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 سنتي و برخط  عالي هاي آموزش تفاوت
هاي افالطوني و سقراطي، وسيله و  در آموزش سنتي، بنا بر روش

نقص اين روش در . بوده است» گفتگو«اساس تحقيق و آموزش همواره 
كنندگان ناچارند به طور همزمان در يك مكان  آن است كه شركت

ونان باستان و هاي درس دانشگاهي زاده بازارهاي ي كالس. اجتماع كنند
از آن هنگام تا تولد وب . در آن بازارهاست سقراط حكيمهاي  مباحثه

هرچند،  با . هاي درس سنتي به وجود نيامد تغيير چنداني در كالس
هاي دور همچنان در  وجود گسترش اينترنت برخي از نقائص گذشته

  . نظام دانشگاهي سنتي باقي است
  

  شنود بزرگ و گفت
ي از  گير بهرهموزش از راه دور اين است كه با هاي آ هدف فناوري

يعني آموزش محدود به . هايي چيره شوند بر چنان محدوديت نترنتيا
اجتماع دانشجو و استاد در يك مكان خاص نباشد و همگان بتوانند در 
سراسر عمر خود به يادگيري و آموختن بپردازند، و به جاي يك 

روي » شنودي بزرگ و گفت«گفتگوي بين  چند دانشجو و استاد به 
  . آورند

مثالً . ميدان آتن باستان، گذشته از مزاياي خود، نقايصي نيز داشت
كنندگان و تركيب گروه را مشتريان روز بازار تعيين  تعداد شركت

كنندگان محدود  يا به دليل نوع معماري ميدان، تعداد شركت. كردند مي
به طور محدود صورت  از همين روي، ترويج دانش به آهستگي و. بود
  . پذيرفت مي

هاي بزرگ دنياي  كتاب«مجموعه در مقدمه »  1هاتكينز .امرابرت ِ«
وشنود  گفت«هاي آتن نشو و نما كرد  اين سنت را كه از ميدان     »2غرب

كنندگان نظرات نوابغ و  شركت وشنود بزرگ گفتدر . ناميد» 3بزرگ
دادند، به تفسير و  ار ميهاي برتر تاريخ را مورد بحث و تعمق قر ذهن

پرداختند، و كاربرد آنها را در جامعه مطرح  توسعه آن نظرات مي
شد،  كننده تحريك مي در اين جريان، ذهن هر شركت. ساختند مي

. گشت تر مي قدرت خالقيت او بيدار و حس كنجكاوي او  افزون
خود يافتند، كه فهم  تنها از نظرات و عقايد ديگران اطالع مي همگان نه

  .كردند را درباره موضوع بيشتر مي
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شنود  و گفت«هاي اجتماعي و فني به ساختار  بسياري از پيشرفت
در قرن  كتاباختراع . تري بخشيدند يونان باستان شكل تازه» بزرگ

در قرن  كاغذ و مركبشد، كاربرد  طومارگزين  چهارم ميالدي كه جاي
 1453گوتمبرگ در سال  پدستگاه چاهفتم به وسيله ايرانيان، و اختراع 

ها به كار گرفته  ميالدي همگي به منظور ثبت و حفظ عقايد و انديشه
كتاب بدين اختراع . هاي آينده به كار روندشنود و گفتشدند تا در 

منظور بود كه مطلب مستدل نويسنده در جايي ضبط و در زماني بعد و 
نگامي كه مكاني دورتر خوانده شود و مورد بحث قرار گيرد، حتي ه

با اين همه، كتاب به خواننده اجازه . نويسنده دار فاني را وداع گفته باشد
دهد كه نظرات خود را به طور مستقيم با نويسنده در ميان بگذارد و  نمي

، در الكساندر گراهام بل، توسط تلفناختراع . اي به پيش آورد مباحثه
هر جايي كه . وشنود بزرگ را افزايش داد امكانات گفت 1876سال 
هاي الزم براي مكالمة تلفني  هاي تلفن موجود باشند و دستگاه سيم

 ضبط صوتاختراع . توانند با يكديگر مكالمه كنند نصب شود، مردم مي
امكان مشاركت شفاهي و تصويري مكالمه  ويدئوو  سينماو در پي آن 

  .ندرا نيز فراهم ساخت
به  _در قرن بيستم هاي مهم ارتباطات  با وجود اين، همة پيشرفت

اما مكالمة . ساختند را ممكن مي طرفه ارتباطات يكفقط  _ تلفناستثناي 
تلفني به خودي خود به معني تبادل اطالعات بين فقط دو يا حداكثر 
چند نفر است و حتي در بهترين دوران صد سال گذشته تلفن ثابت 

دو نفر  مثالً در آن واحد فقط. هايي داشته است مرسوم نيز محدوديت
توان گفت كه  با اين وصف مي. توانند نظرات خود را  مبادله كنند مي

يعني از زمان سقراط تا تولد و توسعه وب و (سال  2000متجاوز از 
ها و وسايل مكالمه تغيير  در رسانه) هاي هوشمند همچنين گوشي

ها همگي مردم  هاي درس، سمينارها، نشست كالس. چنداني پديدار نشد
اما امروز با . آوردند گرد هم مي يك زمانو در  ك مكانيرا در 
هاي  اينترنت و گوشي(جويي از فناوري كامپيوتر و ارتباطات  بهره

  .به وجود آمده استوشنود  گفتدگرگوني شگرفي در )  هوشمند
اكنون مكالمات بين افراد مختلف كه از لحاظ فاصله نسبت به  هم

شامل گفتار،  _كيلومتر  1000ه چه يك متر باشد و چ _هم دور هستند 
نوشتار، گرافيك، تصاوير زنده و موسيقي از لحاظ فني ممكن و از 

با استفاده از فناوري . لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه شده است
نظر  كامپيوتر و ارتباطات، ديگر الزم نيست كه مردم به منظور تبادل

انشجويان به نياز داز سوي ديگر،  .حتماً در يك محل اجتماع كنند
ي سنت يها دانشگاهدر قلب  كههاي عظيم  كتابخانهحضور فيزيكي در 

. كم شده است ندهد وشنودها را افزايش مي كيفيت گفتقرار دارند و 
اي يا در  نقطه ركتابخانه است و هر كسي در هربامروزه، اينترنت يك اَ
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تواند  حتي مي. تواند اين ابركتابخانه را دستيابي كند خانه خود مي
تي را  آي اي مانند دانشگاه ام هاي درس دانشگاه پرآوازه ويدئوي كالس

از همين روي، اين  .  هزاران كيلومتر دورتر در خانه خودش تماشا كند
  .ندا پديد آورده» وشنود بزرگ گفت«ها جهش مهمي را در  نوآوري

  
  جامعة نوين

جويي در  هاي سفر، صرفه در اين برهه از تاريخ انسان، كاستن هزينه
به دليل . وقت و سرعت اجراي كارها از اهميت فراواني برخوردار است

هاي اطالعات و كامپيوتر، دنياي پيچيدة امروز ضرورتاً  وجود فناوري
  . تر از مسائل نياز دارد هاي تازه و فهم عميق به انديشه

با استفاده از كامپيوتر و فناوري » بزرگوشنود  گفت«هدف 
همگان بايد . در حقيقت افزودن به دانش عموم مردم است ،ارتباطات

سهيم شوند، مطالبي بياموزند، آنها را » وشنود بزرگ گفت«بتوانند در 
زيرا خواندن . در ذهن خود جاي دهند  يافته طور سازمان بحث كنند و به 

آموزش آميخته با بحث و  مچونه تواند  نمي دادن صرف يا گوش
به همين دليل روش پرسش . دبنشانذهن  در مناظره مطالب را به خوبي 

ريزي شد بهترين وسيلة  و پاسخ كه به وسيلة سقراط حكيم پايه
اين شيوه معموالً با يك وضعيت آغاز . شده در آموزش است شناخته

يك كتاب  معموالً(شده، يك كتاب  تعيين مانند مسئلة ازپيش_ شود مي
اي موسيقي،  ، يك شعر، يك مقاله، يك اثر هنري، قطعه)درسي سنتي

عنوان موضوع بحث   كه به _ »كاغذسفيد« برگ يك درام، يا حتي يك
دارد و اين  هر نفر نظرات خود را درباره آن ابراز مي. كند عمل مي

مفاهيم كليدي و . يابد كنندگان در مباحثه انتشار مي نظرات بين شركت
رهبر مباحثه اين روند را تا حصول . شوند م مشخص و بررسي ميمه

هاي اجتماعي  هاي علمي اينترنتي و شبكه انجمن .كند نتيجه هدايت مي
  .كردن چنين مباحثاتي هستند در حال متحول

. شوند ابتدا مفاهيم و اصطالحات مهمِ مورد استفاده تعريف مي
يي وجود خواهد داشت كه ها شده اختالف هاي ارائه احتماالً در تعريف

كردن مفاهيم كليدي  گام بعدي مشخص. شوند بندي مي بحث و طبقه
و تخصيص وقت به هر   مطلب مورد بحث و تعيين ارجحيت

  . شود در پي آن، مباحثه به طور جدي آغاز مي. كننده است شركت
 دو روش مختلفبا  در حال حاضر، بر روي وب آموزش عالي

هاي  اما با سازمان دانشگاه است زش از راه دوريكي آمو. شود ارائه مي
مرسوم، گذراندن واحدهاي درسي، و قبولي در امتحانات، و سرانجام 

روش دوم به . اين روش معموالً رايگان نيست. اخذ مدرك دانشگاهي

MOOC )شهرت يافته است، ) 4يدرس آزاد برخط جهان يها كالس
ها  در اين روش كالس. اميدن دانشگاه آزاد اينترنتيتوان آن را  كه مي

. شود اي اندك دريافت مي يا براي دادن مدرك شهريه ،رايگان هستند
كنندگان هر كالس ممكن است به بيش از يك صد هزار  تعداد شركت

 مرسوم درس كالسيك از ويدئوي  هاMOOCبسياري از . نفر برسد
ه گيرند، يعني شكل قديمي آموزش را با فناوري جديد ارائ بهره مي

براي مباحثات دانشجويي معموالً از  هاMOOCدانشجويان  .كنند مي
بوك بهره  هاي اجتماعي مانند فيس هاي علمي اينترنتي يا شبكه انجمن

عمر را  خواهند بهترين روش آموزش تمام مي هاMOOC. گيرند مي
در  يواقع يها برخط و كالس يها كالس نيب يمرزها .فراهم كنند

  .حال محوشدن است

      
  روندهاي مهم يادگيري

 6يك استاد دانشگاه آتاباسكا 5جورج زيمنس 2008در سال 
cMOOC7 او فكر كرد كه همه مردم دنيا بتوانند در يك . را بنياد نهاد

اي كه در سال  در مقاله جورج زيمنس . كالس درس مشاركت كنند
  :را بدين گونه برشمرد منتشر كرد روندهاي مهم يادگيري 2004
بسياري از مردم در طول زندگي خود به سوي يادگيري  ●
هايي كه با رشته تخصصي آنها نامربوط است حركت خواهند  رشته
  .كرد

آموزش غيررسمي بخش مهمي از تجربه آموزشي مردم خواهد  ●
. عمر خواهد بود زش رسمي بخش كوچكي از آموزش تمامآمو. بود

هاي شخصي انجام خواهد  ش مردم از طريق شبكهبخش بزرگي از آموز
  .گرفت
يادگيري يك فرايند پيوسته است كه در تمام عمر ادامه خواهد  ●
 □....داشت
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جورج زيمنس  2008در سال 
cMOOC را بنياد نهاد.  


