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آموزش از راه دور در اوايل دهة 
1800 مورد توجه قرار گرفت و افراد 
بسياري براي شركت در كالس هاي 
ــام كردند. پس از آن،  راه دور ثبت ن
ــة 1960 و اوايل دهة  در اواخر ده
ــوزش از طريق نوارهاي  1970، آم
كاست و فيلم هاي ويديويي صورت 
ــا  ــراد ب ــت. در آن دوران اف مي گرف
ــا و فيلم هاي مربوط  خريدن نواره
ــان، به كسب  به موضوع موردنظرش
اطالعات و آگاهي از راه دور بدون 
ــد.  مي پرداختن كالس  در  ــور  حض
ــت و ديگر  ــور رايانه، اينترن ــا ظه ب
خدمات جانبي آن ها، روياي مهمي 
ــاي مدرن،  ــق يافت. فناوري ه تحق
ــدي براي آموزش از  امكانات جدي
ــاد كردند و افراد زيادي  راه دور ايج
به اين شيوه از آموزش روي آوردند 

[الحسيني، 1384]. 
در اين نظام، ياددهنده مهم ترين 

اشاره
آموزش از راه دور، نحوه اي از آموزش نوين محســوب مي شــود كه ويژگي  بارز آن، 
ــير تاريخي اين نوع آموزش،  جدايي ياددهنده و يادگيرنده در بعد زمان و مكان اســت. س
هم گام با توليد يا تغيير رسانه هاي انتقال اطالعات بوده است. از چاپ تا تلويزيون و راديو 
و امروزه فناوري هاي متعاملي هم چون اينترنت. رسانه وسيله اي است كه سبب ايجاد ارتباط 
بين پيام دهنده (معلم/ مربي) و پيام گيرنده (دانش آموز/ فراگيرنده) مي شود. استفادة به موقع و 
صحيح از رسانه ، به آگاهي الزم در مورد انتخاب و نحوة به كار بردن آن نياز دارد تا رسيدن 
به هدف اصلي تدريس، يعني انتقال و درك بهتر مطالب را آسان سازد. اهميت اين امر در 
نظام آموزش از راه دور، به علت عدم حضور يادگيرنده در كنار ياددهنده در فرايند آموزش 

و يادگيري، دو چندان است. 
همان طور كه در شمارة قبل اشاره شد، در نظام آموزش از راه دور، مي توان موقعيت هاي 
يادگيري را به دو محيط آموزشي هم زمان و غيرهم زمان تقسيم كرد كه بسته به شرايط هريك 
از محيط هاي مذكور، مي توان از رسانه هاي متعدد و متنوعي بهره گرفت. به عبارت ديگر، از 
يك نوع رسانة آموزشي نمي توان در همة موقعيت هاي آموزشي استفاده كرد. هر موقعيت 
آموزشي، رسانة خاص خود را مي طلبد. بدون توجه به قابليت هاي رسانه هاي آموزشي در 

موقعيت هاي آموزشي، نمي توان از آن ها استفادة مناسبي به عمل آورد. 
ــمارة گذشته، برخي از رسانه هاي مورد استفاده در محيط هاي آموزشي هم زمان  در ش
و غيرهمزمان را معرفي كرديم. در اين شماره قصد داريم، براي آشنايي معلمان و مدرسان 
ــانه ها به طور  آموزش از راه دور، به تفصيل به بيان كاربرد و نقاط قوت و ضعف اين رس

جداگانه بپردازيم. 

جولي.تي.هولدن
 و فيليب. جي. ال. وست فال
اقتباس: سونيا موسي رمضاني
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

اشاره
آموزش از راه دور، نحوه اي از آموزش نوين محســوب مي شـ
ــير تا جدايي ياددهنده و يادگيرنده در بعد زمان و مكان اســت. س
چ از است بوده اطالعات انتقال سانههاي تغ يا د ل ت ا گا ه

آ

 آموزشي

 آموزش از راه دور، محيط آموزشي 

يادگيري.متقارن و نامتقارن، موقعيت هاي 

كليد واژه ها: جولي.تي.
 و فيليب. جي. ال. وس
اقتباس: سونيا موسي رم
شدتكنولوژي شناسا كا

.هولدن
ست فال
مضاني

آموزش

از راه دور، محيط آموزشي  ش
ن، موقعيت هاي  قا
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ــود. زيرا  ــوب نمي ش ــانه محس رس
فرض بر اين است كه يادگيرندگان 
ــد در كالس هاي  راه دور، نمي توانن
ــركت كنند كه  ــوري ش درس حض
ــود.  ــام كاري هفته داير مي ش در اي
البته بايد اذعان كرد كه بدون وجود 
ياددهنده، هيچ مركز راه دوري قادر 
به ادامة كار نيست. نظام آموزش از 
راه دور نيز به ياددهنده نياز دارد. اما 
آن چه اين نظام و نظام آموزش سنتي 
ــازد، ميزان و  را از هم متمايز مي س
ــتفاده از ياددهنده به عنوان  نحوة اس
يك رسانه است. در كنار ياددهنده، 
ــانة كارامد، متون  به عنوان يك رس
تلويزيون،  راديو،  درسي خودآموز، 
ــانه هاي  نوار ويديو، رايانه و ... رس
ــتفاده در اين نظام  ــورد اس ــج م راي

هستند. 
ــانه، مقولة باارزشي  انتخاب رس
ــزي براي آموزش از راه  در برنامه ري

به اهميت هم زمان بودن اشاره دارد. 
در ويديو كنفرانس و گردهمايي  يا 
هم انديشي، جريان اطالعات به طور 
غالب در يك جهت (مانند آموزش 
مبتني بر سخن راني، كتاب محور و يا 

رايانه محور) باشد. 
ــك ميان تعامل و  رابطه اي نزدي
ــود دارد. تعامالت، خواه  تقارن وج
ــان يا غيرهم زمان  به صورت هم زم
ــتري به  ــد، نياز بيش ــورت گيرن ص
ــالي متقارن دارند  ــتم هاي ارس سيس
 .[2008 ــت فال،  وس و  ــدن  [هول
ــمارة گذشته نيز  همان طور كه در ش
ــد، آموزش و رسانه هاي  ــاره ش اش
آموزشي كه مي توان در اين دو محيط 
ارائه كرد، با هم متفاوت هستند. نكتة 
حائز اهميت آن است كه در بررسي 
ــتفاده  ــانه هاي موجود براي اس رس
ــوزش از راه دور،  در محيط هاي آم
ــا و محدوديت هاي محيط  بايد مزاي
ــي هم زمان و غيرهمزمان را  آموزش
ارزيابي و به عوامل زير توجه كرد: 

�توسعه و به كارگيري روش هاي 
آموزشي؛ 

�سطح و نوع تعامالت ميان استاد 
و دانشجو؛

و  ــري  بص ــر  تصاوي ــش  �نماي
صوتي؛

ــئوليت تغييرات موجود در  �مس
مفهوم دوره؛

و  ــالي  ارس ــانة  رس ــي  �كاراي
هزينه هاي كلي. 

رسانه وسيله اي است 
كه سبب ايجاد ارتباط 

بين پيام دهنده و 
پيام گيرنده مي شود. 

اهميت اين امر در 
نظام آموزش از راه 

دور به علت عدم 
حضور يادگيرنده 

در كنار ياددهنده دو 
چندان است

دور است. بايد براي «خودآموزي» و 
«به آموزي»، از وسايل كمك آموزشي 
ــت   ماهي ــا  ب ــب  متناس و  ــر  غني ت
ــاي متفاوت به صورت يك  درس ه
يا چند ابزار آموزشي و به هنگام در 
ــتفاده كرد. زيرا از اين  اين نظام اس
ــد يادگيري را  ــق مي توان فراين طري

آسان ساخت. 
كاربرد مناسب رسانه در آموزش 
ــناخت دو  از راه دور، نيازمند به ش
محيط آموزش هم زمان (متقارن) و 
هم چنين،  و  (نامتقارن)  غيرهمزمان 
ــوت و ضعف هريك از اين  نقاط ق
رسانه ها نياز دارد. از اين رو در ادامه 
ــاي اين دو  ــروري بر ويژگي ه به م
محيط و نقاط قوت و ضعف هريك 
ــانه هاي مورد كاربرد در اين  از رس

نظام مي پردازيم. 
ــوزش از راه دور، مفهوم  در آم
ــي»، تقريبًا   «تقارن در محيط آموزش

اراهدور شاز
ز

ش
زو ووم آ ااظام ظظن در ييشي شز زو ووم آ ااهاي ههنه ااسا ر ف
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جدول شرح، محاسن و معايب فناوري هاي ارسال پيام در آموزش از راه دور 

محيط آموزشي محدوديت ها و نيازمندي هانقاط قوتشرحفناوري ارسال
مناسب

آموزش 
وب محور 

نامتقارن

در اين روش دانشجويان بايد به طور غيرهم زمان 
ــته به مطالب دست رسي پيدا كنند.  و خودخواس
ــق اينترنت يا  ــت از طري ــن روش ممكن اس اي
شبكة خصوصي در سطح منطقه اي (LAN) يا 

شبكه هاي گسترده (WAN) باشد.

مي توان براي يادگيرندگان در سطح گسترده اي (از لحاظ مكاني) به كار 
گرفته شود. 

ــجو باقي  برخالف آموزش به كمك رايانه كه مفاهيم روي رايانة دانش
مي ماند، در آموزش وب محور، اطالعات به طور دور از دست رس و به 
 wbl كمك فناوري هاي توزيع شده اي ذخيره سازي مي شوند. اين ويژگي
امكان مي دهد كه مانند آموزش به كمك رايانه، در آموزش خودساخته، 
از تمرين و تكرار و نوآوري و اصالح، بهره بگيريم و مفاهيم را به آساني 

هرچه بيشتر به روز كنيم. 

محدوديت پهناي باند
وابسته به فناوري

نيازمند ارتباط اينترنتي و آشنايي با زبان 
ــران به علت  ــش تعداد كارب ــش هزينه ها و كاه افزاي

محدوديت پهناي باند

غير هم زمان

محيط تنها شنيداري است كه در آن دانشجويان در كنفرانس صوتي
مكان هاي متفاوت با استفاده از تلفن يا تجهيزات 
كنفرانس صوتي براي برقراري ارتباط  با يكديگر 
ــي هم زمان)  ــي (محيط آموزش ــي واقع در زمان
مي كوشند. تصاوير غالباً به وسيلة دست نوشته هاي 
پرينت شده يا الكترونيكي توضيح داده مي شوند. 

ــده در آموزش از راه دور حمايت  ــاير فناوري هاي به كارگرفته ش از س
مي كند. 

مي تواند يادگيرندگاني را كه در نقاط دوردست هستند، حمايت كند و 
باعث ارتباط بين گروها شود. 

استفاده از آن نسبتاً آسان است و به دانش فني فراوان احتياح ندارد. 
ــت؛ البته با توجه به بافت و در مقايسه با روش هاي  مقرون به صرفه اس

ديگر. 
مي تواند محتواي موضوعي را آسان تر از مواد چاپي ارائه كند. 

ــنيداري كه ارتباط بصري را  محدود بودن به ارتباط ش
حمايت نمي كند.

ــي در مكان هاي متفاوت  ــدازي بحث هاي گروه راه ان
نيازمند مهارت و آمادگي فراوان است. 

براي رسيدن به موفقيت نيازمند هماهنگي، برنامه ريزي و 
سازمان دهي پيشرفته است. 

به تجهيزات خاصي نياز ندارد، زيرا يادگيرندگان بايد به 
محل برگزاري بروند. 

ــورهاي مختلف متفاوت است، اما در  هزينة آن در كش
مقايسه با روش هاي ديگر مقرون به صرفه است.

هم زمان

ي  گراف ها
صوتي 

و  متون  با  شنيداري  كنفرانس  از  تلفيقي 
گراف هاي رايانه اي است كه هم اطالعات و 
هم صدا را انتقال مي دهد. به طور معمول اين 
بخش شامل وسايل كنفرانس صوتي و صفحة 
طرفه  دو  مبادله  براي  و  است  الكترونيكي 

اطالعات مناسب است. 

ايجاد محيط هاي آموزشي محاوره اي 
هزينة كم

 عدم وضوح و كيفيت تصاوير بصري
محدوديت باند

دريافت و بازخورد به صورت واكنش شفاهي

غيرهم زمان

تلويزيون 
آموزشي

در دست رس طيف وسيعي از مخاطبين و معلمان 
قرار دارد.

ــي و  ــائل آموزش مي تواند آگاهي مربوط به مس
تدريس را در جامع افزايش دهد. 

فرايندها را در زمان واقعي و يا با اندكي تأخير و 
به صورت نماي نزديك نشان مي دهد (مثًال تعامل 

كالسي، توسعة زباني و عمليات رياضي). 
بافت مدرسه و كالس و هم چنين فعاليت معلمان 

را نشان مي دهد. 
معيارها و مقايسه هايي را در اختيار معلمان قرار 
مي دهد. مي تواند كارشناسان و متخصصان را در 

حين كار نشان دهد. 
ــي را به عنوان مبناي بحث گروهي  مواد آموزش

ارائه مي دهد.

مي تواند بافت هاي حقيقي را نشان دهد و به ارائة محتوي بصري قوي 
بپردازد. مي تواند واقعيت هاي كالس را نشان دهد. 

ــاوت را با يكديگر تركيب كند (مثًال بازديد از  مي تواند محتواهاي متف
مدارس، مصاحبة شبيه سازي شده، و نمونه هايي از كار معلمان). 

مي تواند با رسانه هاي ديگر تركيب شود.
مي تواند محتواي موضوعي را فراهم كند.

هزينة تدوين و پخش آن نسبتاً باالست. 
هميشه در دسترس معلمان قرار ندارد.

زمان پخش برنامه غالباً براي معلمان مناسب نيست. 
گاهي قالب سنتي سخن راني،  تقليد مي شوند. از اين رو، 

نمي توان به خوبي از قابليت هاي رسانه استفاده كرد. 
يك رسانة يكطرفه است. از اين رو، تماشاي آن ممكن 

است انفعالي باشد. 
ــع و مهارت هاي  ــرداري در مدارس نيازمند مناب فيلم ب

تخصصي فراوان است. 
ــان است، ولي  ــتوديوي كالسي آس فيلم برداري در اس

واقعي نيست. 
محدوديت زماني و مكاني دارد. 

ــانه به ياددهندگان آموزش  ــت، كار با رس ضروري اس
داده شود. 

ضروري است زيرساخت هاي پخش ماهواره اي براي 
ارسال برنامه ها وجود داشته باشند. 

غير هم زمان

ــن، گرافيك، صدا و لوح فشرده ــات را به صورت مت اطالع
تصوير در اختيار يادگيرندگان قرار مي دهد.

مي توان اطالعات زيادي روي لوح ذخيره كند. 
كپي و توزيع آن نسبتاً ساده و ارزان است. 

ــت، به طوري كه  ــوا در اين جا مقدور اس ــي تصادفي به محت دست رس
ــش خاص را مي توان تعيين كرد، بدون اين كه مجبور  موقعيت يك بخ

باشيم، همانند نوار كاست جلو و عقب كنيم.

ــو cd-rom و  ــت كه داراي دراي نيازمند رايانه اي اس
تجهيزات نرم افزاري الزم باشد. 

ــت صوتي مواد صوتي كمتري را  ــبت به نوار كاس نس
مي تواند ذخيره كند.

گران تر از نوارهاي صوتي است. 
ــاختن cd-rom باعث افزايش هزينه هاي  تعاملي س

توسعه مي شود. 

غير هم زمان
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ــي در يك  ــانه هاي آموزش رس
ــه تمامي امكاناتي  تعريف جامع، ب
اطالق مي شود كه مي توانند شرايطي 
ــود آورند كه  ــوزش به وج را در آم
تحت آن شرايط، فراگيرندگان قادر 
ــات، رفتار و  ــد، اطالع خواهند ش
ــا درك كامل  ــاي الزم را ب مهارت ه
ــه، 1380:  ــت آورند [نصرتي به دس
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ــيده  ــروزه بر هيچ كس پوش ام
ــانه هاي آموزشي، از  نيست كه رس
ــرف يك جزء  ــي جنبي، به ط نقش
ــر در آموزش حركت  تفكيك ناپذي
كرده اند. رسانه هايي كه مي توانند در 
نظام آموزش از راه دور مورد استفاده 
قرار گيرند، متنوع و متعددند. معلم 
ــد بتواند از  ــدرس راه دور، باي يا م
ميان انواع رسانه هاي قابل كاربرد در 
محيط آموزش از راه دور، برحسب 
ــواي درس، بهترين  موضوع و محت
ــد و فراگيرندگان را  آن ها را برگزين
ــيدن به  ــري مطالب و رس در يادگي

هدف هاي آموزشي ياري دهد. 
ــن و  ــرح، محاس در جدول ش
ــال پيام  ــاي ارس ــب فناوري ه معاي
ــانه هاي  در آموزش از راه دور، رس
ــاي  ــراي محيط ه ــتفاده ب ــل اس قاب
ــان (متقارن و  ــان و غيرهم زم هم زم
نامتقارن) معرفي شده اند و محاسن 
و محدوديت هاي به كارگيري آن ها 

آمده است. 

نتيجه گيري
كاربرد وسايل  آموزشي از ديرباز 
ــام اولين آزمايش ها  ــايد از انج و ش
ــري مرسوم و متداول  درجوامع بش
ــي را  ــت و كمتر آموزش ــوده اس ب
ــه در آن،  ــرد ك ــور ك ــوان تص مي ت
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ــهيل كنندة  ــيله يا وسايل تس از وس
نشود.  ــتفاده  اس يادگيري  ياددهي- 
ــي  ــايل  آموزش هر قدر كاربرد وس
غني تر باشد، امر ياددهي با سهولت 
ــتفاده  ــام مي گيرد. اس ــتري انج بيش
ــن حال  ــايل، در عي ــردن از وس نك
ــوزش را متوقف نمي كند، به  كه آم
ــان آموزش و  ــدن زم طوالني تر ش
يادگيري  ياددهي-  ــدن  ــوار ش دش
ــد [فردانش، 1372: 153].  مي انجام
ــوص در نظام  اين موضوع به خص
آموزش از راه دور از اهميت خاصي 
ــت. انتخاب مناسب و  برخوردار اس
ــانه، موضوعي مهم در  به هنگام رس
ــت. انتخاب  آموزش از راه دور اس
ــانه در نظام آموزش از راه دور  رس
معموالً از سه عامل منشأ مي گيرد كه 

عبارت اند از:
�ويژگي هاي فراگيرندگان؛
�تحليل و تعريف محتوا؛

ــانه  رس ــاص  خ ــاي  �ويژگي ه
[نوروزي، 1371: 271]. 

نظام  اين  ــي  آموزش رسانه هاي 
ــن و محدوديت هايي  داراي محاس
ــه عامل،  ــتند. افزون بر اين س هس
شناخت نقاط قوت و ضعف هريك 
ــد ياددهنده و  ــانه ها مي توان از رس
ــراري  ــدة راه دور را در برق يادگيرن
ــه آموزش و  ــي كارامد، ارائ ارتباط
ــوي ياددهنده  تدريسي موفق از س
ــه يادگيري  ــل ب ــة آن، ني و در نتيج
مؤثر براي يادگيرندة راه دور، ياري 

رساند. 

ــي در يك زش
مامي امكاناتي
 توانند شرايطي
ــود آورند كه ج
گيرندگان قادر
ــات، رفتار و ع
ــا درك كامل  ب
:1380 ــه، صرتي

ــيده  كس پوش
ي آموزشي، از
ـرف يك جزء
موزش حركت
كه مي توانند در
استفاده مورد ور


