دامنۀ  سني را حداقل از آن سو امتداد
داد؟ 35در اين صورت اين سؤال به وجود ميآيد
كه این امتداد چقدر باید باشد؟ در برخي كشورها،
سنين  18تا  25سال  مبناي محاسبات آماري آموزش
عالي قرار ميگيرد (هیتون و پاچوسکا) .بعضي
كشورها ،سياستهاي مربوط به پوشش تحصيلي
آموزش عالي ،جوانان زير  30سال را هدف خود قرار
ميدهند (همان) .اما همچنان پرسش به قوت خود
باقي است .آيا ذيحقان دسترسي فقط جوانان 36اند يا
بزرگساالن 37را نيز شامل ميشوند؟  در اينجا «سنين
غيرسنتي »38براي يادگيري عالي مطرح ميشود و در
نهايت موضوع اساسی «آموزش مداوم »39و به ويژه
«يادگيري در سرتاسر طول زندگي  »40به ميان ميآيد
(شوتسه و اسلووی.)2000 ،
پنجمین تحول مفهومی این بود که   آموزش
عالي به جاي داشتن يك مفهوم «يا همه يا هيچ»41
(به صورت صفر و يك ،)42از يك تنوع 43و قابليت
انعطاف 44مفهومی برخوردار شد و طيفي از برنامهها
و دورههاي گوناگون در سطوح مختلف رسمي
و غيررسمي را براي قشرها و گروههاي متنوع
در برگرفت .به همین دلیل در بسياري از جوامع
توسعهيافته به جاي استفاده از واژة «آموزش عالي»45
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يا «يادگيري در سطح عالي ،»46از واژة «آموزش بعد از
متوسطه »47يا «آموزش سطح سوم »48استفاده ميشود
و همان گونه كه به روشني پيداست ،وقتي صفت
«عالي» براي آموزش يا يادگيري به كار ميرود ،مفهوم
ايدئالي به ذهن متبادر ميشود كه در سطحي بسيار
باالتر ،قرار دارد ولي صفت «بعد از متوسطه» و يا
«سطح سوم» مفهوم نسبيتري از آموزش عالي را به
ذهن متبادر ميكند كه قرار است در ادامة آموزشهاي
عمومي و متوسطه ،به صورت طيفي از دورهها و
برنامهها و سطوح و اهداف متنوع ارائه بشود.
اين تنوع مفهومي با انعطاف بخشيدن به معناي
آموزش عالي و نسبيت دادن به آن ،البته مخاطرات و
تهديدهايي را نيز با خود به بار ميآورد .آموزش عالي
و يا به تعبير دقيقتر ،يادگيري در سطح عالي به معناي
اخص كلمه ،ويژگيهاي خاصي را به ذهن متبادر
ميسازد؛ مثالً مضمون متفكرانه و روشنفكري در
سطح بااليي از آن انتظار ميرود ،غور بيشتر در دانش،
شك سازمان يافتة علمي ،بيطرفي علمي ،عقالنيت
انتقادي ،انقالبهاي فكري و علمي ،اكتشاف ،نوآوري
و خالقيت و فناوري در سطح عالي ،توليد و انتقال
و ترويج دانش ،توليد معنا ،نقد سنتها و مقبوالت
متعارف و مرسوم و رسالتهاي منتقدانة اجتماعي و
مانند آن از جمله خصائص زندگي دانشگاهي به شمار
رفتهاند و همۀ اينها در دل كلمة «عالي» مستتر بوده اما
وقتي عنواني مانند «آموزش بعد از متوسطه» يا «آموزش
سطح سوم» براي «آموزش عالي» به كار مي رود ،مفهوم
آن رقيقتر ميشود و در اين حالت ،طيف گستردهاي
را در برميگيرد و از تنوع و انعطاف و به يك معنا ،از
كارايي بيشتر برخوردار ميشود اما همان گونه كه در
سطور بعد مالحظه ميشود نظريهپردازان به ويژه در
دهههاي 1960و ،1970نسبت به اين تنوع و انعطاف
و نسبیت مفهومي،اظهار نگراني كردند.
دغدغۀ قابل درك نظريهپردازان اين بود كه در اين
صورت،چه بسا خلوص و اصالت 49آموزش عالي به
مخاطره بيفتد ،براي مثال «لوي »50در اواخر دهۀ 60
( )1969اين پرسش را به بحث كشيد كه آموزش عالي
چگونه ميتواند «همه چيز براي همه كس »51باشد و
در عين حال ،مفهوم اصيل خود را نيز حفظ كند.
«هوك »52در سال  ،1974در كتاب ايدۀ يك دانشگاه
مدرن ،53خطر زوال مفهومي و پوچ پنداري 54آموزش
عالي را بررسی کرد .در اين بحثها ،اين سؤال به
صورت جدي مطرح ميشد كه آيا قائل شدن تنوع
و انعطاف زياد براي آموزش عالي ،سبب نميشود
كه خطر سطحيشدن 55و تفننگرايي ،56آموزش عالي
را تهديد كند و مفهوم دانشگاه تنزل يابد و حتي
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جنبۀ  مسخرهآميزي 57به خود بگيرد؟ (فراستخواه،
مهرمحمدی و داوری.)1383،
اما روند توسعه با تحوالت اجتماعي و جمعيتي و
افزايش تقاضا براي آموزش عالي سال به سالو دهه به
دهه،واقعيت خود را بر اين دغدغهها تحميل ميكرد
و آموزش عالي را براي همراهي با اين تحوالت،
به پذيرش «تنوع در سطح بسيار زياد »58به منظور
«تطابق »59و سازگاري با «زندگي عمومي جامعه و
واقعيت تاريخي »60متقاعد ميساخت (بروبیچر،
  .)1977بدين ترتيب آموزش عالی در جوامع صنعتي
و توسعه يافته ،ساختاري «متكثر »61پيدا كرد .بدين
معني كه انعطاف الزم را به هم رسانيد تا دورهها و
برنامههايي را با سطوح و اهداف گوناگون در درجات
مختلف در خود بپذيرد و آرمانگراييهاي سنتي خود
را مبني بر اين كه آموزش عالي مساوي با دانشگاه ،و
دانشگاه منحصر به معناي اخص روشنفكري و دانش
سوفيستي و توليد معنا و اكتشاف و تخصص در
سطحي بسيار باالتر است ،تعديل بكند .بلكه با حفظ
هسته و جوهري مشترك 62يا به معناي اعم كلمه (كه
براي همۀ آموزشهاي بعد از متوسطه صدق ميكند)
طيف گستردهای از مراتب مختلف را از دورههاي
كوتاهمدت و غيررسمي تا كارداني ،از كارشناسي
ناپيوسته تا پيوسته ،از دورههاي تكميلي در سطوح
مختلف تا دورههاي تخصصي و فوق تخصصي ،از
آموزش تا پژوهش تا خدمات تخصصي و غير آن را
در بربگيرد.
از نخستين تحوالت آموزش عالي در جهت تنوع
و انعطاف «ساختي ـ مفهومي» آن ،حركتي بود كه از
نيمۀ دهة 1960و با رواج تأسيس پلي تكنيكها 63و
كالجها ،64توسعة چشگميري پيدا كرد .پيشينۀ اين كار
در جوامعي مثل فرانسه و اياالت متحده به صورت
تأسيس مدارس عالي 65و دانشسراهاي عالي و نيز
كالجهاي محلي حتي به قرن نوزدهم ميرسيد .در
اياالت متحده ،قانون واگذاري 66زمين در سال 1862
تصويب شد و اجازه داد تا زمينهاي دولت ايالتي
فروخته شود و از محل آن مؤسسات آموزش عالي
و كالجهاي محلي معطوف به توسعة كشت و صنعت
ايالتي و محلي به وجود بيايد .اما همان گونه كه اشاره
شد در بيشتر كشورها ،توسعة اين حركت در پاسخ
به تحوالت نيمۀ دوم قرن بیستم و به طور مشخص
از دهۀ  ،1960صورت پذيرفت (فراستخواه.)1382 ،
بدين ترتيب آموزش عالي «نظام دوگانهای »67به
خود گرفت و قابلیت طيفي و فازي خود را ظاهر
كرد كه در يك سر اين طيف ،دانشگاههای به معناي
اخص كلمه شامل آموزشهايي در دورههای باالتر و

اکول�وژی ت�ازۀ يادگي�ری،
در پ�س رويهه�ای ظاه�ری
و تکنولوژي�ک آن ،خب�ر
از دگرگونیه�ای عمي�ق
پارادايم�ی میدهد ک�ه ابعاد
وسيع انديش�گی وارتباطی
و رفتاری وفرهنگی دارد.

نيز كاركردهاي پژوهشي ،قرار داشتند و در سر ديگر
طيف ،كالجها و پلي تكنيكها و مدارس عالي فعاليت
ميكردند و آموزشهای عمدتاً معطوف به نيازهاي
حرفهایتر و اجتماعيتر و كاربرديتر را عهدهدار
ميشدند (بارنت .)1999 ،كشورهاي در حال توسعه
نيز از اين الگوهااقتباس كردند (می.)2002 ،
در اواخر قرن بیستم ،اين قابليت انعطاف و تنوع
طيفي در آموزش عالي بر اثر روند تحوالت به حدي
رسيده بود كه آموزش عالي ،ابعاد و كاركردهاي
سفارشي 68خود را گسترش داده بود .سفارشي
شدن ،69روندي بود كه در راستاي تعامل آموزش
عالي با جامعه و دنياي كار و صنعت به ميان آمد.
پا به پاي اينكه «گسترش مشتري محور »70اهميت
بيشتري پيدا ميكرد« ،كالجهاي نسل دو» (عمدتاً در
بخش خصوصي آموزش عالي )71پا به عرصة آموزش
عالي گذاشتند كه از جملة  ويژگيهاي آنها ،كاركرد
«تكرشتهاي »72بود و در سفارشهاي موردي و بسيار
اختصاصي بازار و دنياي كار فعاليت ميكردند .يكي
از نمونههاي اين نوع كالجها را ميتوان در مالزي ديد
(می.)2002،
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با فرايند جهانيشدن و پا به پاي ظهور اقتصاد
دانش ،مسير خطي دانش از دانشگاه به صنعت تحول
يافت .ارتباطات و فناوري اطالعات به شكسته شدن

«انحصار سنتي دانشگاه »74انجاميد و توليد دانش
و فناوري از پرديسهاي دانشگاهي فراتر رفت و
شركتها و بنگاههاي مبتني بر دانش ،در فرايندهاي
توليد و توزيع دانش درگيري بيشتري پيدا كردند و بين
آنها و دانشگاهها تعامل دوجانبه و چندجانبه به وجود
آمد و بدين ترتيب آموزش عالي به «بازاري »75تبديل
شد كه در آن ،بنگاهها و شركتهاي محلي و ملي و
چند مليتي ،در يك مقياس گسترده ،مشاركت داشتند
و اين روندها به تنوع ساختي ـ مفهومي آموزش
عالي و مقياس طيفي و فازي آن (شامل آموزش عالي
رسمي و غيررسمي در سطوح برنامههاي مختلف و
قابل انعطاف) بيشتر دامن زد (کانینگهام.)1997 ،
توسعة فناوريهاي ارتباطات و اطالعات (/ICT
فاوا) اين تنوع و قابليت انعطاف را به صورت
مضاعفي توسعه بخشيد تا حدي كه آموزش عالي
از در و ديوارها و سازمانهاي بسته فراتر رفت و
از عرصۀ عمومي و باز بيروني تا اندرون خانهها در
دسترس قرار گرفت و تا حد يك «كاركرد خانگي»76
تعميم يافت و حوزۀ  تعاملي آن در مقياس افراد،
بنگاهها و گروههاي اجتماعي وسعت پيدا كرد.
آموزش عالي غيررسمي نيز از ديگر سازوكارهاي
مؤثر در تنوع بخشيدن به تحصيالت در سطح عالي
و عامل مهم افزايش دسترسي به آن است .چنان
كه ديديم در كانادا ،دانشگاه در آموزش غيررسمي
كاركنان بنگاهها و شركتها چه در پرديس دانشگاه
و چه در بيرون آن ،مشاركت فعال داشته است.
در اسكاتلند  %16فارغالتحصيالن نظام متوسطه به
برنامههاي مهارتآموزي جوانان سوق مييابند .در
ژاپن دانشگاهها براي عالقهمندان دورههاي تكدرس
غيررسمي برگزار ميكنند .در كرة جنوبي آموزش
عالي غيررسمي گسترده ،يادگيري «ز گهواره تا گور»
را پوشش ميدهد و رسانهها در اين خصوص نقش
مؤثري دارند .در تايلند نيز آموزش غيررسمي وسيعي
با مشاركت دانشگاهها برگزار ميشود .در انگلستان
دانشگاه آزاد با روشهاي نيمهحضوري براي يادگيري
مداوم و در طول زندگي شهروندان در خالل زندگي
روزمره و اوقات فراغت طبيعي آنها خدمات ارائه
ميدهد (فراستخواه ،مهرمحمدی و داوری. )1383 ،
آموزش عالي بر اثر تنوع و قابليت انعطاف ساختي
ـ مفهومي  در سطوح مداوم ،اجتماعي و مردمي ،در
سطح غيردانشگاهي ،در سطح دانشگاهي و حتي
دانشگاههاي نخبه پرور به صورت طيفي از آموزش
عالي رسمي  و غيررسمي منعكس شده است .در يك
طرف طيف ،كالس و سازماندهي محدود و بسته و
مستلزم همگني 77وجود دارد .ولي طرف ديگر طيف،
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فراتر از كالس و به صورت باز و پذيراي ناهمگني
است (شوتسه و اسلووی.)2000: 22 ،
ششمین مؤلفة تحول ،جابهجایی   از مفهوم  
   universityبه مفهوم    televersityبود .آموزش
عالی از لزوم حضوری بودن رها شد .آموزش عالي
79
نيمهحضوري و غيرحضوري و دانشگاه از راه دور
از مؤثرترين و شناختهشدهترين سازوكارهاي افزايش
دسترسي به آموزش عالي بوده است كه در آن با استفاده
از قابليتهاي نظام چندرسانهاي و الگوهاي ارتباطي
متنوع (مانند مكاتبه ،كتب خودآموز و نيمهخودآموز،
آزمونهاي خودسنجي ،راديو ،تلويزيون ،نوارهاي
صوتي و تصويري ،مشاوره و راهنمايي) آموزش عالي
از محدوديتهاي حضور كامل فيزيكي و اختصاص
زمانهاي معين در كالسهاي درسي ،فراتر ميرود و
قابل انعطافتر ميشود .در دو سه دهۀ اخير ،ورود
كامپيوتر و ظهور جامعة شبكهاي 80و ظرفيتهاي
اينترنتي و اينترانتي و پديدة يادگيري الكترونيكي،
ابعاد آموزش عالي نيمهحضوري و غيرحضوري
را   بيشتر توسعه دادهاند .بنابراين يكي از مهمترين
شاخصهاي دسترسي به آموزش عالي ،شاخصهاي
مربوط به آموزش عالي نيمهحضوري است.
طي چند دهة گذشته در هریک از كشورهاي دنيا،
بر بعد خاصی از چرايي و ضرورت آموزش از راه
دور ،تأكيد و توجه بيشتري میشد .در كشورهاي
توسعهيافته و پيشرو ،آموزش از راه دور بيشتر از
بعد تعميم آموزش و افزايش دسترسي بزرگساالن
و شاغالن اهميت يافت .از زماني كه بر آموزش
بزرگساالن 81در كنفرانس جهاني آموزش بزرگساالن
مونترال ( )1960تأكيد شد ،براي افزايش دسترسي
بزرگساالن و شاغالن به آموزش عالي و دانشافزايي
و بازآموزي آنان نيز تدابيري اتخاذ شد كه يكي از
آنها آموزش عالي از راه دور بود .در همين راستا در
كشورهايي همچون اياالت متحده ،انگلستان ،آلمان،
فرانسه و ژاپن ،بر آموزش عالي نيمهحضوري ،عمدتاً
از بعد توسعه و تعميم آموزش عالي توجه شد .در
كشورهاي ديگر همچون استراليا ،آموزش عالي از راه
دور ،بيشتر به دليل وسعت سرزمين و در جوامعي
مانند چين و هندوستان از بعد جمعيت انبوه اهميت
پيدا كرد .در آفريقا ،محدوديتهاي هزينهاي ،مديران
كشورها را براساس تحصيل هزينه ـ فايده به سوي
آموزش عالي از راه دور سوق داد چرا كه هزينههاي
اجتماعيـ عمومي رقيب آموزش عالي همچون تأمين
اجتماعي ،بيمه ،بهداشت ،بدهيهاي خارجي و مانند
آن ،اجازه نميداد كه هزينههاي گزاف آموزش عالي
تماماً حضوري را تحمل بكنند (یونسکو.)2002 ،
78

92

به طور كلي طي چند دهة گذشته  ،کارشناسان و
صاحبنظران آموزشی بر آموزش عالي چند الگويي  82
تأكيد میکردند كه يكي از ابعاد آن الگوي دوگانة  83
حضوري و نيمهحضوري بود .اما آموزش عالي
نيمهحضوري خود در يك سير تحول و تطور
به صورت سه نسل 84متمايز ظاهر شد ،نسل اول:
آموزش عالي از راه دور سنتي( 85اين نسل به صورت
دورههاي مكاتبهاي  86گسترش يافت) ،نسل دوم:
آموزش عالي از راه دور نوين( 87اين نسل از طريق
نظام چندرسانهاي  88توسعه پيدا كرد) و نسل سوم:
آموزش عالي از راه دور فرانوين( 89اين نسل به
صورت «دورههاي آموزشعالي بر خط »90و يادگيري
الكترونيكي 91و از طريق جامعۀ شبكهاي در حال
توسعه است) (ونوگوپال .)2002 ،
از جمله پیامدهای این چرخش به ویژه تحت تأثیر
روندهاي جاري در عصر اطالعات و جهانيشدن،
بايد به روند «مجازي شدن »92تأكيد كرد .محيط
جهاني از حالت جادههاي بينشهري و تردد فيزيكي
با خودرو ،كشتي ،هواپيما و ارتباط فيزيكي با وسائل
قديمي مانند پست و تلگراف و تلفن و رسانههايي
همچون راديو و تلويزيون و حتي ماهواره ،فراتر
رفته است و به مدد انقالب الكترونيكي و رايانهها و
اينترانت و اينترنت و ظهور دهكدة جهاني ـ شبكهاي،
امروزه ديگر به فضايي تبديل شده است كه اطالعات
در آن ،سوار بر امواج با سرعت فوقالعاده ،به صورتي
بسيار مجازي در جريان و همواره «برخط »93هستند و
كاربران اطالعات از هر نقطهاي ميتوانند در كل اين
محيط مجازي و فضاها و مكانهاي مجازي ،به فناوري
اطالعات و ارتباطات بپردازند و تعامل و مشاركت
بورزند .اين تحول شگرف ،مفهوم و سرمشقها و
ساختارهاي سنتي آموزش عالي و دسترسي به آن را
به چالش فرا ميخوانند.
اثر برجستۀ  تحوالت ياد شده ،رشد و گسترش
فناوري اطالعات و ارتباطات  94و روند مجازي شدن
در آموزش عالي است« .رسانههاي فرانوين »95يك
نظام شبكهاي بسيار وسيع پديدآورده و سبب شدهاند
كه رسانههاي كالسيك و متعارف مثل كتاب ،كالس،
تختهسياه يا وايتبورد ،فيلمها ،اساليدها ،اورهد،
پروژكتور و جز آن ،در عين حال كه هنوز كاركردهايي
دارند ولي سنتي مينمايند زيرا رقباي تازهتر و
كارامدتري مانند كامپيوتر و اينترنت و نرمافزارهاي
پيشرفته با كاركردهاي ارتباطي و فناوريهاي سطح
باال ،به عرصه آمده و موجب شدهاند كه عالوه بر تعامل
گسترده بين دانشگاهها و پايگاههاي اطالعاتي و مانند
آن با هم ،امكان تعامل بين كنشگران توليد و انتقال و

مبادله و توزيع دانش و از جمله تعامل ميان گروههاي
آموزشي و استادان با هم و با دانشجويان و دانشجويان
با همديگر ،به صورت شگرفي توسعه پيدا بكند ،تا
حدي كه ارتباطات آموزش عالي و تحصيالت عالي و
تحقيقات آن به صورتي بر خط  و همواره در جريان
و تعامل ،حتي از درون خانهها و در ارتباط دوطرفه
با كتابخانهها و دانشگاهها و دانشكدهها ،دپارتمانها و
گروهها انجامپذیر شده است و از دوري راه و در و
ديوار و محدوديتهاي فيزيكي فراتر رفته و محيطي
مجازي از آموزش عالي و تحصيالت و تحقيقات به
صورت تعامل بيناالذهاني را فراهم آورده است.
بر اثر روند مجازيشدن آموزشعالي ،سرمشقهاي
قديمي آموزش عالي به چالش خوانده ميشوند و
سرمشقهاي تازهاي در حال تكويناند .بدين ترتيب
چنانچه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ما خود
را سريعاً با تحوالت فناوري اطالعات و ارتباط و
روند مجازي شدن (مثل دورههاي مبتني بر شبكه و)...
همگام نسازند به «موزههاي تاريخي آموزش عالي»
تبديل خواهند شد (ابراهيمزاده .)1382 ،آموزشهاي
متداول قبلي ،موضوعمحور و شناختمحور بودند در
حالي كه سرمشقهاي نوين ،فرايندمحور و ارتباطمحور
هستند .الگوهاي بسته و يكسوية آموزشي (انتقال
يكطرفه و عمودي اطالعات از استاد به دانشجو)
در حال گذار به الگوهاي باز و دوسويه و تعاملي
افقي از تبادل آزاد اطالعات است .مدل يك مدرس
براي چند دانشجو جاي خود را به چندين مدرس با
چندين دانشجو ميدهد و بايد به جای جزوة استاد
از سناريوي يك درس با گروهي از بازيگران سخن
گفت و به جاي مديريت درسي توسط يك استاد،
مديريت درسي توسط گروهي آموزشي ـ پژوهشي
با تركيب متنوعي از تخصصها ،نيمهتخصصها و
تخصصهاي بينرشتهاي و فرارشتهاي به ميان ميآيد.
گروهي براي يك برنامۀ درسي همكاري ميكنند كه
از متخصصان ،كارشناسان ،مهندسان ،گرافيستها،
تهيهكنندگان و كارگردانان تشكيل مييابند .از سوي
ديگر بر اثر مجازيشدن آموزش عالي ،محوريت
تنها با عرضۀ واحدهاي درسي نيست ،تقاضاها از آن
سو نيز اهميت و مدخليت دارند (تقاضا از جانب
مشتريان ،خانوارها ،افراد ،بنگاهها و .)...آموزش عالي
از محدودۀ  تقويمهاي روزانه ،عصرانه ،هفتگي و
ترمي ،فراتر ميآيد و به جرياني شبانهروزي و پيوسته
برخط تبديل ميشود .يادگيري از محدودۀ دورههاي
تحصيلي ،فراتر میرود و به كل زندگي تسري مييابد.
دانشگاههاي پشت در و ديوار و نرده به دانشگاههاي
سرخانه تبديل ميشوند .سنین سنتي آموزش عالي به
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سنين غيرسنتي از ده و اندي ساله تا زنان و مردان
سالخورده گسترش مییابد .صفحات تار جهانگستر،
جاي صفحات كاغذ را ميگيرند .استادساالري
به تعامل شبكهاي استادان و دانشجويان تبديل
ميشود .ساختارهاي متصلب آموزشعالی به طور
اجتنابناپذير قابل انعطاف ميشود .نخبهگرايي جاي
خود را به فراگيري و همگانيشدن ميدهد .بسياري
از هزينههاي سنگين و پراتالف روزمره ،به هزينههاي
اساسي و پايه و پربازده در ابتداي راهاندازي و سپس
صرفهجويي در هزينههاي روزمره بدل ميشوند.
سيستمهاي بسته ،باز و گشوده ميشوند .زواياي
فرهنگ سنتی آموختن

پنهان و كور آموزش عالي چه در رفتار استادان يا
مناسبات گروهها و دپارتمانها به محيطي شفاف
تغيير مييابند .آموزش عالي از محدودة شهر و استان
و تمركز در كالنشهرها ،و مانند آن توسعه مییابد
و ابعادي فراشهري ،فراملي و منطقهاي و جهاني
پيدا ميكند .آموزشعالي زمان بر جاي خود را به
آموزش عالي دانشبر و مستلزم فناوري اطالعات و
ارتباطات ميدهد .سواد خواندن و نوشتن به سواد
كامپيوتري گسترش مييابد .انحصارها شكسته
ميشوند و مشاركت و تعامل ،نهادينه ميشوند حتي
براي محدوديتهاي آسيبديدگان عضوي ،چارههاي
فرهنگ نوین آموختن

فرايند محور و ارتباط محور

موضوع محور /شناخت محور
ورق زدن و خواندن

فناوري اطالعات و ارتباطات

الگوي بسته و يكسویه

الگوي باز و دوسويه

انتقال عمودي اطالعات

تعامل افقي و تبادل آزاد اطالعات

يك مدرس به چند دانشجو

چندين مدرس با چندين دانشجو

جزوة استاد

سناريوي درس

تدريس تك نفره

مديريت گروهي

يك استاد

تركيبي از تخصص ،نيمه تخصصو بين رشته ها

عرض ة آموزش عالي

عرضه ـ تقاضا (مشتري و بنگاه)

محدودة تقويم متعارف  دانشگاهی

جرياني شبانهروزي و برخط

يادگيري در محدودة يك دورة تحصيلي

يادگيري مداوم در طول زندگي

دانشگاههاي پشت در و ديوار و نرده

دانشگاههاي سرخانه

سنين سنتي

سنين غيرسنتي از نوجوانان تا كهنساالن

صفحات كاغذ

صفحات تار جهانگستر

متصلب

قابل انعطاف

استادساالري

تعامل شبكهاي استادان و دانشجويان

نخبهگرايي

فراگيري و همگاني شدن

دارای هزينه روزمره پراتالف

دارای هزين ة اساسي پربازده

كدر و داراي زواياي پنهان

شفاف

محدودة شهر و كشور

فراشهري ،منطقهاي ،جهاني

زمان بر

دانشبر

انحصار

مشاركت

محدوديتهاي آسيب ديدگان عضوي

قابل تعميم و دسترسي

نمودار  :1تحول در سرمشقهاي آموختن بررسی وضع موجود.
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مؤثري يافته ميشود و در مجموع ابعاد كمي و كيفي
دسترسي به آموزش عالي هم براي افراد و خانوارها
و هم براي بنگاهها ،توسعه مییابند (یونسکو1998 ،
الف و ب؛ ماتیوز .)1998 ،البته اين توصيف به معناي
مطلقانگاري و مبالغه دربارۀ  تحوالت جاري نيست
حتي اين تحوالت با خود ،آسيبها و تهديدهايي نيز
ـ هرچند بالقوه ـ حمل ميكنند كه در جاي خود بايد
بررسي شوند .هدف در اينجا تأكيد به تأثير تحوالت
بر مجازي شدن آموزش عالي از ديدگاه ظرفيتهاي
نوين آموزش عالي برای توسعة اجتماعی است
(نمودار .)1

یافتهها

در ایران حدود بیست و  پنج سال است که  دانشگاه
پيام نور با رشد کمی پرشتابی گسترش مییابد و نیز
طی سالهای اخیر در اینجا و آنجا شاهد تأسیس و
فعالیت مؤسسات آموزش عالی مجازی هستیم  ،اما
هنوز سیستمهای رسمی آموزشی و سیاستها و
ساختارها و فرایندهای موجود در کشور نتوانستهاند
الزامات بسط بایستههای فرهنگ آموزشی فرانوین را
در کشور توسعه بدهند  .در واقع الگوي آموزش از
راه دور و نيمهحضوري از سبك سنتي فراتر نيامده
است و از قابليتهاي متناسب باجامعۀ  شبكهاي به
صورت  نهادينه ،بهرهمند نیست .آموزش غیرحضوری
در ايران ،هنوز عمدتاً به نسل اول و دوم آموزش عالي
از راه دور متعلق است .در حالي كه جهان پيشرو
و كشورهاي موفق درحالتوسعه ،نسل سوم تا پنجم
آموزش از راه دور را تجربه ميكنند.
«توسعه و ارتقاي كيفيت آموزشهاي از راه دور»
از جمله سياستهاي اعالمشدۀ  برنامههاي توسعة
کشور بوده است اما نه تنها شبكۀ  الكترونيكي و
ظرفيتهاي زيرساختي فناوري اطالعات و ارتباطات
با انواع محدودیتهای فنی و پسافتادگیها مواجه
است ،بلکه هنوز با پيششرطهای نرم و از نوع
شناخت و تفکر و محيط حقوقي در خصوص
پارادایمهای ارتباطی و اندیشگی و فرهنگ نوین
یاددهی و یادگیری فاصله داریم .پيششرطهاي سخت
مانند تجهيز به فناوريهاي نوين ،رايانه ،اينترنت و
ارتباطات از راه دور 96بسيار الزم و حياتي است اما
بدون پيششرطهاي فرهنگی نميتوانند اثربخشی
مطلوب را داشته باشند.
این مستلزم آن است كه گردش آزاد اطالعات در
ابعاد ملی و بین المللی در عمل مجاز شناخته بشود،
الگوهای انسانگرا و افقی و کثرتپذیر و آزادمنشانة
ارتباطی و کالمی به مثابۀ یک  اصل فرهنگی تلقی

شوند ،الگوهاي آموزشي موضوعمحور و استادمحور
به الگوهاي فرايندمحور تحول یابند ،فرهنگ
خودآموزي 97از طريق «فعاليت درونزا و متکي به
خود ،»98و تحصيل مستقل( 99كه به ويژه آموزش
بزرگساالن ،100به آن نياز دارد) ترويج پيدا بكند.
سرمشق «جامعۀ يادگيرنده »101در كشور از طريق
نهادهاي جامعهپذيري و فرهنگپذيري مانند آموزش
و پرورش دروني بشود ،رفتارشناسي تعاملي كه عصر
اطالعات آن را طلب ميكند ،در ميان نوجوانان و
جوانان كشور توسعه داده بشود ،محيط حقوقي
مناسبي در كشور وجود داشتهباشد و چنانچه اين
پيششرطها مهيا و فراهم نشود نه تنها همچنان فاصلة
محسوسی با لوازم جهانیشدن و جامعة شبکهای و
فضاهای مجازی و بایستههای فرهنگی و هنجاری آن
خواهیم داشت ،بلکه حتی  آموزش عالي از راه دور  
و مجازی رسمی  نیز هرچند به ظاهر و از حيث كمي
رشد بكند ،از حيث محتوايي و كيفي مشکل خواهد
داشت و حتی با عوارضي همچون افت تحصيلي و
شكست و مانند آن نيز همراه خواهد بود (ابراهيمزاده،
1382؛ فراهاني.)1382 ،
بر مبنای پیمایش صورت گرفته از دانشجويان
و نيز اعضاي هيئت علمي چند دانشگاه در تهران
دربارۀ نگرش به یادگیری و علمورزی و مسائل آن در
ایران ،يافتههاي زیر به دست آمده است (فراستخواه،
.)1384
 .1مدركگرايي
 %58پاسخگويان موافق با اين بودند كه اين روزها
هدف از تحصيالت دانشگاهي ،بيش از هر چيز ،تهية
يك مدرك شده است .پاسخها برحسب گروههاي
سني به طرز معناداری متفاوتاند در حالي كه در
مجموع گروههاي سني  %62/8چنين طرز تلقي را
دارا هستند ،اين ميزان در گروه سني جوانتر %50
است .همچنين اين طرز تلقي در گروههاي درآمدي
پاسخگويان نيز تفاوت معناداری دارد .بدين ترتيب
كه در مجموع گروههاي درآمدي  ،%56/8در گروه
درآمدي پایین  %42/9و در گروه درآمدي متوسط
 %78/6است .همچنين اين طرز تلقي در دانشجويان
 %64/7و در هيئت علمي  %80بوده است.
 .2فرهنگ بنگاهداري در مديريت دانشگاهها و
نگرانی دربارة اصالت آكادميك
 %84/2پاسخگویان فرهنگ بنگاهداري را براي
دانشگاه ،به منزلۀ  تهديدی برای اصالت آكادميك
تلقي كردهاند .در اینجا نیز پاسخها برحسب گروههاي
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سني متفاوتاند .در حالي كه در مجموع گروههاي
سني  %69چنين طرز تلقيای داشتند ،اين ميزان در
گروه سني جوانتر  %73/9است .همچنين در پاسخ
گروههاي درآمدي نيز تفاوت معناداری به چشم
میخورد ،بدين ترتيب كه فراوانی این دیدگاه در
پاسخ مجموع گروههاي درآمدي  ،%69/4در گروه
درآمدي پایین  %75و در گروههاي درآمدي متوسط
 %57/1است.
 .3نگاه به علم به عنوان يك ارزش مستقل
 %79/2از پاسخگويان معتقدند علم صرفنظر از هر
نتيجۀ  اقتصادي ،گوهر باارزشي است .بدين ترتيب
هنوز بيشترين اعتقاد پاسخگويان آن است كه علم
ارزش فرااقتصادي دارد و نبايد لزوماً با محكهاي
اقتصادي سنجيده شود .در حالي كه فقط %39/6
اعتقاد دارند كه علم اگر به توليد محصول و بهرهوري
ملي نينجامد ،ارزش چنداني ندارد .اين ميزان در گروه
سني جوانتر به مراتب كمتر يعني  %29/2ولي در
گروه باالتر %50 ،است .تفاوت در گروههاي درآمدي
برعكس گروههاي سني است و اعتقاد مزبور در كل
 ،%40در گروه درآمد پايين  %47/6و در گروه با درآمد
متوسط  %30/8است.
 .4علم ورزی سنتي و مجازي
 %79/6از پاسخگويان دانشجو اظهار كردهاند كه از
نشستن در پاي درس يك استاد در كالس حضوري
لذت ميبرند و با آن سازگاري دارند در حالي كه فقط
 %17/4گفتهاند كه از يادگيري به طريق غيرحضوري
با استفاده از اينترنت لذت ميبرند و با آن سازگاري
دارند .در حالي كه براي  %44/9ارتباط چهره به
چهره در محوطة دانشگاه با دوستان دانشجويي
لذتبخش است   ،فقط براي  %6/4اين ارتباط به
صورت الكترونيكي و مجازي ميتواند لذتبخش
باشد .همچنين در حالي كه  %70/2از پاسخگويان
اظهار داشتهاند ،وقتي پاي سخنراني يك نفر مينشينند
احساس خالقيت و آفرينش ذهني زيادي به آنان
دست ميدهد ،فقط  %34/8همين احساس را از طريق
جستجوي اينترنتي به دست ميآوردند.
غلبۀ  عالئق ارتباطي حضوري و سنتي در علم
بر ارتباطات الكترونيكي (در فضاي مجازي) در
گروههاي سني پاسخگویان   متفاوت است .در كل
گروههاي سني %81  ،اظهار داشتهاند كه از نشستن
در پاي درس يك استاد در كالس حضوري لذت
ميبرند و با آن سازگاري دارند اين ميزان براي گروه
سني باالتر بیشتر بوده است .با این که عالئق سنتي در
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گروههاي جوانتر ،ضعيفتر مشاهده شده است اما
در عين حال ،جاي خود را به عالئق ارتباطي جديد و
الكترونيكي نيز نداده است زيرا ميزان بسيار اندكي از
همين گروه سني پایین اظهار كردهاند كه از يادگيري
غيرحضوري لذت ميبرند و آن را با روحية خود
سازگار میبینند.
همچنين در حالي كه دلپذيري الگوهاي تعاملي
سنتي دانشجويان با همديگر به صورت ارتباط چهره
به چهره از نزديك و حضوري در پرديس دانشگاه
براي مجموع گروههاي سني  %42/9بوده است ،اين
ميزان براي سنين زير  31سال  %39/1ولي براي سنين
 31تا  40سال  %50بوده است و نشان ميدهد كه
نسلهاي نسبتاً قبلي بيش از نسلهاي نسبتاً بعدي،
به الگوهاي سنتي وابستگي داشتند به بيان ديگر باز
هم بايد گفت در حالي كه عالئق سنتي زندگي و
ارتباطات دانشجويي در نسل جديدتر ،ضعيفتر
است ،عالئق ارتباطي الكترونيكي نيز در بين آنها
همچنان بسيار کم است.
موضوع در ميان گروههاي درآمدي نيز،
تفاوتهايي نشان داده است .در حالي كه براي
 %65/7كل گروههاي درآمدي پاسخگويان ،استماع
سخنراني ميتوانست موجد احساس خالقيت
و آفرينش ذهني باشد ،اين ميزان براي گروههاي

درآمدي پايينتر  %57/9و براي گروههای درآمدي
متوسط  %78/6بوده است.
نكتۀ ديگر تفاوت معنيداري است كه در عالقه
به مرور و جستجوي اينترنتي بين گروههاي سني
مشاهده ميشود .قبالً ديديم با اين كه عالئق ارتباطي
جديد و از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات در
علم و آموزش و يادگيري نسبت به عالئق ارتباطي
سنتي در آن ،در كل پاسخگويان بسيار كمتر است
ولي در همان عالئق اندك يادگيري الكترونيكي نيز
سهم گروه سني پایین باز هم به مراتب كمتر از سهم
سنین باال بود .يعني جوانترها تمايل كمتري نسبت به
بزرگترها در يادگيري از راه دور ابراز داشتهاند .اين
در حالي است كه در مورد جستجو و مرور اينترنت
(نه با هدف خاص يادگيري و آموزش و تحصيل)
وضعيت معكوس مشاهده ميشود و با اين كه آن هم
در مجموع كمتر از عادتهاي ارتباطي سنتي است
ولي تفاوتهاي مشاهده شده در ميان گروههاي سني
درست برعكس يادگيري الكترونيكي است؛ بدين
صورت كه از مجموع گروههاي سني %35/9 ،اظهار
داشتهاند جستجو و مرور در اينترنت ،به احساس
خالقيت در آنها دامن ميزند و اين ميزان براي
گروه سني پایین بیشتر بوده است .جوانترها هرچند
تمايل و كنجكاوي نسبتاً بيشتري به مرور سايتهاي
اينترنتي از خود ابراز ميدارند به همان نسبت عالقه به
يادگيري الكترونيكي و آموزش عالي مجازي ندارند.
 .5غلبة الگوهاي تكذهني و تكگفتاري بر الگوهاي
چندذهني و چندگفتاري
 %70/2از پاسخگويان فكر ميكنند كه از طريق
استماع يك سخنراني (به صورت الگويي سنتي از
انتقال يكسوية پيام به صورت تكگفتاري) ميتوانند
احساسي از خالقيت و آفرينش ذهني پيدا کنند ،در
حالي كه براي  %41/7همين احساس از طريق الگويي
كثرتگرايانه مثالً به صورت ميزگرد و گفتگويي
ميان چند نفر كارشناس متخصص دست ميدهد.
همچنين در حالي كه  %61/7گفتهاند وقتي در تنهايي
عميقاً مشغول تفكر هستند ذهن آنها به خالقيت و
آفرينشگري برانگيخته ميشود در حالي كه براي
 %43/8اين حال وقتي كه با ديگران مباحثۀ جمعي و
انتقادي ميكنند ،به وجود ميآيد.
 .6روندهاي استفاده از اينترنت در جامعة كنوني
ايران
 %52/2از پاسخگويان با اين مدعا كامالً موافقاند كه
روندهاي استفاده از اينترنت در جامعة كنوني ايران،

به صورت موزون و متعادل نيست %39/1 .نيز از
برخي جهات با اين مدعا موافقاند و فقط  %4/3با آن
مخالف هستند .بدين ترتيب  %91/3پاسخگویان در
مجموع روندهاي استفاده از اينترنت در جامعۀ ما را
به صورت موزون و متعادل ارزيابي نكردهاند.
اعتقاد به ناموزوني و نامتعادل بودن روند استفاده
از اينترنت در جامعة كنوني ايران و نگراني از آن،
از جانب سنين باال بيش از سنين پایین اظهار شده
است به عبارت ديگر  %51/3كل گروههاي سني،
 %40/9سنین پایین و  %69/2سنین باال چنين نگراني
و اعتقادي را از خود ابراز كردهاند .همچنين گروههاي
درآمدي متوسطتر نسبت به گروههاي درآمدي
پايينتر ،عقيده و نگراني بيشتري در اين خصوص
اظهار داشتهاند .به طوري كه  %50مجموع گروههاي
درآمدي %47/4 ،گروه درآمد پایین و  %57/1گروه با
درآمد متوسط چنين اظهار نظر و نگرانيای داشتهاند.
 .7فرصتهاي برابر و عادالنهاي براي دسترسي و
استفاده از اينترنت
 %67/3از پاسخگويان با اين مدعا كامالً موافقاند
كه قشرهاي مختلف مردم در جامعة كنوني ايران
نميتوانند از فرصتهاي برابر و عادالنهاي براي
استفاده از اينترنت ،برخوردار بشوند و روندهاي
استفاده از اينترنت را در جامعۀ  ما ،به صورت
فرصتهاي برابر و عادالنه براي قشرهاي مختلف
مردم ارزيابي نكردهاند .نابرابري فرصتهاي دسترسي
به اينترنت ،همان طور كه قابل پيشبيني است از سوي
پاسخگويان متعلق به گروههاي كم درآمدتر ،بيشتر
احساس و ابراز شده است ( %70/3كل پاسخگويان،
 %81افراد با درآمد پایین و  %57/1افراد با درآمد متوسط).
بحث و نتیجهگیری
فرهنگ یاددهی ویادگیری برای علم آموزی در ایران
با مشکالتی دست به گریبان است .نگرانی نسبت به
رواج روحية مدركگرايي از سوي عموم پاسخگويان
ابراز شده است .نگراني در اين خصوص در سنين
باالتر بيشتر است .احتماالً يك رشته اضطرارهاي
ناشي از ساختار برنامهها و نظامهاي آموزشي جامعه و
نيز نظام اشتغال در جامعه ،سنين جوانتر را به سمت
تهية مدرك (به هر صورتي كه باشد) سوق ميدهد
ولي هرچه آنها سنين جواني را پشت سر ميگذارند
و به ميانسالي نزديك ميشوند ،پيامدهاي روحية
مدركگرايي در جامعه را بيشتر احساس ميكنند و
طرز تلقي آنها نسبت به موضوع منفيتر ميشود.
نگراني نسبت به مدركگرايي در پاسخگويان متعلق
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به گروههاي درآمدي نزديك به متوسط بيشتر از
گروههاي درآمدي پايين است و اين شايد حاكي از آن
باشد كه اضطرارهاي ناشي از درآمد اندك در جامعه،
يكي از مهمترين موجبات مدركگرايي است و هرچه
از اين اضطرارها كاسته ميشود ،ماهيت مدركگرايي
و عواقب آن در نظام آموزشي كشور ،بيشتر احساس
ميشود .هيئت علمي بيش از دانشجويان ،نسبت به
رواج روحية مدركگرايي ،ابراز نگرانی کردهاند و
اين احتماالً گوياي تجربة ملموسي است كه آنها از
انگيزهها و گرايشهاي موجود در پشت تحصيالت
دانشگاهي دارند.
کنشگران دانش به ویژه جوانترها و طبقات
متوسط مایل نیستند که علم را با اقتصاد و توليد
محصول و ارزش افزودة بازاري بسنجند .برداشت
و ارزيابي منفي نسبت به رواج روحية بنگاهداري در
مديريت دانشگاهها توسط عموم پاسخگويان ابراز
شده است .به ویژه جوانترهاي نمونۀ  آزموده شده
در اين بررسي ،بیشتر به دانشگاههايي با اصالتهاي
محض آكادميك فكر ميكنند .همچنین پاسخگویان
مخصوصاً گروههاي متعلق به درآمد پايين ،برداشت
منفيتري نسبت به بازار و مناسبات سرمايهداري و
رقابت و اصول بنگاهداري آن دارند و بر همين اساس
نسبت به قبول اين قواعد توسط دانشگاه ،نگران
هستند.
با وجود رشد کمی آموزش و از جمله آموزش
عالی از راه دور و نیز به وجود آمدن برخی مؤسسات
آموزش مجازی ،هنوز فرهنگ موجود آموزشی و
یادگیری در جامعۀ کنونی ایران برای نیل به یک 
وضع مطلوب با موانعی روبهروست   .فرصتهاي
موجود براي دسترسي به كامپيوتر و اينترنت در
جامعة كنوني ما نابرابر دانسته شده است؛ كمدرآمدها
به طرز ملموستري اين نابرابري را تجربه و احساس
ميكنند .هيئت علمي شايد به دليل نياز روزمرهتري
كه به فناوري اطالعات و ارتباطات دارند و يا شايد به
سبب ساير داليل مانند برخورداري از اطالعات بيشتر
نسبت به شاخصهاي دسترسي به نظام چندرسانهاي،
به صورت اجماعي ،بر نابرابري فرصتها در اين
عرصه براي شهروندان ايراني تأكيد كردهاند .از نظر
عموم پاسخگويان ،روند استفاده از اينترنت در جامعة
كنوني ايران مثل بيشتر روندهاي توسعهاي در يك
جامعة در حال گذار ناموزون و نامتعادل بوده است.
گروههاي سني باالتر ،نگرانتر از جوانتر از خودشان
بودهاند .گروههاي درآمدي متوسطتر ،نگرانتر از كم
درآمدتر از خودشان بودهاند.
هنوز الگوهاي تكذهني (مثل تفكر تنهايي) بر
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چندذهني و بينذهني (مثل مباحثه با ديگران) و نيز
الگوهاي تكگفتاري (مثل سخنراني) بر چندگفتاري
و مباحثهاي (مثل ميزگرد و گفتگو) در علم آموزی
غلبه دارد .عالئق ارتباطي حضوري و سنتي در علم بر
عالقه به ارتباطات الكترونيكي و مجازي تفوق دارد.
عالئق ارتباطي حضوري و سنتي در علم  نیز در ميان
جوانترها كمتر است ولي در عين حال جاي خود را
به عالئق ارتباطي جديد به صورت فناوري اطالعات
و ارتباطات نداده است .فقدان زيرساختهاي سخت
و نرم و زمينهسازيها و ظرفيتسازيهاي الزم براي
آموزش عالي مجازي ،سبب شده است كه جوانترها
در حالي كه عالئق سنتي يادگيري حضوري در آنها
ضعيفتر ميشود ،عالئق ارتباطي الكترونيكي در
يادگيري نيز در بين آنها رشد نكند .عالئق تعاملي
بين دانشجويي در پرديس دانشگاه ،براي جوانترها
كمتر است ولي در عين حال جاي خود را به عالئق
تعاملي با وساطت مادي (شبكه اينترنت و…) نداده
است .جوانترها با اين كه در مقايسه با سنين بزرگتر
از خود ،عالقۀ  به مراتب كمتري براي يادگيري
الكترونيكي و برخط و از راه دور نشان ميدهند اما
كنجكاوي بيشتري براي مرور و جستجوي اينترنتي
در مقایسه با بزرگترها ابراز ميدارند.
برای نزدیکشدن به یک فرهنگ مطلوب علم ورزی
و یاددهی و یادگیری در جامعۀ  شبکهای و عصر
فضاهای ارتباطی مجازی تأمالت زیر از رهگذر
مطالعۀ حاضر برای جامعۀ کنونی ایران به میان میآید:
 .1آگاهی ودانایی ،ارزشی اساسی در حیات
بشری است .تکاپو برای  مطلع شدن و دانستن ،نیازی
اصیل و ژرف در سرشت انسان و حقی از حقوق
بشری است  و شاید در درجة نخست انتظار میرود
سیاستها و رویههای رسماً موجودمان به لوازم این
امر ملتزم باشند.
 .2در صورتی که ارزشهای عامگرایانه و
جهانگرایانه در حوزۀ اندیشه و دانش در کشور اشاعه
پیدا کند ،از این طریق تواناییهای شهروندان ایرانی
برای تعامالت سالم ،آگاهانه و خالق با محیطهای
فرانوین رسانهای به منظور یادگیری مداوم در تمام
عمر با هدف ارتقای کیفیت زندگی به تدریج ارتقا
مییابند.
 .3ارزشهای نخبهگرایانه در انواع و اشکال خود
مانع از رشد ارزشهای برابر انسانی و امکان ظهور
استعدادهای نهفته در عموم مردم میشوند ،شهروندان
جامعة شبکهای باید قادر باشند که دانش خویش
را فارغ از کدگذاریهای پیشینی ارتقا ببخشند و با
توسل به آن کیفیت زندگی خود را بهبود بدهند.

توس�عه و ارتقاي كيفيت آموزشهاي
از راه دور از جمل�ة سياس�تهاي
اعالمش�دة برنامهه�اي توس�عة
کش�ور ب�وده اس�ت ام�ا ن�ه تنه�ا
ش�بكة الكترونيك�ي و ظرفيته�اي
زيرس�اختي فن�اوري اطالع�ات و
ارتباط�ات ب�ا ان�واع محدوديته�ای
فن�ی و پسافتادگيه�ا مواجه اس�ت،
بلکه هنوز با پيششرطهای نرم و از
نوع ش�ناخت و تفكر و محيط حقوقي
در خص�وص پارادايمه�ای ارتباط�ی
و انديش�گی و فرهنگ نوي�ن ياددهی
ويادگيری فاصله داريم.

 .4الگوهای تک ذهنی و تکگفتاری مانع از رشد
الگوهای کنش ارتباطی و میان ذهنی و خرد جمعی و
گفتگوی بین االذهانی و یادگیری اجتماعی و فرهنگی
میشود .این مهم تنها از طریق پذیرش قاموس تنوع
و تکثر و تحول در سرشت اندیشه و زبان بشر میسر
است .فرهنگ آموزشی درخور دنیای امروز  بیش از
هر زمان دیگر  پویا و سیال و کثرتاندیش است و
اخالقیات متناسبی از تعلیم و تربیت را طلب میکند.
 .5یادگیری از راه دور و مجازی شدن علم آموزی،
صرفاً با ایجاد ساختمانها و مؤسساتی با این یا عنوان
و ثبت نام بیشتر دانشجویان با عناوین غیرحضوری و
مجازی قابل توسعه و اعتال نیست ،بلکه الزم است
فرهنگ و روحیات ارتباطی و اندیشگی نوین به
صورت معقول امکان اشاعة صحیح و شایسته پیدا
بکند و عادتوارههای ارتباطی و اندیشهای میانذهنی
از جمله در محیطهای آموزشی  توسعه یابد.
 .6روشهای سنتی تدریس نیاز به تحول دارد.
استاد نباید به یک سخنران و دانشجو به یک مستمع
منفعل تقلیل پیدا بکند .اینترنت و فضاهای مجازی
به روند مرکززدایی از اندیشه دامن میزند  .یادگیری
فعال و اکتشافی و اثربخش متناسب با فضاهای متحول
اطالعات و ارتباطات امروزی ،تنها از طریق تعامالت
و مشارکت کاملتر طرفهای یاددهی و یادگیری  و

بحث و گفتگو  و امکان خوداظهاری و خودتأملی در
محیطهای آموزشی امکان بسط پیدا میکند .فرهنگ
تعلیم و تعلم نیاز دارد که پا به پای تحوالت فرهنگ  
ارتباطی جامعة پساصنعتی تبدل و تحول پیدا بکند و
ارتقا یابد.
 .7زندگی امروزی بیش از همیشه مبتنی بر دانش
شده است .هر شهروندی در جامعة شبکهای و جامعة
دانش ،برای حل مسائل روزمرة خود عمیقاً نیاز به
مطلع شدن ،به روز شدن ،به طور مداوم دانستن و
یادگیری و علمورزی دارد .پس مدرسه و دانشگاه
فقط محصور به دیوارها و مکانهای محدود نیست،
خانه و مکانهای کار و حتی فراغت و سرگرمی نیز
موقعیتی برای یادگیری مداوم در تمام عمر محسوب
میشوند .بنابراین مدرسه و دانشگاه ،نقش ستادی
و تسهیلگری و پشتیبانی دارند و برای این منظور
نیازمند ساختارها و شیوهها و ارزشها   و ابزارها
و سازوکارهای متحول و منعطفی هستند .فرهنگ
آموزش رسمی کشور باید خود را در تراز این الگوی
نوین زیستی ارتقا و توسعه بدهد.
 .8اصالحات نهادی در اقتصاد کشور در جهت
اقتصاد دانشبنیان ،تراز بازار کار و اشتغال را ارتقا
میبخشد .لغو انحصارات دولتی و شبه دولتی و
ایجاد زمینه برای فعالیتهای آزاد و رقابتی بخشهای
مستقل غیردولتی ،میدان را برای رشد کسب وکارهای
دانشی باز میکند و این میتواند علمآموزی را از
محدودیتهای مبتذل مدرکگرایی برهاند و ارزش
ذاتی و فرهنگی و اجتماعی  یادگیری و دانشورزی
را احیا بکند.

پی نوشتها
* عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
Shift.ـ1. Power
 .2در ایران ،دورخیز افزایش کاربران اینترنت از سال  1375آغاز شد و

به صورت جهشی(نسبت به قبل) در سال  1376یکباره به  5هزار نفر
رسید .این دورخیز همچنان ادامه یافت و در سال  1377تعداد کاربران
 %250و در سال  1379در حد  %440افزایش نشان داد .در آغاز دهۀ 
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39. continuing education.
40. life long learning.
41. all or none.
42. zero and one.
43. diversity.
44. flexibility.
45. higher education.
46. higher learning.
47. postsecandary education.
48. tertiary education.
49. originality.
50. Levi.
51. higher education can not be all things to all
people.
52. Hook.
53. the idea of a modern university.
54. illusion.
55. superficiality.
56. dilettantism.
57. foolishy.
58. great diversity.
59. adaptation.
60. public life and historical reality.
61. pluralistic.
62. common core.
63. polytechnics.
64. colleges.
65. Grandes ecoles.
66. land grant act.
67. binary system in higher education.
68. custom functions.
69. Customization.
70. cliental expansion.
71. second generation private colleges.
72. single disciplinary.
73. Globalization Process.
74. traditional monopoly of university.
75. market place.
76. domestic function.
77. homogeneous.
78. heterogenous.
79. distance university.
80. NetSociety.
81. adult education.
82. multi – model higher education.
83. binary model.
84. generation.
85. traditional.

 نزدیک به نیم میلیون نفر کاربر در ایران وجود داشت و برآورد1380

 قریب به، این تعداد،1381 شد که در عرض یک سال یعنی در سال
 متوسط رشد ساالنه تعداد کاربران اینترنت از سال. میلیون نفر بشود1/5
.)1382 ، بوده است (فراستخواه%317  بالغ بر،80  تا75
3. planetary superـhigh text.
4. virtual reality.
5. privilege.
6. right.
7. humanistic.
8. human rights.
 تأسيس مؤسسات آموزشي جداگانه براي دختر و پسر،2  در مادة.9
 تأسيس مؤسسات جداگانه،به شرط حفظ برابري فرصتها و امكانات

به داليل مذهبي و زباني به شرط مطابقت با استانداردها و مشاركت
 و تأسيس مؤسسات آموزشي خصوصي به شرط اين،انتخابي در آنها
كه هدف آنها تضمين محروميت گروه يا گروه هايي از آموزش نباشد

و منظورشان فقط فراهم نمودن امكانات آموزشي مازاد بر امكانات
 از موارد تبعيض استثنا،عمومي باشد و با استانداردها نيز مطابق باشند
.)1995 ،شده است (انجل
10. enlightenment.
11. right to know
12. private good.
13. public good.
14. quasi ـpublie good.
15. open door.
16. reallocation of national resources.
17. elitism.
18. selective criteria.
19. admission system.
20. raking from rubbish.
21. gold.
22. silver.
23. lead.
24. aristocracy.
25. meritocracy.
26. all men are created equal.
27. aristocracy of intellect.
28. egalitarianism.
29. populized.
30. massification [H.E. massive increase].
31. popularization.
32. democratization.
33. proletariation.
34. college age group.
 ازكل%1/34  سالهها و16  ازكل%0/9 ،1998  درانگلستان درسال.35

.)2000، سالهها درآموزش عالي تحصيل ميكردند(شوتسه و اسلووی17
36. Youth
37. adults.
38. nontraditional.
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86. correspondenoe. courses.

اصغرپور ،مرکز ملی مطالعات جهانیشدن

87. modern.
media.ـ88. multi
modern.ـ89. post

ــشاف ،آدام ،)1375( ،جهان به کجا می رود ،فریدون نوایی ،تهران:
آگه.
ــفراستخواه ،مقصود ،محمود مهرمحمدی و احمد داوری ()1383

line.ـ93. on
94. I.C.T.
modern media.ـ95. post

مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
ــفراستخواه ،مقصود« ،)1383( ،يادگيري باز و از راه دور در سدة
بيست و يكم؛ فرصت براي عبور از نابرابريها»؛  در  :ربیع ،علیرضا
و همکاران ( .)۱۳۸۳آموزش عالی در عصر مجازی ،ترجمه و تألیف،

90. online H.E. courses.
Learning.ـ91. E
92. virtualization.

96. telecommunication.
education.ـ97. self
activity.ـ98. self
99. independent study.
100. Andragogy
101. learning society.
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