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چکيده :هدف اصلي تحقیق ،بررسي رويكرد
اقتصادي آموزش عالي از دور است .آموزش عالي از
دور براي اين كه در دنیاي امروزي داراي مزيت
رقابتي باشد ،بايد داراي رويكرد اقتصادي باشد؛ لذا
براي انجام تحقیق از منابع كتابخانهاي و از روش
مروري  -تحلیلي استفاده شده است .در آموزش
عالي از دور ،به علت مواجهه با ويِژگيهاي رفتاري،
عاطفي و اخالقي يادگیرندگان و همچنین به خاطر
برآورد غیر مالي مؤلفههاي آموزشي ،از روش تحلیل
هزينه-اثربخشي به عنوان رويكرد اقتصادي استفاده
ميشود .روش تحلیل هزينه-اثربخشي ،اشاره به
كسب باالترين خروجي با كمترين هزينه در نظام
آموزشي دارد؛ بنابراين ،در اين تحقیق براي مطالعة
رويكرد اقتصادي آموزش عالي از دور ،دو روش
هزينه-اثربخشي واگنر و جووت واكاوي شد كه
نتیجه نهايي اين واكاوي نشان داد در آموزش عالي از
دور ،به دلیل استفاده از چندرسانهايها ،پذيرش زياد
دانشجو ،دسترسي سريع و به موقع به اطالعات و
استفاده از مدل اسكورم براي طراحي و تولید محتوا،
به كاهش هزينة آموزشي و جبران كمبود نیروي
انساني متخصص(اعضاي علمي) در فرايند ياددهي-
يادگیري منجر ميشود.
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Abstract: The purpose of this
research is to study the economics
approach of distance higher education
based on cost-effectiveness analysis.
Today, distance higher education
needs to be cost-effective in order to
remain competitive. Generally, the
cost-effectiveness analysis is used in
the context of higher education to
account for the behavioral and
emotional characteristics of the
learners and provide a non-financial
estimation of education components.
Cost-effectiveness refers to achieving
the highest output at the lowest cost.
Thus, in this study the costeffectiveness analysis of Wagner and
Jewett was used to examine the
economics
of
distance
higher
education. The results showed that
due to the use of multimedia, lack of
space and time limitations, admission
of a large number of students, easy
and fast access to information, and
use of SCORM model in producing
content and instruction, distance
higher education reduces education
costs, while compensating for the lack
of human resources in the teachinglearning process.
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مقدمه
استقرار هر نظام آموزشي بهطور عام و آموزش عالي از دور اثربخش بهطور خاص،
مستلزم تعامل و همكاري مؤلفههاي متعددي است .آموزش عالي از دور اثربخش ،در
عصر فناوري اطالعات و ارتباطات ،نیازمند توجه به مالحظات مربوط به
زيرساختهاي فناورانه ،پداگوژيكي ،اجتماعي -فرهنگي ،مديريتي و اداري -پشتیباني
است؛ در اين میان ،عنصر كلیدي در استفاده و ارزشیابي از آموزش مبتني بر
فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي ،هزينه است (كندريک .)3 :2006 ،1كاوك
چي )2000( 2در كنار توجه به خط مشي صريح و واضح و فرهنگ سازماني مناسب،
مالحظات مربوط به هزينه را به عنوان مهمترين عامل كارايي و اثربخشي در آموزش
عالي باز و از دور بیان كرده است (كاوك چي)10 :2000 ،؛ لذا اين امر سبب شده
است كه اقتصادي بودن اين نوع آموزش براي متولیان اين نوع نظام آموزشي ،به عنوان
مسأله اي مهم نمايان گردد؛ به عبارت ديگر ،اين سؤالها مطرح ميشود كه :آيا استفاده
از نظام آموزش عالي از دور ،داراي فايده اقتصادي است؟ آيا استفاده از رويكردهاي
موجود و كالسیک به نیروي انساني و استفاده از روش هزينه – فايده ،كه صرفاً مبتني
بر برآوردهاي پولي و مالي است ،جوابگوي توجیه و تبیین هزينهها در نظام آموزش از
دور هستند؟ در اين ديدگاه ،محققاني كه از نگاه اقتصاد به اين موضوع ميپردازند،
بیشتر بحث هزينهها را مطرح ميكنند ،و برعكس ،كساني كه از نگاه آموزشي به اين
موضوع ميپردازند ،بیشتر روي هزينه  -اثربخشي آن كار ميكنند .روش هزينه-
اثربخشي ،اشاره به منافع مورد انتظار در ارتباط با هزينههاي خرج شده دارد تا بتواند
احتمال موفقیت موضوع مورد نظر را پیش بیني كند؛ يعني بتواند باالترين خروجي را
با كمترين هزينه ايجاد نمايد (سلطاني)1386 ،؛ به عبارت ديگر ،روش تحلیل هزينه-
اثربخشي ،راهبرد مداخلهگرانهاي است كه میزان خروجي را با هزينههاي ضروري
ورودي براي تولید و ايجاد اين خروجيها ،مقايسه ميكند .بر اساس ديدگاه دوم ،اين
سؤال مطرح ميشود كه :آيا نظام آموزش عالي از دور ،كه داراي هزينههاي ثابت اولیه
در مقابل آموزش سنتي است كه داراي هزينههاي متغیر بااليي است ،قابلیت توجیه
3
اقتصادي دارد؟ مراجعه به اسناد و مدارك مربوط به روش تحلیل هزينه– اثربخشي
نشان ميدهد كه نه تنها اطالع ات بسیار كمي در اين زمینه وجود دارد ،بلكه اطالعات
1. Kendrick
2. Kwok-Chi
3. Cost-Effectiveness
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مشاهده شده ،گاه متناقض هم هستند؛ به عنوان نمونه ،تحقیقي كه در استرالیا از سوي
اينگلیس 1انجام شده است ،نشان ميدهد كه آموزش الكترونیكي در مقايسه با ديگر
اشكال آموزش از دور سنتي ،به لحاظ هزينه  -اثربخشي ،از كارايي كمتري برخوردار
است؛ به عبارت ديگر ،هزينه آن بیشتر از كارايي آن بوده است (رامبل.)3 :2001 ،2
فراهاني ( )1380نیز اعتقادي به ارزانتر بودن آموزش از دور ندارد (فراهاني)1380،؛
اين در حالي است كه گروهي ديگر به شدت اعتقاد دارند كه شايد در مراحل اولیه،
آموزش از دور ،هزينه باالتري داشته باشد ،ولي در دراز مدت ،هزينه هر واحد اضافي
كاهش يافته و داراي صرفه اقتصادي است (رامبل .)3 :2001 ،هالمبرگ 3نیز معتقد
است كه در نظامهاي از دور در مقیاس بزرگ ،هزينه يادگیرندگان كم ميشود؛ به
عبارت ديگر ،در مقیاس كوچکتر ،آموزش از دور هزينه  -اثربخشتر است؛ اما با اين
حال ،بسیار مشكل است كه آموزش از دور را هزينه  -اثربخشتر تلقي كرد
(هالمبرگ .)205 :2005،در روش هزينه  -اثربخشي ،بايد هزينههاي توسعه و تولید
محتواي آموزشي و هزينههاي حمايتي و تعداد يادگیرندگان را جزو هزينههاي ي
دانست كه اين هزينهها نیز به نوع رسانههاي كاربردي بستگي دارند؛ لذا از منظر اصل
عقالنیت در اقتصاد آموزش از دور ،دو سؤال اساسي مطرح ميشود -1 :آيا گسترش
فناوريهاي جديد ،راه حل خوبي براي خرج كردن منابع است؟  -2چگونه ميتوان
موثرترين (اثربخشترين) آموزش و پرورش را ايجاد كرد؟ (رامبل)9 :2001،؛ با اين
وجود ،به رغم سابقة چهل سالة اقتصاد آموزش در ادبیات اقتصادي ،اين بخش از
معرفت بشري در نظام آموزش عمومي و آموزش عالي ايران بهطور عام و آموزش
عالي از دور و الكترونیكي بهطور خاص ،جايگاهي نداشته و پژوهشهاي اندكي هم
كه در اين زمینه انجام شده به كارايي خارجي پرداخته و در آنها توجهي به كارايي
داخلي و كیفیت داخلي نشده است؛ به عنوان مثال ،گراويل رامبل ،مؤلفههاي تأثیرگذار
در اقتصاد آموزش از دور را ،هزينههاي توسعه ،هزينههاي ثابت ،هزينههاي فیزيكي و
هزينههاي اجرايي ميداند و ولز 4نیز آن را در نوع اجرا ،ويژگي پرداختكنندگان
هزينه و زيرساختهاي فناورانه ميداند .البته بايد گفت كه اين مؤلفههاي تأثیرگذار ،از
يک جامعه به جامعه ديگر فرق ميكند و الزم است كه پژوهشگران اين حوزه
آموزشي ،مؤلفههاي تأثیرگذار بر آموزش عالي باز و از دور اثربخش را شناسايي كرده
1. Englis
2. Rumble
3. Holmberg
4. Wells
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يا مؤلفههاي تأ ثیرگذار بر هزينه آموزش از دور كشورهاي ديگر را در جهت داشتن
آموزش اثربخشتر ،بوميسازي كرده و آن را انتقال دهند (ژيانمینگ .)73 :2006 ،1از
سوي ديگر ،با شروع هزارة جديد ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،مأموريتهاي
جديدي براي خود ،تعريف كردهاند و يا اين كه روشهاي قديمي مبتني بر اقتصاد را
تغییرداده و به اقتصاد جهاني و دانشمحور گرايش پیدا كردهاند (كندريک)55 :2006،؛
با اين بیان ،لزوم توجه به مالحظات اقتصادي در آموزش از دور و مطالعة هزينه و
هزينهيابي ،هم در كشورهاي ديگر و هم در ايران ،به تبع جهاني شدن يا اقتصاد نوين
جهاني الزم به نظر مي رسد و توجه به آن از اهمیت بااليي برخوردار است و از سوي
ديگر ،به رغم اهمیت كیفیت (اثربخشي) خدمات ارائه شده از سوي مؤسسات آموزش
عالي از دور ،نه تنها میزان توجه به اين مهم كافي نبوده ،بلكه تالش براي رفع اين
نگراني هم وجود نداشته و روز به روز از كیفیت و اثربخشي خدمات ارائه شده،
كاسته شده است و اين موضوع در برنامههاي اجرايي و درسي آموزش عالي از دور
ايران ،به رغم سابقه چندين ساله اقتصاد آموزش در نظام آموزشي ايران بهطور عام و
آموزش عالي از دور بهطور خاص ،جايگاهي نداشته و تحقیقات اندكي هم كه در اين
زمینه انجام شده ،بیشتر به كارايي خارجي پرداخته و توجهي به كارايي و اثربخشي
داخلي نداشته است .همچنین در نظام آموزشي ،به دلیل پیچیدگي فرايند ياددهي -
يادگیري و تربیت انسانها ،بايد از رويكرد اقتصادي استفاده كرد كه بیشتر مبتني بر
برآوردهاي غیرمالي و پولي باشد؛ از اينرو ،در اين تحقیق ،به واكاوي و تحلیل
رويكرد جديد اقتصادي هزينه  -اثربخشي واگنر )1984( 2و جووت )2000( 3در
حوزة مطالعات تطبیقي هزينههاي آموزش عال ي از دور و سنتي پرداخته شده است؛
بنابراين ،براي انجام اين تحقیق ،از منابع و اسناد هدفمند در دسترس و كتابخانهاي و
به شیوه مروري  -تحلیلي استفاده شده است؛ با اين بیان ،اين تحقیق در پي
پاسخگويي به سؤاالت زير است:
آيا ميتوان براي نظام آموزش عالي از دور معیار اقتصادي تعبیه كرد؟
آيا در نظام اقتصاد آموزش عالي از دور بايد از هزينه  -فايده سخن گفت يا از
هزينه -اثربخشي؟
چه مؤلفههايي در برآورد هزينههاي آموزش عالي از دور دخیل هستند و با كدام
فرمول آماري ميتوان اثربخشي آن را محاسبه كرد؟
1. Xianming
2. Wagner
3. Jewett
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اقتصاد آموزش

اقتصاد آموزش 1اشاره به مطالعة رفتار تخصیص منابع در آموزش و فعالیتهاي
آموزشي دارد كه نتیجه اش معرفت به قوانین و كیفیات تخصیص منابع در فعالیتهاي
آموزشي (رفتار عامالن و تخصیصدهندگان منابع) است؛ به عبارت ديگر ،محور
تمركز اقتصاد آموزش ،به عنوان يک رشته كاربردي در علم اقتصاد ،تصمیمگیريهاي
آموزشي در سطح خرد و كالن است (نادري .)11 :1383 ،در اقتصاد آموزشي،
هزينهها ،2شامل پرداختهايي است كه براي آموزش انجام ميشود؛ به عالوه
هزينههاي ديگري كه بر افراد و جامعه تحمیل ميشود كه لزوماً بابت آن پولي
پرداخت نميشود (نادري ،)69 :1383 ،از اين رو يكي از مؤلفههاي اساسي در اقتصاد
آموزش ،بحث هزينهيابي 3است كه به فرايند برآورد هزينههاي آموزشي ،معین كردن
مسیرهاي مختلف براي اقدام ،ايجاد چارچوبي براي برآورد هر يک از بديلها و
اندازهگیري هزينههاي آتي مرتبط با هريک از تصمیمات بديل اشاره مي كند (جوادي،
 .)1391در كنار مؤلفه هزينهيابي ،مؤلفه ديگري با نام هزينه  -اثربخشي قرار دارد كه
اشاره به مقايسة راههاي مختلف براي رسیدن به يک هدف مشترك دارد و نمايانگر
بیشترين كارايي در مقابل حداقل هزينهها است (كاوك چي)301 :2000،؛ بنابراين ،اگر
آموزش عالي از دور ،به عنوان يک رويكرد جديد آموزشي ،بخواهد دربارة طول دوره
تحصیل ،نتايج حاصل از پايان دوره مثل گواهینامهها ،ماهیت دورههاي آموزشي و
تعداد تكالیفي كه بايد طي هر دوره تحويل داده شود و مبالغي كه بايد پرداخته شود،
مزيت رقابتي كسب كند ،نیازمند رويكرد اقتصادي جديد است (جارويس:1995،4
)161؛ به عنوان مثال ،نظام آموزش عالي از دور ميتواند با توجه به امكانات و
ابزارهاي فني كه در اختیار دارد ،بهترين خريد را داشته باشد .چنین فرايندي باعث
ميشود مؤسسات آموزشي كه خدمات بيكیفیت ارائه ميدهند ،از گردونة رقابت
خارج شوند .اين امر سبب شده است كه تعداد ضريب مؤسسات عالي آموزش از
دور ،از سال  1995تا  1998از  33درصد به  44درصد افزايش پیدا كنند .بر اساس
همین گزارش ،در همین زمان تعداد گواهینامههاي صادر شده تقريباً دو برابر بوده
است؛ يعني از  25730نفر به  52270نفر رسیده است .همچنین ثبت نام كنندگان نظام
آموزش عالي از دور از  75364نفر به  600000نفر رسیده است؛ بهعالوه استفاده از
1. Economics Of Education
2. Costs
3. Costing
4. Jarvis
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اينترنت ،در سال  1997تا  1998به میزان  60درصد افزايش يافته است (بت:2006 ،1
 .)13نشريه وال استريت نیز گزارش كرده است تا سال 1990بیش از شش میلیارد دالر
سرمايهگذاري مخاطرهآمیز به سمت آموزشهاي نوين روانه شده است (ماشا:2008 ،2
 .)2در سال  2002تعداد دانشجوياني كه از طريق شبكة جهاني وب در دانشگاه
آتاباسكا به كامپیوتر و اينترنت دسترسي داشتند  95درصد بوده است (كرسول و
كالرك .)2 :2007 ،3همچنین در سال  2003بیش از  500000دانشجو مدركشان را از
طريق برنامههاي برخط به دست آوردهاند .بخش سنجش اطالعات اينترنت نیز در يک
تخمین خوشبینانه اظهار داشت كه بیش از  2/2میلیون نفر تا سال  2004از طريق
آموزش عالي از دور و الكترونیكي تحصیل كردهاند (ماشا )4 :2008 ،كه اين امر بیانگر
آن است كه میزان هزينهاي كه براي اين نوع نظام آموزشي صرف ميشود ،اثربخشي
آن را نشان ميدهد؛ از طرف ديگر ،هر ساله تعداد زيادي از مؤسسات آموزش عالي،
از جمله مؤسسة آموزش الكترونیكي دانشگاه نیويورك 4با سه سال قدمت ،به سبب
مسائل و شرايط اقتصادي تعطیل شدهاند .چنین شرايطي براي آموزش الكترونیكي
دانشگاه مريلند و دورههاي مجازي دانشگاه تمپل 5نیز اتفاق افتاده است (كرسول و
كالرك .)239 :2007 ،به راستي علت اين تقاضاي عظیم مؤسسات آموزش عالي از
دور ،از يک سو و تعطیلي متوالي نظام آموزش عالي از دور از سوي ديگر ،نشاندهندة
چیست؟ اين چالشها باعث شده است كه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي،
رسالتهاي نويني را براي خود در دستيابي به مزيت رقابتي در راستاي مقاصد
استراتژيک تعريف كنند و از نوآوريها ،فلسفهها و فنوني كه در بخشهاي تجاري
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،بهره ببرند (كزار)3 :2000،6؛ چرا كه آموزش عالي از دور،
به تبعیت از ساختار اجتماعي ،بهطور فزايندهاي به سوي جهاني شدن پیش ميرود و
لذا نظام آموزش عالي مرسوم (سنتي) با ويژگيهاي يک بازار توسعه يافته و
هزينههاي عمومي ،جوابگوي افزايش شمار دانشجويان نیست (ژيانمینگ-70:2006 ،
 .)78به همین دلیل ،استفاده از رويكردهاي جديد اقتصادي ،از جمله روش تحلیل
هزينه  -اثربخشي ،ضروري به نظر مي رسد.

1. Beth
2. Masha
3. Creswell & Clark
4. New York University
5. Temple
6. Kazar
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روش تحليل هزينه  -اثربخشي
اقتصاددانان آموزشي ،همچون ساير رشته هاي علمي ،در مطالعات و تحقیقات خود،
ملزم به استفاده از رويكرد هاي خاص خود هستند .از مهمترين رويكردهاي حوزه
اقتصاد آموزش مي توان به دو روش تحلیل كالسیک هزينه  -فايده و روش جديد
تحلیل هزينه  -اثربخشي اشاره كرد؛ اما در نظام آموزشي ،به دلیل پیچیدگي
ويژگيهاي شخصیتي ،رواني و سبک هاي تفكر يادگیرندگان از يک سو ،و از سوي
ديگر ،به خاطر ظهور فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطي در فرايند ياددهي -
يادگیري ،روش تحلیل هزينه  -فايده مناسب نیست؛ از اينرو ،بسیاري از اقتصاددانان
حوزة آموزشي ،به دنبال رويكرد جايگزين (هزينه  -فايده) به نام هزينه  -اثربخشي،
كه اشاره به كسب باالترين خروجي با كمترين هزينه دارد ،هستند؛ بنابراين ،از آنجايي
كه در نظامهاي آموزشي ،رفتار انسان و مسأله ياددهي  -يادگیري متفاوتتر و
حساستر از ديگر فعالیتهاي اقتصادي است ،لذا نميتوان با استفاده از روشهاي
كالسیک اقتصادي (هزينه  -فايده) به بررسي و تبیین مؤلفههاي آموزشي پرداخت؛
بلكه بايد از روش تحلیل هزينه  -اثربخشي به عنوان رويكردي جديد در اقتصاد
آموزش عالي از دور استفاده كرد (جوادي)1391 ،؛ چرا كه اين رويكرد ،مبتني بر
برآورد غیرپولي بوده و ساختار هزينهيابي را در ارتباط با شیوههاي مختلف نیل به
اهداف آموزشي مورد كاوش قرار ميدهد (نادري)25 :1383 ،؛ با اين وجود ،روش
تحلیل هزينه  -اثربخشي در نظ ام آموزش عالي از دور ،تابعي از چند متغیره بوده و
تركیب بهینه عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش از دور ،نیازمند ابزاري دقیق و علمي به
منظور رقابتپذيري و ريسک پايین است .با تمام اين چالشها ،پژوهشگران حوزة
مطالعات تطبیقي اقتصاد آموزش عالي باز و برخط (در مقايسه با آموزش عالي سنتي)،
از روش تحلیل هزينه  -اثربخشي استفاده كردهاند (واگنر1984 ،؛ جووت2000 ،؛
رامبل ،ويلیامز و پاندا .)2008 ،1از جمله كساني كه براي اولین بار در تحقیقات خود
در حوزة آموزش عالي از دور و سنتي ،از روش تحلیل هزينه  -اثربخشي استفاده كرد،
واگنر بود؛ از اينرو ،واگنر براي اولین بار به منظور محاسبه هزينههاي كل و
هزينههاي ثابت دانشگاه باز انگلستان و مقايسة آن با هزينههاي دانشگاه سنتي ،از اين
روش استفاده كرد؛ به عنوان نمونه ،برخي از محاسبات واگنر در زير آورده شده است:
( )1هزينة ثابت دانشگاه باز = هزينة كل  -هزينة جاري × تعداد دانشجو
FOU = TCOU - Vou × N
1. Bramble, William & Panda
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( )2هزينة كل دانشگاه باز = هزينة ثابت  +هزينة متغیر× تعداد دانشجو

TCOU = FOU + Vou × N

در ضمن میانگین هزينهها نیز از ضرب هزينههاي كل بر تعداد دانشجو ،تقسیم بر
همان تعداد دانشجو به دست ميآيد:
( )3میانگین هزينهها در دانشگاه باز = هزينة كل دانشگاه باز ضرب در تعداد
دانشجو ،تقسیم بر تعداد دانشجو
) TCou ( N
)  AC ou ( N
N

= )ACOU (N

اما براي اين كه سرانجام آموزش باز و از دور ،از نظر هزينه  -اثربخشي ،كارا
باشد ،بايد هزينة هر دانشآموختة نظام آموزش از دور ،از دانشآموختة نظام آموزش
سنتي پايینتر باشد كه اين امر بر اساس تحقیقات رامبل ( )2008تأيید ميشود:
( )4هزينة هر دانشآموخته در دانشگاه باز = كل هزينه  تعداد دانشجو×  100درصد
ACOU

) TCou ( N
)  AC ou ( N
N   

=

همچنین بر اساس نتايج تحقیقات واگنر در سال  ،1984میانگین هزينههاي جاري
دانشگاه باز ( 453دالر) كمتر از میانگین هزينههاي جاري دانشگاه سنتي ( 567دالر) و
كل هزينههاي جاري دانشگاه باز ( 9177000دالر) نیز كمتر از كل هزينههاي جاري
دانشگاه سنتي( 284748000دالر) محاسبه شده است؛ به عبارت ديگر ،هزينههاي كل
و میانگین هزينههاي جاري در دانشگاه باز كمتر از دانشگاه سنتي بود .عالوه بر واگنر،
جووت نیز براي برآورد هزينههاي آموزش عالي از دور و الكترونیكي ،از روش تحلیل
هزينه -اثربخشي استفاده كرد (جووت .)2000،جووت در تحلیل خود ،ابتدا بین
هزينههاي ثابت و متغیر و هزينههاي سرمايهاي 1و جاري 2تمايز قائل شد (جدول )1
و سپس با استفاده از مفهوم تولید كار 3به محاسبه كل هزينههاي آموزشي اين نوع نظام
آموزشي پرداخت.

1. Capital
2. Current
3. Labor productivity
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جدول ( )1تمايزات دوگانه بين هزينههای سرمايهای و جاری
جاری
جاري و ثابت
مانند حقوق مديران
جاري و متغیر مانند تولید و ارسال محتواي دروس

سرمايهای
سرمايهاي و ثابت
مانند خريد و فروشهاي الزم
سرمايهاي و متغیر مانند بستههاي آموزش علوم

هزينه
ثابت
متغیر

 تمايز بین هزينههاي سرمايهاي و عملیاتي -هزينههاي عملیاتي شامل هزينههاي جاري وعملیاتي غیر جاري

جووت براي محاسبه كل هزينههاي آموزشي نظام از دور ،با استفاده از روش
تحلیل هزينه -اثربخشي ،از مفاهیم تولید كار ،مقدار كار ،واحد كار و هزينههاي جاري
در قالب محاسبات زير استفاده كرده است:
( )5محاسبة كل هزينهها با استفاده از تولید كار = هزينه كار هر واحد × مقدار كار  +بقیه هزينهها
TC = W × L + Rest
در اينجا  Wهزينه كار هر واحد L ،مقدار كار ،و  Restبقیه هزينههاست و
میانگین هزينهها نیز از تقسیم هزينههاي كل بر مقدار خروجي  Qبه دست ميآيد:
( )6میانگین هزينهها = تقسیم هزينههاي كل بر مقدار خروجي Q
TC W  L Re st W  L Re st
W Re st



 AC 

Q
Q
Q
Q
Q
Q
L

AC 

مفهوم  Q/Lبهرهوري كار را نشان ميدهد .در صورت مساوي بودن ساير شرايط
باال ،با كاهش هزينههاي كار ( )Wو افزايش بهرهوري ( ،)Q/Lمقدار میانگین هزينهها
( )ACنیز پايین ميآيد؛ با اين بیان ،جووت معتقد است كه آموزش از دور و
الكترونیكي ،ميتواند بهرهوري كار را با كاهش بار كاري اعضاي هیأت علمي (تعداد
اعضاي هیأت علمي نسبت به دانشجو) در مقايسه با آموزش سنتي ،بدون ايجاد
تأ ثیرات منفي بر عملكرد يا پیشرفت تحصیلي دانشجويان ،افزايش دهد .به همین دلیل،
جووت معتقد است كه كالسهاي مبتني بر چندرسانهايها ،در مقايسه با كالسهاي
درس سنتي و حضوري ،به كاركنان و اعضاي هیأت علمي كمتري نیاز دارد؛ لذا نیاز
به تعداد اعضاي هیأت علمي در كالسهاي درس را ميتوان با پذيرش تعداد دانشجو
( ،)Nمیانگین بخشپذيري ( )Gو تعداد كالسها يا دورههاي آموزشي محاسبه كرد.
اين تعداد اعضاي هیأت علمي بايد با بار كاري تماموقت آنها برحسب تعداد كالسها
و دورههاي آموزش (  ) Kدر مقايسه با آموزش سنتي به شیوه ذيل محاسبه شود:
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( )7تعداد كرسيهاي هیأت علمي در كالس درس سنتي = تعداد دانشجو دورههاي
آموزشي × تعداد كالس × تعداد دانشجو
N
 1 
 FPC ( N )  
 N
K G
 K G 
به عنوان مثال :اگر  K=8 ، G=25و n=10000باشد

FPC 

( )8محاسبه تعداد كرسي هاي هیأت علمي در كالس درس سنتي

N
1
Fpc 

 N  Fpc ( N )  0 / 005  N  50
8  25 200

اما براي گذر از فضاي كالس درس سنتي به فضاي آموزش از دور ،عالوه بر
مؤلفه هاي كالس درس سنتي ،به سه مؤلفة محتواي آموزشي در حال توسعه (،)P1
طراحي آموزشي براي ارائة محتوا ( )P2و تعداد دانشجويان شركت كننده در كالسها
( )P3نیاز است؛ به عنوان مثال ،بر اساس تحلیل جووت  P3با پارامتر خروجي N
تغییر مي كند ،اما  P1+P2به هزينههاي ثابت و  P3به هزينههاي (نیمه) متغیر نسبت
داده مي شود؛ بنابراين ،جووت معتقد است كه براي محاسبه تعداد اعضاي هیأت
علمي مورد نیاز در نظام آموزش مبتني بر فاوا و آموزش از دور و الكترونیكي ،بايد به
صورت زير عمل كرد:
( )9تعداد اعضاي هیأت علمي مورد نیاز در نظام آموزش از دور
P1  P2 P3 N


K
K G
بنابر اين اگر  n=10000، K=8، G=25و تمام سه مؤلفة آموزشي به مقدار
Fpd 

مساوي در دسترس باشد:
تعداد كرسيهاي هیئت علمي در كالسهاي آموزش از دور ( )10عبارتند از:

1 1
1
3
3
FPd 
 3  N  FPd ( N )  0.08333  0.00166  N  85
8
8  25
با توجه به مثالهاي يكسان ،هم براي دانشگاه باز و هم براي دانشگاه سنتيG=25( ،
 ،)n=10000، K=8،و محاسبه معادالت  9و  ،10ميتوان تعداد كرسيهاي مورد نیاز

هیأت علمي را در مقايسه با كالس درس سنتي افزايش داد .اين بدان معناست كه با حذف
كار مضاعف در كالس درس سنتي بر اساس الگوي فاوا ،مقدار وقت اعضاي هیأت علمي
براي انجام امور آموزشي و پژوهشي آزاد و بیشتر ميشود؛ به عبارت ديگر ،با داشتن
دادههاي يكسان  n=10000، K=8، G=25براي دانشگاه باز  85عضو هیأت علمي و
براي دانشگاه سنتي  50عضو هیأت علمي ميتوان تأمین كرد.
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به عنوان مثال ،با توجه به دادههاي فرضي ،براي كالس درس سنتي ( )11ميتوان
 50عضو هیأت علمي براي انجام امور آموزشي و پژوهشي
1
dFpc
1
× NÞ
=
K ×G
dN
K ×G
= 1 / (8× 25) 1 / 200 = 0.005×10000 = 50
=)FPc(N

و ( )12براي كالس درس آموزش از دور ميتوان  85عضو هیأت علمي براي
انجام امور آموزشي و پژوهشي تأمین كرد:
P1  P2
P3
dFPD
p3

N 

K
K G
dN
K G

Fpd ( N ) 

(1/3)/ (8×25) = %.08333+%.00160×10000 =85

بنابراين ،با توجه به اين مطالب ،در كالسهاي حضوري و سنتي تعداد  50نفر عضو
هیأت علمي ميتوان جذب كرد ،در حالي كه در نظام آموزش عالي از دور و
الكترونیكي ،در صورت وجود سه مؤلفه محتواي آموزشي در حال توسعه ،طراحي
آموزشي براي ارائة محتوا و تعداد دانشجويان شركتكننده در كالس ،تعداد  85نفر
عضو هیأت علمي را ميتوان به كار گرفت؛ يعني در شرايط مساوي  35نفر عضو
هیأت علمي بیشتر ميتوان براي كالسهاي آموزش عالي از دور و الكترونیكي جذب
كرد ،و اين همان كاهش هزينهها در مقايسه با كالسهاي حضوري و سنتي است؛ به
عبارت ديگر ،با هزينة برابر براي كالس حضوري و سنتي  50عضو هیأت علمي و
براي كالسهاي آموزش از دور  85كرسي هیأت علمي ميتوان در دانشگاهها تشكیل
داد و اين امر ،موجب كاهش هزينههاي ثابت و متغیر در تشكیل كالسها ميشود .با
اين بیان ،هم بر اساس روش تحلیل هزينه  -اثربخشي واگنر و هم بر اساس روش
تحلیل هزينه  -اثربخشي جووت ،ميتوان براي آموزش عالي باز و از دور ،رويكرد
جديد اقتصادي تعبیه كرد؛ به عبارت ديگر ،روش تحلیل هزينه  -اثربخشي ،به عنوان
معیار سنجش جديد اقتصادي در حوزه آموزشي ،جايگزين روش تحلیل هزينه -
فايده در اقتصاد كالسیک شده است ،و اين به خاطر آن است كه در فرايند ياددهي -
يادگیري بین ياددهنده و يادگیرنده ،مسائل پیچیده انساني را نميتوان با رويكرد صرفاً
پولي و مالي سنجید؛ از اين رو ،بايد از روش هزينه  -اثربخشي استفاده كرد؛ عالوه بر
واگنر و جووت ،محققان ديگري نیز از روش تحلیل هزينه  -اثربخشي در مطالعات
تطبیقي خود استفاده كردهاند؛ از جمله گراويل رامبل ،در تحقیقي با عنوان هزينهها و
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هزينهيابي در يادگیري شبكهاي ،به هزينهيابي و مقايسه هزينههاي يادگیري الكترونیكي
و آموزش چهره به چهره پرداخته است .وي در اين تحقیق هزينههاي يادگیري سنتي
را با هزينههاي يادگیري الكترونیكي مقايسه كرده است .او در اين پژوهش ،هزينههاي
مواد يادگیري الكترونیكي ،هزينههاي مديريتي و هزينههاي اجراي دورههاي
الكترونیكي را تبیین نموده است .همچنین او در تحقیقي ديگر ،با عنوان هزينه –
اثربخشي در هند و نامبیا ،ضمن تبیین هزينههاي يادگیري باز و از دور ،به
تقسیمبنديهاي هزينههاي اين نظام آموزشي پرداخته و در پايان ،مؤلفههاي تأثیرگذار
بر هزينههاي آموزش از دور را مطرح كرده و سیاستهايي را براي برنامهريزان تدارك
ديده است (رامبل.)28 :2001 ،
كندريک ( )2006نیز در رسالة دوره دكتري خود ،تحت عنوان تحلیل هزينه-
اثربخشي آموزش و يادگیري مبتني بر وب ،توجه به هزينة توسعة مواد آموزشي ،هزينة
آموزش اعضاي هیأت علمي ،هزينههاي آموزش (تدريس) ،هزينة ارزشیابي و هزينة
كل هر دانشجو (مدل مبتني بر تكنولوژي در برابر مدلهاي ديگر) را در مقايسه
آموزش از دور با آموزش سنتي ،ضروري دانسته و سرانجام به اين نتیجه رسیده است
كه از نظر مدت زمان تحصیل و رشته تحصیلي (در علوم پايه ،علوم انساني و
اجتماعي) تفاوت معناداري وجود دارد (كندريک .)4 :2006،فراهاني نیز در تحقیقي،
كه با عنوان بررسي هزينهها و مقايسه كیفیت آموزش تربیت بدني در نظام آموزش از
راه دور و حضوري انجام داده است ،به نتايج خوبي دست يافته ،اما مدل مناسبي در
اين راستا ارائه نكرده است (فراهاني.)1380 ،

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلي تحقیق ،بررسي تحلیل هزينه  -اثربخشي در اقتصاد آموزش عالي از دور
است .يكي از مسائلي كه به وضوح در تأسیس دانشگاهها به چشم مي خورد ،موضوع
اقتصادي بودن آموزش است .معیار سنجش اقتصادي بودن يک مؤسسه آموزشي،
برآورد هزينههاي آن است .كندريک معتقد است كه عنصر كلیدي در استفاده و
ارزشیابي از آموزش مبتني بر فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي ،هزينه است.
(كندريک .)3 :2003،كواكچي نیز در كنار توجه به خط مشي صريح و واضح و
فرهنگ سازماني مناسب ،مالحظات مربوط به هزينه را به عنوان مهمترين عامل كارايي
و اثربخشي در آموزش عالي باز و از دور بیان كرده است (كواكچي)10 :2000،؛ لذا
اين امر سبب شده است كه اقتصادي بودن اين نوع آموزش براي متولیان اين نظام

نگاهي به روش تحليل هزينه  -اثربخشي در اقتصاد آموزش عالي از دور

89

آموزشي به عنوان مسألهاي مهم نمايان گردد؛ عالوه بر اين ،در سالهاي اخیر ،با توجه
به پیشرفتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،نوع نگاه به هزينههاي آموزشي از
حالت سنتي خارج شده و شیوههاي نوين هزينهيابي مبتني بر فعالیت به وجود آمده
است؛ از سو ي ديگر ،با ورود فناوري اطالعات و ارتباطات به حوزه آموزشي ،نیز
آموزشهاي نوين از جمله آموزش عالي از دور و الكترونیكي به وجود آمده است .به
همین سیاق ،شیوههاي هزينهيابي نیز تغییر يافته است؛ به عنوان مثال ،روش تحلیل
هزينه  -فايده به روش تحلیل هزينه  -اثربخشي تغییر نام داده است؛ چرا كه استفاده
از روش هزينه  -فايده كه مبتني بر برآورد مالي و پولي است ،به دلیل پیچیدگي
ويژگيهاي شخصیتي ،رواني و سبکهاي تفكر يادگیرندگان و ظهور فناوريهاي
جديد اطالعاتي و ارتباطي در فرايند ياددهي -يادگیري ،مناسب نبوده است؛ از اينرو
بسیاري از اقتصاددانان حوزه آموزشي ،به دنبال رويكرد جايگزين (هزينه  -فايده) به
نام هزينه  -اثربخشي هستند؛ به بیان ديگر از آنجايي كه رفتار انسان و مسأله ياددهي
 يادگیري متفاوتتر و حساستر از ديگر فعالیتهاي اقتصادي است ،لذا نميتوان بااستفاده از روشهاي كالسیک اقتصادي (هزينه  -فايده) به بررسي و تبیین آنها
پرداخت؛ بلكه بايد از روش تحلیل هزينه  -اثربخشي ،به عنوان رويكردي جديد در
اقتصاد آموزش از دور استفاده كرد (واگنر1984 ،؛ جووت2000 ،؛ جوادي)1391 ،؛
چرا كه اين رويكرد ،مبتني بر برآورد غیرپولي بوده و ساختار هزينهيابي را در ارتباط با
شیوههاي مختلف به منظور نیل به اهداف آموزشي ،مورد كاوش قرار ميدهد؛ با اين
بیان ،روش تحلیل هزينه  -اثربخشي ،به عنوان رويكرد جديد اقتصادي وارد حوزه
آموزش بهطور عمومي و آموزش عالي از دور و الكترونیكي بهطور ويژه شده است؛ از
اين رو ،برخي از افراد در مطالعات مربوط به آموزش عالي از دور و الكترونیكي ،از
روش تحلیل هزينه  -اثربخشي ،كه اشاره به باالترين خروجي با كمترين هزينة تولید
دارد ،استفاده ميكنند (جوادي)1391،؛ اما برخي از مطالعات ،بر نبودن توافق بر سر
طراحي مدل هزينه – اثربخشي در محیطهاي آموزشي داللت دارند .يكي از داليل
عدم مفهومسازي هزينه و هزينهيابي در آموزش عالي باز و از دور اثربخش ،اين
ميتواند باشد كه همانند سازمانهاي تجاري ،از راهبردهاي هزينهيابي در محیطهاي
آموزشي بهرهبرداري نشود .استدالل اين است كه برخالف مطالعاتي كه در پیش از اين
به آن اشاره شد ،روش تحلیل هزينه – اثربخشي از دو بخش مجزا تشكیل نشده است،
و هر چند كه هر كدام تحت تأثیر مؤلفههاي خاص خود هستند ،ولي ميتوان آن دو
مفهوم را به هم نزديک كرد .با توجه به اين كه تاكنون هیچ نظرية كاملي در ارتباط با
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مطالعات مربوط به هزينه و هزينهيابي در آموزش و پرورش بهطور عام و آموزش
عالي از دور بهطور خاص انجام نشده است ،اما با اين وجود ،هزينههاي آموزشي در
دانشگاهها بهطور مستقیم و غیر مستقیم از عواملي همچون عوامل فناورانه ،سازماني،
تولید و توسعة برنامة درسي ،آموزش و تدريس ،توسعه و بهسازي منابع انساني متأثر
ميشود؛ عالوه براين ،معیارهاي تأثیرگذار بر اقتصاد آموزش عالي از دور را ميتوان به
هزينههاي توسعه ،هزينههاي ثابت ،هزينههاي فیزيكي ،هزينههاي اجرايي ،شیوة اجرا،
ويژگي پرداخت كنندگان هزينه ،محتواي آموزشي در حال توسعه ،طراحي آموزشي
براي ارائة محتوا و تعداد دانشجويان شركتكننده در كالسهاي درس نسبت داد؛ از
اين رو ،سعي شده است كه با توجه به گستردگي موضوع و نبودن مبناي نظري كه
مستقیماً به اين موضوع بپردازد ،چشماندازها و ديدگاههاي كلي بررسي شود .در اين
تحقیق ،براي واكاوي روش تحلیل هزينه -اثربخشي در اقتصاد آموزش عالي از دور،
ملزم به روشنگري و تحلیل دو الگوي محاس باتي واگنر و جووت شده است .واگنر،
ضمن ارائة يک روش تحلیل هزينه  -اثربخشي در حوزه اقتصاد آموزش عالي از دور،
معتقد است كه موقعیت و شرايط آموزش عالي باز و سنتي ،به خاطر تركیب
هزينههاي ثابت و متغیر با هم متفاوت و متمايز است؛ به بیان ديگر ،در نظام آموزش
عالي سنتي ،ارتباط زيادي بین هزينههاي كل مستقیم و تعداد دانشجويان وجود دارد،
اما در آموزش عالي از دور ،ارتباط زيادي بین هزينههاي كل مستقیم و تعداد
دانشجويان وجود ندارد و لیكن امكان توسعة نظامهاي دانشگاهي باز با افزايش
تدريجي هزينهها وجود دارد؛ بنابراين ،واگنر بعد از مقايسه و تحلیل هزينه  -اثربخشي
يک دانشگاه سنتي با دانشگاه باز انگلستان ،به اين نتیجه رسید كه میانگین هزينههاي
جاري هر دانشجو در آموزش سنتي  657دالر و میانگین هزينههاي جاري آموزش باز
 453دالر است و لذا میانگین هزينههاي جاري در آموزش عالي ،باز كمتر از آموزش
عالي سنتي بود؛ چرا كه در آموزش عالي باز و از دور ،به علت استفاده از
چندرسانههاي ارتباطي و تركیب هزينههاي ثابت و جاري در محاسبه كل هزينهها،
نسبت بااليي از هزينههاي ثابت به سمت هزينههاي جاري كاهش يافته و اين نسبت
باالي هزينههاي ثابت در مقايسه با هزينههاي جاري در تضاد با دانشگاههاي سنتي
بود؛ در حالي كه هزينههاي جاري بهطور مستقیم با تک تک دانشجويان ارتباط داشت
و اين امر موجب كاهش هزينههاي كل و میانگین هزينههاي جاري در آموزش عالي
از دور ميشود .جووت نیز همچون واگنر ،در مطالعات تطبیقي خود ،از روش تحلیل
هزينه  -اثربخشي استفاده كرد .در اين روش ،او به اين نتیجه رسید كه كالسهاي
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مبتني بر آموزش عالي از دور ،در مقايسه با كالس درس سنتي و حضوري ،به كاركنان
كمتري نیاز دارد و ميتواند بهرهوري كار را با كاهش بار كاري (تعداد اعضاي هیأت
علمي نسبت به دانشجو) در مقايسة با آموزش عالي سنتي ،بدون لطمه به عملكرد
آموزشي ،افزايش دهد .بنابر نظر جووت ،در صورت مساوي بودن ساير شرايط
آموزشي ،در كالسهاي حضوري تعداد  50عضو هیأت علمي ميتوان تأمین كرد؛ در
حالي كه در كالسهاي آموزش عالي از دور به همراه سه مؤلفة محتواي آموزشي در
حال توسعه ،طراحي آموزشي براي ارائه محتوا و تعداد دفعات دانشجويان
شركتكننده در كالس درس ،تعداد  85عضو هیأت علمي ميتوان جذب كرد؛ يعني
در شرايط مساوي ،ميتوان براي كالسهاي مبتني بر آموزش از دور  35عضو هیأت
علمي بیشتر از كالسهاي حضوري تأمین كرد ،و اين همان كاهش هزينهها در مقايسه
با كالسهاي حضوري است؛ به عبارت ديگر ،با هزينههاي برابر ميتوان براي
كالسهاي حضوري  50عضو هیأت علمي و براي كالسهاي آموزش از دور 85
عضو هیأت علمي در دانشگاهها فراهم كرد ،و اين امر موجب كاهش هزينههاي ثابت
و جاري در تشكیل كالسهاي آموزش از دور و الكترونیكي ميشود؛ با اين بیان،
براي تحلیل كمّي و كیفي مؤلفههاي آموزش عالي از دور ،همچون آموزش عالي
سنتي ،نیازمند رويكرد اقتصادي جديدي به منظور برآورد هزينهها و مخارج آموزشي،
خدماتي و اجرايي است .اين رويكرد جديد اقتصادي كه بیشترين تأكید را بر كیفیت و
اثربخشي مولفه هاي آموزشي دارد ،روش تحلیل هزينه  -اثربخشي است .روش
تحلیل هزينه  -اثربخشي ،راهبردي اساسي به منظور مقايسة خروجيها با هزينههاي
ضروري ورودي است تا احتمال موفقیت آموزشي را باال ببرد؛ از اينرو ،در روش
تحلیل هزينه  -اثربخشي ،بر خالف روش تحلیل هزينه  -فايده ،كه مبتني بر برآورد
پولي و مالي است ،عالوه بر برآورد مالي و پولي ،بر برآورد غیرپولي و كیفي نیز تأكید
دارد ،و اين همان دغدغه اي است كه اكثر پژوهشگران علوم انساني و اجتماعي با آن
درگیرند؛ چرا كه در اين حوزة بشري نميتوان ويژگيهاي شخصیتي ،رفتاري و
عاطفي انسانها را به كمیّت تبديل كرد و آن را تحلیل نمود .به همین دلیل ،در حوزه
آموزش عالي از دور ،برخي از محققان از روش تحلیل هزينه  -اثربخشي استفاده
كردهاند؛ پس اگر روش تحلیل هزينه  -اثربخشي را كه در كنار مؤلفه كمّیت به مقولة
كیفیت ،تأكید دارد ،به عنوان رويكرد جديد اقتصادي در برآورد میزان خروجيها به
هزينههاي ورودي آموزشي در نظر بگیريم ،ميتوان در هزينههاي آموزشي صرفهجويي
كرده و با هزينة بهینه ،اثربخشي آموزشي را باالبرد؛ از اينرو ،پیشنهاد ميشود كه كلیة
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مؤسسات آموزش عالي و عمومي كشور از فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در
كالسهاي درس استفاده كنند؛ چرا كه اين فناوريها ،موجب دسترسي آسان به
اطالعات ،به روز شدن اطالعات ،همهگیر شدن آموزش براي همه ،در همه زمان و
مكان ،تولید و مديريت تولید دانشهاي جديد ،برقراري دموكراسي و عدالت آموزشي
در بین تمام قشرهاي جامعه و از بین رفتن شكاف بین نسلها و آگاهي اجتماعي
مي شود و از سوي ديگر ،به دلیل پذيرش تعداد زياد دانشجو نسبت به استاد و عدم
محدوديت زماني و مكاني براي دانشجويان و استاد و رفع محدوديت آمد و شد
دانشجو و استاد ،موجب كاهش هزينة سرانه و كل هزينة آموزشي براي دانشجو
ميشود ،و اين نشان ميدهد كه اگر مسئولین ،زيرساختهاي فیزيكي ،انساني ،مالي و
اخالقي فناوري اطالعات و ارتباطات را در آموزش عالي و عمومي كشور فراهم كنند،
اين امر هم به كاهش هزينهها از يک سو و از سوي ديگر ،به تأمین نیروي انساني
كافي و متخصص منجر خواهد شد .نمونة اين عملكرد ،در دانشگاه پیام نور است كه
با پذيرش زياد دانشجو و بومي سازي آن ،هزينههاي رفت و آمد و حضور فیزيكي در
كالسها كاهش يافته ،و از سوي ديگر ،به دلیل خودخوان بودن برخي از دروس و
حتي ارائة آموزش مجازي از سوي يک استاد به چندين دانشجو ،كاهش هزينهها را به
دنبال داشته است .بديهي است كه بايد در كنار اين كاهش هزينهها ،نبايد از كیفیت
آموزش غافل بمانیم.
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