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مقدمه
در دهه های اخیر، رویکردهای سنتی یادگیری و تدریس با 

ظهور فناوری های نوین مانند چندرسانه ای ها، فرارسانه ای ها 
و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده  است. 

چكيده
اهداف: با ورود فناوری های جدید ارتباطی، فرایند یاددهی یادگیری از معلم محوری به یادگیرنده محوری با تأکید بر 
مرکزیت یادگیرنده در حرکت بوده و تبیین کننده استقالل در تعیین روش های تدریس و شیوه ارزیابی می باشد. بر این 
اساس استقالل یادگیرنده یکی از مفاهیم بنیادی در نظام آموزش از راه دور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نظریه 
استقالل در نظام آموزش از راه دور با هدف توجه به تفاوت های فردی و فراهم کردن فرصت های متنوع آموزشی در 

جهت ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی یادگیری می باشد.
روش  ها: این مقاله از نوع مروری و کتابخانه ای است. در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای 
 Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science جستجوگر و در پایگاه داده های معتبر ازجمله
Direct, Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقاالت علمی منتشر شده استفاده شده است.. بازه زمانی 

منابع فارسی از سال 1380 تا سال 1394 و بازه زمانی منابع انگلیسی از سال 1981 تا سال 2013 می باشد.
نتایج: بنابر یافته های پژوهش، آموزش از راه دور روشی است که مبتنی بر اصل خودآموزی می باشد و در آن تهیه مواد 
آموزشی خودآموز از اهمیت باالیی برخوردار هستند. آزادی اندیشه، تفکر خالقانه، مسئولیت پذیری و خود آفرینی از 
ویژگی هایی می باشند که آموزش از راه دور در پی تحقق آن ها بوده و سعی در برآوردن نیازهای یادگیرندگان عصر 
فناوری اطالعات و ارتباطات دارد. آموزش از راه دور برای تبدیل شدن به یک نظام آموزشی نوین، الزم است دارای 
پایه های نظری و نظریه پردازی باشد. به همین دلیل کسانی به ارائه نظریه هایی در باب آموزش از راه دور مبادرت کرده اند 
که موجب قوام و قدرت این نظام آموزشی جدید شده است. از جمله این نظریه ها، نظریه استقالل یادگیرنده است که 

نظریه پرداز این حوزه، چارلز ویدمیر می باشد.
نتیجه گیری: آموزش از راه دور و نظریه های آن توانسته اند تحولی نوین در فرایند یاددهی یادگیری ایجاد نمایند که به 
موجب آن شاهد یادگیری مؤثرتر، عمیق تر و پایدارتر یادگیرندگان باشیم چراکه اساس آموزش از راه دور بر استقالل 
یادگیرنده استوار می باشد. مسئولیت پذیری، استقالل عمل، خود جست و جوگری و خود اکتشافی، از ویژگی های بارز 
یادگیرنده در این نظام است که هرگز در نظام آموزش سنتی، شاهد این ویژگی ها نبودیم. امید است با بهره گیری بیشتر 

از این نظام آموزشی موجبات ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی یادگیری را فراهم نماییم.
کلمات کلیدی: آموزش از راه دور، فرایند یاددهی- یادگیری مستقل، نظریه استقالل یادگیرنده



متین قاسمی سامنی و همکاران 55آموزش از راه دور بستری برای کاربست نظریه استقالل یادگیرنده

با ورود فناوری های کمکی به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات 
(Information & Communication Technology) در نظام 

آموزشی در کلیه دوره ها و سطوح تحصیلی، شاهد تحوالت 
چشمگیری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده ایم 
)1(. فناوری اطالعات و ارتباطات مجموعه ای از سخت افزار، 
نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره برداری از اطالعات را 
امکان پذیر می سازد. از نتایج ورود این فناوری به نظام آموزشی، 
مفهوم آموزش از راه دور (Distance learning) است )2(. 
این نظام آموزشی در مسیر تکامل خود، ابتدا به معنی مطالعه 
مکاتبه ای، مطالعه مستقل ، مطالعه بیرونی، یادگیری و تدریس 
از راه دور بود اما بعدها در قالب آموزش الکترونیکی، آموزش 
توزیعی، یادگیری مجازی، یادگیری رایانه ای، یادگیری اینترنتی، 
آموزش شبکه ای و آموزش مبتنی بر وب نمایان گشت )3(. 
آموزش از راه دور روشی است که مبتنی بر اصل خودآموزی 
بوده و در آن تهیه مواد آموزشی خودآموز از اهمیت باالیی 
برخوردار است. آموزش از راه دور در پی کسب استقالل و آزاد 
اندیشی و خود رأیی یادگیرنده است و حتی تکثر گرایی زبانی، 
علمی و فرهنگی را ترویج کرده و معتقد به پارادایم جهانی شدن 
می باشد )4(. آزادی اندیشه، تفکر خالقانه، مسئولیت پذیری و 
خود آفرینی از ویژگی های می باشند که آموزش از راه دور در 
پی تحقق آن ها بوده و سعی در برآوردن نیازهای یادگیرندگان 
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات دارد )5(. آموزش از راه 
دور بدون تردید توانسته است بسیاری از مسائل و مشکالت 
آموزش های حضوری سنتی دانشگاهی را به نحو مطلوب حل 
نماید.از عمده ترین این مسائل، ظرفیت محدود جذب دانشجو 
در نظام دانشگاهی حضوری، انعطاف ناپذیری در اختصاص 
اوقات آموزش و یادگیری و مخارج باالی ارائه آموزش های 
حضوری بوده است. توانایی حل مشکالتی با چنین ابعاد گسترده 
و عمیق در آموزش عالی تنها با رویکری نوآورانه و آینده نگر 
فراهم آمده است و بدون چنین رویکردی به یقین آموزش عالی 
کشور ما با مسائل و معضالت غیر قابل پیش بینی مواجه خواهد 

شد )6(. آموزش از راه دور نوعی آموزش باز و غیر رسمی است 
که دارای قانون و قواعد خاص خود بوده، از اصولی پیروی 
می نماید. بر خالف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه دور 
نوعی بی انضباطی و هرج و مرج طلبی را رواج می دهد، درواقع 
آموزش از راه دور نوعی رویکرد فلسفی- تربیتی را ترویج 
می کند که معتقد به ایجاد تفکر انتقادی، استثمارزدایی، قبول 
تکثرگرایی علمی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و فکری است )7( 
آموزش از راه دور برای تبدیل شدن به یک نظام آموزشی نوین، 
باید دارای پایه های نظری و نظریه پردازی باشد. به همین دلیل 
کسانی به ارائه نظریه هایی در باب آموزش از راه دور مبادرت 
کرده اند که موجب قوام و قدرت این نظام آموزشی جدید شده 
است. از جمله این نظریه ها، نظریه استقالل یادگیرنده است که 
 (Charles Wedemeyer) نظریه پرداز این حوزه، چارلز ویدمیر
می باشد. استقالل یادگیرنده یکی از مفاهیم بنیادی در نظام 
آموزش از راه دور است. یادگیرنده از دور مستقل است و با 
تجربات و ادراکات خودنظارتی و هدایتی، متون خودآموز را 
تحلیل و دنیای اطالعاتی را که در آن زندگی می کند می سازد. 
وی مدل های ذهنی خود را خلق می کند و بر حسب پیشینه 
دانشی و تجربیات متفاوت، برداشت متفاوت و منحصر بفردی 
نسبت به دیگر یادگیرنده ها دارد. مهم ترین مسأله به این مربوط 
است که استقالل یادگیرنده در محیطی آزاد و غیر رسمی 
است و به همین دلیل جذابیت خاص خود را دارد. زمانیکه 
این مطلب را در محیط های رسمی بکار می بریم، بدین معنی 
است که از آموزش معلم محور به سمت یادگیرنده محور 
رفته ایم. یکی از مشکالت استقالل یادگیرنده، کمبود رشد و 
پیشرفت مفاهیم است )8(. پژوهشگران بسیاری به پژوهش 
در زمینه نظام آموزش از راه دور پرداخته اند. سرکارآرانی در 
مقاله ای با عنوان یادگیری مبتنی بر شبکه و نوآوری در آموزش 
از راه دور به تبیین فرایند آموزش و یادگیری با استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته است و تأثیر فناوری های 
اطالعات و ارتباطات در گسترش دوره های آموزش از راه دور 
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را بررسی کرده است. سپس نقش و فرایند آموزش و یادگیری 
از راه دور را با توجه به تغییرات فناوری و دگرگونی های بازار 
آموزش عالی مورد مطالعه قرار می دهد )9(. برخی از مهم ترین 
روش های آموزش از راه دور از طریق شبکه را معرفی کرده 
و تحوالتی که روش های جدید با بهره گیری از فناوری های 
نوین در آموزش بزرگساالن و برنامه های پرورش حرفه ای 
آنها ایجاد می کند، به بحث می گذارد. ملک افضلی در مقاله 
خود با عنوان تاریخچه آموزش از راه دور در جهان به بررسی 
تاریخچه پیدایش این نظام آموزشی پرداخته و به تعیین نقش 
رسانه ها و فناوری اطالعات و ارتباطات در شکل گیری این 
نظام پرداخته است )10(. استادزاده در مقاله ای با عنوان دانشگاه 
باز و آموزش از راه دور، ابتدا به تعریف برخی مفاهیم از قبیل 
آموزش از راه دور، آموزش مکاتبه ای و دانشگاه باز اقدام 
کرده است و تاریخچه این نظام را مطرح کرده و سپس به نقش 
آموزش از راه دور در توسعه کشورها پرداخته شده است و در 
پایان نیز به ارائه استراتژی های مختلف جهانی برای گسترش 
آموزش از راه دور و معرفی برخی انجمن های مختلف و مهم 
بین المللی آموزش از راه دور پرداخته است )11(. در رابطه با 
نظریه استقالل در آموزش از راه دور نیز پژوهش هایی صورت 
گرفته است. حبیبی، علی آبادی و گوهری مقدم در پژوهشی 
با عنوان نظریه استقالل یادگیرنده در آموزش از راه دور، به 
بررسی نظریه استقالل یادگیرنده در آموزش دور می پردازد بدین 
صورت که مراحل سیر و تحول در نسل های آموزش از راه دور 
را مطرح کرده، نظریه های آموزش از را دور را بررسی می کند 
و به بیان مزایا و معایب آموزش از راه دور می پردازد )12(. 
نجفی نیز در مقاله  خود با عنوان مبانی پداگوژیکی آموزش از 
راه دور و نظریه های، به ارائه مبانی پداگوژیکی و نظریه های 

آموزش از راه دور پرداخته  است )13(.

روش کار
این مقاله از نوع مروری تشریحی و کتابخانه ای است. در تدوین آن 

از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر و در 
 Magiran, Noormags, Scientific پایگاه داده های معتبر ازجمله
 Information Database, Science Direct, Google Scholar

و مطالعات کتابخانه ای در کتب، مقاالت علمی و پایان نامه های 
منتشر شده با کلیدواژه های فارسی: یادگیری مجازی، یادگیری 
راه  از  آموزش  نظریه های  دور،  راه  از  آموزش  الکترونیکی، 
دور، نظریه استقالل یادگیرنده ویدمیر و کلیدواژه های التین: 
 E- learning, Distance Education, Theory of distance

 education, Independent learning-teaching process,

ست  ه ا شد Independence learner theory استفاده 

که در طی این فرایند 30 منبع مرتبط با موضوع در بازه زمانی 
2013-1981 و 1394- 1380 انجام پذیرفته بوند یافت شد و 

از این تعداد منابع، 20 مورد، مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها
آموزش از راه دور چیست؟

برای آموزش از راه دور تعاریف متعددی ارائه شده است که در 
ادامه به چند مورد از آن تعاریف اشاره خواهیم کرد. آموزش از 
راه دور یک فعالیت برنامه ریزی شده و نظام مند جهت انتخاب، 
آماده سازی محتوای آموزشی، ارائه محتوای آموزشی، هدایت و 
راهنمایی یادگیرندگان توسط یاددهنده با استفاده از ابزارهای 
ارتباط  جمعی در یک محیط ارتباط  محور است. آموزش از راه 
دور نوعی فرایند فناوری ارتباطات از راه دور است که تجربه 
تدریس و یادگیری را به صورت همزمان و ناهمزمان امکان پذیر 
می سازد )3(. آموزش از راه دور روشی است برای توصیف 
انواع ترتیبات آموزشی که در آن ها یاددهنده و یادگیرنده به 
لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر جدا هستند در حالی که ارتباط 

میان آن ها از طریق رسانه ها برقرار می شود )14(.

فرایند یاددهی- یادگیری مستقل
اساس آموزش از راه دور بر استقالل یاگیرنده استوار است. 
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فرایند یادگیری یاددهی مستقل، سیستم آموزشی است که در 
آن هریک از یادگیرندگان مستقل هستند و به وسیله زمان و 
مکان از معلمشان جدا می شوند. بنابران ارتباط میان آن ها از 
طریق نوشتن و یا هر رسانه دیگری انجام می شود )14(. فرایند 
یاددهی یادگیری مستقل از سه زیرسیستم تشکیل شده است: 
یادگیرنده (Learner)، یادهنده (Instructor) و روش ارتباطی 
سیستم  فهم  و  درک   .)15(  (Communication method)

 (Independent یادگیرنده، نیاز به درک مفهوم یادگیرنده مستقل
(learner دارد. یادگیرنده مستقل کسی است که می تواند به 

تنهایی و بدون نیاز به دخالت فرد دیگری با موضوع درسی 
مواجه شود. استقالل یادگیرنده در محیطی آزاد و غیر رسمی 
است و به همین دلیل جدابیت خاص خود را دارد. زمانی که 
این مطلب را در محیط های رسمی بکار می بریم بدین معنی 
است که آموزش از معلم محوری به سمت یادگیرنده محوری 
می رود. یادگیرنده مستقل با تجربیات و ادراکات خود نظارتی 
و خود هدایتی، متون خودآموز را تحلیل و دنیای اطالعاتی که 
در آن زندگی می کند را می سازد. وی مدل های ذهنی خود را 
خلق می کند و بر حسب پیشینه دانشی و تجربیات متفاوت، 
برداشت متفاوت و منحصر بفردی از حقایق نسبت به دیگر 
یادگیرنده ها دارد. او دریافت کننده، برهم زننده و سازنده دانش، 
اطالعات و حقایق است )2(. ذهن یادگیرنده مانند یک صافی 
است که اطالعات دریافتی را از خود عبور داده و به واقعیتی 
منحصر بفرد دست می یابد )8(. یادگیرنده مستقل دارای صفاتی 
به شرح زیر می باشد: از پیش برنامه ریزی می کند. برنامه و هدف 
از پیش تعیین شده دارد، او معموال یک نقشه می کشد، مدت 
طوالنی آن را اصالح می کند و تا زمانی که به نتیجه نرسد آن 
را رها نمی کند، از زمان خود حداکثر استفاده را می نماید، از 
خواندن، گوش دادن، بحث کردن و نوشتن لذت می برد، مغز 
او برای یادگیری مطالب جدید باز است، از پرسیدن، امتحان 
دادن و تحلیل مطالب لذت می برد، از درگیری با مسائل متفاوت 
نمی ترسد، دائما در حال توسعه مهارت های خود می باشد، به 

صورت مشارکتی با دیگران کار می کند اما بیشتر از مستقل 
بودن در یادگیری لذت می برد )16(.

همچنین درک و فهم سیستم یاددهنده نیاز به درک تغییر مفهوم 
سنتی تدریس به مفهوم نوین آموزش دارد. در نظام آموزش 
سنتی، یاددهنده نقش اصلی را در فرایند آموزش و یادگیری 
ایفا می کند. اوست که تعیین می کند یادگیرنده چه چیزی را 
یاد بگیرد، چگونه یاد بگیرد و چه زمانی به یادگیری بپردازد. 
اما در نظام آموزش نوین، یاددهنده، هدایت گر و تسهیل گر 
فرایند آموزش و یادگیری و راهنمای یادگیرندگان است و 
یادگیرندگان می توانند از او به عنوان منبع اطالعاتی استفاده 
نمایند )17(. و در نهایت جهت درک و فهم روش ارتباطی 
نیز ما نیاز به درک مفهوم آموزش از راه دور داریم که پیش از 
این در مورد آن به بحث پرداختیم. آموزش از راه دور برای 
تبدیل شدن به یک نظام آموزشی نوین، باید دارای پایه های 
نظری و نظریه پردازی باشد. به همین دلیل کسانی به ارائه 
نظریه هایی در باب آموزش از راه دور مبادرت کرده اند که 
موجب قوام و قدرت این نظام آموزشی جدید شده است. یکی 
از این افراد وید میر است که نظریه مطالعه مستقل، آزادی رأی 
و خودآیینی یادگیرنده (Independence Learner) را مطرح 

کرده است. )13(

نظریه مطالعه مستقل، آزادی رأی و خودآیینی یادگیرنده
ویدمیر ویژگی بنیادی آموزش از راه دور را تأکید بر استقالل 
و آزادی اندیشه یاگیرنده می داند و معتقد است که یادگیرنده 
باید در مرکزیت یادگیری قرار گیرد )18(. چنانچه در شکل 1 
پیداست، در محیط آموزشی معلم محور، این یاددهنده است 
که در مرکزیت یادگیری قرار دارد اما در نظریه مطالعه مستقل، 
آزادی رأی و خودآیینی ویدمیر، کامال عکس این قضیه صادق 

است و محیط یادگیری، شخصی است )شکل 2(.
با ورود فناوری های جدید ارتباطی از جمله کامپیوتر، اینترنت، 
تله نت، ویدئو کنفرانس و.... در فرایند یاددهی یادگیری، این 
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فرایند از یاددهنده محوری به یادگیرنده محوری با تأکید بر 
مرکزیت یادگیرنده در حرکت بوده و تبیین کننده استقالل در 
تعیین روش های تدریس، مطالعه و شیوه های ارزشیابی است. 
مفهوم استقالل و مطالعه مستقل ویدمیر به چند ویژگی اشاره 
دارد: قابلیت اجرا و تحقق آموزش در هر مکان و زمانی که 
دانشجو حضور دارد، شخص یادگیرنده در فرایند یاددهی 
یاگیری مسئولیت پذیر است، یادگیری با فعالیت دانش آموزان 
انجام می شود، طراحی و بازتولید دوره ها و دروس با توجه به 
تفاوت های فردی، سبک های یادگیری و شناختی یادگیرنده 

می باشد، محیط یادگیری شخصی شده باعث سهولت یادگیری 
یادگیرندگان می شود ، یادگیری به عنوان امری درونی و شخصی 
قلمداد میگردد که یادگیرنده به دلخواه خود می تواند درسی را 
آغاز کند و به پایان برساند، فرایند یاددهی یادگیری از طریق 
نوشتن و دیگر رسانه ها انجام می شود ، یادگیرندگان فرصت 
بیشتری در انتخاب دروس، نحوه ارائه دروس و روش های 
تدریس دارند، یاددهنده نقش هدایتی و مساعدتی دارد و برای 
عملکرد بهتر تدریس، روش ها و ابزارهای ارتباطی جمعی مؤثر 

و کارآمد بکار برده می شوند )20(.

بحث و نتیجه گیری
آموزش از راه دور در سال های اخیر به عنوان نظام آموزش 
جدید به دلیل عدم پاسخگویی کامل آموزش سنتی به نیازهای 
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز در پی ایجاد مشکالت 
آموزشی نسل جدید پا به عرصه ظهور گذاشت. نظام آموزشی 
که منجر به تغییر مفهوم سنتی تدریس به شیوه های نوین آموزش 
شد. اساس آموزش از راه دور بر استقالل یادگیرنده استوار 
است. یادگیرنده مستقل کسی است که می تواند به تنهایی و 
بدون نیاز به دخالت فرد دیگری با موضوع درسی مواجه شود. 
مفهوم یادگیرنده مستقل منجر شد تا فرایند یاددهی یادگیری از 
معلم محوری به سوی یادگیرنده محوری با تأکید بر مرکزیت 
یادگیرنده پیش رود. بنابراین مسئولیت پذیری، استقالل عمل، 
بارز  اکتشافی از ویژگی های  خود جست و جوگری و خود 
این  آموزش سنتی شاهد  نظام  یادگیرنده شد که هرگز در 
ویژگی ها نبودیم. با توجه به اهمیت آموزش از راه دور و 
تبدیل شدن آن به یک نظام آموزشی نوین، افردی در این 
حوزه به نظریه پردازی پرداختند که موجب قوام بخشیدن به 
این نظام آموزشی شدند. از جمله این افراد، وید میر بود. نظریه 
مطالعه مستقل، آزادی رأی و خودآیینی یادگیرنده ویدمیر، 
ویژگی بنیادی آموزش از راه دور را تأکید بر استقالل و آزادی 
اندیشه یاگیرنده می داند و معتقد است که یادگیرنده باید در 

شکل1- فرایند یاددهی - یادگیری معلم محور )19(

شخص 
یادگیرنده

یاددهنده

شخص 
یادگیرنده

شخص 
یادگیرنده

شخص 
یادگیرنده

شکل 2- فرایند یاددهی- یادگیری یادگیرنده محور )19(

محیط 
یادگیری شخصی

یادگیرنده
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مرکزیت یادگیری قرار گیرد. قابلیت اجرا و تحقق آموزش در 
هر مکان و زمانی که دانشجو حضور دارد، مسئولیت پذیری 
یادگیرنده، فردی شدن آموزش، سهولت یادگیری، نقش هدایتی 
و مساعدتی یاددهنده و... از ویژگی هایی هستند که مفهوم 

استقالل و مطالعه مستقل ویدمیر به آن ها اشاره دارد.
آزادی اندیشه، تفکر خالقانه، مسئولیت پذیری و خود آفرینی از 
ویژگی های می باشند که آموزش از راه دور در پی تحقق آن ها 
بوده و سعی در برآوردن نیازهای یادگیرندگان عصر فناوری 
اطالعات و ارتباطات دارد. آموزش از راه دور در پی کسب 

استقالل و آزاد اندیشی و خودرأیی یادگیرنده است و حتی 
تکثر گرایی زبانی، علمی و فرهنگی را ترویج کرده و معتقد 
به پارادایم جهانی شدن می باشد. بنابر آنچه گفته شد، کاربست 
نظریه استقالل در آموزش از راه دور می تواند تحولی نوین در 
فرایند یاددهی یادگیری ایجاد نمایند که به موجب آن شاهد 
یادگیری مؤثرتر، عمیق تر و پایدارتر یادگیرندگان باشیم. امید 
است با بهره گیری بیشتر از این نظام آموزشی، موجبات ارتقاء 

کیفیت فرایند یاددهی یادگیری را فراهم نماییم.
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Distance Learning a Place for Application of 
Independence Learner Theory

Matin Ghasemi Sameni*1, Khadijeh Aliabadi2, Masumeh Asad3

Abstract

Introduction: With the arrival of new communication technologies, the process of learning from the 
teacher to the learner’s pivot with emphasis on the centrality of the learner has an independence movement 
and in determining the methods of teaching and assessment practices. On this basis the independence of 
the learner is one of the fundamental concepts of remote education system. The aim of the present study was 
to investigate the independence of the theory in distance education system with the aim of paying attention 
to individual differences and providing diverse educational opportunities in order to improve the quality of 
teaching-learning process.

Methods: This article is a review and library one. In its edition of internet searches using the major search 
engines and databases including Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science direct, 
Google Scholar and library studies published in books and scientific papers have been used. The English 
sources ranged from the year 1380 to 1394 English resources and timeframe of the year 1981 by the year 
2013. 

Results: Distance learning method is based on the principle of self-learning and training materials in the 
preparation of the high importance of the tutorial. Freedom of thought, creative thinking, accountability and its 
features are the creation of distance education in the wake of the realization of the They have been trying to 
satisfy the needs of the learner the age of information and communication technology. Distance learning for 
becoming a modern education system, is necessary to have a theoretical base and the theory of processing. 
That’s why those who are to provide the theory in distance education venture have the consistency and power 
of the new education system. Including the theory, the theory of Independent learner is the theorist, Charles 
Wedemeyer.

Conclusion: Distance education and its modern evolution theory have been able to establish that in the 
process of teaching-learning whereby learning more efficient control, deep be more stable and more learner, 
because the basis of distance education based on the learner autonomy. Accountability, autonomy, self 
discovery, and its search for of the obvious features of the learner in this system that is never in the traditional 
education system, these features are not. Hope is enjoying the most out of this educational system, improve 
the quality of teaching-learning process of the mankind and provide.
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