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 چکیده
 هاي روش تغییر وسعت و روزافزون رشد به توجه با اخیر هاي سال در

 ،یادگیرنده نیاز هاي نبهج یتمام با يیادگیر بستر دنکر سازگار ،یآموزش
 محیط که چرا ،است گرفته قرار آموزش انمتخصص توجه کانون در

 فرآیند آن یپ در و تعامالت تواند می خود ساختار سبب به يمجاز
 بر موضوع نیا تیاهم به توجه با .دکن تضعیف یا و ویتتق را يیادگیر

 آموزش موسسات يها ویژگی تحلیلی و تطبیقی بررسی به میشد آن
 ، )Open University in UK( انگلستان کشورهاي در دور هار از عالی
 ژاپن ،)The India Gandhi National Open University( هند

)The Open Uuniversity in Japan( دانشگاه ایران و) نور) پیام 
 استفاده و افتراق و اشتراك نقاط یافتن منظور به ،یشناس روان رشته در
 آموزش پیشرفت به که موجود شرایط با سازي مطابقت با مؤثر تجارب از
  .میبپرداز شود منتهی دور راه از
  

  کلیدي واژگان
 یبررس ،جهان باز هاي دانشگاه ،یشناس روان رشته ،یکیالکترون آموزش

  .یقیتطب
 
  
  
  
  
  
  

 

Abstract 
In recent years, with increasing growth and volume of 
changes in didactic methods, adapting learning 
grounds to all facets of the learners' needs are focused 
attention by education experts. Because the virtual 
world can, due to its own structure, strengthen or 
weaken interactions followed by learning process. 
Regard to the importance of this subject, we decided 
to comparatively and analytically examine the 
properties of Distance Higher Education institutions 
in countries of England (Open University in UK), 
India (National Open University if Gandhi), Japan 
(The Open University in Japan) and Iran (Payame 
Noor University) in the major of Psychology in order 
to find similar and different points, and to use 
effective experiences via adapting with existing 
conditions which lead to advancement of distance 
learning.  
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   مقدمه
 فناوري ارتباط از جدیدي ةحوز (مجازي) الکترونیکی آموزش

 همیشگی یادگیري امکان فراگیران براي که است آموزش و
 هاي سال در .دکن می فراهم را مکان هر در و زمان هر در

 ةحوز در ویژه به ،زمینه این در ارزشمندي تجربیات اخیر
به دست  ،ترکیبی (مجازي) الکترونیکی آموزشی هاي روش
 ۀتوسع روي پیش موانع رفع جهت آنها از توان می که آمده
 در (مجازي) الکترونیکی هاي آموزش پیش از بیش

 آموزش ،پرورش و آموزش نظیر ملی متفاوت هاي عرصه
 سریع پیشرفت .برد بهره دولت کارکنان آموزش و عالی

 به باعث یادگیري و آموزش ۀزمین در الکترونیکی ارتباطات
 فناوري ۀواسط به جدیدي یادگیري هاي محیط آمدن وجود
 تمام در را یادگیري و یاددهی فرایند تغییر امکان و شده
 انگیزشی و تعاملی کامال ،پویا شکلی به آموزشی هاي زمینه
 در که هایی دانشگاه امروزه .)1997 ،(خان است آورده فراهم
 و جهانی مقیاس یک در خود آموزشی سطح يارتقا صدد
 شرایط ،خود سنتی آموزش نظام کنار در ،هستند قبول قابل
 هاي روش از يگیر بهره و مجازي آموزش محیط ایجاد

 اند کرده فراهم را جهانی و داخلی مختلف منابع و آموزشی
 يفناور کاربرد ترین مهم ،مجازي آموزش .)2006 ،ونسکوی(

 ريیادگی مثل مختلف هاي نظام قالب در که است اطالعات
 آموزش و محور شبکه ريیادگی ،برخط ريیادگی ،محور انهیرا

 کراس بار نیاول را اصطالح نیا .شود می هیارا شبکه تحت
 يفناور از استفاده از است عبارت ساده انیب به که کرد وضع

 اعتقاد به .)2001 ، هام و سر(الدو ريیادگی براي اطالعات
 کمک با یادگیري گسترش پی در )2001( اسلوپ و وسترا
 نسل آمدن وجود به باعث خط بر ارتباط فناوري ،رایانه

 چارچوب آن متعاقب و آموزشی هاي رسانه از جدیدي
 هاي دوره ایجاد که است این واقعیت .شد جدیدي آموزشی
 وهعال که بود خواهد آمیز موفقیت زمانی تنها مجازي آموزش

 هیئت ياعضا و تاداناس ،الزم فنی هاي زیرساخت داشتن بر
 ةنحو این با انطباق براي الزم آمادگی نیز دانشگاه علمی

 آموزش .)2008 ،مونی(س باشند کرده پیدا را آموزش
 براساس که است آموزش در جدید فرآیند یک الکترونیکی

 شکل پردازشگرها و اي رسانه چند ،اي رایانه هاي فناوري
 در را زیادي انعطاف الکترونیکی آموزش .است گرفته
 غیر و زمان هم تعامل ، امحتو مدیریت ، آموزشی شناسی روش

 تارساخ و دهی سازمان ،دانشجویان و استادان بین زمان هم

ه ب دانشجویان ارزیابی باالخره و آموزشی هاي طرح ،ها دوره
 آموزش .)2005 ، همکاران و (کورته است آورده وجود

 .است الکترونیکی وسایل طریق از آموزش ۀارائ الکترونیکی
 در که یادگیرندگان از دسته آن براي آموزش نوع این

 از دور به یا هستند سنتی غیر هاي آموزش جستجوي
 مختلفی دالیل به یا و کنند می زندگی آموزشی ساتموس

 جذابیت ،ببینند آموزش الکترونیک صورت به دارند تمایل
 آموزش پیشرفت با .)2008 ،موسی(آنون کند می ایجاد

 از نیز یشناس روان هاي رشته آموزش ،الکترونیکی
 در .است جسته بهره مختلف هاي زمینه در آن هاي ظرفیت

 بر غلبه براي یانسان علوم هاي دانشکده حاضر قرن
 متقاضی دانشجویان تعداد افزایش قبیل از مشکالتی
 هنگفت هاي هزینه و فیزیکی فضاي کمبود ،تحصیل

 الکترونیکی آموزش به پرداختن جز اي چاره سنتی شآموز
 مختلفی کاربردهاي الکترونیکی آموزش .)2008 ،(نوتا ندارند
 ،مدرك به منجر آموزشی هاي دوره اجراي جمله از ،دارد

 هاي آموزش ،مشاوران ، انشناس روان براي مداوم هاي آموزش
 و جامعه یروان بهداشت سطح يارتقا براي عمومی
 در توفیق براي رسد می نظر به ،مکمل هاي آموزش

 و ها تیظرف از مندي هبهر و الکترونیکی آموزش سازي پیاده
 مطالعات به پرداختن ،کشور در احتمالی تهدیدهاي از گریز

 در موفق دانشگاهی تجارب از برداري بهره و تطبیقی
 و الزم الکترونیکی آموزش ۀزمین در پیشرو کشورهاي

 اي مطالعه طبق .)2007 ،همکاران و (کولوتا است يضرور
 سال در جهان حضوري هاي دانشگاه در انیدانشجو تعداد

 نیا .است شده بینی پیش نفر ونیلیم 48 حدود در 2001
 به 2025 سال در و نفر ونیلیم صد به 2010 سال در تعداد
 نقل به ؛نیک مک و نی(بنجام دیرس خواهد نفر ونیلیم 160

 توسعه در یعال آموزش .)2001 ،اسلوپ و وسترا از
 نظر نیا از .است یاتیح و حساس رانیا چون ییکشورها
 نسل یآموزش ازهايین نیتام براي دور راه از یعال آموزش
 دالیل از کلی طور به .است ریناپذ اجتناب و یاتیح ، بعدي

 مورد دو به توان می الکترونیکی آموزش به رویکرد ضرورت
 امکان )ب آموزش فرایند شدن دائمی )الف : کرد اشاره

   .مجازي هاي کالس افزایش
 هاي سال در اینترنت از کنندگان استفاده عدادت افزایش

 تعداد .است اینترنت از استفاده رشد فزونی گر نشان ،اخیر
 شان آموزشی هاي فعالیت از هایی بخش ،ها شرکت از زیادي
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 واگذار دیگر هاي شرکت یا خارجی اي مشاوره واحدهاي به را
 اداري و آموزشی هاي هزینه از بخشی ،راه این از تا کنند می
 سوي به نیز انتشاراتی هاي شرکت .دهند کاهش را خود

 فناوري فروشندگان با مشارکت و ها روش بین همبستگی
 کامل و جامع استانداردهاي پذیرش .روند می پیش آموزشی
 ظهور و شده استاندارد جدید هاي فناوري با .است ضروري

 شاهد زودي به ،تعاملی الکترونیکی آموزش هاي حل راه
 در .بود خواهیم شبکه روي بر برخط هاي آموزش عرضه
 ،درسی محتویات دهندگان توسعه ،دور چندان نه اي گذشته
 وقت ماه شش حدود به آموزشی برنامه ساعت دو تولید براي
 آموزش ظهور و رقابت افزایش با امروزه ولی ،داشتند نیاز

 ،ماه شش تنها نه آموزشی هاي شرکت دیگر ،الکترونیکی
 فرصت درسی واحد یک توسعه براي نیز هفته شش بلکه

 و تحقیق ۀچرخ ،تی آي و افزار نرم صنایع در .داشت نخواهند
 ۀتوسع ،آن موازات به و است کرده پیدا زیادي شتاب توسعه

 .شود می یبین پیش نیز الکترونیکی آموزش براي مشابهی
 به توجه ،الکترونیکی آموزش به رویکرد هاي ویژگی از یکی

 براي کالس برگزاري رویکرد این در .است جامعه نیازهاي
 آموزشی مدل در .شود می ممکن برخط شبکه روي بر ارائه
 ،واقعی هاي کالس موارد تمامی به دسترسی بر عالوه جدید

 به توجه با .شود می استفاده نیز دیگري عمده امکانات از
 آموزش کارگیري به ضرورت مورد در شده عنوان مطالب

 سنتی آموزش هاي سیستم که رسد می نظر به ،الکترونیکی
 به )e( حرف افزودن جز به ،آموزش امر در بقا حفظ براي
 آموزش هاي سیستم با همگامی و خود آموزش نحوه

 آموزش امروزه .داشت نخواهند دیگري راه الکترونیکی
 ،یکیالکترون يریادگی اي هیپا بخش عنوان به یکیالکترون

 مطالعه نیا از هدف .است یمتفاوت ياستانداردها يدارا
 راه از یعال آموزش موسسات هاي یژگیو ۀسیمقا و ییشناسا

 در .است رانیا و ژاپن ،هند ،سیانگل يکشورها در دور
 یقیتطب و قیقد یبررس و مطالعه نیا ياجرا تینها

 و يساز ساده به منجر انتها در که است بوده استانداردها
 گشته نور امیپ هاي دانشگاه يازهاین با مطابق آن اختصار

   .است
 یبررس به یپژوهش در )1395( همت یمیعظ و دیسع

 و یکیالکترون آموزش نظام از انیدانشجو يتمندیرضا ۀمسئل
 نیهمچن و آنها یلیتحص عملکرد در که یمهم نقش
 توجه با .پرداختند ،کند یم فایا حوزه نیا يکارآمد و تیموفق

 نیا در ،يتمندیرضا زانیم سنجش مسئله بودن یفیک به
 نیبد .شد پرداخته يفاز ةخبر ستمیس کی یحطرا به قیتحق

 ،بازخوردها ،يریادگی تعامالت رینظ ییها شاخصه ،منظور
 يتمندیرضا يبرا ،یکیالکترون يریادگی بودن دیمف و تیفیک
 نیا از هرکدام زانیم .شد گرفته نظر در رندگانیادگی

 يها کیتکن از استفاده با مطالعه مورد ۀجامع در ها شاخص
 از هرکدام سهم و تیاولو ،نیهمچن و شد نییتع يفاز

 لیتحل ندیفرآ از استفاده با ،يتمندیرضا زانیم در ها شاخص
 نیا آوردن دست به از پس .آمد دست به یمراتب سلسله

 - اگر نیقوان گاهیپا ،خبرگان نظر از گرفتن بهره و اطالعات
 از ،يتمندیرضا قیدق زانیم نییتع يبرا و لیتکم آنگاه
 مطالعه مورد نمونه .شد استفاده یممدان يفاز استنتاج روش

 ارشد یکارشناس انیدانشجو از نفر 70 ،قیتحق نیا در
 يساز ادهیپ از پس و بودند نور امیپ دانشگاه یکیالکترون

 »ادیز« آنها يتمندیرضا سطح ،Matlab افزار نرم با ستمیس
 یاعتبارسنج ،نیهمچن .شد برآورد »75/0« قیدق مقدار به و

 نظر با آمده دست به جینتا يباال انطباق از یحاک مدل
   .دارد حوزه نیا خبرگان
 عملکرد سهیمقا به یپژوهش در )1394( یهمت
 در یسیانگل زبان آموزش رشته ارشد یکارشناس انیدانشجو

 دانشگاه در رو در رو آموزش و یکیالکترون آموزش ستمیس
 موسسه نیبزرگتر و رانیا یدولت دانشگاه نی(بزرگتر نور امیپ

 ،منظور نیا به .پرداخت )انهیخاورم دور راه از آموزش
 678 شامل ارشد یکارشناس دانشجوي 1254 عملکرد

 در یکیالکترون دانشجوي 576 و رو در رو آموزش دانشجوي
 مرد دانشجوي 158 عملکرد نیهمچن .شد سهیمقا درس 5
 دایپ براي یکیالکترون آموزش در زن دانشجوي 418 با

 جینتا .شد سهیمقا آنها عملکرد در توجه قابل تفاوت کردن
 در مرد و زن یکیالکترون موزشآ انیدانشجو که داد نشان

 نیهمچن .ندارند اي مالحظه قابل تفاوت ترم انیپا امتحانات
 سه در یکیالکترون آموزش و رو در رو انیدانشجو گروه دو

 اي مالحظه قابل تفاوت شده سهیمقا درس پنج از درس
 طور به رو در رو آموزش انیدانشجو درس دو در اما .نداشتند

 .گرفتند یشیپ یکیالکترون انیانشجود از اي مالحظه قابل
 یعوامل به تواند می انیدانشجو گروه دو نیب اختالف لیدال
 و افزار نرم تیفیک ،آموزش نحوه دو در اختالف مثل

 انیدانشجو ادیز تعداد و ،یکیالکترون آموزش در افزار سخت
 چه هر توجه لزوم که باشند یکیالکترونهاي  کالس در
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 را نور امیپ دانشگاه در آموزش نیا به مسئوالن تر بیش
   .طلبد می

 یبررس به اي مطالعه در )1394( اف نعمان و زاده امان
 بر اریس ريیادگی و انهیرا ،وب بر یمبتن آموزش یاثربخش
 هاي دانشگاه انیدانشجو خالق تفکر و انتقادي تفکر مهارت
 یۀکل شامل آماري ۀجامع .پرداختند مازندران استان

 یلیتحص سال در مازندران استان هاي دانشگاه انیدانشجو
 روش از استفاده با که بود نفر 312586 تعداد به 92-  91

 انتخاب یدانشگاه واحد سه ،اي خوشه یتصادف ريیگ نمونه
 385 تعداد ،ها نسبت تیرعا با اي طبقه یتصادف روش با و

 آماري نمونه عنوان به زنان و مردان گروه دو در دانشجو نفر
 محقق ۀنام پرسش ،اطالعات گردآوري ابزار .شدند انتخاب
 و انتقادي تفکر بعد دو در سؤال 22 داراي که بود اي ساخته
 آموزش یاثربخش که داد نشان جینتا .بودند خالق تفکر
 انتقادي تفکر مهارت بر اریس ريیادگی و انهیرا ،وب بر یمبتن

 یاثربخش نیهمچن .است معنادار انیدانشجو خالق تفکر و
 تفکر بر اریس ريیادگی و انهیرا ،وب بر یمبتن آموزش
 متفاوت تیجنس براساس انیدانشجو خالق تفکر و انتقادي
   .بود خواهد

 به پژوهشی در )1392( دارابی و پناه اسالم ،سعیدي
 اجتماعی مشارکت با اینترنت از استفاده بین رابطه بررسی

 .پرداختند کرمانشاه استان نور پیام دانشگاه دانشجویان
 دانشگاه دانشجویان از نفر 28834 را تحقیق آماري جامعه
 .ندداد می تشکیل 1389 سال در کرمانشاه استان نور پیام
 بود شده استاندارد ۀنام پرسش یک اطالعات آوري جمع ابزار
 با آن پایایی و نظران صاحب نظر اعمال با آن روایی که

 این .گردید تعیین ) ./89( کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده
 که بود جزیی سوال پنج و کلی سوال یک داراي پژوهش
 با اینترنت از استفاده میزان بین آیا سوال از: عبارتند

 سواالت و دارد؟ وجود رابطه دانشجویان اجتماعی مشارکت
 با اینترنت از استفاده مهارت میزان بین آیا .1 جزیی:

 بین آیا .2 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان اجتماعی مشارکت
 اجتماعی مشارکت با اینترنت از استفاده میزان و مکان

 پتانسیل و قابلیت بین آیا .3 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان
 اجتماعی مشارکت با عمومی حوزه عنوان به اینترنت

 منابع و کیفیت بین آیا .4 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان
 رابطه دانشجویان اجتماعی مشارکت با اجتماعی اطالعات

 سطوح با اینترنت از استفاده میزان بین آیا .5 دارد؟ وجود

 پژوهش این نتایج دارد؟ وجود رابطه اجتماعی مشارکت
 استفاده مهارت میزان بین اول سؤال جواب در که داد نشان

 .ندارد وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت با اینترنت از
 اینترنت از استفاده میزان و مکان بین دوم سؤال جواب در
 جواب در .دارد وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت با

 حوزه عنوان به اینترنت پتانسیل و قابلیت بین سوم سؤال
 در .دارد وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت با عمومی
 اجتماعی اطالعات منابع و کیفیت بین چهارم سؤال جواب

 جواب در .دارد وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت با
 مشارکت سطوح با اینترنت از استفاده میزان بین پنجم سؤال

 ها یافته مجموع در .دارد وجود معناداري رابطه اجتماعی
 رابطه اجتماعی مشارکت و اینترنت بین دهد می نشان

  .دارد وجود معناداري
 نظام یلیتحل و یقیتطب یبررس به که اي مطالعه در

 رانیا و هند ،انگلستان يکشورها در دور راه از یعال موزشآ
 يکشورها اتیتجرب از استفاده که داد نشان ،پرداخته است

 از یعال آموزش ازاند چشم میترس و آن يساز یبوم و موفق
 يرتقاا ،رانیفراگ انتخاب قدرت بردن باال لیدل به ،دور هار

 راه از آموزش نظام ياثرگذار توان و عمل ابتکار و تیجامع
 و ها کیتکن در یقیتلف کردیرو ضرورت به کشورمان در دور

 و اصول به توجه نیهمچن و دور راه از آموزش هاي روش
 بر دیتاک و يدانشجومحور که نظام نیا یاساس يکردهایرو

 نبودن ودمحد و دارد یآموزش یطراح در يفرد هاي تفاوت
 نظام استقرار شهیاند در که یزمان ژهیو به مکان و زمان

 کشورمان یعال آموزش و ها دانشگاه در دور راه از آموزش
   .)1391 ،همکاران و زاده ی(فضلعل دیآ کار به ،میهست

 آموزش تطبیقی بررسی عنوان با اي مطالعه در
 کشورهاي در پزشکی علوم هاي رشته در الکترونیکی

 انجام )1388 ،همکاران و ی(درگاه به وسیلۀ که ،منتخب
 دانشگاهکه  دهد می نشان آمده دست به هاي یافته ،ددادن

 ۀزمین در استرالیا در دکین دانشگاه و انگلستان در منچستر
 در الکترونیکی آموزش هاي رهدو ایجاد و ازياند راه

 برخوردار بیشتري تجربه و قدمت از پزشکی علوم يها رشته
 به دانشجویان ارزیابی پیشرو هاي دانشگاه ۀکلی در .هستند
 هاي دانشگاه در .است ترکیبی و برخط ،حضوري صورت
 به الکترونیکی هاي آموزش کلیه جنوبی فریقايآ کشور

 که حالی در ،شود می ارائه مدرك به منجر هاي رشته صورت
 کوتاه ،درس تک هاي دوره صورت به ها دانشگاه سایر در



 103     هاي باز جهان در دانشگاه یشناس رشته روان یکیآموزش الکترون یقیتطب یبررس :زهرا کرمی باغطیفونی

  

 قرار مندان هعالق اختیار در مدرك به منجر هاي رشته و مدت
 صورت هب بهداشتی علوم هاي دوره و ها رشته ۀارائ .گیرد می

 هاي دانشگاه در ها دوره و ها رشته سایر به نسبت الکترونیکی
 بررسی عنوان با یپژوهش در .است بیشتر مطالعه مورد

 راه از عالی آموزش موسسات هاي ویژگی تحلیلی و تطبیقی
 که داد نشان جینتا ،ایران و هند ،انگلستان کشورهاي در دور
 این بین زیادي شباهت گفت باید تشکیالت و ساختار نظر از

 در تمرکز حداکثر وجود که اي گونه به دارد وجود مراکز
 نظر از .است ها فعالیت هدایت و يریز برنامه ،گذاري سیاست
 پیام دانشگاه آموزشی هاي رسانه از استفاده کیفیت و کمیت

 ضعیفی نسبتاً سطح در دیگر مرکز دو به نسبت ایران نور
 محور اینترنت هند آزاد دانشگاه ،گفت باید مجموع در .است
 دانشگاه ولی است محور کتاب ایران نور پیام دانشگاه و است
 هاي رسانه از اي گستره و است فراگیرمحور انگلستان آزاد

 مورد دانشگاه این فراگیران از حمایت منظور به را آموزشی
 جهت به نور پیام دانشگاه در همچنین .دهد می قرار استفاده

 و اطالعات يفناور از مناسب هاي زیرساخت و زمینه نبود
 کشور در نظام این تحولی رسی که نحوي به ارتباطات
 نظر از .شود نمی استفاده ،است دهکر طی هند و انگلستان

 انگلستان هاي دانشگاه گفت باید نیز دانشجو پذیرش شرایط
 بسیار انعطاف از دور راه از آموزش شیوه با مطابق هند و

 ویژگی چنین نور پیام دانشگاهدر  مقابل در و است برخوردار
   .)1389 ،یله(عبدال ندارد وجود

 تیفیک یابیارز عنوان با یپژوهش در )2003( يگر مک
 هاي دوره یطراح مهم عوامل ،برخط یآموزش هاي دوره

 که سازد می نشان خاطر يو .است کرده ییشناسا را برخط
 ،مشارکت و تعامل ،انعطاف برخط یدرس ۀبرنام یطراح در

 نشان )2004( سانگ پژوهش جیتان .هستند یمهم عوامل
 و بازخورد ،التیتسه ،یطراح ،تعامل همچون: يردموا داد
 یآموزش تیفیک از رندگانیادگی درك بر ،استفاده تیقابل

 پژوهش از حاصل هاي افتهی .گذارند می ریتاث برخط هاي دوره
 باالي حسط که است آن از یحاک )2004( همکاران و چن
 برنامه به تعهد و زهیانگ شیافزا با رندگانیادگی تیرضا

 زانیم کاهش و یلیتحص تیموفق ،یکیالکترون ريیادگی
 )2002( آرمسترانگ .است همراه آموزش از ريیگ کناره

 اجتماعی - فردي عوامل بررسی« عنوان تحت تحقیقی
 در موفقیت و تکمیل منظور به ،برخط سال بزرگ یادگیرنده

 هاي زمینه مطالعه این .است داده انجام »مطالعه برنامه یک

 ۀبرنام یک تکمیل با اینکه فرض با را اجتماعی –فردي
 بررسی ،است مرتبط سال بزرگ یادگیرنده ۀ برخطمطالع
 همچون احساساتی داشتن که است داده نشان نتایج .کند می

 مدیریت به اعتماد ،تحصیلی نفس به اعتماد ،گیرنده ۀجامع
 زندگی هاي نقش بر مدرسه تأثیر و زندگی هاي نقش

 تکمیل براي هایشان توانایی از را فراگیران درك ،دیگران
 در .است داده قرار تأثیر تحت آنان آموزشی هاي موفقیت
 توانایی درك و خانوادگی تقاضاهاي ،ها حمایت میان مقابل
 )2003( لهارتی .است نشده دیده ارتباطی شدن موفق

 هاي شبکه پیشرفته کیفی چارچوب« عنوان با تحقیقی
 انجام »سازمان و جامعه عقالنی سرمایه ،مجازي یادگیري

 براي چارچوبی تدوین مطالعه این هدف .است داده
 این اساسی هدف و است مجازي یادگیري هاي شبکه

 هاي شبکه کنندگان فراهم دیگر و اعضا تشویق ،چارچوب
 بدون توانند می مردم که عقالنی سرمایه در تا است یادگیري
  .گردند سهیم ،کنند پیدا دسترسی آن به زحمت

  
  پژوهش روش

 توصیفی و تطبیقی تحقیق روش از پژوهش این انجام براي
 تطبیقی آموزش زمینه در مطلق یا انتزاعی هاي روش از که

 چه هر شناخت صدد در جهت این از .شود می استفاده ، است
 نظام دو در موجود منابع و امکانات ، شرایط بهتر و تر بیش

 بررسی و نور) پیام (دانشگاه ایران دور راه از عالی آموزش
 راه از عالی آموزش موسسات هاي ویژگی تحلیلی و تطبیقی

 ، )open university in uk( انگلستان کشورهاي در دور
 The Indira Gandhi National Open( هند

University(، ژاپن )Japan the open university 
in ( دندار قصد انپژوهشگر و باشد می یشناس روان رشته در 

 یذهن استنتاج و تصرف و دخل هیچ گونه بدون واقعیت
 تحقیق آماري جامعه .دهد گزارش يبرد روش براساس

 ،ایران دور راه از عالی آموزش هاي نظام از عبارت حاضر
 براي نظر مورد هاي نمونهاست.  ژاپن و هند ،انگلستان

 نظام از PNU نور پیام دانشگاه ، حاضر تحقیق در مطالعه
 کبیر بریتانیاي باز دانشگاه و ایران دور راه از عالی آموزش

)UKOU(، هند گاندي ایندیا باز دانشگاه )IGOU( و 
 يگیر نمونه روش با .ندهست )JOU( ژاپن باز دانشگاه
 رانیا کشور ،توسعه حال در يکشورها میان از ساده یتصادف
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 و انگلستان ،یصنعت ۀشرفتیپ يکشورها انیم از و هند و
 ها نمونه این انتخاب علت .ددنش انتخاب یکش قرعه با ژاپن

 اگر که دلیل این به .است بوده عمدي نظر مورد جامعه از
 و هند ،انگلستان و ایران عالی آموزش نظام چهار هر چه

 و سنتی روش به آموزشی خدمات ارائه کنار در ،ژاپن
 دانشجو بهنیز  مجازي و الکترونیکی هاي روش اب حضوري
 اي پایه و مستقل صورت به کدام هیچ اما ،ندده می آموزش

 به توجه با که چرا ،پردازند نمی دور راه از آموزش به
 ، آید می در ادامه که دور راه از آموزش موسسات بندي طبقه

 ،باز دانشگاه و نور پیام دانشگاه دو جز به دیگر هاي دانشگاه
 راه از عالی آموزش هاي سیستمهاي  ویژگی و صفات تمامی

 و اول دست منابع از اطالعات گردآوري براي .ندارندرا  دور
 به عنایت با .شد استفاده اینترنتی و اي کتابخانه اطالعات نیز

شده  استفاده ابزار ، پژوهش این بودن اي کتابخانه و توصیفی
   .است بوده »اطالعاتی هاي فیش«
  

  اجرایی هاي تکنیک و پژوهش روش
 را مرحله چهار ،یقیتطب ۀمطالع انیجر در يبرد روش

  : از عبارتند مراحل نیا که است کرده مشخص
 به باید پژوهنده بردي اعتقاد به .توصیف مرحله .1

 مرحله .2 ؛بپردازد تحقیق مورد تربیتی هاي پدیده توصیف
 مرحله .3 ؛است اطالعاتی وارسی شامل مرحله این .تفسیر

 ۀاولی مراحل در که اطالعاتی مرحله این طی .همجواري
 قرار هم کنار در و شوند می بندي طبقه اند شده بررسی )1-2(

 ۀ((مسئل ،مرحله این در .مقایسه مرحله .4 ؛گیرند می
 مرحله در خصوص به ،قبلی مراحل در که تحقیق))

  .)1387 ،آقازاده( است گذشته نآ از مجواريه
 آموزش زمینه در هایی دانشگاه هاي ذکر شده،کشور در

 ضمن که اند شده انتخاب یشناس روان رشته الکترونیک
 در دور راه از الکترونیک آموزشی وضعیت ۀمقایس و مطالعه

 آموزش وضعیت با آمده دست به نتایج ،ها دانشگاه این
 در نور امیپدانشگاه  یشناس روان ةدانشکد در الکترونیک

 و بیشتر هاي توانمندي اخیر هاي سال در که ایران کشور
 مقایسه ،است کرده ارائه زمینه این در بهتري عملکرد

   .دشو می
  

  پژوهش هاي یافته
  نور پیام دانشگاه

 وجود ایران در دور راه از آموزش 1366 تا 1359 سال از
 عالی آموزش امور ، متولیانها سال این طی اام .نداشت
 در را دیگري عالی آموزش ۀمؤسس تأسیس ۀاندیش کشور

 هاي بررسی و مطالعات از پس ،سرانجام .پروراندند می سر
 ابتدا .شد تأسیس 1366 سال در نور پیام دانشگاه ،اولیه
 عالمه دانشگاه اختیار در که سابق دماوند عالی ۀمدرس

 دانشگاه این مرکزي سازمان محل عنوان به ،بود طباطبائی
 کارمندان و علمی هیئت اعضاي از برخی سپس .شد انتخاب
 و اجتماعی و انسانی علوم هاي دانشکده ،ایران آزاد دانشگاه
 که نیز سابق بیرونی ابوریحان دانشگاه اي منطقه هاي کالج

 دانشگاه این به ،بودند طباطبائی عالمه دانشگاه اختیار در
 و تجهیزات از بخشی چنین هم ؛شدند منتقل جدیدالتأسیس

 گرفت قرار دانشگاه این اختیار در مؤسسات این تسهیالت
   .)1374 ،(ظهور

 هاي دانشگاه ترین بزرگ از یکی نور پیام دانشگاه اکنون
 و علمی سطح ارتقاي آن هدف که است کشور دولتی

 مورد متخصص نیروهاي از بخشی تربیت ،جامعه فرهنگی
 ،دار خانه ،شاغل افراد دانشگاهی تحصیالت ۀادام ،جامعه نیاز

 …و خاص هاي معلولیت داراي ،دورافتاده مناطق در ساکن
 فصل سر مبناي بر ،تحصیلی مختلف مقاطع و ها دوره در

   .است فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت رسمی
  

  انگلستان حضوري غیر دانشگاه
 عنوان به ،1969 سال در ،1انگلستان حضوري غیر دانشگاه

 راه از آموزش به ،جهان سراسر در آموزشی ۀمؤسس اولین
 به تحصیلی مدرك 186 دانشگاه این .یافت اختصاص دور

 با مطابق تحصیل ۀادام قصد که سالی بزرگ آموزان دانش
 آموزشی هاي درس .دهد ، میدارند خود مشخص اوقات

 ،چاپی متون از ترکیبی به صورت ،شده یاد دانشگاه
 به تصویري ـ صوتی هاي کاست و تلویزیونی هاي آموزش
 هزار 110 بر بالغ ،آمار بنابر .دشو می ارائه مندان عالقه

 آموزشی منابع از برخی و اینترنت سیستم کمک به دانشجو
 آموزش، خانه در کامپیوتري افزارهاي نرم ورام  دي سی مانند

                                                
1. United Kingdom Open university  
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 براي محلی آموزش مراکز از اي شبکه ،عالوهبه  .بینند می
 کالس هم دانشجویان و وقت نیمه ۀسرخان نمعلما با تماس
 در نام ثبت براي دانشجویان که است گفتنی .دارد فعالیت
 مرسوم هاي صالحیت کسب به تحصیلی هاي رشته تر بیش

   .ندارند نیازي دانشگاهی
  

  انگلستان دور راه از آموزش
 سلطنتی مجوز با 1969 سال در انگلستان باز دانشگاه

 ثبت 1971 سال در دانشجویانش اولین از و شد ریزي پایه
 با مستقل و خودگردان اي مؤسسه دانشگاه این .کرد نام

 اي حرفه هاي دوره برگزاري و تحصیلی مدرك اعطاي مجوز
 دفاتر انگلستان سراسر در و است خدمت ضمن آموزش
 سازماندهی را دانشجویان درسی هاي فعالیت و دارد محلی

 براي بریتانیا دیگر هاي دانشگاه از باز دانشگاه .کند می
 در .کند می استفاده خود تابستانی هاي کالس برگزاري

 باز دانشگاه ،1990 سال در بریتانیا دولت نظرسنجی
 از جلوتر ،کشور این برتر دانشگاه ده رأس در انگلستان
 در برتري این .گرفت قرار ،کمبریج و آکسفورد دانشگاه

 و بازرگانی ،موسیقی ،شناسی زمین ،شیمی چون هایی رشته
 ،1983 سال در .)118ـ98 ص :1385 ،(کیگان بود مهندسی
 بازرگانی ةدانشکد تأسیس با انگلستان باز دانشگاه
 ترین بزرگ و زد رقم جهان سطح در را بزرگی هاي موفقیت
 اروپایی دانشجوي 10000 و شد اروپا بازرگانی ةدانشکد

 کرد پذیرش اروپا اتحادیه عضو کشورهاي از غیرانگلیسی
 ،1990 ۀده در ،دانشگاه این .)2007 ،انگلستان باز (دانشگاه

 علوم مختلف هاي گروه در جدید هاي رشته افزودن با
 ،آموزش شناسی جامعه ،علوم ،آموزش ،فناوري ،اجتماعی

 ارشد کارشناسی ،زیست محیط ،علوم ،کاربردي اتریاضی
 مدارك اعطاي با و بازرگانی مدیریت و رایانه ،صنعتی تولید

 مدرك تا گرفته دوره گذراندن ۀگواهینام از مختلف تحصیلی
 .کرد آغاز المللی بین سطح در را خود هاي تفعالی دکترا

 از مکاتبه میلیون 70 ،1999 سال در ،باز دانشگاه دانشجویان
 10 ،متوسط طور به ،که فرستادند الکترونیکی پست طریق

 و شدند خوانده آموزشی مشاوران و مربیان وسیلۀ به بار
 تعامالت براي اي گسترده تحلیلی ساختار ،ترتیب بدین
: 1385 ،(کیگان آورند وجود به الکترونیکی آموزش و علمی

 شکل به ،دانشجو هزار 180 ،دانشگاه در اکنون هم .)99 ص
 خارجیآنها  از نفر 25000 که کنند می تحصیل 1برخط
 میزان با مجزا هاي دوره براي توانند می دانشجویان .هستند
 در فقط که الزم نیست که و کنند نام ثبت مشخص امتیاز
 اعالم زمان در .کنند نام ثبت برنامه یک براي یا دوره یک
 خود نتایج ،برخط شکل به ،دانشجو 850000 امتحانات نتایج

 هر دانشجویان راهنماي سایت وب .کنند می مشاهده را
 در و کند می دریافت مطلب صفحه 70000 از بیش هفته
 ۀکتابخان از کتاب صفحه نیم و میلیون دو از بیش سال

 دانشجو 110000 .شود می استفاده دانشگاه این الکترونیکی
 بهره دانشگاه این الکترونیکی کنفرانس سیستم از فقط
 و دانشگاه وسیلۀ به کنفرانس 16000 ساالنه و برند می

 در .)2007 ،انگلستان باز (دانشگاه شود می ارائه دانشجویان
 تحت سراها دانش و ها دانشگاه تر بیش تقریباً انگلستان

 )QAA2( نام به بریتانیا کیفیت تضمین آژانس نظارت
 از ةشیو به را خود آموزشی هاي رشته یا و دروس از تعدادي

 بر مشروط ،لندن دانشگاه جمله از دهند؛ می ارائه دور راه
 به دسترسی و معتبر زبان مدرك یا و انگلیسی دیپلم داشتن

 همین و کارشناسی مختلف مقاطع در ،اینترنت و کامپیوتر
 علمی ۀنام توصیه داشتن و کاري ۀتجرب ۀاضاف به شرایط
 مدرك و پذیرد می دانشجو تکمیلی تحصیالت مقاطع براي
 بیش قدمتی با ،3هنلی مدیریت کالج دهد؛ می ارائه نیز معتبر

 در دانشگاهی مراکز ترین قدیمی از یکی ،سال 60 از
 آموزش سیستم .اروپاست و انگلستان در بازرگانی هاي رشته

 صورت به المللی بین دسترسی با ،کالج این دور راه از
 کشورهاي در دانشگاهی هاي رابط طریق از یا و مستقیم

 ۀرشت و پذیرد می دانشجو امریکا و اروپا لاتحادی عضو
 دوم ۀرتب ،دانشگاه این در بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی

 است جهان در ششم و بیست و اروپا در هفتم ،انگلستان در
 آموزش مراکز دیگر از .)2007 ،هنلی کالج مدیریت (سایت

 :هاي زیر اشاره کرد به نمونه توان می انگلیس در دور راه از
 شهر کالج سال؛ چهل از بیش قدمتی با ،4ملی توسعه کالج
 دانشگاه ؛اي حرفه و فنی آموزش در تخصص با ،5باث

                                                
1. On Line  
2. Quality Assurance Agency  
3. Henley Management College  
4. National Extension College 
5. City of Bath College 
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 هاي رشته در تخصص با ،اسکاتلند در ،1گالسکو استراتکالید
 در ،2وات ـ هریوت دانشگاه علوم؛ و مهندسی و فنی

 ارشد؛ کارشناسی مقطع بازرگانی مدیریت ۀرشت در ،اسکاتلند
و  پیراپزشکی و پزشکی هاي رشته در ،3داندي دانشگاه
 و اسکاتلندي مؤسسات توسط که ،4تعاملی دانشگاه باالخره
 جهانی بازار ۀتوسع و ارتقاء هدف با عالی آموزش بخش

 را دانشگاهی کامل عنوان و شد تأسیس الکترونیک آموزش
 این در .کرد دریافت انگلستان ملکه از 2006 سال در

 برخط آموزش از مناسبی تلفیق ،دروس ۀارای روش دانشگاه
 استانداردهاي باالترین رعایت براي حضوري تدریس و

 باز هاي دانشگاه در که هایی فناوري .است دانشگاهی
 ۀاضاف به چاپ بر مبتنی فناوري ،شود می استفاده انگلستان
 به اتصال امکان ،فشرده لوح ،فالپی ،کاست نوار از استفاده
 شده خوانده و فرستاده الکترونیکی پست و منزل در شبکه
 است ممکن دور راه از آموزش مؤسسات ،به عالوه .است
 هاي شیوه از ،دور راه از آموزش متداول هاي روش بر افزون
 شکل به را آموزش از بخشی و کنند استفاده هم تلفیقی

 دور راه از آموزش براساس را بخشی و محور معلم و حضوري
 بود کشورهایی اولین از یکی انگلستان که این با .ببرند پیش
 در ،امر این اجراي در ،کرد ارائه را دور راه از آموزش که

 به که شد موفق چنان ،میالدي نود و هشتاد هاي دهه
 امروزه .شدتبدیل  دنیا در دور راه از آموزش نوین الگوي

 هاي فناوري مبناي بر ،آشکارا ،جهان کشورهاي از بسیاري
 راه از آموزش هاي دوره ۀارای به اقدام ،انگلیس باز دانشگاه

 ،5رامبل و (کی اند کرده مجازي هاي دانشگاه تأسیس و دور
 براي بریتانیا تکیفی تضمین آژانس .)226ـ214 ص :1991

 ۀارای شکل به توجه با - ، دور راه از آموزش هاي دوره ۀارای
 منابع ،دیداري ،شنیداري ،چاپی متون قالب در آموزش

 مدرسان که هایی برنامه اجزاي وب؛ تحت الکترونیکی
 ةشیو از محلی پشتیبانی چگونگی کنند؛ می اجرا سفري

 در آموزش ةدهند ارائه مؤسسات نقش و شده ارائه آموزشی
 رویکرد یک از که کند می توصیه ـ فراگیران از پشتیبانی
 با و بگیرند بهره خود هاي سیستم طراحی در شده تلفیق

                                                
1. University of strathclde Glasgow  
2. Heriot-Watt  
3. University of Dundee  
4. Interactive university  
5. Kaye and Rumble  

 دانشگاهی استانداردهاي ،ها ارزیابی و مطالب ۀارای روند مرور
 در ارائه تکیفی به و بگیرند نظر در خود رايب اي حرفه یا

 کند می توصیه همچنین آژانس .کنند توجه برنامه طراحی
 رعایت و تکیفی تضمین در برنامه اجراي یریتمد در که

 دنبالبه  همواره و بکوشند اجرایی و آموزشی استانداردهاي
 ارتباط برقراري و فراگیران زا پشتیبانی براي هایی راه یافتن
 ارزیابی و سنجش و باشند هاآن خود میان وآنها  با تر بیش

 انجمن .دهند قرار خود کار ۀسرلوح را فراگیران از مستمر
 این در را باز آموزش در کیفیت تضمین 6بریتانیا یادگیري

 ارائه مؤسسات اراعتب سنجش بخش .دارد عهده بر کشور
 تیفیک بررسی شوراي ةعهد بر ،دور راه از آموزش ةدهند

 شامل بخشی اعتبار فرایند .است 7دور راه از و باز آموزش
 مواد ،آموزشی هاي روش و کالج ةادار دقیق سنجش
 ماه شش تا دو به مربوط رخدادهاي و تبلیغات ،آموزشی
 شوراي (گزارش شود می مؤسسات این در آموزشی

   .)2004 ،8عالی آموزش به اعتباربخشی
  

  هند دور راه از آموزش
 به گرایش اساسی عامل هندوستان و چین کشورهاي در
 تکاپوي عدم و تجمعی تراکم ،دور راه از آموزش ظامن

 راه از آموزش نظام .است آموزشی مؤسسات ۀبودج و تظرفی
 در که است مشکالتی بر غلبه براي روش ترین عملی ،دور

 آموزش از ،اکنون هم .دده می رخ کاردان انسانی منابع ۀتوسع
 .شود می یاد آموزشی نظام اساسی عنصر عنوان به دور راه از

 به مخابراتی هاي فناوري و ها رایانه تکنولوژي در پیشرفت
 شده منجر دور راه از آموزش هاي برنامه بهتر چه هر اجراي
 تحت براي مؤثري ابزار ،مخابرات بر مبتنی آموزش .است

 جغرافیایی مناطق در که است افرادي دادن قرار پوشش
 دیگري ةشیو به و ساکن هستند العبور صعب و دورافتاده

 در اکنون هم .کرد تأمین را آنان آموزشی امکانات توان نمی
 دانشگاه پنج و اي مکاتبه دانشگاه هفده تعداد ،هند کشور
 ارائه مختلف سطوح در را دور راه از آموزش هاي برنامه ،آزاد
 گواهینامه مؤسسه پنج تعداد ،مؤسسه 22 این از .دهند می

                                                
6. British Learning Association (BLA)  
7. Open & Distance Learining Quality Council 

(OKLQC)  
8. Council for Higher Education Accreditation 

(CHEA)  



 107     هاي باز جهان در دانشگاه یشناس رشته روان یکیآموزش الکترون یقیتطب یبررس :زهرا کرمی باغطیفونی

  

 مؤسسه پانزده که گفت توان می ،کلی طور به .کنند می اعطا
 کارشناسی هاي برنامه مؤسسه هفت و کارشناسی هاي برنامه
 تر بیش اي مکاتبه آموزش هاي دوره .کنند می ارائه ارشد

 حضوري هاي کالس و چاپی درسی مواد بر مبتنی
 آزاد هاي دوره که است حالی در این .است مدت کوتاه

 ابزار از گیري بهره با و بوده خالقانه کامالً دانشگاهی
 تر بیش .شود می ارائه مندان عالقه به اي رسانه چند آموزشی

 دیداري هاي کاست ،خودآموز هاي کتاب از شده یاد هاي دوره
 رفع جلسات و تلویزیونی و رادیویی هاي برنامه ،شنیداري ـ

 عالوه ،گاندي ایندیرا ملی آزاد دانشگاه .دبرن می  بهره اشکال
 طور به نیز کنفرانس ویدیو از ،شده یاد تسهیالت ۀارای بر

 با ،تدریج به ،دور راه از آموزش .کند می استفاده ،منظم
 .شود می شناخته گروهی آموزش ۀارای ابزار ترین صرفه

 از آموزش مؤسسات مختلف هاي دوره در دانشجو پذیرش
 از .است متغیر نفر 1500 تا سیصد بین هند کشور دور راه

 که دارد وجود نگرانی این کشور اي حرفه مجامع در ،رو این
 و دانشجو حد از بیش ۀعرض به ،احتماالً ،پذیرش باالي نرخ
 ضایع کردن و بیکاري نیمه ،بیکاري مانند مشکالتی بروز

 درسی ايه برنامه .شود منجر فن متخصصین عملکرد
   .دارند تیسن ماهیتی تر بیش دور از آموزش مؤسسات

 دانشگاه ترین بزرگ (ایگنو) گاندي ایندیرا آزاد دانشگاه
 یافته دست نوینی آموزشی ۀبرنام به که است کشور آزاد

 ،ایگنو دانشگاه در کارشناسی ۀبرنام اساسی هدف .است
 و مدیریت براي الزم آموزش و هاولی هاي مهارت اعطاي

 ،کارشناسی ۀبرنام .است دانشگاهی هاي کتابخانه سازماندهی
 که است حالی در این است؛ مدرن و تیسن وجه دو از تلفیقی
 انسانی منابع ایجاد به کمک ارشد کارشناسی ۀبرنام هدف
 در متفاوت هاي درخواست به گویی پاسخ براي کارآمد و الزم
 ارشد کارشناسی درسی ۀبرنام .است هند رسانی اطالع ةحوز

 تنها ها کتابخانه که شده طراحی نکته این به توجه با

  وضعیت جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی کشورهاي انگلستان، هند، ژاپن و ایران .1جدول 

  ایران  هند  ژاپن  انگلستان
کشور این ـ از لحاظ جغرافیایی 
بیش از که جزیره کوچکی است 

هزار کیلومتر وسعت دارد.  3/3
 ،آب و هوا اقیانوسی (سرد نیست)

رطوبت باال، جمعیت کشور حدود 
نفر، تراکم جمعیت  000/000/60

  .نفر 828در هر کیلومتر مربع 
ـ انقالب صنعتی چهره اقتصادي 
انگلیس را با اختراع صنعت 

صنایع در نساجی تغییر داد. 
سازي، بانکداري، داد و  اتومبیل

المللی، هواپیماسازي،  ستد بین
الکترونیک و کامپیوتر، مواد 

سازي در جهان  ی و کشتیشیمیای
سرآمد است. پول رایج پوند، 
ذخایر زیرزمینی ذغال سنگ، گاز 
و نفت، توسعه کشاورزي، 
دامپروري، کاغذ و مصنوعات 
چوبی، حکومت سلطنتی، پارلمان 
شامل مجلس عوام و مجلس 

هاي اجتماعی فراگیر  بیمه و اعیان
  است. 

ـ اوقات فراغت در منزل و خارج 
عضو کتابخانه  3/1از منزل است. 

ریزي  و افرادي با سیاست و برنامه
  منطقی در زندگی هستند. 

 آسیايواقع در  اقیانوس آرامدر  کشوري _
 هاي اصلی ز قدرتشمال شرقی که یکی ا

و سومین اقتصاد  است جهان ياقتصاد
 تولید ناخالص داخلیبزرگ جهان را از نظر 

  . دارد
 128در حدود  جمعیتیبا کشور ن یا _

 دهمین کشور پرجمعیت جهان ،میلیون نفر
بالغ بر جمعیتی ژاپن با  پایتخت توکیواست. 

ترین  ترین و گران میلیون نفر از بزرگ 35
  آید.  هاي جهان به شمار می پایتخت

 1800 کل تعداد و استان 47 ژاپن در _
دارد.  وجود روستا و بزرگ و کوچک شهر
 استانی فرمانداران. دارد شورا، شهرداري هر
 شوند می انتخاب مردمی راي با شهرداران و
 ،مرکزي دولت به نسبت محلی دولت و

  . دارد تري واسطه بی دموکراسی سیستم
سومین قدرت  2010کشور ژاپن در سال  _

بوده و  )چینو  آمریکااقتصادي دنیا (پس از 
  . دنیز رتبه دوم را از این لحاظ دار آسیادر 
ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده  _

در صنعت و تکنولوژي دنیا شناخته 
  است.  شده

مردمان این کوش بودن  سخت پرکار و _
  زبانزد شده است.  کشور

روند،  براي استراحت به منزل می صرفاً _
بش کردن و  فرصت کافی براي خوش و

بدین جهت ساعات  و کشی ندارند وقت
  . استمفید آنها نیز بسیاز زیاد 

 با در جنوب قاره آسیا اي جزیره شبه
  کیلومتر مربع.  165/596/3مساحت 

نفر در هر  279ـ تراکم جمعیت 
  کیلومتر مربع. 

تا  12%% هندو و 80ـ تنوع مذهبی (
  اسالم) پول رایج روپیه %15

% تولید ناخالص 28ـ کشاورزي هند 
  داخلی است. 

زبان رایج  16 شاملـ زبان رسمی 
زبان غالب و  ،است. زبان انگلیسی

% از 87/16جمعیت هند  ،رسمی
 93/1جمعیت کل دنیا ـ رشد جمعیت 

 000/446/111/1جمعیت کشور و 
  است.

شوراي ایالتی و کابینه  ،ـ هر ایالت
  . داردمستقل 

گذاري شامل لوك سابا  مجلس قانون
  و راجیا سابا است. 

  سکوالر است.  يهند کشور
بندي، الکترونیک، مواد  ـ صنعت بسته

شیمیایی، دامپروري، بافندگی، چاي و 
  …سینما و

 و ـ از لحاظ اجتماعی مردمی فقیر
مهم  ،مطالعه کتاب دارد و گرم خون

  شود.  تلقی می
  ـ مهاجرت و فرار مغزها رواج دارد. 

ـ ایران کشوري با وسعت 
کیلومتر مربع در  195/648/1

  فالت ایران محدوده
آب و  ،ـ کشوري کوهستانی
  هوایی متنوع و متفاوت

 ،000/000/71ـ جمعیت حدود 
نفر نام ایران از مردمان آریایی 

  هاي گوناگون گفته شده ـ ملیت
زبان رسمی  ،% مسلمان99

 ،پول رایج ریال ،فارسی
 ،محصوالت کشاورزي: خرما

 ،چاي ،زیتون ،گندم ،برنج
و است نیشکر  و مرکبات

  دامپروري رواج دارد. 
گیري در اختیار  ـ صنعت ماهی

 ،ذوب آهن است. شیالت ایران
 ،سازي اتومبیل ،نفت ،پتروشیمی

نساجی و دخانیات و چوب و 
  …سرامیک و

ـ حکومت جمهوري اسالمی، 
پایتخت تهران ـ قوه مقننه در 
دست مجلس شوراي اسالمی ـ 
قوه مجریه رئیس جمهور و 

قوه قضائیه در  ،هیئت دولت
  اختیار رئیس قوه قضاییه

 مهربان و گرم ها خون ایرانی
  هستند

  . دارد رواج مغزها فرار و مهاجرت -
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 هاي دوره .نیستند رسانی اطالع خدمات ةدهند ارائه مؤسسات
 ،رسانی اطالع گوناگون وجوه به ارشد کارشناسی ،اصلی

 اي پاره و یافته اختصاص اطالعات فناوري کاربرد و مدیریت
 به مربوط نیازهاي تأمین براي نیز اختیاري دروس
 و اي کتابخانه ابزار حفاظت مانند ،تخصصی هاي مهارت
 راه از آموزش نظام .است شده گرفته نظر در ،فنی نگارش

 در رسانی اطالع آموزش از مهمی بخش به ،تدریج به ،دور
 دور راه از آموزش نظام ۀبرنام در .است شده تبدیل هند

 سانینا نیروي نیازهاي ارزیابی به تر بیش هند آموزشی مراکز
 توجه زیر هاي هدف به رسیدن براي و منظم هاي فاصله در
 با متناسب و تقاضا و عرضه وضعیت یافتدر شود: می

 هاي دوره استانداردسازي توانشی؛ و مهارتی نیازهاي

 سازمان عنوان به دور راه از آموزش شوراي نظر زیر آموزشی
 تدوین و ترویج ،هماهنگی هدف با »ایگنو« دانشگاه قانونی

 هند در دور راه از آموزش و آزاد آموزشی نظام استانداردهاي
 درسی هاي برنامه تدوین استاندارد؛ هنجارهاي ابداع براي
 آموزشی؛ فناوري ۀبهین کارگیري به روز؛ نیازهاي بر مبتنی
 عنوان به اي رسانه چند آموزشی ابزارهاي از گیري بهره

 به بر تأکید با دور راه از آموزش فرایند ناپذیر جدایی بخش
 و آموزش ةحوز در اطالعاتی فناوري مناسب کارگیري
 راه از آموزش به شیوة کارآمد انسانی نیروي ۀتوسع سرانجام

   به صرف توجه .شود یادآوري می کیفی و کمی ابعاد در دور
 اندیشه بدون ،دانشجو پذیرش و مدارس تعداد افزایش

 ،متحول بستر این در الزم هاي مهارت و دانش نوعبارة در

  ها در نظام آموزش عالی از راه دور کشورهاي انگلستان، هند، ژاپن و ایران ها و فعالیت هدف .2جدول 
  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد ملی هند  دانشگاه باز ژاپن  دانشگاه باز انگلستان

تر براي داوطلبان  . فراهم ساختن فرصت بیش1
  ورود به دانشگاه

هاي سنتی  . کاهش ازدحام دانشجویی دانشگاه2
  ن امکانات متنوع آموزشیکردفراهم و 
ن محدودیت زمان دو. آموزش مداوم و مستمر ب3

  و مکان
  متنوعهاي  . به کارگیري رسانه4
  تر در پذیرش دانشجو . اعمال سیاست آسان5
دانش و  برداشتن دیوارها و مرزهاي انتقال. 6

  الملل) اطالعات (تدریس بین
  . گسترش آموزش الکترونیکی7
ادامه  از هایی که آمیز آن . مشارکت موفقیت8

  اند.  تحصیل محروم شده
دن راه جوانان و افراد معلول و کر. هموار 9

 برايزندانیان و افراد طبقه پایین جامعه 
  برخورداري از آموزش عالی

سال براي  بزرگ. قادر ساختن دانشجویان 10
رسیدن به اهداف آموزش شخصی و اعتبار 

  مناسب
. تهیه برترین تجارب آموزش با استفاده از 11

  هاي آموزشی کارآمدترین و مؤثرین رسانه
. فراهم نمودن خدمات حمایتی و گسترش 12

  هاي تحصیلی کیفیت خدمات و دوره
از  ،تر دانشگاه باز . تأثیر یکپارچگی کامل13

ي ها تر در تمام بخش یشطریق آموزش ب
  انگلستان

همه افراد کشورحق دارند  .1
هاي خود  متناسب با توانایی

رورش پاز آموزش و 
برخوردار شوند و همه 

کودکان  اند والدین مکلف
  خود را به مدرسه بفرستند

دف اصلی آموزش ه .2
شخصیت  ۀتوسعه همه جانب

 و پرورش جسمی و ذهنی
  است.

هاي  برابري فرصت .3
سال) آموزش نه ی، (آموزش

  پایه رایگان
به هر ژاپنی حقّی برابر  .4

شود که هماهنگ  داده می
با استعداد و توانایی خود و 
بدون توجه به نژاد، طبقه، 
جنسیت، جایگاه اجتماعی، 
درآمد اقتصادي و منشأ 

  خانوادگی آموزش ببیند. 
کثر مدارس و ا ._5

آموزان خود  دانشگاهها دانش
ن ورودي را از طریق آزمو

  . پذیرند ی میسختبسیار 
آموزش و پرورش ژاپن  .6

جزو کشورهاي برتر جهان 
  است.

فراهم کردن خدمات  .7
حمایتی و اعطاي کمک 

  هزینه تحصیلی 
اعطاي انحصاري بورس  .8

تحصیلی به دانشجویان 
  ممتاز

. آموزش دانش از 1
  هاي مختلف روش

. نه تنها آموزش عالی را 2
با جمعیت  هاي بخشبراي 

بسیار زیاد فراهم کند بلکه 
هاي مضر جامعه  براي بخش

  نیز فراهم کند. 
هاي آموزش از  . سیستم3

هاي آزاد  راه دور و دانشگاه
آنها را  یارا تشویق کند 

بسنجد در حالی که 
استانداردهایی را براي چنین 

هایی در کشور تعیین  سیستم
  کند.  می

 کرده. تلفیق ملی را فراهم 4
نابع طبیعی و منابع و م

انسانی کشور را از طریق 
  آموزش تقویت کند. 

. تأمین بخش از نیروي 5
  متخصص براي جامعه

الملل کردن تدریس و  . بین6
هاي  تحول و نوآوري

  آموزش
هاي تکمیلی و  . آموزش7

ارتقاي سطح دانش و تولید 
علمی و سنتی و ایجاد 

  هاي آموزش جدید روش

دن آموزش . مشارکت در همگانی کر1
عالی و ارتقاي سطح علم و فرهنگ 

  جامعه
ادامۀ تحصیل  يها . کاهش محدودیت2

  مندان دانشگاهی براي عالقه
استفاده از امکانات بالقوه  ۀزمین ایجاد .3

استفاه تر  که در نظام آموزش متعارف کم
  د. شو قرار می

. تربیت بخشی از نیروي متخصص 4
  مورد نیاز جامعه

و . اهتمام به گسترش مرزهاي دانش 5
  تولید علم

  . مشارکت در حل معضالت اجتماعی6
  هدفمند ی. تدوین کتب درس7
  . افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو8
ی از شخروز کردن سطح دانش ب . به9

  نیروهاي کارآمد
. گسترش مرزهاي دانش از طریق 10

  تحقیقات آموزشی
ارتقاء و  ،هاي تحلیل . تعمیق پایه11

  سازي فکري ظرفیت
. استمرار فرآیندهاي آموزشی و ارتباط 12

  استاد و دانشجو
دن استفاده از آموزش از کر. همگانی 13

  راه دور
. همگانی و یکسانی در آموزش 14

  دانشگاهی
. ارتقاي سطح علمی جامعه به صورت 15

  آموزش نیمه حضوري
. عرضه آموزش عالی متناسب با 16

  هاي افراد تظارات و تواناییاستعدادها و ان
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 تضییع و بیکاري نیمه ،بیکاري چون مشکالتی به بسا چه
 متخصصان تعداد ۀروی بی افزایش .شود منجر انسانی نیروي

 پائین آمدن ،نهایت در و حد از بیش ۀعرض به کارشناسان و

 و دقیق ریزي برنامه ،رو این زا  .انجامد می تخصص سطح
 ضروري انسانی نیروي متناسب ۀتوسع سوي به متمرکز

   .است

  ساختار تشکیالتی در مؤسسات آموزش عالی از راه دور .3جدول 
دانشگاه باز 

  انگلستان
  پیام نوردانشگاه   دانشگاه آزاد ملی هند  دانشگاه باز ژاپن

. هیئت امناي 1
  دانشگاه

. شوراي 2
  دانشگاه

. سازمان 3
  ها دانشکده

. مرکز تحقیقات 4
  آموزش از راه دور

. مرکز توسعه و 5
تجهیز مراکز 
  آموزش از راه دور

  . کتابخانه6
. مرکز اینترنت و 7

  رایانه
  الملل . امور بین8
. انجمن 9

  ریزي برنامه
. ارزشیابی و 10

ثبت نام 
  دانشجویی

  

  شوراي دانشگاه .1 
  . ریاست دانشگاه2
  . حوزه معاونت دانشجویی3
. حوزه معاونت و بخش امور 4

  دانشجویی
  . هیئت ممیزه5
  . حوزه معاونت پژوهش6
  . حوزه معاونت اداري و مالی7
  . هیئت مدیره (بورد مدیریت)8
  . معاون رئیس دانشگاه9

  ریزي . انجمن برنامه10
  اي . معاون رئیس حرفه11
  کتابخانه .12
  تقسیمات. 13
  . مراکز و مؤسسات14
  . علوم کامپیوتري و اطالعات15
  . آموزش پیوسته16
  . تکنولوژي و مهندسی17
  . علوم اجتماعی18
  . علوم بهداشتی19
  . علوم انسانی20
  . مطالعات مدیریت علوم21
  . همکاري دانشگاهی22
  . کتابخانه و اسناد و مدارك23
  . تولید و توزیع مواد24
  ریزي و توسعه . برنامه25
  اي هاي منطقه . سرویس26
  . ارزشیابی و ثبت نام دانشجویی28
  . شوراي دانشگاه29
  ها . سازمان دانشکده30
  . مرکز تحقیقات آموزش از راه دور31
  . مرکز اینترنت و رایانه32
  الملل . امور بین33
  ریزي . انجمن برنامه34
  . ارزشیابی و ثبت نام دانشجویی35

1 .Visitor (بازدید کننده) رئیس جمهور  
  . هیئت مدیره (بورد مدیریت)2
  . معاون رئیس دانشگاه3
  . کنسول دانشگاه4
  . کنسول تحصیالت از راه دور5
  . مدیریت مالی6
  ریزي . انجمن برنامه7
  اي . معاون رئیس حرفه8
  ها . مدرس و دانشکده9

  . تقسیمات10
  . مراکز و مؤسسات11
  ي و اطالعات. علوم کامپیوتر12
  . آموزش پیوسته13
  . آموزش14
  . تکنولوژي و مهندسی15
  . علوم اجتماعی16
  . علوم بهداشتی17
  . علوم انسانی18
  . مطالعات مدیریت19
  . علوم20
  . کشاورزي21
  . همکاري دانشگاهی22
  . علوم اداري23
  . ساختار و حفظ و نگهداري24
  . کامپیوتر25
  . امور مالی و حسابداري26
  الملل بین. 27
  . کتابخانه و اسناد و مدارك28
  . تولید و توزیع مواد29
  ریزي و توسعه . برنامه30
  اي هاي منطقه . سرویس31
  . ارزشیابی و ثبت نام دانشجویی32
  . حقوق33
  اي الکترونیکی . مرکز توسعه رسانه34
  . آموزش کارمندان و مؤسسه تحقیقی35
  . مراکز آموزش فراگیر36
  پذیري و توسعه تکنولوژي لی براي انعطاف. مشارکت داخ37
  . مراکز ملی ابتکارات در آموزش از راه دور38
  هاي متفاوت . مراکز آموزش با توانایی39

  . هیئت امنا1
. شوراي 2

  دانشگاه
. ریاست 3

  دانشگاه
. حوزه معاونت 4

  دانشجویی
. حوزه معاونت و 5

بخش امور 
  دانشجویی

  . هیئت ممیزه6
. حوزه معاونت 7

  پژوهش
. حوزه معاونت 8

  اداري و مالی
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 »اي رایانه آموزش« مانند، اطالعاتی فناوري کاربردهاي
 قابلیت …و اي رسانه چند افزارهاي نرم از گیري بهره و

 افزون و دارد آموزشی عملی هاي مهارت انتقال در يتر بیش
 در را نوین هاي رسانه از گیري بهره عملی ۀتجرب که این بر

گاه جای در گرفتن قرار با ،دهد می قرار دانشجویان اختیار
 زیادي حد تا نیز را استاندارد آموزش تأمین ت، قابلیمعلم

 رخ جامعه بطن در که سریعی تحوالت با. آورد می فراهم
ۀ توسع به مربوط موضوعات و مشکالت به توجه، دهد می

  .است یافته اساسی جایگاهی هند آموزشة حوز انسانی منابع
 روي پیش مشکالت تواند می دور راه از آموزش سیاست

 براي ،رو این از کند؛ برطرف را انسانی نیروي تربیت
 باید می ،آموزش ةحوز در کارآمد انسانی منابع به یابی دست

   .برد بسیار ةبهر آموزشی ةشیو این از
  

  بحثو  گیري نتیجه
 بحث زمینۀ کهاست  گسترده موضوعی ،الکترونیکی آموزش

  مقاطع تحصیلی و برنامۀ درسی در مؤسسات آموزش عالی از راه دور .4 جدول
  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد ملی هند  دانشگاه باز ژاپن  دانشگاه باز انگلستان

هاي دکتري،  ـ مقاطع تحصیلی و دوره
کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی به 

  صورت تمام وقت و پاره وقت
و رایانه، علوم انسانی،  هاي ریاضیات ـ دانشکده

علوم تربیتی، علوم پایه، تکنولوژي مهندسی، 
هاي  علوم اجتماعی ـ تجارت و بازرگانی ـ دوره

دوره (کوتاه مدت ـ بلند  200تحصیلی بالغ بر 
  مدت)

  واحد مطالعاتی 272ـ 
ترین منبع فراگیري  هاي درسی مهم ـ کتاب

  هاي آموزشی مجزا وجود گروه
  ریزي ـ رایانه رنامهـ مراکز پژوهش ـ ب

  B. B. Cـ شبکه 
  سال 7ـ4تحصیل دوره دکتري 

  سال 5ـ3فوق لیسانس 
  سال 3ـ2فوق دیپلم 

علوم بهداشتی، علوم  _
توسعه انسانی، علوم 
طبیعی و محیط 
زیست، آموزش و 
پرورش، هنر، 

شناسی بالینی،  روان
انفورماتیک، سه مقطع 
تحصیلی به صورت 
تمام وقت و پاره وقت 

  است
داراي مقاطع  _

تحصیلی لیسانس، 
  کارشناسی ارشد، دکترا

تحصیل دوره  _
  سال 7ـ4دکتري 

  سال 5ـ3فوق لیسانس 
  سال 6-3لیسانس 

ـ مقاطع تحصیلی دکترا ـ قوق 
لیسانس، لیسانس، کاردانی به 

  صورت تمام وقت و نیمه وقت
  سال 5ـ2تحصیلی دوره دکترا 

  سال 5ـ2فوق لیسانس 
  سال 6ـ3لیسانس 
  سال 4ـ1کاردانی 

  ـ زبان تدریس انگلیسی و هندي
هاي علوم انسانی  ـ عالوه بر دوره

در علوم پزشکی ـ پیراپزشکی ـ 
پزشکی و داروسازي  دندان
  هاي کوتاه مدت و بلند مدت دوره

 160هاي تحصیلی بالغ بر  ـ دوره
برگزاري سمینارهاي  ،دوره

به  CIGگواهینامه  ،آموزشی
هاي درسی و  کتاب ،معلمان

  ترین منبع فراگیري رنت مهماینت

رشته کاردانی  46رشته کارشناسی ـ  118
رشته  24رشته کارشناسی ارشد ـ  52ـ 

  رشته تحصیلی 340دکتري ـ 
ـ مدارك تحصیلی مورد تأیید وزارت 

شود. در  علوم تحقیقات و فناوري اعطا می
گواهینامه نوع آموزش ارائه شده قید 

  شود.  می
ـ ادامه تحصیل به سطوح باالتر مجاز 

  است. 
هاي علوم انسانی ـ علوم پایه ـ  ـ رشته

  علوم فنی مهندسی وجود دارد. 
پذیري  ـ پذیرش دانشجو به صورت دانش

  و دانشجویی است. 
  سال 4ـ2دوره کاردانی 

  سال 6ـ4کارشناسی 
  سال 5ـ3کارشناسی ارشد 

  سال است.  6ـ4دکتري 

  هاي آموزش از راه دور مورد استفاده در دانشگاههاي  رسانه .5جدول 
  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد ملی هند  دانشگاه باز ژاپن  دانشگاه باز انگلستان

  مطالب درسی منتشر شده .1
  هاي خودآموز مجموعه کتاب .2
  نوارهاي صوتی .3
  نوارهاي ویدیویی .4
  هاي رادیویی و تلویزیونی برنامه .5
  افزار نرم رام دي سی .6
  وب سایت .7
  لوازم آزمایش خانگی .8
  پست الکترونیکی .9

  سمینارهاي اینترنتی .10
  تلفن .11
  کنترل رایانه فراگیران .12
  تخته الکترونیکی .13
  گردهمایی و همایش .14
  کتابخانه مجازي .15

  مطالعه پنجاه مرکز 1
  اي مرکز ماهوارههفت  2
اتاق صوتی  هفتاد. 3

  تصویري
نوار صوتی و  .4

  تصویري
ارایه آموزش و  .5

  مشاوره تحصیلی
  خدمات کتابخانه.6
  اینترنت .7
سمینارهاي دیداري  .8

  و شنیداري
 برخطپخش  .9

  سمینارها، رادیو

  هاي آموزشی) هاي خودآموز (بسته کتاب .1
  راهنما هاي باکت .2
  نوارهاي صوتی .3
  نوارهاي ویدیویی .4
  هاي تلویزیونی برنامه .5
6. CD/Ram نرم افزار  
  وب سایت .7
  سمینارهاي شینداري .8
  سمینارهاي اینترنتی .9

  هاي جیبی کتاب .10
  اي امکانات ماهواره .11
  اینترنت .12
  موبایل .13
  رادیو .14

  هاي خودآموز کتاب .1
  هاي رفع اشکال حضوري کالس .2
هاي آموزشی تلویزیونی یا  برنامه .3

  هاي دیداري ـ شنیداري رسانه
  هاي صوتی کاست .4
  هاي تصویري دي سی .5
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 اي پدیده که ایران کشور در ژه وی به .دارد فراوان بررسی و
 بسیار راهی و است گسترش و بسط راه ابتداي در و نوظهور
 هاي کشور که گونه آن بتوانیم تا است پیش در طوالنی
 هاي نیاز به ،اند نموده اقدام زمینه این در صنعتی ۀپیشرفت
 کارساز و شایسته پاسخی آموزشی بخش این در موجود
 آموزش اهمیت که است شده سعی پژوهش این در .مبدهی

 این اهمیت و ضرورت و گرفته قرار توجه مورد الکترونیکی
  .شود شناسانده موضوع
 ، 2 جدول به توجه با و پژوهش اول سؤال بررسی از
 در الکترونیکی آموزش هاي هدف که دهد می نشان نتایج

 و آموزش هاي هدف از شده برآمده بررسی کشورهاي
 و مدرن پرورش و آموزش راستاي در و کشورها آن پرورش
 است آموزش در نوین هاي فناوري از کشورها ۀبهین ةاستفاد

 پژوهش این در که مجازي آموزش هاي برتري و اهداف و
 در الکترونیکی آموزش اهداف در نوعی به است گردیده بیان
 چهار هر در .شود می یافت شده بررسی کشورهاي از یک هر

 وجود هم به شبیه یا و مشترك اهداف شده بررسی کشور

 نیازها با افراد براي آموزش فرصت ایجاد چون اهدافی ؛دارد
 و ها دانشگاه دنکر المللی بین و جهانی ،خاص استعدادهاي و

 و سنتی دانشگاهاي در ازدحام کاهش ،آموزشی مؤسسات
 اي شیوه عنوان به الکترونیکی آموزش به توجه و متعارف

 استفاده طریق از ها هزینه کاهش به کمک ،آموزش در نوین
 بدون روز به آموزش و مستمر و مداوم آموزش ،اینترنت از

 و ابزارها از استفاده ،مکانی و زمانی هاي محدودیت
 آگاهی افزایش و نمودن آشنا ،آموزش در نوین هاي شیوه

 ۀپای مفاهیم با دانشجویان و انآموز دانش ،مدرسان و معلمان
 نیروهاي تأمین و تربیت و نیز ارتباطات و اطالعات فناوري

 اهدافی بر عالوه ایران کشور در .جامعه نیاز مورد متخصص
 مناسب هاي زمینه ایجاد چون اهدافی به توان می یاد شد که

 کشور فرهنگی بقاي ضامن که فرهنگی هاي خالقیت براي
 فراهم ،پایدار ۀتوسع براي مناسب بستر دنکر فراهم ،است
 پذیرش طریق از ها خانواده در تنش کاهش هاي زمینه کردن

 توجه (با سنتی هاي دانشگاه به یابی راه از بازمانده داوطلبان
 به کمک ،ایران) در ها دانشگاه به ورود و پذیرش نوع به

  هاي آزاد انگلستان، هند، ژاپن و ایران نظام ارزشیابی و امتحانات در دانشگاه .6جدول 
  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد ملی هند  دانشگاه باز ژاپن  باز انگلستاندانشگاه 

در این دانشگاه آزمون ورودي  .1
  وجود ندارد. 

در سال  هزینه هر امتحان .2
  بود.پوند  163 2006

  هاي پایان دوره پروژه .3
  پایان نامه .4
  کارهاي عملی آزمایشگاهی .5
در اکثر دروس حداقل یک  .6

مرکز امتحان در کشورهایی که 
فهرست آنها در اختیار فراگیر قرار 

  وجود دارد.  ،گیرد می

در این دانشگاه آزمون ورودي وجود  .1
  ندارد

جلسه و  در پایان هر برخطهاي  آزمون .2
  بازخورد فوري پس از آن 

  پرسیدن مستقیم از استاد .3
و بحث  برخطهاي  شرکت در انجمن .4

  آموزان با دیگر دانش
هاي پخش  پس از هفته پانزدهم دوره .5

در پایان  برخطسخنرانی و گرفتن آزمون 
  ترم

  هاي پایان دوره پروژه. 6

  آزمون ورودي وجود دارد.  .1
خود ارزیابی در هر واحد  .2

  درسی
ارزشیابی مستمر عمدتاً از  .3

هاي عملی و کار  طریق ارزیابی
  اي پروژه

  امتحانات پایان ترم .4
درصد نمره ارزشیابی  70(

  است)
ارزیابی بخش عملی و  .5

تیم  به وسیلۀآزمایشگاهی 
  ارزیابی

 Bو  Aموردي  پنجمقیاس  .6
   Eو  Dو  Cو 

فراگیر آزمون ورودي بدهد و  .1
چنانچه حد نصاب تعیین شده از سوي 

  دانشگاه را کسب کند، دانشجوست. 
ها حضوري میان ترم و پایان  آزمون .2

  ترم
% نمره به پر کردن 25حداکثر  .3

  نامه درسی پرسش
% نمره درس به امتحان پایان 75 .4

  اختصاص دارد.  ترم
هاي  سر فصل براساسسؤاالت  .5

  شود.  ریزي طرح می شوراي عالی برنامه

  انگلستان، هند، ژاپن و ایرانهاي آزاد  هاي موجود در دانشگاه مقاطع تحصیلی و رشته .7جدول 
  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد ملی هند  دانشگاه باز ژاپن  دانشگاه باز ا نگلستان  مقاطع تحصیلی

شناسی  شناسی قانون، روان روان  کارشناسی
  اجتماعی و مشاوره

شناسی صنعتی  شناسی بالینی، روان روان  
  و سازمانی و مشاوره

شناسی عمومی و  روان
  راهنمایی و مشاوره

شناسی  شناسی قانون، روان روان  کارشناسی ارشد
  جنایی و مشاوره

شناسی صنعتی  شناسی بالینی، روان روان  شناسی بالینی روان
  و سازمانی و مشاوره

  شناسی عمومی روان

شناسی  شناسی قانون، روان روان  دکتري
  جنایی و مشاوره

شناسی صنعتی  روانشناسی بالینی،  روان  شناسی بالینی روان
  و سازمانی و مشاوره

شناسی عمومی و  روان
  شناسی سالمت روان

اعطاي مدرك معتبر 
  برگزاري آموزش براي

  خیر  بله  بله  بله
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 دنکر فراهم و اي منطقه و محلی خوداشتغالی و کارآفرینی
 با اهداف این از بعضی که یشناس روان هاي آموزش ها زمینه

 خاصی هاي محدودیت رفع یا و ها توانمندي گرفتن نظر در
 انگلیس کشور در .اند هشد مشخص ،دارد وجود ایران در که
 :کرد متمایز را زیر اهداف توان می باال دالیل به توجه با نیز
 براي دانشجو پذیرش در تر آسان هاي سیاست کارگیري به

با  خصوصی بخش و دولت کارکنان از کثیري گروه تحصیل
 روز به و شغلی هاي مهارت و کار کیفی سطح بردن باالهدف 
 و مؤسسات پیشرفته جوامع (درآنها  اي حرفه دانش کردن

 زیادي اهمیت امر این هب خصوصی و دولتی هاي شرکت
 کیفیت گسترش و حمایتی خدمات نمودن فراهم ،ند)ده می

 براي نیاز مورد امکانات ایجاد ،تحصیلی هاي دوره و خدمات
 بستر ایجاد به توجه (با اطالعات فناوري ابزارهاي آموزش
 ،الزم) گذاري سرمایه و هزینه صرف و کشور این در مناسب

 ۀکلی درسی هاي برنامه در آموزشی افزارهاي نرم کارگیري به
 ۀزمین در معلمان علمی سطح بردن باال و آموزشی سطوح
 کشور در .ارتباطات و اطالعات فناوري و یشناس روان دانش
 زندگی سبک و روانی بهداشت بهبود همچون اهدافی ژاپن
 اجباري درسی واحدهاي طراحی ،شهروندان میان در سالم

هاي  مهارت بر تأکید ،یشناس روان مسائل با مرتبط
 و دانش آموزش از حرکت و اطالعات و دانش از گیري بهره

 در .یادگیري چگونگی آموزش سوي به اطالعات انتقال
 هاي واحد دانش و آموزش همچون اهدافی هند کشور
 از بخشی تأمین ،مختلف هاي روش طریق از یشناس روان

 و تحول و تدریس کردن الملل بین ،جامعه متخصص نیروي
 هاي آموزش ،یشناس روان رشته در آموزش هاي نوآوري
 ایجاد و سنتی و علمی تولید و دانش سطح ارتقاي و تکمیلی
 آموزش اهداف بررسی در .جدید آموزش هاي روش

 اهداف شده، بررسی کشورهاي از یک هر در الکترونیکی
 نوعی به که نیز اهدافی و دشو می دهدی فراوانی مشترك
 ةشیو در تفاوت اندکی با است دیگر کشورهاي از متمایز
 پژوهش این درشده  بررسی دیگر کشورهاي در هدف بیان
 هر در الکترونیکی آموزش اهداف کلی طور به و .دارد وجود
 رفع راستاي در یا و ها توانمندي به توجه با کشورها از یک

 کشورها آن پرورش و آموزش در ها محدودیت و موانع
 به توجه با کشورها این .است دهش بیان و مشخص
 بیان را خود نظر مورد اهدافتر  بینانه واقع، هایشان زیرساخت

 مؤسسات تأسیس با انگلیس کشور دراند. براي مثال  دهکر

 طور همین و الکترونیکی آموزش ۀارائ جهت مختلف
 مورد اهداف حصول براي الزم هاي زمینه اجرایی، هاي طرح
 دکر اشاره نکته این به باید تنها پایان در و گردیده مهیا نظر
 ،انگلستان کشورهاي از یک هر در ،اهداف تعیین در که

 هاي توانمندي ،ها ساخت زیر به حد چه تا ایران و هند ، ژاپن
 در طتبمر مؤسسات و ها سازمان همکاري و تعامل و واقعی

   .است شده توجه اهداف آن به یابی دست راستاي
 آموزش هاي شیوه که پژوهش دوم سوال مورد در اما و

 به بررسی مورد کشورهاي در یشناس روان رشته الکترونیکی
 هاي شیوه با بارةدر ، 5 جدول به توجه با ؟است صورت چه

 توان میشده  بررسی کشورهاي در الکترونیکی آموزش
 کلی ةشیو دو اصوالً که این به توجه با که پاسخ داد چنین

 وجود )زمان هم غیر و زمان هم( الکترونیکی آموزش ۀارائ در
اماده  و ایجاد مستلزم ،زمان هم آموزش از ةاستفاد و دارد
 بیشتر گذاري سرمایه و هزینه صرف و ها ساخت زیر دنکر

 نظر در با بنابراین ،است زمان هم غیر آموزش به نسبت
 بررسی کشورهاي از یک هر هاي توانمندي و سوابق گرفتن
 چنین پژوهش این از حاصل اطالعات طور همین وشده 

 آموزش ۀارائ در انگلستان کشور که شود می استنباط
 آموزش متنوع هاي شیوه از استفاده و الکترونیکی
 تر موفق ایران و ژاپن ،هند کشور سه به نسبت الکترونیکی

 زیر ایجاد با اخیر هاي سال طی ژاپن کشور .است دهکر عمل
 و توسعه نتیجه در و مخابرات صنعت در الزم هاي ساخت
 به نسبت کشور این ،اینترنت و رایانه و صنعتاین  رواج
 در متنوع هاي شیوه از استفاده در و گرفته پیشی ایران کشور
 دهکر عمل بهتر ایران از کشور الکترونیکی آموزش ۀارائ

 توان همچنین و تقاضا افزایش به توجه با ایران کشور .است
 ایجاد و اخیر هاي سال در کشور تکنولوژیکی و علمی رقابت

 واست  دهکر طی را رشد به رو روندي ،ها زیرساخت ۀتوسع و
 و ها خانه وزارت همکاري و تعامل صورت در نتیجه در

 چنینهم و الکترونیکی آموزش گسترش مرتبط هاي سازمان
 از .دهد مینوید  را آن ۀارائ در متنوع هاي شیوه از استفاده
 کشور دو که شود می استنباط چنین 5 جدول بررسی

 آموزش ۀارائ در ها شیوه بیشتر از ژاپن و انگلستان
 سرعت ۀمسئل انگلستان کشور در .برند می بهره الکترونیکی

 این که است دهش حل کامل طور به اینترنت باند پهناي و
 سزایی به تأثیر الکترونیکی آموزش هاي شیوه ۀارائ بر مسئله
 راستاي در توجهی قابل اقدامات نیز ژاپن کشور در .دارد
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 الکترونیکی آموزش ۀارائ در ها شیوه انواع از يگیر بهره
که دانشگاه پیام نور  نیز ایران کشور در و است گرفته صورت

 ،آموزش ةشیو هاآن در که مجازي هاي دانشکده ازياند راه با
 ،طرفه دو کنفرانس ویدیو جمله؛ از شیوه چند از ترکیبی
 سایر در و است گفتگو اتاق و طرفه دو صوتی کنفرانس
 صورت به و سنتی آموزش کنار در که کشور هاي دانشگاه
 صورت در ،پردازند می الکترونیکی آموزش ۀارائ به محدود

 به اتصال ۀهزین کاهش و اینترنتی باند پهناي گسترش
 مخابراتی هاي ساخت زیر ۀتوسع و ایجاد کل در و اینترنت

 آموزش ۀارائ در نوین هاي شیوه از ةاستفاد به توان می الزم
  .بود امیدوار ایران در الکترونیکی

 ـ جغرافیایی وضعیت میان تفاوت و تشابه وجه از
 در دور راه از عالی آموزش مؤسسات اقتصادي ـ اجتماعی

 به توجه با ایران و ژاپن ، هند ،انگلستان کشورهاي
 و طبقاتی و کارانه محافظه گرایش و مذهبی تشکیالت

 هوا و آب ،جمعیت ،وسعت و متشابه وجوه در نساجی صنایع
 وسایل از استفاده ،متفاوت هاي گرایش و مذهبی تنوع و

 از هند و ژاپن ،ایران الگوبرداري و کامپیوتر و الکترونیک
 دریافت توان می ،گذار بنیان عنوان به انگلستان باز دانشگاه

 شده انجام تحقیقات با موارد این در پژوهشی یافته که
 .دارد خوانی هم )1383( سهرابی و )1375( فرمهینی توسط

 ساختار و ها فعالیت و اهداف تفاوت و تشابه وجه از
 گسترش که دور راه از عالی آموزش مؤسسات تشکیالتی

 تأمین و دانشجویی ازدحام کاهش ،دانش مرزهاي
 در تدریس المللی بین اهداف و مشترك وجوه در انمتخصص
 و هند ،ژاپن تکمیلی دانش سطح ارتقاي ،انگلستان
 و معلوالن به توجه و هند در جدید هاي روش ،انگلستان
 خدماتدر نهایت  و انگلستان درآنها  تحصیل و زندانیان
 این .است ها فعالیت و اهداف متفاوت وجوه ءجز که حمایتی

 آقازاده دکترة شد انجام تحقیقات با پژوهشی هاي یافته
 حداکثر تشابه وجه .دارد خوانی هم )1383( خوشرو و )1368(

 هاي معاونت وجود ،دانشگاه شده اتخاذ تصمیمات در تمرکز
 مدیره هیئت نوع در تفاوت وجود ،دانشگاه شوراي و مختلف

 هاي مسئولیت تفاوت ،ایران و ژاپن ،هند ،انگلستان در
 و ها رسانه به توجه ،دانشگاه چهار دانشگاهی هاي معاونت

 به توجهی کم و هند و ژاپن ،انگلستان در (انستیتو) تکنولوژي
 انجام تحقیقات تشکیالتی ساختار در نور پیام دانشگاه در آن
 مذکور پژوهشثی هاي یافته با )1383( سهرابیة شد

 و تحصیلی مقاطع تفاوت و تشابه وجه از .دارد خوانی هم
 ،تحصیلی هاي دورهدر  کشور سه در که درسی برنامه

 درسی يها کتاب منبع و وقت نیمه و وقت تمام هاي آموزش
 و مشترك وجوه از باالتر سطوح به تحصیل ادامه و مشترك

 تحصیلی هاي رشته تعداد در تفاوت به توان می متفاوت وجوه
 به ةنحو در تفاوت ـ مختلف مقاطع در تحصیل مدت طول ـ

 این ریزي برنامه و مزبور دانشگاه چهار در اینترنت کارگیري
 به وسیلۀ شده انجام تحقیقات با پژوهشی هاي یافته ،ها رشته
 و کاتلین و )1381( زمانی و )1372( شیرازي پور کریم

 در تفاوت و تشابه وجه از .دارد خوانی هم )1992( همکاران
 به توان می آن مشترك وجوه از که ارزشیابی نظام ساختار

 ارزشیابی و شده تعیین هاي فصل سر ،ترم پایان امتحانات
 که ارزشیابی نظام متفاوت وجوه از و کرد اشاره مستمر
 هاي مقیاس و پروژه و عملی کارهاي ،ورودي آزمونشامل 
 ،درسی هاي هنام پرسش کردن پر و هند در موردي پنج

 مذکور هاي یافته و شود می دیده دانشگاه چهار بین تفاوت
 )1368( آقازاده و )1383( سهرابی شده انجام تحقیقات با

 داده نشان آمده دست به نتایج ترین مهم .دارد خوانی هم
 سازي بومی و موفق کشورهاي تجربیات از استفاده که است
 دلیل به دور راه از عالی آموزش انداز چشم ترسیم و نیز آن
 ابتکار و جامعیت ارتقاي ،فراگیران انتخاب قدرت بردن باال

 کشورمان در دور راه از آموزش نظام اثرگذاري توان و عمل
 آموزش هاي روش و ها تکنیک در تلفیقی رویکرد ضرورت به
 اساسی رویکردهاي و اصول به توجه همچنین و دور راه از

 در فردي هاي تفاوت بر تأکید و دانشجومحوري که نظام این
 ویژه به مکان و زمان محدودیت نبود و دارد آموزشی طراحی
 در دور راه از آموزش نظام استقرار اندیشه در که زمانی

 .آید می کار به ،هستیم کشورمان عالی آموزش و ها دانشگاه
 در که شود می مالحظه شده آوري جمع اطالعات براساس

 دانشگاه این دور راه از آموزش شیوه و آموزشی هاي برنامه
 هاي ساخت زیر و زمینه نبود به حاضر حال در نور) (پیام

 سیر که نحوي به ارتباطات و اطالعات فناوري از ،مناسب
 طی هندوستان و ژاپن ، انگلستان کشور در نظام این تحولی
 نبود از ناشی امر این .شود نمی استفاده ،است نموده

 و مالی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فکري مناسب هاي زیرساخت
 به آموزشی شیوه این از استفاده مناسب بستر نبودن آماده

 که است اي گونه به آموزشی نظام این سازي پیاده منظور
 در که گونه همان ـ اجتماعی و آموزشی معضالت گشاي راه
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 در که اصولی از یکی .باشد ـ شد می مشاهده کشورها سایر
 باز هاي دانشگاه در درسی کتب تنظیم و تدوین و تهیه

 شود می رعایت زیادي بسیار حد در هند و ژاپن ،انگلستان
 رسانه ،درسی کتب محتواي با همراه ابتدا که است این

 براي که درسی مطالب تا شود می تهیه نیز آن با متناسب
 بسیار اقدامات از .شود فهمیده بهتر است مبهم دانشجویان

 در نظر تجدید منظور به درسی مواد از ارزشیابی ،دیگر مهم
خود  این که است درسی مواد و جزئی و کلی هاي هدف
 را علمی مطالب بتوانند بهتر دانشجویان است شده باعث

 نور پیام دانشگاه اگر که گرفت نتیجه توان می پس .فراگیرند
 و بخشد سرعت را خود دانشجویان یادگیري بخواهد
 باید ،دهد ارائهآنها  به آموزش براي را مفیدتري يها کتاب

 درسی کتب از ارزشیابی ،ها کتاب کیفیت ارتقاي منظور به
 سال  نیم هر امتحانات در و گیرد قرار توجه مورد تر بیش
 توزیع دانشجویان میان در درسی کتب از ارزیابی هاي فرم
 سؤاالت حاوي باید ها فرم این که است بدیهی .شود

 رکاراناند دست دیگرو  مؤلفان که باشد استاندارد و مشخص
 که گردد می پیشنهاد همچنین .کند راهنمایی را درسی کتب

 قالب در درسی کتب پیرامون آموزشی مراکز استادان نظرات
 طریق از و اي منطقه و ساالنه هاي گردهمایی

 دیگر اصول از یکی .شود آوري جمع ارسالیهاي  هنام پرسش
 درسی کتب تنظیم و تدریس در انگلستان باز دانشگاه در که

 منطقی نظم با ها کتاب این که است این شود می رعایت
 پس .شود می ارائه دانشجویان براي ساده و فهم قابل

 ،درسی کتاب که نور پیام دانشگاه در که گردد می پیشنهاد
 به نسبت و است دانشگاه این در آموزش اصلی رسانه

 هند و ژاپن ، انگلستان باز دانشگاه مانند اي پیشرفته دانشگاه
 استفاده درسی کتب همراه به تري کم آموزشی هاي رسانه از

 عنوان به خودآموز کتب نگارش در را نویسی ساده ،کند می
 از ما منظور البته .بگیرند نظر در االجرا الزم اصل یک
 بلکه ،نیست کتاب محتواي سطح آوردن پایین نویسی ساده

 و است حیطه هر در رایج لغات و واژگان از ةاستفاد منظور
 یعنی ،باشد منطقی نظم داراي مطالب باید که این دیگر

 به آسان جمالت از باید ابکت هاي پاراگراف و جمالت
   .شود تنظیم سخت
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