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مقدمه
یادگیری الکترونیکی یکی از انواع آموزش از راه دور است و 
یکی از مهم ترین کاربرد فناوری اطالعات است که در قالب 

نظام های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری برخط، 
یادگیری شبکه محور و آموزش تحت شبکه ارائه می گردد. 
اصطالح یادگیری الکترونیک که توسط جی کراس، وضع 

چكيده
مقدمه: اساس آموزش از راه دور بر استقالل یادگیرنده استوار است. فرایند یادگیری- یاددهی مستقل، سیستم آموزشی 
است که در آن هر یک از یادگیرندگان مستقل هستند و به وسیله زمان و مکان از معلمان خود جدا می شوند. به همین 
دلیل پژوهش حاضر به دنبال بررسی نظریات یادگیری الکترونیکی به طور کل می باشد ولی نقطه تمرکز خود را بر نظریه 

استقالل قرار داده است.
روش ها: پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است و جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی 
و دیجیتالی هستند که در مورد یادگیری الکترونیکی، آموزش از راه دور، نظریات یادگیری الکترونیکی، نظریه استقالل و 
مطالعه مستقل و... بحث نموده اند که با کلیدواژه های مشخص در پایگاه اطالعاتی گوگل اسکوالر، مگیران، سیویلیکا و 
نورمگز در بازده زمانی 1385-1394 و 1990-2009 یافت شده اند. تعداد این اسناد 36 کتاب و مقاله بوده   است که بعد 

از محدود نمودن نتایج جستجو 26 سند معتبر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
یافته ها: 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 تکثرگرایی زبانی، علمی و فرهنگی را ترویج کرده و معتقد به پارادایم جهانی شدن می باشد. 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 است.
نتیجه گیری: بر خالف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه دور نوعی بی انضباطی و هرج و مرج طلبی را رواج می دهد، 
در واقع 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. یادگیرنده مستقل با تجربیات و ادراکات خودنظارتی و 
خودهدایتی، 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.
کلمات کلیدی: یادگیری الکترونیکی، آموزش از دور، نظریه، نظریه استقالل.
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شد، برای نخستین بار در سال 2001 جنبه ی همگانی به خود 
گرفت و به انواع آموزش هایی اشاره دارد، که از فناوری های 
محیط  می کنند.  استفاده  یادگیری  برای  اینترانت  و  اینترنت 
یادگیری الکترونیکی از ابزارها و فناوری هایی تشکیل شده 
است، که ویژگی خاصی به این محیط می بخشد. برخی از این 
ویژگی ها، از محیط های یادگیری حضوری و آموزش های از 
راه دور سنتی متفاوت است. یادگیرنده با به کارگیری ابزارها 
این محیط می تواند به صورت همزمان و  افزارهای  نرم  و 
ناهمزمان با یاددهنده و همکالسی ارتباط برقرار کند، به منابع 
اطالعاتی گوناگون دسترسی داشته باشد، به محتوای درسی در 
قالب های متنی، صوتی و تصویری دست پیدا کند و متناسب با 
موقعیت شغلی، سبک های یادگیری و ویژگی های فردی خود، 
در دوره های آموزشی شرکت نماید )1(. یادگیری الکترونیکی 
یکی از پیامدهای انقالب صنعتی است که با بهره برداری از 
پیشرفت های سریع در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات 
نسبت به شکل ابتدایی خود که آموزش مکاتبه ای بود، راه تکاملی 
را طی کرده است. ارائه خدمات از راه دور، به کمک وسایل 
ارتباطی و نیز توجه اندیشمندان به ابعاد آموزشی و اجتماعی به 
آن چنان نتایج خوبی دست یافته است که امروزه، تقریبا تمام 
کشورهای جهان، اعم از پیشرفته و در حال پیشرفت به استفاده 
از آن روی آورده و یادگیری الکترونیکی را در مجموعه برنامه 
آموزشی خود قرار داده اند، به اعتقاد پریتن، مجریان یادگیری 
الکترونیکی، در ابتدا به دلیل نداشتن تجربه کافی، تمایلی برای 
ارائه دیدگاه های نظری برای یادگیری الکترونیکی نداشته اند. 
اعضا کمیته ترویج وگسترش آموزش، تالش خود را صرف 
تدوین برنامه های اجرایی و کسب تجارب الزم معطوف داشتند، 
چرا که سیاست برنامه ریزان یادگیری الکترونیکی این بود، که 
قابلیت نظام را در میدان عمل کشف و توانایی آن را در حین 
عمل تجربه کنند )2(. در یک تعریف کلی یادگیری الکترونیکی 
استفاده از فناوری شبکه )برای مثال اینترنت( به منظور طراحی، 
تحویل درس و اجرای محیط آموزشی به منظور تحقق و استمرار 

یادگیری می باشد. فناوری در یادگیری الکترونیکی برخالف 
آموزش از راه دور، نه به عنوان پل ارتباطی بلکه به عنوان عامل 
اصلی انتقال دانش و مهارت وارد فرایند آموزش می شود؛ به 
عبارت روش  تر یادگیری الکترونیکی لزومًا به معنی استفاده 
از منابع دیجیتالی و فناوری های مربوط به آن، برای سهولت 
بخشیدن به فرایند تدریس نیست، بلکه به دست دادن تجربه 
یادگیری شخصی و جدیدی است تا یادگیرنده بتواند با گام های 
آهسته به توانایی های بالقوه خود پی ببرد و آنها را فعالیت بخشد. 
بلوم )1996( معتقد است که یادگیری الکترونیکی، روشی برای 
ایجاد پیوستگی بین آموزش های رسمی است که شکاف بین 
این نوع آموزش ها را در بین کارکنان میدانی و دانشکده ای 
پر می کند و بین کارکنان و موسسات مختلف همکاری ایجاد 
می نماید. می توان گفت که یادگیری الکترونیکی عبارت است 
از سازماندهی فرآیند یاددهی- یادگیری توسط یک موسسه 
)و نه یک معلم( از طریق انتخاب راهبردهای مناسب برای 
به کارگیری فناوری های آموزشی، سامانه های چندرسانه ای 
و فناوری اطالعات و ارتباطات برای فراهم کردن تسهیالت 
یادگیری مستقل، خودارزیابی تحصیلی و برقراری ارتباط دو 
جانبه میان یاددهنده و یادگیرنده که به لحاظ زمانی و مکانی 
از یکدیگر جدا هستند )2(. نظام یادگیری الکترونیکی، در 
مقایسه با نظام آموزش سنتی از ویژگی های خاصی، برخوردار 
است. متمرکز بودن، فراگیر محور بودن، فاصله زمانی و مکانی 
داشتن، فردگرا بودن و مداومت آموزشی از ویژگی های این نظام 
می باشد )3(. پژوهش حاضر با تاکید بر یکی از ویژگی های 
اصلی یادگیری الکترونیکی تحت عنوان »استقالل یادگیرنده« 
و همچنین پرداختن به نظریه ای در این خصوص با عنوان 

»نظریه مطالعه مستقل« کار خود را انجام می دهد.

نظریه های یادگیری الکترونیکی
1( نظریه تعامل

در حال حاضر، نظریه تعامل یکی از درهای آزاد و جذاب برای 
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کارشناسان زبده ی یادگیری الکترونیکی است )4(. هالمبرگ 
(Halmburg) نظریه تعامل در یادگیری الکترونیکی را به طور 

رسمی بیان کرد و معتقد بود که در نظام یادگیری الکترونیکی 
قسمت عمده آموزش و یادگیری از طریق تعامل یاددهنده 
- یادگیرنده - محتوا صورت می گیرد و این تعامل به وسیله 
ارتباط ساختگی از راه محتوای از پیش تولید شده و خودخوان، 
ارتباطات و احساسات شخصی یادگیرنده و یاددهنده انگیزه 
باال ناشی از شرکت فعال در فرآیند یاددهی - یادگیری و روابط 
عاطفی میان یاددهنده - یادگیرنده مشخص می گردد. برای 
ایجاد تعادل در نظام آموزشی حداقل سه عنصر یادگیرنده، 
یادگیرنده،   - یادگیرنده  تعامل  است:  نیاز  محتوا  یاددهنده، 
یادگیرنده - یاددهنده؛ یادگیرنده - محتوا؛ اما در پیشرفته ترین 
نوع تعامل عالوه بر سه نوع اولیه تعامل یاددهنده - یادگیرنده، 

یاددهنده - محتوا و محتوا - محتوا نیز نیاز است )5(.

2( نظریه صنعتی شدن
در مقایسه با سایر جنبه های زندگی اجتماعی، آموزش های 
رسمی کمتر تحت تاثیر فرآیند صنعتی شدن قرار گرفته است، 
غیر از یادگیری الکترونیکی که از آغاز، ارتباط خاصی با تحول 
صنعتی و اصول صنعتی شدن داشته است. یکی از تاثیرگذارترین 
نظریه های یادگیری الکترونیکی، نظریه تولید صنعتی پیترز 
است. پیترز (Peters)، یادگیری الکترونیکی را روشی برای 
انتقال دانش، مهارت و نگرش های منطقی دانست. او فرآیند 
یاددهی- یادگیری نظام یادگیری الکترونیکی را به صنعت و 
تولیدات صنعتی تشبیه کرده است و می گوید: همان طور که 
در صنعت به دنبال تولید انبوهیم، در یادگیری الکترونیکی نیز 
در پی پذیرش و دانش آموختگی تعداد بسیاری از یادگیرندگان 
هستیم )6(. پیترز تالش کرد تا با به کاربردن برخی از اصول 
صنعتی و اقتصادی، مبانی تحلیل یادگیری الکترونیکی را از 
مبانی تحلیل آموزش سنتی جدا سازد. از نظر او صنعتی شدن 
پدیده ای است، که تمام جنبه های زندگی انسان را به طور 

بنیادی تحت تاثیر قرار داده است. )7(.

3( نظریه فاصله مبادالتی
را مطرح کرد.  مبادالتی  فاصله  نظریه  مور  در سال 1986، 
 ،)1990( Moore برنامه های یادگیری الکترونیکی از نظر مور
بر دو مولفه استقالل یادگیرنده و فاصله مبادالتی اشاره به 
سه مفهوم ساختار محتوای آموزشی، گفت و گوی یاددهنده - 
یادگیرنده و استقالل عمل یادگیرنده دارد. از آنجایی که یکی 
از ویژگی های اساسی یادگیری الکترونیکی، جدایی زمانی و 
مکانی یاددهنده - یادگیرنده است و برای پر کردن این جدایی، 
مور از مفهوم فاصله مبادالتی در این حوزه استفاده کرده و 
می گوید، اگر محتوای یادگیری الکترونیکی، دارای ساختار غنی 
و باالیی باشد، گفت و گوی میان یاددهنده - یادگیرنده، کاهش 
و فاصله مبادالتی بین یاددهنده - یادگیرنده افزایش یافته و به 
همان میزان بر استقالل یادگیرنده نیز افزوده می شود )11(. در 
این نظریه ویژگی مهم یادگیری الکترونیکی جدایی معلم و 
شاگرد نیست، بلکه مفهوم تبادل نوعی ارتباط بین یادگیرنده 
و یاددهنده را تعریف می کند که به زمان و یا مکان وابسته 
نیست. این مطلب به ارتباط متقابل بین افراد، محیط و الگوی 

رفتاری در یک موقعیت اشاره دارد )6(.

4( نظریه کنترل
بنا به نظر گریسون و مایرا بینتون، مفهوم استقالل یادگیرنده به 
تنهایی برای بیان ویژگی های اساسی تعامل کافی نیست، بلکه 
باید به مفهوم کنترل که برقرارکننده تعادل بین تعامل یاددهنده، 
یادگیرنده و محتوا است، کمک می کند. مفهوم کنترل بیشتر اشاره 
به یادگیرنده و توانایی های او دارد، به عبارتی در فرایند یاددهی 
یادگیری اگر یادگیرنده استقالل داشته باشد، یاددهنده کنترل 
کمتری بر رفتار یادگیری او خواهد داشت. اما اگر یادگیرنده 
استقالل کمتری داشته باشد، یاددهنده بر رفتار یادگیری او 
کنترل بیشتری خواهد داشت. بنابراین بین استقالل یادگیرنده 
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و کنترل یاددهنده یک ارتباط منطقی در آموزش از دور وجود 
دارد. پس باید در آموزش از دور عالوه بر توجه به استقالل 
یادگیرنده، به کنترل میزان رفتار یاد دهنده در فرایند یاددهی 

یادگیری نیز توجه شود )8(.

5( نظریه یادگیری مستقل
 ،(Charles Wedemayer) بسیاری بر این باورند چارلز ودمایر
پدر یادگیری الکترونیکی در آمریکا، از مفهوم آموزش مکاتبه ای 
فاصله گرفت و بحث مطالعه یا آموزش مستقل را برجسته کرد. 
دیدگاه چارلز و ده مایر که هم بر تئوری و هم عمل استوار است، 
انتقال مسئولیت زا یاددهنده و سازمان آموزش دهنده را به فراگیر 
می دهد. وید Weed، ویژگی بنیادی یادگیری الکترونیکی را 
تاکید بر استقالل و آزادی اندیشه یادگیرنده می داند و معتقد 
است که یادگیرنده باید در مرکزیت یادگیری قرار گیرد. مفهوم 
استقالل آموزشی از نظر ویدمیر اشاره به چند ویژگی دارد: 1( 
قابلیت اجرا و تحقق آموزش در هر مکان و زمانی که دانشجو 
حضور دارد 2( مسئولیت پذیری شخص یادگیرنده در فرآیند 
یاددهی - یادگیری 3( قابلیت انطباق با توانایی های فردی 4( 
یادگیری به عنوان امری درونی و شخصی قلمداد می شود که 
یادگیرنده به دلخواه خود می تواند درسی را به آغاز یا پایان 
برساند. نظریات او بر آزادی و حق انتخاب فراگیر و برقراری 
عدالت و میزان دسترسی به آموزش استوار است. ویدمیر 
ویژگی بنیادی آموزش از دور را تاکید بر استقالل و آزادی 
اندیشه یادگیرنده می داند و معتقد است که یادگیرنده باید در 
مرکزیت یادگیری قرار بگیرد. عالوه بر ویدمیر معروفترین 
نظریه پرداز حوزه مطالعات مستقل در نظام آموزش از دور 
مایکل مور طراح اولین مجله دانشگاهی آموزش از دور است 
)9(. بر اساس دیدگاه مور برنامه های آموزش از دور بر پایه 
دو اصل استقالل یادگیرنده و جدایی( فاصله )بین یاددهنده 
و یادگیرنده استوار است. مور اساس نظام آموزش از دور را 
یکی تعامل یاددهنده و دیگری سطوح نیازهای یادگیرنده در 

باید گفت  البته  آموزشی می داند.  نظام  سلسله ساختارهای 
یادگیرنده در فرایند یاددهی یادگیری مستقل عمل می کند. 
اما در مواقع ضروری از یاددهنده به عنوان راهنما و هدایتگر 
استفاده می کند. شاید همین مسئولیت پذیری، استقالل عمل، 
خود جستجوگری، خود اکتشافی، نتیجه جدایی یادگیرنده از 
یاددهنده باشدکه آن هم نتیجه ورود فناوری های جدید ارتباطی 
به جای برخورد عاطفی و رو در روی آموزش مرسوم باشد. با 
ورود فناوری های جدید ارتباطی از جمله کامپیوتر، اینترانت، 
اکسترانت، تله نت، ویدئو کنفرانس در فرایند یاددهی یادگیری 
از یاددهنده محوری به یادگیرنده محوری با تاکید بر مرکزیت 
آفرینی او گرایش داشته و تبیین کننده استقالل و تبیین هدف 
استقالل در تعیین روش های تدریس و مطالعه و استقالل در 

شیوه های ارزیابی است )10(.

روش ها
این نوشتار، مطالعه ای مروری و توصیفی بر اساس بررسی 
زمینه  در  گرفته  صورت  پژوهش های  و  عملیاتی  اقدامات 
نظریه های آموزش از راه دور با تاکید بر نظریات یادگیری 
می باشد.  مستقل  یادگیری  نظریه  باالخص  و  الکترونیکی 
برای این مطالعه از کلید واژه های مشخص و مرتبط با عنوان 
پژوهش استفاده شد و در محتوای پایگاه های اطالعاتی مگیران 
Magiran، اس آی دی SID، ایرانداک Irandoc، سیویلیکا 

CIVILICA، گوگل اسکوالر Google Scholar، اسکوپوس 

Scopus، تریپ دیتابیس Trip database، ای اس ای ISI، اس 

سی آی SCI، نورمگز Noormags جستجو صورت گرفت. 
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است 
و جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی و دیجیتالی 
هستند که با کلیدواژه های فارسی: یادگیری الکترونیکی، نظریه 
یادگیری الکترونیکی، تعاریف یادگیری الکترونیکی، یادگیری 
مجازی، آموزش از دور، رویکرد یادگیری مستقل، ویژگی های 
 E-Learning, التین:  کلیدواژه های  و  مستقل  یادگیرنده 
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 E-Learning Theory, E-Learning Definitions, Virtual

 Learning, Distance Education, Independent Learning

Approach, Independent Learner Characteristics یافت 

زمانی  بازده  در  مقاله  و  کتاب   36 اسناد  این  تعداد  شدند. 
1385-1394 و 1990-2009 بوده   است که بعد از محدود 
نمودن نتایج جستجو بر اساس مشابهت برخی منابع با هم و 
همپوشی بعضی منابع دیگر، و همچنین قرار نگرفتن تعدادی 
از پژوهش ها در راستای هدف پژوهش حاضر، 26 سند معتبر 
از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت وارسی 
نظر  از  مقاالت  ابتدا  نمونه،  عنوان  به  انتخابی  پژوهش های 
اهداف، روش کار و نتایج دسته بندی شدند و نتایج آنها با هم 
مقایسه و شباهت و تفاوت های آنها از این نظر با هم مورد 

مطالعه قرار گرفت.

یافته ها
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. با 
ورود فناوری های کمکی به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در نظام آموزشی در کلیه دوره ها و سطوح تحصیلی، شاهد 
تحوالت چشمگیری در کشورهای توسعه یافته و در حال 
ارتباطات مجموعه ای  و  اطالعات  فناوری  بوده ایم.  توسعه 
و  گردش  که  است  فکرافزار  و  نرم افزار  سخت افزار،  از 
بهره برداری از اطالعات را امکان پذیر می سازد )11(. از نتایج 
ورود این فناوری به نظام آموزشی، مفهوم آموزش از راه دور 
است. 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 
نمایان  مبتنی بر وب  اینترنتی، آموزش شبکه ای و آموزش 
گشت. آموزش از راه دور نوعی آموزش باز و غیررسمی است 

که دارای قانون و قواعد خاص خود بوده، از اصولی پیروی 
می نماید )4(. بر خالف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه 
دور نوعی بی انضباطی و هرج و مرج طلبی را رواج می دهد، 
در واقع 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 
)12(. ویژگی های یادگیری الکترونیکی؛ متمرکز بودن، فراگیر 
محور بودن، اصل یادگیری در حد تسلط یا تسلط محوری، 

فردگرایی و مداومت آموزش )13(.

یادگیری  در  موفقیت  برای  یادگیرندگان  ویژگی های 
الکترونیکی

تا  باید داشته باشند  برخی از ویژگی هایی که یادگیرندگان 
در یادگیری الکترونیکی موفقیت حاصل کنند، عبارتست  از:

برخورداری از مهارت های مدیریت کار ●
برخورداری از مهارت های مدیریت زمان ●
انگیزه خواندن، نوشتن و مشارکت فعاالنه در فعالیت های  ●

درسی
اختصاص 12 ساعت کاری در هفته در سه نوبت برای  ●

یادگیری موثر
قابلیت انعطاف در استفاده از مسائل فناوری اطالعات )14(. ●
پیش قدم بودن به جای اتالف وقت ●
قابلیت یادگیری با استفاده از مطالب چاپی ●
توانایی یادگیری به طور مستقل و گروهی ●
خودداری نکردن از طرح سوال، هنگامی که مطلبی را  ●

درک نمی کند
دانش کار با رایانه، اینترنت و متعلقات آن ●
دارا بودن مهارت های رایانه ای در حد مطلوب )6(. ●

نظریه مطالعه مستقل، آزادی رأی یادگیرنده
ویدمیر ویژگی بنیادی آموزش از راه دور را تأکید بر استقالل 
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و آزادی اندیشه یادگیرنده می داند و معتقد است که یادگیرنده 
باید در مرکزیت یادگیری قرار گیرد. چنان چه 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 ویدمیر، کامال عکس این قضیه صادق است و محیط 

یادگیری، شخصی است )15(.
با ورود فناوری های جدید ارتباطی از جمله کامپیوتر، اینترنت، 
تله نت، ویدئو کنفرانس و.... در فرایند یاددهی- یادگیری، 
این 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 )17(.
استقالل یادگیرنده از دور یکی از مفاهیم قدیم و بنیادی در 
نظریه های یادگیری الکترونیکی است. در نظریه تبادل از راه 
را کسی  مستقل  یادگیرندۀ  است.  بنیادین  مفهومی  نیز  دور 
به دخالت فرد  نیاز  تنهایی و بدون  به  می داند که می تواند 
دیگری با موضوع درسی مواجه شود )18(. یادگیرنده بالذات 
مفهوم جذابی است. به همین دلیل است که این مفهوم مورد 
توجه رشته های زیادی از قبیل پرستاری، آموزش پزشکی و 
تجارت و... بوده است. مهمترین مساله به این مربوط است 

که استقالل یادگیرنده در محیطی آزاد و غیر رسمی است و به 
همین دلیل جذابیت خاص خود را دارد. زمانی که این مطلب 
را در محیط های رسمی به کار می بریم بدین معنی است که 
از آموزش معلم محور به سمت یادگیرنده رفته ایم. یکی از 
مشکالت حاشیه ای استقالل یادگیرنده کمبود رشد و پیشرفت 
مفاهیم است. یادگیرنده از دور مستقل است و با تجربیات و 
ادراکات خود نظارتی و هدایتی، متون خود آموز 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 به فردی از 
حقایق نسبت به دیگر یادگیرنده ها دارد. او دریافت کننده، بر هم 
زننده و سازنده دانش، اطالعات و حقایق است. ذهن یادگیرنده 
مانند یک صافی مانند اطالعات دریافتی را از خود عبور داده 
و به واقعیتی منحصر به فرد دست یابد. اساس آموزش از دور 

بر استقالل یادگیرنده استوار است )19(.

صفات یادگیرنده مستقل
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 )20(. 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  شکل 1- فرایند یاددهی- یادگیری معلم محور )16(
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و شناختی یادگیرنده )تدریس فردی شده 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، برای عملکرد بهتر 
تدریس، روش ها و ابزارهای ارتباطی جمعی مؤثر و کارآمد 

به کار برده می شود )21(.

بحث و نتیجه گیری
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 ویدمیر است که نظریه مطالعه مستقل، 
آزادی رأی یادگیرنده را مطرح کرده  است )22(. 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 تسهیلگر فرایند آموزش و یادگیری و 
راهنمای یادگیرندگان است و یادگیرندگان می توانند از او به 
عنوان منبع اطالعاتی استفاده نمایند 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 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 تکثرگرایی زبانی، علمی 
و فرهنگی را ترویج کرده و معتقد به پارادایم جهانی شدن 
می باشد. 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 )23(.
اساس آموزش از راه دور بر استقالل یادگیرنده استوار است. 
فرایند یادگیری- یاددهی مستقل، سیستم آموزشی است که 
به وسیله  و  مستقل هستند  یادگیرندگان  از  آن هر یک  در 
زمان و مکان از معلمشان جدا می شوند. بنابران ارتباط میان 
آن ها از طریق نوشتن و یا هر رسانه دیگری انجام می شود. 
فرایند یاددهی- یادگیری مستقل از سه زیرسیستم تشکیل 
شده است: یادگیرنده، یادهنده و روش ارتباطی )24(. درک و 
فهم سیستم یادگیرنده، نیاز به درک مفهوم یادگیرنده مستقل 
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 جذابیت خاص خود را دارد. زمانی که این 
مطلب را در محیط های رسمی به کار می بریم بدین معنی 
است که آموزش از معلم محوری به سمت یادگیرنده محوری 
می رود. یادگیرنده مستقل با تجربیات و ادراکات خودنظارتی 
و خودهدایتی، 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. ذهن یادگیرنده مانند یک صافی است 
که اطالعات دریافتی را از خود عبور داده و به واقعیتی منحصر 

به فرد دست می یابد )25 و 26(.
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e-Learning Theories with Emphasis on Independence Theory
Khadijeh aliabadi1, Maryam Falahi2*, Mehdi Komasi3

Abstract 

Introduction: The basis of distance learning rests on the independence of the learner. The independent 

learning-teaching process is an educational system in which each learner is independent and separated from 

their teacher by time and place. Hence the present study seeks to examine E-learning Theories in general, 

but focuses on Independence Theory.

Methods: The present study was conducted using quantitative content analysis and the research 

population is all printed and digital papers and documents which have discussed e-learning, distance learning, 

e-learning Theories, Independence Theory and independent study and etc. which have been found with 

specific keywords in databases such as Google Scholar, Magiran, Civilica and Noormags in the time span of 

1385-1394 and 1990 -2009. These documents consisted of 36 books and articles which have been reduced 

to 26 valid documents as research samples after restricting the search results.

Results: Distance learning is a method based on the principle of self-learning in which the preparation 

of self-taught teaching materials is of great importance. Distance learning seeks to achieve independence, 

freethinking and obstinacy of the learner and even promotes linguistic, scientific and cultural pluralism and 

believes in the paradigm of globalization. Freedom of thought, creative thinking, responsibility and self-

creation are attributes that distance learning has sought to achieve.

Conclusion: Contrary to the view of those who believe that distance learning promotes a kind of indiscipline 

and chaos, distance education actually promotes a philosophical-educational approach that believes in 

creating critical thinking, destroying exploitation and accepting scientific, religious, linguistic, cultural and 

intellectual pluralism. An independent learner with self-observational and self-control experiences and 

perceptions, analyzes self-taught texts and constructs the information world in which they live. They create 

their own mental models and, based on different knowledge and experiences, they have different and unique 

understanding of the facts than other learners.

Keywords: e-Learning, Distance Learning, Theory, Independence Theory
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