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 جهان آموزش باز و از راه دور
 محمود علیمحمدی          

 
The World Of  Open and Distance Learning, Editors, 

V.Venugopal Reddy and  Manjulika S., New Delhi 2000. 
       

 پژوهش  18 به ارائۀ    جهان آموزش باز و از راه دور        کتاب  
 9وسعه و    موردی از دانشگاههای کشورهای در حال ت         

مورد از مؤسسات آموزش عالی کشورهای توسعه یافته           
این پژوهشها به اطالعات عمومی ما در مورد          . پردازد می

 افزاید و توجه ما را به تنوع و        آموزش باز و از راه دور می      
. دهد غنای این نوع آموزشها در سراسر جهان سوق می           

ان این مجموعه عمدتاً در مورد دانشگاههایی سخن به می          
مندان  کثیری از عالقه   آوردکه بسیاربزرگ هستند و گروه     می

به آموزش عالی را درکشورهایی نظیر چین و هندوستان           
دهند و یا به تشریح امور مؤسسات        تحت آموزش قرار می   

کنگ یا کشور    پردازد که در نقاطی نظیر هنگ       کوچکی می 
 .پرتقال مستقر هستند
ان در سراسر جهان در     راه دور کماک         آموزش باز و از   

در برخی نقاط ، این نوع آموزش تنها         . حال توسعه است  
 این کتاب   با مطالعۀ . راه دسترسی به آموزش عالی است      

یابیم که آنچه به شکل نوآوری در آموزش در حدود           درمی
سال پیش مطرح شد، امروز به نیرویی بسیار قوی              سی

ر از جویندگان   برای ارائۀ فرصتهای آموزشی به میلیونها نف      

در این فرآیند،     . دانش ومهارتها تبدیل شده است         
پژوهان، دانشمندان، معلمان، مدیران اجرایی و             دانش

سیاستمداران، برخی از سنتها، باورها، روشهای تدریس و         
ارزیابی و مدیریت در تمام سطوح آموزش را به زیر               

جای تعجب نیست که آموزش از راه دور         . اند سؤال برده 
ه عنوان ستون اصلی آموزش عالی در بسیاری از              را ب 

در ربع قرن آینده نیز رشد          . کشورهای جهان ببینیم    
در . وتوسعۀ این نوع آموزشها بیش از گذشته خواهد بود         

ایم، نظیر   آن هنگام درسهایی که از گذشته و حال آموخته         
تجاربی که در این کتاب بدان اشاره شده است، بسیار با             

 .واهد بودارزش و سودمند خ
المللی در آموزش باز     ای بین        این کتاب نشانگر تجربه   

اندرکاران امور آموزشی    و از راه دور است و برای دست         
در کشورهای در حال توسعه بسیار قابل توجه است و             

. تواند نقش بارزی در توسعۀ نیروی انسانی آنان ایفا کند         می
ر پیشرفته  برخی از مؤسسات مورد اشاره در کتاب، بسیا         

ترین تسهیالت در     تعدادی از آنها نیز پیشرفته       . هستند
به هر تقدیر،همه آنها اجزای جنبشی         . جهان را دارند   

بنابراین همسویی  . هستند که پوششی جهان شمول دارد       
 .با این نهضت جهانی سودمند وضروری است

       این مجموعه بـه همت دکـتر مانجولیکا سریـواستاوا 
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دکتر سریواستاوا  . ردی گردآوری شده است    گوپالدکتر ونو 
از جمله معدود افراد از کشور هندوستان است که موفق            

وی . به اخذ مدرک دکترای آموزش از راه دور شده است          
 میالدی تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه        1989از سال   

او در حال حاضر    . باز ایندیرا گاندی هندوستان بوده است     
یس ، در مؤسسۀ پژوهشی آموزش          نیز، عالوه برتدر    

دکتر ردی نیز عضو هیئت      . کارکنان به کار اشتغال دارد     
علمی دانشگاه ایندیرا گاندی است و با همکاری دکتر             
سریواستارا، سه کتاب به صورت مشترک تألیف نموده که         

 .آموزش باز و از راه دور است همگی در زمینۀ

 95   …جهان آموزش باز و 

 
دماتی کتاب، مقالۀ مبسوطی با عنوان               در بخش مق   

توسط گردآورندگان این   “ آموزش باز و از راه دور      گذار”
بخش اول این اثر     . تحریر درآمده است    کتاب به رشتۀ    

 پژوهش موردی از مؤسسات آموزش عالی           19شامل  
 10در بخش دوم      . کشورهای در حال توسعه است       

فته مؤسسۀ آموزش عالی مستقر در کشورهای توسعه یا          
 10در بخش سوم    . مورد نقد و بررسی قرار گرفته است       

نظران آموزش باز و از راه دور جهان ارائه          مقاله از صاحب  
 ■ .شده است
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