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ABSTRACT 
Open education, in light of an amazing technological development, has transformed the 
educational system with changes in "educational culture" and an emphasis on the "learner-
centered" principle. Since this has not been taken into account in Iran's educational system, the 

present article critically examines the issue of imperfect construction of an open education 
system in Iran. To analyze the issue historically, a genealogical method propounded by 
Foucault has been applied. Genealogy explains the evolution of historical moments in their 

internal power relations, as Foucault says: it is a discourse which intertwines power and 
knowledge. The "genealogical analysis" refers to an epistemological strategy formed in various 
domains of history, political and social sciences. To explain the aforementioned problem, we 

need to focus on both traditional and modern education discourses in the discursive space of 
open education. In response to the main question of the article i.e., what could have caused the 
imperfectness of open education in contemporary Iran? The findings indicate that "neglect to 

scientific software and discursive aspects", which followed the dominance of instrumental 
scientific view; "immature understanding of open education" which reduced it to 
complementary education and "bureaucratic relations" which are in conflict with the 

democratic character of post-modern education, have all led to the "imperfectness of open 
education" which has deepened the challenge of the alienation of "science" from culture and 
society. 
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INTRODUCTION  

"Open education" is a new type of education that in relation to power and 

knowledge poses epistemological and methodological challenges to "closed 

education" both the traditional and modern ones. Since this epistemological 

conflict should not be reduced to methodological discussions, we have tried to 

analyze this scientific concern with a discursive approach and by applying 

genealogical methodology, in order to "describe and explain" the problem of 

"imperfect construction of open education in Iran" and how it was brought to the 

fore. This is a matter that has caused ineffectiveness in the country's educational 

system, and we assume that with startling technological developments and its 

deepening connection with modern knowledge, and on the other hand, the 

continued neglect to long-standing and epistemological science, it will encounter 

with further collapse and irreparable backwardness from the caravan of "science 

and culture" that we were once at the helm. 

PURPOSE  

The main aim to study the genealogy of the imperfect construction of open 

education in Iran is critical in nature in order to expose its internal relations with 

power.   

METHODOLOGY 

Since genealogy is similar to "critical history", therefore, events are studied not 

in terms of time or place rather from the perspective of their belonging to 

discourse spectrums. In this way, by identifying hidden or ignored details, a 

wider level of history is revealed. One of the most widely used concepts in 

genealogy is "power and knowledge", which according Foucault were formed in 

a closed space; in a way that every internal transformation takes place in a 

unified space of the power of knowledge, not in two separate spaces consisting 

of power and knowledge. Understanding the power from Foucault's point of 

view requires understanding the concept of "discourse" and "its place" in his 

works. Discourse means meaningfulness and systematizing of disorderly and 

dispersed elements. In a discursive approach, everything is formed through 

discourse. Therefore, the outcome of any discourse is a kind of power exercise. 

Based on Foucault's theory, we consider the order governing open education in 

Iran as a discourse and believe that discursive actions, policies and rationalities 

in the open education system are semantic and it is within this discourse 

framework that educational identities of the subject are constructed. Therefore, 

the genealogy of the imperfect construction of open education in Iran requires 

the analysis of relations between power and knowledge which is possible 

through genealogical understanding as well as going through the ten-
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dimensional "problem identification" of the subject such as records, zero-point 

identification, discovering discourses, discontinuity analysis, genealogical 

analysis, stochastic analysis, power analysis, resistance analysis, and criticism. 

FINDINGS 

The research analysis showed the emergence of fundamental changes in the 

educational domain, largely affected by relations between power and 

knowledge. It was found that the changes accruing from new technologies, and 

developing culture under their influence, affect education more than ever. The 

findings indicate extensive "cultural changes" in the educational environment as 

the consequences of open education system in Iran, some instances of which are 

as followed: "Expanding culture interaction and multiculturalism", "increasing 

influence of informal education in the knowledge system", "new identification", 

"developing the process of individualism". Extensive changes that have helped 

open education in the light of "Broad Revolution" lead to nurturing "self-aware", 

"self-creating" and "powerful" people. 

CONCLUSION  

Studying dominant traditional, modern and open educational discourses through 

the genealogical method shows that each of them has reproduced a semantic 

system under titles such as school, madrasa, and computer-center. If the "rebirth 

of discourse" in the Qajar era led to the establishment of Dar al-Funun and 

madrasa, we under the centralized and powerful rule of Pahlavi witnessed the 

development of modern education with the emergence of university, and the 

birth of "distance" education in the form of Literacy Corps (Sepah-e Danesh) and 

Iran Azad University. Although late, the establishment of Payam-e Noor 

University is considered a new warning about open education in the country. 

Despite the expansion of Payam-e Noor and the creation of opportunities for 

"equal access" to education, which mainly focused on quantitative development, 

we are witnessing the imperfect construction of open education in Iran under 

the influence of pre- and post-revolution discourse actions; a "halfness", whose 

origin can be sought in the incorrect relationship between power and knowledge 

in an era affected by the conflict between tradition and modernity. An 

incomplete understanding visualizes open education similar to "assembly 

education" rather than a new approach to learning with epistemological 

foundations completely different from closed forms of education. In this 

imagination, open education is a learning method that results from adding 

technology to structure and process of the closed education system. The problem 

of open education in Iran, especially after the Islamic Revolution, is also the 

outcome of "global" and "local" circumstances. On the one hand, globally, we are 

faced with technological advances, with the emergence of information and 
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communication, changes in population and work patterns, reduction in 

government funds, and the competition in educational market, and on the other, 

we are facing with revolutionary developments at the "local" level, which has led 

to widespread interest of the people in education. At the same time, events such 

as "ignoring software and discursive aspects" of open education, "bureaucratic 

relations", "existence of a gap in open education in practical terms", and "Covid-

19 virus" in the "absence of humanities and social sciences" have caused the veil 

from half-covered face to be lifted and the issue has been brought to the fore. We 

must accept that in the current changing era with the power of new knowledge, 

"home and workplace environment" will be transformed into a place of 

continuous learning. A "vast" space without "ceiling", "border", "race", "color" 

and "without any engineering" has marked a fundamental paradigm shift in 

today's world. These changes require a scholarly, conscious, and realistic 

confrontation in order to understand and make the one understands new 

scientific and educational issues in the light of the discursive environment. 

NOVELTY 

Some of the innovative aspects of the present article include: "Newness of the 

topic", "problematicity", "classification of the educational system into closed and 

open and definition of traditional and modern education in Iran", " attention to 

epistemological foundations of open education" which are neglected, "examining 

open education in a political and social conceptual formats" and "using modern 

genealogical methodology" in order to explain the problematizing process of 

open education in Iran, and how it became the focus of attention. The 

genealogical approach of the imperfect construction of open education in Iran is 

aimed at a fundamental point that this construction is influenced by the 

incompleteness of science in Iran and the lack of a discourse. For this claim, the 

current work focuses on "open education discourse" instead of "open education" 

because unlike the first, in which, technical layers and internal experiences of 

education as an independent entity are analyzed, the latter, due to its 

dependence on intellectual and political atmosphere and its own epistemological 

foundations, is opposed to closed education with the implication of place, 

language, time, body, authority and stability. Also, the lack of resources can be 

mentioned as the most important "limitation". Among its "scientific 

applications", as we can point to understanding the problem of imperfect 

construction, identifying the gap between opinion and practice in Iran's open 

education system and its application in systematizing the country's educational 

policies, the same way in the "social domain", we can mention the effects of 

epistemological aspects of open education for the development of the 

educational system in connection with new technologies and the level of social 

awareness. "Absence of researches on this subject", "accepted innovations", 
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"inference from ideas of others from new angles", "crossing the boundary of 

usually applied methodologies", and "emphasis on critical thinking in the face of 

historical and social events", testify the "originality and value" of the current 

study, which can be fruitful for future researches, as well. 

 

  



 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 15 
Issue 3 

Autumn 2022 
 

  

BIBLIOGRAPHY 

Absalan, S. (2019). Problemātic šodan-e goftemān-e āmuzeš dar Iran va āgāz-e 

monāze’e-ye goftemāni pirāmoon-e nahād-e āmuzeš dar dowrān-e Qājār 

[Problematization of Iranian discourse of education and the beginning of discursive 

conflict over education in Qajar era]. Interdisciplinary Studies in Humanities, 11(2), 

103-128. doi: 10.22035/isih.2019.3088.3399 

Afroogh, E. (2007). Mohtavāgerāyi va toolid-e elm [text orientation and science 

production]. Tehran, Iran: Soore-ye Mehr.  

Afroogh, E. (2016). Arzyābi-ye enteqādi-ye nahād-e elm dar Irān [Critical assessment of 

science institution in Iran]. Tehran, Iran: Institute for Social and Cultural Studies.  

Barnett, R. (2019). Dānešgāh-e Ǡyande; idehā va emkānhā [The future university: Ideas 

and possibilities] (Sh. Shasti, & Sh.Moghimi, Trans.). Tehran, Iran: Institute for Social 

and Cultural Studies.  

Bartle, R. (1990). Interactive multi-user computer Games. Colchester: Essex, UK MUSE 

Ltd. 

Cahoone, L.E. (1382). Az modernism ta postmodernism [From Modernism to Post-

Modernism: An anthology] (A. Soroosh, Trans.). Tehran, Iran: Ney.  

Dreyfus, H.L., & Rabinow, P. (1997). Michel Foucault, Farasoo-ye saxtgarayi va 

hermeneutics [Michel Foucault, beyond structuralism and hermeneutics] (H. 

Bashiriye, Trans.). Tehran, Iran: Nasr-e Ney. (Original work published 1982) 

Ebrahimzade, E. (2003). Farāyand-e yāddehi-yādgiri va dānešgāh-hā-ye bāz va az rāh-e 

door dar āyande [learning-teaching and open universities and distance learning in 

the future]. Peyk-e Noor-e Olum-e Ensāni, 2, 1-11.  

Ebrahimzade, E. (2006). Ta’lim va tarbiyat mobtani bar fanāvari-ye ettelā’āt va 

ertebātāt: Jostārhā-ye mafhoomi. Peyk-e Noor-e Olum-e Ensāni, 4(4), 3-13.  

Farajollahi, M., & Dehbashi Sharif, F. (1387). Rošd-e āmuzeš az rāh-e door dar Iran va 

Jahān [Distance teaching development in Iran and the world]. Tehran, Iran: Payam-e 

Noor University. 

Farajollahi, M., et. al. (1391). Yadgiri az door dar asr-e etela’at va ertebatat [distance 

learning in technologoy and communication era]. Terhan, Iran: Payam-e Noor 

University Press. 

Farajollahi, M., Norouzzadeh, R., Ebrahimzadeh, I., & Haghighi, F. S. (2012). Nezām-e falsafi-

ye āmoozeš-e bāz va az rāh-e dur; motavalli-ye āmuzeš az dur-e fanāvāri technology ast 

ya falsafe-ye tarbiyati [The philosophical system of open and distant learning: Is 

technology the custodian ofdistant learning or educational philosophy]. Interdisciplinary 

Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(4), 21-30. 

http://www.isih.ir/article_309.html?lang=en
http://www.isih.ir/article_309.html?lang=en
http://www.isih.ir/article_309.html?lang=en
http://www.isih.ir/article_309.html?lang=en
http://www.isih.ir/article_309.html?lang=en
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85/book/32928
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85/book/32928
https://www.adinehbook.com/gp/product/6006996669
https://www.adinehbook.com/gp/product/6006996669
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5283856
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5283856
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5283856
https://mud.co.uk/richard/imucg0.htm
https://mud.co.uk/richard/imucg0.htm
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/638411
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/638411
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/604105
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/604105
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/604105
http://ensani.ir/fa/article/191962/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/191962/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/191962/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.sid.ir/paper/128443/en
https://www.sid.ir/paper/128443/en
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1921215
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1921215
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1921215
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2169693
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2169693
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2169693
https://ijvlms.sums.ac.ir/article_46020.html
https://ijvlms.sums.ac.ir/article_46020.html
https://ijvlms.sums.ac.ir/article_46020.html
https://ijvlms.sums.ac.ir/article_46020.html
https://ijvlms.sums.ac.ir/article_46020.html


 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

Farasatkhah, M., Maniei, R. & Ezzati Abdoljabbar, G. (1390). Ta’sirat-e jahani-

beynolmellali sodan bar amuzes az rah-e door va baz: moredkavi-ye Danesgah-e 

Payam-e Noor [Global and Internationalization implacts on open distance teacing: 

Case study of Payam-e Noor University (Unpublished M.A. Thesis]. Faculty of Social 

Sciences, Payām-e Noor University, Tehran, Iran.  

Fazeli, N. (1399a). Tajrobe-ye tajadod: ruykardi ensānšenāxti be emroozi-šodan-e 

farhang-e Irani [Experiene of modernity: anthropolocal approach to Iranian culture 

modernization]. Tehran, Iran: Institute for Social and Cultural Studies.  

Fazeli, N. (1399b). Zendegi sarāsar fahm-e mas’ale ast [Life is full of understanding 

issue]. Tehran, Iran: Institute for Humanities and Cultural Studies. 

Fazeli, N. (1399c). Farhang va fāje'e; Jostārhā-ye ensānšenāxti darbāre-ye mosibathā-ye 

jam'i dar Iran [Culture and disaster; Anthropolgical study on mass disaster in Iran]. 

Tehran, Iran: Farhame.  

Foucault, M.  (2010). Nietzsche, tābarsenāsi, tārix [Nietzsche, Genealogy, History].  In: 

Te’ātr-e  Falsafe: Gozidei az Darsgoftārhā Kutāhnevesthā, Goft-o-guhā va … [Theater 

of Philosophy: A selection of lessons, short stories, conversations and …] (N. 

Sarkhosh, & A. Jahandideh, Trans.; Pp. 143-157]. Tehran, Iran: Ney. (Original work 

published 1971) 

Freire, P. (1385).  Āmuzeš-e setamdidegān [Pedagogy of the oppressed] (A. Birashk, & S. 

Dad, Trans.). Tehran, Iran: Kharazmi University Press.  

Ghaneirad, M.A. (1398). Siyāsatgozāri-ye elmi va towse’e dar Iran [Scientific policy-

making and development in Iran]. Tehran, Iran: Institute for Social and Cultural 

Studies.  

Haghighi, F., & Farajollahi, M. (2014). Mabāni-ye Nazari-ye āmuzeš-e bāz va az rāh-e door 

[Theoratical foundation of open and distance teaching]. Tehran, Iran: Arastoo Press.  

Harris, J. (1995). Organizing and facilitating telecollaborative projects. The Compating 

Teather, 22(5), 66-69.  

Hernandez, C., & Mayur, R. (1390). Yadgiri barā-ye herzāre-ye Novin; Čālešhā-ye āmuzeš 

dar qarn-e 21 [learning for the new millennium challenges of education for the 21st 

century]. (M. Keyghobadi, et. al., Trans.). Tehran, Iran: Research and Educational 

Institute of Defence Industry. 

Jahanara, A., & Sarmadi, M.R. (2018). Tarrāhi va etebāryābi-ye model-e āmuzeš az rāh-e 

door-e prože-mehvar bā ta’kid bar roykard-e sāzandegarāyi [Design and validity of 

project-based distance teaching with emphasise on constructive approach]. Journal 

of Research in Teaching, 6(4), 86-105.  

Kachuiyan, H., & Zaeri, Q. (2009). Dah gām-e asli-ye raveš-šenāxti dar tahlil-e 

tabāršenāsāne-ye farhang bā eteka be ārā’e Michel Foucault] Ten basic 

methodological steps in genealogical analysis of culture; special reference to Michel 

Foucault, Rāhbord-e Farhang, 2(7), 7-30. 

https://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3733315
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3733315
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3733315
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6216955
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6216955
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6153890
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6153890
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6153890
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2082894
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2082894
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2082894
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2082894
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2082894
https://amoozak.org/sites/default/files/book/pedagogy-of-oppressed-paulo-freire.pdf
https://amoozak.org/sites/default/files/book/pedagogy-of-oppressed-paulo-freire.pdf
https://amoozak.org/sites/default/files/book/pedagogy-of-oppressed-paulo-freire.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5683168
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5683168
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5683168
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3728823
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3728823
https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=educationpubs
https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=educationpubs
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/746766
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/746766
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/746766
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/746766
https://trj.uok.ac.ir/article_60916.html
https://trj.uok.ac.ir/article_60916.html
https://trj.uok.ac.ir/article_60916.html
https://trj.uok.ac.ir/article_60916.html
http://www.jsfc.ir/article_44171.html
http://www.jsfc.ir/article_44171.html
http://www.jsfc.ir/article_44171.html
http://www.jsfc.ir/article_44171.html


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 15 
Issue 3 

Autumn 2022 
 

  

Kazemi, N. (1380). Češmandāz-e āmuzeš az rāh-e door dar qarn-e bist-o-yekom [Distance 

Teaching vision in the 21st century]. In Preceeding of the 2nd Confrence of Open and 

distance teaching (P. 44-49). Tehran, Iran: Payam-e Noor University Press.  

Keegan, D. (1980). On defining distance education. Distance Education, 1(1), 13-36.   

doi: 10.1080/0158791800010102 

Khorsandi, A. (2006). Nezām-e ertebāti-ye āmuzeš dar Irān [Communicative system of 

teaching in Iran]. Tehan, Iran: Institute for Social and Cultural Studies.  

Malek Afzali, F. (1372). Tārixče-ye āmuzeš az rāh-e door dar Jahān [The history of 

distance education in the world]. Peyk-e Noor Journal, 1(1), 86-88. 

Maleki, H., Sarmadi, M.R., & Rezaei Amir Gavabar, M. (2012). Tabyin-e ravābet-e ensāni 

dar dānešgāh bar asās-e dow didgāh-e Modernism va Post-Modernism [Explanation of 

Human communication in university based on Modernism and Post-Modernism 

Approaches]. (Unpulished Msc. Thesis). Payam-e Noor University, Tehran, Iran.  

Manjulika, S., & Venugopal Reedy, V. (2002). The changing context of higher education 

in the 21 centuries, In V. Reedy, & S. Manjulika, (Eds), Towards Virtualization Open 

and Distance learning. New Delhi, Kogan Page.  

Maroofi, Y., Ebrahimzade, E., & Fadaei, H. (1388). Tabyin-e āmoozehā-ye tarbiyati-ye 

didgāh-e Postmodern (Lyotard) nesbat be kārbord-e fanāvari dar āmoozeš az rāh-e 

door [Explanation of Post-Modern Education and Technology in distance teaching] 

(MA Thesis). Payam-e Noor University, Tehran, Iran.  

Mills, S. (2010). Michel Foucault (M. Nouri, Trans.). Tehran, Iran: Markaz. (Original work 

published 2003) 

Mohammadi, M. (1393). Tabāršenāsi-ye tarbiyat-e jad هd dar Iran; Tavalod-e Madrese 

[Genealogy of new education in Iran]. Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran.  

Monolescu, D., Schifter C., Greenwood, L. (2004). The distance education evolution: Issues 

and case studies. Information Science Publishing. doi: 10.4018/978-1-59140-120-9 

Moosa Ramezani, S., Farajollahi, M., Mohammad Yousefi, S., & Taghizadeh, M. E. (2015). 

Tahlil-e nezām-e āmuzeš az dur az manzar-e didgāh-e tarbiyati-ye Modernism va 

Post-modernism [Analysis of distance education from Modern - Post Modern 

training viewpoints, 1(2), 70-93. 

Peters, O.  (2003).  Learning with new media in distance education.  In M. Moore, & W. 

Anderson (Eds.). Handbook of Distance Education (Pp. 88). New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

Rahmani, J. (2017). Porseš az dānešgāh-e Irani [Questioning of Iranian University]. 

Tehran, Iran: Institute for Social and Cultural Studies.  

Salehi, A. (1393). Tabyin-e nazariye-ye enteqādi Henry Giroux va delālathā-ye ān dar 

ta’lim va tarbiyat [explantion of Henry Giroux’s critical theory and it’s pedagogical 

implications]. Journal of Research in Philosophy and Education, 1(1), 81-95.  

http://mehrmohammadi.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://mehrmohammadi.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://mehrmohammadi.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://doi.org/10.1080/0158791800010102
https://doi.org/10.1080/0158791800010102
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/756075
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/756075
https://www.sid.ir/paper/128749/en#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/128749/en#downloadbottom
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e969b97c11bc99f8a5f898d6429a82a6/search/356e417f3129ef21f75cd696000b5d6a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e969b97c11bc99f8a5f898d6429a82a6/search/356e417f3129ef21f75cd696000b5d6a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e969b97c11bc99f8a5f898d6429a82a6/search/356e417f3129ef21f75cd696000b5d6a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e969b97c11bc99f8a5f898d6429a82a6/search/356e417f3129ef21f75cd696000b5d6a
https://www.amazon.com/Towards-virtualization-Open-distance-learning/dp/8175541725
https://www.amazon.com/Towards-virtualization-Open-distance-learning/dp/8175541725
https://www.amazon.com/Towards-virtualization-Open-distance-learning/dp/8175541725
https://elmnet.ir/article/10484093-71042/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-(%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1)-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-(%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1)
https://elmnet.ir/article/10484093-71042/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-(%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1)-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-(%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1)
https://elmnet.ir/article/10484093-71042/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-(%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1)-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-(%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1)
https://elmnet.ir/article/10484093-71042/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-(%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1)-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-(%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1)
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1964104
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1964104
https://parseh.modares.ac.ir/thesis/1076660
https://parseh.modares.ac.ir/thesis/1076660
https://www.igi-global.com/book/distance-education-evolution/991
https://www.igi-global.com/book/distance-education-evolution/991
https://phe.journals.pnu.ac.ir/article_1852.html?lang=en
https://phe.journals.pnu.ac.ir/article_1852.html?lang=en
https://phe.journals.pnu.ac.ir/article_1852.html?lang=en
https://phe.journals.pnu.ac.ir/article_1852.html?lang=en
https://www.routledge.com/Handbook-of-Distance-Education/Moore-Diehl/p/book/9781138239005
https://www.routledge.com/Handbook-of-Distance-Education/Moore-Diehl/p/book/9781138239005
https://www.routledge.com/Handbook-of-Distance-Education/Moore-Diehl/p/book/9781138239005
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5049074
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5049074
https://journals.pnu.ac.ir/article_1847.html?lang=en
https://journals.pnu.ac.ir/article_1847.html?lang=en
https://journals.pnu.ac.ir/article_1847.html?lang=en


 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

Sarmadi, M.R. Seyf, M.H., & Talebi, S. (2012). Mabāni-ye nazari va falsafi-ye āmuzeš az 
door [theoretical and philosophical foundation of distance teaching]. Tehran, Iran: 
Payam-e Noor University.  

Shale, D. (1988). Concepts: Toward a reconceptualization of distance education. The 
American Journal of Distance Education, 2(3), 25-35. doi: 
10.1080/08923648809526633 

Siemens, G. (2001). Dāneš va yādgiri: Mabani-ye nazariye-ye ertebatgarayi [knowing 
knowledge: theoretical foundations of Communication] (H. Eskandari, Trans.). 
Tehran, Iran: Ava-ye Noor. (Original work published 2006) 

Simons, J. (2011). Foucault va amr-e siyāsi [Foucault and the political] (K. Hoseinzade 
Rad, Trans.). Tehran, Iran: Roxdad-e Now. (Original work published 1995) 

Street, B. (2017). Literacy in theory and practice (M. Sheikhan, Trans.). Tehran, Iran: 
Institute for Social and Cultural Studies.  

 Tafazoli Moghadam, A. (2009). Jahāni šodan va bastarhā-ye farāroo-ye towse’e-ye meli 
va āmuzeš-e āli: Ǡmozeš-e bāz va az rāh-e door az didgāh-e sāhebnazarān 
[Globalization and national development and higher education: open and distance 
learning from the viewpoint of experts (Unpublished doctoral dissertation). Payām-
e Noor University, Tehran, Iran. 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2333329
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2333329
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2333329
https://doi.org/10.1080/08923648809526633
https://doi.org/10.1080/08923648809526633
https://doi.org/10.1080/08923648809526633
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7503842
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7503842
https://fidibo.com/book/84471-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://fidibo.com/book/84471-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.virascience.com/thesis/497458/
https://www.virascience.com/thesis/497458/
https://www.virascience.com/thesis/497458/
https://www.virascience.com/thesis/497458/
https://www.virascience.com/thesis/497458/


  1401  پاییز    ، 59 پیاپی   ،107-137  (،3) 15  ایران،   فرهنگی  تحقیقات  فصلنامه 

 آموزش  تمام نا   ساخت   تبارشناسی   . ( 1401)   محمدرضا   سرمدی،   و   الله؛ نعمت   فاضلی،   مهران؛   اللهی، فرج   اصغر؛ علی   هدایتی، 
 :cr.2022.3037.336910.22035/ji doi      . 107-137  ، ( 3) 15  ، ایران  فرهنگی   تحقیقات   فصلنامه   . ایران   در   باز 

 https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3037.3369 URL: http://www.jicr.ir/article_472.html   2008-1847 :شاپا 

 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)     . آزاد است     CC BY 4.0     مانز مقاله براساس قوانین کریتیو کا رسی به متن کامل  نویسندگان / دست   ©

 پژوهشی مقاله

 در ایران  باز  آموزشتبارشناسی ساخت ناتمام 
 

 4، محمدرضا سرمدی 3الله فاضلی ، نعمت2اللهی ، مهران فرج1* اصغر هدایتیعلی
   15/03/1401پذیرش:    ؛23/01/1401دریافت: 

 چکیده
«، نظددام محوریدر پرتو رشد فناوری، با تغییر در »فرهنگ آموزش« و تأکید بر اصل »یادگیرنددد   باز  آموزش 

مقالۀ  ،این مهم مورد غفلت واقع شد  استکه در نظام آموزشی ایران، ازآنجاآموزشی را دگرگون کرد  است. 
در ایران را از دیدگا  انتقددادی آموزش باز  منظور آشکارسازی این »نیمگی«، مسئلۀ ساخت ناتمام  حاضر، به

 از شددیوم تبارشناسددی  د  گیددرد را دربددر میایددران  کدده دورم معاصددر    د  بررسی کرد  و برای این واکاوی تاریخی
ها ای تاریخ است در نسبِت درونی آنمنسوب به فوکو، استفاد  شد  است. تبارشناسی، تبیین تحوالِت برهه

خورند. و منظور از »تحلیددل تعبیر فوکو، در گفتمان است که قدرت و دانش به یکدیگر پیوند میبا قدرت. به
ن تدداریخ، علددوم سیاسددی، و علددوم هددای گوندداگو ای است که در حوز شناختیمعرفت  تبارشناسانه«، راهبرد 

اجتماعی شکل گرفته است؛ بنابراین، برای توصددیو و تبیددیِن مسددئلۀ مقالدده، ندداگزیر از بررسددی کردارهددای 
هستیم. در پاسددخ بدده ایددن پرسددش آموزش باز  گفتمانی سنتی و مدرِن آموزشی در نسبِت با فضای گفتمانی  

های مقالدده، ؟« یافتددهمحصددوچ  دده شددرای ی اسددت  در ایران معاصددر،آموزش باز  خت ناتمام  که »سا  مقاله
افزاری و گفتمانی علددم کدده بدده سددی رم نگددا  ابددزاری بدده آن انگاری وجو  نرم حکایت از این دارد که »نادید 
وکراتیدد ، ابددب بورکه آن را به آموزش مکمل فروکاسته است، و روآموزش باز  انجامید  است، فهم نارس از  

شددد  و تعمیدد  آمددوزش بدداز آموزش فرامدرن در تعارض است، سبب ناتمددامی که با ویژگی دموکراتی  این 
  الش بیگانگِی علم از فرهنگ و جامعه را درپی داشته است«.

 و بسته، تبارشناسی، گفتمان، فرهنگآموزش باز مسئله،  :ا هاژهکلیدو 
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 مقدمه . 1

ناتمددام آن، ضددرورت   در ایران که برآیندددی اسددت از سدداخت   1باز   آموزش   های موجود در نظام کاستی 
ها و مرزهای موجود میان آموزِش »باز« و »بسته« را در قالب تحلیل  واکاوی، تبیین، و تحلیل گسست 

های موجددود در حددوزم آمددوزش، از دیدددگا  ارادم  کند. برپایۀ سنت فوکددو، گسسددت گفتمان، آشکار می 
های دانددایی متفدداوت در  زمان شود و انسان، برآیند سددا دانش بررسی می  تکیه بر مع وف به قدرت و با 

آیددد؛ بنددابراین، مقالددۀ حاضددر، تحلیلددی اسددت تبارشناسددانه از  شمار می ها به فاصلۀ میان این گسست 
داد  در تاریخ معاصددر ایددران بددر سددر  های رخ در ایران. در پرتو منازعات و مقاومت  باز  آموزش گفتمان 
آموزِش حضددورِی سددنتی و مدددرن،  دده  دست م رح است که  این هایی از یت، پرسش وترب یم نظام تعل 

ای بددرای اندیشدده  در ایران،  ه زمانی بدده مسددئله و ابددژ    باز   آموزش نسبتی با قدرت رایج داشته است؟  
آموزش  ، محصوچ  ه شرای ی است؟ آموزش باز تبدیل شد؟ گسست از نظام آموزش بسته و پیدایش  

هایی که در تحلیل گفتمانی و در  ؟ پرسش تواند در پی داشته باشد را و  گونه می   وردهایی  ه دستا باز  
ها، نتیجددۀ نگدداهی متفدداوت بدده  یابد. ضمن اینکه این پرسددش مناسبات دانش و قدرِت دوران، معنا می 

  در ایددران، کددرداری گفتمددانی  باز  آموزش در ایران است؛ زیرا، فرض ما این است که  باز  آموزش تاریخ 
، بدده  بسددته   آمددوزش از گفتمددان  2یل و تبییِن گسست ست. برخالف شیوم سنتی تاریخ، که در تحل بود  ا 

های  بددر پیشددرفت، و اصددالت دادن بدده نقددش سددو   های کالن و بنیادین، پندارهای مبتنی نقش ساخت 
  د   ت نگدداری و دانددش و قدددر معین توجه داشته است، در اندیشۀ فوکو، مفاهیم راهبردی تدداریخ و تاریخ 

ای متفاوت با شیوم مرسددوم در »علددم تدداریخ« و »علددم  گونه به  د ساِز زندگِی انسان مثابه عامل دگرگون به 
های تاریخی و اجتمدداعی  ها و دگرگونی شود. با توجه به اینکه مسئله از درون گفتمان سیاست« فهم می 

 وجددو  پیدددا، پنهددان، و  و تحلیِل   پذیر کردن موقعیِت مسئله، ناگزیر از فهم خیزد، برای فهم جوامع برمی 
در ایران معاصددر«، هسددتیم. اینکدده   باز  آموزش ، با عنوان »ساخت ناتمام مقاله ئلۀ این ظهوِر مس درحاچ 

ها  گونه از یکدیگر متمایز  شناسی آن کدام است؟ گونه ایم؟ گونه استفاد  کرد    باز   آموزش  را از وا م  
؟ و  از  ه منظرهایی انجام شد  اسددت  باز  وزش آم دور و های موجود از آموزش ازرا  شوند؟ تعریو می 

 در مقالۀ حاضر  یست؟  باز   آموزش تعریو ما از  
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ای،  مکاتبدده   هددای گانۀ آن )نظام های سدده ، گوندده مقالدده باید اذعان داشت که مراد از آموزش باز در این  
یزیددونی«،  رادیوتلو ای«، » هددای گوندداگون »مکاتبدده سددت کدده از آن بددا عنوان ای، و دیجیتدداچ( ا رسددانه  ند 

دور«، »ازدور«،  زی«، »مسددتقل«، »خودآمددوز«، »خودخددوان«، »ازرا  »ماشینی«، »الکترونی «، »مجا 
شود؛ شددرای ی کدده  حضوری«، و »غیرحضوری«، یاد می دور«، »نیمه »آزاد«، »دیجیتاچ«، »تدریس ازرا  

کدده بددار معنددایی وا م  ن نظددریم  د « را د ار پریشانی و آشفتگی کرد  است. مددا بددر ایدد »یاددهند  و یادگیرن 
ت،  یدد  شناسددانۀ آن اسددت، بددا برخددورداری از ویژگددی جامع ف مبانی نظددری و معرفت ر  آموزش باز، که مع 

 شد  را در بر گیرد.  های مشابه، مص لح، و جارِی م رح تواند سایر وا   می 
  شناسددانه« و کارگیری رویکردهددای »روش تددوان بددا بدده را می  باز  زش آمو های موجود دربارم تعریو 

هایی هستند که بیشددتر بددر وجددود  ی کرد: دستۀ نخست، تعریو بند شناسانه« به دو دسته طبقه »معرفت 
  2(، پددراتن 1986)  1نظرانی مانند کیگددان »فاصلۀ فیزیکِی یاددهند  و یادگیرند « تمرکز دارند و صاحب 

  7( و گددیالرد 1998)   6(، پیتددرز 1981)   5(، هددولمبر  1995)   4(، گریمددز 1982)   3(، فیزلددی 1981) 
هایی کدده ندداظر بدده »مبددانی معرفتددی«ی  توان در این دسته جای داد. دستۀ دوم، تعریو (، را می 1991) 

  9(، شیل و گاریسددون 1991)   8پردازانی مانند سالومون و همکاران توان به نظریه آموزش باز است که می 
(، بددر  8، 1991اران ) و همکدد  سالومون (، اشار  کرد. 1398)   11(، و بارنت 9901)   10(، تامپسن 1990) 

دلیل اثددر  منظور افددزایش سددرعت، بدده ند که استفاد  از روش قدیمی و افزودن فناوری بدده آن بدده نظر این 
شناختی، تأثیر مهم و موردانتظاری نیست و بایستی خود فعالیددت، تغییددر کنددد )سددرمدی، صددیو، و  

ن و  کنندددگا رگزار کدده ب   کنددد همچنددین اشددار  می   ( 7،  1989گاریسددون،  ) او    (. 41،  1391طددالبی،  
به مفهوم »فاصله« محدود نکنند و از اهمیت تبادچ آموزشددی بددین   خود را  ، ان آموزش ازدور پرداز نظریه 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

1. Keegan 

2. Perraton 

3. Feasley 

4. Grims 

5. Holemberg  

6. Peters 

7. Gillard  

8. Salomon 

9. Shale &Garrison 

10. Thompson 
11. Barnett 



 

 تحقیقات فرهنگی ایران   فصلنامه 
 

 
 

110 
 3شماره    ، 15    دوره 

 1401ز  پایی 
 59پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(. شیل نیز بر این نظر است که نبایددد  74،  1391یاددهند  و دانشجو غافل نمانند )سرمدی و دیگران،  
 (. 95، 1988یل،  را با استفاد  از کلمۀ »ازدور« تعریو کنیم )ش آموزش ازدور 

دور، ندداظر بددر فاصددلۀ فیزیکددی اسددت و شد  بددرای آمددوزش ازهای ارائهکه بیشتر تعریوآنجازا
شناسددانۀ آن توانددد گویددای مبددانی معرفتفرض مقالۀ حاضر این اسددت کدده وا م »ازدور« نمیپیش

شددیل، د« )ندارشمولی دربارم آموزش ازدور وجود  ز نظریۀ جهانباشد، ما نیز با توجه به اینکه »هنو
دانیم، بر آموزش و یادگیری نوین را متأثر از مبانی فلسفی پسامدرنیسم می  (، و رویکرد 95،  1988

شناسانۀ این شیوم فرامدددرن این نظریم که وا م »باز«، بیش از فاصلۀ فیزیکی، ناظر بر وجو  معرفت
، اجتمدداعی د سددیسیا  عنوان مفهددومیدر این رویکرد، »آموزش بدداز« بدده  آموزشی است؛ بنابراین، 

گرایانه و هددای انسددانو خودکدداِر متددأثر از ارزش شددد ظددام آموزشددِی صنعتیعبددارت اسددت از ن
و انتقددادی« و  قال  تفکر خدد بر »خل  دانش« با تکیه بر »های دموکراسی، مبتنیبخش و آرمانرهایی

اسددت.   دوخدداِ«« خدد ه« در »تعامل بددا محددیب« کدده سددازندم »فرهنددگ  گیری از »تجربۀ زیستبهر  
کار ر متمایز کردن رویکرد جدید آموزشی از رویکرد »بستۀ« آموزشی بددهمنظوباز« نیز بهاص الح »

بودن«، بیش از آنکه ی  »روش« آموزشی باشد، »صفتی« اسددت کدده برپایددۀ نددو  رفته است. »باز  
 شود.به آموزش داد  می د علم است  بر اهدافکه ناظر   دفلسفۀ تربیتی نگرش یا 

موزش باز، بیشتر فلسفی اسددت تددا مدددیریتی  کند که گوهرم آ ی ( استدالچ م 1980)   کیگان 
(؛ بنابراین، »فهم آموزش باز«، بدون »مبددانی نظددری و فلسددفی آن«  11،  1385زاد ،  )ابراهیم 

افددزاری، بدده بدددکارکردی  نرم   شناسددانه و ناممکن است و متأسفانه غفلت از این وجددو  معرفت 
ی« نیدداز دارد، ریشددۀ ایددن  »مشددروعیِت فرهنگدد   کدده علددم بدده ازآنجا   دانشگا  انجامیددد  اسددت. 

وجو کرد. »آموزش بسته« نیز در  های »فرهنگِی علم« جست های علمی را باید در زمینه آسیب 
موزشددی  البتدده در فضددای آ   -این مقاله، معادچ آموزش حضوری، اعم از »سنتی« و »مدددرن«  

به نظددام    ای خانه ظام مکتب گسست آموزشی از ن ،  بندی نوین نیز است. دلیل این طبقه   -  ایران 
هاست. دربارم  گونگی جدا شدن آموزش بدداز از  ای، بدون توجه به مبانی معرفتی آن مدرسه 

رو اشددار  کددرد: سدداخت  هددای پددیش توان بدده سدداخت آمددوزش بدداز بددا ویژگی آموزش بسته می 
  در مقابددِل شخصددی،   ی« متکثر« در مقابل اقتدارگرا و متمرکددز، ویژگددی »نهدداد »دموکراتی  و  

بددر حددل مسددئله« در  های دینی، »سددواد مبتنی جای گرایش به فضیلت ب« به »سازگاری با محی 
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جای انتقاچ دانددش،  شد ، »ساخت دانش« به جدا زندگی شد  و مدرسۀ از مقابِل سواد مناسکی 
حوری، یادگیری »عمی  و معنادار« در مقابددل سدد حی و  م جای معلم محوری« به آموز »دانش 

بددودن« در مقابددل آمددوزِش انفددرادی،    دی، »تعدداملی من جای مکان « به وار، »فضامندی طی طو 
ل بودن فناوری. فددرض  محور بودن« به جای تصلب، و »فناوری پذیری« به »انع اف  جای مکم 

  است. منظور از »گفتمان آمددوزش  ما این است که آموزش باز در ایران، کرداری گفتمانی بود 
ت، و اجتمددا  اسددت. »بددرخالف  اسددبات قدددرت، سیاسدد پیوند وثی  با من ر  باز«، واکاوی آن د 

عنوان ی  امددر مسددتقل،  های درونِی آموزش را به های فنی و تجربه آموزش باز، که در آن، الیه 
یاسددی، و مبددانی  دلیل وابسددتگی بدده فضددای فکددری، س باز، به   کنیم، گفتمان آموزش تحلیل می 

زمددان، بدددن،    داللت مکددان، زبددان، با آموزش بسته با    خا« خود، در تقابل   1شناختِی معرفت 
شددد  قددرار گرفتدده اسددت«  مند، محدود، و کنترچ تغییر نظام   د   درصورت لزوم   د و  اقتدار، ثبات،  

 (. 1399)فاضلی،  
های حدداکم بددر نظددام ظریهبدیهی است که یادگیری فردی و غیرتعاملی، فرهنگ اقتدارگرایی، و ن

ایددران«، »عدددم فهددم   ست. »نیمگی علددم درنوین در آموزش نی  راتگوی تغییآموزش سنتی، پاسخ
درست آموزش باز«، »فقدان پیوند میان نظر و عمددل«، »مناسددبات قدددرت و دانددش«، »منازعددات 

سدداخت   عنوان عوامددل »ناتمددام ماندددنسنت و تجدد« و »خأل نگا  گفتمانی به آمددوزش بدداز«، بدده
ینددد. آشددمار میموضددو  بهه دالیددل بررسددی ایددن  مل، ازج2آموزش باز در ایران« در موقعیت مسئله

های مندددی دانشددی شددد. محدددودیت الشی که در تجربۀ زیستۀ دانشگاهی، سبب ایجدداد دغدغه
های نظام آموزشددی، کمدد  کددرد تددا ، ضمن برکشیدن نقاب از ضعو19گیری کووید  ناشی از همه
ه جددایگزین«، خددود را بدد زش عنوان »آمددو«، بلکدده بددهلمدد  مک عنوان »آمددوزش ، ندده بددهآمددوزِش بدداز

های موجددود آمددوزش بدداز، بدداوجود زشی تحمیددل کنددد. آشددکار بددودن کاسددتیگذاران آموسیاست
از آن در قالِب   3بندِی گفتمانیبرخورداری از نیم قرن پیشینه در کشور، موجب شد تا نوعی صورت 

 (.131، 1396)استریت،   گیرد«، »گفتار، هموار  با متن، رنگ می»متن«، ارائه شود؛ زیرا 
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 نظری  . مبانی2

هددا بدده لحاظ زمانی یا مکانی، بلکه از منظددِر تعلددِ  آنهای تبارشناسانه، رویدادها، نه بهدر پژوهش
« اسددت. 1مثابدده »تدداریخ انتقددادیشددوند؛ بنددابراین، تبارشناسددی بههای گفتمانی، بررسددی میطیو

از دیددد  بددا بررسددی جِزئیدداتی کددهدهددد تددا  را بدده تبارشددناس میایددن امکددان  د تبارشناسددی،  »رویکر
تری از تدداریخ را نمایددان کنددد«   گرفته شد  بود، س ح گسترد نگاران پنهان ماند  بود یا نادیدتاریخ

(. مفدداهیِم »قدددرت و دانددش« ازجملدده مفدداهیم پرکدداربرد در 56، 1393)معیدددفر و محمدددی، 
رایی و گفوکددو؛ فراسددوی سدداخت  ای بر کتاب میشلدر »مقدمهآیند. بشیریه  شمار میهتبارشناسی ب

واسدد ۀ ها بهشناسی فوکو این است که  گوندده انسددانگوید: »مسئلۀ اصلی در تبارهرمنوتی « می
شوند«)دریفوس تشکیل می 3و ابژ    2عنوان سو  ای از روابب قدرت و دانش، بهقرار گرفتن در شبکه

یددرد؛ گبسددته شددکل میضددای هم  فوکو، قدددرت و دانددش در یدد  ف(. از دیدگا24،  1376،  و رابینو
دهددد ندده ای از قدرِت دانش روی میدر فضای یکپار های در دوران،  ای که هرگونه دگرگونیگونهبه

نظر فوکو، هیچ راب ۀ قدددرتی بدددون تشددکیل ای متشکل از قدرت و دانش. »بهدر فضای ناهم بسته
 ن(.)هما وابب قدرت نباشد«نیست که متضمن ر چ دانشی همر نیست و هیو  متصدانش  ای ازحوز  

درک قدرت از دیدگا  فوکو، نیازمند درک مفهوم »گفتمان« و »جایگا  آن« در آثار اوست. فوکو 
کارگیری مفهوم گفتمان، شیوم جدیدی را برای تحلیِل تاریخی و اجتماعی ایجدداد کددرد. مددراد از با به

فتمددانی، نظم اسددت. در رویکددرد گهای بددیعناصری از پراکندگی یابیمعنادار شدن و نظمگفتمان،  
سازد، های خاصی را برمیشود. هر گفتمانی، سو  می  گیرد و درک  یز از را  گفتمان شکل میهمه

دهددد، و کند، روابب خاصددی را شددکل میدارد، ابزارهای مشخصی را تولید مینهادهایی را برپا می
ی ِاعمدداچ قدددرت پیامد هر گفتمددانی، نددوعکند؛ بنابراین، ا آشکار میترتیب، واقعیت خاصی رنایبه

، از مسددائل بنیددادین در نظددام آموزشددی ایددران اسددت، نددوعی که »گفتمان آموزش باز«است. ازآنجا
هنگام آیددد؛ زیددرا، جامعدده نیازمنددد شناسددایِی بددهشددمار میزدایی از موقعیددت جامعدده بهآشددنایی

ای کدده جامعددهدیشددی، و کارسددازی کنددد. انگو،  ار  وها گفترم آنایش است تا بتواند درباهمسئله
 کند.جای اکنون، در گذشته زندگی میمندی مسئله را نداشته باشد، بهدغدغه
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پیروی از نظریۀ گفتمان فوکو، نظِم حدداکِم بددر آمددوزش بدداز در ایددران را نظمددی  حاضر، به   ۀ مقال در  
ها، و  ها، سیاسددت ، معنای کنش هستیم که در نظام آموزش باز رد  و قائل به این امر شمار آو گفتمانی به 

هددای آموزشددی  ت ی  وب ایددن گفتمددان اسددت کدده هو ها، معنایی گفتمددانی اسددت و در  ددار  عقالنیت 
شوند. در این مقاله، گسست در تداوم تاریخ ایران، امری مفروض اسددت؛ یعنددی  ها، برساخته می سو   

یگر  نددوزدهم و بیسددتم، از یکددد های  دانددِش ایددران در سددد  ایم کدده قدددرِت ظری پذیرفته انداز ن از  شم 
ایم که گسست، رخ داد  است و ماهیت قدرِت دانددِش قددرن  تر، درواقع، پذیرفته بیان روشن متمایزند. به 

ترتیب، بددا بسددب  بیستم با ماهیت قدرِت دانش پیشین متفاوت است. در سدم بیستم، جامعۀ ایرانددی بدده 
-ثر از سددنت »گفتمان آموزش باز« متددا در قالب مدرسه و پیدایِش  فتمان آموزش حضوری مدرن« »گ 

ی آمددوزش  رو اسددت و سددامانه در شکل غیرحضوری روبه   های فکری مدرنیسم و به ویژ  پسامدرنیسم 
به ابژم کانونی کردارهای قدرِت دانِش این دور  تبدیل شد  است که از ویژگی برخورداری از همسویی  

ت پذیرفتدده  صددورت تحددوالت  برخددوردار اسددت. هددای جهددان نددوین دگرگونی  با  ن اهمیدد  ثیر  أ و تدد   ، مبددی 
ت  باشددد مددی آمددوزش بدداز   بر نظام نوین  شناسی معرفت  . امددری کدده بدده تغییددر در یددادگیری بددا محوریدد 

« انجامید؛ گسستی که حکایت از »استقالچ عمل یادگیرند « و گذار از یددادگیری »فددردی«  »یادگیرند  
 دارد.   ندفرهنگی ای اجتماعی« در پرتو نظام  معی« برای پاسخ به »تقاض به »ج 

 

 شناسیش. رو3

از آنجا که تبارشناسی به مثابه »تاریخ انتقادی« است، بنابراین، وقایع نه از حیث زمانی یا مکددانی، 
ِ  آن بددا گیددرد. در ایددن شددیو ،  های گفتمددانی، مددورد بررسددی قددرار مددیها به طیوبلکه از منظِر تعل 

گددردد. از یخ نمایان مددیاز تار  تری وسیع   ، س حپنهان ماند  یا نادید  گرفته شدآشکارگی جزییات  
 هممفاهیِم »قدرت و دانش« است که از منظر فوکو در ی  فضای    مفاهیم ُپرکاربرد در تبارشناسی، 

منظددر دهد نه در فضای متشددکل از قدددرت و دانددش. درِک قدددرت از از قدرِت دانش روی می  بسته
شدن و ز گفتمان، معنادارن« در آثار اوست. مراد ارک مفهوم »گفتمان« و »جایگا  آفوکو، مستلزم د

نظم است. در رویکرِد گفتمددانی، همدده  یددز از را  گفتمددان، های بییابی عناصری از پراکندگینظم
ی گیرد. بنابراین، پیامد هرگفتمانی، نوعی ِاعماچ قدرت است. بددهشکل می  گفتمدداِن  نظریدده از تأسدد 

 امر هستیم این به قائل و کرد  قلمداد انیگفتم نظمی را،  یراندر اباز  آموزش بر نظِم حاکِم  و، مافوک 
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ت و هاسیاست ها، کنش معنای باز؛ آموزش نظام  در که  در اسددت، و گفتمددانی معنددایی هددا، عقالنی 
 شود. یم برساخت ها، سو   آموزشِی  هایهوی ت که است گفتمان این  ار وب 

واکدداوی مناسددبات  ایددران معاصددر، از رهگددذر  بنابراین، روایت ساخت ناتمام آموزش باز در  
. شناسایی  1شرح زیر انجام خواهد شد:  به قدرت و دانِش دوران، با پیمودن »منازچ تبارشناسی«  

. پیشددینۀ  2شددود(؛  ت جدداری، آغدداز می ی  مسئله )برای نگارش تاریِخ حاچ که با تشددخیو وضددع 
فر )بددا  . شناسایی نق ۀ صدد 3  جود(؛ رود به بایگانی تاریخ و نقد و بررسِی سواب  مو )با و موضو   

. کشددو  4ر دقیِ  از آن(؛  گیری پدید  و ارائۀ تصوی بازگشت به عقب، برای شناسایی لحظۀ شکل 
سوی زمان حاچ و جدددا شدددن از درجددۀ صددفر بددرای  رفته به ها )با بازگشت از مسیِر عقب گفتمان 

بندی پیشین ادامه  رتای که دیگر، صو گسست )لحظه   تحلیل .  5ها(؛  تمان ین گف شناسایی نخست 
تددوان آن را  رد و نمی . تحلیل تبار )پدید ، ریشه در نیروها و عناصر پرشماری دا 6  کند(؛ ا نمی پید 

کنند، ندده  . تحلیل تصادف )نیروهایی که در تاریخ عمل می 7به ی  خاستگا  معین فروکاست(؛  
. تحلیددل قدددرت )بددا  8؛  انددد( تابع ی  سازوکار، بلکه تددابع تصددادف مبارز ، نه  تابع ی  تقدیرند 

حلیل مقاومت )از  . ت 9مند، و مثبت(؛  گی غیرشخصی، پراکند ، نسبی، از پایین به باال، نیت ویژ 
هددا و ارائددۀ  . نقددد حدداچ )بددا شناسددایی گفتمان 10آورد(؛  دیدددگا  فوکددو، قدددرت، مقاومددت مددی 

 (. بندی تاریخی متفاوتصورت
 

 پیشینۀ پژوهش .4

رو  خود برای گذار از آمددوزش سددنتی  ارم آموزش حضوری، نق ۀ ش شد  دربهای انجام بیشتر پژوهش 
هددای  هددای واگیددر«، بددا عنوان ای« و »بیماری هددای دور  نخسددتین در »جنگ   به مدرن را، نوعی علددت 

انکددار   یگددر را انددد، و نقددش عوامددل د وجو کرد  گرا«، و »ضداسددتعماری« جسددت »نوسازی«، »دولت 
ه هر رویداد بددزر  و مهیبددی، نشددانۀ  برخالف تبارشناسی، که ن  دانند؛ ای می کنند یا جزئی و حاشیه می 

ارزش است که از آن،  ای بی ه هر رویداد کو   و ناپیدایی، نشانه آید و ن شمار می کامل ی  آغازگا  به 
فرِض دورم گددذار  نوعی پیش د ار    پیشین، در تحلیل رویدادهای تاریخی   م العات گردانی شود.  روی 

ر این اصل است که، واقعه در ی  خاستگا  معین ریشدده  ب بر اینکه مبتنی افزون   فرض، هستند. این پیش 
ها،  گیری پیچیدددگی شود که واقعدده در آنچدده »هسددت« م العدده شددود و بددا نادیددد  ی دارد، مانع از آن م 
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، و ارائۀ روایت خ ی از رویدددادهای  2سازی ، ساد  1گرایی ها، و جزئیات تاریخی، سبب تقلیل گسست 
و آموزشی از »سنتی به مدرن« و از »بسددته بدده بدداز«، بدددون  ود. تحلیل تحوالت دانشی ش تاریخی می 

 ها، ممکن نیست. ها، و گسست ها، امکان ی توجه به پراکندگ 
 هدداییبندی کرد: نخسددت، پژوهشتوان در سه دسته طبقهپیشینۀ آموزش غیرحضوری را نیز می

برخددورداری از ارزش ود  و سوم، آثاری که بدداوج  اند. دوم ی بررسی کرد م  آموزش باز را با نگا  ککه  
انی یا تبارشناسانه در پیوند با مناسبات علمی و نگا  کیفی، آموزش باز را در  ار وب فضای گفتم

د  و فراتر نی بواند. با این فرض که آموزش در ایران، امری گفتماقدرت و دانش دوران واکاوی نکرد 
گران اسددت، ایددن ان سیاسددی و اندیشددههای یگانه، اعم از بازیگراز حی ۀ نقش و نفوذ افراد یا سو  

نش در ایران معاصر، با کشو قواعد حاکم بددر دانددش مقاله درصدد است تا ضمن تحلیل قدرت دا
 دهد.رائه در ی  دورم تاریخی، روایتی تبارشناسانه از »گفتمان آموزش باز در ایران« ا

 

 . تاریخچۀ آموزش باز در جهان و ایران5

متددأثر از نددوگرایی و فرانددوگرایی و   ِی نگدد نددۀ دانشددی، فناوراندده، و فره پاسخ بدده تحددوالت نوخواها  رد
رسددید. آمددوزش بدداز، پاسددخی نظر میناکارآمدی آموزش سنتی، نظام نوینی از دانایی ضروری بدده

ر از پیامدهای عصددر صددنعتی و فراصددنعتی بددا دوازشنهادین به این ضرورت اجتماعی بود و »آموز
(. ایدم »دانشگا  آزاد« از همان نخستین 18،  1393اللهی،  فرج ساله است« )حقیقی و  150نۀ  پیشی

عنوان پاسخی بدده معضددل طددرد و رح شد، برپایۀ اص الحات دموکراسی اجتماعی، بهروزی که م 
حاظ تدداریخی، آمددوزش بدداز، نظددام ل. »بدده(435،  1398تصددور درآمددد )بارنددت،  گذاری، بهبیرون

ای در شددوروِی سدداب ، مکاتبدده  صددورت به  1850بدددار در سدداچ  ست کدده نخستینآموزشی جوانی ا
(. فریددر  7، 1387باشددی شددریو، اللهددی و د ارائدده شددد )فرج   بدرلین، سددوئد، و کشددورهای دیگددر

نشددگا  بدداز در أسددیس دایعنی زمددان ت  1969دور را، ساچ  ( نق ۀ ع و تاریخ آموزش ازرا 1358)
ی و امکان ارائۀ آموزش در مقیاس گسترد ، تلویزیون ای پرقدرت رادیوهانگلستان و استفاد  از رسانه

در ایران نیز نخستین دانشددگا  غیرحضددوری بددا عنددوان دانشددگا   (.4،  1380کند )رضایی،  ذکر می
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ان نهدداد  شددد« اد، بنیدد ، دانشددگا  آز1352و سددپس »در آذرمددا   1351سددپاهیان انقددالب در سدداچ 
اد اسالمی که پس از انقددالب اسددالمی این دانشگا  با دانشگا  آز(؛ البته 87،  1372افضلی،  )مل 

دانشگا  آزاد فعلی، فاقد سدداختار »بدداز« اسددت. »پددس از  شکل گرفته است، کاماًل متفاوت است و
بدده تددوان بددالقوم  جه دولت، تو1360انقالب اسالمی، با افزایش متقاضیان ورود به دانشگا  در دهۀ 

 (.87-88 ، 1372افضلی،   وف شد« )مل گشایِش دانشگا  پیام نور مع
 های آموزش باز. گونه6

های ناشی از مبانی فکری مدرنیسم و پسامدرنیسم بددا  آموزش باز با تأثیرپذیری از دگرگونی 
یِن معرفت  ای در  کننددد  های خیر  شناسی در یدد  مسددیر تکدداملی بدده پیشددرفت الگوهای نو

ویژگددی    تدده اسددت. ایددن تغییددرات کدده از ی و کیفی در آموزش، دسددت یاف کم    استای توسعه ر 
تمددایز امددا هدفمنددد و  ی م استمرار، پیوستگی، و روند تکاملی، برخوردار است در سه گونه 

ای« و »مجازی« قابل تفکیدد  و شناسددایی اسددت. »ایددن  ای«، » ندرسانه مرتبِب؛ »مکاتبه 
وصددیات و  . خص 2و تکنولددو ی    ها رسانه .  1:  شوند می قسیم  ویژگی ت ، بر اساس پنج  ها نسل 

یان و اهددداف آموزشددی    هددای یژگددی و .  3بددا   کیفیددت ارت  .  5. فلسددفه آموزشددی  4دانشددجو
(. ابراهیم زاد  به نقل از گریسددن و اندرسددن،  25:  1391اللهی و دیگران،  زیرساخت«)فرج 

فراگیددران   و اسددتقالچ  ی آزاد  دن رسددان  حداکثر  به  نسل اوچ،  فناوری  خصوصیات  مهمترین  از 
ید و می  داند می  م العدده   بدده»نظام  آموزشددی  هددای سیسددتم  ایددن  علددت،  همددین  ا بدده اساس  گو

های یادگیری شددناختی، امکددان  که در نسل دوم، نظریه   طور همان   .اند شد    مستقل« معروف 
برقددراری    ها فراهم نمود. در نسل سوم نیز، امکددان سازی برای آن یادگیری معنادار را با شبیه 

های تحددت وب  و شبکه واس ۀ رایانه  زمان، به م زمان و غیره ای هم گونه تعامالت انسانی، به 
صددورت  ایانه بددرای ایجدداد و بازسددازی دانددش به گر سدداخت   ِی های یادگیر فراهم شد و نظریه 

  زاد ، ای را بدده فراگیددران بخشددید )ابددراهیم های یددادگیری گسددترد  فردی و گروهددی، فرصددت 
گرایی بددا مبددانی    دو دهۀ آخر قرن بیسددتم بددا ظهددور رویکددرد یددادگیرِی سددازند   (. 5،  1382

ید ناختی پست ش معرفت  وتربیددت،  ۀ تعلیم هددای بنیددادینی در عرصدد دهندم دگرگونی مدرن، نو
آرا و  نقل از: جهددان ؛ بدده 2016بددر وب اسددت )منصددوری،  مبتنی   رِ دو ویژ  آمددوزش ازرا  بدده 

 (. 2،  1397سرمدی،  
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 زش باز مو آ هایگونه . 1جدول 

 وریفنا الگوی شناسیروش شناسیمعرفت نسل ردیف

 تلویزیون و رادیو  اپی، هایرسانه رفتارگرایی سمپوزیتیوی  ایاتبهکم 1
 ایرسانهت  موزشآ

 شناختی  یادگیری  تفسیرگرایی ای ندرسانه 2

 و  کردن  متوقو  قابلیت  با  تصویری   نوارهای  کابلی،  هایتلویزیون
 نوارهدای  ویددئوتعاملی،  بدا   دا   بدرمبتنی  م یوش  تلفی   بازبینی،

 یری تصو و صوتی
 رایانه« کمك اب تعاملی وزشیآم م »دور

 و گرایانهساز   انتقادی مجازی 3
 پسامدرن

 و تصدددویری، صدددوتی، هدددایکنفرانس شخصدددی، هایرایانددده
 دوسویه ویدئوکنفرانس

 زمان«غیرهم و زمانهم انسانی تعامالت برقراری »امکان

 

 فلسفی آموزش باز ی وظر ن . مبانی7

،  1382زاد ،   )ابددراهیم اتکا به فلسددفه اسددت«  ، »علم، ناگزیر از  لسفه است بر ف که »علم« مبتنی ازآنجا 
گوندده کدده  رسددد. همان نظر می ( و آشنایی با آموزش باز بدون آگاهی از مبانی فلسفی آن ناممکن به 38

ش بدداز در پرتددو اندیشددۀ »مدرنیسددم« ظهددور  وز آم ای  ای و  ندرسانه های مکاتبه پیشتر اشار  شد، گونه 
های آموزش بدداز و  ها و مؤسسه ، از دانشگا  ( 2002ولیکا و ریدی ) نقل از مان ج د  به زا راهیم کند. اب می 

کنددد  دور سددنتی یدداد می های آموزش باز و ازرا  عنوان مؤسسه های اوچ و دوم، به دوِر متعل  به نسل ازرا  
خددود  ها را  ه گونه مؤسس دهی محیب یادگیری در این مسئولیت سامان  ، د که در رویکردهای آموزشی خو 

(. اما گونۀ سوم )دیجیتاچ(، بددا تأثیرپددذیری از مبددانی  5،  1382زاد ، م عهد  دارند )ابراهی دانشجویان به 
بندی جدیددد و متفدداوتی از »یددادگیری« بددا محوریددت  شناسانۀ پسامدرنیسم، بدده ارائددۀ صددورت معرفت 

نددد بددا اجتمددا «،  در »پیو  منظور »خل  دانش« از طری  »تعامل« و »شدن« و به   یر مس »یادگیرند « در  
وتربیت »که با پیدددایش اندیشددمندانی  ددون ریچددارد  های انتقادی دربارم تعلیم نجامید. عصر اندیشه ا 

  ها، های نو در بسیاری از زمیندده رورتی، م  کارتی،  یرو، لیوتار، و فوکو، توانسته است با طرح اندیشه 
، تغییددر، نددوآوری و  کدده در آن بددر تحددوچ یدی کنددد وتربیت، آن را وارد عرصۀ جد ویژ  در زمینۀ تعلیم ه ب 

 (. 82، 1393شود )صالحی،  القیت، بیش از پذیرش و القا تأکید می خ 
هددای وتربیت انتقادی بایددد از را  تأکیددد بددر فروپاشددی مرزهددای انضددباطی و خلدد  مکانتعلیم

، 1کهددونهای جدیدددی از دانددش را خلدد  کنددد )دانش باشد، شکل  یدولجدیدی که بتواند جایگا  ت
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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کنددد بددا... بحددث و مدرن سددعی میکددی بددر دیدددگا  پسددتدور متام آموزش از(. »نظ726،  1382
عنوان افراد مجددزا ها را بههای دموکراتی  فراگیران، آنتقویت مهارت   مسئله، ضمن  لوگو و حگفت

کنددد« اما متوجه بدده مسددائل اجتمدداعی و درگیددر بددا آن، تربیددت  ،  رد فهای منحصربهو دارای قابلیت
عنوان نظددامی هوشددمند و (. آمددوزش بدداز بدده90-91، 1393اران، رمضددانی و همکدد سی)مو

زمددانی بددودن« بددا بخشی« و »این ون »تکثرگرایی«، »رهاییهایی  پذیر، دربردارندم ارزشانع اف
ری جمعددی و تعدداملی« متددأثر از دیدددگا  گیادگددذر از »یددادگیری فددردی و غیرتعدداملی« بدده »یدد 

ین، گذر از الگوی سنتِی صددنعتی بدده گرایی و همچنازند زی اجتماعی، و سن، بازساشهرگرایاآرمان
گیری از هوش مصنوعی و ایجاد مفهوم معناشددناختی در وب، ضددمن تغییددر های خودکار، بهر  نظام 

بیش از فرایند و   یادگیری   دختار یاددهیساه  بمحوری،  در فرهنگ آموزش و تأکید بر اصل یادگیرند 
 ونی، توجه دارد.امالت در گونگی تع

شود«  سازی روش آموزش تأکید می ار یادگیری رایانه در روش سنتی، به انفرادی »در استفاد  از ابز 
هددای اجتمدداعی را  های جدیددد یددادگیری، واکنش که درنظریدده (، »درحالی 66-69، 1995، 1)هاریس 

،  2بارتددل شددود« ) افددزود  می هددا ت آن روز بددر اهمیدد داننددد و روزبدده ی از فرایند یادگیری می ات حی جزئی  
ور شدددن در جامعددۀ  شدددن و غوطدده »در یادگیری معنادار... فرایند یادگیری به فرایند فرهنگی (.  1990

  ش وز (. یکی دیگددر از مبددانِی آمدد 135-136،  1391شود« )سرمدی و دیگران،  یادگیرندگان تبدیل می 
م  ه است که بر مفهددو شناسان ریو معرفت ن، در تع ویژ  نو  سوم آ باز، مفهوم »گشودگی« در آموزش، به 

؛ »مفهومی  است  آن توجه داشته ِای و دیگران، به نقل از مایکل »دانشگا  آزاد« متمرکز است و بارنت به 
(. اگددر  425،  1398ت،  رن با بسب پیدا کرد« )   1960های دهۀ  بار در بریتانیا و در طوچ ساچ که نخستین 

( و الگددوی  427،  1398ارنددت،  راتیدد  اجتمدداعی« )ب وچ »دموک ( بددر اصدد 1الگوی گشودگی شددمارم ) 
( اسددتوار بددود، الگددوی سددوم  428،  1398( بر اصوچ »اقتصدداد سیاسددی لیبددراچ« )بارنددت،  2شمارم ) 

(،  3شددمارم ) د  زا ( مبتنی است. دانشددگا  آ 429،  1398گشودگی، بر »سوسیالیسم در دانش« )بارنت، 
واقعددی و خالقیددت   ت ی  برای »شمول نی عنوان مکا د را به القوم خو تواند توان ب تنها از را   نین بس ی می 

جای اسدددتفاد  از  (. مدددا بددده 429،  1398اجتمدداعی و اقتصدددادی«، فعلیدددت ببخشدددد« )بارندددت،  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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د را درون سددنت  یندد را افزار، درصدد هستیم تا تعریو این ف شناسِی برآمد  از بسب و توسعۀ نرم اص الح 
در قالددب   حالت رسمی خددود را (. یادگیری،  432،  1398نت،  »فضامندی انتقادی« بگنجانیم... )بار 

جاحاضددر... درآمددد  اسددت و در اقتصدداد  شکل غیررسددمی و همه اقتصاِد صنعتی... از دست داد  و به 
های دانددش را  ، نظام .. د. ای جدی های رسانه بر رسانه و اطالعات، جا خوش کرد  است... فناوری مبتنی 

ی«، حکایددت از  ت فضددامندی انتقدداد تأکید بارنت بددر »سددن (. 433 ، 1398اند )بارنت، فضامند کرد  
تربیت در فضای دیجیتاچ و در پرتو »انقددالب  و خوا  »آموزش باز« در امر تعلیم ضرورت و نقش تحوچ 

  ت مبددانی یدد  رغم اهم بدده   . د امدد انج می   بانددد« دارد؛ انقالبددی کدده بدده تغییددر در »فرهنددگ آمددوزش« پهن 
سددازی  از انقالب، با ساد  وتربیت پس  تعلیم   »ابزاری« بر نظام  ی رم نگا باز، س  شناسانۀ آموزش معرفت 

انگاری وجددو  گفتمددانِی آن، در پیونددد بددا  باز به »آموزش مکمددل«، زمینددۀ نادیددد   و فروکاستن آموزش 
سددوز و  رود که تداوم این نگرِش علم بیم آن می و   اجتماعِی دوران را فراهم کرد   -های سیاسی دگرگونی 
افتددادگی  و آشددفته کددرد  اسددت، عقب   اندیشدده را پریشددان دانشددگاهیان و اصددحاب  سددوز، کدده  فرصت 

ای کدده  گوندده پیش دانشگا  و نهاد علم از »جهان دانش و یادگیری نوین« را درپی داشته باشد؛ به از بیش 
اعلم در دنیای مدر سرعت حیرت    دیگر، مددانع بحران اندیشگی در داخل ازسددوی   و   سو   ی  از ن انگیز فن 

 شود. خألهای دانشی موجود  پر شدن 
 

 ته و باز در فهم تبارشناسانه. آموزش بس8

هددای کالمددی جدددی، درون هددا اسددت و کنشکه فوکو در پی بررسددی شددرایب تأسددیس دانشازآنجا
رت، امری توزیعی است کدده در قدو  شوند  های گفتمانی و در پیوند با قدرت دنباچ میبندیصورت 

مددرتبب بددا قدددرت   معنددایی گفتمددانی و  است، سیاست آموزشی،   فوذ کرد های اجتماعی نهمۀ الیه
هددای آموزشددی »بسددته« و »بدداز« را در موقعیددت اختصددار، گفتماناساس، در اینجددا بهاست. براین

سددازند؟ و اهددایی را برمیعنم  هددا،  ددهکنیم؛ اینکه این گفتماناجتماعی و سیاسِی ایران بررسی می
کننددد؟ می  1یبنداریخی را مفصددلی حاکم بر هددر دورم تدد هافتمانهای آموزشی،  گونه گسیاست

گونه که اشار  شد، در مقالۀ حاضر، آموزش کالسددی  و مدددرن در ایددران، در قالددب آمددوزش همان
و آمددوزِش مدددرن، اقندد   کارگیری این رویکرد نیز اجرایبسته، تحلیل و واکاوی شد  است. دلیل به

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ای«، انددهخش کالسددی  »مکتبگوناگون آن با آموز هایفاوت ای«، باوجود ت»مدرسه  ازجمله نظام 
های آموزش سنتی به آموزش مدرن منتقل شد  است کدده بیش  الشواست؛ بنابراین، درعمل، کم

، ی«ورمحدد صدددایی«، »اقتدددارگرایی«، »انتقدداچ دانددش«، »معلمتددوان بدده »ت ازجملدده می
ای واقعددی نبددودن بددر نیازهدد  تنددیا «، »مبمحوری«، »دور افتادن از محددیب آموزشددی و اجتمدد »متن

وگو«، »مباحثدده« و »مفاهمدده«، و »عدددم »تعامل«، »گفت  فقدان »انگیز «، »خالقیت«، ،  جامعه«
 اشار  کرد. ، کاربرد آموزش برای تغییر«

مندددی« برخددوردار بددود  ر و تاریخدا قتدد »گفتمان بسته«ی آموزشددی در دوران پیشامعاصددر از »ا
ورد. فوکو، هموار  قدرت و آدرت، مقاومت مییرا، قانجامد؛ ز« میمت»مقاو  که به  است؛ اقتداری

انگیزد را با عنوان » هرم که قدرت و مقاومتی که برمیداند؛ تاجاییمقاومت را در کنار یکدیگر می
نقل از: کچویددان و زائددری، ، به115، 1380 س، کند )هیندهاِی انسانی« م رح میهمیشگی تعامل

 1399در برابر تجدد« )فاضددلی، وان »مقاومت سنت  که فاضلی از آن با عنمقاومتی  (.  26،  1388
کند. اگر عصر قاجار، آغازی است برای پایددان نظددام سددنتی آمددوزش، در پرتددو ( یاد می555الو،  

توان »تعمیِ « این مدرنیزاسیون، را می  ستیاگفتمان نوزایی برای »تغییر«، دوران پهلوی در سایۀ س
ای کدده ایدددم گونددهشددمار آورد؛ بهبه  تغییر با شیب تندیت« و »استمرار« این  ی و »تثبگسست آموزش

ایجاد تغییر که به ابژم کانونی کردارهای قدرِت دانددِش دورم قاجددار تبدددیل شددد، در دورم پهلددوی بددا 
غایت عنوان امری بههگرفت و آموزش ب  ، شتابتهنیت یکدست ملی و همسو با مدری  حمایت حاکم

عنوان امددری دینددی، بددههای نفددس و فضددیلتی« و در راسددتای تربیددت و غیررسددم»شخصددی 
»غیرشخصی و رسمی«، میل به امور دنیوی پیدا کرد. گسست از نظام آموزشددی سددنتی بدده مدددرن، 

شددرای ی کدده سددبب اجددرای  ؛ودی بدد مدد  آنکه به تغییرات کیفی بینجامد، ندداظر بددر تغییددرات کازبیش
 در »مدرسه« شد.و نارس  ای ناقوگونه»آموزش مدرن« به

ها م ددرح شدن گفتمان بسته در میدان مبارز  بددا آمددوزش بدداز، ایددن پرسددش  وب به مغل  با توجه
رغم برخورداری این گفتمان از قدمت و اقتدار،  ددرا در میدددان منازعدده بددا »آمددوزش شود که بهمی

کدده مقالددۀ ازآنجا های ایددن گفتمددان، کدددام اسددت و ناشددی از  یسددت؟و کاستی؟  ندباز«، ناکام ما
کددردن اینکدده فرماسددیون دانددایی، بددا  دده پددذیر  تبارشناسانه بددرای فهمیی است  وجوجستحاضر،  
دهددد پژوهی انتقادی به این تغییرات، نشددان میهایی نمایان شد، نگا  تبارشناسانه و تاریخسازوکار
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نددایی اسددت تددا نظام دا  ن گسست تاریخی رخ داد  است، تغییر در شکل و فرایندای  که آنچه در پِس 
. تبار این رخداد پرمحنت تاریخی را نیز باید در »فقدان رویددارویی گفتمددانی« ت آنی  اهتار و مساخ

وجو کددرد؛ خددواهی« جسددتخواهی منهای آزادیدر میدان منازعۀ پردامنۀ سنت و تجدد، و »تحوچ 
مالن اجتمدداعی، بددرای عددا  ها هسددتند کدده شددرایب را احکام و گزار    ای ازمجموعه  ا، هزیرا، »گفتمان

گیددریم، (. هر دده از دورم پهلددوی دوم فاصددله می20، 1388)کچویان و زائددری،   کنند«ینادار ممع
مدرن(، بدده منازعدده میددان دو نظددام و  های حضوری آموزش )سنتی  بندی منازعه میان شکلصورت 

درگیددر  عاصر، کددهانجامد. نهاد دانشی و آموزشی در ایران محضوری( مییرغآموزشی )حضوری و  
 اِم دیرهنگدد اندازی دوبددار  و هر نددد ناتمام ر یم دانشی گذشته بود، با را  ایندهایی از فرمسائل ناش

رو دیددد کدده بدده »اسددالمی کردن/شدددن باز« پددس از انقددالب، خددود را بددا گفتمددانی روبدده  »آموزش
آموزش باز، بدده است که    ای ناتمام، شهرت یافت. در  نین شرای یگونههم بهآنه  ها«، البتدانشگا 

باز« است که پیوندددهای شود و همین امر، یعنی »آموزش »مسئله«، تبدیل میتوجه و  و  مورد موض 
 کند.الزامی من قی و تاریخی میان قدرت و دانش در ایران را آشکار می

طرف نیسددت، بلکدده این نظر است که دانش، امری بیر  ب  »فوکو در ترسیم پیوند قدرت و دانش
نظر فوکو، هر (. »به115،  1389آید« )میلز،  ار میشمت بهسر قدر  مهم در مبارز  بر  از عناصریکی  

تربیتی، نوعی شیوم سیاسی برای حفظ یددا تغییددِر وجددو  تملدد  گفتارهددا، همددرا  بددا ودستگا  تعلیم
(. »قلمددرو آمددوزش، یکددی از 40، 1398ت« )فوکددو، اسدد ههای برخاسددته از آنهددا و قدددرت دانش

شددود« )رینگددر، آن بر زندگی افراد اعمدداچ میرهگذر   قدرت ازهای عینی است که  ین آرایشترمهم
(. سدداخت ناتمددام آمددوزش بدداز در ایددران، محصددوچ 104، 1398آبسدداالن، نقل از: ، بدده1381

ای گونددهسددنتی بدده مدددرن، امددا به  زِش های تاریخی در نظام دانایی است؛ گسسددت از آمددوگسست
جه به خاستگا  معرفتددی دانددش و بدون تومی نیز اسالس از انقالب وزی که پسناقو؛ نگا  معرفت
ای شد که نظام دانایی را از کارکرد اصلِی خود که تربیت انسان متعددالی، گراییآموزش، سبب شکل

بیان راتیدد  بددود، دور کددرد. بددهوک دماندیشند ، مستقل، خالق، پرسشددگر، و نقدداد در یدد  فضددای  
اسددالمی   ناتماِم   با رویکرد شود،    مدیریت  ی اینکهجاسنت و تجدد، بهعه میان  تر، میدان منازروشن

دیدم سنت در دوران قاجار و پهلوی، در مناسددبات ها بازتولید شد؛ زیرا، اقتدار آسیبشدن دانشگا 
ای جددان تدداز  رسمی برخددوردار شددد،  و یولدئعصر انقالب که از حمایت ای  ِت جدید دانش و قدر
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پددی ایددن کار اسددت کدده در  میددد. آشدد صددر انجام« نیمگِی علم در ایران معابه »تداویافت؛ امری که  
رو هستیم که نه »غربی« است ندده »اسددالمی«، و ندده »سددنتی« های تاریخی، با نهادی روبهگسست

علددم   نیمگددِی از این ابهام گفتمددانی و    د آمباز در ایران نیز براست نه »مدرن«. تولد ناقِو آموزش  
آمددوزش های نهفته در  زشیش و ارپیدا   ِی رتوجهی به مبانی نظگی«، »بیأخر فرهناست. هر ند »ت

ت »شکل« بددر ی  بخش حاکمخواهانه« ازجمله عوامل قوام افزارانه بر تحوچ « و »غلبۀ نگا  سختباز
 شکِل نویِن از آموزش شد  است. ینا »محتوا«، مانع استقرار عقالنی و همرا  با دانایی

وزش بدداز  نظددام آمدد »روِح«  ت، همانددا  فرهنگی مغفوچ ماند  اسدد   الب عالی انق آنچه از نظر شورای 
را   21است. در شرای ی که دانش و یادگیری نوین در عصر دیجیتاچ و نسل شبکه،  هرم دانشگا  سدم 

»مقاومت کور« در برابر این تغییددر،  ه ک  ای کرد  است، بدیهی است دستخوش تغییرات سریع و پیوسته 
نیازمند احیای دانددش   ، د  گا  آین ی »دانش زعم مورل ان را در پی داشته باشد. به م در ایر فرسودگی نهاد عل 
تعبیر بارنددت، »اجزایددی  گذاری است« و به شدن به ی  اندیشکد  و گردانندم سیاست انتقادی و تبدیل  

نددد ،  نشددگا  آی هددا را در بسددتر دا شر  اینکه آن کار گرفته شود، به به د توان از ایدم سنتِی دانشگا  هنوز می 
ای  گسددیخته وا گان و فعالیت عنان ا در  الش با کهنه وید، »م گ لی می گونه که مور بازتفسیر کنیم. همان 

دهددد، نیازمنددد وا گددان و  شدددنر را تشددکیل می خش  سددرعت درحاچ کدده  ددار وب ایددن ناحیددۀ  به 
 (. 22، 1398و دلیری و شهامتی احیاشد  هستیم« )بارنت،  د دی های مفهومِی ج ترکیب 

جای اینکدده  ه دانددش و آمددوزش بدده دارد کدد   از ایددن  رت و دانش در ایران معاصر، حکایت ات قد مناسب 
»مولد قدرت« باشد، در قالب »ابزار قدرت« ظاهر شد  است؛  الشی که در  هار دهۀ پس از انقددالب  

در  رای ی کدده تحددوالت علددم و فندداوری بدده تغییددرات سدداختاری  شدد   در هددم  نیز تداوم پیدا کرد  اسددت؛ آن 
رف دانش، مسئولیت اجتماعی دانشددگا ،  ع، و مص د، توزی های تولی های سنتی دانشگا  در حوز  یت مأمور 

نظام دانایی از »آنالو « بدده    رِ دانش از این گذا   ِت و برنامۀ درسی و پداگو ی منجر شد  است. غفلت قدر 
لت »راهبددردی«  سا یفای ر و از ا عملی کرد  د ار فرسودگی وجودی و نهادی و بی ا ر  »دیجیتاچ«، دانشگا  

ها در  ز سددو گی بازداشددته اسددت. تبددار بسددیاری از منازعدده زش را ا احت آمددو ه »رهروی«، تنزچ داد  و س ب 
و  ه  سددت باز با ساخت گفتمانی ب   خواسته یا ناخواسته به گفتمان آموزش   ِم سامانۀ آموزش را باید در نگا  ناتما 

و    هددا، ها، تعارض آن، فهددم گسسددت ن شددناخت  وجو کرد و بدو جست   ، ساز برخوردار از ویژگی یکدست 
  های دانددایِی رسد؛ زیددرا، درواقددع، تحددوالت آموزشددی، متددأثر از برآینددد سددامان نظر می وار به ها دش تقابل 
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  ِش مددوز آ   ت  سددب ن   »باز« در   ِش شرای ی است که آموز ها است. این در  متفاوت در فاصلۀ میان این گسست 
تربیددت  و پاسددِخ نظددام تعلیم های بی انبددوهی از پرسددش   تواند بدده های نوپدید، می »بسته« در بستر فناوری 

های جدیدی را نیددز فددراروی نظددام دانشددی جدیددد در فضددای غیرواقعددی امددا  د؛ هر ند پرسش پاسخ ده 
 جهانی دارد، قرار خواهد داد.   د  حقیقی »مجازی« که صبغۀ محلی 

 

 و تبیین نیمگی آموزش باز در ایرانف صی. تو9

بدداز«   آمددوزش  گفتمددانآنکه »است که بیش از    ی  به موضو ، بیانگر اینشمند نزد مرور پیشینۀ ارز
واکاوی شود، به »آموزش باز« توجه شد  است؛ بنابراین، پیشینۀ موضو ، حکایت از تمایز و بدددیع 

ایم کدده ضددمن در پددی آن بددود  ، مقالدده نیا درهای پیشین دارد. بودن مقالۀ حاضر نسبت به پژوهش
انددش ی بددر دتدداریخ  در ایران معاصر، با کشو قواعدی که در ی  دورم   نشاد  ِت قدر  تبیین و تحلیل

حاکم بود  است، روایتی تبارشناسانه از »گفتمان آموزش بدداز در ایددران« ارائدده داد  و بددا تأکیددد بددر 
پرسش، پاسخ دهیم که این »سدداخت ناتمددام«   ینا  مسئلۀ »ساخت ناتمام آموزِش باز در ایران«، به

عوامددل د؟ و »گیددرمیاسی، اجتماعی، و تاریخِی ایران معاصر،  گونه شکل حوالت سیدر پویِش ت
اند؟ و اساسًا، توضیح این ساخت ناتمام در ایران، گری کرد و نیروهای دخیل در آن«  گونه، عمل

کنددد؟ در ح میروزی،  ه اید  و پیشنهادی را م رام دارد و برای بهبود زندگی اجتماعِی تی   ه اهمی
ۀ دو شددیوم مقایسدد   زش، درست تا با بررسی  گونگی »پروبلماتیز  شدددن« آمددوشد  اتالش    ، هادام

آموزش باز و تبدیل شدددن آن بدده  ِن « پروبلماتیز  شدِن سخن درآمد»بسته« و »باز«، و  گونگِی »به
و تبیین شود؛  یزی که تاکنون، بددا تأثیرپددذیری از   للیموضوعی موردتوجه، شرایب آن در ایران، تح

 است.ای خا«، فهم و توضیح داد  شد  گونهسنتی، بهنگاری وم تاریخشی
 . چگونگی پروبلماتیزه شدن آموزش بسته و باز در ایران1-9

 شان، برای توضیح ی  وضددعیتها را بدون توجه به تقدم و تأخر تاریخیازآنجاکه تبارشناسی، داد 
 هرم تدداریخ اسددت، تددالش کاذب از های گیرد و برداشتن پوششخدمت مییا ی  پدید  به  ا«خ

هایی های راهگشدداِی فوکددو، همچددون دریچددهاز »تکنی تفاد  « و اسمندم تا با »تفکر مسئلهکنیمی
هددایی ماننددد تحلیددل در مندی را بررسی کنددیم؛ تکنی برای ی  بررسِی تاریخی، فرایند این مسئله

دقیِ  قدرت، از طری  پیمددودن   ل مراسِم های فراوان، و تحلیگیری، تکیه بر داد شگرد فاصله،   حس
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مندی شددد  ارشناسانه. اینکه  ه فرایندددی منجددر بدده ایددن مسددئلهکار تببرای    گفتهگانۀ پیشمنازچ د 
رو، شپیشرح  دور، بهاللهی، در قالب عوامل مؤثِر بر رشد آموزِش ازموضوعی است که فرج است،  

طالعددات، تغییددر الگددوی جمعیتددی به عصر اهای تکنولو ی ، ورود  پیشرفت»بررسی کرد  است:  
العمر(، تغییددر الگددوی کدداری و دانسددتن یددادگیری مددادام  ارزش گسدداچ وگان بزریادگیرنددد)افددزایش 

رفددتن سددنین، فرصددت آموزشددی و مزایددای کددارِی زمان کددار، بدداالتر اجتمدداعی )گسددترش مدددت
آموزشددی«  در بددازارعددالی، و رقابددت  های دولتددی بددرای آمددوزشسددرمایهاهش کدد  (، بازنشسددتگی

 (.20-24،  1391اللهی و همکاران،  )فرج 
 ی فناورانههافتپیشر   .1-1-9

فندداوری، نقددش مهمددی در توسددعۀ آمددوزش   های فناورانه، سبب رشد آموزش باز شد. »...پیشرفت
واقع، تولید دانش در عصر (. در273، 2003، 1ها داشت... )پیترزدور، حتی پیش از ظهور رایانهاز

نقل از: بدده ، 2004، 2اناطالعددات، یدد  فعالیددت بددا کمدد  فندداوری اسددت« )منلسددکو و همکددار
های ارتبدداطی و ت عرصۀ فناوریاللهی و همکاران، تحوال(. فرج 20، 1391اللهی و همکاران، ج فر

دور را ا از عوامل مؤثر بر رشد آموزش ازها به نیازهای آموزشِی مردم رگویی دانشگا ضرورت پاسخ
وری، محددیب یددادگیری را های فنددابر فناوری اطالعات برشمرد  و بر این نظرند که »پیشددرفتمبتنی

محوری را فراهم محوری به دانشجوو معلمبر کالس دگرگون، و شرایب تبدیل الگوی آموزشی مبتنی
 .(20، 1391همکاران،  اللهی و کرد  است« )فرج 

 . ورود به عصر اطالعات و ارتباطات2-1-9

بدداز« اسددت؛   وزشمند شدددن آمدد ظهور عصر اطالعات و ارتباطات، یکی دیگر از عوامددِل »مسددئله
پددذیر اسددت. »مددا بایددد از مددرز عصری که در آن، »کسب اطالعات« از »مسیر ارتباطات«، امکان

(. »دانشددگا  13، 1390رناندددز، سددوادآموزی فراتددر بددرویم و مددردم بایددد تعامددل را بیاموزنددد« )ه
شدن بدده بدیلها گزینۀ تشد « ظهور کرد  است؛ بنابراین، پرسش این نیست که آیا دانشگا ایشبکه

ها به کدام نو  از دانشگا  ت که آنکنند یا خیر، بلکه پرسش این اسای را انتخاب میدانشگا  شبکه
ای، مرزهای دانددش ر عصر دیجیتاچ و شبکه(. د211،  1398ای تبدیل خواهند شد« )بارنت،  شبکه

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

1. Peters 

2. Monolescu  
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آوری کدده تغییددر در فددن  ایو حتی مفهوم آن نیز با گونۀ فعلی و مرسوم، متفاوت خواهد بود به گوندده
نجامددد. عصددر اطالعددات بددا »جامعددۀ ااطالعات و ارتباطات، به دگرگددونی در آمددوزش عددالی مددی

ای این است: است. شعار جامعۀ شبکهای  ای« همرا  است که نیازمند بینش و عملکرد شبکهشبکه
و حل مسائل اسددت؛  مگو برای فهوای، نیازمند تعامل و گفت«. رفتار شبکه1سازی یا هیچ»یا شبکه

 ها تأکید دارد.هایی که آموزش باز بر آنویژگی
های موجود یادگیرِی )رفتارگرایی، های جدید اطالعاتی و ارتباطی، فراتر از نظریهوریظهور فنا

ی متناسب با دانش و آمددوزش گرایی، و ساختارگرایی(، منجر به خل  نظریۀ یادگیری جدیدناختش
( گردید. »نظریدده ارتبددا  گرایددی 2005)  2  گرایی« توسب جورج زیمنسعنوان »ارتبانوین تحت  

روی  هددا و م البددات پددیش توانددد بدده  ددالش های یادگیری غالب، مددی ه برخالف نظریه مدعی است ک 
  (معتقد اسددت: شددناخت و فهددم ارتبددا  2006)   3موزشی پاسخ دهد... برای نمونه، فنوگلیو های آ نظام 

ای بددرای دهد که این نظریه از توان بالقو  ِی پویای معاصر نشان مییه یادگیرعنوان ی  نظربه  گرایی 
معتقددد اسددت،   4یادگیری برخوردار است. همچنین ماسین  ب تجارآموزان در  دانش  درگیری افزایش  
یددادگیری و  هایبوم   زیستهای یادگیری جدیدتر به واس ه استفاد  از  ارتبا  گرایی در محیب»نفوذ  

برای دستیابی به یادگیری مورد انتظار، آشکار شد  است«)اسکندری و   ودن محیبتحلیل متناسب ب
 (.143: 1393؛ نقل از زارعی،  1389 دیگران، 

 . تغییر الگوی جمعیتی3-1-9

محوری« تددا آموختگی و »یادگیرنددد گسترش »خودآموختگی« تا دانشددگا تغییر الگوی جمعیتی و  
های جمعیتی نیز، نیاز بدده آمددوزش غییر ویژگیمحوری، موجب استقباچ از آموزش باز شد. »تمعلم

تغییر هستند؛ یادگیرندگان بزرگساچ بیشتر شد   جوامع یادگیرند  درحاچدهد. دور را افزایش میرا از
رشدی از بهوالعمر، جمعیت زیاد و رالعمر نیز ارزش یافته است. یادگیرندگان مادام م مادا  ِی یادگیرو  

دارنددد. دو  نیاز ، دردسترس و  پیوسته ِی اهای توسعۀ حرفهکه به برنامه  دهنددانشجویان را تشکیل می
ها، موجددب افددزایش تقاضددای مهم جامعۀ مدرن امروز، پیچیدگی و تغییر است. این ویژگی  گیویژ
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نقل ، به1991،  1وساشود« )لجشان، میمنظور ان باق با زندگی و جامعههروندان برای آموزش، بهش
 (.21-22،  1391ران،  اللهی و همکااز: فرج 
 . تغییر الگوی کاری و اجتماعی4-1-9

ری و اجتماعی و اقتصاد آموزش، سبب افزایش تقاضددا بددرای »آمددوزش بدداز« شددد  تغییر الگوی کا
. ایددن ای، درحاچ تغییر اسددت...بر این نظرند که الگوی کاری و حرفه  نو همکارا   اللهیاست. فرج 

بددراین، گیددرد. افزونوری و منفعت بیشتر را دربددر میر با بهر  الگو، نیروی انسانی کمتر، آموزش بهت
ها برای تحصیل، مشکالت بیشددتری را برایشددان در پددی شاغالن و افزایش تقاضای آن  کاهش تعداد

زایش یافته است. افددزایش ها، افدور در مؤسسهرا های آموزش ازرو، تمایل به ارائۀ برنامهایندارد؛ از
ثر بر های خانوادگی نیز از عوامل مؤهای دانشگاهی با مسئولیتز به توازن تالش هزینۀ زندگی و نیا

رسددانی و هددای اطال همرا  رشددد فناوریهای یادشد  بدده الش  ...دور استرا گسترش آموزش از
العمر، دور و آموزش مددادام را زارتباطات، تأثیرات عمیقی بر همۀ س وح آموزش، ازجمله آموزش ا

 (.22،  1391اللهی و همکاران،  )فرج   داشته است
 آموزش عالیهای دولتی برای  . کاهش سرمایه5-1-9

ناپددذیِر بددودن زسو و گریگذاری در حوزم آموزش ازی ها برای سرمایهدولت  »مشکالت اقتصادی«
بدده آمددوزش بدداز شددد  اسددت. »کدداهش  دیگر، سبب توجه روزافددزونسویها« از»استقالچ دانشگا 

هددا تمایددل دور را افزایش داد  اسددت و دولترا های دولتی نیز، فرصت آموزش ازکم   ها وسرمایه
های دور، هزینددهرا عددالی ندارنددد...؛ بنددابراین بددا آمددوزش از  گذاری در آمددوزشزیادی به سددرمایه

جو، به میزان  شددمگیری کدداهش یافتدده و گذاری اولیۀ مراکز آموزشی و جاری استاد و دانشسرمایه
نقل ، به2001 ، 2شود« )تیلورپذیر مییادگیری به مناط  دوردست، امکان  ِی اقتصادسریع و  توسعۀ  
   (.                                 23،  1391اللهی و همکاران،  از: فرج 
 . رقابت در بازار آموزشی6-1-9

 هددای نددوین، تغییددر الگددوی جمعیتددی و کدداری و اجتمدداعی، و کدداهشفناوریانگیز  رشد شددگفت
دیگر، وری ازسددویسددو، و ناکارآمدددی آمددوزش حضدد ی  عالی از های دولتی برای آموزش سرمایه
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های ی از شددیو  بدداز، »یکدد  سبب ناتوانی آن در رقابت با آموزش غیرحضوری شددد  اسددت. آمددوزش
عددالی اسددت )تیلددور،  ی از عوامل کلیدی توسعۀ آمددوزشجایگزیِن آموزش حضوری یا سنتی و یک 

ویژ  جدیدی را بددرای آمددوزش دانشددگاهی ارائدده و بددههای فناورانه، الگوی فکری  ت(. پیشرف 2001
اللهددی و ج ، بدده نقددل از: فر2001دور را تقویددت کددرد  اسددت...«)تیلور،  را رویکردهای آموزش از

وزشددی، موجددب شددد  اسددت کدده موجودیددت و فلسددفۀ (. رقابت در بددازار آم23،  1391همکاران،  
، طور سددنتیها بهانش، زیر سؤاچ برود. »دانشگا د دِ جدی ها در عصر برد آنهای سنتی و کاردانشگا 

عنوان هها، و مراکددز جدیدددی بدد آمدند، امددا اکنددون، نهادهددا، سددازمانشمار میکانون تولید دانش به
( ایددن تحددوچ جدیددد را بددا 1994د. گیبونز و همکاران )انکنشگران تازم تولید دانش وارد صحنه شد 

سددورهای های امروز شدداید دایناکنند.... دانشگا بندی میدید تولید دانش« صورت مفهوم »شیوم ج
 (.147-148، 1398راد،  فردا باشند« )قانعی

 یزه شدن آموزش باز سخن درآمدِن پروبلمات. چگونگی به2-9

ت زبانی که به کار گرفته می  ایم تا بادر ادامه، تالش کرد  ن سددخن درآمدددشود، » گونگِی بهتمامی 
رو سددی کنددیم. عوامددل پددیشآن به موضوِ  توجه« را برر  شدن  تبدیلشدن آموزش باز و  پروبلماتیز   

افزاری و گفتمانی آموزش بدداز؛ نرم انگاری وجو  . نادید 1توانند به این آشکارسازی کم  کنند:  می
. کوویددد 5عمددل؛  . آموزش باز در نظر و4. روابب بوروکراتی ؛ 3ی علم در ایران؛ . مسئلۀ ناتمام2

 و آشکار شدن ضعو نظام آموزشی کشور. 19
 افزاری و گفتمانی علمانگاری وجوه نرم. نادیده 1-2-9

، به برسدداخت نگددا  ابددزاری انجامیددد؛ رویکددردی کدده  افزاری و فهم نارس علم انگاری وجو  نرم نادید  
را نیز درگیددر فراینددد ناتمددام   توجه به سنت فکری علم، بستر رشد آن را عقیم ساخته و آموزش باز   بدون 

در ایددران تدداکنون،»علم، روش علمددی بددود  نددی خددود علددم«    علم   زِ خود کرد. از منظر آشتیانی، از آغا 
ینکدده علددم  شددود؛ ا افزاری علم توجه نمی در ایران، به مقولۀ نرم (. »متأسفانه 34-35: 1396)رحمانی، 

های زیددرین و مع ددوف بدده  و الیدده  جهان  یست؟ درواقع، نسبت علم با فرهنددگ، جامعدده، و زیسددت 
(.  349، 1395ودن عالم، مغفوچ واقع شددد  اسددت« )افددرو ، یافتگی، و متغیر ب یافتگی، تمایز ساخت 
بددر«  »دانش  بینم که این فعالیتی م و فناوری، ورود فناوری را می های عل جای توسعۀ زیرساخت »من به 

علددم در ایددران    نیمگددی افزاری علددم بدده  جو  نرم انگاری و (. اگر نادید  415، 1398راد، نیست« )قانعی 
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تر و  مراتب عمیدد  در شرایب پیوستگی دانش و فناوری در آموزش بدداز، بدده انجامید  است، این  الش،  
های   راکه، اگددر در شددکل  ری که آموزش باز را به موضوِ  توجه تبدیل کرد  است؛ تر است؛ ام پردامنه 

یددادگیری   ی گیری« »بستر شددکل  ، فناوری در آموزش باز، ، نقش »کمکی« دارد، فناوری دیگر آموزش،  
های دیگر آموزش، »شر  کافی« است، در آمددوزش بدداز،  تر، اگر فناوری در شکل بیان روشن است. به 

 ساز باشد. زینه تواند برای نظام آموزشی کشور، ه ای که غفلت از آن می ت؛ مسئله »شر  الزم« اس 
 علم در ایران  نیمگی. مسئلۀ  2-2-9

 ن«، »گسست میان آموزشتأثیرپذیری از »طرح انتقاچ علم به ایران و اجرای ناتمام آعلم با    ینیمگ
ناتمددام آمددوزش بدداز  عالی« و »غربت علددوم انسددانی و اجتمدداعی«، بدده سدداخت  عمومی و آموزش

سو، گفتمان انتقاچ علم موجب شد کدده علددم در حاضر این است که ازی   ۀلمقاانجامید. مفروض  
 نددد،  نانچدده بدده درستی محق  نشددود. هردیگر، این گفتمان نیز بهسوید و اززمینۀ خود قرار نگیر

غربددی برخددوردار باشددیم. رفت که از نسخۀ دانشگا  کم امید میاین گفتمان نیز پایبند بودیم، دست
انتقادی نبود  است؛ ی  علوم اجتماعِی تقلیدی بددا   ، پایههای ایران، از  »علوم اجتماعی در دانشگا 

تابددد« )افددرو ، را هم برنمیتیویستی بود  که همۀ امکانات را بلعید  است و هیچ نقدی  صبغۀ پوزی 
شگا  به ایران، جسمش آمد، امددا روحددش راد نیز با بیان اینکه هنگام انتقاچ دان(. قانعی130،  1386

ۀ ای وارد شددد کدده فاقددد عقبدده و ریشدد شد  و ازخودبیگانهء.. دانش شیگوید: »در ایران،.نیامد، می
پددیش نظددام ازدانشددی موجددود، بیش  (. گسست378،  1398راد،  اجتماعی و فرهنگی بود« )قانعی

، مبددانی معرفتددِی و دانشددی آن، وارداتددی سددورو کرد  است؛ زیرا، ازی آموزش باز را با  الش روبه
اریخ فناوری انتقاچ آن. از نگا  تبارشناسانه، تاریخ پرمحنددت دانددِش تدد   دیگر، ابزار واست و ازسوی

علددوم  عملددی«متددأثر از »خددأل« و »بی ، علددم نیمگددیمعاصر ایران، گوا  صادقی است بر حقیقددت 
ن قاجار درنتیجۀ »غیدداب«، و  دده در دوران ا عماچ قدرت،  ه در دوراِ انسانی و اجتماعی در فرایند  

 و اجتماعی. « علوم انسانیِت رآمد  از »غرباسالمی، بپهلوی و جمهوری 
 ِی نامندم این نظاالش انتقاچ علم به ایران و اجرای ناتمام آن و آسیب  مفروض ما این است که  

انشددی و آموزشددی دهای معیددوب و نددارس  آموزشی نیز در پرتو این غیاب و غربددت، بدده نهادسددازی
گویددد: »...او  فوکددور... علددوم انسددانی و یبددار  م، دراینانجامید  است. بشیریه، در مقدمۀ مترجم

یند؛ بنابراین، پرسددش بایند اعماچ قدرت و روابب اعماچ سل ه بر انسان میاجتماعی را جزئی از فر
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ی از روابب قدرت، ایجاد ممثابه نظااصلی او این است که  گونه، اشکاچ مختلو گفتمان علمی به
در گفتمان است که قدرت و دانش به یکدددیگر پیونددد (. »15،  1376دریفوس و رابینو،  شوند« )می
در »گفتمددان« بدده وحدددت تعبیر فوکو، قدرت و دانددش (. اگر به116، 1390ونز،  خورند« )سایممی
رسد. از رهگددذر بالندگی می  و»علوم انسانی و اجتماعی«، به زایش    رِ رسند، گفتمان نیز در بستمی

زمینۀ فرهنگِی« آن قرار داد. بدیهی است که »آمددوزش توان »علم« را در »علوم انسانی است که می
نیمۀ دیگر خود دست یابد و برای  تواند بهمنزلت و قدرت علوم انسانی و اجتماعی می  باز« در سایۀ

مستدچ، علمی، راهگشا، و متناسددب بددا   یهاهای متنوِ  امروز و فردای جامعۀ ایرانی، پاسخپرسش
 داشته باشد.اقتضائات دانش نوین در عصر جدید، 

 . روابط بوروکراتیک3-2-9

ه این اصددوچ ک، برخورداری از اصوچ »دموکراتی « است، طبیعی است  ازآنجاکه اقتضای نهاد علم
ظام بوروکراتی  را بددا نراد، ضمن اینکه سی رم در تعارض با روابب »بوروکراتی « قرار گیرند. قانعی

کادمیدد  در تعددارض می ( بدده نقددد پدیدددم 103، 1398راد، )قددانعیدانددد ذات نهدداد دموکراتیددِ  آ
نددش« شددد  اسددت. ازمددانِی دپردازد که سبب ایجدداد پدیدددم »ناهمالی میع  گرایی در آموزشدرون

زمددان نیسددتند«؛ دیگر هممزمانِی دانش، یعنی دو دنیایی که در کنار هم وجود دارند، اما با ه»ناهم
هددای اجتمدداعی و اقتصددادی نیددز بددرای ظام کنددد و ن»... نظام علددم دارد بددرای خددودش حرکددت می

اتفدداق افتدداد، در  ای کدده در ایددرانگراییگوید: »درون(. وی می449،  1398راد،  خودشان« )قانعی
ی اتفدداق افتدداد« لعددا  فقدان اجتماعات علمی و بددا تسددلب بوروکراسددی بددر دانشددگا  و بددر آمددوزش

گرایددی آن نیددز، گرایی شددد  و درونر درون(؛ زیرا، »بوروکراسی«ی ما د ا453،  1398راد،  )قانعی
ال وایفِی دورم لوک مراد، منشأ پیدایش بوروکراسی را در معضل گر قانعیمحل اشکاچ و نقد است. ا

السددازمانی داد  ه ملوک بدد کند، اما بر این نظر است که اکنون، جددای خددود را  وجو میقاجار جست
انی دارند که ایددن پادشدداهان بددا هددم درحدداچ های مختلو ما ملوک و پادشاهاست؛ »یعنی سازمان

ایجدداد نهادهددای   جای رشددد علمددی، »تنهددا بدده( و بدده455،  1398راد،  عیاند« )قانمبارز  و جنگ
بددر   حدداکم  ِ  وروکراتیدد ب(. سایۀ سنگین روابددب  376،  1398راد،  ناکارآمد انجامید  است« )قانعی

عنوان مسددئله درنظددر گرفتدده آموزش بدداز بددهنهاد علم، اعم از درونی و بیرونی، سبب شد  است که  
رکددززا، اقتدددارگرا، تممراتبی،  هددایی ماننددد سلسددلهبوروکراتی « بددا ویژگیشود؛ زیرا، سی رم نظام »
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چ، بدداز، ای  یازمند فضای سنتعاملی، در تعارض است با آموزش باز که غیرمشارکتی، متصلب، و غیر
 « است.د، و »دموکراتی اق  متعامل، نبخش،  رهایی

 . آموزش باز در نظر و عمل4-2-9

از اسددت. زش بدد ر از عوامِل مؤثر بر موردتوجه قرار گرفتِن آمو»شکاف میان نظر و عمل«، یکی دیگ
سدداخت دانددش،  ، هایی مانند اسددتقالچ یادگیرنددد ، خالقیددتدر مبانی نظری آموزش باز، بر ویژگی

یادگیرنددد ،   دیاددهند ، یادگیرند   ددهند یادگیرند ، یاد  دتعامالت میان یاددهند یادگیری معنادار، و  
عرصۀ عمل، ایددن مالحظددات  که درحالیشود؛ دررسانه، تأکید می د  و یادگیرند محتوا،    دیادگیرند 

های دیگری است که موجددب «، از کاستیشیزاند. »آماد  نبودن سامانۀ آمو ندان موردتوجه نبود 
است، به افددزایش »نددابرابری آموزشددی« دامددن زنددد؛   گر عدالت آموزشیباز که ترویجشد، آموزش  

اجرای آموزش باز بدده سددب    ب دیگر، بههای کرونا، تأییدی بر این ادعاست. آسیزشرایب نابرابر رو
کند، این است که مدرسان در نظددام هدید میتشود؛ »آنچه این فرایند را  »آموزِش بسته« مربو  می

(. یکی 28،  1391ای سنتی بپندارند« )سرمدی و دیگران،  هآموزش ازدور، نقش خود را مانند نظام 
، فقدان »شددیوم تأثیرگذار بود  استش باز نیز  نظام آموزشی که بر آموز  نیمگِی های  صداقدیگر از م

جهان الگددویی« بددین ن نظددر اسددت کدده یدد  »زیسددتیراد بر االگویی تولید دانش«، است. قانعی
هددای »در علددم الگددویی، حددل مسددئله، یکددی از فعالیتدانشجویان و استادان شکل نگرفته است.  

مسددئله، بددر یددادگیری فعالیددت حددل  دانشمندان است و اساسًا آموزش برمبنای    عادی دانشجویان و
شددمار ران، حل مسئله، فعددالیتی فرعددی بهیهای اهای نمادین، تقدم دارد. در دانشگا قواعد و تعمیم

مل دیگِر وجود شکاف میان نظر و عمل در آمددوزش بدداز، (. عا239،  1398راد،  آید...« )قانعیمی
آن را از هدددف اصددلی نظددام زش است کدده  داری از نیروهای ماهر« برای این نو  آمو»فقدان برخور

اد است، بازداشته است. »نظام آموزش بدداز قتربیت که پرورش یادگیرندم خالق، مستقل، و نوتعلیم
مقدم، بر دانایی، موفدد  نبددود  اسددت« )تفضددلیسانی مبتنیو ازدور، در تولید سرمایۀ اجتماعی و ان

زش باز برخوردار باشددند. شددکاف در ادگیری آموستادانی که از آگاهی الزم دربارم شیوم ی(؛ ا1388
دیگر، خود متددأثر سویایران« دامن زد  است، و از  آموزش باز در  نیمگیسو به »نظر و عمل، ازی 

 « است.نیمگیاز این »
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 و آشکار شدن ضعف در نظام آموزش کشور  19. کووید  5-2-9

قالددب مسددئله نمایددان کشور، در    نظام آموزشی  آموزش باز در گسترم  تاب شد  موجگیری کرونا  همه
کنند. آفرینی میهای جدید در آن نقششود. کرونا، تجربۀ زیستی جدیدی را نمایان کرد که فناوری

ای  ددون زلزلدده، خشکسددالی، جنددگ، های جمعددیز بحرانفاضلی در کتاب »فرهنگ و فاجعه«، ا
کددان یددا ضددرورت کنددد کدده »امعنوان نیروهای ویرانگری یدداد میر... بههای فراگیقح ی، و بیماری

 کرونددا نیددز از ایددن منظددر قابددل  (.218ج،  1399تغییر را برای جامعۀ ایران فراهم کردند« )فاضلی،  
در دانش و قدرت. »هموار  بخشی از پاسخ جامعددۀ   گری تحلیل و بررسی است؛ یعنی از بعد عمل

تغییددر در   اسددی و سددپس، های جمعی، تغییر در نظام حکمرانددی و سیتایران در رویارویی با مصیب
ام دانشددگاهی جدیددد در ای و نظدد نظام دانایی و دانش بود  است. پیدایش و گسترش نظددام مدرسدده

(. فاضددلی بددا یدداری گددرفتن از 218ج،  1399  فاضددلی، « )بستر همین رویارویی شکل گرفته است
اتددی ایی، تغییربتوانند در دو عرصۀ حکمرانی و نظددام داندد   گوید: »این عوامل بایدتجربۀ تاریخی می

جدده شددود، تو(. اگر کرونددا کمدد  کددرد کدده بدده آمددوزش بدداز  218ج،  1399  )فاضلی، ایجاد کنند«  
های گوندداگون دانشددی، روشددی، بددهبرآن، اقدام به برکشیدن نقاب از  هرم آمددوزش بدداز از جنافزون

هنگددی و شد  در دومددین همددایش ملددی م العددات فررائههای اهای مقالهمدیریتی، و فنی کرد. یافته
ایددن کاسددتی ر  (، نیز تأییدگ1400عالی، علم و فناوری، و فضای سایبر در ایران )ماعی آموزش  اجت

های یکسددان نامهخددورداری از شددیو  رو اشار  کددرد: عدددم برتوان به موارد پیشاست که ازجمله می
همددرا   های دانشگا  از طری  فضای مجازی، مدددیریتآموزِش الکترونیکی، فروپاشی ناگهانی مرز

مشکل بر   ی، های اجتماعگیری دربارم فضای سایبری، فیلترینگ شبکهتعلل طوالنی برای تصمیمبا  
هددای تقلددب فددردی و ۀ مهارت ها توسب دانشجو، تجربسر  گونگی ارزیابی کیفیت فراگیری درس

 (.1400کیا،  شجویان )طاهری بین دانشگا  و دان شد فقدان مسیر تعریو وجمعی،  
شکل مجازی را بدده سدده دسددته تقسددیم  ، منتقدان شیوم برگزاری آموزش به در ی  پیمایش کاظمی نیز 

ای  ها راب دده انه گفتنددد ایددن سددام گرا« کدده می . منتقدددان »تعامددل 2منتقدان »فنی و تکنیکددی«؛    . 1کند.  می 
ان.  تعبیر فوکددویی، بددرای کنتددرچ دانشددگاهی بدده . معتقدان به مفهوم »سددامانه«،  3کنند؛  سویه ایجاد می ی  

نظددام    افتددادن . پس ود ش همۀ این افراد بر این نظر بودند که با این وضع، آموزِش م لوب، محق  نمی تقریبًا  
ه موردنقددد خددانیکی بددود  اسددت: »نظددام  ای، موضددوعی اسددت کدد بوروکراتی  در برابر ارتباطات شددبکه 
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سددت«. امددا  تر ا نددوز عقددب ای پیدا کنددد، ولددی ه ابر ارتباطات شبکه بوروکراتی  باید انع اف الزم را در بر 
ایی مردم ایددران، بددا شناسددایی سدده  ون نگارانه، پس از بررسی تحلیلِی روزهای کر فاضلی، از دیدگاهی مردم 

نیستی، و نوسازی انتقادی، ضمن تأکید بددر ضددرورت اصددالح  گونۀ گفتمانِی مدرنیستی رادیکاچ، ضدمدر 
فرهنددگ    ایددن نظددر اسددت کدده فندداوری، بددر  ویژ  در رویارویی با علددم و  ای، به عه های موجود توس سیاست 

م آموزش کشور مسلب است، نیازمنددد بددازبینی  ظا هایی که اکنون بر ن فرض و همۀ پیش  یادگیری و یاددهی 
های موجددود، رویددارویی هوشددمندانه،  (. با آشکار شدددن کاسددتی 185ج،  1399،  )فاضلی است  انتقادی  

وارگی«،  مسددئله دادن بدده »   جای تددن کند که به ا می اقتض   ، « بینانه با آموزش باز در »پساکرونا ه، و واقع عالمان 
های  صددبر و انتظددار« کدده موجددب تحمیددل هزیندده  زِ سو سیاست فرصت اذ انگاری مسئله« و »اتخ »نادید  

د فندداوری، در  تدداریخی و رشدد   ، شود، متناسب با اقتضائات فرهنگی ه نظام دانشی و آموزشی می سنگینی ب 
 وتربیت، اقدام کنیم. و آموزشی، برای نوسازی نظام تعلیم   د دانشی تعامل هوشمندانه با دنیای جدی 

 

  گیریو نتیجه بحث. 10

هددای تبارشناسددانه، و  گام انتقادی در قالددب گفتمددان بددا  مسئله، بازاندیشی مندی،  گونگی حل سئله م 
اهددداف آموزشددی، رهیافددت دانشددی اسددت کدده فیلسددوف  گیری از تجربۀ زیسته برای دستیابی بدده  بهر  

حاضددر    الۀ نهد؛ شیوم نوینی که دستمایۀ مق رو می پژوهِی علم، پیش کِن فرانسوی، برای تاریخ ساختارش 
دسددته از  ود  اسددت. فوکددو، آن برای توصیو و تبییِن مسئلۀ »ساخت ناتمددام آمددوزش بدداز در ایددران« بدد 

یی  ها نسددان داند که برپایۀ کنش و تجربه، سبب پرورش ا ی ای را شایسته م ها و اهداف آموزشی سیاست 
سددی، بددرخالف  شنا کدده تبار در برابددر قدددرت شددود. ازآنجا   تر«، »خودآفرین«، و »توانمنددد« »خودآگا  

مهری  ویژ  جزئیاتی است که یا مورد بی ه نگاری سنتی، در پی برداشتن نقاب از  هرم رخدادها، ب تاریخ 
م بددا نگددا  فوکددویی بدده  ش کددردی اند، تال پژوهشگران را به خود جلب کرد    وجه اند، یا کمتر، ت قرار گرفته 

تحوالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و  یش  کردارهای گفتمانِی ایران معاصر، اعم از بسته و باز، در پو 
دوران بپردازیم، تا با نشاندن »آموزش باز« در بسددتر گفتمددانی در  اقتصادی، و در پیوند قدرت و دانِش 

های مختلو تاریخ  ی دانایی دور  ل  یم. شکل ک بیین کن توصیو و ت یت تاریخِی ایران، ناتمامی آن را  موقع 
ای  گوندده «، هر نددد به مدرن های »سنتی«، »مدددرن«، و »پسددت ان معاصر ایران، با تأثیرپذیری از گفتم 

 د. محور« انجامی خانه«، »مدرسه«، و »رایانه »مکتب   ِی زش های آمو یری نظام گ ناتمام، به شکل 
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روهای »مدنی« و »دولتی« و با تأثیرپذیری ترکیب نی  اگر »جریان نوخواهی« در عصر قاجار، با
جمله در زمینۀ آمددوزش پرداخددت و سددبب پیدددایش ، ازویناز تحوالت دنیای جدید به نهادسازی ن

ست از آموزش سنتی شد، در حاکمیددت یکدسددت و مقتدددر پهلددوی، در دارالفنون و مدرسه در گس
شدن آموزش مدرن و ایجدداد   «و »همگانی،  ت مدرنیزاسیون، شاهد »تثبیت«، »توسعه«سایۀ سیاس

؛ اقدامی که در گام تکمیلددی، بدده توسددعۀ تیمآموزش عالی با ظهور دانشگا  به سب  امروزِی آن هس
قالب دانشگا  ملی، انجامید. در گام بعدی نیز همددرا  بددا   بخش خصوصی، در  دانشگا  با مشارکت

ملی، تحددوالت اقتصددادی، و اقتضاهای های فناورانه، شی در عرصۀ جهانی، پیشرفتتحوالت آموز
داد  »غیرحضوری« در پی گسسددت رخ  زِش آن، رشد طبقۀ متوسب و م البات اجتماعی، آمو  تبعبه

دور« در قالددب دانشددگا  سددپاهیان را ای« و »ازتبددهاز شکل حضوری آن، بددا عنددوان آمددوزِش »مکا
ری که پس از انقددالب و در داد نوظهوآزاد ایران، هویدا شد؛ دستاورد نوین و رخانقالب و دانشگا   

حددریم اقتصددادی، و جنددگ تحمیلددی، ، ت، انقالب فرهنگی، انزوای سیاسددیهای داخلیپی ناآرامی
نور، آغازگاهی دوبار  برای آموزش بدداز در دورم  پیام  دهه، مهجور ماند. تأسیس دانشگا نزدی  ی   

و ایجاد فرصت برای »دسترسددی پیام نور آید. باوجود توسعۀ دانشگا  شمار میی بهاسالمجمهوری  
آموزش باز در ایران،  ینیمگشاهد برساخت ت، ی اسم  برابر« به آموزش، که بیشتر ناظر به توسعۀ ک

پس از انقددالب، هسددتیم. »نیمگددی«ای کدده تبددار آن را بایددد در   متأثر از کردارهای گفتمانی پیش و
گددا  در ایددران معاصددر از چانشی که هی؛ قدرِت دوجو کرد جست  ، دانشدرست قدرت و  مناسبات نا

ای کدده بددا تجدد، دور نبود  است؛ منازعهو    سوز سنتسوز و معرفتمیدان منازعۀ بدفرجاِم فرصت
 ه مدیریت شود، به آن دامن زد  و در مقاطعی نیز تشدید شد.جای آنک پیروزی انقالب اسالمی، به

یگددری، نفددی سکوالریسددم،  ون مددا و دهایی  عالی، حوچ داچ  الب، گفتمان آموزشپس از انق
ن دانشددگا  بددا محوریددت داچ شدددسازی آمددوزش، و اسددالمی  مقابله با تهاجم فرهنگی، خصوصی

های برسدداخت سددو    اسناد باالدستی با هدف  گری قوانین و»فرهنگ اسالمی« و با میانجی  ِی مرکز
باز جز در   شناسانۀ آموزکه فهم تبارشبندی شد. ازآنجاعی، مفصلخا« از طری  مهندسی اجتما

عملیدداتی آن، یعنددی  ح عددالی و سدد پددذیر نیسددت و آمددوزش عددالی امکانپرتددو و گسددترم آمددوزش 
گذاری عمومی و اجتماعی بود  کدده های سیاستگذاری آموزشی، نیز هموار  یکی از حوز  سیاست

 حیدده بدده امددری بدداز نیددز از ایددن ناود دید  اسددت، آمددوزش  روی خها و مسائل زیادی را پیش الش
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ای سددنگین بدده ههکه به فهم نادرستی از آمددوزش بدداز و تحمیددل هزیندد دار تبدیل شد؛ تاجاییمسئله
دانددد کدده از ای میرا شیوم یادگیری تربیت انجامید. تصویر مخدوشی که آموزش باز  ودستگا  تعلیم

صددوابی کدده ؛ برداشت ناآیددست میفرایند نظام آموزش بسته، بهافزودن فناوری نوین به ساختار و  
رد نددوین یددادگیری کدده ویکدد کند تا یدد  ردوم« و »مونتا « شبیه میآموزش باز را به آموزش »دست

اندیشددانه اسددت اگددر معتقددد بسددیار ساد برآیندی است از پیوستگی علم، فرهنگ، و فناوری؛ زیرا،  
 کند.ای عمل میشناسیز هرگونه معرفتباشیم که علم و فناوری، مستقل ا

  « و اسالمی، دستاورد شددرایب »جهددانی ویژ  پس از انقالب آموزش باز« در ایران، به مندی مسئله » 
ای فناورانه، تغییر  ه سو، در س ح »جهانی«، با گسترش دامنۀ اینترنت، پیشرفت »محلی« است. ازی  

در    و رقابددت در بددازار آموزشددی، و ازدیگرسددو،   های دولتی، الگوهای جمعیتی و کاری، کاهش سرمایه 
مددوزش  ه آ رو هستیم که به گرایش گسددتردم مددردم بدد حلی«، با تحوالت انقالبی در کشور روبه س ِح »م 

توانسددت بدده  می و عددالی می عمددو  های انقالبی، تحصیالت گرفتن ارزش انجامید؛ زیرا، در سایۀ رون  
دهایی  و سبب تحرک طبقاتی و اجتمدداعی شددود. رخدددا ارتقای منزلت و بهبود زندگی آنان کم  کرد  

»وجددود    «، افددزاری و گفتمددانی«ی آمددوزش بدداز، »روابددب بوروکراتیدد انگاری وجو  نرم »نادید    مانند 
علددوم انسددانی و  در »غربددت    ، « 19عمددل«، و »ویددروس کوویددد    شددکاف در آمددوزش بدداز از نظددر تددا 

توجدده قددرار  سددخن درآمدددن و مورد »به و    نیمگددی اجتماعی«، موجب کنار رفتن حجاب از  هرم ایددن  
شدددم نظددام آموزشددی کشددور در اجددرای  های پنهان گیری کرونددا، ضددعو شد. همدده   این مسئله« گرفتِن 

.  گذاران آموزشددی گذاشددته اسددت روی سیاسددت ز را آشکار کرد  و مسددائل جدیدددی را پددیش با  آموزش 
آوری نیست، در قدرِت دانِش  اب که برخالف آموزِش بسته در عصر متغیِر کنونی که قادر به ت   ، بپذیریم 
  تبدیل خواهد شد.  ، پیوسته  ی به فضا، »محیب خانه و محل کار« به محل یادگیر   با تبدیل مکان جدید،  

جایی  جابدده   سقو« و »مرز« و »نژاد« و »رنگ« و »فاقد هرگوندده مهندسددی«، »بی  ایی »گسترد « و فض 
کدده  جامعۀ نددوین انجامیددد  اسددت. تحددوالتی  امروز رقم زد  و به ظهور پارادایمی بنیادینی را در جهان 

مسددائل دانشددی    نی، کند تا در پرتو فضای گفتما ای را طلب می بینانه لمانه، آگاهانه، و واقع رویارویی عا 
بدداز در ایددران از    آمددوزش   »نیمگددی«   ِن گوندده کدده »تمددام« شددد پذیر شددود. همان و آموزشی نوین، فهم 

گذاری  ند سیاسددت ضاهای نظام یادگیری جدید در فرای ابرمسائلی است که حل آن، نیازمند پذیرش اقت 
 کند. را نمایندگی می   آن   ، آموزش باز« م، فرهنگ، و فناوری است که » عل 
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 های سیاستیلتدال. 11

د  بدده دانددش، آمددوزش، و  شدد کاراندده، اقتدارگرایاندده، و مهندسی . بازاندیشی در رویکردهددای محافظه 1
 فرهنگ؛ 

 انتقادی آن؛ با تأکید بر ویژگی باز   ا الگوگیری از نظام آموزش آموزشی یکپار ه ب . طراحی نظام  2
ی دانشددگا  د  منظور ایفای نقش جی، بهعالباز در آموزش  معاونت یا ادار  کل آموزشایجاد .  3

 سنتی. باز و کم  به نوسازی دانشگا  ی توسعۀ آموزشگذاری علم در راستانور در سیاستپیام 



 

 تحقیقات فرهنگی ایران   فصلنامه 
 

 
 

136 
 3شماره    ، 15    دوره 

 1401ز  پایی 
 59پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع 
نکک ع ولکک   پیکک دور در آینددد . هددای بدداز و ازرا ادگیری و دانشگا ی  د(. فرایند یاددهی1382زاد ، عیسی)ابراهیم

 .1-11، 2، انسانی

اوری اطالعددات و ارتباطددات  مبتنددی  تربیت(. تعلیم و1385)زاد ، عیسیابراهیم جسددتارهای مفهددومی. :بددر فندد 
 .3-13(،  4)4، عن  پیك

 نهدداد امددونپیر  گفتمددانی  منازعدده  آغدداز  و  ایددران  در  آمددوزش   گفتمان  شدن  پروبلماتی   (.1398)صادق  آبساالن،
 .103-128 ،(2)11،انسانی ول    دع ایعشتهیانم لعاتمطا فصلنامه .قاجار دور  در آموزش 

 و  فرهنگددی  م العددات  مؤسسدده  :تهران  (.شیخان  مهسا  )مترجم:ومل  و  نظریه  دع  س اد  (.1396)  برایان  استریت،
   (1984 اثر اصل .)تاریخاجتماعی

 مهر. سور  نشر تهران: .ولم ت لید و محت اگرایی (.1386) عماد افرو ،

 اجتماعی. و فرهنگی عاتم ال ؤسسهم :تهران .ایران دع ولم نهاد انتقادی اعزیابی (.1395) عماد افرو ،

 :تهددران شددیما شصددتی و شددروین مقیمددی(.  )متددرجم:ها  امکان  و  هاهاید  ؛دانشگاه آینده  .(1398بارنت، رونالد)
 (1947 اثر اصل )تاریخ .اجتماعی و فرهنگی م العات پژوهشکد 

بککاز و مکک زش آ: یوالشدن و بسترهای فراعوی ت سعه ملی و آم زش جهانی(. 1388)مقدم، عبدالحسینفضلیت 
  نامه منتشرنشد  دکتری(، دانشگا  پیام نور، تهران، ایران. )پایان نظرانازدوع از دیدگاه صاحب

دور (. طراحددی و اعتباریددابی مدددچ آمددوزش از را 1397رحیم؛ و سددرمدی، محمدرضددا )عبدددال آراء،جهددان
 .86-105(، 4)6، پژوهیفصلنامه تدعیسگرایی. با تأکید بر رویکرد سازند  محورپرو   

 ارس و. انتشارات :تهران .دوعاز و بازآم زش  نظری مبانی .(1393)مهران اللهی،فرج و السادات؛فهیمه حقیقی،

 اجتماعی. و هنگیفر م العات مؤسسه تهران: ایران.در آموزش  ارتباطی نظام (.1385) علی خورسندی،

، فراسددوی سدداختگرایی و هرمنیوتیدد )مترجم: حسددین فوکددو   میشددل(.1376هیوبرت؛ و رابینو، پددل)  دریفوس،
 (1982اثر اصل )تاریخنشر نی.  :تهرانبشیریه(.  

 .اجتماعی و فرهنگی م العات پژوهشکد  :تهران رسش از دانشگا  ایرانی.(. پ3961رحمانی، جبار)

مجم وککه مقککاوت دومککی   :دور. در م آمددوزش ازرا ر نظددا(. یددادگیری مسددتقل د1380) رضایی، محمدهاشددم
 .نور معاونت پژوهشی دانشگا  پیامتهران: . (202- 215)« دوع باز و از عاه کنفرانس آم زش 

. تهران: آوای (حسین اسکندری)مترجم:    یگرای(. دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتبا 1392)  زیمنس، جورج 
 (2006نور. )تاریخ اصل اثر 

 ( 1995  اثر   اصل   نو.)تاریخ  داد رخ   نشر   : تهران   راد(. زاد  حسین  کاو    مترجم: ) وامرسیاسی  فوکو   (. 1390)  جان.د   سایمونز، 

http://ensani.ir/fa/article/191962/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/191962/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.sid.ir/paper/128443/fa
https://www.sid.ir/paper/128443/fa
http://www.isih.ir/article_309.html
http://www.isih.ir/article_309.html
https://fidibo.com/book/84471-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://fidibo.com/book/84471-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85/book/32928
https://www.adinehbook.com/gp/product/6006996669
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5283856
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5283856
https://www.virascience.com/thesis/497458/
https://www.virascience.com/thesis/497458/
https://trj.uok.ac.ir/article_60916.html
https://trj.uok.ac.ir/article_60916.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3728823
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/756075
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/604105
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/604105
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5049074
http://mehrmohammadi.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://mehrmohammadi.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3206268
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3206268
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7503842


 

 

 

سی ساخت ناتمام  تبارشنا 
 ...   آموزش باز در ایران 

 
 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

137 

 .دوراز  مددوزش آ  فلسددفی  و  نظددری  مبانی  (.1391)  سعید  طالبی،  و  محمدحسین؛  صیو،  محمدرضا؛  سرمدی،
 .نورپیام دانشگا   :تهران

فصلنامه پژوهش دع وتربیت.  های آن در تعلیمه انتقادی هنری  یرو و داللتنظری (. تبیین1393صالحی، اکبر)
  .81-95(، 1)1، وتربیت فلسفه تعلیم

: تهددران.  یککرانهنگ اشدن فرشناختی به امروزیعویکردی انسان:  تجربه تجدد.  الو(1399)اللهاضلی، نعمتف
  .پژوهشکد  م العات فرهنگی و اجتماعی

 م العددات  و  انسددانی  علددوم   پژوهشددگا   :تهران  .است  مسئله  فهم  سراسر  زندگی  .ب(1399)اللهنعمت  فاضلی،
 .فرهنگی

 در  جمعددی  هایمصددیبت  بددار   در  شددناختیانسان  جسددتارهای  فاجعه؛  و  فرهنگ  .ج(1399)اللهنعمت  فاضلی،
 .یرانیانا شناسیانسان عصر موسسه فرهامه، انتشارات  :تهران .ایران

شدددن المللینبی  د  نی(. تأثیرات جها1390عبدالجبار، غالمحسین )یفراستخوا ، مقصود؛ منیعی، رضا؛ و عزت
نددور، تهددران، م اجتماعی دانشددگا  پیددام  علو . دانشکد)نوردور و باز)موردکاوی دانشگا  پیامرا بر آموزش از

 ایران.

 نور. پیام دانشگا  :تهران .باطاتاعت و واتاطال وصر دع دوعاز یادگیری .(1391یگران)د و مهران اللهی،فرج

 فلسددفی  نظددام  .(1390)  سدداداتفهیمه  حقیقیددان،  و  عیسددی؛  زاد ،ابددراهیم  رضا؛  نوروززاد ،  مهران؛  اللهی،فرج
 ایعشککتهمیان مجلککه .تربیتددی فلسددفه یددا اسددت تکنولددو ی ورفناوریازد  آموزش  متولی  دور؛از  و  بازآموزش 
 .21 -30 (،4)2 ،زشکیپ ل   و دع مجازی آم زش 

 دانشددگا   :انتهددر  .جهان  و  ایران  دع  دوععاهاز  آم زش   عشد  (.1387)فروزان  شریو،باشید   و  ؛مهران  اللهی،فرج
 .نور پیام

 خوارزمی.  اتانتشار  :تهران (.داد اللهسیو و بیرش  احمد )مترجم:  ستمدیدگان آموزش   (.5813پائولو)  فریر ،

هددا  وگو ها، و گفت نوشددت گفتارهددا، کوتا  ای از درس تئاتر فلسفه: گزید  . در  (. نیچه، تبارشناسی، تاریخ 1398فوکو، میشل ) 
 ( 1971  )تاریخ اصل اثر (. تهران: نشر نی.  143-157)مترجم: نیکو سرخوش و افشین جهاندید ؛ «  

 و فرهنگی م العات  پژوهشکد   :تهران  .عی ولمی و ت سعه دع ایرانگذاتسیاس(.  1398امین)راد، محمدقانعی
 .اجتماعی

دومککی  مجموعدده مقدداالت در: یکددم.    و  دور در قرن بیسددت  موزش از را انداز آ(.  شم1380)  کاظمی، نصرت 
  .شر دانشگا  پیام نورنتهران:  .(44-49)«  دوعباز و ازعاهنفرانس آم زش ک

 به اتکاء با فرهنگ تبارشناسانه تحلیل در  شناختیروش  اصلی  گام د  (.1388)قاسم  زائری، و ؛حسین  وئیان،کچ
  .7-30 ،(7ش)،نگفره عاهبرد  فصلنامه  .فوکو  میشل آرای
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https://journals.pnu.ac.ir/article_1847.html
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