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 -1مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،مؤسساتی هستند که در جهت تعالی و سرآمدی
به مأموريت و اهداف خود عمل میکنند و در سطح وسیعتر ،رهبری قشر فرهیخته
جامعه را به عهده دارند (سینگ )2006:20 ،1و به همین دلیل از ارکان توسعه و رفاه
2
کشورها محسوب میشوند .در جوامع کنونی ،ضرورت توجه به توسعه پايدار
کشورها ،اثربخشی و کارآمدی آموزش عالی را دستخوش دگرگونی کرده است
(بازرگان .)26 :1385 ،از آنجا که گسترش آموزش يكی از ارکان توسعه علمی ،رشد
اجتماعی ،شكوفايی استعدادها و زمینهساز خالقیتهای انسانی است که آموزشهای
متعارف و جاری به تنهايی برای برقراری اين رکن مهم کافی نیست ،توجه به
روشهای جديد آموزش و اجرای برنامههای آموزش از راه دور برای دستيابی به
هدفهای توسعه الزم و ضروری میباشد (دانشگاه پیام نور .)1393 ،گزارشهای
اخیر منطقهای و ملی مجامع جهانی با توجه به جهانی شدن ،رشد اقتصاد دانشمحور،
برنامههای يادگیری مادامالعمر ،توسعه کاربرد فنآوری ارتباطات و اطالعات و رشد
روزافزون تقاضای مردم برای دسترسی به آموزش عالی ،اهمیت آموزش از راه دور را
نشان میدهد .بر اين اساس در طول دهههای  ،1970-1980بسیاری از کشورهای جهان،
به منظور برآوردن نیازهای گروههای مختلفی از مردم از قبیل بزرگساالن شاغل،
فارغالتحصیالن ،فراگیران ،معلمان و زنان خانهدار مؤسسات يا برنامههای آموزش از راه
دور را در سطح آموزش عالی ايجاد نمودند (يونگ.)2002 ،3
بهطور کلی مفهوم آموزش از راه دور مفهومی بحثبرانگیز است کهه تمهام سهطو
تحصیالت رسمی ،غیررسمی ،مادامالعمر ،عمدی و غیرعمدی را در برمیگیهرد (بهت،
 .)2003نزديه تههرين مفهههوم آمههوزش از راه دور ،کههاهش موانههع زمههانی و مكههانی و
محدوديتهای مربوط به برخی از مقررات نظام آموزشهی متعهارف بهه منظهور ايجهاد
زمینههای ارائه آموزش عالی به افرادی که به دلیل عدم دسترسی بهه مراکهز آموزشهی،
نداشتن فرصت کهافی و محهدوديتههای شهللی و اقلیمهی ،از امكهان کمتهری بهرای
بهرهمندی از آموزش متعارف برخوردارند ،میباشد .ايهن نهوع آمهوزش بهه سهه روش
1. Singh
2. Sustainable development
3. Yeung
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مهكهاتهبههای (کتابهای خودآموز و کالسههای رفهع اشهكال) ،ديهداری  -شهنیداری
(رسههانههههای ديههداری و شههنیداری ،رادي هو و تلويزيههون) و الهكهتهههرونیكی (رايانههه و
نرمافزارهای آموزشی ،شبكه اينترنت) صورت گرفته و امكان برخهورداری از آمهوزش
بیشتر ،کاهش هزينههای آموزشی ،افزايش دامنهه مطالهب ارائهه شهده ،انعطهافپهیيری
آموزشها و مزايای متعدد ديگر را به همراه دارد (م وای لینچ .)2000 ،اين برنامههها
میتواند پاسخگوی نیاز کسانی باشد که به علت مشكالتی نظیهر کمبهود وقهت ،دوری
مسافت ،معلولیت و موارد مشابه فرصت استفاده از دانشگاهها را ندارند تا از اين طريق
به دانستههای خود بیفزايند (بقايی مقدم .)276 :1382 ،همچنین با بهکارگیری اين نهوع
آموزش و با بهرهمنهدی از فنهاوریههای جديهد در ارائهه خهدمات آموزشهی ،فراينهد
يادگیری با مشارکت يادگیرندگان تسهیل میشود (ابراهیمزاده .)1386 ،در ادامهه بهرای
رسیدن به زبانی مشترك ،برخی تعاريف به کار رفته در اين مقاله ارائه میشود.
جدول ( )1تعاريف آموزش از راه دور
رديف
1

2

3

4
5

تعاريف
نظام آموزش نوينی برای سازماندهی فرايند ياددهی -يادگیری به منظور
برقراری تسهیالت الزم برای يادگیری مستقل ،خودارزيابی تحصیلی و برقراری
ارتباط دوجانبه بین ياددهنده و يادگیرنده که به لحاظ زمانی و مكانی از يكديگر
جدا هستند و با استفاده از راهبردهای مناسب فناوری آموزشی.
نوعی يادگیری طراحی شده که معموال در مكانی متفاوت از محل تدريس رخ
میدهد و مستلزم تكنی های خاص طراحی درسی و آموزشی و روشهای
خاص ارتباطی با ابزارهای الكترونیكی به همراه تدارکات خاص سازمانی و
مديريتی میباشد.
نظام آموزش که سازمان و نه معلم ،برای سازماندهی فراينده ياددهی -يادگیری
برنامهريزی نموده است و هدف آن گزينش و کاربرد راهكارهای مناسب برای
استفاده از فناوریهای جديد در آموزش ،تسهیل ارتباط دوسويه میان معلم و
شاگرد ،فراهم کردن زمینههای يادگیری مستقیم و ارزشیابی نتايج دانش توسط
خود يادگیرندگان.
آموزش از راه دور فرايندی آموزشی است که در آن بخش زيادی از تدريس را
شخصی انجام میدهد که از نظر زمانی و مكانی از يادگیرنده جدا شده است.
اين فرايند و جريان ،مبتنی بر ارتباطات و فناوریها به وجود آمده و گسترش
يافته است.
در اين شیوة آموزشی گرچه بین معلم و فراگیر فاصله وجود دارد اما تعامل

ارائه دهنده
(ابراهیمزاده،
)1388
(مور و اندرسون،1
)2003
( کیگان1993 ،2
به نقل از فرج
اللهی و همكاران،
)1390
پراتون و همكاران
به نقل از عربانی
دانا)1384 ،
(مور)1990 ،

1. Moore& Anderson
2. Keegan
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تعاريف
(انگیزه ،توضیح ،پرسش و راهنمايی) و همچنین انتخاب روشهای تدريس
(اهداف ،برنامهريزی درسی ،و راهبردهای آموزش) با ابزارهای نوشتاری
الكترونیكی يا مكانیكی اجرا میشود.
نوعی روش آموزشی است که يادگیری در آن فردی ،مستقل و متكی به فراگیر
است ،گفتمان آموزشی را رسانهها سازمان آموزشی با استفاده از رسانهها هدايت
میکند و ضمن توجه به تعامل بین ياددهنده و يادگیرندهها تاکید به ارتباط
غیرمجاورتی بین اجزاء آموزشی آن میباشد که با استفاده از فناوریهای
مختلف (چاپ ،تلفن ،راديو ،تلويزيون و رايانه) به عنوان پل ارتباطی صورت
میگیرد.

ارائه دهنده

(فرجالهی .)1391

بهطور کلی آموزش از راه دور پديدهای است که در پی تمايل فراگیران به
دسترسی غیر حضوری به مطالب درسی ،محدوديتهای زمانی ،مكانی و مشكالت
حضور به موقع اجباری در کالسهای درسی به وجود آمده است (آنانیموس،1
.)2001
گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات ايجاد پديدهای با عنوان جهان
الكترونیكی در قرن حاضر فرصتهايی را برای ارتباطات دو جانبه فراهم آورده است
که با بهرهگیری از آنها میتوان آموزش از راه دور را مؤثرتر و بهتر از گیشته ارائه
کرد .نتیجه اين رشد و گسترش ارتباطات دوجانبه ،رشد و گسترش سازمانها و
مؤسسات آموزش از راه دور در عرصه ملی و بینالمللی است .در اينباره طبقهبندی
ارائه شده از نظامها در قالب نسلهای مختلف به ما کم میکند تا اجزاء تشكیل
دهنده هر نظام را در محدودة زمانی مشخص بهتر بشناسیم و تشريح نمايیم.
نسل اول :مهمترين فنّاوری که در اين نسل به کار میرفت ،کتابهای درسی و
جزوههای راهنمای مربوط به هر دوره بود .البته اينگونه مواد چاپی تنها به متون و
کتابهای مرجع ختم نمیشوند بلكه اين مواد را گروهی از متخصصان زبده و ماهر
بهطور دقیقی طراحی شد و به نحو هدفمندی تولید میکنند .اين گروه شامل:
 طرا آموزشی آشنا با نظريههای يادگیری رفتاری متخصصان موضوع درسی هنرمندان گرافی ماهر ويرايشگر زبده1. Anonymous
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 مدير پروژه برای اداره بودجه و مديريت زمانيكی از مهمترين خصوصیتهای فنّاوری نسل اول ،به حداکثر رساندن آزادی و
استقالل دانشجويان است ،بهنحوی که به نظامهای «مطالعه مستقل» معروف است.
نسل دوم :نسل دوم در دورهای شكل گرفت که فنّاوریهای جديدتر جمعی
رسانههای راديو و تلويزيون به وجود آمد و نظريه يادگیری شناختی با استقبال
روزافزونی مواجه شده بود .پیشرفت در نظريۀ يادگیری شناختی باعث شد تا سازمان-
دهندههای پیشرفته ،ايفای نقشها ،تصاوير خالصه و همتايان شبیهسازی شده ،کاربران
را به دنیای رسانهای پیچیدهای بكشانند .به هر حال تعامل مستقیم میان اساتید و
دانشجويان اين نسل محدود به تكنولوژی بود که غالبا در نسل اول (تلفن و نامه) نیز
استفاه شده بود.
نسل سوم :نسل سوم از مزيتی همچون امكان برقراری تعامالت انسانی همزمان و
غیرهمزمان که با مجموعهای از فنّاوریهای ارتباطات از راه دور – به ويژه
همايشهای صوتی ،تصويری و رايانهای – فراهم شده است ،برخوردار میباشد.
نظريه يادگیری ساختنگرايانه نسل سوم ،نظامهای آموزش از راه دور را با هدف خلق
فرصتهايی برای دانشجويان در جهت ايجاد و بازسازی دانش ،چه به عنوان افرادی
مستقل و چه به عنوان اعضای گروههای يادگیری ،مورد پیيرش قرار داده است.
نسل چهارم :اين نسل توانسته است سه ويژگی عمده و اولیه شبكه يعنی :بازيابی
حجم گستردهای از اطالعات محتوايی ،ظرفیت تعاملی ارتباطات مبتنی بر رايانه و
قدرت پردازشگرهای محلی را با هم تلفیق کند.
1
نسل پنجم :بهطور خالصه ،نسل پنجم توانسته است «هوش مصنوعی » را به
توانايیهای شبكه اضافه نمايد و يا آنگونه که «برنوزلی» ،طرا اصلی شبكه ،میگويد
نوعی اشتراك معنايی را به وجود آورد که «عوامل خودکار» انسانی و غیرانسانی را
قادر خواهد نمود تا به جستجو و فرآوری اطالعات در شبكه بپردازند .با مروری بر
«نسلهای آموزش از راه دور» در میيابیم که نوع ،میزان و يكپارچگی انواع و اشكال
تعامل ،عنصر اساسی و تعیینکننده هر نسل است (زارعی زوارکی و صفايی موحد،
.)1384
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آموزش از راه دور نظام آموزشی نسبتاً جديدی است که در کنار نظام آمهوزش سهنتی،
کارايی خود را در بسیاری از کشورها نشان داده است .اتخاذ شیوه ارائه آمهوزش از راه
دور با شرايط جمعیتی و ويژگیهای اقلیمی هر کشور انطباقی خاص دارد و بها توجهه
به ضرورتهای آموزشی در کشورها شكل گرفته و با عنوانها و منظورهای گوناگونی
به کار رفته است .مثالً در انگلستان به عنوان اصطالحی کلی که دربردارندة گسهتردهای
از راهبردهای تدريس و يادگیری مرتبط با آموزش يا تحصیل مكاتبهای بعد از آموزش
دوره متوسطه ،در اياالت متحده روشی برای تحصیل در خانه بعهد از دوره متوسهطه و
مطالعۀ مستقلی در آموزش سطح باالتر و در استرالیا به عنوان مطالعات بیرونهی مطهر
است (کیگان 9 :1990 ،و .)28
در سال  1836مهیالدی ،دانشهگاه ههاوايی انگلسهتان بهه عنهوان يكهی از نخسهتین
آکادمیهای توسعه آموزشهای مكاتبهای شكل گرفت .در ايالت متحده آمريكا در دهه
 1870گامهای آغازين در اين راه برداشته شد .آموزش از راه دور به عنهوان وسهیلهای
برای ارائه محتوای دوره و نیز تكمیل برنامههای آموزشی ،روند رو به رشد سهريعی را
در آموزش عالی آمريكا داشته است .تأسهیس دانشهگاه آزاد بريتانیهای کبیهر 1در سهال
 1969سههبب شههد کههه دانشههگاههههای آمههوزش از راه دور در چنههدين کشههور بهههويههژه
کشورهای اروپايی و آسیايی تأسیس شود .اين دانشگاهها شامل دانشگاه ملهی آمهوزش
از راه دور در اسههپانیا  )1972( 2دانشههگاه آزاد عالمههه اقبههال 3در پاکسههتان (،)1974
دانشگاه آزاد 4در تايلند ( ،)1978دانشگاه آزاد ملی کهره  ،)1982(5دانشهگاه تربوکها در
انههدونزی )1984( 6و دانشههگاه آزاد ملههی اينههديرا گانههدی در هنههد )1985( 7مههیباشههد
(حسینی ،طالبزاده.)1386 ،
به دنبال تحوالت جهانی در زمینه آموزش از راه دور و کاربرد فناوری نوين ،اولین
حرکت در فعالیتهای سمعی وبصری ايران در سال 1341آغاز گرديهد (فهرجاللههی و
(1. United Kingdom Open University) UKOU
)2. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED
)3. Allama Iqbal Open University (AIOU
)4. Sukhothai Thammathirat Open University (STOU
)5. Korea National Open University(KNOU
)6. Universitas Terbuka (UT
)7. Indira Gandhi National Open University (IGNOU
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دهباشی .)80 :1389 ،در سال  1350دانشكدهای در دانشهگاه ابوريحهان بیرونهی بهرای
ارائه آموزش از راه دور و به طريق «مكاتبههای» شهكل گرفهت .آمهوزش از راه دور در
دانشگاه ابوريحان بیرونی ،تلفیق مجموعهای از ابزارهای آموزش حضوری وآموزش از
راه دور بود .کتاب و مواد چاپی محور اصلی اين ابزارها به شمار میآمد و در حقیقهت
اساس آموزش مكاتبهای را تشكیل میداد (عظیمی .)1386 ،اولین واحد پیشقدم در راه
انههدازی و استفاده از آمهههوزش از راه دور در ايران ،دانشگاه پیام نهور اسهت کهه در
مهرماه  1367تأسیس شد و در حال حاضهر تنهها متهولی رسهمی برگهزاری دورهههای
آموزش از راه دور دانشگاهی میباشد که در اساسنامه آن عنوان دانشهگاه بهاز و از راه
دور درج گرديههده اسههت (فههرجاللهههی و همكههاران .)1391 ،آمهههوزش از راه دور در
دانشگاه پیام نور بیشتر به صورت مهكهاتهبههای (لو های فشرده آموزشهی ،تجهیهزات
رايانههای و کتههابههای خودآمههوز – کهالسهههای مهرور درس ،رفههع اشهكال و ارائههۀ
مشاورههای تحصیلی) ارائه میشود و با بهرهگیهری از فنهاوری آموزشهی و تأکیهد بهر
دانشجو محوری در يهادگیری ،ضهرورت حضهور دانشهجو در کهالسههای درسهی را
کاهش میدههد (حسهینی ،طالهبزاده .)1386 ،نگهاهی بهه رونهد راهانهدازی و ايجهاد
واحدهای دانشگاهی دانشگاه پیام نور از سال  1367تاکنون دلیل مستدل بر اين مطلهب
است که در کنار رشد کمی ،بسیاری از الزامات ايجاد يه واحهد دانشهگاهی رعايهت
نگرديد .و در برههای از زمان ،به دلیل تفاوت با ساير مؤسسات آموزش عهالی از حهد
قابل قبول و اولیه خود خارج شده است .بهطور کلهی تحهوالت دانشهگاه پیهام نهور را
میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
دوره اول :افتتاح و جذب اولين گروه دانشجويي
دانشگاه پیام نور براساس تصمیمات جلسات  94مورخ  27آبان  1365و  97مورخ 25
آذر  1365شورای عالی انقالب فرهنگی عمالً با پیيرش اولین گروه دانشجو در
مهرماه  1367تأسیس شد .اين دانشگاه پس از تأسیس ،با پیيرش اولین گروه
دانشجويی خود در پنج رشتۀ تحصیلی و در  28مرکز باقیمانده از دانشگاه ابوريحان
بیرونی و دانشگاه آزاد ايران از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت آموزشی خود
را آغاز کرد .در اين دوره اکثر دانشجوهای جیب شده کارمندان دولت و افراد شاغل
بودند .کالسهای دانشگاه فقط روزهای پنجشنبه و جمعه تشكیل میشد.
دوره دوم :افزايش تعداد مراكز و استفاده از ساختمانهاي دولتي
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در اين دوره ساختمانهای متروکه دولتی و ساختمانهای بدون استفاده ساير
وزارتخانهها به دانشگاه پیام نور داده شد تا مراکز خود را گسترش دهد .در اين دوره
عالوه بر کارمندان شاغل ،جوانان جويای تحصیل نیز براساس آزمون سراسری به
دانشگاه پیام نور وارد میشدند و همین باعث افزايش کالسهای دانشگاه پیام نور در
طول هفته شد .اين دوره دانشگاه از نظر کیفی نامطلوب بود.
دوره سوم :رشد بسيار زياد دانشگاه از نظر كمّي
در اين دوره با کم های دولت ،دانشگاه شروع به احداث مراکز جديد کرد ولی
اين بار ساختمانهای استاندارد ساخته شد .با شروع ساخت و ساز ،بسیاری از مراکز
دانشگاه به ساختمانهای جديد انتقال پیدا کردند و همین باعث رشد کیفی دانشگاه
شد .در اين دوره مراکزی که از قبل ساختمانهای خوبی داشتند رشد کیفی بیشتری
داشتند .و ساختمانهای خود را با وسايل پیشرفته آموزشی و آزمايشگاهها و
کتابخانهها و سامانههای امنیتی تجهیز کردند .اين دوره تحول عظیمی در دانشگاه پیام
نور به وجود آورد و چهره اين دانشگاه را به کلی عوض کرد.
دوره چهارم :شروع رشد كيفي دانشگاه
در اين دوره که به تازگی آغاز شده است رشد کمّی دانشگاه عمالً متوقف شد و
مسئوالن دانشگاه همه توان خود را برای رشد کیفی دانشگاه به کار گرفتند .ولی به
ي باره در سال تحصیلی  1390-1389تعداد زيادی رشته به رشتههای دانشگاه پیام
نور اضافه شد بهطوری که هم اکنون در اين دانشگاه بیشتر رشتههای مهندسی داير
است .البته اکنون که بزرگترين دانشگاه دولتی ايران ،شعار خود را (آموزش عالی
برای همه) عملی کرده است تصمیم دارد از نظر کیفی نیز به بهترين حد ممكن برسد
(ظهور ،1376 ،پرتال دانشگاه پیام نور) .دانشگاهی که فعالیت آموزشی خود را با
پیيرش اولین گروه دانشجويی در پنج رشتۀ تحصیلی و در  28مرکز آغاز کرد ،عالوه
بر پیيرش دانشجو از طريق آزمون سراسری که هر ساله توسط سازمان سنجش
برگزار میگردد ،با برگزاری دورههای فراگیر نیز دانشجو میپیيرد و در حال حاضر
دستاوردهای خود را شامل :پوشش حدود سی درصدی از کل دانشجويان کشور،
توسعه بیش از پانصد مرکز و واحد دانشگاهی در دورترين نقاط کشور ،کسب رتبه
دوم آسیا و رتبه ششم جهان در میان دانشگاههای باز و از راه دور ،کسب رتبه برتر
فرهنگی دانشگاههای ايران در سال  ،1389کسب رتبه برتر خدمترسانی به
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دانشجويان شاهد و ايثارگر در سال  1390و رتبه هشتم در میان دانشگاهها و
مؤسسات تحقیقاتی ايران در سال  1391میداند (سايت دانشگاه پیام نور.)1393 ،
نگاهی به وضعیت واحدهای دانشگاهی تابعه دانشگاه پیام نور در مقايسه با ساير
دانشگاهها شايد بیشتر زوايای رشد کمی اين دانشگاه را نشان میدهد
جدول ( )2تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
دانشگاهها
مراكز
و
مؤسسات آموزش
آموزشي عالي
وابسته به فني-
وزارت حرفهاي
علوم
107
318

داير*

دانشگاهها و
مؤسسات
دانشكدههاي
واحدهاي مؤسسات
آموزش
واحدهاي
مستقل علوم
آموزش
واحدهاي دانشگاه
عالي
دانشگاه
جمع
پزشكي
عالي
جامع
وابسته به دانشگاه
آزاد
وابسته به
غيردولتي
علمي
پيام نور
ساير
اسالمي
وزارت
كاربردي غيرانتفاعي
دستگاههاي
بهداشت
اجرايي
2558
44
408
344
740
569
28

*منبع :سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه با آنچه بیان گرديد ،طی چند دهۀ اخیر تعداد دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی از راه دور گسترش قابل توجهی داشته است و بنابر اين ضرورت تمرکز
بر کیفیت آنها بیش از پیش احساس میشود.
در بیان دانشگاهی ،کیفیت عبارت است از مجموعه ويژگیهای دانهشآموختگهان،
آثار علمی منتشر شده و خدمات تخصصی اعضای دانشگاه که توانايیهای نظهام را در
تحقق خواستههای بیان شده يا اشاره شده نمايهان کنهد .سهنجش و کسهب اطمینهان از
استحكام و ايمنی منابع و فرآيند تولید خدمات آموزشی و قضهاوت درسهت در زمینهۀ
مطلوبیت عوامل درونداد (هیأتعلمی ،دانشجو ،برنامه درسی و موارد مشهابه) ،فرآينهد
(تدريس ،يادگیری و موارد مربوط) و برونداد (دانشآموختگهان و سهاير مهوارد) نظهام
دانشگاهی بر عهده نظام ارزشیابی است که با الگهوی اعتبارسهنجی ،ضهمن نظهارت و
اصال فرآيند و فرآورده فعالیتهای آموزشی ،رتبه علمی دانشگاه را نیهز مهیسهنجند
(محمدی و همكاران.)1384 ،
کیفیت در آموزش از راه دور برای تحقق چنین هدفهايی است :بهبهود دسترسهی
دانشجويان به برنامهها و فرايندهای دوره مورد نظر و بهبود اثربخشی آموزش بها ارائهه
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فرصتهای افزايش يافته برای يادگیری گروهی و مسئله-محور ،کاهش زمهان اضهافی
برای رشتهههای در حهال تهدريس ،توانمندسهازی و ترغیهب دانشهجويان بهه مباحهث
ساختاريافته و متقابل؛ ارائه فرصتهايی برای پیشبینی و بازبینی منابع بهرخط؛ تسههیل
سطو افزايش يافتهای از همكاری مدرسان با دانشجويان به صورت گروهی و فردی؛
ارائه آموزشی که کاربرد درست و مطمئن ابزارههای آمهوزش الكترونیكهی را تضهمین
میکند؛ همكاری با کارشناسان مواد درحال تدريس به منظور تضمین اينكه فناوری بهه
شیوهای به کهار گرفتهه مهیشهود کهه نیازههای منحصهر بهه فهرد آنهها را شناسهايی و
رويكردهای نوآورانه را به شیوههايی که با مواد در حال تدريس مرتبط میباشد ،تنظیم
میکند (دويدزيچ 1و همكاران.)2011 ،
بنابراين آموزش از راه دور نیز به عنوان بخش جديد نظامهای آموزشی فعلی بايهد
از کیفیت مطلوب و قابل قبول برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای فراگیهران و
جامعه باشد .به بیان ديگر اگر اين زيرنظام آموزشهی بخواههد در نظهام آمهوزش عهالی
پیيرفته شود و در زمینههای مربوط به يادگیری و تدريس موفقیهت چشهمگیری را بهه
دست آورد ،ناگزير است که به جنبه کیفیت نیز توجه کند ،زيرا همانگونه که بیان شهد
مخاطبان و ذینفعهان مؤسسهات آمهوزش عهالی انتظهار زيهادی در خصهوص کیفیهت
مطلوب خدمات مؤسسات ارائه دهنده اين نوع آموزش دارند تا جايی که کیفیهت آنهها
به يكی از مطالبههای کلیدی و اصلی تبديل شده است (م .)2002 ،2
با توجه به اهمیت کیفیت ،الزم است که در آموزش از راه دور عهالوه بهر توسهعه
کمی آن در جهت پاسخ بهه مطالبهات ذینفعهان ،تحقهق ماموريهت و اههداف محولهه،
کاهش هزينهها و افزايش دسترسی متقاضیان آموزش عالی ،بُعد کیفی آن نیز به منظهور
توجیه اجرای برنامههای آموزش الكترونیكی وضرورت تأمین الزامات و استانداردهای
مورد نظر ،مورد توجه قرار گیرد تا بدين وسیله شاهد پويايی و اعهتالی بیشهتر مراکهز
آموزش عالی از راه دور در کشور باشیم .چاو 3و همكاران ( )2006چارچوبی را بهرای
فهم کیفیت دورههای يادگیری از راه دور ارائه کردهاند .بر اساس چارچوب ارائه شهده
کیفیت دورههای آموزش از راه دور ،تابعی از شش عنصر وابسته و مرتبط بهه ههم ،بهه
ترتیب زير است:
1. Devedžić,
2. Mac
3. Chao
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 )1طراحی برنامه درسی -نحوه تلفیق فناوری با برنامهه درسهی و در نظهر گهرفتن
تعداد عناصر برنامۀ درسی ،ويژگیها و ارتباط بین آنها.
 )2طراحی آموزشی -نحوة تعیین و بیان اههداف يهادگیری ،تهدارك فعالیهتههای
يادگیری ،انتخاب راهبردهای تدريس و استفاده مناسب از رسانهها.
 )3طراحی وب -تدارك ابزارهايی که کاربر برای تعامل بها محتهوا ،معلهم و سهاير
يادگیرندگان به کار میگیرد .از جمله اين ابزارهها مهیتهوان بهه قابلیهتههای کهاربری
فناوری و رابطهای گرافیكی اشاره کرد.
 )4تدريس و تسهیل فرآيند آموزش -تصمیمگیریهای مناسب برای اجرای برنامهه
درسی الكترونیكی و اقدام مرتبط با آن.
 )5تجربه يادگیری -نتايج کمی و کیفی يادگیری که عالوه بر تهدريس ،فنهاوری و
برنامهدرسی از عوامل ديگری مانند پیشنیازهها و مههارتههای مهورد نیهاز يادگیرنهده
الكترونیكی تأثیر میپیيرد.
 )6ارائه دوره -توجه به ساختار ظاهری محتوای دوره ،مانند استفاده از نوع قلمهها،
رنگها ،صدا و تصاوير به صورت هماهنگ و به موقع .اما آنچه که در اين زمینهه مههم
است توجه به آنها با هم و در قالهب چهارچوبی ههمافهزا و سهاختار اجرايهی مناسهب
میباشد.
تجربههای بینالمللی در زمینه موفقیت نظامهای ارزشیابی و تضمین کیفیت ،بیانگر
وجود ساختارهای منسجم و هدفمند در سهطو مختلهف نظهامههای آمهوزش عهالی
است .به عبارت بهتر کلید موفقیت همۀ نظامهای آموزش عالی موفق و پیشهرفته ،چهه
آموزش عالی معمول و چه از راه دور ،توجه به کیفیت و طراحی ساختار مناسب برای
ارزشیابی است .همین امر باعث شده است که اکثريت نظامهای آموزش عهالی نیهز در
جهت تحقق اين مهم گام بردارند .با توجه به گسترش روزافزون آمهوزش عهالی از راه
دور در ايران ،اين پژوهش درصدد است تا با مطالعۀ تطبیقی نظامهای ارزشیابی کیفیت
آموزش عالی از راه دور در کشورهای صاحب تجربه ،بهه ايهن سهؤال کهه چهارچوب
ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور در ديگر کشهورها چگونهه اسهت،
پاسخ دهد.

 -2روش پژوهش
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روش مورد استفاده در اين پژوهش ،روش کیفی با شیوة مطالعۀ اسنادی (سندکاوی) و
بررسی تطبیقی میباشد .يعنی برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیتها و
تجربههای سطح ملی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است .بنابر اين در اين
تحقیق ،پژوهشگران با جمعآوری و تجزيه و تحلیل اسناد و مدارکی که مربوط به
موضوع پژوهش بود ،سعی بر يافتن پاسخی قابل قبول برای سواالت خود داشتهاند .بر
اين اساس ،مروری بر اسناد ،يكی از روشهای شناخته شده است که پژوهشگر
میتواند بدان وسیله ارزشها و باورهای جامعه يا افراد مورد مشارکت را به تصوير
بكشد (مارشال ،راسمن .)18 :1377 ،پس از توصیف موضوع به تبیین و تحلیل
مقايسهای آن در جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته شد که موجبات شناخت هر چه
بیشتر ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی از راه دور را فراهم میآورد و نقاط اشتراك
و افتراق آنها را شناسايی میکند که میتواند مبنايی برای الگوبرداری و کاربرد
ارزشیابی کیفیت آموزش عالی از راه دور در نظام دانشگاهی ايران باشد .به عبارت
ديگر توصیف ،اولین مرحلۀ تحلیل و مقايسه محسوب میشود .جامعۀ آماری پژوهش
حاضر شامل نظامهای ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشورهای دارای
تجربه در اين حوزه (ده کشور آمريكا ،کانادا ،انگلستان ،سوئد ،مجارستان ،آفريقای
جنوبی ،عربستان سعودی ،اردن ،استرالیا و هند (از پنج قاره) بر اساس اسناد و مدارك
مورد بررسی از شبكه بینالمللی نهادهای تضمین کیفیت 1و شبكههای ملی تضمین
کیفیت میباشد.

 -3ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي از راه دور
ارزشیابی در آموزش از راه دور با هدف بهبود مستمر ،ارتقا و تضمین آن مسئلهای
بحثانگیز است .در اين زمینه برخی استدالل میکنند که اين نوع آموزش از
چارچوب آموزش حضوری پیروی نمايد ،در حالی که برخی ديگر ادعا میکنند که با
توجه به وجوه افتراق در ابعاد سازماندهی ،ثبت نام و عملكرد ،ساز و کار ارزشیابی يا
هدف تضمین کیفیت اين نوع آموزش بسیار متفاوت است .برخی از افراد مدافع
استفاده از دستورالعملها و استانداردهای خاص آموزش از راه دور ،بر اين باورند که،

)1. International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education)INQAAHE
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صرفنظر از فناوری ،اصول اساسی کیفیت تدريس و يادگیری نیز بايد اعمال شود
(جانگ و الچم.)2011 ،1
فارغ از ساختار و چارچوب اجرايی مديريت کیفیت ،اصل مورد اجماع اين است
که آموزش از راه دور به عنوان بخش جديد نظامهای آموزشی فعلی بايد از کیفیت
مطلوب و قابل قبول برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای فراگیران و جامعه
باشد .به بیان ديگر ضرورت پیيرش اين آموزش در نظام آموزش عالی موفقیت
چشمگیر آن و در زمینههای يادگیری و تدريس ،توجه به جنبۀ کیفیت است.
همانگونه که بیان شد مخاطبان و ذینفعان مؤسسات آموزش عالی انتظار زيادی در
خصوص کیفیت مطلوب خدمات مؤسسات ارائه دهنده اين نوع آموزش دارند تا
جايی که کیفیت آنها به يكی از موضوعات مهم و اصلی تبديل شده است (م ،
 .)2002کیفیت آموزشی اين دورهها ابعاد زيادی دارد که از جمله آن میتوان به تعامل
(ارتباط مربی با مربی و با يادگیرندگان ،ارتباط يادگیرندگان با يكديگر و ارتباط مربی
و يادگیرندگان با محتوی) ،طراحی دوره ،میزان دسترسی ،عناصر چندرسانهای ،کیفیت
ارزشیابی ،بازخورد ،سازماندهی دوره (مواد درسی ،محتوی ،تكالیف و تمرينها) و
دسترسی به مربی اشاره کرد (فانتین .)2003 ،2بر اين اساس ،توسعه سريع تضمین
کیفیت در آموزش از راه دور در سراسر جهان رو به تقويت است و با وجود تنوع
فرهنگها و پیشینههای متفاوت کشورهای صنعتی و نیمهصنعتی ،تضمین کیفیت در
نظامهای آموزش عالی از راه دور بهطور گستردهای به عنوان چارچوبی از ايدهها و
شیوههايی که در آن مديريت يادگیری از راه دور صورت میگیرد ،ايجاد شده است
(تايت.)1993 ،3

 -4بررسي چارچوب ارزيابي و تضمين كيفيت در كشورهاي منتخب
براساس اسناد و اطالعات اعتباريابي شده
رويكردهای کیفیت در آموزش عالی با يكديگر متفاوت است و به زمینهای که آموزش
عالی در آن ارائه میشود بستگی دارد (کالینز و روبانجو .)4 :2008،عوامل زمینهساز
کیفیت تا حد زيادی درون مؤسسات قرار گرفتهاند و تضمین کیفیت ،بهطور عمده با
1. Jung& Latchem
2. Fountain
3. Tait
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تضمین کیفیت فرايندهای مؤسسهای و نظامهای ملی در برگیرنده اين مؤسسات
مرتبط میشود (کیتز .)2 :2007 ،آموزش عالی از راه دور نیز به عنوان يكی از مراکز
متولی امر آموزش عالی در سطح کشور از اين قاعده مستثنی نیست و در صورت
توجه نظاممند و اصولی به بحث کیفیت و مطالعه نظامدار ساختارها و رويههای
تأثیرگیار بر آن ،میتواند به هدف بهبود ،ارتقاء و تضمین کیفیت ،جامه عمل پوشاند.
از آنجا که در دهههای اخیر اکثر نظامهای دانشگاهی از راه دور به تشكیل نظام
ارزيابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت خود اقدام نمودهاند ،در اين مقاله چارچوب
تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور در کشورهای دارای تجربه از پنج قاره جهان
بر اساس اسناد و اطالعات معتبر بررسی شده است.
 -1-4امريكا و امريكاي شمالي
-1-1-4امريكا
1
مؤسسه اعتبارسنجی آموزش عالی تنها سازمان غیردولتی آموزش عالی است که
کیفیت منطقهای و سازمانهای سنجش اعتبار برنامه را تصديق میکند .اين سازمان در
سال  2002سند اعتبارسنجی و تضمین کیفیت درآموزش از راه دور را منتشر نمود که
در آن هفت حوزة کلیدی تصريح شده است:
1ه مأموريت مؤسسه2 ،ه ساختار سازمانی مؤسسه3 ،ه منابع مؤسسه4 ،ه ساختار و
برنامهريزی5 ،ه پشتیبانی استادان6 ،ه پشتیبانی دانشجويان7 ،ه خروجیهای يادگیری
دانشجويان (لوسكاسكا 2و همكاران.)2011 ،
عالوه بر مؤسسه اعتبارسنجی آموزش عالی ،نهادهای زير نیز در زمینه ارزيابی و
تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی از راه دور فعالیت دارند:
کنسرسیوم آموزش از راه دور آمريكا 3اصول آموزش از راه دور را برای اين نوعآموزش تهیه کرده است .اين اصول شامل طراحی برای يادگیری فعال و موثر ،حمايت
از نیازهای فراگیران ،بهبود و حفظ زيرساختهای فناورانه و انسانی و حفظ تعهد
اداری و سازمانی میباشد.

(1. Council for Higher Education Accreditation )CHEA
2. Loskoska

(3. American Distance Education Consortium)ADEC
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کارگروه مشارکت برای آموزش و پرورش ايالت اينديانا 1مجموعهای از اصولراهنمای آموزش از راه دور را شناسايی و اصولی را برای متولیان آموزش از راه دور
فراهم میکند .اين اصول حوزههای طراحی برنامه ،توسعه هیأتعلمی ،ارزشیابی دوره،
ارزيابی خروجیهای دانشجويی ،حق انتشار ،مالكیت ،خدمات پشتیبانی دانشجويی،
منابع کتابخانه ،پشتیبانی از توسعه هیأتعلمی و آموزش ،پشتیبانی فنی ،حجم کار
هیأتعلمی ،جبران ،پاداش ،تايیديه دولت و اعتبارسنجی منطقهای را پوشش میدهد.
همچنین شورای آمريكايی در آموزش و پرورش 2معیارهای ارزيابی کیفیت آموزش از
راه دور را تحت هفت حوزه طراحی آموزش ،اهداف و نتايج ،مواد يادگیری ،فناوری،
پشتیبانی يادگیرنده ،تعهد سازمانی ،موضوع ،برنامه درسی/محتوای دوره ،سازماندهی
نموده است (شورای آمريكايی در آموزش و پرورش .)2013 ،همانگونه که از مطالب
باال برمیآيد الگوی معمول برای ارزشیابی کیفیت نظام آموزش از راه دور در آمريكا،
الگوی اعتبارسنجی می باشد.
-2-1-4كانادا
آموزش عالی از راه دور در تعدادی از دانشگاههای کانادا در حال اجرا میباشهد .از
اين رو نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در دو دانشگاه آتاباسهكا وگوئلهف بهه عنهوان
نمونه بررسی شده است.
دانشگاه آتاباسكا :3سازوکارهایهای تضمین کیفیت دانشگاه آتاباسكا و طهر ههای
پیشنهادی توسط شورای ارزيهابی کیفیهت پهرديس آلبرتها بررسهی مهیشهود .دانشهگاه
آتاباسكا برای ارائه برنامههای آمهوزش از راه دور در سهطح دانشهگاه در آلبرتها دارای
دستور و اختیار الزم ازطريق قانون آموزش بعهد از متوسهطه آلبرتها و مجهوز شهورای
حكومتی دولت برای اداره دانشگاه و اعطای مدارك می باشد .اعضهای ايهن شهورا بهه
پیشنهاد شورای ايالتی آلبرتا منصهوب مهیگردنهد (يونسهكو .)2006 ،فراينهد تضهمین
کیفیههت در ايههن دانشههگاه شههامل :ارزيههابی /نظههارت ،فراينههد تضههمین درونههی کیفیههت
دوره/توسعه مواد ،فرايند تضمین درونی کیفیت– ارزيابی ،ارزيهابی بیرونهی و دعهوت
ازکارشناسان بیرونی در طول دوره میباشد (سازمان آموزش مشترك المنافع.)2009 ،4
)1 Indiana partnership for statewide education(IPSE
(2. The American Council on Education)ACE
3. Athabascau University
4. Commonwealth of Learning
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دانشگاه گوئلف :1شورای تحصیالت تكمیلی انتاريو ،2وابسته به شورای
دانشگاههای انتاريو ،مسئول تضمین کیفیت برنامههای کارشناسی ارشد اين ايالت است
و مجوز بررسی و بازبینی تمام طر های پیشنهادی جديد برای برنامههای کارشناسی
ارشد و بررسی در مورد چرخه هفتساله برنامههای موجود را دارد .درسالهای
 ،1996-1997شورای دانشگاههای انتاريو روشی برای ممیزی نظاممند برنامههای
کارشناسی در همه دانشگاههای انتاريو ايجاد و مسئولیت اين فعالیت را به يكی ديگر
از مؤسسات وابسته به آن ،يعنی شورای معاونان علمی انتاريو 3واگیار نموده است.
شورای معاونان علمی انتاريو به نوبه خود ي کمیته ممیزی برای بررسی برنامه
کارشناسی 4ايجاد کرد که از اواخر دهه نود ،به سمت تضمین کیفیت تمام برنامههای
مقطع کارشناسی در دانشگاههای ايالتی که با حداقل استانداردهای ايجاد شده برای آن
(مأموريت مؤسسه و طر توسعه سازگار) ،میباشد ،حرکت کرده است .هدف اين
برنامه ،شناسايی نقاط قوت و ضعف برنامههای موجود ،تشويق و تشخیص کیفیت،
مشخص کردن راهحلهای ممكن برای مشكالت موجود يا پیشبینی شده و ترويج
تلییرسازنده و همچنین به رسمیت شناختن تمام برنامههايی است که میتواند بهبود
يابد و حصول اطمینان از برنامههايی که برای بررسی دقیق و منظم انجام شده است
(موگرايد.)2006 ،5
-2-4اروپا
-1-2-4انگلستان
در سال  1997نهاد تضمین کیفیت آموزشعالی 6به منظور ارائه خدمات تضمینکیفیت
برای آموزشعالی انگلستان شروع به کار کرد .اگرچه دولت با بستن قرارداد با نهادها
تا حدودی اين سیستم را تأمین مالی میکند ،اما سازمانی غیردولتی است .همچنین
1. University of Guelph
)2. the Ontario Council of Graduate Studies (OCGS
)3. Ontario Council of Academic Vice-Presidents (OCAV
)4. Undergraduate Program Review Audit Committee (UPRAC
5. Mugridge
)6 Quality Assurance Agency for Higher Education(QAA
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شورای کیفیت آموزش باز و از راه دورکه متولی کیفیت اين نوع آموزش است ،در
اصل توسط دولت در سال 1968راهاندازی شد و در حال حاضر مستقل میباشد .الزم
به ذکر است اعتبارسنجی برای همۀ ارائهدهندگان آموزش از راه دور امكانپیير است.
اعتبارسنجی بیان میکند که ارائهدهنده مطابق با استانداردهای کنترل کیفیت شورای
کیفیت آموزش باز و از راه دور عمل میکند .برای دستیابی به اعتبارسنجی ،ارائهدهنده
بايد بهطور منظم توسط شورای کیفیت آموزش باز و از راه دور ارزيابی شود .ارائه-
دهندگان آموزش از راه دور در فرايندی اعتبارسنجی میشوند ،حق عضويت مربوط به
انجام اين فعالیت را پرداخت میکنند و میتوانند نمره کیفیت شورای کیفیت آموزش
باز و از راه دور را برای نشان دادن موفقیت خود مورد استفاده قرار دهند.
استانداردهای کنترل و تضمین کیفیت در آمهوزش از راه دور از جملهه :مطالعهه در
1
منزل ،دورههای مكاتبهای ،آموزش الكترونیكی ،يادگیریهای ترکیبهی و کهار -محهور
هستند .اين استانداردها به شش بخش زير تقسیم میشوند:
-1نتايج-2 ،منابع-3 ،پشتیبانی-4 ،فروش-5 ،ارائهدهندگان آمهوزش از راه دور-6 ،
همكاری.
اين استانداردها بر اساس موارد پیشبینی شده توسط شورای کیفیت آموزش بهاز و
از راه دور در نظر گرفته میشود ،هر چند اجرای آنها ممكن است از موردی بهه مهورد
ديگر متفاوت باشد .عدم کسب استانداردهای شورا ،ممكن است مانع از کسب تأيیديه
اعتبارسنجی به ارائهدهندة اين نوع آموزش شود ،اما بايهد زمینهۀ الزم بهرای اصهال و
بهبود اعتبارسنجی مستمر ،مشخص گردد (لوسكاسكا و همكاران.)2011 ،
-2-2-4سوئد
در سال  2001نظام ملی ارزيابی کیفیت تأسیس و ي هیأت ملی از طهرف دولهت
سوئد برای ارزيابی همه دانشكدهها و برنامههای شللی در همۀ مؤسسهههای آمهوزش
عالی در ي دوره شش ساله تعیین شده است .نظام تضهمین کیفیهت جديهد در سهال
 2007به وجود آمد .اين نظام از پنج قسمت به شر زير تشكیل شده است:
 -1بررسی سازوکارهای تضمین کیفیت در مؤسسههای آموزشعالی؛
 -2ارزيابی موضوعها و برنامهها؛
 -3ارزيابی مدارك اعطا شده؛
1 Work-based
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 -4ارزشیابی و مطالعات بنیادی؛
 -5شناسايی مراکز آموزش عالی.
معیارهای کیفی مرتبط با آموزش از راه دور به شر زير میباشد:
 فناوری اطالعات و ارتباطات؛ ساختار و طر ها؛ مهارتهای مدرسان؛ هماهنگی با نیازهای دانشآموزان؛ تشكیالت و زيربنا (سازمان) .نظام تضمین کیفیت سوئد ،ارزشیابی ازبرنامهها و دورههای تحصیل و ارزيابی مدارك تحصیلی را برعهده دارد (گزارش نهاد
ملی سوئد.)2008 ،
-3-2-4مجارستان
يكی از کارکردههای کمیتهه اعتبارسهنجی مجارسهتان ،1ارزيهابی کیفیهت دورهههای
يادگیری از راه دور میباشد .کمیته اعتبارسنجی مجارسهتان مهیبايسهت بهرای توسهعه
اعتبار مجموعه و تهیه پیشنويس الزامات آموزش از راه دور به منظور تسهیل يادگیری
مادامالعمر مشارکت داشته باشهد (کمیتهه اعتبارسهنجی مجارسهتان .)2001 ،مسهئولیت
کمیته اعتبارسنجی مجارستان ايجاد رويههای اعتبارسنجی در همه مؤسسهات آمهوزش
عالی در کشور از جمله برنامههای آمهوزش از راه دور ارائهه شهده در ايهن مؤسسهات
میباشد .ارائه طر پیشنهادی برای اعتبارسنجی يا عدم اعتبارسنجی مؤسسات آموزش
عالی برای دورهای مشخص در خصوص ارزيابی کیفیت مؤسسه به اين کمیتهه محهول
شده است .همچنین به منظور کنترل کیفیت آموزش از راه دور ،معیارهای کلی کیفیت،
الزامات و تدارکات زير میبايست ارزيابی و بررسی شود:
چارچوب آموزش از راه دور(فناوری)؛دستيابی به اهداف آموزشی؛سازماندهی فرايند آموزش از راه دور؛مطالب آموزشی آموزش از راه دور؛ سازماندهی برنامه آموزش از راه دور.-3-4قارۀ آفريقا
(1. Hungarian Accreditation Committee )HAC

اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي از راه دور :مروري بر...

113

تقريباً تمام نهادهای تضمین کیفیت در آفريقا مسئولیت تضمین کیفیهت مؤسسهات
آموزش از راه دور را نیز بر عهده دارند .با اين حال ،تضمین کیفیت اين نهوع آمهوزش
در آفريقا فعالیت بسیار کمی داشته است.
-1-3-4آفريقاي جنوبي
آفريقای جنوبی با دو دانشگاه آفريقای جنوبی و پلیتكنی آفريقای جنهوبی بها دو
نهاد بزرگ دانشجويی سابقهای نسبتاً طوالنی در مؤسسات آموزش از راه دور است .بها
اين حال ،از آنجا که اعتبارسنجی واقعی و فراينهدهای ممیهزی سهابقۀ زيهادی نهدارد،
تجربۀ اين کشور تضمین کیفیت ملی در آموزش از راه دور اندك است.
آفريقای جنوبی آمادگی خهود را بهرای ممیهزی و اعتبارسهنجی آمهوزش عهالی بها
تاسیس کمیته کیفیت آموزش عالی 1در سپتامبر  2001آغاز نمود و ممیهزی مؤسسههای
و اعتبارسنجی برنامهها از سال  2004آغاز شد (هی وارد.)2006 ،2
اهداف نهاد تضمین کیفیت و اعتبارسنجی شهورای آفريقهايی آمهوزش از راه دور،
به شر زير است:
ترويج و توسعۀ چارچوب تضمین کیفیت آفريقايی ازجمله معیارها و استانداردهابرای هدايت مؤسسات به منظور اجرای تضمین کیفیت آموزش باز و از راه دور؛
 بهبود سازوکارهای کیفیت مؤسسهای و فرآينهدهای نظهارت ،ممیهزی و مشهاورهبرنامهها
ايجاد روابط همكاری با نهادهای مربوط مانند آموزش مشتركالمنهافع ،يونسهكو،شورای بینالمللی آمهوزش از راه دور ،3شهورای دانشهگاهههای آفريقهايی4و نهادههای
تضمین کیفیت منطقهای و ملی( 5نهاد آموزش از راه دور آفريقای جنوبی.)2011 ،6
همچنین در آفريقای جنوبی کمیتۀ دائمهی شهورای آمهوزش عهالی مسهئول انجهام
ممیزی مؤسسهای و اعتبارگیاری برنامهها مهیباشهد (کیهل فويهل .)2005 ،7معیارههای
)1. Higher Education Quality Committee (HEQC
2. Hayward
)3. International Council for Distance Education (ICDE
)4. Association of African Universities (AAU
5. regional and national quality assurance bodies
)6. South African Institute for Distance Education( SAIDE
7. Kilfoil
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تعیین شده در کارگاه تضمین کیفیت آمهوزش عهالی کمیتهه کیفیهت آمهوزش عهالی و
انجمن ملی آموزش از راه دور و سازمان آموزش باز در آفريقای جنوبی شهامل مهوارد
زير میباشد:
 .1چشمانداز ،مأموريت و برنامهريزی؛
 .2فرهنگ سازمانی ،مديريت و رهبری؛
 .3فراگیران؛
 .4توسعه کارکنان و منابع انسانی؛
 .5طراحی برنامه و توسعه و بازبینی؛
 .6مديريت برنامه؛
 .7طراحی و توسعه دوره؛
 .8حمايت از يادگیرنده و پیشرفت؛
 .9سنجش و ارزشیابی يادگیرنده؛
 .10زيرساختها ومنابع آموزشی؛
 .11مشاوره وگسترش خدمات پژوهشی
1
 .12همكاری و مشهارکت (شهورای آفريقهايی آمهوزش از راه دور نههاد تضهمین
کیفیت و اعتبارسنجی.)2011 ،2
-4-4كشورهاي عربي
-1-4-4عربستان سعودي
در عربستان سعودی ،کمیسیون ملی برای ارزيابی و اعتبارسهنجی دانشهگاهی 3مسهئول
تضمین کیفیت برنامههای آمهوزش عهالی اسهت .ايهن کمیسهیون نسهخه پهیشنهويس
استانداردهای برنامهههای يهادگیری الكترونیكهی و آمهوزش از راه دور را تهیهه نمهوده
است ،اگرچه استانداردهای ارائهه شهده ،مشهابۀ اسهتانداردهای کهالسههای آموزشهی
حضوری میباشد( .عبدالوحید عثمانی و الكارنی .)2013 ،در عربستان يازده اسهتاندارد

)1. The African Council for Distance Education (ACDE
)2. Quality Assurance and Accreditation Agency (QAAA
)3. National Commission for Academic Accreditation and Assessment(NCAAA
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برای تضمین کیفیت و اعتبارسنجی برنامههای آمهوزش از راه دور تعیهین شهده اسهت.
اين استانداردها عبارتند از:
مأموريت و اهداف؛اداره نمودن و مديريت؛مديريت فرايندهای تضمین کیفیت؛ياددهی و يادگیری؛مديريت دانشجويان در خصوص خدمات پشتیبانی؛منابع يادگیری؛تسهیالت و تجهیزات؛مديريت و برنامهريزی مالی؛فرايندهای استخدام کارکنان و اعضای هیأتعلمی؛پژوهش؛روابط نهادی با جامعه (المسلّم.)2009 ،الزم به ذکر است اگرچه مرکهز ملهی يهادگیری الكترونیكهی و آمهوزش از راه دور
بهطور فعال در تسهیل و توسهعه زمینههههای ايهن نهوع يهادگیری مشهارکت دارد ،امها
هیچگونه آيیننامهای را بهرای تضهمین کیفیهت برنامههههای آمهوزش از راه دور ارائهه
نمیکند .به منظور اعتبارسنجی توسط کمیسیون ملی ارزيابی و اعتبارسنجی دانشگاهی،
برنامه آموزش از راه دور ارائه شده میبايست دستورالعملههای مرکهز ملهی يهادگیری
الكترونیكی و آموزش از راه دور را اجرا نمايد و سپس توسط شهورای آمهوزش عهالی
تأيید گردد (عبدالوحید عثمانی و الكارنی.)2013 ،
 -4-4-2اردن
تجربه کشور اردن در آموزش از راه دور با تأسیس مرکهز آمهوزش از راه دور اردن
در جوالی  2001آغاز شد .در حال حاضهر  17برنامهه چههار دانشهگاه انگلیسهی و دو
دانشگاه امريكايی ارائه میگردد و همۀ اين برنامهها را شورای آموزش عالی (1شهورای
انگلیسی) به رسمیت شهناخته شهده اسهت و اعتبارسهنجی مهیکنهد .در اردن عبهارت
"مجوزدهی" به اجازه فعالیهت مؤسسهه آمهوزش عهالی و عبهارت «اعتبارسهنجی» بهه
مؤسسه و برنامههای آموزشی آن اشاره میکند .معموالً مجوزدهی قبل از اعتبارسهنجی
صورت میگیرد .در حال حاضر هیچ معیار مشخصی برای اعتبارسنجی آمهوزش از راه
1. Higher Education Council
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دور وجود ندارد و ارائهدهندگان آموزش از راه دور میبايست فراينهد اعتبارسهنجی را
مانند ارائهدهندگان مستقر در پرديس دانشگاه دنبال نمايند )میدل هارست و وودفیلهد،1
.)2004
-5-4آسيا -اقيانوسيه
-1-5-4استراليا
2
نظام کیفیت دانشگاههای اسهترالیا نههاد ملهی غیرانتفهاعی اسهت کهه تضهمین کیفیهت
آموزش عالی را مورد بررسی قهرار مهیدههد .همچنهین انجمهن اسهترالیايی يهادگیری
الكترونیكی ،آموزش از راه دور و باز 3سازمانی استرالیايی برای دانشگاههای متعههد يها
عالقهمند در زمینه يادگیری الكترونیكهی و انعطهافپهیير ،از راه دور و بهاز مهیباشهد.
انجمن میکور مبتنی بر ابزار مديريت کیفیت است و دانشگاهها را برای انجهام ممیهزی
دورههای از راه دور براساس معیارهای خود قادر میسازد.
ايهن انجمههن معیارهههای زيههر را بههرای بهبهود مسههتمر و تضههمین کیفیههت آمههوزش
الكترونیكی و از راه دور تهیه و تنظیم نموده است:
 خطمشیها و قانونهای مؤسسه برای حمايت از فناوری تدريس /يادگیری؛ برنامهريزی و بهبود کیفیت ،ادغام فناوری برای يادگیری و آموزش؛ زيرساختهای فناوری اطالعات برای حمايت از يادگیری و آموزش؛ نرمافزار آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات؛ توسعه حرفهای کارکنان برای استفاده مؤثر از فناوری برای يادگیری و آموزش؛ پشتیبانی ازکارکنان برای استفاده از فناوری برای يادگیری و آموزش؛ آموزش دانشجويان برای استفاده مؤثر از فناوری برای يادگیری؛4
 پشتیبانی از دانشجويان برای استفاده از فناوری برای يادگیری (تی تهی پهارتنرز ،.)2013
-4-5-2هند
1. Middlehurst & Woodfield
(2. Australian Universities Quality Agency )AUQA
)3. Australasian Council on Open, Distance and e-Learning (ACODE
4. ttpartners.
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در هند ،در سال  1992شورای آموزش از راه دور 1به عنوان باالترين نهاد ملی به
منظور ارتقا شبكه آموزش از راه دور و برنامهريزی و اجرای طر هايی برای تضمین
کیفیت اين نوع آموزش با همكاری نزدي شورای ملی ارزيابی و اعتبارسنجی هند 2به
وجود آمد (خان .)2001 ،3در اين شورا ،هیأت اعتبارسنجی و ارزيابی آموزش از راه
دور برای ارزيابی مؤسسات آموزش از راه دور در فواصل زمانی پنج ساله برای
بررسی اين امرکه آيا مؤسسه يا برنامههای آن مجموعه ضوابط و استانداردهای
مقررشده توسط اين شورا را برآورده میکند ،ايجاد شده است .زمینههای اصلی
ارزيابی اين نوع آموزش عبارتند از :برنامۀ درسی ،مطالب خود-آموزشی ،هیأتعلمی،
ارزشیابی ،الگوهای ارائه مطالب ،مراکز تحصیلی منطقهای ،مراکز تحصیلی زيربنايی،
کارکنان در مراکز تحصیلی منطقهای ،ساختار ساختمان ،زمین ،کارکنان اداری ،منابع
مالی و برنامههای حرفهای /فنی /تخصصی (جانگ.)2005 ،4
دامنۀ اعتبارسنجی شورای آموزش از راه دور ،همۀ برنامههای ارائه شده به شهیوه از
راه دور ،اعم از سطح گواهینامه تا سطح دکتری را پوشهش مهیدههد .بههطهور کلهی
اعتبارسههنجی شههورای آمههوزش از راه دور مههیتوانههد شههامل دو زمینههۀ اعتبارسههنجی
مؤسسهای و اعتبارسنجی برنامه باشد .شهش معیهار زيهر بهه عنهوان اسهاس ارزيهابی و
اعتبارسنجی مؤسسات آموزش از راه دور در نظر گرفته میشوند:
زيرساختها و قابلیتهای منابع انسانی؛برنامههای دانشگاهی و منابع آموزش؛خدمات پشتیبانی يادگیرنده؛پژوهش و مشاوره؛حكومت و رهبری؛فعالیتهای ابتكاری.برای ارزيهابی ههر مؤسسهۀ دارای شهرايط ارزيهابی ،شهورای آمهوزش از راه دور،
فرايندی شش مرحلهای ،شامل خودارزيهابی و بهازبینی را اجهرا مهیکنهد .نتیجهۀ مههم
ارزيابی و اعتبارسنجی؛ رتبهبندی نهايی مؤسسه است .الزم به ذکر است مؤسساتی کهه
(1. The Distance Education Council)DEC
)2. National Assessment and Accreditation Council (NAAC
3 khan
4. Jung
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دورة پنج ساله اعتبارسنجی را پشت سر میگیارنهد ممكهن اسهت بهرای اعتبارسهنجی
مجدد داوطلب شوند (شورای آموزش از راه دور 2009 ،و .)2013
-4-5-3ايران
با توجه به گسترش آموزش عالی از راه دور در ايران که در بخش تاريخچه بیان
گرديد ،فعالیتهايی در حوزه اعتبارسنجی اين نوع نظام صورت گرفته است که بنابر
گزارش مرکز تحقیقات ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان
سنجش آموزش کشور ،گزارش وضعیت ارزيابی درونی از سال  1383تا  1393در
دانشگاه پیام نور در جدول شمارة ( )10بهطور خالصه بیان گرديده است.

جدول ( )3تعداد کل گروههای آموزشی دانشگاه به تفكی
گروههاي
رديف عمده
تحصيلي

دانشكده

مديريت،
اقتصاد و
حسابداری
علوم
اجتماعی

1

2

گروههاي آموزشي

گزارش
گروههاي
گروههاي مجري گزارش نهايي
آموزشي ارزيابي نهايي تاييد
شده
دروني

حسابداری ،مديريت ،اقتصاد

جلرافیا ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسی،
تاريخ ،ارتباطات اجتماعی
علوم تربیتی ،روانشناسی ،مشاوره و
علوم تربیتی و
راهنمايی ،کتابداری ،تربیت بدنی ،آموزش
گروههای روانشناسی
حرفه و فن
علوم
زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات
ادبیات و
انسانی
انگلیسی ،مترجمی زبان انگلیسی ،آموزش
زبانهای
زبان انگلیسی ،زبان و ادبیات عربی
خارجی
حقوق ،فلسفه و کالم اسالمی ،اديان و
عرفان ،تاريخ و و فرهنگ تمدن اسالمی،
الهیات و
علوم قرآن و حديث ،فقه و مبانی حقوق
علوم اسالمی
اسالمی ،آموزش دينی عربی ،تربیت معلم
قرآن کريم
رياضی  -آمار  -شیمی  -زمین شناسی -
گروههای
زيست شناسی – فیزي  ،علوم کامپیوتر،
علوم پايه
علوم پايه
آموزش علوم تجربی

27

10

7

3

8

5

2

2
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گروههاي
رديف عمده
تحصيلي

دانشكده

گروههاي آموزشي

مهندسی برق ،مهندسی پزشكی ،مهندسی
پلیمر ،مهندسی عمران ،مهندسی راه آهن،
مهندسی نفت ،مهندسی کامپیوتر ،مهندسی
گروههای
فنی و
متالوژی ،مهندسی شیمی ،مهندسی رباتی ،
فنی و
3
مهندسی
مهندسی فناوری اطالعات ،مهندسی صنايع،
مهندسی
مهندسی خودرو ،مهندسی پروژه ،مهندسی
اجرايی
مهندسی اقتصاد و کشاورزی ،مهندسی
شیالت ،مهندسی علوم کشاورزی ،مهندسی
کشاورزی علوم و صنايع غیايی ،مهندسی
گروههای
ترويج آموزش کشاورزی ،مهندسی علوم
علوم
علوم
4
دامی ،مهندسی ماشینهای کشاورزی،
کشاورزی
کشاورزی
مهندسی مديريت آبادانی روستاها ،مهندسی
منابع طبیعی محیط زيست ،مهندسی تولیدات
دامی
ارتباط تصويری ،صنايع دستی ،طراحی
پارچه و لباس ،عكاسی ،فرش ،کتابت و
هنر و
گروههای
نگارگری ،نقاشی ،هنر اسالمی ،هنرهای
5
معماری
هنر
صناعی ،مهندسی معماری ،مهندسی
شهرسازی ،مرمت بناهای تاريخی
7
جمع
6
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گزارش
گروههاي
گروههاي مجري گزارش نهايي
آموزشي ارزيابي نهايي تاييد
شده
دروني

15

10

12

1

43

16

9

5

 -5يافتههاي پژوهش
نظام تضمین کیفیت چیزی بیش از خطمشیها و رويهها و دربرگیرنده منابع انسانی و
مادی (ساختار و برنامه) است که در اجرای خط مشیها و رويهها مشارکت داشتهاند.
به منظور اجرای اصول بايد اين منابع درجای معمول خود قرار داشته باشد و
دستورالعملها و معیارهای مربوط به رويههای تضمین کیفیت دارای پیامدهايی
درخصوص چگونگی اجرای آنها باشند (شورای آموزش عالی و جوايز آموزشی
ايرلند.)2011 ،1

1. Higher education and Training Awarding Council Ireland
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با توجه به اهمیت کیفیت ،الزم است که در آموزش از راه دور عالوه بر توسعه
کمی آن در جهت کاهش هزينهها و افزايش دسترسی متقاضیان آموزش عالی ،بُعد
کیفی آن نیز به منظور توجیه اجرای برنامههای آموزش از راه دور و لزوم تأمین
الزامات و استانداردهای موردنظر مورد توجه قرار گیرد تا بدين وسیله شاهد پويايی و
اعتالی بیشتر مراکز آموزش عالی از راه دور در کشور باشیم .با توجه به اينكه ساختار
ارزشیابی بايد در قالب چهارچوبی علمی و عملی تبیین و بر اساس آن عمل شود .از
اين رو براساس يافتههای حاصل از نظام ارزشیابی آموزش عالی از راه دور کشورهای
مورد بررسی ،ساختار ارزشیابی ،شامل نهاد متولی ،اهداف ،فرايند و روش ،سطو
ارزشیابی ،مؤلفههای ارزيابی و نوع مالكیت ،به عنوان مؤلفههای نظام اعتبارسنجی و
تضمین کیفیت استخراج گرديده است .بر اساس نتايج حاصل از تحلیل اسناد معتبر در
حوزه مورد پژوهش در پاسخ به سوال پژوهش ،ساختار نظام کشورهای مورد بررسی
به تفكی هر قاره و کشور در ادامه ارائه میشود.
جدول ( )4ساختار نظام ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي از راه دور در امريكا و
امريكاي شمالي
نهاد
متولي

ساختار
نظام
ارزشيابي
در
آموزش
عالي از
راه دور

اهداف
فرايند و
روش
سطوح
ارزشيابي

مؤلفههاي
ارزيابي

اياالت متحده امريكا
 شورای اعتبارسنجی آموزش عالی در سطح ملی1
مؤسسه يادگیری و آموزش از راه دورکنسرسیوم آموزش از راه دور آمريكاشناسايی فرصتهايی برای بهبود و يادگیری دانشجويان
الف-ارزيابی درونی ،ب-بازديد همگنان(ارزيابی بیرونی)
مؤسسه
شورای اعتبارسنجی آموزش عالی در سطح ملی در سال  2002سند اعتبارسنجی و
تضمین کیفیت در آموزش از راه دور را منتشر کرده است .سند هفت زمینه کلیدی
زير را در آموزش از راه دور شناسايی نموده است:
ه مأموريت مؤسسه.
ه ساختار سازمانی مؤسسه.
ه منابع مؤسسه.
ه ساختار و برنامهريزی.
ه حمايت استادان.
)1. Distance Education and Training Council (DETC

اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي از راه دور :مروري بر...

مالكيت
ساختار مديريتي

ه حمايت دانشجويان.
ه خروجیهای يادگیری دانشجويان.
معیارهای به کار برده در آموزش از راه دور به اين صورت میباشد:
ه فدراسیون معلمان آمريكايی 14 ،معیار
ه مؤسسه اعتبارسنجی آموزش عالی هفتاد زمینه مح زنی ،در نَه سازمان اعتبارسنجی
ه مؤسسه کمیسیونهای اعتبارسنجی منطقهای ،در پنج زمینه.
ه انجمن ملی آموزش 24 ،معیار اندازهگیری کیفیت يادگیری از راه دور بر پايه اينترنت.
ه بررسی ملی در اشتلال دانشجو :پنج پیشنهاد مح زنیهای ملی در عملیات
آموزشی مؤثر
مؤلفههای کار گروه مشارکت برای ايالت ( )IPSEآموزش و پرورش اينديانا:
طراحی برنامه ،توسعه هیأت علمی ،ارزشیابی دوره ،ارزيابی خروجیهای دانشجويی،
حق انتشار ،مالكیت ،روشهای تحويل ،خدمات پشتیبانی دانشجويی ،منابع کتابخانه،
پشتیبانی برای توسعه هیأت علمی و آموزش ،پشتیبانی فنی ،حجم کار هیأت علمی،
جبران ،پاداش ،تصويب دولت و اعتبارسنجی منطقهای
خصوصی با حمايت دولت
در سطح منطقهای يا ملی

نهاد متولي
اهداف

ساختار نظام
ارزشيابي در
آموزش
عالي از راه
دور

فرايند و
روش
سطوح
ارزشيابي

مؤلفههاي
ارزيابي

متولي
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كانادا( دانشگاه آتاباسكا)
شورای ارزيابی کیفیت پرديس آلبرتا
آموزش رسمی ،آموزش مداوم ،آموزش حرفه ای پیشرفته و مديريت و توسعه
کارکنان
اعتبارسنجی(هر شش سال يكبار) ،ارزيابی/نظارت درونی ،ارزيابی
بیرونی(بازبینی همگنان)
1

بازبینی برنامه
نتايج و خروجیها (مهارتها و دانش به دست آمده ،مهارتهای يادگیری به
دست آمده ،اعتبارات و اعتبارنامه اعطا شده ،بازگشت سرمايهگیاری)
فرايندها و عملكردها(مديريت دانشجويان ،توزيع و مديريت يادگیریفنآوریهای مناسب مورد استفاده ،ارتباطات )
ورودیهاو منابع(نتايج يادگیری در نظر گرفته شده ،محتوای برنامه درسی،مواد تدريس /يادگیری ،اطالعات محصول/خدمت ،فناوریهای يادگیری
مناسب ،طراحی فنی صدا ،کارکنان ،منابع يادگیری ،بسته کامل آموزشی ،بسته
دوره جامع ،بررسی و ارزيابی معمول ،طر برنامه و بودجه ،پیيرش تبلیلات
و اطالعات
دولتی
)1. Campus Alberta Quality Assessment Council (CAQAC
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نهاد متولي
اهداف

ساختار نظام
ارزشيابي در
آموزش
عالي از راه
دور

مؤلفههاي
ارزيابي

تامين بودجه

كانادا( دانشگاه گوئلف)
شورای تحصیالت تكمیلی انتاريو
شناسايی نقاط قوت و ضعف برنامههای موجود ،تشهويق و تشهخیص کیفیهت،
مشخص کردن راهحلهای ممكن برای مشكالت موجود و يا پیشبینهی شهده،
ترويج تلییر سازنده ،به رسمیت شهناختن برنامهههها و بررسهی دقیهق و مهنظم
برنامههای انجام شده.
يادگیرنده محور بودن دورههای آموزش از راه دور ؛ منعكس کردن باالترين سطح بورس تحصیلی در زمینه ها و موضوعات میانرشته ای؛
 دسترسی به محتوای موجود ،مواد و منابع مورد استفاده و ارائه شده؛به ظهور رساندن مطلوب اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمهدت در ايهنزمینه؛
 دارای نتايج يادگیری آموزشی ؛ دارای ساختاری روشن و منطقی و مداوم از فعالیتهای يادگیری (طريادگیری)؛
 انتشار يافتههای پژوهشی رايج و ترويج اشكال مختلف بررسی؛ تنظیم انتظارات واقعبینانه و نیز به چالش کشیدن فراگیران؛ ارتقا يادگیری فعال ،استقالل انديشه و در صورت لزوم ،حل مشكالت ؛ ارائۀ تعريف واضح از فلسفۀ آموزشی و راهبردهای تدريس /يادگیری؛سازگار کردن انواع سب های يادگیری (بینايی ،شنوايی ،حرکتی)؛ استفاده از انواع منابع آموزشی مناسب (چاپ ،ويدئو ،CD-ROM ،اينترنتو غیره)؛
 ارتباط با کتابخانه ،مشاوره و مرکز منابع دانشجويی دانشگاه گوئلف ؛ ترويج تعامل و ارتباطات استاد و يادگیرنده و يادگیرنده -يادگیرنده؛ ادغام فناوری مناسب با چارچوب يادگیری درس؛امكان ارائه بازخورد مكرر و معنیدار در مورد پیشرفت يادگیرنده؛ فراهم نمودن روشهای ارزيابی مناسب و سنجش موفقیت در تحقق اهدافو نتايج دوره:
 مناسب بودن برای مخاطبان بینالمللی:ايالت انتاريو

جدول ( )5ساختار نظام ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي از راه دور در قاره اروپا
ساختار

انگلستان
نهاد تضمین کیفیت تاسیس1997
1
کمیته نظامهای اطالعاتی مشترك)1. Joint Information Systems Committee (Jisc

اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي از راه دور :مروري بر...
نظام
ارزشيابي
در آموزش
عالي از راه
دور

1

آکادمی آموزشعالیشورای کیفیت آموزش باز و از راه دورهمچنین نهادهای مختلف اعتبارسنجی را برای انواع مختلفی از مؤسسات ارائه
میدهند ،مانند:
• دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
• دانشكدههای بخش خصوصی
• دانشكدههای آموزش از راه دور
• مؤسسات و انجمنهای حرفهای
نهادهای اعتبارسنجی مورد تأيید دولت دربخش خصوصی در انگلستان عبارتند از:
3
• شورای اعتبارسنجی بريتانیا
• خدمات اعتبارسنجی برای دانشكدههای بینالمللی
• شورای بريتانیا (برای دورههای زبان انگلیسی)
در فرآيند ارزشیابی درونی کیفیت ،تمرکز دانشگاه باز بر سه نوع از خدمات يا
تولیدات (نتايج) میباشد.
ه مواد يادگیری :متنهای چاپ شده ،کتابهای الكترونیكی ،مواد بصری و شنیداری
و سی دی و رم ،دی وی دی (مواد يادگیری چند رسانهای).
سرويسهای يادگیری :منابع ديجیتال در کتابخانه مجازی ،آزمايشگاه عملی،
هدايتگر شللی ،میز کمكی (برای عملیات درون خطی) ،مرکز تلفن برای توصیههای
عمومی.
حمايت دانشجو :تدريس چهره به چهره برای مواد دوره ،تدريس آن الين (درون
خطی) ،بازخورد برای تكالیف ،حمايت جزء به جزء از طريق تلفن يا (ايمیل) پیام
اينترنتی.
دانشگاه باز ،همچنین چهار جنبه که برای کیفیت يادگیری از راه دور مهم هستند را
معین کرده است.
ه محتوای علمی ،ه روشهای يادگیری موثر ،ه نتايج رسانهها در مقايسه با نتايج
تجاری- ،کیفیت خدمات از نظر ارائه و زمان و کارهای نرمافزاری
 .1نتايج .2 ،منابع .3 ،پشتیبانی .4 ،فروش .5 ،ارائه دهندگان .6 ،ارائه همكاری
2

نهاد متولي

فرايند و
روش

معيار
ارزيابي
متولي
ساختار
نظام
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نهاد متولي

خصوصی
سوئد
نهاد ملی دانشگاههای اينترنتی برای نظارت و رسیدگی بر فعالیت اين قبیلدانشگاهها
 نهاد شبكه دانشگاهی سوئد () NSHa)1. The Higher Education Academy (HEA
)2. Open and Distance Learning Quality Council(ODLQC
3. British Association for accerditation
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ارزشيابي
در آموزش
عالي از راه
دور

اهداف

فرايند و
روش

مؤلفه هاي
ارزيابي
متولي
ساختار
نظام
ارزشيابي
در آموزش
عالي از راه
دور

نهاد متولي
اهداف
سطوح
ارزشيابي
مؤلفه هاي
ارزيابي

دسترسیافزايش مشارکتاعتباربهبود آموزشنظام تضمین کیفیت سوئد پنج نوع از ترکیب ارزيابی را شامل میشود .ارزشیابیاز برنامهها و دورههای تحصیل و ارزيابی عنوان مدرك برای آگاهی از درجه
تحصیل" .جنبههای کیفیت و ضوابط کیفیت پايهای از ارزيابی هستند در اين دو
ترکیب همگام شده اين قاعده عملكرد آژانس ملی ضوابط و جنبههای يكسانی پايه
يكسان ارزيابی در اين نمونهها میباشد" .ترکیب ديگر ارزيابی کیفیت در رسیدگی
از سیستم تضمین کیفیت در سیستم آموزش عالی يافت میشود.
کیفیت فرايندها بدين شر تقسیم میشود:الف) پیش نیازها
 دسترسی افزايش مشارکت مدرك دورهها و اعتبار صالحیت يادگیری از طريق فناوری اطالعات برونداد (ارائه دانش آموزان) حمايت فنی وظايف کتابخانه راهنمای مطالعهب) اجرا
 مدل تعلیمی  /آموزشی فرمهای از ارزيابی نتايج و ارزشیابیفناوری اطالعات و ارتباطاتساختار و نقشههامهارتهای معلمهماهنگی با نیازهای دانشآموزانتشكیالت و زير بنا (سازمان)دولتی
مجارستان
کمیته ملی اعتبارسنجی
ارزيابی کیفیت دورههای يادگیری از راه دور
ارزيابی دورهها ،ارزيابی برنامهها
چارچوب و شكل آموزش از راه دور ،دستیابی به اهداف آموزشی ،سازماندهی
فرايند آموزش از راه دور ،مطالب آموزشی و سازماندهی برنامه آموزش از راه دور

اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي از راه دور :مروري بر...
متولي
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دولتی

جدول ( )6ساختار نظام ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي از راه دور آفريقاي جنوبي
آفريقاي جنوبي
نهاد
متولي

اهداف

ساختار
نظام
ارزشيابي
در
آموزش
عالي از
اره دور

فرايند و
روش

شورای آفريقايی آموزش از راه دور و نهاد تضمین کیفیت و اعتبارسنجی
ترويج و توسعه چهارچوب تضمین کیفیت آفريقايی ازجمله معیارها و استانداردهابرای هدايت مؤسسات به سمت تضمین کیفیت آموزش باز و از راه دور
 بهبود مكانیسمهای کیفیت مؤسسهای و فرآيندهای نظارت ،ممیزی و مشاورهبرنامهها
ايجاد روابط همكاری با نهادهای ملی و بین المللی مربوطارزيابی درونی و بیرونی:
ارسال داده ها و اطالعات دانشگاه به متخصصان دانشگاههای ديگر برای ارزيابی دعوت دانشگاه از ي نهاد ناظر دولتی و نماينده شورای آموزش عالی /کمیتهکیفیت آموزش عالی به عنوان ناظر
 به اشتراك گیاشتن گزارش شورای آموزش عالی  /کمیته کیفیت آموزش عالیبا دانشگاه
-اعتبارسنجی دانشگاه توسط کمیته

سطوح
ارزشيابي

اعتبارسنجی برنامهها ،ممیزی مؤسسهای

مؤلفههاي
ارزيابي

 .1چشمانداز ،ماموريت و برنامهريزی .2 ،فرهنگ سازمانی ،مديريت و رهبری.3 ،
فراگیران .4 ،توسعه کارکنان و منابع انسانی .5 ،طراحی برنامه و توسعه و بازبینی،
 .6مديريت برنامه .7 ،طراحی و توسعه دوره .8 ،حمايت از يادگیرنده و پیشرفت،
 .9سنجش و ارزشیابی يادگیرنده .10 ،زيرساختها و منابع آموزشی .11 ،مشاوره و
گسترش خدمات پژوهشی (دامنه ،شبكه-تعیین معیار) .12 ،همكاری و مشارکت

جدول شماره ( )7ساختار نظام ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی از راه دور در
دو کشور عربی
عربستان سعودي
ساختار نظام
ارزشيابي در
آموزش
عالي از راه
دور

نهاد متولي
فرايند و
روش
سطوح
ارزشيابي
مسئوليتها

کمیسیون ملی اعتبارسنجی و ارزشیابی دانشگاهی
خودارزيابی و ارزيابی بیرونی
برنامه
مؤسسه
-بررسی و ارزيابی دانشگاههای آزاد عرب برطبق معیارهای آموزش از راه دور
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مؤلفههاي
ارزيابي

متولي

کمیسیون میکور
تضمین کیفیت و اعتبارسنجی برنامههای آموزش از راه دورماموريت و اهداف- ،سازماندهی ،اداره کردن و مديريت - ،مديريتفرايندهای تضمین کیفیت - ،مديريت دانشجويان در خصوص خدمات
پشتیبانی - ،ياددهی و يادگیری- ،منابع يادگیری - ،تسهیالت و تجهیزات- ،
مديريت و برنامهريزی مالی - ،فرايندهای استخدام کارکنان و اعضای هیات-
علمی- ،پژوهش- ،روابط سازمانی با جامعه .عالوه بر  11استاندارد ذکرشده
 58معیار نیز برای آموزش از راه دور همانند آموزش کالسی وجود دارد.
دولتی

اردن
نهاد متولي
ساختار نظام
ارزشيابي در
آموزش
عالي از راه
دور

فرايند و
روش
سطوح
ارزشيابي
مؤلفههاي
ارزيابي

شورای انگلیسی است.

شورای آموزش عالی که ي1
کمیته تضمین کیفیتمجوزدهی برای فعالیت مؤسسه آموزش عالی
اعتبارسنجی مؤسسه و برنامه های آموزشی آنبرنامه
مؤسسه

 نبود معیار مشخص برای اعتبارسنجی آموزش از راه دور و انجام فراينداعتبارسنجی براساس معیارهای ارائهدهندگان آموزش مستقر در دانشگاهها

جدول ( )8ساختار نظام ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي از راه دور در آسيا-
اقيانوسيه
نهاد متولي
ساختار
نظام
ارزشيابي
در
آموزش
عالي از
راه دور

فرايند و
روش

معيار
ارزيابي

استراليا
 نظام کیفیت دانشگاههای استرالیايی
 انجمن استرالیايی يادگیری الكترونیكی ،آموزش از راه دور و باز
 خودارزيابی ممیری خط مشیها و قانونهای مؤسسه برای حمايت از فناوری تدريس /يادگیری برنامهريزی و بهبود کیفیت ،ادغام فناوری برای يادگیری و آموزش زيرساختهای فناوری اطالعات برای حمايت از يادگیری و آموزش نرمافزار آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه حرفههای کارکنهان بهرای اسهتفاده مهوثر از فنهاوری بهرای يهادگیری وآموزش
 پشتیبانی از کارکنان برای استفاده از فناوری برای يادگیری و آموزش آموزش دانشجويان برای استفاده موثر از فناوری برای يادگیری1. QAC
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متولي
نهاد متولي

ساختار
نظام
ارزشيابي
در
آموزش
عالي از
راه دور

فرايند و
روش
سطوح
ارزشيابي
مسئوليتها

مؤلفه هاي
ارزيابي

نهاد متولي
ساختار
نظام
ارزشيابي
در
آموزش
عالي از
راه دور

فرايند و
روش
سطوح
ارزشيابي
مسئوليتها
مؤلفههاي
ارزيابي
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استراليا
 پشتیبانی از دانشجويان برای استفاده از فناوری برای يادگیریدولتی
هند
شورای آموزش از راه دور .اين شورا هر پنج سال يكبار مؤسسات آموزش ازراه دور را اعتبارسنجی مینمايد.
شورای آموزش از راه دور ،فرايندی شش مرحلهای ،شامل خودارزيابی و
بازبینی را اجرا میکند .شش مرحله عبارتند از :الف-ارسال درخواست و نامه
کتبی ،ب-آمادگی برای ارزيابی ،ج -تهیه و ارسال کارپوشه خود-ارزيابی ،د-
بازديد تیم همگنان ،ه -نتايج ارزيابی ،ز-نمره گیاری.
برنامه
مؤسسه
ايجاد پايگاه اطالعات همه مؤسسات آموزش از راه دورتايید اعتبار برنامه و مؤسسه آموزش از راه دوراطمینان از کیفیت بهره مندی آموزش از راه دورزيرساختها و قابلیتهای منابع انسانیبرنامههای دانشگاهی ومنابع آموزشخدمات پشتیبانی يادگیرندهپژوهش و مشاورهحكومت و رهبریفعالیتهای ابتكاریايران
مرکز تحقیقات ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان
سنجش آموزش کشور
مرکز نظارت و ارزيابی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوریمرکز ارزيابی کیفیت دانشگاه تهران و شهید مدنی آذربايجاندفاتر نظارت و ارزيابی دانشگاهی(مؤسسات آموزش عالی)اعتبارسنجی
مؤسسهگروه و برنامهنظارت ،ارزيابی و ممیزی
رسالتها و اهداف
ساختار سازمانی و مديريت
هیات علمی
دانشجويان
فرآيند تدريس و يادگیری
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استراليا
دورههای آموزشی و برنامه درسی
دانش آموختگان
امكانات و تجهیزات آموزشی و پژوهش
پژوهش

با توجه به تجربیات کشورهای مورد بررسی (امريكا ،کانادا ،استرالیا ،هند ،عربستان
سعودی ،اردن ،افريقای جنوبی ،مجارستان ،سوئد و انگلسهتان) همهان طورکهه جهدول
شمارة ( )8و شمارة ( )9نشان میدهد میتوان چنین نتیجه گرفت که تضهمین کیفیهت
در آموزش از راه دور در کشهورهای مهورد مطالعهه بیشهتر بهه صهورت اعتبارسهنجی
(100درصد) در سطو برنامه ( 73درصد) و مؤسسهای ( 64درصهد) مهیباشهد .البتهه
ممیزی ( 36درصد) نیز به منظهور ارزشهیابی و تضهمینکیفیهت ايهن نهوع آمهوزش در
تعدادی از کشورها از جمله آفريقای جنوبی و اردن انجام میشود .نهادهای ارزشهیابی
و تضمین کیفیت آموزش از راه دور در کشورهايی نظیر امريكا و انگلستان به صهورت
خصوصی ( 18درصهد) اداره مهیشهوند و در کانهادا ،سهوئد ،مجارسهتان و انگلسهتان
مالكیت اين نهادها دولتی ( 82درصد) مهیباشهد .همچنهین معیارههای مهورد اسهتفاده
توسط نهادهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت کشورهای میکور عبارتنهد از -1 :چشهم
انداز ،ماموريت و اهداف -2 ،سازماندهی ،مديريت و برنامهريهزی مهالی -3 ،فرهنهگ
سازمانی -4 ،يهاددهی و يهادگیری -5 ،پهژوهش -6 ،روابهط سهازمانی بها جامعهه-7 ،
فراگیران-8 ،توسعه کارکنهان و منهابع ان سهاختهها ،تسههیالت و تجهیهزات و منهابع
آموزشی -12 ،نرمافزار آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات .بهطور کلی معیارهها در
سه بخش به شر زير دستهبندی شدهاند:
 نتايج و خروجیها (مهارتها و دانش به دست آمده ،مهارتههای يهادگیری بههدست آمده ،اعتبارات و اعتبارنامه اعطا شده ،بازگشت سرمايهگیاری)
 فراينههدها و عملكردههها (مههديريت دانشههجويان ،توزيههع و مههديريت يههادگیریفناوریهای مناسب مورد استفاده ،ارتباطات )
 ورودیها و منابع (نتايج يادگیری در نظر گرفته شهده ،محتهوای برنامهه درسهی،مواد تدريس /يادگیری ،اطالعات محصهول/خدمت ،فنهاوریههای يهادگیری مناسهب،
طراحی فنی صدا ،کارکنان ،منابع يادگیری ،بسهته کامهل آموزشهی ،بسهته دوره جهامع،
بررسی و ارزيابی معمول ،طر برنامه و بودجه ،پیيرش سهانی -9 ،طراحهی برنامهه و
توسعه و بازبینی -10 ،طراحی و توسعه دوره -11 ،زير
تبلیلات و اطالعات.
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جدول ( )9خالصه نتايج ساختار ،فرايند و معيارهاي ارزشيابي و تضمين كيفيت در
آموزش از راه دور دركشورهاي مورد بررسي
فرايند
ممیزیمجوزدهیبرای فعالیت
مؤسسه آموزش
عالی
اعتبارسنجی(ارزيابی درونی،
ارزيابی بیرونی)

سطوح ارزشيابي
برنامه
مؤسسه

*

*

متولي

معيار

تامين
بودجه

چشم انداز ،مأموريت و اهداف- ،سازماندهیو مديريت - ،فرهنگ سازمانی- ،ياددهی و
يادگیری - ،مديريت و برنامه ريزی مالی- ،
پژوهش- ،روابط سازمانی با جامعه- ،فراگیران،
 دولتی  -ايالتیتوسعه کارکنان و منابع انسانی- ،طراحیبرنامه و توسعه و بازبینی - ،طراحی و توسعه خصوصی
دوره- ،زيرساختها ،تسهیالت و تجهیزات و
منابع آموزشی - ،نرمافزار آموزشی فناوری
اطالعات و ارتباطات.

جدول ( )10درصد فراواني نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در آموزش از راه دور
دركشورهاي مورد بررسي
مؤلفه

رديف
1

فرايند

2

سطو

3

متولی

ممیزی
اعتبارسنجی
برنامه
مؤسسه
خصوصی
دولتی

فراواني
4
11
8
7
2
9

فراواني درصدي
 36درصد
100درصد
 73درصد
 64درصد
18درصد
 82درصد
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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در سالهای اخیر ،تقاضاهای زيادی از سوی دولت و عموم مردم برای پاسخگو بودن نظام
آموزش عالی ارائه شده و همین امر باعث گرديده است که پاسخگويی نظام آموزش عالی
به افراد ذیربط ،ذینفع و عالقهمند در قبال تحقق سیاستهای توسعه پايدار و منابع مالی
و کالبدی اختصاصی از اولويت خاصی برخوردار گردد .از سوی ديگر فشار برای هزينه -
اثربخشی بیشتر ،کاهش اعتماد و اطمینان به مديريت سنتی کیفیت و تمرکز بر بهبود،
توجه فزاينده بر کارکرد پاسخگويی و شفافیت ،نظام آموزش عالی را به بازانديشی و
تجديدنظر در سازوکارهای موجود برای بهبود و ارتقا کیفیت وادار نموده است .اکنون
مشخص شده است که کیفیت بايد اولويت نخست رهبری نظام آموزش عالی با ديدگاه
مشارکتی و چشماندازی غیرمتمرکز ،ملی ،منطقهای و بینالمللی باشد.
در اين باره آموزش از راه دور ،به عنوان بخش جديد نظامهای آموزشهی معمهول،
بايد از کیفیت مطلوب و مورد انتظار برخوردار باشهد تها بتوانهد پاسهخگوی نیازههای
فراگیران و جامعه باشد .از همین رو ارزشیابی و تضمین کیفیت اين نوع آموزش امری
ضروری و اجتنابناپیير است .به بیان ديگر اگر آموزش از راه دور بهه دنبهال رسهیدن
به جايگاهی قابل قبول در نظام آموزش عالی باشد و در زمینههای مربوط به يهادگیری
و تدريس ،موفقیت چشمگیری به دست آورد ،ناگزير است که به جنبهه کیفیهت خهود
نیز توجه کند ،زيرا همان گونه که بیان شد مخاطبهان و ذینفعهان مؤسسهات آمهوزش
عالی انتظار زيادی در خصوص کیفیت مطلوب خدمات اين گونه مؤسسات دارنهد تها
جايی که کیفیت نظامهای آموزش عالی از راه دور به يكی از موضوعات مهم و اصهلی
تبديل شده است (م و م  .)2002 ،بنابراين نظام آموزش عالی از راه دور نیز بهرای
پاسخگويی ،بايد از الزام درونی و بیرونی برای مديريت کیفیت و اسهتقرار سهازوکاری
برای بهبود و ارتقا آن ،برخوردار گردد .از اين رو انتظار میرود سطو سیاستگیاری
و تصمیمگیری برای اين نظام نیز درکنار بیانیهها و گفتمانهها ،اقهدام عملهی در زمینهه
کیفیت و ارتقا و تعالی آن را در سرلوحه برنامههای خود قهرار دههد و اکنهون کهه بهر
اساس دانش و تجربههای ملی و بینالمللی پشتوانههای الزم برای اقدام عملی در ايهن
زمینه مهیا شده است .با برنامهريزی علمی ،زمینههههای تهدوين چهارچوب ،اسهتقرار و
اجرای اين سازوکار را فراهم نمايند.
تجربۀ بینالمللی در زمینۀ موفقیت نظامهای ارزشهیابی و تضهمین کیفیهت ،بیهانگر
وجود ساختارهای منسجم و هدفمند در سطو مختلف نظامهای آموزش عالی اسهت.
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به عبارت بهتر میتوان عنوان کرد که همۀ نظامهای آموزش عالی موفق و پیشرفته ،چه
در آموزش عالی سنتی و چه از راه دور ،کلید موفقیت خود را در توجهه بهه کیفیهت و
طراحی ساختار مناسب برای ارزشیابی آن ديده و بر آن اساس اقدام کردهاند .همین امر
باعث شده است که اکثريت نظامهای آموزش عالی نیز در جهت تحقق اين مهم ،راه و
روش اين نظامهای پیشرو را با توجه به زمینه و ويژگیهای نظام آموزش عهالی خهود
مورد توجه قرار دهند.
انتظار میرود در نظام آموزش عالی ايران نیز  ،برای دستیابی به اهداف زمینۀ استقرار
نظام ارزشیابی جامع برای تضمین کیفیت فراهم و بر اساس مؤلفههای حاصل از دانش و
تجربههای ملی و بینالمللی ،چهارچوب نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت تدوين گردد .در
پايان ،پیشنهادهای برآمده از اين مقاله برای تسهیل در دستيابی به اهداف میکور زير ارائه
میگردد:
الف-منابع انساني
 )1طراحی و برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی کوتاهمدت و بلندمدت بهرای
تربیت منابع انسانی مورد نیاز؛
ب-ساختاري
 )1بازنگری در ساختار فعلی واحدهای متولی ارزيابی ارزشیابی و تضمین کیفیهت
در آموزش عالی از راه دور؛
 )2تدارك رديف اعتباری برای حمايت و پشتیبانی مالی اين فعالیهت بهه صهورت
مستمر در بودجه ساالنه؛
 )3تشكیل و فعال نمودن مراکز يها دفهاتر ارزشهیابی و تضهمین کیفیهت در همهۀ
دانشگاههای ارائهدهنده از راه دور؛
 )4توجه به جايگاه دفاتر يا مراکز ارزشیابی و تضمین کیفیت با مأموريهت ،اههداف
و وظههايف مشههخص در سههاختار تشههكیالتی واحههدهای دانشههگاهی و مؤسسههات
آموزشی آموزش عالی از راه دور ؛
ج -برنامهاي
 )1آسیبشناسی روند فعلی ارزشیابی و تضهمین کیفیهت در آمهوزش عهالی از راه
دور؛
 )2تدوين نظامنامه ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی از راه دور؛
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 )3برقراری ارتباط با نهادهای ارزشیابی و تضمین کیفیت در آمهوزش عهالی از راه
دور در کشورهای پیشرو؛
 )4تهیه و تدوين معیارها و اسهتانداردهای ارزشهیابی و تضهمین کیفیهت مهرتبط و
متناسب با ماهیت آموزش عالی از راه دور؛
 )5طراحی ،تدوين و تصويب رويههها ،قهوانین ،آئهیننامهههها و تمهیهدات قهانونی
ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی از راه دور؛
 )6فرهنهگسههازی و ترغیههب مؤسسههات آمههوزش عههالی از راه دور بههه ارزشههیابی،
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت دورههای آموزشی خود؛
 )7تهیه و تهدوين معیارههايی متناسهب بها آمهوزش از راه دور بهرای ارزشهیابی و
تضمین کیفیت؛
 )8تدوين سیاستها و قوانین حمايتی ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
از راه دور،
 )9تدوين برنامه ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی از راه دور،
 )10اجرايی نمودن برنامههای تدوين شده برای ارزيابی و تضمین کیفیت مراکهز و
مؤسسات آموزش عالی از راه دور؛
 )11طراحی سازو کار اعتبارسنجی نهادهای متولی ارزشیابی کیفیهت در واحهدهای
دانشگاه پیام نور.
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