آموزش از راه دور ،كالسهاي مجازي و فن آموزش در محيط اينترنت
نويسندگان :كيمبرلي سي .هارپر ،كوانچين چن ،ديويد سي.ين
ترجمه :الهام كريمي بالن

چكيده
آموزش اينترنتي و از راه دور ،حرفه جديد و فن آموزشي جديدي را پديد آورده است .هدد
اين نوشتار اين است كه نشان دهد كه چگونه فناوريهاي تبادل دادهها ميتواند بر آمدوزش از
راه دور و فن آموزش تأثير گذاشته و به معلمان و دانشجويان در كالسهاي مجازي كمك كند.
اين نوشتار مخصوصاً به تاريخچه آموزش از راه دور ،مسائل فعلي ،نقش دولتهداي فددرال و
چهار حوزه اصالحي خاص شامل تغيير برنامه آموزشي ،الگوهاي جديدد تعامدل ،تغييراتدي در
ساختارهاي سازماني و نقشها و فعاليتهاي شركت كنندگان در فضاهاي آموزشدي و تجداري
ميپردازد.

 -1مقدمه
آموزش از راه دور در  10سال گذشته گسترش يافته است .دانشگاهها و شركتها ميكوشند تا
وارد اين شكل ابتكاري از آموزش شوند .كل ميزان ثبت نام در اشكال مختلد

آمدوزش از راه

دور در فاصله سالهداي  1997و  1998در حددود  1/6ميليدون نردر تخمدين زده شدده اسدت.
آموزش عالي با درآمدي بالغ بر  225ميليارد دالر در سال  1999تبديل به تجارتي بدا پيشدرفت
سريع شده است .به نظر ميرسد كه دانشگاهها ،شركتها و دولتها در حال سود بردن از ايدن
فضاي جديد آموزشي هستند.
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با توجه به اينكه افراد بيشتري پس از گرفتن ديپلم به دنبال مدرك باالتري هسدتند و كارمنددان
تمام وقت بيشتري ميخواهند با گذراندن دورههاي آموزشي مشاغل خود را ارتقاء دهند ،بدازار
آموزش مجازي به رشد خود ادامه خواهد داد.
به عقيده فردولينو ) (Fredolinoو ساترلند ) (Sutherlandبسياري از دانشجويان آمدوزش از راه
دور دانشجويان سنتي نيستند .برخي بزرگساالني هستند كه ميخواهند به شغل ديگدري دسدت
پيدا كنند و برخي ديگر افرادي فني هستند كه به دنبال ارتقداء در همدان موقعيدت فعلدي خدود
ميباشند .با آنكه شركتهاي سرمايهگذار بزرگدي مانندد مريدل سدن و بدانكون و گدروههداي
سرمايه گذار ماجراجو بر روي آموزش از راه دور سرمايهگذاري كردهاند ،اما آمدوزش اينترنتدي
هنوز در مراحل آغازين خود قرار دارد.
در اين نوشتار ما جنبههاي مختل

آموزش از راه دور را هم در فضاهاي دانشدگاهي و هدم در

فضاهاي تجارتي بررسي ميكنيم .ابتدا با تعريري از آموزش از راه دور بحث را شدرو كدرده و
سپس آن را با بحثي در مورد نقش دولتها در شكل دادن به وضع حاضر براي آمدوزش از راه
دور پي ميگيريم .بحثها بر چهار جنبه اصالحات (تغييدر برنامده آموزشدي ،الگوهداي جديدد
آموزش ،تغييراتي در ساختار سازماني و نقشها و فعاليتهاي شدركت كننددگاند در فضداهاي
دانشگاهي و تجاري تمركز دارند.
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 -2آموزش از راه دور :طرح كلي
تقريباً هر رسانه جديدي به طريقي نظام آموزشي را تحت تأثير قرار داده اسدت .امدا آمدوزش از راه
دور بيشتر از آنكه يك شيوه جديد باشد ،شديوه اي بداز ابددا شدده اسدت .آمدوزش از راه دور در
روزهاي ابتدايي خود شامل آموزش مكاتبدهاي ،دورههداي تلويزيدوني ،مجموعدههداي ويددئويي و
كاستهاي صوتي ميشد ]32[.اساليدنماها ،ميكروفيشها و ميكروفيلمها به دانشجويان اين امكدان
را ميدادند كه ماجرا را از طريق عكس ها به ياد بياورند .تلويزيون كابلي ،دستگاههداي ويددئويي و
تلويزيون ماهوارهاي نيز به دانشجويان كمك ميكردند كده در زمدان دلخدواه خدود در كدالسهدا
شركت كنند .اينترنت ،اينترانت و ايجاد شبكههاي منطقه محلي ) (LANو شبكههاي منطقه گسترده
) (WANاين فرصت را به دانشجويان دادهاند كه آموزش از راه دور را فراتر از كالسها و فيلمهاي
از پيش ضبط شده تجربه كنند .جدول  1تاريخچه آموزش از راه دور را نشان ميدهد.
از آنجا كه رشته آموزش از راه دور با استراده از اينترنت هنوز بسيار جدوان اسدت ،يدافتن تعريردي
روشن و مختصر براي آن ،كار سادهاي نيست .در اين نوشتار ما از تعري

«پيشنهادات سياست ملي

انجمن آموزش از راه دور اياالت متحده» ) (USDLAاستراده خواهيم كرد.
اين انجمن اظهار مي كندد كده آمدوزش از راه دور عبدارت اسدت از تددريس از طريدق اسدتراده از
فناوريهاي مخابراتي كه مواد درسي مختلردي را از طريدق صددا ،تصدوير و دادههدا انتقدال داده و
دريافت ميكنند.
عالوه بر اين آموزش از راه دور بايد شيوه اي از انتقال را بده كدار گيدرد كده بده وسديله اشدكالي از
ابزارهاي مخابراتي انجام مي شود .اين به آن معنا است كده يدك كدالس بايدد از طريدق تلويزيدون،
كاست ويدئويي ،فيلم ،راديو ،شبكه هاي كامپيوتري يا ابزارهداي ديگدري كده از شدكلي از صددا و
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تصوير استراده ميكنند ،پخش شود .در موارد اوليه آموزش از راه دور اشكال غالب ارتباط ميان يك
دانشآموز و يك مكان دور در تلويزيون ،كاستهاي ويدئويي يدا نوارهداي كاسدت بدود .بدا رشدد
اينترنت و شبكههاي گسترده ،دانشجويان اكنون اين فرصت را يافتهاند كه از ابزارهاي ارتباطي هم
زمان و غيرهمزمان استراده كرده و همچنين مكان ،زمان و سرعت آموزش خود را انتخاب كنند.
جدول  -1تاريخ آموزش از راه دور
سالها
1700-1900

نقطه عطف

ويژگيها

استراده از پست بدراي تحويدل مدواد درسدي تأسيس نظام پستي اياالت متحده
آموزش مكاتبهاي

1920-1960

استراده از آموزش مكاتبهاي در آموزش عالي

استراده از راديدو و تلويزيدون بدراي آمدوزش ايالتها قوانيني را تصويب ميكنند كه دانشآمدوزان را بده
حضور در مدرسه ملزم ميكند.

مكاتبهاي

استراده از آموزش مكاتبهاي در ارتش
1970-1980

استراده از ويدئوهاي ضبط شده
استراده از كاستهاي صوتي
استراده از «مجموعهها»
تعداد محدودي از شبكه هداي تلويزيدوني بده
طور عمده بده تحقيدق و علدوم بدراي انتقدال
اطالعات ميپردازند.

1980-1990

ظهور آرپانت ) (Arpanetكه تبديل به يك شدبكه اينترنتدي

تله كنررانس

جهاني ميشود.
ويدئو كنررانس
ضبط كنندههاي تصويري ارزانتر
شبكه هاي كابلي شرو به برنامه سدازي بدراي
دانشآموزان  K -12ميكنند.
برنامههاي تلويزيوني بيشتر
حال1990-

برتري شبكههاي كامپيوتري جهاني

رايانههاي ارزانتر

دسترسددي بيشددتر بدده فندداوري اينترنددت در ظهور فناوري بيسيم
كالسهاي درس

)(Wireless

سددرمايهگددذاري بيشددتر از سددوي صددنايع خصوصددي و

نهادهددا و شددركتهدداي آموزشددي بيشددتري از دانشگاهها
آموزش از راه دور رايانه محور ) (CBTSبهره
ميبرند.
ارتباطات همزمان و ناهمزمان
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آموزش از راه دور ،اگر درست مورد استراده قرار گيدرد ،آيندده درخشداني را بدراي آمدوزش رقدم
خواهد زد .يكي از امتيازات آموزش از راه دور كه اغلب از آن ياد ميشود .كاهش بالقوه بدار مدالي
كالجها ،دانشگاه ها و ديگر نهادهاي آموزشي است .آموزش از راه دور با كالسهاي غيرحضوري از
ازدحام دانشآموزان ميكاهد و نسبت معلمان به دانشآموزان را افزايش ميدهد.
آموزش از راه دور اين مكان را به شركتها مي دهد كده نيدروي كدار خدود را تواندا و بدا سدرعت
متناسب نگه دارد .تربيت كارمندان ،هزينه كنررانسها ،سمينارهاي آموزشي و هزينههاي به كارگيري
مشدداوران مدديتوانددد در صددورت اسددتراده كمپددانيهددا از دورههدداي آمددوزش از راه دور و آمددوزش
كامپيوترمحور ) (CBTكاهش يابد .اين دورهها سازمانها را قادر ميسازند كه مرزهاي جغرافيايي را
در نوردند ،هزينه ها را كم كنند و دانش را انتقال دهند .اما اين روش پرهزينه است :معلمان حقدو
ميخواهند و بايد بودجه اي براي ايجاد ،نگهداري و اداره شبكهها و پشتيباني كالسهاي آموزش از
راه دور اختصدداص يابددد .در برخددي مددوارد آمددوزش از راه دور مدديتوانددد هزينددههددا را هددم بددراي
دانشآموزان و هم براي نهادها افزايش دهد]14[.

 -3تاريخ و تحول آموزش از راه دور
آموزش از راه دور ايدهاي قديمي است با نامي جديد .پيدايش آن به اوايدل قدرن هرددهم و زمداني
برميگردد كه دانش آموزان و معلمدان از طريدق مكاتبده بده تبدادل اطالعدات (تكدالي  ،نمدرات و
آزمونهاد پرداختند و در اين راه از پست و ديگر روشهاي حمل و نقل سدود جسدتند .دورههداي
مكاتبهاي با توجه به نياز به آموزش و سرگرم كردن مردم رشد يافت .اما تحويل به موقع بستههداي
پستي مشكلي بود كده از همدان اوايدل خدود را نشدان داد .چدرا كده خددمات پسدت كندد بدود و
دانشآموزان و معلمان نميتوانستند به انتقال اطالعاتشان اطميناني داشدته باشدند .شدواهد تداريخي
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نشان ميدهند كه از آنجا كه آموزش مكاتبه اي در آمريكا نيز مانند بريتانيداي كبيدر از قدرن هرددهم
آغاز شد ،تأسيس خدمات پست اياالت متحده براي تأمين امنيت مكاتبات در آمريكدا ضدروري بده
نظر ميرسيد.
«در سال  ،1891توماس جي.فوستر ) (Thomas J.Fosterجزوههايي را براي تدريس امنيدت معددن
از طريق پست تهيه كرد»[ .]24آنا اليوت تيكندور ) ....« (Anna Eliot Ticknorاز سدوي برخدي بده
عنوان پايهگذار تحصيل مكاتبهاي در اياالت متحده شدناخته مديشدود»[ ]20خدانم تيكندور «كدانون
ترويج تحصيالت در خانه» را بنا نهاد كه يك كانون آموزشدي مكاتبدهاي بدود كده  24دوره را در 6
بخش ارائه ميداد .زنان جوان خانه دار كه به دنبال باال بردن تحصيالت خدود بودندد ،امدا در خانده
محبوس شده بودند ،از اين دورهها استراده كردند]24[.
با رشد جمعيت آمريكا ،كالجها و دانشكدهها به جستجوي راههاي جديدي براي انتقال اطالعات در
ميان مرزهاي جغرافيايي برآمدند .بنا به «پيشنهادات سياست ملي»  ،USDLAريندي هدارپر ،رئديس
دانشگاه شيكاگو در سال  ،1982دپارتمان تحصيالت مكاتبدهاي را سدازماندهدي كدرد كده پيشدگام
آموزش مكاتبه اي بود .در اقتصادي با رشد سريع ،آموزش بخش عظيمي از جامعه ،امري ضدروري
است .در سال  ،1890بسياري از اياالت قوانيني را تصويب كردند كه افراد جوان را بده حضدور در
مدرسه ملزم مي كرد .در تالش براي مبارزه با حضور پايين و نرخ باالي ريزش ،مدارس تبدديل بده
آموزش مكاتبهاي شدند تا برخي از اين مشكالت حل شود.
با آنكه دورههاي آموزشي با مؤسسات آكادميك شرو شدند اما بده زودي تبدديل بده راهدي بدراي
تربيت كارمند شدند« .از سال  1943مؤسسه نيروهاي مسلح ايداالت متحدده از دورههداي آمدوزش
مكاتبهاي براي تربيت افراد سود برد ».شركتها شرو به استراده از اين روش به عنوان راهي بدراي
آموزش و بازآموزي كارمندان ،تكميل آموزش كالسي و كاهش هزينهها كردند]20[.
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از سال  ،1928دوره هايي از طريق راديو ارائه شد .تلويزيون با ابزاري جديد بده كمدك جوينددگان
دانش آمد .اين تلريق فناوري و آموزش ،آموزش از راه دور نام گرفدت .اسدتراده گسدترده فعلدي از
كامپيوتر ،شبكه ها و اينترنت نيز ابزارهاي ديگري هستند كه نسبت به دورههاي مكاتبهاي در گذشته
حر هاي بسيار بيشتري براي گرتن دارند.

 -4نقش دولت
دولت با ايجاد زيرساختهاي اطالعاتي ملي تالشهايي را در جهت پيوستن به آمدوزش از راه دور
جهاني ) (NIIانجام داد .به بيان ساده ،گردآوري كل فناوري اطالعات نيازمند ايجاد يك زيرسداخت
اطالعاتي ديجيتال انعطا پذير ،تعاملي ،يكدست ،منسجم ،در دسترس و جهاني در ايداالت متحدده
بود كه بتواند يك ارتباط چند سويه بدون مزاحمت را براي اهددا

تجداري ،صدنعتي ،آموزشدي و

حكومتي فراهم آورد]22[.
بسياري معتقدند كه  NIIنظام آموزشي آمريكا را بهبود ميبخشد ،شغل ايجداد مديكندد ،جامعده را
آموزش ميدهد و بر «شكا

ديجيتال» پل ميزند .دولت براي تحقق اين اهدا

بايد هم به عندوان

كاربر و هم به عنوان ناظر عمل كند .بسياري از بخشهاي دولت فدرال ،مشدتريان تدأمين كننددگان
آموزش از راه دور هستند .ناسا ) ،(NASAوزارت نيدرو و وزارت دفدا همگدي بدراي آمدوزش و
پرورش نيروهاي خود از آموزش از راه دور استراده ميكنند .اين سه بخش ،شبكه ملدي آمدوزش و
پرورش ) (NRENرا تشكيل دادهاند .هد

اين شبكه كمك به توسعه و اجراي يك شبكه گسدترده

ملي براي كاربردهايي مانند كار با ابركامپيوترها و همينطور آزمودن و شرح طرز كار فنداوريهداي
پيشرفته اطالعات پيش از عرضه آنها در بازار ميباشد.
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دولت همچنين بودجه ابتكارات مختلري را در زمينه آموزش از راه دور تأمين ميكند .معرو تدرين
و شايعترين نمونه ،سيستم پخش عمومي ) (PBSاست .با آنكه ممكن است برخي معتقد نباشند كه
اين نيز يكي از منابع آموزش از راه دور است ،اما  PBSبرنامههايي را پخش ميكندد كده در درجده
اول بددا هددد

آمددوزش و در درجدده دوم بددا هددد

سددرگرمي سدداخته شدددهانددد .مأموريددت PBS

اطال رساني ،الهامبخشي و آموزش است PBS ]23[.برنامههاي آموزشي متعددي را براي كودكان و
بزرگساالن تهيه ميكند.
در سال  ،1997دولت فدرال اقدداماتي را در جهدت ايجداد نظدام آمدوزش از راه دوري كده بتواندد
حكومت ،صنعت و دانشگاهها را در برگيرد ،پايهگذاري كدرد .آمدوزش دسدتهبنددي شدده پيشدرفته
) (ADLبا هد

ايجاد پروژههاي گروهي تحقيق ،توسعه و ارزيابي نمونهها ،سرمشقها و جزئيدات

آموزش جديد تكنولوژيك آغاز به كاركرد ADL ]28[.به دنبال تسهيل ايجاد استانداردهاي مشترك؛
كاهش هزينههاي توسعه؛ حمايت از همكاريهاي گستردهاي كه پاسخگوي نيازهاي مشترك باشند؛
و ايجاد امكان دسترسي ،شرح ،دوام ،استراده مجدد ،تطبيق و تهيه نرمافزارهاي آموزشي است.
دولت همچنين بر آموزش از راه دور نظارت ميكند .كميسيون ارتباطات فدرال ) (FCCبايد بر كار
تأمين كنندگان خدمات مخابراتي نظارت كند تا مطمئن شود كه آنها استانداردها را رعايت ميكنند.
«دولت فدرال معيارهايي را تعيين كرده است كه بايد از سوي قدرتهاي محلي دنبال شود»[.]22
تصويب اخير اليحه بيطرفي اينترنت و آموزش نيز انگيزهها را براي توسعه برنامههداي آمدوزش از
راه دور باال برده و نقش دولت را در نظارت بر آموزش از راه دور شرح ميدهد .مؤسسات آموزش
عالي كه بيش از  %5دورههاي خود را به صورت دورههداي مكاتبدهاي ارائده مديدهندد تدا قبدل از
تصويب اين قانون نميتوانستند از كمكهاي مالي و وامهاي دولدت فددرال برخدوردار شدوند .بده
عالوه ايده يك سال آكادميك نيز بازتعري

شده است.
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دوازده ساعت از تعليم زمان بندي شده (درس گرتن ،امتحانات ،آمادگي براي امتحانات و ...د بدراي
برنامههايي كه از نظام ساعتي پيروي ميكنند ،اما در نظام ترمي ،ثلثدي و مانندد آن نمديگنجندد ،بده
عنوان يك هرته درسي در نظر گرفته ميشد .براساس اين قانون يك هرته درسي به عنوان دست كم
يك روز تعليم در هرته ،چه به صورت اينترنتي و چه به صورت كالسدي تعريد

شدده اسدت .در

نتيجه آن مؤسساتي كه بيشتر دورههاي خود را به صورت غيرحضوري برگزار مديكنندد ،اكندون در
برابر كمك هاي مالي فدرال به عنوان مؤسسات آموزش عالي شناخته ميشوند .هد

از اين قدانون

اصالح قانون  1965به گونهاي بود كه به آموزش عالي از طريق ابزارهاي اينترنتي يا مخدابراتي نيدز
فرصتهايي داده شود.

 -5مسائل شايع
مهمترين مسأله آمادگي معلمان و نگرش دانشآموزان است .اگر دورههداي آمدوزش از راه دور بده
خوبي طراحي و انتقال داده شوند ،دانشآموزان ميتوانند به همان اندازه دورههاي درون مدرسدهاي
سنتي ياد بگيرند ]14[.اما اگر دانش آموزان فنداوري را مريدد تلقدي نكنندد ،پدذيرش كدافي را بدراي
آموزش از راه دور نخواهند داشت ]7[.همچنين مسائلي جغرافيايي نيز وجود دارند كه بايد به آنهدا
پرداخته شود .از آنجا كه آموزش از راه دور ميتواند مرزهاي جغرافيايي را درنوردد ،اين امكان نيدز
وجود دارد كه قوانين فرهنگي ،هنجارها و نظامهاي آموزشي را نيز در هم بشكند.
مك كمبل ) (McCambellبه اين نكته اشاره ميكند كه دانشآموزاني كده در دورههداي آمدوزش از
راه دور شركت ميكنند ،بايد به دنبال جاهايي باشند كه دورههاي خلوتتري داشته باشدد ،مطمدئن
شوند كه سيستم هاي آنها به درستي تنظيم شده است و اين تعهد را بپذيرند كه دوره را به موقع بده
پايان برسانند]21[.
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ناتواني معلمان در ايجاد مهارتهاي الزم ،اتخاذ يك برخورد مثبت و ارائه تعليم و تربيت مورد نياز
مسائل مهم ديگري هستند كه ايجاد جمعيتهاي آموزش از راه دور را تحت تأثير قدرار مديدهندد.
اين جمعيتها همچنين بايد به مسائل مربوط به برنامه آموزشي فني نيز بپردازند .براي تشكيل يدك
كالس مجازي بايد براي وظاي

زير برنامهريزي كرد:

مشاوره ،طراحي برنامه درسي ،توسعه محتوايي ،نظردهي و صدور معرفينامه ،انتقال آموزش ،گزينه
سختافزاري و ارزشيابي.
در بخش هاي بعدي نويسندگان به چهار مسأله زير كه به آموزش از راه دور هم در آموزش عالي و
هم در فضاهاي تجاري مربوط ميشود ميپردازند( :الد د تغييدر برنامده آموزشدي( ،بد الگوهداي
تعاملي جديد( ،پد تغييرات در ساختار سازمانها و (دد نقشها و فعاليتهاي شركت كنندگان.

 -6آموزش از راه دور و آموزش عالي
از آنجا كه آموزش از راه دور در بسياري از مؤسسات  K12به شكلي مؤثر به كار گرفته شده است،
رشد واقعي در آموزش بزرگساالن و آموزش عالي رخ داده است .كالجهاي بيشتري با ارائه گواهي
و درجه علمي به شركت كنندگان در دورههاي آمدوزش از راه دور ،ايدن «روندد» جديدد را دنبدال
ميكنند .اوبلينگر ) (Oblingerو كيد ول ) ]27[ (Kid Wellبر اين نكته تأكيد ميكنند كه آموزش از
راه دور چهار هد

عمده را براي دولتها و دانشگاهها محقق ميسازد :افزايش دسترسدي ،كداهش

محدوديتهاي ظرفيتي ،بهرهبردن از فرصت هاي تجاري نوظهور و تسريع تغييدرات نهدادي .رشدد
آموزش از راه دور و ميزان عالقهمندي به آن قابل توجه است،اما اين پرسش همچنان برجا ميماندد
كه چگونه آموزش از راه دور بر آموزش تأثير خواهد گذاشت؟ برخي از مسائل اضطراريتر مانندد
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برنامه درسي ،تعامالت ميان دانشجو و دانشكده و گزينشها اغلب بدر ايجداد يدك نظدام آموزشدي
مناسب اولويت مييابند.

 -1-6تغيير برنامه درسي
كراوفورد به اين نكته اشاره ميكند كه نسل حاضر كودكان در يك «طوفان اطالعاتي» چند رسانهاي
گرفتار شده اند .با اين وجود ،همه دانشآموزان مجموعه مشابهي از مهارتهاي تكنولوژيدك را بده
همراه ندارند .دانش آموزان عالوه بر توانايي استراده از نرمافزارها ،بايد اطالعداتي پايدهاي در مدورد
فناوري هاي كامپيوتري داشته باشند و بدانند كه چگونه بايد با پيامهاي خطا ،حوادث كدامپيوتري و
ديگر اتراقات كوچكي كه ممكن است رخ دهد ،برخورد كنند .بنابراين دستورالعملهاي فرآيندي و
راهنماها شرط الزم براي تضمين قابليتهاي فني دانشآموزان هستند و بايد به دقت طراحي شوند.
به عالوه در بسياري از موارد اين تصور كه آموزش از راه دور باعث صرفهجويي در وقت و هزينده
مؤسسات و دانشآموزان ميشدود ،بدياسداس بده نظدر مديرسدد .چراكده در برنامدههداي سدنتي،
دانشآموزان تحت آموزش از راه دور همچنان بايد درسها را آماده كنند ،تكالي

و تمارين خود را

انجام دهند و امتحان بدهند .امتيازات آموزش از راه دور ممكن است در صرفهجويي در زمان مبادله
باشد ،اما در عوض زمان و فعاليت بيشتري براي فناوري ،ارتباطات همزمان يا نداهمزمدان و ديگدر
فعاليتهاي دورهاي صر

ميشود .در صورتي كه سيستم انتقال دوره با مجموعهاي از راهنماهدا و

دستورالعمل هاي دقيق ،استاندارد و تجهيز شود ،مشدكالت تكنولوژيدك و ارتبداطي داندشآمدوزان
كاهش مييابد .هد

اين است كه دانشآموزان به مجموعهاي از مهارتهاي فني مجهز شوند كه از

دورهاي به دوره ديگر قابل انتقال باشد و در نتيجه آن تكرار مسائل و موارد فني به حداقل برسد.
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 -2-6نقشها و رفتارهاي شركت كنندگان
روشهاي آموزش از راه دور در مقايسه با شيوههاي تدريس سنتي نيازمند ميزان غيرقابل مقايسهاي
از تالش از سوي معلمان است ]6[.زمان الزم براي مكاتبه الكترونيكي به شكل معنيداري افدزايش
يافته است ]4[ .هارتمن ) (Hartmanو ديگران [ ]17به اين نتيجه رسيدند كه پيامهاي مبادلده شدده
در زمان اضافه اي كه از سوي معلمان صر

شدده شدامل اداره كدالس (%30/3د ،محتدواي كدالس

(%53/9د و مسائل بين شخصي (%15/8د است .اين درصدها مؤيد اين مطلب هستند كه آمدوزش از
راه دور نه تنها نيازمند زمان انتقال مواد درسي فعلي است ،بلكه شامل ميزان قابل تدوجهي از زمدان
براي كمك به دانشآموزان و آمادهسازي تدريس نيز ميشود.
نايدرهوسر ) (Niederhauserو استادارت ) ]26[ (Stoddartدر مقاله خود با عنوان ديدگاه معلمدان
و استراده از نرمافزارهاي آموزشي» ،انوا مختلري از روشهاي تدريس را كه در مواجهه معلمان بدا
ورود فناوري به كالس درس به وجود ميآيد ،بررسي ميكنند .اين مقاله بر اين نكته تأكيد دارد كه:
باورهاي شخصي تأثيري مجزا بر آن چيزي كه معلمان از برنامههاي ابداعات اصالحي و
پرورش كاركنان درك ميكنند ،تصميمگيدريهداي مربدوط بده برنامده آموزشدي و روال
آموزشي مورد استراده آنها دارد.
آنها همچنين ميگويند:
تحقيقات قبلي در زمينههاي موضوعي مختل

نشان دادهاند كه معلمان تمايل دارند كده

بسته به اينكه آيا فرضيات نهرته در ماهيت برنامههاي جديد با باورهاي معرفت شناسدانه
شخصي آنها سازگار است يا خير ،روالهاي جديدي را به كار گيرند.
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اين واكنش در كنار تمايل مجريان به كسب يك بازدهي اقتصادي از سدرمايهگدذاري خدود ،بعضداً
موجب شكاياتي از فقدان يك نظدام آمدوزش و پدرورش مخصدوص بدراي آمدوزش از راه دور در
آموزش عالي شده است.

 -3-6تغيير در ساختار مدارس
بين نظام آموزش و پرورش ،تجربيات شخصي و آموزش از راه دور ارتباطي وجود دارد .زماني كده
يك معلم از استراده از فناوري اكراه دارد يا به آن بدبين است ،نظام آموزش و پرورش دچار خدشه
مي شود .شيوه ورود كامپيوتر به محل آموزش يكدي ديگدر از عوامدل توسدعه شخصدي آمدوزش و
پرورش تكنولوژيك است .نايدر هوسر و استادارت ميگويند:
سياست گذاران هنوز تمايل دارند به گونه اي رفتار كنند كده انگدار تغييدر آموزشدي يدك
فرآيند جهتدار نيست .آنها فرض را بر اين ميگذارند كه معلمان برنامههاي آموزشدي و
شيوههاي تعليمي از باال تعيين شده را ميپذيرند و اجرا ميكنند .تحقيقات وسيعي كه در
اين زمينه انجام شده است نشان مديدهدد كده بسدياري از ابدداعات آموزشدي شكسدت
ميخورند ،چون بر باورها و اعمال معلمان تأثيري ناچيز دارند]26[ .
براي معلمان اين به آن معنا است كه با آنكه حكومتها براي استراده از كالسهاي غيرحضدوري و
كامپيوتر در كالسها فشار ميآورند ،از اين امر غافل مي شوند كه بايد از كساني كه قرار است ايدن
تغييرات را اجرا كنند انتظار مشاركت داشته باشند .عالوه بر زمداني كده صدر

ارتباطدات اضدافي

مي شود ،اعضاي كادر آموزشي ممكن است با موانع ديگري مانند زمان الزم براي آموختن فنداوري،
سرخوردگي در اثر فناوري معيوب ،زمان مورد نياز براي آمادهسازي ملزومدات آمدوزش از راه دور،
زمان كمتر براي تحقيقات و هزينه هاي مالي اضافي براي كار با فنداوري در خانده و در محدل كدار
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[ ]33روبرو شوند .بنابراين ساختار ،حمايت و پشتيباني بايد با ارائه مناسب دورههاي كيري آموزش
از راه دور منطبق باشند .براي مثال ،بسياري از مسائل فني ممكن است از طريدق اسدتاندارد سدازي
شيوه هاي انتقال حل شوند .اين استاندارد سازي ،زمان و زحمت صر

شده از سوي پرسدنل فندي

در پشتيباني سيستم را نيز كاهش ميدهد .در نتيجه آموزش كادر آموزشي ،كاركنان و دانشآمدوزان
متمركزتر ميشود و از اين رو كاهش هزينه بيشتري صورت ميگيرد.
مسائل فني تنها بخشي از مشكالت هستند .برنامههاي آمدوزش از راه دور از نظدر انددازه و ميدزان
پيشرفتگي با يكديگر متراوت هستند .برنامههاي  MBAميتوانند از  10تا  500دانشآموز را در هر
كالس جاي دهند ]33[.ساعت كار معلمان ،ترفيع و سنوات خدمت آنان دارد براي مددارس دخيدل
در آموزش از راه دور تبديل به مسأله ميشود .گزارش  AACSBبا عنوان «مسائل كيري در آموزش
از راه دور براي آموزش مديريت»  17پيشنهاد را به عنوان نتيجه تالش در جهت كمك بده مددارس
براي توسعه برنامههاي آموزش از راه دور و ارزيابي دقيق اين برنامهها مطرح ميكند .يكدي از ايدن
پيشنهادات اين است كه منابع كادر آموزشي براي آموزش از راه دور به طور منظم تحت نظر باشند
و استخدام كادر آموزشي و پاداش و ارتقاء آنها وابسته به وظاي

يا مسئوليتهايي باشد كه اعضاي

كادر آموزشي در اين برنامهها به عهده ميگيرند]5[ .

 -4-6الگوهاي جديد تعامل
رومان ) (Rumanو ژيلت ) ]30[ (Gilletteبه اين نكته اشاره ميكنند كه منطق استراده از يك شبكه
جهاني براي ارائه مواد آموزشي و همينطور ارتقاء تعامل كالسي بر پايه ظرفيت بالقوه اين فنداوري
براي ارائه دسترسي  24ساعته به اطالعات از هر كامپيوتر متصل به اينترنت اسدتوار اسدت .بدا ايدن
حال فناوري و در دسترس بودن مواد درسي شروط الزم براي برنامههاي آموزش از راه دور هستند.
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با آنكه ابزار انتقال همواره در دسترس است ،اما دسترسي به معلمان معموالً محدود است .عالوه بر
اين تحقيقات نشان دادهاند كه آموزندگان از راه دور نياز به حمايتي فراتدر از سدطوح فندي معمدول
دارند .براي مثال گامي و ديگران [ ]15معتقدندد كده فقددان «عنصدر انسداني» در مراحدل حمدايتي
از درس و حتي ترك تحصيل كامل شود.

ميتواند باعث گذراندن با تأخير دورهها ،انصرا

حمايت انساني ميتواند مستقيماً از سوي كسي انجام شود كه مسئوليت تدريس درس را بدر عهدده
دارد و بنابراين از طريق ابزارهاي مخابراتي را به انوا جديدي از تعامالت ميدان كدادر آموزشدي و
دانشآموز ايجاد ميكند .با آنكه تعامالت مناسب ميان كادر آموزشي با دانشآموز به عنوان يكدي از
عوامل اصلي موفقيت بسياري از دورههاي آموزش از راه دور شناخته ميشود اما اهميت تعدامالت
دانشآموزان با يكديگر گاهي ناديده گرفته ميشود .دورههدايي كده شدامل درجدات بدااليي از كدار
گروهي شده و تعامل مؤثر ميان همساالن را تشويق ميكنند ،مستلزم تمهيدات خاصي براي تسدهيل
اين تعامالت هستند .دورههاي  MBAنمونههاي بارز اين گروه هستند]25[.
ممكن است تعامالت دانشآموزان با يكديگر براي دورههايي كه در آنها ارزيابي عملكرد بيشدتر بدر
پايه كار مستقل شخصي انجام ميگيرد از اهميت كمتري برخوردار باشد.

 -5-6توسعههاي امروز و چالشهاي فردا
روشهاي مختلري براي تحقق موفقيتآميز آموزش از راه دور وجدود دارد .در مؤسسدات آمدوزش
عالي ،مديران اغلب از سيستمهايي استراده ميكنند كه با سيستمهاي دانشدجويان و كدادر آموزشدي
متراوت است .بنابراين بسياري از دانشگاهها وارد كردن فناوري مناسب بده طدور يكسدان در همده
بخشها را مشكل مييابند.
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در گزينش برنامههاي كاربردي آموزش از راه دور تعداملي ) ،(IDLمدديران ارتباطدات و
اطالعات بايد عواملي را در نظر بگيرند كده برخدي از آنهدا خداص محديط ارتباطدات و
اطالعات دانشگاه هستند]22[.
عواملي مانند موقعيت مكاني فيزيكي ،اندازه و تخصصي كردن از عوامل مهدم در ايجداد
يك سيستم دادههاي مناسب براي آموزش از راه دور است.
دانشگاهها عالوه بر مرتبط ساختن دفاتر مديران به يكديگر بايد به دانشجويان چه در داخل و چده
خارج از فضاي دانشگاه و همينطور به كادر آموزشي خدماتي مانند تسهيالت پژوهشي و كتابخانه
ارائه دهند .بخشهاي آموزش از راه دور درون دانشگاهها بايد فضاهاي آموزشي گروهدي و امكدان
ورود به پايگاههاي دادهها يا كتابخانهها و فضاهاي مجازي را فراهم سازند.
دانشگاهها نيز بسياري از گزينههاي مشابه سيستمهاي تجاري را براي ايجداد محديطهداي آموزشدي
اينترنت محور دارا هستند .اما راه حل اينترنتي نيز اگر به شكل مناسبي سازماندهي نشود ميتواند به
اندازه هر ابزار ارتباطي ديگر ناامن باشد .به عنوان مثال دانشجويان براي ديدن نمدرات خدود بايدد
شناسه كاربري و رمز ورود خود را وارد كنند .پيامهايي كه از طريدق اينترندت فرسدتاده مديشدوند
ممكن است در راه متوق

شوند .متخلران اينترنتي ممكن است شناسههاي كاربري و رمزهاي عبور

را سرقت كرده و حتي هويت كاربران را جعل كنند .بندابراين همده رسدانههداي ارتبداطي از جملده
اينترنت بايد همواره به ابزارهاي محافظ امنيتي مجهز شوند تا انتقال اطالعات حسداس بده درسدتي
صورت گيرد.
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 -7آموزش از راه دور شركتها
شركتها احتماالً تبديل به بزرگترين سرمايهگذاران و مشتريان آمدوزش از راه دور خواهندد شدد.
بسياري از شركتهاي آمريكايي در مواجهه با سطوح روزافزون رقابت جهاني نيازي جدي و فوري
به تأمين سريع و مداوم پيشرفتهاي آموزشي در كاركندان ،شدركا و تدأمينكننددگان خدود دارندد.
آموزش از راه دور ابزاري قابل قبول را براي ارتقاء مهدارتهداي كاركندان ،ايجداد ارتبداط بهتدر بدا
مشتريان و توسعه سريع كاالها و خدمات ارائه ميدهد.
شيوه آموزشي مورد نياز در برنامههاي آموزش از راه دور شركتي با نو آكادميك آن متراوت است.
« آموزش سنتي بر افراد تمركز دارد و مأموريت ثانويه آن دستيابي به نتايج سودمند است .تجارت بر
بهره وري تمركز دارد و نيم نگاهي نيز به آموزش افراد به عنوان ابدزاري بدراي رسديدن بده اهددا
سودمحورانه شركت دارد»[.]18
به همين دليل شيوه آموزش نه تنها شامل هنر تدريس مي شود بلكه در برگيرنده تركيبي از طراحدي
راهبردي ،مديريت پروژه و مديريت تغيير نيز ميباشد.

 -1-7تغيير برنامه آموزشي
مالكان و مديران تجارتهاي كوچك كه در مسائل مربوط به بقاي روزمره خود غر از نظدر زمدان
در مضيقه هستند ،بيشتر به آن دسته از برنامههاي آموزشي عالقه نشان ميدهند كه بالفاصدله قابدل
استراده باشند و بر عملكرد و بهرهوري تكيه كنند]12[.
با اين حال اين مدديران ممكدن اسدت مشدكالتي در ارتباطدات و همكداريهداي اينترنتدي داشدته
باشند ]19[.در هر حال برخي از مطالعات (براي مثال []10د به اين نتيجه رسيدهاند كده آمدوزش از
راه دور اين پتانسيل را دارد كه براي تجارتهاي كوچك قابل استراده باشد .با تجربه نابرابر رؤساي
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تجارتهاي كوچك در شيوه هاي آموزشي كامپيوترمحور ،تركيبدي از مدواد آموزشدي (بدراي مثدال
جزوات ،لوحهاي فشرده و منابع اينترنتيد و شيوههاي آموزشي مورد نياز خواهد بود و اين تركيدب
بايد طوري به دقت طرحي شود كه بتواند سطوح مهارتي كارآموزان را متعادل كند.
آموزش از راه دور در محيط كار عموم ًا زماني كه به عندوان تنهدا شديوه آموزشدي بده كدار مديرود
كماثرتر جلوه ميكند 31[ .و  ]34به نظر مي رسد كه يك طراحي موفق برنامه آموزشي بايدد شدامل
تركيبي از شيوههاي آموزشي با درجه بااليي از حمايتهاي خاص باشد .براي مثدال برنامده فراندت
الين ) (Front Lineكه از سوي هاميلتون جونز [ ]16تعري

شد ،از طريدق آمدوزش از راه دور بده

كارگران كوكاكوال و شوئيپز ) (Schweppesديپلم ميدهد .مواد درسي حساب شده براي كارآموزان
منررد و روابط ميان «معلمان مشاور» با آنان باعث موفقيت اين برنامه شدده اسدت .معلمدان مشداور
مستقيماً با ناظران كارآموزان كار ميكنند و به آنان حمايتهاي منطقي ارائه ميكنند و معلومات آنان
را با نظام مدديريت كمپداني انطبدا مدي دهندد .مددرك اخدذ شدده بخشدي از قدرارداد اسدتخدامي
دانش آموزان است .در نتيجه برنامه آموزشي ديگر تنها شامل تعامالت يك سويه يا دو سدويه ميدان
كارآموز و معلم نيست بلكه تبديل به شبكهاي از حمايت كارآموزان و كمك به آندان بدراي تكميدل
همراه با موفقيت دوره شده است.

 -2-7نقش و برخوردهاي شركت كنندگان
در مجموعه هاي آكادميك روش تدريس بر برخورد معلمان با فناوري و آموزش تمركدز دارد .ايدن
برخورد بر نو رويكرد معلمان به دروسي كه تدريس ميكنند تأثير ميگذارد .معلمان در دورههداي
تجاري از سويي ديگر متوجه لزوم دستيابي به نتايج هستند چرا كه بيشتر دانشآموزان آنها با اهدا
ذهني خاصي به اين كالسها روي آوردهاند .كاركنان تصميمميگيرند كه در دورههداي آمدوزش از
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راه دور شركت كنند ،چون نياز به حل مشكالت شغلي ،گسترش قابليدتهدا و ترفيدع يدا تعدوي
موقعيت شغلي خود را احساس ميكنند]29[.
قطعاً مديريت نقش مهمي را در اجراي موفق برنامههاي آموزش از راه دور بازي ميكند .ضدروري
است كه كاركنان طرح استراتژيك كمپاني را به طور كامل درك كنند و با آن همراه شوند .چدرا كده
اين طرحها ميتوانند بر روش تدريس اين برنامهها تأثير بگذارند .مينولي ) (Minoliمعتقد است كه
گرتگوي ميان مديران و كاركنان دو هد

مهم را محقق ميسازد1(« .د توانايي ايجاد بازخورد ميدان

كاركنان درباره تغييرات طراحي شده ،و (2د ايجاد اترا نظر در ميان كاركندان بدراي تضدمين اينكده
استراتژيها اجرا ميشوند و به دليل فقدان درك و حمايت كاركنان ناكام نميمانند]22[».

 -3-7تغيير ساختار سازمانها
برژ )« 10 (Bergeعامل بازدارنده» آموزش از راه دور را به عنوان كداركرد پدنج مرحلدهاي آمدادگي
فناوري در محيط شركت ها مورد مطالعه قرار داده است .ايدن مطالعده نشدان مديدهدد كده «تغييدر
سازماني» ظاهراً مهمترين مانع در هر پنج مرحله آمادگي شركتها است .اين پنج مرحله عبارتند از:
ال  -كمپاني موجود اقدامي در جهت استراده از آموزش از راه دور انجام نداده است( .مرحله پيش
از آموزش از راه دورد ،ب -اقدامات پراكندهاي در اين رابطه اتردا افتداده اسدت (مرحلده 1د ،ج-
قابليتهاي فني سازمان براي آموزش از راه دور آماده است (مرحله 2د ،د -سياست و برنامهريدزي
آموزش از راه دور آغاز به كار كرده است (مرحله 3د ،و ه -آموزش از راه دور نهدادي شدده اسدت
(مرحله 4د[]1
كالرك ) (Clarkeو هرمنز ) ]8[ (Hermensمعتقدند كه پيشرفت در فناوري و محيطهداي ناپايددار
بازار سه فرصت جديد در رابطه با آموزش از راه دور را فراروي تجدارتهدا قدرار داده اسدت .اول
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اينكه دانشگاهها ،شركتهاي فناوري و شركتهاي آموزش اينترنتي از نظر استراتژيك در گسدترش
قابليتهاي آموزشي در جهان شريك هستند .دوم اينكه كمپانيهاي آموزش اينترنتي كه بسدياري از
آنها بسيار كوچك هستند ،شيوههاي تازه اي از انتقدال الكترونيدك را ارائده مديدهندد .سدوم اينكده
كمپانيهاي بزرگ شرو به ايجاد «دانشگاههاي شركتي» مخصوص به خود با سيسدتمهداي انتقدالي
خاص خود كردهاند .هر يك از اين شيوههاي انتقالي و گزينههاي آموزشي ميتوانند تغييراتي را در
ساختار سازماني ايجاد كنند .براي مثال كمپاني هايي كه در مرحله پيش از آمدوزش از راه دور قدرار
دارند (در طبقهبندي برژد ممكن است براي اتخاذ گزينه «دانشگاههاي شركتي» مجبور باشند برخدي
فرآيندهاي عمده مانند بازسازي و ايجاد فناوري را از سر بگذرانند در حالي كده كمپدانيهدايي كده
برنامهريزي و سياستهاي آنها آغاز شده (مرحله  3در طبقهبنددي بدرژد احتمداالً زيرسداختهداي
فناوري پيشرفتهتري دارند.
برژ و اسميت ) ]2[ (Smithسه عنصر مهم را در روش آموزش در موقعيتهاي آمدوزش از راه دور
شركتي شناسايي كرده اند :شرايط ،مجراها و بافت .شرايط و مجراها مهم هستند اما به نظر ميرسدد
كه «بافت» مهمترين عامل باشد .برژ و اسميت «بافت» را به عنوان مديريت تغييري ميشناسند كه به
شرايط الزم و پيوندها با نظريهاي ميپردازد كه الگوهاي رفتاري را پيشبيني ميكندد .در حدالي كده
شيوه آموزش در آموزش عالي بر تعليم تمركز دارد و سرمشدقهدايي را بدراي آن تعيدين مديكندد،
مديريت تغيير بر عوامل انساني در اجراي آموزش از راه دور بر تجارت تمركز دارد .برژ و اسدميت
به چهار دليل اشاره مي كنند كه مانع از آموزش از راه دور ميشدوند :فقددان راحتدي در آمدوزش و
يادگيري ،فقدان اعتماد ميان نقشهاي مختل

با تخصصهاي متراوت ،فقدان مهارتهاي مربوط به

فناوري و فقدان منابع و طراحي ضعي .
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 -4-7الگوهاي جديد تعامل
برخي از سازمانها در حين ايجاد محيطهاي آموزش از راه دور عناصر جديدي را معرفي ميكنندد.
براي مثال اسپرينت ) (Sprintدر تالش براي كمدك بده كارمنددان در جهدت انطبدا بدا «كدالس»،
محيطي را ايجاد كرد كه به شركتكنندگان اين احساس را القا ميكرد كده بده جداي آنكده تنهدا در
اتاقك خود در برابر نمايشگر كامپيوتر نشسته باشند ،واقعاً در كالس درس حضور دارند.
صنعت عموماً از ابزارهاي همكاري و تعامل كه ميتوانندد شدامل گرتگوهداي تخصصدي اينترنتدي،
فعاليتهاي مشاورهاي اينترنتي ،ميزگردهاي مجازي ،كارگاهها ،گروههاي مطالعداتي و نشسدتهداي
اينترنتي باشد ،حمايت ميكند ]13[ .بسياري از اين فعاليتها شبيهسازي تعامالت رودررو از طريق
فناوري هستند .همه اين ابزارها نيازمند برنامهريزي دقيق هستند .به كارگيري بديهدد

يدا عرضده

بيموقع آنها از طريق فروشندگان متعدد فناوري ميتواند منجر به ارائه بيش از حد الزامات يادگيري
به شكل فناوريهاي مختل

شده و آموزش از راه دور را براي آموزندگان كه در سوي ديگر «مدرز

ديجيتالي» قرار دارند به كاري شا تبديل كند.

 -5-7توسعه و چالشهاي حاضر
با آنكه آموزش از راه دور در جاهايي موفق بوده است اما شكستهايي هم در كارنامده خدود دارد.
بسياري از شكستها ميتوانند به اين واقعيت نسبت داده شوند كه مديران اغلب زمان كدافي بدراي
ايجاد سيستم هايي كه پاسخگوي نيازهاي كاربران آنها باشند ،صدر

نمديكنندد .راههداي مختلردي

وجود دارد كه از طريق آن تجارتها آمدوزش از راه دور را ادغدام مديكنندد :آمدوزش و پدژوهش
گروهي درون شركتي ،آموزش دانشگاهي از راه دور و به كارگيري كار از راه دور.
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آموزش و پژوهش گروهي درون شركتي ،شركتها را قدادر مديسدازد كده در زمدان سداخت يدك
محصول جديد همه بخش ها را وارد كار كنند .اين نو آمدوزش از راه دور نيازمندد ندرمافزارهداي
شبكهاي و قابليتهاي سمعي بصري است .شركتها همچنين به عنوان راهي براي تجهيز كاركندان
خود با جايگزينهاي آموزشي ،شامل برنامههاي آموزشي كه در ساعات بعد از كار ارائه ميشدود و
همينطور ادامه تحصيل ،كمكهاي مالي زيادي به دانشگاهها ميكنند]22[.
با آنكه بيشك فناوري به راحتي براي برگزاري دورههاي آموزش از راه دور در دسترس است ،امدا
هنوز در حوزه تجارت مشكالتي در سر راه اجرا ،ارتقاء و نظارت مداوم بر آن وجود دارد كه بايدد
حل شود .دانستن اينكه كدام فناوري خاص براي متقاضيان آموزش از دور قابدل دسترسدي اسدت،
امري است اساسي .چالشهاي ديگر در محيطهاي شركتي شامل برخوردهاي معلمدان ،مقاومدت از
سوي كاركنان ،هزينههاي سرمايهاي باال و سيستمها مناسب نظارت و اجرا است.

 -8نتيجهگيري
آموزش از راه دور به طرز غيرقابل انكاري راههايي را كه مردم از طريق آن آموزش داده مديشدوند،
تغيير داده است .اين پديده در آينده راههاي اداره تجارتها و پس از آن فضاي بازار جهاني را تغيير
خواهد داد .تا زماني كه دانشگاهها ،شركتها و دولتها به سرعت در حال پذيرفتن اين ابزار بدراي
آموزش هستند ،بسياري مسائل باقي مي مانند .در ايدن نوشدتار سدعي شدده برخدي از ايدن مسدائل
شناسايي شوند .ضروري است كه روشهاي آموزشي همراه با تغييرات فناوري تحول يابند.
اما بزرگترين نگراني اين است كه چگونه آموزش از راه دور و فناوري در درازمدت نظام آموزشي
را تغيير خواهند داد؟ چنان كه راجر كراوفورد با چنين صراحتي ميگويد:
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نسلي از كودكان ظهور كردهاند كه از هماكنون در ميان «طوفان اطالعاتي» گرفتار آمدهاند.
درك آنها و انتظارات آنها از جهان متأثر از تجربيات چند رسانه و فنداوري اطالعدات و
ارتباط است و اين با درك و انتظارات نسل قبل كه دست پرورده فناوريهاي تك بعدي
بودند ،متراوت است .آمدوزش دادن ايدن كودكدان بدا اسدتراده از الگوهداي آموزشدي و
پرورشي پا گرفته در مراهيم درك و دانش تك بعدي و محدود بده آنهدا در موفقيدت در
حوزه فناوري جهاني كه در آن رويكردهاي چند رشتهاي و كلگرا اولويت دارند ،كمكي
نميكند.
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