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چکیده :آموزش از راه دور بر اساس نیازهای روزافزون جامعه به آموزش به وجود آمد .این نوع آموزش ابتدا
بهصورت پستی انجام میشد و بعدها رسانههای جدیدی همچون رادیو و تلویزیون و امروزه ،اینترنت نیز
برای آموزش بهخدمت گرفته شدند .در کشور ایران اولین تجربه آموزش چندرسانهای در سال  1352و با
تأسیس دانشگاه آزاد ایران آغاز شد .این دانشگاه فعالیت خود را با دو برنامه تربیت معلم و علوم تندرستی
آغاز کرد .برنامه تربیت معلم برای ارائه آموزش بینرشتهای طراحی شده بود ،بهنحویکه دانشآموختگان
بتوانند دو رشته را در سطح دبیرستان تدریس کنند .برنامه علوم تندرستی نیز بهمنظور پرورش افرادی
تدوین شد که بتوانند ضروریترین خدمات بهداشتی  -درمانی را در مناطق مختلف به مردم ارائه کنند.
از ویژگیهای بارز برنامههای آموزشی این دانشگاه آموزش بر مبنای مهارت بود .دانشگاه آزاد ایران در سال
 1357پذیرش دانشجو را بهطور محدود آغاز کرد و پس از چندی ،با رخداد انقالب و بهدنبال آن انقالب
فرهنگی ،از فعالیت باز ایستاد .در این مقاله درباره این تجربه مهم در آموزش برنامهریزی شده و مبتنی بر
کاربرد و دستاوردهای حاصل از آن بحث شده است .در فاصلهای کوتاه نسل بعدی آموزش از راه دور ایران،
با تأسیس دانشگاه پیام نور ،آغاز شد.

واژ گان کلیدی :دانشگاه آزاد ایران ،آموزش از راه دور ،برنامه تربیت معلم ،برنامه علوم تندرستی ،آموزش بر
مبنای کاربرد ،آموزش چندرسانهای.

 -1استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ،تهران ،ایرانMemarian@ut.ac.ir .

) 100قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

1.1مقدمه
آمـوزش جزئـی جداییناپذیـر از تمـدن و فرهنـگ بشـری محسـوب میشـود ،ولـی پیشـرفت در ایـن زمینـه بـا
پیشـرفتهای فنـاوری و اجتماعـی همـگام نبـوده اسـت .بهطورکلـی ،در ایـن خصـوص تغییـرات در افـکار،
عـادات و رسـوم خیلـی کنـد صـورت میگیـرد .حتی امروزه ،عـدهای معتقدند که آموزش سـنتی بهترین و تنها
روش صحیـح آمـوزش اسـت و هرگونـه نـوآوری و دگرگونـی در قالبهـای سـنتی آمـوزش را ناممکـن و مطـرود
میداننـد .در نظامهـای مرسـوم آموزشـی محدودیتهایـی چـون شـغل ،سـن ،لـزوم شـرکت فرا گیـر در محـل
ً
کالسهـای درس ،کمبـود اسـتادان مجـرب و سـایر امکانـات غالبـا سـبب میشـود که بخش عمـدهای از افراد
جامعـه ،بـا وجـود داشـتن توانایـی و اسـتعداد الزم ،بهناچـار از فرا گیـری محـروم شـوند ) .(Rawel, 1978ایـن
موانـع موجـب شـد کـه بهتدریـج گزینـه آمـوزش از راه دور مطـرح شـود.
ً
آمـوزش از راه دور ابتـدا کاملا بهصـورت مکاتبـهای بـود .در سـال  1840میلادی نظامـی بـه نـام آمـوزش
پسـتی در کشـور انگلسـتان آغـاز بـهکار کـرد و سـپس ،در کشـور آمریـکا بـه کار گرفتـه شـد .بـا گسـترش وسـایل
ٔ
زمینه پسـت ،این نوع آموزش در برخی از کشـورهای اروپایی ،بهویژه در آلمان و سـوئد،
ارتباطی ،بهویژه در
نیـز توسـعه یافـت .بـرای مثـال ،در خلال سـالهای  1919تـا  ،1964از جمعیـت  7/5میلیـون نفـری سـوئد،
 2/5میلیـون نفـر از طریـق مکاتبـه درس خواندنـد ) .(Industrial Management Organization, 1973در
میانههـای قـرن بیسـتم ،پیشـرفتهای فنـاوری نظـام آمـوزش از راه دور را متحـول کرد و رادیـو و تلویزیون نیز
بـه کمـک پسـت آمـد .در آن زمـان دانشـگاههای متعـددی در سراسـر جهـان آمـوزش از راه دور چندرسـانهای
را عرضـه میکردنـد .گرچـه مکاتبـه و ارتبـاط پسـتی هنـوز هـم در آمـوزش از راه دور بـهکار گرفتـه میشـد ،ولی با
پیدایـش و گسـترش فنـاوری ارتباطـات نقـش رسـانههایی چـون رادیـو و تلویزیـون بهنحـو روزافـزون افزایـش
یافـت .بدیـن ترتیـب ،بیشـتر مرا کـزی کـه از راه دور آمـوزش میدادنـد ،بـه آمـوزش چندرسـانهای گرایـش
یافتنـد .در کنـار بهکارگیـری انـواع روشهـای دیـداری  -شـنیداری ،برخـی از ایـن مؤسسـات بـرای تمـاس
رویـاروی آموزشـگر و فرا گیـر یـا حضور در جلسـات آزمایشـگاهی ،امکانـات و فرصتهایی را فراهـم میکردند .از
ٔ
زمینـه آمـوزش از راه دور چندرسـانهای در ایـن دوره میتـوان از دانشـگاه
مهمتریـن دانشـگاههای پیشـرو در
گشـوده انگلسـتان ،1دانشـگاه مید 2امریکا و کالج رادیویی جمهوری فدرال آلمان 3نام برد ).(Mizani, 1978
در همیـن زمـان ،در برخـی از کشـورهای دیگـر ماننـد پا کسـتان ،ترکیـه و سـاحل عـاج نیـز مرا کـز کموبیـش
مشـابهی تأسـیس شـدند .از میـان آنهـا ،دانشـگاه گشـوده انگلسـتان ،کـه در سـال  1969تأسـیس شـده و
از سـال  1971میلادی اولیـن گـروه دانشـجویان را پذیرفتـه بـود ،توانسـت خـود را بهعنـوان نمونـهای بسـیار
ٔ
جامعـه آمـوزش عالـی دنیا معرفی کند .این دانشـگاه ،که بهتازگی پنجاه
موفـق در زمینـه آمـوزش از راه دور بـه

سـالگی تأسـیس خـود را جشـن گرفتـه ،هما کنـون بزرگتریـن دانشـگاه انگلسـتان در زمین ٔـه ارائ ٔـه آموزشهای
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مقطـع کارشناسـی اسـت.
در نظـام آمـوزش از راه دور چندرسـانهای منابـع گونا گـون آموزشـی ماننـد کتابهـای درسـی خودآمـوز،
برنامههـای رادیویـی -تلویزیونـی و غیـره ،کـه بـا بهرهگیـری از روشهـای نویـن آموزشـی طراحـی و تدویـن
شـدهاند ،جایگزین آموزش حضوری در کالسهای درس مرسـوم شـدند .گرچه در این نظام اصل خودآموزی
ً
و خودیـاری اهمیـت ویـژهای داشـت ،کاملا عـاری از راهنمایـی حضوری آموزشـگر نبود .البته ،وظیفه آموزشـگر
ً
انتقال اطالعات به ترتیبی که معموال در نظام آموزش سـنتی متداول اسـت ،نیسـت و بیشـتر جنبه راهنمایی
ً
و کمـک دارد ) .(Rawel, 1978در نظامهـای آمـوزش از راه دور معمـوال نیازهـا نـوع آمـوزش را تعییـن میکنند .بر
اسـاس تعریفهـای متنوعـی کـه در چنـد دهـه اخیـر در ادبیـات آمـوزش از راه دور ارائـه شـده اسـت ،ویژگیهـای
زیـر را بـرای ایـن نـوع آمـوزش میتـوان در نظـر گرفـت ):(Haghighi & Farajolahi, 2015
zجدایی مکانی یا زمانی آموزشگر و فرا گیر از یکدیگر؛
zتوسعه سطح دسترسی فرا گیران؛
zتوسعه استقالل فرا گیران (انفرادی شدن یادگیری)؛
zنقش محوری فناوری آموزشی و ابزارهای ارتباطی؛

ٔ
وسیله یک سازمان؛
zنقش محوری مرکز طراحی آموزشی (مؤسسه آموزشی) و ارائه آموزش به
zتدارک و تأمین ارتباط دوجانبه یادگیرنده و سازمان یاددهنده؛
zکمرنگ شدن کالسهای حضوری جمعی و یادگیری سنتی؛
zخودآموز بودن محتوای آموزشی؛
zبهرهگیری از نقش راهنمایی و مشاورههای استاد و مشارکت وی در فرایند یاددهی  -یادگیری؛
zپذیرش الگوی تولید صنعتی برنامه و مواد آموزشی.
در ایـن مقالـه دربـاره سـاختار ،اهـداف ،روش آمـوزش و ارزشـیابی ،سـازمان و مدیریـت ،برنامههـای
ٔ
تجربه آموزش از راه دور ایران بحث شـده اسـت .دانشـگاه آزاد ایران (سـابق) ،که با
درسـی و انتشـارات اولین
الگوبرداری از دانشـگاه گشـوده انگلسـتان ایجاد شـد ،در دوران حیات بهنسـبت کوتاه خود میراث باارزشـی
را بـر جـای گذاشـت کـه آ گاهـی از آن دسـتمایه ارزنـدهای بـرای فعالیتهـای حـال و آینـده در زمین ٔـه آمـوزش از
راه دور اسـت .بحـث دربـاره نسـل دوم آمـوزش از راه دور ایـران (دانشـگاه پیامنـور) ،کـه بعـد از انقلاب ایجـاد
شـد ،و نسـل سـوم یـا آمـوزش الکترونیکـی و برخـط ،کـه در سـالهای اخیر رایج شـده اسـت ،در مقال ٔـه دیگری
ارائـه خواهد شـد.
2.2آموزش از راه دور در کشور ایران
پیشـینه آمـوزش از راه دور در کشـور ایـران بـه سـالهای آغازیـن دهه پنجاه شمسـی بر میگـردد .یکی از اولین
اقدامـات در ایـن زمینـه نوعـی آمـوزش از راه دور بـود کـه در دانشـکده مکاتبـهای دانشـگاه سـپاهیان انقلاب
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(سابق) ،که بعدها بهدانشگاه ابوریحان بیرونی تغییر نام داد ،شکل گرفت ).(Free University of Iran, 1973
دانشـکده مکاتبـهای ابتـدا در چهـار رشـته شـیمی ،فیزیـک ،ریاضیـات و زبـان و ادبیـات فارسـی اقـدام بـه
پذیرش دانشـجو کرد و بعدها دامنه فعالیت خود را از چهار رشـته به هفت رشـته (شـیمی  -طبیعی ،فیزیک
 ریاضیـات ،زبـان و ادبیـات فارسـی ،آمـوزش و پـرورش ابتدایـی ،اقتصـاد و تعـاون روسـتایی و همچنیـنمدیریـت خدمـات بانکـی و مدیریـت خدمات فنی در مقطع فوق دیپلم) گسـترش داد .دانشـکده مکاتبهای
این دانشـگاه بعدها به دو دانشـکده علوم انسـانی و اجتماعی و دانشـکده علوم تفکیک شـد .در سـال 1355
واحـد جدیـدی بـه نـام کالجهـای منطقـهای در  12نقطه کشـور بهمنظور آموزش از راه دور بـا روش مکاتبهای
نیمهحضـوری در ایـن دانشـگاه تأسـیس شـد.
آمـوزش از راه دور در دانشـگاه ابوریحـان بیرونـی در اصـل ترکیبـی از ابزارهـای آمـوزش حضـوری و آمـوزش
از راه دور بـود و کتـاب و مـواد چاپـی محـور ایـن ابزارهـا ب هشـمار میآمـد و اسـاس آمـوزش مکاتبـهای را شـکل
مـیداد .در ایـن دانشـگاه بهمنظـور ارائـه خدمـات آموزشـی بهتـر از مـواد کمـک آموزشـی ،دفترچههـای
نتـرم نیـز اسـتفاده
مخصـوص مکاتبـه بـا اسـتادان بـرای رفـع اشـکال ،آموزشهـای حضـوری و امتحانـات پایا 
میشـد .دانشـکده علـوم انسـانی و اجتماعـی ایـن دانشـگاه بـا اسـتفاده از فضـای دانشـگاهها و دبیرسـتانها
یکـرد ،ولـی دانشـکده علـوم در آخـر هـر سـال تحصیلـی،
در مناطـق مختلـف کالسهـای رفـع اشـکال برگـزار م 
کالسهـای حضـوری را در تهـران برگـزار میکـرد .بعـد از انقلاب و در سـال  1358دانشـگاه ابوریحـان بیرونـی
در مجتمـع دانشـگاهی ادبیـات و علـوم انسـانی ادغـام شـد .در زمـان ادغـام تعـداد  4488نفـر دانشـجو و
 194نفـر عضـو هیئـت علمـی در ایـن دانشـگاه فعـال بودنـد .ایـن دانشـگاه در خلال سـالهای 1350-59
در مجمـوع 1779 ،نفـر در مقطـع کاردانـی و  1305نفـر در مقطـع کارشناسـی دانشآموختـه داشـته اسـت
).(Allameh-Tabatabaei University, 2012
ٔ
اقـدام مهـم دیگـری کـه بهطـور همزمـان در زمینـه آمـوزش از راه دور در کشـور صـورت گرفـت ،تأسـیس
دانشـگاه آزاد ایـران (سـابق) در سـال  1352بـود .در ابتـدای دهـه پنجـاه شمسـی ،جمعیـت ایـران حـدود 35
میلیـون نفـر ،جمعیـت زیـر  15سـال  9میلیـون نفـر و رشـد سـالیانه جمعیـت حـدود  %3بـود .نظـر بـه اینکـه
دانشـگاههای سـنتی موجـود و در دسـت احـداث تعـداد زیـاد دانشآموختـگان دبیرسـتانی مشـتاق بـه ورود
بـه آمـوزش عالـی را پاسـخگو نبودنـد ،تأسـیس یـک مرکـز آموزشـی مناسـب دیگـر در دسـت بررسـی قـرار گرفـت.
گزینـه انتخابـی تأسـیس مرکـزی بـرای آمـوزش از راه دور بـا اسـتفاده از منابـع آموزشـی متنـوع و برنامههـای
آموزشـی مبتنـی بـر کاربـرد بـود کـه بـه تأسـیس دانشـگاه آزاد ایـران منجـر شـد .بررسـیهای صـورت گرفتـه در
سـالهای ابتـدای ٔ
دهـه پنجـاه شمسـی نشـان داد کـه آمـوزش زمینههـای زیـر اغلـب نیازهـای آمـوزش عالـی
کشـور را بـرآورده میکنـد ):(Free University of Iran, 1973 & 1979a
zتندرستی
zتولیدات صنعتی
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zعلوم بنیادی و فنون
zتولیدات کشاورزی و عمران روستایی
zسوادآموزی و تربیت معلم
zعلوم اجتماعی و انسانی
zآموزش عمومی همگانی
دانشـگاه آزاد ایـران در آغـاز فعالیـت خـود برنامههـای تربیـت معلـم و علـوم تندرسـتی و بهدنبـال آن عمـران
روسـتایی و تربیـت فـنورز 1و آمـوزش عمومـی را در دسـتور کار قـرار داد .این دانشـگاه نگرشـی نـو در آموزش عالی
ٔ
ٔ
نحـوه برنامهریـزی و محتـوای برنامههـای
ادامـه مقالـه ،ضـرورت ایجـاد ،اهـداف ،سـاختار،
را عرضـه کـرد .در
آموزشـی دانشـگاه آزاد ایران ارائه و درباره نقاط قوت و ضعف آن ،در دوران کوتاه فعالیتش ،بحث شـده اسـت.
3.3نظام آموزشی دانشگاه آزاد ایران
دانشـگاه آزاد ایران (سـابق) در سـال  1352تأسـیس شـد .این دانشـگاه ،پس از گذراندن دوران آمادهسازی،
اولیـن دانشـجویان خـود را در سـال  1356ثبتنـام کـرد .ایـن دانشـگاه رسـالت زیـر را بـرای خـود در نظـر گرفته
بـود ):(Ahmadi, 1976, 1978
«تأمیـن فرصتهـای آمـوزش عالـی در سـطوح مختلـف بـرای همـه افـراد ایرانـی عالقهمنـد ،صرفنظـر از
محل سـکونت ،سـن ،سـطح درآمد ،نوع اشـتغال و گروه اجتماعی و باال بردن سـطح دانش عمومی و تأمین
نیـروی انسـانی ماهـر کـه نیازهـای کشـور طلـب میکند».
اهداف این دانشگاه نیز بهنحو زیر تدوین شد ):(Free University of Iran, 1973 & 1979a
zکمک به پرورش نیروی انسانی و تخصصهای مورد نیاز؛
zکمک به تحقق آموزش مداوم؛
zتحکیم و ارتقای کیفیت آموزش عالی در رشتههای مورد نیاز؛
zگسترش فرصتهای آموزش عالی (انتقال آموزش به محل کار و زندگی مردم تا دور افتادهترین نقاط)؛
zپژوهش در مهمترین زمینههای مورد نظر دانشگاه؛
zکمک به باال بردن سطح آ گاهی علمی و فرهنگ عمومی جامعه.
نظام آموزشی دانشگاه آزاد ایران شامل عوامل پنجگانه هر نظام آموزشی دیگر؛ یعنی ارائه دانش ،تمرین
دانـش ،تمرینهـای عملـی ،اداره امـور دانشـجویان و کنتـرل کیفیـت آمـوزش بـوده اسـت ).(Ahmadi, 1976
بـا ایـن حـال ،نظـام آموزشـی ایـن دانشـگاه بـا دانشـگاههای مرسـوم تفـاوت اساسـی داشـت .ایـن دانشـگاه
نوعـی از نظـام آمـوزش از راه دور بـود کـه در آن رسـانههای چندگونـه آموزشـی ،آمـوزش را به محـل کار و زندگی
 . -1برابر نهاد فارسی واژه «تکنسین» ،مصوب فرهنگستان زبان ادب فارسی
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دانشـجو میرسـاندند و پیامهـای آموزشـی را بـه وی انتقـال میدادنـد .عناصـر نظـام آموزشـی چندرسـانهای
دانشـگاه آزاد عبـارت بودنـد از :مـواد چاپـی ،برنامههـای آموزشـی رادیـو  -تلویزیونـی ،منابـع خودآمـوز و
کمکآموزشـی (نوارهـای صـدا و تصویـر ،فیلـم و اسلاید) ،روشهـای خودسـنجی و ارزیابـی میـزان پیشـرفت
ٔ
شـبکه مرا کـز آموزشـی (آزمایشـگاهها ،کتابخان ٔـه چندرسـانهای و مرا کـز منطقـهای) و گروههـای
دانشـجویان،
تولیـد مـواد آموزشـی .تأ کیـد دانشـگاه آزاد ایـران در برنامهریـزی و تهیـه منابـع آموزشـی بـر آمـوزش بـر مبنـای
مهـارت بـود .ایـن دانشـگاه بـرای برنامهریزیهـای آموزشـی خـود از تجربه مرا کز پیشـرو در سـطح بینالمللی،
بهویـژه دانشـگاه گشـوده انگلسـتان ،سـود جسـت ).(Goodenough, 1978
4.4آموزش بر مبنای کاربرد
در طراحی و تعیین روشهای اجرایی برنامههای آموزشـی دانشـگاه آزاد ایران تا حد امکان پایههای نظری
و عملـی آمـوزش بـر مبنـای کاربـرد اسـاس کار بـوده اسـت ) .(Free University of Iran, 1977ایـن آمـوزش
ابتدا در کشـور آمریکا پا گرفت و بهسـرعت در دیگر نقاط جهان گسـترش یافت .این نوع آموزش که میتوان
آن را آمـوزش بـر مبنـای مهـارت (تبحـر) ،آمـوزش بـر مبنای شایسـتگی یـا آموزش بر مبنای صالحیـت نامید ،بر
ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه فقـط آموختـن کافـی نیسـت ،بلکـه آموختههـا بایـد در عمـل بهطـور موفقیتآمیـز
بـهکار گرفتـه شـوند .گرایـش بـه آمـوزش بر مبنای کاربـرد از نیاز اجتماعی مهم سرچشـمه میگیرد و آن عبارت
از تأ کیـد بـر «مسـئولیتپذیری دانشآموختـگان» اسـت؛ بدیـن معنـا کـه وقتـی افـراد جامعـه از متخصصـان
(مثـل پزشـکان و مهندسـان) خدمتـی دریافـت میکننـد ،انتظـار دارنـد کـه ایـن گروههـا نیـز در مقابـل کیفیت
و کمیـت خدمتـی کـه ارائـه میدهنـد ،مسـئول باشـند؛ بـه بیـان دیگـر ،انتظـار مـیرود کـه آنهـا معلومـات خود
را در عمـل نیـز بهطـور موفقیتآمیـز بـهکار بگیرنـد .بهطورکلـی ،جوهـر مهـارت فقـط در دانسـتن «چگونگـی»
انجـام دادن کاری نیسـت ،بلکـه در «توانایـی» انجـام دادن آن اسـت .طرفـداران آمـوزش بـر مبنـای کاربـرد
معتقدنـد کـه تواناییهـای عملـی مـد نظـر در آمـوزش هـر حرفـه بایـد بـه اجـزا و جنبههـای تشـکیلدهنده آن
حرفـه؛ یعنـی کاربردهـا یـا «مهارتهـا» تجزیـه شـوند و آنگاه مهارتهـا بهصـورت «هدفهـای رفتـاری» (کلـی
یـا جزئـی) درآینـد کـه انتظـار مـیرود فرا گیـر در نتیجـه آمـوزش بـه آن دسـت یابـد .در تدوین هدفهـای جزئی
یـا مرحلـهای ،کـه مهارتهـای مـد نظـر را در بـر میگیرنـد ،بیشـتر افعالـی چـون نوشـتن ،شـرح دادن و انجـام
دادن ،کـه نشـاندهنده اعمـال قابـل مشـاهده هسـتند ،بـهکار میرونـد و تـا حـد امـکان از بـهکار بـردن افعالـی
چـون فهمیـدن یـا درک کـردن ،کـه اعمـال قابـل مشـاهده نیسـتند ،پرهیـز میشـود .ویژگیهـای عمومـی
«آمـوزش بـر مبنـای کاربـرد» عبارتانـد از (:)Mizani, 1978
zمهارتهای مورد انتظار از فرا گیر که از نقشی که در آینده در محیط شغلی خود بر عهده خواهد داشت،
ً
سرچشمه میگیرد .این هدفها و مهارتها معموال پیش از آغاز آموزش به آ گاهی فرا گیر میرسد؛
zضوابـط ارزشـیابی مهارتهـا ،سـطح اجـرا و معیـار موفقیـت را بهروشـنی مشـخص میکننـد و پیشـتر
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بـه فرا گیـر اعلام میشـوند؛
zدر ارزشـیابی مهارتهـا چگونگـی عمـل یـا اجـرای کار فرا گیـر بهعنـوان گـواه میـزان توفیـق او بـهکار
گرفتـه میشـود؛
zسـرعت پیشـرفت فرا گیـر در طـول برنامـه آموزشـی از طریـق بـروز مهارتهـای کسـب شـده تعییـن
میشـود و بـه اتمـام یـک بحـث یـا گذشـت زمانـی معیـن بسـتگی نـدارد؛
zمـواد آموزشـی بهگونـهای منظـم و بـا توجـه بـه تمـام عوامـل و جوانـب کار ،بـرای آسانسـازی کسـب
مهارتهـا و بـا تعییـن ضوابـط ارزشـیابی طراحـی میشـوند.
دیگر خصوصیات آموزش بر مبنای کاربرد عبارتاند از:
zآموزش اغلب انفرادی و بر حسب نیازها و خصوصیات فردی فرا گیران صورت میگیرد؛
zفرا گیر در فعالیتهای آموزشی از طریق آ گاهی یافتن از نتایج ارزشیابی راهنمایی میشود؛
zشـرایط ورود بـه برنامـه یـا دوره تحصیلـی بهنسـبت سـاده اسـت ،ولـی بـرای دانشآموختـه شـدن
ضوابـط و شـرایط ویـژهای در نظـر گرفتـه میشـود؛
zفرا گیـر بـرای فراغـت از تحصیـل (یـا برنامـه) بایـد در عمـل نشـان دهد کـه از مهارتهـای مطلوب و مد
نظر برخوردار اسـت؛
zمواد آموزشی در بیشتر موارد بهصورت مجموعههای آموزشی بهفرا گیر ارائه میشود.
جدول  .1مقایسه ویژ گیهای آموزش بر مبنای مهارت با آموزش متداول ()Mizani, 1978

آموزش متداول

آموزش بر مبنای مهارت

ویژ گیها
•شاخص پیشرفت
فرا گیر

اغلب توانایی شرح روش انجام دادن کاری است
که فرا گیر بدان منظور تربیت شده است

توانایی انجام دادن کاری است که فرا گیر
بدان منظور تربیت شده است

•طول زمان فرا گیری

فرا گیر مجبور است آموزش را در محدوده زمانی
تعیین شده (ترم تحصیلی) به انجام برساند

فرا گیر وقتی که توانایی انجام دادن کار را
نشان داد ،میتواند آن را شروع کند

نمرهها یا امتیازهایی که بر اساس آنها میزان
معلومات فرا گیر تعیین میشود

نشان دادن توانایی انجام دادن کار

•ضوابط توفیق

ضوابط دانشآموختگی بیش از ضوابط ورود
داشتن ضوابط ورود به دوره اهمیت دارد و ا گر
•ضوابطدانشآموختگی
مورد توجه قرار میگیرد
فرا گیر آنها را نداشته باشد ،نمیتواند وارد دوره شود
•انعطاف آموزش

ً
فرا گیر طبق برنامهای تقریبا انعطافناپذیر به
آموختن میپردازد و فقط در آغاز سال تحصیلی
میتواند شروع به تحصیل کند

فعالیتهای آموزشی انعطافپذیرند و
تفاوتهای فرا گیران در نظر گرفته میشود؛
ً
تقریبا در هر موقع از سال فرا گیر میتواند
شروع به تحصیل کند

•زمان و محل آموزش

حضور در کالس درس در زمان مشخص ضروری
است

در خصوص چگونگی ،محل و زمان آموزش
قاعده خاصی وجود ندارد

•فرصت کارورزی در
حین آموزش

محدود

زیاد
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 5.5برنامههای آموزشی
نظـام آموزشـی دانشـگاه آزاد متکـی بـر «برنامـه» بـود؛ بدیـن معنـا که بـر مبنای بـرآورد نیازهـای جامعه ،هدف
خـود را پاسـخگویی بـه آن نیازهـا از طریـق برنامهای مشـخص قـرار میداد که به امکانـات و محصوالتی منجر
میشـد که پاسـخگوی آن نیاز معین بود ) .(Free University of Iran, 1975 & 1979aبرنامههای آموزشـی
ایـن دانشـگاه بـه شـکلی خـاص (خودآمـوز ،هدفـدار و برنامهریـزی شـده) تهیـه میشـدند .بدیـن ترتیـب کـه
ابتـدا طـی پژوهشهایـی نیازهـای کشـور در زمین ٔـه مربـوط شناسـایی و سـپس ،اولویتهـا معیـن میشـدند و
بـر اسـاس نیـاز تعییـن شـده ،مسـئولیتها و مهارتهـای دانشآموختـگان هـر برنامـه تعیین میشـدند .برای
انجـام دادن وظایـف مشـخص شـده ،هدفهـای کلـی آمـوزش مـد نظـر پیشبینـی میشـد .در ادامـه و پـس
از تحلیـل آموزشـی ایـن هدفهـا ،رئـوس مطالـب آموزشـی تدویـن میشـد و زمانبندیهـای الزم صـورت
میگرفـت .در برنامهریزیهـای مقدماتـی دانشـگاه آزاد ایـران پنـج برنامـه آموزشـی زیـر بـرای اجـرا پیشبینـی
شـده بود:
zبرنامه تربیت معلم
zبرنامه علوم تندرستی
zبرنامه عمران روستایی
zبرنامه تربیت فنورز
zبرنامه آموزش عمومی
از ایـن میـان ،دانشـگاه آمـوزش خـود را بـا دو برنامـه تربیـت معلـم و علـوم تندرسـتی آغـاز کـرد .در تدویـن
برنامههـای آموزشـی ایـن دانشـگاه دو اصـل مشـترک زیـر در نظـر گرفتـه شـده بـود:
zتربیـت نیـروی انسـانی مـورد نیـاز کشـور ،آنگونه که هـر دانشآموخته بالفاصله پـس از گذراندن دوره
آموزشـی خـود و بینیـاز از کارورزی درازمـدت ،قـادر باشـد در حرفـه مـورد نظر آغـاز بهکار کند.
zتوجـه بـه نیازهـای متغیـر و نیازهایـی کـه زمینـه مشـترک دارنـد و تربیـت نیـروی انسـانی چندتوانـی
بـرای بـرآوردن آن نیازهـا در حرفـهای خـاص.
6.6برنامه تربیت معلم
در زمـان برنامهریـزی بـرای دوره تربیـت معلـم دانشـگاه آزاد ایـران پرسـش اساسـی ایـن بـود کـه ایـن دانشـگاه
معلـم را بایـد بـا چـه کیفیتـی ،بـرای کـدام مقطـع تحصیلـی و بـرای کـدام رشـتهها تربیـت کنـد .بررسـیهای
صـورت گرفتـه نشـان داد کـه بـه دالیـل زیـر تربیـت دبیـر دوره متوسـطه ،بهویـژه در رشـتههای علـوم و
ریاضیـات ،در اولویـت بیشـتری داشـت ):(Mizani et al., 1978
zکمبود بیشتر معلم آموزشدیده در دوره متوسطه در مقایسه با سایر مقاطع تحصیلی؛
zنیاز به دبیر دوره متوسطه در زمینههای علوم و ریاضیات ،بهخصوص در شهرهای کوچکتر؛
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zضـرورت آمـوزش علـوم و ریاضیـات در سـطح متوسـطه ،بهعنوان درسهای پایه رشـتههای گونا گون
علمـی و فنی.
با توجه به نکات یادشده ،برنامه تربیت معلم در سه رشته زیر طراحی و عرضه شد:
zفیزیک  -شیمی
zفیزیک  -ریاضی
zزیستشناسی  -زمین شناسی
بهطـور همزمـان برنامهریـزی بـرای تربیـت معلـم در زمینههـای اقتصـاد و مدیریـت ،زبان انگلیسـی ،زبان
و ادبیـات فارسـی و تاریـخ نیـز انجام شـد (.)Mizani et al., 1978
همانگونـه کـه عنـوان برنامههـا نشـان میدهـد ،در برنامهریـزی بـرای تربیـت معلـم «آمـوزش
بینرشـتهای» مـد نظـر قـرار گرفـت .آمـوزش بینرشـتهای بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه چـون بسـیاری از
مفاهیـم تجربـی و نظـری رشـتههای علمـی ،بهویـژه در زمینههـای متجانـس ،بههـم وابسـتهاند ،چنانچـه
ایـن مفاهیـم بهگونـهای مرتبـط و دقیـق تنظیـم و بـه دانشـجو عرضـه شـوند ،از سـویی از تکـرار غیرضـروری
مباحـث مشـترک رشـتههای مختلـف جلوگیـری بهعمـل میآیـد و از سـوی دیگـر ،توانایـی دانشـجو پـس از
پایـان تحصیـل بـه یـک رشـته محـدود نخواهـد بـود .صرفهجویـی در تربیـت نیـروی انسـانی و پـرورش افـرادی
بـا چنـد تخصـص از نتایـج آمـوزش بینرشـتهای اسـت ،زیـرا ایـن افـراد بهدلیـل داشـتن دو یـا چنـد تخصـص
مشـابه میتواننـد بهآسـانی جانشـین یکدیگـر شـوند .برنامهریـزان دانشـگاه آزاد ایـران بـر ایـن بـاور بودنـد کـه
در جوامعـی کـه بـا کمبـود شـدید نیـروی انسـانی متخصـص مواجهانـد ،بـا تربیـت فـردی کـه دسـتکم دو
نـوع مهـارت و صالحیـت داشـته باشـد ،میتـوان عرض ٔـه نیـروی انسـانی کارآزمـوده را تـا حـدی افزایـش داد .بـر
همیـن اسـاس ،در برنامـه تربیـت معلـم ایجاد دورههای آموزشـی دو رشـتهای مد نظر قـرار گرفت .این دورهها
یکـرد ،بهگونـهای کـه هـر دانشآموختـه ایـن برنامـه علاوه بـر
دانشـجو را بـرای تدریـس در دو رشـته تجهیـز م 
داشـتن دانشهـا و مهارتهـای حرفـهای معلـم ،میتوانسـت دو رشـته در زمینههـای علـوم و ریاضیـات را در
سـطح متوسـطه تدریـس کنـد.
اجـرای برنامـه پـرورش معلـم علـوم و ریاضیـات در دانشـگاه آزاد ایـران بهگونـهای طراحـی و پیریـزی شـد
کـه تحقـق هدفهـای زیـر میسـر شـود ):(Ahmadi, 1978
zایجـاد معلومـات تخصصـی در فرا گیـر بـرای تدریـس و آمـوزش دو رشـتهای ،طبـق آخریـن یافتههـا و
دسـتاوردهای علمـی و آموزشـی؛
zایجـاد مهارتهـا و صالحیتهـای حرفـهای معلـم در فرا گیـر ماننـد مهـارت در انتقـال مفاهیـم علمـی
و آموزشـی مربـوط ،برنامهریـزی نظاممنـد بـرای تدریـس ،کاربـرد فنـاوری آموزشـی و روشهـای نویـن
ارزشیابی؛
zایجـاد آمادگـی الزم در فرا گیـر بهمنظـور دگرگونـی در خـود بـرای پذیـرش روشهـا و شـیوههای نویـن

) 108قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

آمـوزش کـه بـر اسـاس آخریـن یافتههـای علـوم آموزشـی بهدسـت آمـده اسـت؛
zایجاد مهارتهای الزم در فرا گیر بهمنظور تغییر و بهسـازی برنامههای درسـی ،روشهای آموزشـی،
نظام اجتماعی مدرسـه ،شـیوههای رهبری آموزشـی و الگوهای سـازمانی مدارس؛
zایجاد آمادگی در فرا گیر بهمنظور تغییر و بهسازی جامعه محلی در جهت توسعه و رشد ملی.
ٔ
برنامـه تربیـت معلـم دانشـگاه آزاد ایـران اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه بـرای کسـب حرفـه معلمـی ،دانشـجو
در
بایـد حداقـل مهارتهـای اساسـی را از طریـق ایـن برنامـه کسـب کنـد ،در غیـر ایـن صـورت ،شایسـته عنـوان
معلمـی نخواهـد بـود .برنامـه تربیـت معلـم دانشـگاه آزاد از سـویی وجـوه تشـابهی بـا روش آمـوزش حرفهای بر
مبنای مهارت و از سـوی دیگر ،وجوه تشـابهی با روش آموزش حرفهای به شـیوه متداول و سـنتی و در عین
حـال ،تفاوتهایـی بـا هـر دو ایـن روشهـا داشـت (جـدول .)2
جدول .2مقایسه روشهای اجرایی آموزش در سه دیدگاه تربیتی ()Mizani, 1978

ویژ گیهای روشهای اجرایی آموزش

آموزش حرفهای آموزش حرفهای بر دانشگاه آزاد
ایران
به شیوه متداول مبنای مهارت

•هدفهای آموزشی از پیش مشخص میشوند
•تأ کید بر ضوابط ورودی

√
√

√
√

•تأ کید بر ضوابط خروجی

√

√

•فرصت یافتن برای آ گاهی از نتایج آموزش ضمن اجرا

√

√

•سخنرانی بهعنوان روش اصلی آموزش

√

•فرصتهای متعدد برای فعالیتهای عملی در حد امکانات

√

√

•فرصت برای یادگیری انفرادی و خودآموزی

√

√

•ســرعت پیشــرفت تحصیلــی بــر حســب توانایــی فرا گیــر و در حــد
مقــدورات

√

√

•پیشرفت تحصیلی فرا گیران با سرعت یکسان

√

•ارزشیابی صرف بر اساس معلومات

√

√

•ارزشیابی بر اساس کسب معلومات با تأ کید بر کاربرد آنها

√

√

•پیوند جنبههای نظری و عملی آموزش تا مرز امکان

√

√

•حضور الزامی فرا گیر در کالس

√
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برنامـه تربیـت معلـم از بهمـن مـاه  1356بـا سـه رشـته فیزیـک -شـیمی ،فیزیـک  -ریاضیـات و
زیستشناسـی  -زمینشناسـی اجـرا شـد .دانشـجویان برنامـه تربیـت معلـم دانشآموختـگان نظـام آمـوزش
متوسـطه و همچنیـن معلمـان شـاغل بودنـد .دانشـجویان برنامـه تربیت معلم پـس از گذراندن « 256بخش
درسـی» بـه دریافـت درجـه کارشناسـی (دانشـیابی) در علـوم یـا ریاضیات نائل میشـدند .در جـدول  3عنوان
و نحـوه توزیـع دروس هـر سـه ٔ
رشـته برنامـه تربیت معلم ارائه شـده اسـت .هر دانشـجوی تماموقـت که انتظار
داشـت در مـدت چهـار سـال درسهـای برنامـه را تمـام کنـد ،بایـد در هفتـه  30سـاعت (معـادل  2بخـش
یکـرد 256 .بخـش درسـی بـر حسـب سـه زمینـه اصلـی مـواد
درسـی) و طـی چهـار سـال  128هفتـه مطالعـه م 
برنامـه بـه روش زیـر توزیـع شـده بودنـد:
zدرسهای تخصصی در دو رشته 156 :بخش
zدرسهای آموزشی مشترک 60 :بخش
zدرسهای عمومی 40 :بخش (شامل دانشهای انسانی ،علوم اجتماعی و زبان)
برنامـه تربیـت معلـم در سـال  ،1359بـرای  1575دانشـجو در  21مرکـز فعـال دانشـگاه آزاد ایـران اجـرا شـد
کـه تعـدادی از دانشـجویان در حـال تکمیـل نیمسـال چهـارم تحصیلـی خـود بودنـد .اغلـب دانشـجویان ایـن
دانشـگاه از معلمـان شـاغل در شهرسـتانها بـا مـدرک دیپلـم یـا فوقدیپلـم بودنـد .در سـال  1359تعـداد
مربیـان در رشـتههای فیزیـک ،شـیمی ،زیستشناسـی ،زمینشناسـی ،ریاضیـات ،زبـان انگلیسـی ،زبـان و
ادبیـات فارسـی و آمـوزش و پـرورش در  21مرکـز در مجمـوع 200 ،نفر بود .در سـازمان مرکزی نیز سـه دانشـکده
علـوم و فنـون ،علـوم آموزشـی و علـوم انسـانی و هنـر ،بـا حـدود  130نفـر کادر هیئـت علمی (از دسـتیار تا سـطح
اسـتاد) ،مـواد آموزشـی خودآمـوز برنامـه را تهیـه میکردنـد.
تـا سـال  1359بیـش از  140جلـد کتـاب درسـی بـرای سـالهای اول و دوم 80 ،جلـد کتـاب بـرای سـال
سـوم و  30جلـد نیـز بـرای سـال چهـارم برنامـه تربیـت معلـم تهیـه و چـاپ شـده بـود .علاوه بـر ایـن ،تعـدادی
راهنمـای آزمایشـگاه بـرای درسهـای عملـی تهیـه شـده و بـه چـاپ رسـیده بـود .همـان زمـان متجـاوز از 100
برنامـه رادیـو -تلویزیونـی نیـز بـرای برنامـه تربیـت معلـم تهیـه شـد .در کنـار اینهـا بـرای درسهـای علـوم،
مجموعههـای آزمایشـگاهی (کیـت) بـرای دانشـجویان و آزمایشـگاههای کوچـک ،در مرا کـز آموزشـی دانشـگاه
ایجـاد شـد (.)Free University of Iran, 1979a & b

) 110قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو
جدول .3اجزای برنامه تربیت معلم دانشگاه آزاد ایران * ()Free University of Iran, 1978 & Mizani, 1978

درسهای مشترک برنامه (درسهای آموزشی و عمومی)
•درس بنیــادی ریاضیــات  ،)8( 1درس بنیــادی زبــان انگلیســی  ،)8( 1درس عــروج انســان ( ،)16درس بنیــادی علــوم (،)16
درس بنیــادی ریاضیــات  ،)8( 2درس بنیــادی زبــان انگلیســی  ،)8( 2زبــان فارســی ( ،)4اصــول و مهارتهــای آموزشــی ،)8( 1
اصــول و مهارتهــای آموزشــی  ،)8( 2اصــول و مهارتهــای آموزشــی  ،)12( 3اصــول و مهارتهــای آموزشــی  ،)12( 4اصــول و
مهارتهــای آموزشــی  ،)12( 5اصــول و مهارتهــای آموزشــی  ،)12( 6فرهنــگ ملــی و میهنــی (.)4
درسهای تخصصی
•ریاضــی  -فیزیــک :حســاب  ،)8( 2معــادالت دیفرانســیل ( ،)4مکانیــک کالســیک ( ،)8ریاضیــات عملــی ( ،)4فیزیــک نویــن (،)8
خــواص حرارتــی مــاده  ،)8( 1خــواص حرارتــی مــاده  ،)8( 2احتمــال و آمــار ( ،)8جبــر مــدرن ( ،)4جبــر خطــی ( ،)4توابــع حقیقــی
و توابــع مختلــط ( ،)8الکترومغناطیــس ( ،)12نظریــه اعــداد ( ،)4امــواج و اپتیــک ( ،)4توپولــوژی ( ،)4الکترونیــک ( ،)4هندســه
( ،)4مکانیــک کوانتــوم ( ،)12نظریــه مجموعههــا و منطــق ( ،)4محاســبات عــددی و کامپیوتــر ()4
•فیزیــک  -شــیمی :کالکولــس  ،)8( 2معــادالت دیفرانســیل ( ،)4مکانیــک کالســیک ( ،)8ریاضیــات عملــی ( ،)4فیزیــک نویــن
( ،)8خــواص حرارتــی مــاده  ،)8( 1خــواص حرارتــی مــاده  ،)8( 2شــیمی -فیزیــک ( ،)8اسپکتروســکپی شــیمی ( ،)4تجزیــه
ترکیبــات معدنــی ( ،)4شــیمی آلــی  ،)8( 1الکتــرو مغناطیــس ( ،)12شــیمی آلــی  ،)8( 2امــواج و اپتیــک ( ،)4شــیمی معدنــی ،)4( 1
الکترونیــک ( ،)4مکانیــک کوانتیــک ( ،)8شــیمی معدنــی  2و تجزیــه دســتگاهی ( ،)8تجزیــه مــواد آلــی ســنتز آزمایشــگاهی ()4
•زیستشناســی  -زمینشناســی :شــیمی بــرای زیستشناســی ( ،)8گیاهشناســی ،)6( 1زمینشناســی ،)6( 1بیوشــیمی،)4( 1
گیاهشناســی  ،)10( 2زمینشناســی  ،)6( 2بیوشــیمی  ،)4( 2جانورشناســی  ،)8( 1زیستشناســی یاختــه ( ،)4زمینشناســی 3
( ،)4فیزیولــوژی گیاهــی ( ،)8جانورشناســی ،)8( 2زمینشناســی  ،)8( 4ا کولــوژی  ،)4( 1فیزیولــوژی جانوری ( ،)8زمینشناســی
 ،)8( 5کوانتیــک ( ،)8ا کولــوژی  ،)8( 2زمینشناســی )4( 6
* اعداد داخل کمانک نمایشگر تعداد بخشهای درسی است.

 7.7برنامه علوم تندرستی
برنامهریـزی آمـوزش علـوم تندرسـتی در دانشـگاه آزاد ایـران مبتنـی بر مطالعات گسـتردهای بود .این بررسـیها
از یـک سـو ،بارزتریـن نیازهـای بهداشـتی  -درمانـی در سـطح کشـور (بهویـژه مناطـق روسـتایی) را مشـخص
میسـاخت و از سـوی دیگر ،نارسـاییها و مشـکالت بهداشـتی  -درمانی و نیز بیماریهای شـایع و مهم بومی
را بازشناسـی میکـرد .بررسـیهای صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه در دانشـگاه آزاد ایـران ،در سـالهای ابتدایـی
دهـه پنجـاه شمسـی ،کاسـتیهای زیـر را نشـان داد ):(Free University of Iran, 1973, 1979 a
zنبـود سیاسـت مشـترک ملـی تندرسـتی در کشـور ،نبـود شـبکه تندرسـتی و تعـدد سـازمانهای
تصمیمگیرنـده در ایـن زمینـه کـه بـه دوبـارهکاری و اتلاف هزینـه منجـر میشـد؛
zکمبود کلی کادرها و واحدهای بهداشتی  -درمانی و توزیع نامناسب آنها در سطح کشور ،بهطوریکه
ً
 18میلیون سـا کنان شـهرکها و روسـتاها ( 60درصد کل جمعیت) تقریبا امکانات بهداشـتی و درمانی
ً
نداشتند و در شهرهای بزرگ نیز توزیع نامناسب امکانات بهداشتی و درمانی کامال محسوس بود؛
zوارداتـی بـودن بیشـتر برنامههـای آمـوزش پزشـکی و علوم تندرسـتی و نامربوط بودن محتـوای آنها با
نیازهـای واقعـی جامعـه کـه در نتیجـه ،میـزان بهرهگیـری از خدمـات کادر پزشـکی را کاهـش میداد و
موجـب بینصیـب مانـدن مـردم از خدمات بهداشـتی  -درمانی میشـد؛
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zآشـنا نبـودن کادرهـای تندرسـتی بـا مسـائل و مشـکالت فرهنگـی و اجتماعـی و بیتوجهـی بـه آنها که
بـه محـروم مانـدن آنـان در جلـب همـکاری و خودیـاری مردم منجر میشـد؛
zنبـود حداقـل امکانـات رفاهـی و شـغلی بـرای پزشـکان در روسـتاها و شـهرهای کوچـک کـه موجـب
تمایـل نداشـتن آنهـا بـرای خدمـت در نقـاط دور افتـاده میشـد و در نتیجـه ،بـه محـروم ماندن مردم
ایـن نقـاط از خدمـات بهداشـتی  -درمانـی کمـک میکـرد؛
zتخصصگرایـی و تمایـل پزشـکان و کادرهـای دیگـر علـوم تندرسـتی بـه کسـب درجـات عالیتـر کـه
بـه دور مانـدن آنـان از شـهرکها و روسـتاها و تجمـع آنـان در مرا کـز و شـهرهای بـزرگ منجـر میشـد
(.)Free University of Iran, 1973, 1979a
بـا توجـه بـه مشـکالت و موانـع یادشـده ،چارچـوب اولیـه علـوم تندرسـتی و تربیـت کادری کـه بـرای رفـع
ایـن مشـکالت گام بـر دارد ،در دانشـگاه آزاد ایـران طر حریـزی شـد و بهمنظـور اسـتفاده از تجربههـای مربـوط
در زمینه تربیت کادرهای کمکی بهداشـتی -درمانی ،برنامههایی مشـابه در داخل و خارج از کشـور بررسـی
شـد .در خصـوص مطالعـات داخـل کشـور طـرح آذربایجـان ،طـرح تربیـت بهـورز از جوانـان ایـل قشـقایی در
هفتبـرم شـیراز ،طـرح تربیـت بهـورز و مردمیـار در الشـتر لرسـتان ،طر حهـای بخـش بهداشـت و پزشـکی
اجتماعـی دانشـگاه شـیراز در روسـتاها و طـرح دانشـکده علـوم تندرسـتی شـمیرانات مـد نظـر قـرار گرفـت.
مطالعـات خارجـی نیـز در خصـوص کشـورهای کامـرون و کنیـا (آفریقـا) ،ترکیـه (حاجتتپـه) ،الجزایر ،شـوروی
سـابق ،چیـن ،اندونـزی ،گواتمـاال و ونزوئلا انجـام شـد ).(Free University of Iran, 1973, 1974, 1978
برنامـه علـوم تندرسـتی دانشـگاه آزاد ایـران بـرای کمـک بـه پـرورش نیـروی انسـانی مـورد نیـاز در شـبکه
تندرسـتی کشـور تهیـه شـده بـود .ایـن برنامـه بهگونـهای طراحـی شـده بـود کـه دانشآموختـگان آن در محـل
زندگـی خـود قابلیتهـا و مهارتهایـی بهدسـت آورنـد کـه بتواننـد بـا مراقبـت پزشـک پـارهای از ضروریتریـن
خدمـات درمانـی  -بهداشـتی را انجـام دهنـد .برنامهریـزی آموزش علوم تندرسـتی بر مبنـای الگوی «آموزش
بـر مبنـای کاربـرد» بنـا شـده بـود ،با این هدف کـه دانشآموختگان آن مسـئولیتهای زیر را بـر عهده بگیرند:
zپیشگیری از بیماریها و رفع مشکالت بهداشتی؛
zارتقای سـطح بهداشـت جامعه ،آموزش بهداشـت فردی و اجتماعی ،بهسـازی محیط و آ گاه کردن
افـراد از خطرهـای شـغلی و محیط کار؛
zتشـخیص احتمـال بیماریهـای شـایع و رسـیدگیهای اولیـه بـا رهبـری و نظـارت پزشـکان در مـوارد
مشـخص شـده در برنامـه؛
zبر عهده گرفتن مسئولیتهای اداری الزم در شبکه تندرستی؛
zتنظیم و پیگیری برنامههای توانبخشی؛
zنظارت بر کار ردههای پایینتر و انجام دادن کارهایی که ارجاع داده میشود؛
zتهیـه گـزارش بهداشـتی و درمانـی و ارجـاع مـوارد دشـوار (مشـخص شـده در برنامه) بـه ردههای باالتر

) 112قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

در شـبکه تندرسـتی (.)Free University of Iran, 1979a
بـرای رسـیدن بـه اهـداف یادشـده ،دانشـجویان تعداد  256بخش درسـی و کارورزیهـای مربوط به آنها
را در زمینههـای خدمـات درمانـی (تشـخیص ،مراقبـت ،پیگیـری و توانبخشـی) ،علـوم بنیـادی تندرسـتی،
خدمـات بهداشـتی ،روابـط اجتماعـی  -اداری و دانـش عمومـی میگذراندنـد .در جـدول  4محتـوای
درسهـای برنامـه آموزشـی علـوم تندرسـتی دانشـگاه آزاد ایـران ارائـه شـده اسـت.
ٔ
برنامـه علـوم تندرسـتی در سـال  1356آغـاز شـد .ایـن برنامـه در سـال  1359بـرای  1477دانشـجو
اجـرای
اجـرا شـد .در آن زمـان ،بـرای راهنمایـی آموزشـی دانشـجویان در  21مرکـز آموزشـی تعداد  95مربـی ،که  50تن
آنهـا پزشـک ( 15نفـر تماموقـت و  35نفـر پارهوقـت) و  45نفـر مربیـان بهداشـت تماموقـت فعالیـت میکردند.
تـا سـال  1359تعـداد  105جلـد کتـاب درسـی و  20جـزوه مربـوط بـه مهارتهـای مـورد نیـاز برنامـه علـوم
تندرسـتی تهیـه شـده بـود .علاوه بـر آن 75 ،برنامـه تلویزیونـی (و برنامههـای دیداری و شـنیداری) نیز تدارک
دیـده شـده بـود ).(Free University of Iran, 1979 b
جدول  .4برنامه علوم تندرستی دانشگاه آزاد ایران* ()Free University of Iran, 1973, 1979 a, b

•دانــش عمومــی :زبــان انگلیســی ( ،)16آشناســازی بــا برنامــه فارســی و آییــن نــگارش  ،)2( 1فارســی و آییــن نــگارش  ،)2( 2فرهنــگ
ملــی و میهنــی ()4
•روابــط اجتماعــی  -اداری :نگــرش بــه مســائل تندرســتی ایــران ( ،)2عوامــل اجتماعــی مؤثــر در تندرســتی ( ،)7روانشناســی و روابــط
انســانی ( ،)2پزشــکی قانونــی ( ،)1مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی ()2
•خدمــات بهداشــتی :بهداشــت محیــط ( ،)2پیشــگیری پزشــکی ( ،)2مقدمــهای بــر تغذیــه و رشــد و نمــو ( ،)2تغذیــه (،)3
بهداشــت محیــط :بهداشــت مســکن ( ،)2حشرهشناســی پزشــکی و مبــارزه بــا ناقلیــن ( ،)2آمــوزش بهداشــت ( ،)1آلودگــی هــوا
و محیطزیســت ( ،)1بهداشــت روانــی و اعتیــاد ( ،)2مســائل مختلــف بهداشــت و تنظیــم خانــواده ( ،)2پیشــگیری و مقابلــه بــا
ســوانح و حــوادث ()1
•علــوم بنیــادی تندرســتی :شــناخت بــدن انســان  ،)16( 1شــناخت بــدن انســان  ،)16( 2اصــول میکروبشناســی ،انگلشناســی
و ایمونولــوژی ( ،)3اصــول آسیبشناســی ( ،)1داروشناســی  ،)2( 1انگلشناســی پزشــکی ( ،)2آمــار حیاتــی ( ،)2داروشناســی 2
( ،)2اپیدمیولــوژی ( ،)2گیاهــان دارویــی ( ،)1کلینیــک مــادران بــاردار و کــودکان کمتــر از  5ســال ()2
•خدمــات درمانــی (تشــخیص ،مراقبــت ،پیگیــری و توانبخشــی) :نشانهشناســی بالینــی ( ،)3بیمــاری عفونــی  ،)2( 1کمکهــای
اولیــه ( ،)2مامایــی ( ،)2بیماریهــای داخلــی  ،)2( 1بیماریهــای داخلــی  ،)4( 2بیماریهــای کــودکان  ،)5( 1بیماریهــای
جراحــی  ،)3( 1بیماریهــای دندانپزشــکی  ،)2( 1بیماریهــای داخلــی  ،)4( 3بیماریهــای کــودکان  ،)4( 2بیماریهــای زنــان
 ،)4( 1بیماریهــای عفونــی  ،)1( 2بیماریهــای داخلــی  ،)4( 4بیماریهــای کــودکان  ،)4( 3بیماریهــای جراحــی ،)3( 2
بیماریهــای داخلــی  ،)4( 5بیماریهــای کــودکان  ،)4( 4مامایــی  ،)5( 2بیماریهــای جراحــی )3( 3
•بیماریهــای عفونــی  ،)2( 3بیماریهــای داخلــی  ،)4( 6بیماریهــای کــودکان  ،)2( 5بیماریهــای زنــان  ،)5( 3بیماریهــای
عفونــی  ،)2( 4بیماریهــای روانپزشــکی  ،)2( 1بیماریهــای دندانپزشــکی  ،)4( 2بیماریهــای عفونــی  ،)2( 5بیماریهــای داخلــی 7
( ،)8بیماریهــای جراحــی  ،)2( 4بیماریهــای کــودکان  ،)4( 6مامایــی  ،)1( 3بیماریهــای زنــان  ،)1( 3روانپزشــکی )1( 2
•کارورزی :کارآموزی (نیمسال اول  12ساعت در هفته) ،کارورزی (نیمسال هشتم  30ساعت در هفته)

* اعداد داخل کمانک نمایشگر تعداد بخشهاست.
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برنامه علوم تندرستی در دوره کوتاه اجرای خود با مشکالت زیر نیز روبهرو شد:
zنبود همکاری مناسب سازمانهای اجرایی در سطح مملکت؛
zحمایت نکردن کادرهای حرفهای متخصص از برنامه تربیت کادرهای کمکی نظیر این برنامه؛
ٔ
مطالعه مستقل؛
آماده نبودن دانشجویان به خودآموزی و
z

zمناسـب نبودن بعضی از مرا کز آموزشـی از نظر موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و تسـهیالت آموزشـی
کـه انتخـاب آنهـا بهدالیـل گونا گون بـه برنامه تحمیل شـده بود؛
zنامناسـب بـودن بعضـی از ضوابـط گزینـش دانشـجو و همچنیـن نبـودن امکانـات بیشـتر بـرای همـه
دانشـجویان پذیرفتـه شـده؛
zنبود سیستم ارتباطی و بازخوردی صحیح بین تهیهکنندگان درسها ،مربیان و دانشجویان؛
zکمبـود کادر آموزشـی مجـرب کـه توانایـی آمـوزش و تربیـت کادرهـای کمکـی بهداشـتی و درمانـی را
داشـته باشـد؛
zفرصت نا کافی برای آموزش مربیان مرا کز؛
zمحدودیت انتخاب مربیان محلی در مرا کز آموزشی؛
zفرصت نا کافی برای ارزشیابی کتابهای درسی تهیه شده ).(Free University of Iran, 1979 a
8.8برنامههای آموزشی دیگر
دانشگاه آزاد ایران عالوه بر دو برنامه تربیت معلم و علوم تندرستی ،برنامهریزی برای راهاندازی چند برنامه
آموزشی دیگر را نیز به پایان رسانده و در شرف راهاندازی آنها بود )(Free University of Iran, 1978, 1979 a

که به قرار زیر است:
zبرنامـه آمـوزش مربـی پرسـتاری :ایـن برنامـه بـر مبنـای نیازهـای جامعـه بـه مربیـان کارآزمـوده بـرای
مـدارس تربیـت پرسـتار و بهیـار ،کـه از مهمتریـن مشـکالت و نیازهـای برنامههـای تندرسـتی کشـور
بودند ،طر حریزی و آماده شـد .این برنامه متشـکل از دو رشـته تربیت مربی برای مدارس پرسـتاری
و تربیـت کادرهـای پرسـتاری متخصـص بـرای واحدهـای درمانـی بـود کـه بـه کادرهـای پرسـتاری بـا
تخصـص ویـژه نیـاز داشـتند.
zبرنامـه عمـران روسـتایی :هـدف ایـن برنامـه عرضـه نیروی انسـانی متبحری بود که بتواننـد با آموزش
و سـازماندهی روسـتاییان ،آنهـا را بـا روشهـا و فنـون جدیـد تولیـد کشـاورزی آشـنا کننـد .برطبـق
برنامهریزیهـای انجـام شـده ،قـرار بـود کـه دانشآموختگان این برنامه «عمرانگر روسـتا» شـوند و در
سـازمانهایی کـه بهنحـوی بـا جامعـه روسـتایی در ارتبـاط بودنـد ،بـه کار بپردازنـد.
zبرنامـه تربیـت معلـم :ایـن برنامـه در زمینههـای اقتصـاد و مدیریـت ،زبـان انگلیسـی ،زبـان و ادبیـات
فارسـی و تاریـخ بـود.

) 114قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

ً
zبرنامـه تربیـت فـنورز :ایـن برنامـه ظاهـرا بـه اخـذ درجـه شـناخته شـدهای از تحصیلات دانشـگاهی
ختـم نمیشـد و قـرار بـود بـا توجـه بـه نیازهـای کشـور ،نیـروی کاردان و کارآزمـوده تربیـت کنـد.
zبرنامـه آمـوزش عمومـی :هـدف ایـن برنامـه آشـنا کـردن عامـه مـردم بـا مهمتریـن واقعیتهـای زندگی
و نیازهـای مربـوط بـه رشـد انسـان در ارتبـاط بـا محیـط زندگـی بـود .ایـن برنامـه نیـز بـه اخـذ درجـه
شـناخته شـدهای منتهـی نمیشـد.
9.9طراحی و تولید مواد آموزشی
کتابهـای درسـی خودآمـوز مهمتریـن عنصـر آمـوزش در نظـام آمـوزش از دور بهشـمار مـیرود .از آنجـا کـه
فرا گیـر بهطـور مسـتقل و بـدون شـرکت در کالسهـای درس بـه مطالعـه و فرا گیری میپردازد ،مطالب درسـی
بایـد بهصـورت خودآمـوز در دسـترس او قـرار گیـرد و اصـول آموزشـی خاصـی در آن رعایـت شـود.
در دانشـگاه آزاد ایـران متـون درسـی چـاپ شـده مطابـق بـا موضـوع درس و حجـم کار فرا گیـر و مرتبـط
بـا مـواد آموزشـی بـه بخشهـای کوچکتـری تقسـیم میشـد .بخشهـای درسـی در دانشـگاه آزاد ایـران
کوچکتـر از واحـد درسـی دانشـگاههای سـنتی بـود .در ایـن خصـوص میتـوان  140واحـد درسـی برای کسـب
مدرک کارشناسـی از دانشـگاههای سـنتی را با  256بخش درسـی برای کسـب همین مدرک از دانشـگاه آزاد
ایـران مقایسـه کـرد .یادگیـری هـر یـک از بخشهـای درسـی بـه یـک یـا دو هفتـه زمـان احتیـاج داشـت و هـر
بخـش درسـی آزمونهـای خودسـنج را نیـز شـامل میشـد کـه فرا گیـر بـا پاسـخگویی بـه پرسـشها و مقایسـه
آن بـا پاسـخهای صحیـح ،از میـزان پیشـرفت خـود آ گاه میشـد و در صـورت موفقیت بخش بعـدی را مطالعه
میکـرد ( .)Rawel, 1978تهیـه مـواد آموزشـی در دانشـگاه آزاد ایـران حاصـل کار گروهـی بـود.
1010گروه تهیه درس
طراحـی و آمادهسـازی مـواد درسـی آمـوزش از راه دور کوششـی گروهـی ،از متخصصـان بـا تواناییهـای
مختلـف ،بـوده اسـت .گـروه تهیـه درس متخصصـان موضوعـی (اسـتادان درس) ،تهیهکننـده رسـانههای
دیداری و شـنیداری ،فناور آموزشـی ،طراح مجموعههای آزمایشـگاهی ،ویراسـتار و طراح (گرافیسـت) بودند
کـه تحـت نظـر سرپرسـت گـروه تهیـه درس ادای وظیفـه میکردند (جدول  .)5تجربه این دانشـگاه نشـان داد
کـه طراحـی درسهایـی کـه منعکـس کننـده ایـن دامنـه گسـترده از مهارتهـا باشـد ،فراینـدی مشـکل بـود و
بـه صـرف وقـت ،انعطافپذیـری و خالقیـت چشـمگیر هـر یـک از اعضـای گـروه تهیـه درس نیاز داشـت .البته،
ً
همـکاری موفقیتآمیـز از ایـن نـوع معمـوال دو تجربـه آموزشـی مهـم را بـه دنبـال داشـته اسـت :یکـی اینکـه بـا
یتـری حاصـل میشـد و دیگـر اینکـه درس حاصـل
اشـترا ک دانشهـا و مهارتهـا ،منبـع درسـی بهمراتـب غن 
چیـزی متفـاوت ،ولـی قابـل اسـتفاده بـرای دانشـجویان این دانشـگاه بود .فراینـد تهیه و تولید مواد آموزشـی
یکـرد ): (Goodenough, 1978; Rawel, 1978
در دانشـگاه آزاد ایـران از الگـوی زیـر تبعیـت م 
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zتعییـن هدفهـا و انتخـاب رسـانه :گـروه تهیـه درس پیش از اقدام به تهیه مواد آموزشـی ،هدفهای
ً
ویـژهای را کـه بـرای نیـل بههدفهـای کلـی الزم بـود ،دقیقـا مشـخص و هـر کـدام از هدفهـای ویـژه
را بـه هدفهـای اندازهپذیـر یـا هدفهـای رفتـاری تبدیـل میکرد.
یکـرد و با نظر گروه
zتهیـه مجموعـه آموزشـی :ابتـدا هر نویسـنده پیشنویس اول بخش درسـی را تهیه م 
تهیـه درس تغییـرات الزم را در آن بهعمـل مـیآورد .همزمـان بـا تهیـه پیشنویس درسهـا ،نمونهای از
مجموعه آزمایشـگاهی و رسـانههای دیداری و شـنیداری بهصورت آزمایشـی تهیه میشـد تا ارزشـیابی
شـود .سـپس ،راهنماهای درسـی نیز برای ارزشـیابی به این مجموعه افزوده میشـد.
zارزشـیابی و تجدیـد نظـر :در ایـن مرحلـه کیفیت ،کاربرد و میزان کارایی رسـانههای آموزشـی آزمایش
میشـد تـا مشـکالت و نارسـاییهای احتمالـی آنهـا مرتفـع شـود .ارزشـیابی بـه شـکل درونـی و برونـی
صورت میگرفت .در ارزیابی درونی یا مقدماتی مجموعه آموزشـی در مقیاسـی کوچک و با اسـتفاده
از نمونـهای از فرا گیـران ارزیابـی میشـد .در ارزیابـی برونـی محتـوای علمـی بخشهـای درسـی را
متخصصـان خبـرهای ،کـه خـارج از گـروه تهیـه درس بودنـد ،بررسـی میکردنـد .بـر اسـاس یافتههـای
ایـن ارزیابیهـا ،پیشنویـس سـوم بخش درسـی تهیـه و پس از ویرایش مجـدد (ویرایش نهایی) برای
چـاپ ارسـال میشـد .بهطـور همزمـان ،در مجموعـه آزمایشـگاهی و رسـانههای دیداری و شـنیداری
تجدیـد نظـر صـورت میگرفـت و پـس از تصویـب نهایـی گـروه ،مراحـل مختلـف تولیـد را طـی میکـرد.
zتولیـد مجموعـه آموزشـی :ایـن مرحلـه شـامل چاپ درسهـا و راهنماهـا ،تولید رسـانههای دیداری و
شـنیداری و تولیـد مجموعه آزمایشـگاهی بود.
جدول  .5ساختار گروه تهیه درس دانشگاه آزاد ایران )(Goodenbrough, 1978; Free University of Iran, 1978

•نویســندگان درس بــا همــکاری ســایر افــراد گــروه تهیــه درس ،متــون درســی چاپــی ،مجموعههــای آزمایشــگاهی و رســانههای دیــداری و
شــنیداری را بهصــورت مجموعـهای همبســته و خودآمــوز طراحــی و تدویــن میکردنــد.
•فنــاور آموزشــی در امــر تهیــه هدفهــا ،شــیوه ارائــه مفاهیــم آموزشــی ،رعایــت اصــول آموزشــی خــاص بهمنظــور خودآمــوز بــودن مــواد
آموزشــی ،طراحــی آزمونهــا و مجموعــه آزمایشــگاهی ،انتخــاب رســانههای دیــداری و شــنیداری و ارزشــیابی مجموعــه آموزشــی بــا گــروه
همــکاری میکــرد.
•گرافیســت و صفحــهآرا مســئولیت طراحــی و تهیــه شــکلها ،نمودارهــا و تصاویــر و صفحهآرایــی و تدویــن مــواد آموزشــی را بــر عهــده
داشــت.
•تهیهکننــده بــا همــکاری نویســندگان درس و فنــاور آموزشــی ،برنامههــای رادیــو -تلویزیونــی ،نوارهــای صوتــی درســی ،اســاید ،فیلــم
اســتریپ و ســایر منابــع دیــداری و شــنیداری را تهیــه میکــرد.
•طراح مجموعه آزمایشگاهی با همکاری نویسندگان درس و فناور آموزشی ،مسئول طراحی مجموعه آزمایشگاهی بود.
•ویراســتار ضمــن اظهــار نظــر دربــاره محتــوای علمــی و ســاختمان درس ،دربــاره شــیوه نــگارش و روان بــودن مطالــب ،انتخــاب مطالــب
تصویــری و مراحــل مختلــف چــاپ بــا گــروه تهیــه درس و چاپخانــه همــکاری میکــرد.
•سرپرست گروه مسئولیت نظارت بر محتوای مواد آموزشی و هماهنکی فعالیتهای گروه را عهدهدار بود.

) 116قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

1111کتابهای درسی
کتابهـا و دیگـر منابـع آموزشـی دانشـگاه آزاد ایـران بهصـورت خودآمـوز ،هدفـدار و برنامهریـزی شـده تهیـه
میشـدند .سـاختار هـر یـک از ایـن کتابهـا اسـتانداردی واحـد داشـت و متشـکل از بخـش آغازیـن ،بدنـه
اصلـی و بخـش پایانـی بـود.
بخـش آغازیـن :در ابتـدای کتابهـا «راهنمـای مطالعـه» درس قـرار داشـت .ایـن راهنمـا کـه بهطـور ویـژه
بـرای هـر درس تهیـه میشـد ،متشـکل از مـوارد زیـر بـود:
zهدف درس (به دو صورت کلی و رفتاری)؛
zخالصهای از محتوای درس؛
zتوضیحاتـی دربـاره اجـزای تشـکیلدهنده درس (کتـاب درسـی خودآمـوز ،کتابهـای مرجـع،
رسـانههای دیـداری و شـنیداری ،مجموعههـای آزمایشـگاهی ،آزمونهـا و غیـره)؛
zارتباط بخش درسی با سایر رسانههای آموزشی؛
ً
zمعلومـات پیشنیـاز بـرای شـروع درس (فهرسـت مفاهیـم پیشنیـاز کـه معمـوال در درسهـای قبلـی
تشـریح شـده بودند)؛
zتوصیههای الزم درباره روش مؤثر فرا گیری مواد آموزشی؛
zشیوه ارزشیابی فرا گیر و پاسخگویی به آزمونهای خودسنجی؛
zسایر توصیهها و نکات آموزشی که به بهرهگیری صحیح مواد آموزشی کمک میکرد.
بدنـه اصلـی :بـرای دسـتیابی بـه متنـی «خودآمـوز» محتـوای کتابهـای دانشـگاه آزاد ایـران بـا در نظـر
گرفتـن نـکات زیـر تدویـن میشـد (:)Rawel, 1978
zمحتـوای درس بـا هدفهـای درس هماهنـگ بـود تـا بتـوان دانشهـا و مهارتهایـی را کـه در
هدفهـای آموزشـی درس مشـخص شـده بـود ،در فرا گیـر ایجـاد کـرد .در همیـن خصـوص از تشـریح
ً
مطالـب غیرضـروری و نامربـوط کـه سـبب خسـتگی فرا گیـر میشـد و احتمـاال او را بـه موضـوع درس
بیعالقـه میکـرد ،تـا حـد امـکان اجتنـاب میشـد.
zبـرای دسـتیابی بـه هدفهـای آموزشـی هـر درس ،از مفاهیـم سـاده و بنیادیـن شـروع و بهتدریـج
بـه مفاهیـم مشـکلتر و پیچیدهتـر پرداختـه میشـد تـا توانایـی فرا گیـران در برخـورداری از آمـوزش
افزایـش یابـد و فراینـد خودآمـوزی سـهلتر شـود.
zمطالـب درسـی بهگونـهای طراحـی و ارائـه میشـدند کـه فرا گیـر بتوانـد قدمبهقـدم پیـش بـرود و
همـواره از میـزان پیشـرفت خـود آ گاه شـود و پـس از آموختـن مطالـب پایـه و مقدماتـی بـه مفاهیـم
مشـکلتر و پیچیدهتـر بپـردازد.
zدر تشـریح مطالـب درسـی دقـت میشـد کـه معلومـات پیشنیـاز درس پیشـتر معرفـی شـده باشـد تـا
فرا گیـر دانشهـا و مهارتهـای الزم را بـرای یادگیـری مفاهیـم جدیـد داشـته باشـد؛ بهعبـارت دیگـر،
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محتـوای درس متناسـب بـا سـطح یادگیـری فرا گیـر در نظـر گرفتـه میشـد.
zچـون تمـام فرا گیـران از نظـر قـدرت یادگیـری و اسـتعداد در یـک سـطح قـرار نداشـتند ،در متـون
خودآمـوز تفاوتهـای فـردی در نظـر گرفتـه و مطالـب درسـی بهگونـهای طراحـی و تدویـن میشـد کـه
بـرای دانشـجویی کـه از نظـر اسـتعداد و قـدرت یادگیـری در سـطح متوسـط بـود ،قابـل فهـم باشـد.
zچـون فرا گیـر بهتنهایـی بـه مطالعـه متـون درسـی میپرداخـت ،مطالـب تا حد امـکان بهگونـهای ارائه
میشـد کـه توجـه و عالقـه فرا گیـر را جلـب کند و شـوق بـه مطالعـه و یادگیـری را در او برانگیزاند.
zشـیوه نـگارش و انشـای کتابهـا تـا حـد امـکان سـاده و قابـل فهـم بـود و از بـهکار بـردن واژههـا و
عبارتهـای مبهـم و نارسـا در آن خـودداری میشـد .نظـر بـه اینکـه در مباحـث علمـی و فنـی بـرای
بیـان منظـوری خـاص اصطالحـات گونا گونـی وجود داشـت ،بنابرایـن ،ضمن اینکه دقت میشـد که
فرا گیـران بـا ایـن اصطالحـات آشـنا شـوند ،کوشـش میشـد کـه تـا حـد امـکان واژههـای یگانـهای در
سرتاسـر متـن بـهکار گرفتـه شـود.
zدر کالسهـای درس سـنتی ،اسـتاد دربـاره مفاهیـم مهـم و اساسـی توضیحـات بیشـتری مـیداد و
اهمیـت آن را بهفرا گیـر یـادآور میشـد .در کتابهـای درسـی خودآمـوز بـا ارائـه شـواهد و مثالهـای
گونا گـون دربـاره مطالـب مهـم و اساسـی درس توضیحـات بیشـتری داده و بـر اهمیـت آنهـا تأ کیـد
میشـد.
zدر کتابهای خودآموز دانشـگاه آزاد ایران از منابع تصویری بیشـتری اسـتفاده شـده اسـت .انتخاب
مناسـب منابـع تصویـری و اسـتفاده بجـا از آنهـا از نـکات مهـم در ایـن نـوع آمـوزش بهشـمار مـیرود.
نمودارهـا و تصاویـر تـا حـد امـکان واضـح و در ارتبـاط بـا موضـوع درس بـود و در هـر مـورد توضیحـات
الزم دربـاره آنهـا ارائـه میشـد .در صفحهآرایـی مطالـب نیـز کوشـش میشـد کـه منابـع تصویـری در
جـوار موضـوع مربـوط بـه آن و در صـورت امـکان در همان صفحه قرار داده شـوند تا فرا گیر همزمان با
مطالعـه متـن درس و بـدون نیـاز بـه مراجعـه مکـرر بـه صفحـات دیگـر ،از منابـع تصویـری اسـتفاده کنـد.
zمطالـب درسـی بهنحـوی طراحـی شـده بـود کـه مسـتلزم شـرکت فعاالنـه فرا گیـر در فراینـد یادگیـری
باشـد؛ بـه بیـان دیگـر ،عرضـه مطالـب بهگونـهای بـود کـه فرا گیـر مطالـب را کورکورانـه نیامـوزد و دربـاره
آنچـه میخوانـد ،تفکـر و کاوش کنـد و بدیـن ترتیـب ،روحیـه پژوهـش در او تقویـت شـود.
zچـون محتـوای بخشهـای مختلـف درس را در مـواردی نویسـندگان متعـدد گـروه تهیـه درس تهیـه
میکردنـد ،دقـت میشـد کـه هماهنگـی و ارتبـاط بیـن مفاهیـم گونا گـون یـک درس حفـظ شـود و
محتـوای علمـی آن از هـر نظـر صحیـح و بینقـص باشـد.
zتعییـن مـدت زمانـی کـه فرا گیـر بـا بهرهگیـری از رسـانههای گونا گـون صـرف آموختـن بخـش درسـی
میکـرد ،از مهمتریـن مراحـل طراحـی مجموعـه آموزشـی بـود .محتـوای درسهـا بهگونـهای طراحـی
شـده بـود کـه دانشـجویی کـه از نظـر توانایـی و اسـتعداد در سـطح متوسـطی قـرار داشـت ،بتوانـد از

) 118قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

عهـده یادگیـری آن در مـدت زمـان معیـن برآیـد؛ بهعبـارت دیگـر ،متناسـب بـا مـدت زمـان پیشبینـی
شـده بـرای فرا گیـری آن باشـد .مدتزمانـی کـه فرا گیـر صـرف هـر یـک از مـوارد زیـر میکنـد ،در مراحل
طراحـی و تدویـن مجموعـه آموزشـی مشـخص شـده اسـت:
_ _مطالعه و فهمیدن موضوع درس؛
_ _حل مسائل ،پاسخ دادن بهپرسشها ،آزمونهای خودسنجی و آزمونهای آزاد؛
_ _مطالعه راهنمای درس؛
_ _مطالعه کتابهای مرجع؛
_ _گوش دادن به برنامههای رادیویی و نوارهای درسی؛
_ _مشاهده برنامههای تلویزیونی و فیلمهای آموزشی؛
_ _انجام دادن آزمایشهای علمی (با کیت آموزشی)؛
_ _مراجعه به مرا کز آموزشی برای راهنمایی و مشاوره؛
_ _انجام دادن آزمایشهای نظارت شده در مرکز آموزشی.
بخـش پایانـی :در پایـان هـر بخـش یـا قسـمت از کتـاب درسـی «آزمونهـای خودسـنجی» یـا
«خودآزماییهـا» عرضـه شـده بـود .ایـن آزمونهـا بهمنظـور دسـتیابی به اهـداف درس طراحی شـده بودند و
فرا گیر با پاسـخگویی بهآنها میزان پیشـرفت خود را میسـنجید .در پایان کتاب نیز خودآزمایی نهایی درس
آمـده بـود کـه فرا گیـر میـزان آمادگـی خـود را برای شـرکت در آزمون نهایـی درس ارزیابی کنـد (.)Rawel, 1978
از دیگـر قسـمتهای بخـش پایانـی کتابهـا واژهنامـه ،کتابنامـه ،فهرسـت منابـع و منابعـی بـرای مطالعـه
بیشـتر بـود.
کتابهـای درسـی و دیگـر مـواد چاپـی از مهمتریـن ارکان آموزشـی ایـن دانشـگاه بـود .تـا سـال 1359
حـدود  230بخـش درسـی ایـن دانشـگاه طراحـی ،تدویـن و در مرکـز تولید انتشـارات این دانشـگاه ،کـه یکی از
پیشـرفتهترین چاپخانههـای کشـور در زمـان خـود بـود ،چـاپ شـد ) .(Free University of Iran, 1979 bدر
جـدول  6عناویـن کتابهـای چـاپ شـده مربـوط بـه برنامـه تربیـت معلـم ،در جـدول  7عناویـن کتابهـای
مربوط به برنامه علوم تندرسـتی و در جدول  8عناوین کتابهای مشـترک بین برنامهها آورده شـده اسـت.
جدول  .6کتابهای چاپشده برنامه تربیت معلم ()Free University of Iran, 1979b, b

•علــوم بنیــادی :آشــنایی بــا علــم حرکــت در آســمان ،قوانیــن حرکــت ،میــدان و انــرژی ،میدانهــای الکتریکــی و مغناطیســی،
انتقــال انــرژی ،نور-امــواج الکترومغناطیســی ،ســاختمان ذرهای مــاده ،ســاختمان اتمــی ،پیونــد شــیمیایی ،ســاختمان
مولکولــی ،حالــت گازی مــاده ،حــاالت ترا کــم مــاده ،محلولهــا و کلوئیدهــا مخلــوط همگــن ،زیســتگاه انســان ،مــاده زنــده.
•ریاضیــات بنیــادی  :1مجموعههــا و اعــداد حقیقــی ،رابطــه و تابــع ،حــد ،دنبالههــا ،پیوســتگی ،کاربردهــای مشــتق ،انتگرالهــای
معیــن  ،1توابــع مثلثاتــی و لگاریتمــی ،روشهــای انتگرالگیــری  ،2مشــتق ،انتگرالهــای ناســره  ،3بردارهــا و هندســه تحلیلــی،
ســریهای حقیقــی ،ســریهای تــام ،اعــداد مختلــط ،معــادالت دیفرانســیل ،احتمــال.
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•ریاضیــات بنیــادی  :3دســتگاه مختصــات خطــی و بــرداری ،معــادالت صفحــات و خطــوط رویههــای درجــه دوم ،تابــع خطــی و
ماتریــس ،دترمینــال و دســتگاه مختصــات خطــی ،توابــع چندمتغیــره و مشــتقات جزئــی ،معرفــی خمهــا و رویههــا ،مشــتق توابــع
چندمتغیــره و کاربردهــای آن ،انتگــرال چندگانــه ،معــادالت دیفرانســیل  ،1معــادالت دیفرانســیل.4
•مکانیــک ســیاالت :مبانــی مکانیــک نیوتنــی ،حرکــت یــک بعــدی ذره ،دینامیــک ذره حالــت کلــی ،دســتگاه مختصــات متحــرک،
نیروهــای مرکــزی و مکانیــک آســمانی ،دینامیــک دســتگاهی از ذرات ،حرکــت جســم صلــب ،حرکــت عمومــی جســم صلــب،
نظریــه نســبیت خــاص.
•شــیمی بــرای زیستشناســی :انرژیتیــک شــیمیایی ،ســینتیک شــیمیایی ،خــواص محلولهــا ،هیدروکربنهــا ،ترکیبــات آلــی هتــرو
اتـمدار  ،1ترکیبــات آلــی هتــرو اتـمدار  ،2جداســازی مــواد آلــی ،شناســایی مــواد آلــی ،نامگــذاری مــواد آلــی.
•زیستشیمی :کربوهیدراتها و لپیدها ،پروتئین و اسیدهای هستهای ،ویتامین و امالح ،آنزیم.
•گیاهشناســی :گیــاه و گیاهشناســی چیســت ،یاختــه گیاهــی ،ســاقه و ریشــه و بــرگ ،گل ،با کتــری ،ویــروس ،جلبــک ،قــارچ،
بریوفیتهــا ،گیاهــان آونــدی پســت ،بازدانــگان ،نهاندانــگان ،تکامــل گیاهــی ،گیاهشناســی عملــی ،رابطــه آب و خــا ک بــا گیــاه.
•زمینشناســی :مشــخصات زمیــن ،فرایندهــای بیرونــی ،فرایندهــای درونــی  ،1فرایندهــای درونــی  ،2بلــور و کانــی ،ســنگ
رســوبی ،ســوختهای فســیل ،شناســایی کانیهــا در نمونــه دســتی ،شناســایی ســنگهای رســوبی ،شناســایی کانیهــا در
میکروســکوپ پالریــزان ،راهنمــای عمومــی برنامههــای زمینشناســی.
•اصــول مهارتهــای آموزشــی :آمــوزش فرا گیرمــداری ،ســاخت برنامــه و چگونگــی اجــرای آن ،ویژگیهــای حرف ـهای معلــم ،انــواع
مهارتهــای تدریــس ،معرفــی ارزشــیابی تشــخیص ،مفهــم الگوهــای تدریــس ،معرفــی الگــوی مشکلگشــایی ،معرفــی الگــوی
فردمــداری ،بنیادهــای فلســفی آمــوزش و پــرورش ،تاریــخ آمــوزش و پــرورش ایــران ،ســازمان آمــوزش و پــرورش ،روش مطالعــه
و بررســی مــدارس ،تدریــس هدفهــای آموزشــی ،چگونگــی طراحــی آمــوزش ،تحلیــل و کاربــرد ارزشــیابی تشــخیص ،آشــنایی بــا
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی.
جدول  .7کتابهای چاپشده برنامه علوم تندرستی ()Free University of Iran, 1979a, b

•تندرســتی  :1یاختــه و بافــت ،میکروســکوپ و طــرز کار آن ،پوســت -اســتخوان  -مفصــل ،ســر  -تنــه  -اندامهــا ،پانســمان و بانــداژ،
مشــاهده در معاینــه بالینــی ،دســتگاه گــردش خــون ،اندازهگیــری فشــار خــون ،شــمارش نبــض ،گــوش کردن قلــب ،از هــوش رفتن،
دســتگاه تنفــس ،شــمارش تنفــس ،تنفــس مصنوعــی و ماســاژ خارجــی قلــب ،دقــت در معاینــه بالینــی ،غــدد مترشــحه داخلــی.
•تندرســتی  :2دســتگاه عصبــی ،اندازهگیــری درجــه حــرارت بــدن ،حسهــای ویــژه ،دســتگاه گــوارش ،لمــس در معاینــه بالینــی،
متابولیســم ،خــون و لنــف ،اندازهگیــری هوگلوبیــن و هماتوکریــت ،بنــد آوردن خونریــزی بینــی ،مایعــات بــدن ،دســتگاه
ادراری ،آزمایــش کامــل ادرار ،دســتگاه تناســلی ،آزمایــش ادرار بــرای تشــخیص آبســتنی.
•تندرستی  :9کمکهای اولیه در سوانح و حوادث  ،2مامایی ،زایمان طبیعی ،بیماریهای شایع زنان.
•تندرســتی  :11داروشناســی  ،1داروشناســی  ،2کمکهــای اولیــه در ســوانح و حــوادث ،نجــات فــوری و دور کــردن مصــدوم از محــل
حادثــه ،اصــول کلــی درمــان زخمهــا ،شکســتگیها و دررفتگیهــا.
•تندرســتی  :12بیماریهایــی کــه از راه هــوا منتقــل میشــوند ،بیماریهایــی کــه از راه لولــه گــوارش منتقــل میشــوند،
بیماریهــای شــایع دســتگاه تنفســی.
•تندرســتی  :13اصــول معاینــه بالینــی و بررســی رشــد و تکامــل کــودک ،تغذیــه مــادر و کــودک ،ســوءتغذیه و بیماریهــای تغذیـهای
کــودکان ،درمــان اختــال و تعــادل آب و الکترولیتهــا ،پیشــگیری بیماریهــای کــودکان ،نــوزاد طبیعــی و بیماریهــای نــوزادان.

) 120قباس( ناریا دازآ هاگشناد ،رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو

•تندرستی  :14بیماریهای شایع قلب و رگها ،انگلشناسی عملی ،بیماریهای کرمی شایع ایران ،بهداشت کار.
•تندرستی  :16با کتریشناسی ،اصول آسیبشناسی ،نشانهشناسی ،نشانهشناسی .2
•جامعــه و تندرســتی :نگرشــی بــر مســائل تندرســتی کشــور ،مقدم ـهای بــر محیطزیســت ،شــرایط اقتصــادی جامعــه روســتایی و
عشــایری ایــران ،ســاخت و شــرایط فرهنگــی جوامــع روســتایی و عشــایری ایــران ،ســاخت اجتماعــی روســتاها و عشــایر ایــران،
اصــول بهداشــت محیــط ،پزشــکی و پیشــگیری ،تغذیــه رشــد و نمــو  ،1تغذیــه رشــد و نمــو .2
•محیــط زیســت :مبانــی دانــش محیــط زیســت ،بحــران محیــط زیســت ،آلودگــی آب ،خــا ک و محیــط زیســت ،آلودگــی هــوا ،آلودگــی
صوتــی ،حشرهشناســی پزشــکی ،آمــار حیاتــی ،بهداشــت مســکن ،اپیدمیولــوژی.

جدول  .8کتابهای چاپشده مشترک بین برنامهها و متفرقه ()Free University of Iran, 1979a, b

•زبان انگلیسی 16 :بخش درسی عرضه شده در  10کتاب و  16حلقه نوار صوتی
•عــروج انســان :فروتــر از فرشــتگان ،هنــگام درو ،رگــه در ســنگ ،ســاختمان ناپیــدا ،موســیقی افــا ک ،پیــام ســتارگان ،ســاعت
ســپهر ،بهســوی قــدرت ،نردبــان آفرینــش ،شــناخت یــا قطعیــت ،جهانــی درون جهــان ،نســل پــس از نســل ،کودکــی درازمــدت،
راهنمــای کلــی عــروج انســان.
•تاریــخ ســال اول :ایــران پیــش از تاریــخ ،مــاد و هخامنشــی ،زرتشــت ،اشــکانیان ،ساســانیان ،مانــی ،ادبیــات ساســانی ،اســکندر
و ســلوکیها ،ورود ایرانیــان و معتقــدات و فرهنــگ هخامنشــی ،شــاهان ساســانی.
•متفرقــه :تــدارک هدفهــای آموزشــی ،واژهنامــه زمینشناســی ،راهنمایــی مجموعــه آزمایشــگاهی ،راهنمــای کیــت علــوم
بنیــادی ،تکویــن زبــان فارســی ،شــناخت واژه ،مبانــی زبانشناســی ،نظریــه گروههــا ،فیلــم مســتند  ،1فیلــم مســتند  ،2راهنمــای
برنامههــای تلویزیونــی 11 ،جلــد کتــاب آشــتی بــا ریاضیــات و  7جلــد آشــنایی بــا دانــش.

1212برنامههای رادیویی و تلویزیونی
سـقراط روش بحـث و انتقـاد را در تدریـس بـهکار میبسـت و بـا مطـرح کـردن پرسـشهای مرتـب و معینـی
شـا گرد را بهتدریج به طرف اصل موضوع سـوق میداد تا اشـتباهات خود را دریابد و قدم به قدم از دانسـته
بـه ندانسـته برسـد .ایـن روش یکـی از بهتریـن روشهـای تدریـس اسـت ،ولـی بـهکار بسـتن آن مشـکل و بـه
اسـتادان ماهـر و نیـز صـرف وقـت و نیـروی انسـانی زیـاد نیـاز اسـت .بـا ایـن روش فقـط میتـوان تعـداد کمـی از
افـراد را آمـوزش داد .بـا توسـعه دانـش ،افزایـش جمعیـت و کمبـود اسـتادان باتجربـه و توانـا و سـایر امکانـات،
رفتهرفتـه تدریـس بهصـورت سـخنرانی در کالسهـای بزرگتـر و بـا حضـور تعداد زیادی شـا گرد متداول شـد تا
انتقـال دانـش و معلومـات بهگـروه بیشـتری از دانشپژوهـان امکانپذیـر شـود.
پیشـرفت فنـاوری و پیدایـش رسـانههای گروهـی نظیـر رادیـو و تلویزیـون و ایـن اواخـر اینترنـت ،کـه تـوان
پوششـی وسـیعی دارد و آمـوزش را بهشـکلی تـازه و در مقیـاس بسـیار گسـترده عرضـه میکنـد ،تحولـی شـگرف
در نظام آموزش سـنتی بهوجود آورده و ارائه آموزش انفرادی را بهنحوی مطلوب امکانپذیر سـاخته اسـت.
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رادیـو و تلویزیـون وسـیله مناسـبی بـرای تدریـس اسـت و کمـک مؤثـری بـه تفهیـم و تکمیـل مـواد آموزشـی
چاپـی میکنـد .البتـه ،ایـن رسـانهها بـا وجـود تواناییهـای زیـاد ،بهتنهایـی و بـدون مـواد آموزشـی چاپـی
مطلـوب ،مطالـب در آنهـا بهخوبـی آموختـه نخواهـد شـد .بـرای موفقیـت بایـد تمـام عناصـر تشـکیلدهنده
نظـام آموزشـی بهگونـهای همبسـته و هماهنـگ کار کننـد و بـر یکدیگـر تأثیر بگذارنـد .بهطورکلی ،در اسـتفاده
از ایـن رسـانهها بایـد همـواره ایـن پرسـش مطـرح باشـد کـه آیـا رسـانه انتخـاب شـده میتوانـد پاسـخگوی
هدفهـای آموزشـی باشـد؟
بهکارگیـری رادیـو و تلویزیـون در آمـوزش بـه هزینـهای زیـاد ،نیـروی انسـانی متخصـص ،امکانـات و
تجهیـزات فنـی و پوشـش گسـترده شـبکه رادیـو و تلویزیونـی نیـاز دارد .تهیـه برنامههـای رادیویـی بهمراتب
ً
باصرفهتـر و آسـانتر از برنامههـای تلویزیونـی اسـت .هزینـه تولیـد یـک برنامـه رادیویـی معمـوال چنـد برابـر
کمتـر از برنامـه تلویزیونـی مشـابه اسـت .البتـه ،تلویزیـون در مقایسـه بـا رادیـو از امکانـات و امتیـازات
بیشـتری برخـوردار اسـت و در بسـیاری مـوارد نشـان دادن تصویـر بهمراتـب آموزندهتـر از بحثهـای طوالنی
است.
برنامههـای رادیـو -تلویزیونـی دانشـگاه آزاد ایـران بهدنبـال عقـد قـرارداد بـا تلویزیـون ملی ایران (سـابق)
بهصورتـی سـامانیافته تولیـد شـدند .یـک تولیدکننـده برنامـه از طـرف سـازمان رادیـو  -تلویزیـون در هـر یـک
از گروههـای تهیـه درس دانشـگاه عضویـت داشـت .برنامههـای رادیـو  -تلویزیونـی دانشـگاه صبـح زود ،شـب
و سـاعتهای پایانـی شـب و حداقـل دو بـار پخـش میشـد .ایـن برنامههـا در قالـب بسـتههای دیـداری یـا
شـنیداری (نـوار صـدا ،فیلـم و ویدئـو) نیـز قابـل تهیـه بودنـد (.)Free University of Iran, 1979a
 1313مجموعههای آزمایشگاهی
در مرا کـز آمـوزش سـنتی آزمایشهـا بهدالیلـی چون محدودیـت امکانات و تجهیزات آزمایشـگاهی ،پیچیدگی
ً
یـا خطرنـا ک بـودن آزمایشهـا ،کمبود وقت یا زیاد بودن تعداد دانشـجویان ،معموال گروهی انجام میشـود.
بدینترتیـب کـه یـک یـا دو نفـر آزمایـش را انجـام میدهنـد و سـایرین بـه مشـاهده و ثبـت نتایـج میپردازنـد.
یـا اینکـه آزمایشهـا را مربـی انجـام میدهـد و شـا گردان مشـاهده میکننـد یـا فقـط آزمایشهـای سـاده را
انجـام میدهنـد .یکـی دیگـر از محدودیتهای آزمایشـگاههای مرسـوم این اسـت که ا گر شـا گردی آزمایش را
ً
بـرای بـار اول نفهمـد ،معمـوال فرصـت کافـی بـرای تکـرار آن وجـود نـدارد .عالوه بر آن ،شـا گردانی کـه فرا گیری
کندتـری دارنـد ،بـدون درک آزمایـش بهدنبـال شـا گردان بااسـتعدادتر کشـیده میشـوند .در نظـام آموزشـی
دانشـگاه آزاد ایـران آن دسـته از پدیدههـای تجربـی انفـرادی ،کـه قابـل عمـل بودنـد ،بهصـورت مجموعـه
آزمایشـگاهی در اختیـار فرا گیـران قـرار میگرفـت تـا در منـزل و بـدون کمک مربـی به انجـام دادن آنها مبادرت
ورزنـد .مجموعههـای آزمایشـگاهی دانشـگاه آزاد ایـران دارای راهنماهـای خودآمـوز بـود و آزمایشهـای
ً
پیچیدهتـر معمـوال در آزمایشـگاه مرکـز آموزشـی و زیـر نظـر مربـی انجـام میشـد.
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1414مرا کز آموزشی
فعالیتهـای گروهـی دانشـجویان ،کالسهـای رفـع اشـکال و آزمونهـای نظـارت شـده دانشـگاه آزاد ایـران
در مرا کـز آموزشـی انجـام میشـد .مرا کـز آموزشـی ایـن دانشـگاه در شـهرهای مختلـف ،بهطور ویـژه ،برای این
نـوع آمـوزش طراحـی و سـاخته شـده بودنـد .سـاختمان ایـن مرا کـز بهگونـهای مـدوالر طراحـی شـده بودنـد تـا
بـرای گسـترشهای آتـی از انعطافپذیـری کافـی برخـوردار باشـند .هریـک از ایـن مرا کـز در مرحلـه اول بـرای
خدمترسـانی بـه  100دانشـجو طراحـی شـده بـود .هـر مرکـز کتابخانـه مرجـع چندرسـانهای (با تجهیـزات الزم
بـرای نمایـش فیلـم ،اسلاید و برنامههـای ویدیویـی) ،آزمایشـگاههای علـوم و بهداشـت ،آمفیتئاتـر بـرای
سـمینارها ،سـخنرانیها و امتحانـات داشـت .مرا کـز آموزشـی تـا دیروقـت و شـش روز در هفتـه بـاز بودنـد.
مربیـان مرا کـز راهنماییهـای الزم را عرضـه و سرپرسـتی مهارتهـای عملـی و بالینـی و آزمایشهـا و آزمونهـا
را بـر عهـده داشـتند .یـک کتابـدار تماموقـت منابـع مـورد نظـر را در اختیـار افـراد قـرار مـیداد و مسـئولیت
اسـتفاده از منابـع کمکآموزشـی را بـر عهـده داشـت.
در سـال  1357ایـن دانشـگاه « 5مرکـز منطقـهای» و « 21مرکـز آموزشـی» داشـت و تأسـیس مرا کـز در
شـهرهای دیگـری نیـز در دسـت بررسـی بـود (شـکل :)1
zارومیه ،اردبیل ،خوی ،ابهر ،اسالمآباد و نقده
zمشهد ،فریمان و تربتحیدریه
zبهشهر و گنبدکاووس
zاصفهان ،نجفآباد ،آباده ،بروجن ،شهرکرد ،خوانسار ،گلپایگان و شهرضا
zبندر عباس
علاوه بـرآن ،برنامهریزیهـای اولیـه بـرای انتقـال مرکـز اصلـی دانشـگاه آزاد ایـران از تهـران بـه بهشـهر
مازنـدران ،شـامل احـداث سـاختمانهای اداری و آموزشـی ،اقامتگاههـا بـرای اسـتادان و کارکنـان و مرا کـز
تفریحـی و تجـاری نیـز صـورت گرفتـه بـود (.)Free University of Iran, 1979a

شکل  .1مرا کز آموزشی دانشگاه آزاد ایران که در سال تحصیلی  1358-59دانشجو پذیرفتند.

نایرامعم نیسح 123

1515دانشجویان
ورود بـه ایـن دانشـگاه مسـتلزم داشـتن مـدرک دیپلـم دبیرسـتانی در هـر رشـته و گذرانـدن آزمـون ورودی
اختصاصـی ایـن دانشـگاه بـود .آزمـون ورودی در مرا کـز آموزشـی دانشـگاه برگـزار میشـد .پیشنیـاز مهم دیگر
ٔ
محـدوده خدمترسـانی مرکـز آموزشـی یـا بـه فاصلـه حدا کثـر
بـرای ورود بـه ایـن دانشـگاه ،سـا کن بـودن در
یـک سـاعت رانندگـی از مرکـز (محدودههـای مشخصشـده در شـکل  )1بـود .تأ کیـد دانشـگاه آزاد ایـران بـر
جـذب دانشـجویان بومـی ،امـکان باقیماندن و کار دانشآموختـگان در محل تحصیل خود را ،که اغلب جزو
شـهرهای دورافتـاده بودنـد ،بیشـتر میکـرد .دانشـجویان ایـن دانشـگاه میتوانسـتند تماموقـت یـا پارهوقـت
ثبتنـام کننـد .ترتیبـی داده شـده بـود کـه در برنامـه تربیـت معلـم حداقـل  25درصـد پذیرفتهشـدگان زن
باشـند .همچنیـن حداقـل  25درصـد پذیرفتهشـدگان از میـان افـرادی کـه تجربـهای در زمینـه برنامه مد نظر
داشـتند ،انتخـاب میشـدند .در دانشـگاه آزاد ایـران هیـچ محدودیـت سـنی بـرای متقاضیـان ادامـه تحصیل
وجـود نداشـت و تعـداد دانشـجویان ایـن دانشـگاه در سـال  1358برابـر بـا  3400نفـر بـوده اسـت.
1616بحث و نتیجهگیری
دانشـگاه آزاد ایران  7سـال پس از تأسـیس؛ یعنی حدود دو سـال بعد از انقالب منحل شـد .سـازمان مرکزی
آن ،واقع در خیابان فلسـطین تهران ،در اختیار سـتاد تازهتأسـیس انقالب فرهنگی قرار گرفت ،اسـتادان آن
بـه مرا کـز یـا دانشـگاههای مختلـف مأمـور شـدند یـا انتقـال یافتنـد .تجهیـزات آن بـه دانشـگاههای مختلـف،
بهویـژه دانشـگاه شـهید بهشـتی کنونـی ،ارسـال شـد .چنـد سـال بعـد ،بـا گـرد هـم آوردن تعـدادی از اعضـای
هیئـت علمـی در محـل مدرسـه عالـی دختـران (سـابق) ،قدمهـای اولیـه بـرای راهانـدازی نسـل دوم آمـوزش
از راه دور در ایـران ،کـه بعدهـا «دانشـگاه پیامنـور» نـام گرفـت ،برداشـته شـد .بازنگـری دوره کوتـاه فعالیـت
دانشـگاه آزاد ایـران کاسـتیهای ایـن نـوع آمـوزش و همچنیـن دسـتاوردهای آموزشـی آن را نشـان میدهـد.
1717محدودیتهای آموزش از راه دور
بـه نظـر متخصصـان ملـی و بینالمللـی آمـوزش از راه دور ،محدودیتهـای زیر از مهمتریـن موانع برای اجرای
بهینه آموزش در دوران فعالیت دانشـگاه آزاد ایران بوده اسـت.
)(Rawel, 1978; Open :University, 1974; Mackenzi & Postgate, 1975

zتماس رودررو فرا گیر با مربی و همچنین با سـایر فرا گیران در محیط دانشـگاه بسـیار با ارزش اسـت.
ایـن نـوع تماسهـا و تأثیـر متقابـل معلـم و فرا گیـر در پـرورش فرا گیـران و شـکل دادن بهرفتـار آنهـا
نتیجـه نیکویـی دارد .در آمـوزش از راه دور تمـاس رودررو اجبـاری نیسـت و ممکـن اسـت کمتـر از حـد
مطلـوب پیـش آید.
zدر آمـوزش از راه دور مربـی نمیتوانـد بالفاصلـه بـه اشـتباهات خـود یا اشـکاالت دانشـجویان پی ببرد
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و در روش خـود تجدیـد نظـر کنـد .از ایـن رو ،تهیـه مواد آموزشـی که بتوان به یـاری آنها خودآموز بود،
ضرورتـی خاص پیـدا میکند.
zتهیـه مـواد آموزشـی کـه بتوانـد پیـام آموزشـی را بهطـور مؤثـر بـه فرا گیران انتقـال دهد و امـکان تمرین
و آمـوزش انفـرادی را بـدون حضـور در کالس فراهـم کنـد و فرصـت خودآزمایـی بـه او بدهـد ،مسـتلزم
صرف وقت و کوشـش بسـیار و برخورداری از تخصصهای ویژه اسـت که متأسـفانه ،همواره حاصل
نمیشـود.
zاز آنجـا کـه در نظـام آمـوزش از راه دور دانشـجو بـر حسـب میـل و اوقـات فراغـت خـود بـه مطالعـه و
فرا گیـری میپـردازد ،ممکـن اسـت در صـورت نداشـتن برنامـهای منظـم و عادت صحیح بـه مطالعه،
از درس عقـب بمانـد و حتـی از تحصیـل دلسـرد شـود .از ایـن رو ،در اینگونـه آمـوزش اراده شـخص
فرا گیـر و راهنمایـی مربـی بسـیار مهـم اسـت.
zمحدودیـت دیگـر آمـوزش از راه دور اتـکای شـدید بـه نظـام ارتباطـی جامعه اسـت .راههای دسترسـی
خـوب ،وسـایل نقلیـه منظـم ،خدمـات پسـتی کارآمـد و کارکـرد منظـم دسـتگاههای پخـش و گیرنـده
الکترونیکـی در ایـن نـوع آمـوزش نقـش بسـیار مؤثری داشـته اسـت.
zتازگـی و ناآشـنا بـودن ایـن نظـام آموزشـی بـرای آموزشـگران ،دانشـجویان و حتـی جامعـه در مـواردی
باعـث از دسـت رفتـن فرصتهـا و نبـود دسترسـی بهینـه بـه اهـداف آموزشـی بـوده اسـت.
zزمانبـر و پرهزینـه بـودن فراینـد تولیـد منابـع آموزشـی چندرسـانهای از دیگـر موانـع تعیینکننـده در
مقابـل رشـد مناسـب تولیـد مـواد آموزشـی بایسـته بـوده اسـت.
نـکات یادشـده از جملـه کاسـتیهایی هسـتند کـه در دوران فعالیـت آموزشـی ایـن دانشـگاه خودنمایـی
چیـک از دانشـجویان نتواننـد دوره
کردنـد .متأسـفانه ،دوران کوتـاه فعالیـت ایـن دانشـگاه موجـب شـد کـه هی 
کارشناسـی خـود را در ایـن دانشـگاه بهپایـان برسـانند .از ایـن رو ،یکـی از مال کهـای مهـم کنتـرل کیفیـت
برنامههـای آموزشـی و عملکـرد یـک دانشـگاه ،کـه ارزیابـی کارایـی دانشآموختـگان آن در عمـل و در حیـن
فعالیـت حرفـهای اسـت ،امکانپذیـر نشـد.
1818دستاوردهای دانشگاه آزاد ایران
تجربـه کوتـاه آمـوزش از راه دور در دانشـگاه آزاد ایـران از چنـد نظر دسـتاوردهای چشـمگیری بههمراه داشـته
است.
zنظـام آموزشـی :دانشـگاه آزاد ایـران از اولیـن کوشـشها در بهکارگیـری نظـام آمـوزش چندرسـانهای
و فناوریهـای نویـن آمـوزش در کشـور مـا بـوده اسـت .در ایـن دانشـگاه هـر برنامـه آموزشـی پـس از
چیـک از برنامههـای آمـوزش
بررسـیهای میدانـی و نیازسـنجیهای گسـترده طراحـی میشـد .هی 
کارشناسـی در دانشـگاه آزاد ایـران ،نـه در عنـوان و نـه در محتـوا ،مشـابه برنامههـای رایـج در دیگـر
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دانشـگاههای کشـور نبود .مرور برنامههای آموزشـی اجرا شـده و در دسـت اجرا ،فهرسـت درسهای
طراحـی شـده (جدولهـای  1و  )2و کتابهـای چـاپ شـده ایـن دانشـگاه (جدولهـای  7 ،6و )8
نگـرش ویـژه ایـن دانشـگاه؛ یعنـی آمـوزش بـر مبنـای کاربـرد را نشـان میدهـد .هـر یـک از درسهـا
و کتابهـای ایـن دانشـگاه بـا هدفـی خـاص و بـرای ایجـاد مهارتـی ویـژه در دانشـجویان طراحـی و
تدویـن شـده بـود.
zکتـاب :کتابهـای دانشـگاه آزاد ایـران تحولـی عمـده در طراحی آموزشـی ،تدوین ،ویرایـش ،گرافیک
و چـاپ کتابهـای دانشـگاهی ایـران بهوجـود آورد و تأثیـر آن بهخوبـی در کتابهایـی کـه بعدهـا
بهچـاپ رسـید ،قابـل پیگیـری اسـت .دانشـگاه آزاد ایـران از اولیـن مرا کـزی بـود که تصاویـر کتابها و
طـرح روی جلـد آنهـا را طراحـان و گرافیسـتهای ورزیـده تهیه میکردند .گروه عکاسـی این دانشـگاه
نیـز عکسهـای مـورد نیـاز منابـع درسـی را بـا سـفر بـه اقصـی نقـاط کشـور تهیـه میکردند.
zفنـاوری آمـوزش :متخصصـان فناوریهـای آموزشـی دانشـگاه بـرای رشـتههای مختلـف انتخـاب
شـده و بهصـورت بورسـیه در دانشـگاههای بـزرگ دنیـا ،بهخصـوص امریـکا ،آمـوزش دیـده بودنـد.
وظیفـه طراحـی آموزشـی متـون درسـی ،اطمینـان از همخوانـی اهـداف هر کتـاب با محتـوای آن و نیز
آزمونهایـی بـود کـه بـرای ارزیابـی دانشـجویان گرفتـه میشـد.
zویرایـش :گروهـی از اسـتادان ّ
مبـرز زبـان و ادبیـات فارسـی آیین نگارش بایسـتهای را برای این دانشـگاه
تهیـه کردنـد .ایـن گـروه ابتـدا از طریـق مؤسسـه انتشـارات فرانکلیـن و سـپس ،توسـط بخـش ویرایـش
دانشگاه آزاد ایران ،کتابهایی پیراسته و با نثر روان و یکدست را عرضه کردند .آیین نگارش دانشگاه
آزاد ایـران بعدهـا بـا تغییراتـی توسـط مرا کـز دیگـر ،از جمله مرکز نشـر دانشـگاهی ،به کار گرفته شـد.
zکتابخانـه چندرسـانهای :کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه آزاد ایـران همـراه بـا مجموعـه غنـی و منحصـر
بهفـرد منابـع چندرسـانهای کاغـذی و دیـداری و شـنیداری ،یکـی از معـدود مرا کز آموزشـی کشـور بود
یکـرد.
کـه خدمـات کتابـداری را بهمفهـوم جدیـد آن عرضـه م 
تأسـیس دانشـگاه ایـران واقعـهای مثبـت و مثالزدنـی در تاریـخ آمـوزش عالـی ایـران اسـت کـه بـه بررسـی
عمیقتـر نیـاز دارد و بسـیاری از دسـتاوردهای آن هنـوز هـم قابـل تأملانـد .ایـن دانشـگاه در طـول عمـر کوتـاه
خـود گـروه بسـیاری از کارشناسـان و متخصصـان را در زمینههـای مختلـف مرتبـط بـا آمـوزش از راه دور تربیت
کـرد .ایـن دانشـگاه بـا تهیـه بیش از  375عنوان کتاب و مواد آموزشـی چاپی خودآمـوز ،هدفدار و برنامهریزی
شـده و متجـاوز از  150برنامـه دیـداری و شـنیداری و سـایر مـواد آموزشـی و کمکآموزشـی و تأسـیس  21مرکـز
آموزشـی ،در معرفـی آمـوزش نویـن متکـی بـر برنامهریـزی و کاربـرد بـا آمـوزش از راه دور بـه جامعـه دانشـگاهی
ایـران قدمهـای مثبتـی را برداشـت .بـا گذشـت چنـد دهـه از توقـف تأسـفبرانگیز فعالیتهـای دانشـگاه آزاد
ایـران ،هنـوز جـای خالـی دانشـگاهی بـا مأموریتـی خـاص و آموزشـی بـر مبنـای کاربـرد در آمـوزش عالـی کشـور
احسـاس میشـود.

رود هار زا شزومآ رد هبرجت کی یواکاو،  )قباس( ناریا دازآ هاگشناد126

 در سـالهای اخیر،گرچه آموزش چندرسـانهای در دانشـگاه آزاد ایران در زمان خود اقدامی پیشـرو بود
روشهـای پیشـرفتهتر متکـی بـر اینترنـت و آمـوزش برخـط دریچههـای جدیـدی را بـر روی آمـوزش از راه دور
 بدیهـی اسـت کـه اسـتفاده از.بـاز کـرده و بسـیاری از مشـکالت و کاسـتیهای گذشـته را مرتفـع سـاخته اسـت
، بهگونـهای کـه هما کنـون رایـج شـده اسـت،ایـن ابزارهـای نویـن نیـز ا گـر بـدون دانـش مناسـب صـورت گیـرد
.نتیجـه مناسـبی را بـه همـراه نخواهد داشـت
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 تمرکز منابع مورد اسـتفاده در این پژوهش بر انتشـارات دانشـگاه آزاد ایران یا منابعی اسـت که درباره آموزش از راهz
. منتشـر شـده اسـت، همزمان با فعالیت این دانشـگاه در سـطح بینالمللی،دور
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WWدکتـر حسـین معماریـان :اسـتاد مهندسـی زمیـن دانشـکده فنـی دانشـگاه
تهـران ،مؤسـس و رئیـس کرسـی یونسـکو در آمـوزش مهندسـی؛ عضو و ابسـته
فرهنگسـتان علـوم جمهـوری اسلامی ایـران؛ انتشـار بیـش از  250مقالـه
پژوهشـی در نشـریات و همایشهـای ملـی و بیـن المللـی (بیـش از  40مقالـه
در زمین ٔـه آمـوزش مهندسـی)؛مؤلف  25کتـاب ( 4کتـاب در زمینههای مرتبط
ٔ
برنـده جایـزه کتـاب برگزیـده
بـا آمـوزش مهندسـی)؛ هشـت کتـاب اخیـر ایشـان
و تقدیـری از کتـاب سـال جمهـوری اسلامی ایـران و کتابهـای برگزیـده
دانشـگاهی بـوده اسـت.

