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  221-232، صص3، شماره3، دوره1399 زمستانجغرافيا و روابط انساني، 

  كشاورزيعالي نظام آموزش  وآموزش از راه دور 
  3و مهري پيام  2پز حسنعلي كوره، *1پور يبهمن خسرو

، مالثاني، خوزستان يعيو منابع طب يكشاورز علومدانشگاه  ي،و آموزش كشاورز جيگروه ترو يعلمئتيعضو ه 1

  *Khosravipour@Asnrukh.ac.ir ,ايران

  ، مالثاني، ايران.كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي مكانيزاسيون كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 2
  ، مالثاني، ايرانخوزستان نيرام يعيو منابع طب يكشاورز دانشگاه ،يكشاورز و آموزش جيارشد ترو يكارشناس يدانشجو 3

  29/10/1399تاريخ پذيرش:                                                                         03/10/1399تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

 هايسالعالي به نياز آموزشي همه افراد، در  آموزش مركزگويي با توجه به ظرفيت اندك نظام آموزشي سنتي وعدم پاسخ

يك روش آموزشي  عنوانبهاز راه دور  آموزش .شودمياخير توجه به امري شده است كه آموزش از راه دور ناميده 

آموزش رسمي نيستند اين امكان را  مؤسساتدر يا حضور قادر به ادامه تحصيل دليلي  هر بهبه افرادي كه  شدهشناخته

. آموزش از راه دور، بسياري از مشكالت آموزش حضوري را حل كرده كه بتوانند از آموزش رسمي استفاده كنند دهدمي

يادگيري  پذيريانعطافدارد و باعث  آينده درحياتي براي آموزش الكترونيكي  نقش دورطرفي آموزش از راه  از است.

يك مدل آموزشي با استفاده از برخي تجهيزات آموزشي  عنوانبه و شودميآن  توسعه و نوآوريالكترونيكي از طريق 

موضوعات مختلف  دربرگيرندهاين آموزش . گيرد دربرمياجتماعي را نيز  آموزش مدني وهمچنين  و گرددميمحسوب 

و نقش اساسي بودن آن  عملياتي وبه جنبه آزمايشگاهي  توجه باباشد. يكي از اين موضوعات آموزش كشاورزي است كه مي

 شدهتدوين ايكتابخانه صورتبهبه اهميت موضوع اين مقاله كه  توجه با همراه است. هاييچالشارائه آن با  آن در توسعه،

نقاط پيش رو در نظام آموزشي،  هايچالشآن،  ضرورتدور، اهميت  است تالش دارد ضمن بيان مفهوم آموزش از راه

  .اين روش آموزشي ارائه نمايدبراي باال بردن راندمان  كارهاييراه درنهايتآن در آموزش كشاورزي  قوت وضعف 

  يادگيري الكترونيكي، آموزش، كشاورزي موزش از راه دور، نظام آموزش عاليآ :گان كليديكليدواژ
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  مقدمه

ها در راستاي اهداف خود مراكز آموزش عالي، مؤسساتي هستند كه در جهت تعالي و سربلندي جامعه به مأموريت و برنامه

. از اين نظام آموزشي با توجه به ظرفيت 1)2006(سينگ،  دارندعهدهرهبري بخش فرهيخته جامعه را به  درواقععمل و 

مردم به آموزش،  روزافزون نيازز طرف ديگر كمبود امكانات اقتصادي، شوند و امند مياندك آن تنها قشر محدودي بهره

 هايآموزش درروندد كه موجب ركو نشدهبينيپيششغلي و اقليمي و شرايط و حوادث  هايمحدوديتموانع زماني و مكاني، 

خود و حفظ و ارتقاء بنابراين يكي از تدابيري كه نظام آموزش عالي براي توجه و عمل به كاركردهاي  ؛شودميرسمي 

. آموزش از راه دور فراگيري هاي از راه دور استآموزش ازجملهها، فناوري اساس برتواند داشته باشد آموزش كيفيت، مي

يادگيري در يك بعد  هايشكلو ساير  هافناوريتمام  ازجملهاز طريق يك واسط اطالعاتي و آموزشي  هامهارتدانش و 

  .2)2004ي، (بور و هاردمسافتي است 

در امر  گذاريسرمايهكه  ايگونهبهشود در هر كشوري محسوب مي جانبههمهتوسعه  ن اصلي توليد واركيكي از اآموزش 

از طرف ديگر امروزه توسعه علم  .هستاجتماعي  -يند توسعه اقتصاديدر فرآ توجهقابلو  كنندهتعييني آموزش به راهبرد

 هايآموزشامروزه  ).1385 (بهشتي، شده استناپذير اجتناب يادگيري و آموزش در ارتباطات واطالعات  هايآوريفن و

موزش كافي نيست، لذا گسترش آ درنهايتبراي برقراري رشد اجتماعي و شكوفايي استعدادها و  تنهاييبهمتعارف و جاري 

موزش و از راه دور آموزش باز و آ حضورينيمهاز قبيل آموزش  هاييبرنامههاي جديد آموزش و اجراي توجه به روش

اساس توسعه سريع  اين بر ).1388توسعه بسيار ضروري است (فرج اللهي و همكاران،  هايهدفبراي دستيابي به 

ازجمله آموزش از راه دور شده  يادگيري وجديدي از آموزش  هايشكلمنجر به معرفي  ارتباطات واطالعات  هايفناوري

 درنتيجه ).1388 (فروشاني، است رفتهو به سمت آموزش الكترونيكي  شدهخارجآموزش از شكل سنتي خود  روازايناست. 

ارتباطات  اساس بردانش كه  توزيع وقديمي توليد  هايروشبه دانش  روزافزون نياز و ارتباطات واطالعات  آوريفنبا مدد 

در اين  ).1383، رحماني (فيضي و قرارمي گيرند مورداستفادهدر كنار ابزارهاي نوين  تدريجبه، اندشدهطراحيچهره به چهره 

را برطرف  آن و دهدميتشخيص  ار اشآموزشينياز  خود دارديادگيرنده كه فراگير نام  )(آموزش از راه دور نوع آموزش

، به حافظه دانندميرا ديگران براي و مطلوب  آنچه و يادگيرنده دانشجو نام دارد ،در نظام آموزش سنتي كهدرحالي. كندمي

مفهوم  هارسانهو ساير  ايرايانه هايقابليتخير قرن بيستم با پيشرفت فناوري و در دو دهه ا ).1386 (آتشك، سپاردمي

، 3آموزش مجازي ازجملهعناوين مختلف  تحت وآموزش به نحو خاصي بيان شد و مفهوم آموزش از راه دور بيان شد 

 بعد برپا به عرصه اجتماع گذاشت. در اين مفاهيم، كلمه از راه دور بيشتر  5آوريفن، آموزش مبتني بر 4آموزش الكترونيكي

  6).1980بروكريدد، ( دهدميقرار  الشعاعتحتمسافت و دوري از محل تحصيل را  مسئلهفيزيكي است كه 

آموزش  مؤسساتدي كه قادر به ادامه تحصيل در ابه افر كه شدهشناختهيك روش آموزشي  عنوانبهآموزش از راه دور 

آموزش از راه دور نوعي  .7)2010(كاكر،  كه بتوانند از آموزش رسمي استفاده كنند دهدميرسمي نيستند اين امكان را 

خاص  هايتكنيكو نتيجه مستلزم  دهدميكه معموالً در مكاني متفاوت از محل تدريس رخ  است شدهطراحييادگيري 
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 وسايلخاص ارتباطي توسط ابزارهاي الكترونيكي و ساير  هايروشخاص آموزش و  هايتكنيكطراحي دوره درس به 

ارائه آموزش از راه  هايروش). 1386تكنولوژيكي به همراه تداركات خاص سازماني و مديريتي است (رضايي و همكاران، 

فراگير و آموزشگر  كهدرحاليران هر نوع آموزشي را دريافت نمايند فراگي دهدمياست كه اجازه  هاييروشدور عبارت از 

  ).20011(ليندر و مورفي،  باشندزماني و مكاني جدا از يكديگر مي ازلحاظ

، وذهابايابسر كالس، كم كردن هزينه  موقعبهحضور  ازجملهآموزش از راه دور، بسياري از مشكالت آموزش حضوري 

حياتي براي آموزش الكترونيكي  نقش دورطرفي آموزش از راه  از از افراد به آموزش را حل كرده است. زيادي تعداددسترسي 

يك مدل آموزشي  عنوانبه و شودميآن  توسعه و نوآورييادگيري الكترونيكي از طريق  پذيريانعطافدر آينده دارد و باعث 

با . 2)2009(مرساپ،  گيرددر برميرا نيز  اجتماعي مدني زشآمو و گيردميانجام با استفاده از برخي تجهيزات آموزشي 

هاي جديد در ارائه خدمات آموزشي، فرآيند يادگيري با مشاركت مندي از فناوريكارگيري اين نوع آموزش و با بهرههب

. شودميور اشاره براي آموزش از راه د كاررفتهبه ) در ادامه به برخي از تعاريف1386، زادهابراهيم( شودمييادگيرندگان تسهيل 

از راه دور، فراگيران خواهند توانست اطالعات  هايآموزشگيري از با بهره اندداشته) در پژوهشي اظهار 2010( ٣بتل و برنارد

كه در  دهدمينشان  هاپژوهشجذب كنند و انگيزه بيشتري در يادگيري داشته باشند.  تركوتاه زمانمدتبيشتري را در 

 ).1397از قبل باشند (موسوي چلك و كاوياني،  ترمطمئنو  تر پذيرچالش  توانندمياز راه دور، دانشجويان  هايآموزش

ه كه در اهداف دانش و ارزش و جمعيت باعث شد گانهسهو انفجارهاي  سويكتحوالت ساليان اخير در آموزش عالي از 

 هزارجريبيفي شود (نج تجديدنظرتلف تدريس و ارزشيابي در آموزش عالي مخ هايروشآموزشي و درسي و  ريزيبرنامه

جهت ارتقاء  آموزش عالي در ) در همين راستا با توجه به داليل زير آموزش از راه دور در اين تحوالت1396و كوپايي، 

  :گيردميقرار  موردتوجهكيفيت آن 

 داراي كيفيت است •

 است صرفهبهمقرون •

 آموزشي) عدالت( دهدميجمعيت زيادي را تحت پوشش قرار  •

 خاص اين نظام آموزشي داراي خالقيت براي داوطلبان آموزش عالي است هايويژگيبه علت  •

 .كاهدميسنتي  هايدانشگاهاز فشار متقاضيان براي وارد شدن به  •

 .دهدميمشكل كمبود نيروي انساني متخصص (استادان) را كاهش  •

  .كندميعامل انگيزش عمل  عنوانبهرا زياد و  روزمرهامكان ارتباط بين موضوعات درسي و زندگي  •
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  ) تعاريف آموزش از راه دور1جدول (

  دهندهارائه  تعاريف  رديف

1  

برقراري تسهيالت  منظوربهادگيري ي-فرآيند ياد دهي دهيسازماننظام آموزش نويني براي 

اد دهنده يبين  دوجانبهتحصيلي و برقراري ارتباط  خودارزيابيالزم براي يادگيري مستقل، 

ز راهبردهاي حاظ زماني و مكاني از يكديگر جدا هستند و با استفاده الكه به  يادگيرندهو 

  مناسب فناوري آموزشي.

  )1388، زادهابراهيم(

2  

و  دهدميكه معموالً در مكاني متفاوت از محل تدريس رخ  شدهطراحينوعي يادگيري 

 خاص ارتباطي با هايروشخاص طراحي درسي و آموزشي و  هايتكنيكمستلزم 

  .باشدميابزارهاي الكترونيكي به همراه تداركات خاص سازماني و مديريتي 

، 1(مور و اندرسون

2003(  

3  

 ريزيمهبرناياد گيري -فرآيند ياد دهي دهيسازماننظام آموزش كه سازمان و نه معلم، براي 

 هايفناوريز مناسب براي استفاده ا كارهايراهنموده است و هدف آن گزينش و كاربرد 

 هايزمينهيان معلم و شاگرد، فراهم كردن م دوسويهجديد در آموزش، تسهيل ارتباط 

  يادگيري مستقيم و ارزشيابي نتايج دانش توسط خود گيرندگان.

به  1993، 2(كيگان

نقل از فرج اللهي و 

  )1390همكاران، 

  

4  

 آموزش از راه دور فرآيندي آموزشي است كه در آن بخش زيادي از تدريس را شخصي

يند و جريان، است. اين فرآ جداشدهزماني و مكاني از يادگيرنده  ازنظركه  دهدميانجام 

  است. يافتهگسترشبه وجود آمده و  هافناوريمبتني بر ارتباطات و 

(پراتون و همكاران 

به نقل از عرباني 

  )1384دانا، 

5  

نگيزه، در اين شيوه آموزشي گر چه بين معلم و فراگير فاصله وجود دارد اما تعامل (ا

 ريزيبرنامهتدريس (اهداف،  هايروشتوضيح، پرسش و راهنمايي) و همچنين انتخاب 

  .شوديموشتاري الكترونيكي يا مكانيكي اجرا درسي و راهبردهاي آموزش) با ابزارهاي ن

  3)1990(مور، 

6  

روش آموزشي است كه يادگيري در آن فردي، مستقل و متكي به فراگير است،  نوعي

و ضمن  كندميهدايت  هارسانهسازمان آموزشي با استفاده از  هارسانهگفتمان آموزشي را 

اجزاء آموزشي  توجه به تعامل بين ياد دهنده و يادگيرنده تأكيد به ارتباط غير مجاورتي بين

لويزيون و رايانه) تمختلف (چاپ، تلفن، راديو،  هايفناوريبا استفاده از كه  باشدميآن 

  .گيردميپل ارتباطي صورت  عنوانبه

  )1391هي، لال(فرج

طالب درسي، به م غيرحضورياست كه در پي تمايل فراگيران به دسترسي  ايپديدهآموزش از راه دور  طوركليبه

ست (محمدي و ادرسي به وجود آمده  هايكالساجباري در  موقعبهزماني، مكاني و مشكالت حضور  هايمحدوديت

  ).1393همكاران، 
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  برنامه آموزش از راه دور در ايران

بيروني  ابوريحان دانشگاه است، پيداكردهدور در آن گسترش  آموزش از راه است كه توسعهدرحالكشورهاي  ايران ازجمله

شته تحصيلي اقدام كرد. و در هشت ر ايمكاتبه صورتبهاز راه دور  هايآموزشبراي نخستين بار به ارائه  1350در سال 

ايران براي  پذيرش نظام آموزش عاليتأسيس و هدف اصلي اين دانشگاه افزايش ظرفيت ايران  دانشگاه آزاد 1352در سال 

امل طرح و روشي تازه عنو پي افكند و  ايشيوهايران، بنياني نو و  دانشگاه آزادمتخصص و كارآمد بود تربيت نيروي انساني 

و همكاران،  متوقف شد (رضايي 1359فعاليت آن در  و نموددانشجو پذيرش  1356در آموزش عالي در ايران شده و در سال 

) بر 1365ن سال (اوليه منجر به تأسيس دانشگاه پيام نور شد و در همي هايبررسيمطالعات و  1365). بعد تا سال 1386

ران، (فضلعلي زاده و همكا كاركردآغاز به  1367ت و در سال اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي شكل گرف

اندازي و استفاده در راه قدمپيشدانشگاه پيام نور اولين واحد  ).1386، رضايي و همكاران، 1385و حسيني،  زادهطالب، 1391

آموزش از راه  هايدورهايران است و در حال حاضر تنها متولي رسمي برگزاري جمهوري اسالمي از آموزش از راه دور در 

 ).1391است (فرج اللهي و همكاران،  شدهدرجنوان دانشگاه باز و از راه دور باشد كه در اساسنامه آن عدور دانشگاهي مي

  آموزش از راه دور در ايران وجود نداشت. 1366تا  1359از سال 

  در جهاندور  از راهآموزش  يهابرنامه

توسط اسحاق  ايمكاتبه صورتبهدور  راه از آموزش 1840 سال درشروع شد.  19دور در قرن  راه ازآموزش  هايبرنامه

خودآموز  صورتبه ساالنبزرگبراي  ايمكاتبهزبان از طريق  آموزش 1856 سال در. درآمد اجرا به كبير بريتانيايپيتمن در 

آگهي آموزش داده  صورتبهبوستون  روزنامه در، 20آوريل دهه  در ).1383ربيع، و 1390(شهبازي، در آلمان انجام گرفت

آموزش از راه (دانشگاه باز  پايه بر) NEC( الملليبين كالج شد. تأسيسمكاتبات در نيوزلند  مدرسه 1922سال  در وشد 

 افتتاح 1937 سال در المللييك مركز بين ودر پاريس  1907 سالدر  ايمكاتبهشد. يك موسسه  افتتاح 1974دور) در سال 

در هردو  تراليا. اسشد اجرا 1911بسيار خوبي در آموزش عالي دانشگاه كويينزلند در سال  درجه بادور  راه ازشد. آموزش 

ور خود را در د اولين دانشجويان از راه هلند آموزش از راه دور بسيار قوي است. ازلحاظ متوسط ومقطع آموزش ابتدايي 

د كردن استفاده دورآموزش از راه  هايپروژه. كشورهايي مانند كانادا، هلند، استراليا، ايتاليا و لهستان از پذيرفت 1984سپتامبر 

ارتباطي  هايشبكهشگرف روبرو ساخت پيشرفت در  تحولي باآموزش از راه دور را  آنچهاما بايد گفت  ؛)2009(مرساپ، 

 گشودنسل آينده  سويبه، انقالب وب افق بسيار بزرگي آموزش را 1989در سال  سپس وبود كه در ابتدا اختراع رايانه 

شان داده است. نخود را در بسياري از كشورها  اييكارسنتي،  هايآموزشآموزش از راه دور در كنار  ).1390شهبازي، (

 بهرد و با توجه اقليمي هر كشور انطباقي خاص دا هايويژگياتخاذ شيوه ارائه آموزش از راه دور با شرايط جمعيتي و 

  ).1393است (محمدي و همكاران،  گرفتهشكل كشورهاآموزشي در  هايضرورت

  آموزش از راه دوراهميت 

براي افرادي كه قادر به ادامه تحصيل  وپرورشآموزشآموزش از راه دور يك مدل تدريس آموزشي است كه در آن فرصت 

ا، معلوليت و شامل سن، بيماري، فاصله جغرافي هامحدوديتكه اين  شودميفراهم  آموزش رسمي نيستند مؤسساتدر 

 هاآنيادگيري  يافتهسازمانامكانات  معموالًكه  شودمياطالق  هاييآموزشبه انواع  1از راه دور آموزش باشدعوامل ديگر مي

 باهم مكاني وزماني  ازنظرو  خوانندميدرس  تنهاييبه طورمعمولبهبراي فراگيراني كه  جمعيارتباطاز طريق وسايل فني 
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تحوالتي بزرگ در جوامع بشري، نياز به غني نمودن  ايجادفناوري  پيشرفت با). 1381جارويس،( شودمي تأمين دارندفاصله

با استفاده از فناوري الكترونيك بيشتر احساس شده است كه با  رشته هرمحتواي آموزشي و تجربيات استادان مجرب در 

و  ترجذابدروس را بسيار  ارائهگنجاندن امكانات آموزشي ديداري و شنيداري مختلف تحت عنوان آموزش الكترونيكي، 

  ).1387همكاران، رانور و( كندمي مؤثرتر

  اجزاي نظام آموزش از راه دور

  :آموزش داراي اجزايي است. اجزاي اصلي اين نظام شامل هاينظامنظام آموزش از راه دور همانند ديگر 

 كاركنان آموزشي كه آموزشگر ركن اصلي آن است. •

 مستقل يا مركب باشد. صورتبه تواندميمؤسسه آموزشي كه  •

  ).1386ساده و تركيبي وجود دارد (رضايي و همكاران،  صورتبهرسانه و مواد آموزشي كه  •

 

  يژگي آموزش از راه دورو

  و يادگيرنده در دو مكان مختلف قرار دارند. دهنده ياداز راه دور  آموزش در -

  شودمي ارائهدر آموزش از راه دور، خدمات آموزشي با همان كارايي آموزش رسمي  -

  .شودميبراي انتقال اطالعات استفاده  هارسانه ساير وآموزشي همانند كامپيوتر  هايروشاز -

  .شودميوزش از راه دور، امكان برقراري ارتباط چهره به چهره نيز فراهم در آم-

فراهم گروهي  صورتبهخود را  موردنيازاطالعات آموزشي  توانندمياز خصوصيات بارز اين آموزش اين است كه افراد -

  ).2010د (كاكر، كنن

 

  سيستم يادگيري از راه دور: ريزيبرنامه

1ويلز ازنظرمدنظر قرار گيرد.  هاييجنبهيادگيري از راه دور بايد  ريزيبرنامهدر 
يادگيري از راه  ريزيبرنامهموارد زير در  

  دور اهميت دارد:

  اهداف ونيازها -

  جمعيتي فراگيران هايويژگي-

  .هارسانهو  كاركنان، ساختماندر دسترس شامل فضا،  منابع وبررسي امكانات مالي -

  .هادانشمعيار گزينش، ميزان معلومات و  ازنظرآموزشگران  هايويژگي-

  باالخره وبرنامه درسي و روش تدريس -

صوتي  هايكاست، ايماهوارهراديويي و  هايبرنامهلفن، امكانات توليد و پخش خدمات پشتيباني از قبيل پست، شبكه ت-

  ).1385،(حجازيافزارهاي مختلف و نرم تصويري

 

  مخاطبان و ذينفعان آموزش از راه دور

  :شوندميتقسيم  دسته عمده و بزرگ 5كه به  شودميو ذينفعان اطالق  تأثيرپذيرمخاطب در آموزش از راه دور به عنصر 
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. نتايج آن شامل گرددبرميعه و سود ناشي از آن به جام شوندمياز آموزش از راه دور برخوردار  نوعيبهجامعه  جامعه: -1

  :باشدميموارد زير 

  و مفهوم كار شايسته در كشور گيريشكلكمك به -

  اجتماعي هايآسيبكاستن از -

  برابري آموزشي هايفرصتكاهش نابرابري، با ايجاد -

  درنهايت ووي انساني نير توانمندي وارتقاي قابليت -

  ).1387همكاران، (رانور و شوراجتماعي در ك هايسازمانكمك به آموزش پذير شدن هرچه بيشتر -

و فرهنگ ملي و افزايش  هافرهنگهخردطريق افزايش سطح سواد، برقراري پيوند قوي بين  از دور راه ازآموزش  فرهنگ: -2

  .كندميفرهيختگي در جامعه به فرهنگ پذيري كمك 

  :كنندميدريافت  هاآموزشدور هستند و عوايد زير را از اين  راه ازفراگيران مخاطبين آموزش  فراگيران: -3

  ترمناسببرخورداري از احساس سودمندي و پويايي -

  آموزش به شيوه خودآموز در فراگير منظوربهايجاد پايه ادراكي الزم -

  ).1387مكاران،ه (رانور و در فراگيران نفساعتمادبه ايجادزش و فنون مختلف براي آمو هاراهيادگيري -

بر فراگيران بخصوص در  هاخانوادهدرون خانواده و نظارت بيشتر  هايارزش هنجارهاخانواده از طريق حفظ  :خانواده -4

  ).1387(رانور و همكاران، شودمييكي از مخاطبان در نظر گرفته  عنوانبهنظام شبكه محور 

ك به تحقق اهداف كم با .است دورآموزش از راه  مخاطبان ويكي از ذينفعان  وپرورشآموزش :وپرورشآموزش-5

  ).1384(الحسيني،  دارد مؤثرنقش  هاآموزشبه  بخشيكيفيتآينده از طريق  در واز طريق پوشش تحصيلي  وپرورشآموزش

 

  آموزش از راه دور در ايران: هايچالش

  مخابراتي و اينترنتي) هايشبكهالزم ( هايزيرساختعدم -1

  طوالني هايمتنوجود مطالب با -2

ذهن  روي برعوارض جانبي رواني  تواندميو  كندميتعامل اجتماعي را كم  ارتباطات واطالعات  هايفناورياستفاده از -3

  .بگذارد افراد

نيروي اندكي در مورد  گذاريسرمايهعامل موفقي در آموزش است در ايران  آموزشگر و فراگيرمتقابل  اثر كهدرحالي-4

  .1)2010(طباطبايي، كارآموزشي صورت گرفته است 

 

  تفاوت آموزش از راه دور و آموزش سنتي

 ازجمله. كندميرا از يكديگر متمايز  هاآنكه  تفاوت بين دو نظام آموزش سنتي و نظام آموزش نوين وجود دارد حقيقت در

و وظيفه فراگير، حفظ مطالب باشد ميانفرادي  كار و رقابت بر تأكيداين است كه در آموزش سنتي بيشتر  هاتفاوتاين 

 تأكيد )آموزش از راه دور هماننددر آموزش نوين ( كهدرحالي. باشدمي شدهتعيينپيش  از واستاندارد  آموزش فراينداست. 

معلم با فراگير جامعه فراگيران  رابطه واست  مسئلهنش و حل توليد دا مديريت و گير،. وظيفه فراباشدمي كارگروهي بر
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 و مكان هرو محيط آموزش  پذيريانعطاف. همچنين فرايند آموزش، است) شرايط خاص يا و(بدون هيچ محدوديت سني 

 ).1388فروشاني،( باشدميسراسر شبكه است و زمان آموزش هرزمان كه فراگير اراده كند،  درواقع

مورد مقايسه قرار آموزش سنتي و مدرن را برخي از معيارهاي مهم در دو نوع ) در مطالعه خود 1386(رضايي و همكاران، 

   مندرج شده است. 2شماره  جدولداده كه در 

  ) مقايسه آموزش سنتي و مدرن2جدول شماره (

  مدرن  سنتي  موضوع

  اجتماعي  فردي  روش آموزش و آموختن

  همكاري و مشاركت  رقابت  نتيجه و تأكيد

  مديريت اطالعات و دانش  حفظ كردن مطالب  نوع فعاليت فراگيران

  يك گروه: جامعه فراگيران  دو گروه مجزا  رابطه آموزشگر و فراگير

  فعال و مستقل  و وابسته به معلم غيرفعال  نقش فراگير

  نامحدود و متنوع  محدود و انتخابي  محتواي تدريس

  كيفي  كمي  يادگيري

 

  ضرورت آموزش كشاورزي

 ارتقاي بر ثانياًورزد و  تأكيدكيفي نيروي انساني  رشد بر اهد به توسعه پايدار دست يابد، ابتداً الزم استاگر كشوري بخو

). در طي سالياني كه جهان دستخوش 1382موحد محمدي،( گماردخود همت  آموختگاندانش هايفناوري وسطح دانش 

ايران در  ازجملهو  توسعهدرحالرزي در كشورهاي كشاو تعليم ونظام آموزش  متأسفانهگرديده است،  تحول وتغيير 

 معموالًآموزشي  هايروشدرسي و  هايبرنامهبه نيازهاي مختلف جوامع روستايي ناكام مانده است.  پاسخگويي وسازگاري 

 تروخيماقتصادي اين وضع  هايبحران با وجهت رفع نيازهاي كشاورزان نبوده  در كشور مناسب نبوده و با اهداف توسعه

 هايدانشگاهو  هادانشكدهكه  دارندمي) در مطالعه خود اظهار 1382زماني و عبدالملكي ( ).1389چرم زاده،( استشده 

 هاييافتهكاربرد سيستماتيك فناوري موجود و  درنتيجه تواندميكشاورزي كشاورزي در ابتدا با اين عقيده كه توليدات 

افزايش يابد، تأسيس شدند. امروزه با تغيير و تحوالت جهاني و شكست مؤسسات آموزش عالي  كشاورزي تحقيقات

 كشاورزي در ايجاد تطابق و پاسخ به واقعيات بخش روستايي و كشاورزي در كشورهاي مختلف جهان و بخصوص

اهداف و وظايف خاصي بنا به مقتضيات  كندمي، ضرورت بازنگري در اين نظام آموزشي ايجاب توسعهدرحالكشورهاي 

مربوط به كشاورزي، غذا و  هايفناوري كهازآنجايي ).1386زمان براي اين نظام آموزشي تعريف شود (رضايي و همكاران، 

آموزش كشاورزي بايد با اين تغييرات سازگار شوند.  هايبرنامه، باشندميسريع  توسعهدرحالمداوم  طوربهمنابع طبيعي 

آموزش كشاورزي باشند (ميلر و ميلر،  هايبرنامهقادر به تسهيل نوسازي و بهبود  توانندميآموزش از راه دور  هايفناوري

ارتباطات نيازمند توجه به مالحظات در عصر فناوري اطالعات و  اثربخشتأكيد بر اين نكته كه آموزش از راه دور ). 2000

ادي صپشتيباني و اقت-فرهنگي، مديريتي، اداري-اجتماعي زيرساختپراگوژيكي،  زيرساختمربوط به زيرساخت فناورانه، 

  ).1391(نجفي و همكاران،  باشدمي

  كشاورزي دوراز راه ط قوت آموزش انق

  از آموزش استفاده كنند توانندميتعداد زيادي از جمعيت -
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  بودن براي همگان در دسترس -

  شودميراهم يادگيري فردي ف هايفرصتبسياري از -

  1)2004نيمبالكار و همكاران، ( آموزشيپايين بودن هزينه  -

 

  آموزش كشاورزي در دورنقاط ضعف آموزش از راه 

  مسئوالن وسيلهبهضعيف  گذاريسرمايهفني و  هايحمايتكمبود -

  عملي هايزمينه و هاآزمايشگاه وكمبود تجهيزات -

  عدم تعامل بين معلم و فراگير-

  )2004نيمبالكار و همكاران، ( الكترونيكي هايرسانهاستفاده ضعيف از -

  ).1998مورفي وتري،( آموزشگرانبودن حقوق  پايين وفني  هايحمايت وكمبود هزينه -

  :گيرينتيجه

در  تواندميالي كشور عدر نظام آموزش  ارتباطات وايجادشده توسط فناوري اطالعات  هايظرفيتمطلوب از  كارگيريبه

وامع پيشرفته جشاخص افزايش شكاف بين  ترينمهمباشد. از طرفي  مؤثر جهت توسعه و گسترش نظام آموزش عالي مفيد و

كار  راهيك عنوانبه تواندميور داز راه  آموزش روازاينجديد است.  هايفناوريدر استفاده از  هاآنتفاوت  توسعهدرحال و

. گيرد قرار وجهموردتالزم  شرايط و هازيرساختفراهم بودن  شرطبهبراي پاسخگويي به تقاضاي فزاينده آموزش عالي 

 تواندميراحي شود طخوب  اگر وخيلي مفيد باشد  تواندميكه آموزش از راه دور در اشكال مختلف  دهدميشواهد نشان 

همه افراد دور  براي راامكان  اين وكند. هزينه آموزش از راه دور نسبت به آموزش رسمي كمتراست  تأمينآموزشي را  نياز

راي يادگيري ايجاد نمايد. محيط تعاملي مناسب ب تواندمي. همچنين آموزش از راه دور مبتني بروب كندميفراهم از دسترس 

 نقاط و هاچالشبه  توجه اببكند. ولي  كشورمانكمك شاياني به آموزش عالي  تواندمياستفاده از اين نظام آموزشي  روازاين

موزش كشاورزي آ بهتر است با دقت بسيار وارد عمل شويم. شودميكه اين امر در آموزش كشاورزي بيشتر  ضعفي كه دارد

به اهميت آن در توسعه  توجه با رسدمي كه دارد به نظر تجهيزاتي وعملياتي  هايمحدوديتدر آموزش از راه دور به دليل 

استا تجارب كشورهاي عملياتي دارد و در اين ر هايبخشو تدوين راهكارهاي الزم در خصوص  ريزيبرنامهنيازمند كشور 

كاربرد اين نوع  كهچرامفيد باشد.  تواندميكشورهايي كه از اين آموزش در آموزش كشاورزي استفاده كردند  ياپيشرفته 

 ترقبهغيرمبا تحوالت جهاني و پيشرفت تكنولوژي، افزايش جمعيت و بروز مشكالت ناخواسته طبيعي و حوادث  آموزش

اكد ماندن آموزش عام و آموزش عالي كشاورزي راهگشا بوده و از ر طوربهدر كشورها قطعاً در ادامه مسير آموزش عالي 

. استفاده از تجارب كشورهاي طلبدميمرتبط  مسئوالنزيادي را از طرف  كارهايراهاين زمينه  براي و ؛كندميجلوگيري 

  بسيار مفيد باشد. تواندميپيشرفته در اين زمينه 

  

  پيشنهادها:

كه از مزاياي هردو سيستم  شودميآموزش از راه دور پيشنهاد  ◌ٔدرزمينهصورت گرفته  هايفعاليتكندگي ابه پر توجه با-

آموزش از راه دور در جهت باال بردن قدرت انتخاب يادگيرندگان و همچنين ارتقاي جامعيت، ابتكار عمل و  نوين وسنتي 

                                                           
1 Nimbalkar and et al 
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در تمام آموزش از راه دور  هايروشو  هاتكنيكتوان اثرگذاري نظام آموزش از راه دور با توجه به رويكرد تلفيقي در 

  استفاده شود.رشته كشاورزي  باألخص هارشته

توليدي  و مراكزكشاورزي  هايدانشگاهارتباط با كشاورزي  ◌ٔدرزمينهبه تجهيزات اندك مراكز آموزش از راه دور  توجه با-

  .رسدميبراي استفاده از تجهيزات آن مراكز مطلوب به نظر 

دوديت ي، عدم محفردي در پيشرفت تحصيل هايتفاوتمحوري،  م آموزش از راه دور، به فراگيردر صورت استفاده از سيست-

  .استعدادهاي فردي توجه شود رشد وو شكوفايي  خودآموزي منظوربهزمان و مكان در يادگيري و آموزش 

شدن حوزه  نزديك وش عالي آموز مؤسسات در نظام آموزش از راه دور شدهارائه هايآموزششدن  تركاربردي منظوربه -

و كارمندان در  كاركنان ادامه تحصيل منظوربه، امكاناتي را هاشركت ودولتي، صاحبان حرف  هايسازمان، كار ودانش 

عملياتي  هايشبخبا  كاركنانكشاورزي با توجه به آشنايي  ◌ٔدرزمينهكه اين موضوع آموزش از راه دور فراهم شود  مؤسسات

  كندميآموزشي را چندين برابر  بازده كار ◌ٔدرزمينه

الزم را  آموزش از راه دور در ايران، ضروري است دولت در اين زمينه حمايت مؤسساتبا توجه به امكانات محدود  -

 ويژهبهدر نظام آموزشي  انعطاف ايجادآموزشي  ◌ٔدرزمينهاطالعاتي و ارتباطي  هايرسانهانجام دهد، همچنين استفاده بهينه از 

افراد جامعه  هايآگاهيقا قشار جامعه و ارتآموزشي بيشتر براي كليه ا هايفرصتفراهم نمودن  منظوربهنظام آموزش عالي 

ضرورت  شودمياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه مانع رشد و توسعه كشور در تمامي ابعاد  هايمحدوديتو تفوق بر 

  .نمايدمينوين آموزشي را ايجاب  هايشيوهاستفاده از 

و  5، ذخاير نوشتاري4، مواد3، لوازم و تجهيزات2ي، منابع اعم از نيروي انسانآموزش كشاورزي آموزشي ريزيبرنامهدر  -

  شوند. بينيپيشخدمات حمايتي براي عملكرد بهينه 

  جديد آموزشي تالش به عمل آيد. هايروشآموزشي براي  كاركنان و علميهيئتاعضا  كارآموزيدر  -

يرد تا استفاده از و دسترسي به ذخاير دانش روز اقدامات الزم صورت پذ الملليبينحفظ ارتباط با جوامع علمي در  -

  رتقا آموزش از راه دور انجام گيرد.جديد در ا هايفناوري

 روازاين. باشدمي اطالعات عصرنيز يكي از لوازم مهم براي ورود به  ايرايانهفرهنگ پذيري و افزايش سواد  -

مهارتي فناوري اطالعات  هايپايهدرسي خود  هايبرنامهدر  نوعيبهاولين محل آموزش رسمي بايد  عنوانبه وپرورشآموزش

  را بگنجانند و دانش آموزان را با اين مفاهيم آشنا سازند.

  آموزش از راه دور استفاده شود. ◌ٔدرزمينهكشورهاي موفق  از تجارب شودميپيشنهاد  -

  

  :منابع

لش تغيير. فصلنامه پژوهش و . انتقال از دانشگاه از راه دور سنتي به دانشگاه مجازي: نوآوري و چا1386 ،.زاده، عابراهيم

  .43 شمارهآموزش عالي،  ريزيبرنامه

  .70-61، 28. دانشگاه مجازي. فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 1381آراسته، ح.
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