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اقتصادي آموزش عالي از دور است. آموزش عالي از 
داراي مزيت  دنیاي امروزيكه در  دور براي اين

لذا  ؛رقابتي باشد، بايد داراي رويكرد اقتصادي باشد
اي و از روش براي انجام تحقیق از منابع كتابخانه

تحلیلي استفاده شده است. در آموزش  - مروري
هاي رفتاري، عالي از دور، به علت مواجهه با ويِژگي

عاطفي و اخالقي يادگیرندگان و همچنین به خاطر 
هاي آموزشي، از روش تحلیل فهآورد غیر مالي مؤلبر

اثربخشي به عنوان رويكرد اقتصادي استفاده -هزينه
اثربخشي، اشاره به -شود. روش تحلیل هزينهمي

كسب باالترين خروجي با كمترين هزينه در نظام 
آموزشي دارد؛ بنابراين، در اين تحقیق براي مطالعة 

، دو روش رويكرد اقتصادي آموزش عالي از دور
اثربخشي واگنر و جووت واكاوي شد كه -هزينه

نتیجه نهايي اين واكاوي نشان داد در آموزش عالي از 
ها، پذيرش زياد ايدور، به دلیل استفاده از چندرسانه

موقع به اطالعات و ه دانشجو، دسترسي سريع و ب
استفاده از مدل اسكورم براي طراحي و تولید محتوا، 

وزشي و جبران كمبود نیروي به كاهش هزينة آم
 -انساني متخصص)اعضاي علمي( در فرايند ياددهي

 شود.يادگیري منجر مي
 

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 cost-
effectiveness 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 teaching-
learning process.  
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 مقدمه
 ،طور خاصور اثربخش بهداز  عالي آموزش طور عام ونظام آموزشي به استقرار هر

 در ،اثربخش از دور عالي آموزش .ي استتعددمهاي لفهؤهمكاري م مستلزم تعامل و
نیازمند توجه به مالحظات مربوط به  ،ارتباطات فناوري اطالعات و عصر

 پشتیباني -اداريو  مديريتي فرهنگي، -اجتماعي پداگوژيكي، فناورانه،هاي زيرساخت
 آموزش مبتني بر ارزشیابي از كلیدي در استفاده و عنصر، میاناين  در است؛

كاوك  (.3: 2006 ،1)كندريک است هزينه ارتباطاتي، جديد اطالعاتي وهاي فناوري
 ،فرهنگ سازماني مناسبو  خط مشي صريح و واضحدر كنار توجه به  (2000) 2چي

 عامل كارايي و اثربخشي در آموزشترين مهم را به عنوان مالحظات مربوط به هزينه
 اين امر سبب شدهلذا  (؛10: 2000ي، بیان كرده است )كاوك چباز و از دور  عالي

به عنوان  ،نظام آموزشي نوع اقتصادي بودن اين نوع آموزش براي متولیان اين است كه
آيا استفاده  :شود كهمي مطرح هاالؤاين س ،به عبارت ديگر ؛له اي مهم نمايان گرددأمس

هاي ردآيا استفاده از رويك ؟است داراي فايده اقتصادي ،دور از عالي از نظام آموزش
مبتني  اًكه صرف، فايده –هزينه روش استفاده از  موجود و كالسیک به نیروي انساني و

از  آموزشدر نظام ها تبیین هزينهتوجیه و جوابگوي است،  بر برآوردهاي پولي و مالي
پردازند، مي در اين ديدگاه، محققاني كه از نگاه اقتصاد به اين موضوع دور هستند؟

برعكس، كساني كه از نگاه آموزشي به اين  كنند، ومي را مطرحها بیشتر بحث هزينه
-كنند. روش هزينهمي اثربخشي آن كار - پردازند، بیشتر روي هزينهمي موضوع

خرج شده دارد تا بتواند هاي هزينهاشاره به منافع مورد انتظار در ارتباط با  ،اثربخشي
؛ يعني بتواند باالترين خروجي را احتمال موفقیت موضوع مورد نظر را پیش بیني كند

-، روش تحلیل هزينه(؛ به عبارت ديگر1386زينه ايجاد نمايد )سلطاني، با كمترين ه
 يهاي ضروررا با هزينهاي است كه میزان خروجي گرانهمداخله ، راهبرداثربخشي

ن . بر اساس ديدگاه دوم، ايكندميمقايسه ها، ورودي براي تولید و ايجاد اين خروجي
ثابت اولیه  هايهزينهداراي  كه ،از دور عالي آيا نظام آموزش كه: شودمي ال مطرحؤس

قابلیت توجیه  است،متغیر بااليي  هايهزينه داراي كه است در مقابل آموزش سنتي
 3اثربخشي –مراجعه به اسناد و مدارك مربوط به روش تحلیل هزينه اقتصادي دارد؟

ات بسیار كمي در اين زمینه وجود دارد، بلكه اطالعات دهد كه نه تنها اطالعمي نشان
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 از سويبه عنوان نمونه، تحقیقي كه در استرالیا  هستند؛ مشاهده شده، گاه متناقض هم
ديگر  در مقايسه بادهد كه آموزش الكترونیكي مي ، نشاناست انجام شده 1نگلیساي

ارايي كمتري برخوردار ، از كاثربخشي - به لحاظ هزينه ،اشكال آموزش از دور سنتي
. (3: 2001، 2هزينه آن بیشتر از كارايي آن بوده است )رامبل ،به عبارت ديگر است؛

(؛ 1380تر بودن آموزش از دور ندارد )فراهاني،( نیز اعتقادي به ارزان1380) فراهاني
 اد دارند كه شايد در مراحل اولیه،شدت اعتقه ين در حالي است كه گروهي ديگر با

هزينه هر واحد اضافي  ،از دور، هزينه باالتري داشته باشد، ولي در دراز مدتآموزش 
معتقد  نیز 3(. هالمبرگ3: 2001 )رامبل، است كاهش يافته و داراي صرفه اقتصادي

شود؛ به مي گیرندگان كماز دور در مقیاس بزرگ، هزينه يادهاي در نظامكه است 
اما با اين  است؛تر اثربخش - دور هزينهتر، آموزش از در مقیاس كوچک عبارت ديگر،

تلقي كرد تر اثربخش - حال، بسیار مشكل است كه آموزش از دور را هزينه
توسعه و تولید  هايهزينهاثربخشي، بايد  - (. در روش هزينه205: 2005)هالمبرگ،

ي هاي هزينه مايتي و تعداد يادگیرندگان را جزوح هايهزينهمحتواي آموزشي و 
از منظر اصل لذا  بستگي دارند؛هاي كاربردي نیز به نوع رسانهها كه اين هزينهدانست 

يا گسترش آ -1شود: مي مطرحال اساسي ؤدو س ،آموزش از دور النیت در اقتصادقع
توان مي چگونه -2 ؟است خوبي براي خرج كردن منابعحل راه ، جديدهاي فناوري

با اين  (؛9: 2001)رامبل، ايجاد كرد؟ آموزش و پرورش را ترين()اثربخش موثرترين
اقتصاد آموزش در ادبیات اقتصادي، اين بخش از  ةچهل سال ةوجود، به رغم سابق

طور عام و آموزش معرفت بشري در نظام آموزش عمومي و آموزش عالي ايران به
اندكي هم هاي پژوهش خاص، جايگاهي نداشته و طوربه عالي از دور و الكترونیكي

توجهي به كارايي  در آنها ين زمینه انجام شده به كارايي خارجي پرداخته وا كه در
ثیرگذار تأهاي لفه، مؤبه عنوان مثال، گراويل رامبل كیفیت داخلي نشده است؛ داخلي و

فیزيكي و  هايهزينهثابت،  هايهزينهتوسعه،  هايهزينهدر اقتصاد آموزش از دور را، 
كنندگان نیز آن را در نوع اجرا، ويژگي پرداخت 4زداند و ولمي اجراييهاي هزينه

از  ،ثیرگذارأتهاي لفهكه اين مؤداند. البته بايد گفت مي فناورانههاي هزينه و زيرساخت
اين حوزه  پژوهشگراناست كه  الزمكند و مي يک جامعه به جامعه ديگر فرق

بخش را شناسايي كرده اثر از دور ثیرگذار بر آموزش عالي باز وتأهاي لفه، مؤآموزشي
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ثیرگذار بر هزينه آموزش از دور كشورهاي ديگر را در جهت داشتن تأهاي لفهؤيا م
(. از 73: 2006 ،1سازي كرده و آن را انتقال دهند )ژيانمینگتر، بوميآموزش اثربخش

هاي موريتو مراكز آموزش عالي، مأها جديد، دانشگاه ةسوي ديگر، با شروع هزار
قديمي مبتني بر اقتصاد را هاي كه روش و يا ايناند كردهتعريف  ،خودجديدي براي 

 (؛55: 2006اند )كندريک،پیدا كرده محور گرايشتغییرداده و به اقتصاد جهاني و دانش
هزينه و  ةبا اين بیان، لزوم توجه به مالحظات اقتصادي در آموزش از دور و مطالع

به تبع جهاني شدن يا اقتصاد نوين  ،ر ايرانيابي، هم در كشورهاي ديگر و هم دهزينه
رسد و توجه به آن از اهمیت بااليي برخوردار است و از سوي به نظر مي الزمجهاني 

سسات آموزش )اثربخشي( خدمات ارائه شده از سوي مؤ ديگر، به رغم اهمیت كیفیت
ي رفع اين عالي از دور، نه تنها میزان توجه به اين مهم كافي نبوده، بلكه تالش برا

ه شده، ات ارائنگراني هم وجود نداشته و روز به روز از كیفیت و اثربخشي خدم
هاي اجرايي و درسي آموزش عالي از دور كاسته شده است و اين موضوع در برنامه

طور عام و د آموزش در نظام آموزشي ايران بهبه رغم سابقه چندين ساله اقتصا ،ايران
خاص، جايگاهي نداشته و تحقیقات اندكي هم كه در اين طور آموزش عالي از دور به

ي به كارايي و اثربخشي زمینه انجام شده، بیشتر به كارايي خارجي پرداخته و توجه
 - به دلیل پیچیدگي فرايند ياددهي ،است. همچنین در نظام آموزشي داخلي نداشته

ر د كه بیشتر مبتني ببايد از رويكرد اقتصادي استفاده كرها، يادگیري و تربیت انسان
به واكاوي و تحلیل  ،در اين تحقیق ،رواز اين برآوردهاي غیرمالي و پولي باشد؛

( در 2000) 3و جووت (1984) 2اثربخشي واگنر - رويكرد جديد اقتصادي هزينه
 ي از دور و سنتي پرداخته شده است؛آموزش عالهاي هزينهمطالعات تطبیقي  ةحوز

اي و مند در دسترس و كتابخانهاز منابع و اسناد هدف ،ين تحقیقبنابراين، براي انجام ا
، اين تحقیق در پي با اين بیان لي استفاده شده است؛تحلی - به شیوه مروري
 االت زير است:پاسخگويي به سؤ

 توان براي نظام آموزش عالي از دور معیار اقتصادي تعبیه كرد؟ آيا مي
فايده سخن گفت يا از  - دور بايد از هزينهآيا در نظام اقتصاد آموزش عالي از 

 اثربخشي؟ -هزينه
ند و با كدام هست آموزش عالي از دور دخیلهاي هزينههايي در برآورد لفهچه مؤ

 توان اثربخشي آن را محاسبه كرد؟ فرمول آماري مي
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 آموزش اقتصاد
اي هرفتار تخصیص منابع در آموزش و فعالیت ةاشاره به مطالع 1اقتصاد آموزش

هاي اش معرفت به قوانین و كیفیات تخصیص منابع در فعالیتآموزشي دارد كه نتیجه
محور ، به عبارت ديگر است؛ دهندگان منابع(آموزشي )رفتار عامالن و تخصیص

هاي گیرين يک رشته كاربردي در علم اقتصاد، تصمیماقتصاد آموزش، به عنواتمركز 
. در اقتصاد آموزشي، (11: 1383 ي،)نادر است آموزشي در سطح خرد و كالن

عالوه ه شود؛ بمي هايي است كه براي آموزش انجام، شامل پرداخت2هاهزينه
بابت آن پولي  شود كه لزوماًمي ديگري كه بر افراد و جامعه تحمیل هايهزينه

هاي اساسي در اقتصاد لفهؤاز اين رو يكي از م (،69: 1383 شود )نادري،پرداخت نمي
آموزشي، معین كردن  هايهزينهبه فرايند برآورد است كه  3يابيبحث هزينه آموزش،

و ها يک از بديل مسیرهاي مختلف براي اقدام، ايجاد چارچوبي براي برآورد هر
)جوادي،  اشاره مي كند آتي مرتبط با هريک از تصمیمات بديل هايهزينهگیري اندازه
كه اثربخشي قرار دارد  - يگري با نام هزينهدلفه ؤيابي، ملفه هزينهؤ(. در كنار م1391

نمايانگر  ومختلف براي رسیدن به يک هدف مشترك دارد هاي راه ةاشاره به مقايس
بنابراين، اگر  ؛(301: 2000)كاوك چي، استها بیشترين كارايي در مقابل حداقل هزينه

طول دوره  ةبه عنوان يک رويكرد جديد آموزشي، بخواهد دربار ،آموزش عالي از دور
آموزشي و هاي ماهیت دورهها، تحصیل، نتايج حاصل از پايان دوره مثل گواهینامه

، مبالغي كه بايد پرداخته شود تعداد تكالیفي كه بايد طي هر دوره تحويل داده شود و
: 4،1995كسب كند، نیازمند رويكرد اقتصادي جديد است )جارويسمزيت رقابتي 

 تواند با توجه به امكانات ومي آموزش عالي از دور به عنوان مثال، نظام (؛161

 ابزارهاي فني كه در اختیار دارد، بهترين خريد را داشته باشد. چنین فرايندي باعث
رقابت  ةدهند، از گردونمي كیفیت ارائهشود مؤسسات آموزشي كه خدمات بيمي

زش از سسات عالي آموؤكه تعداد ضريب م است خارج شوند. اين امر سبب شده
اساس  افزايش پیدا كنند. بر درصد 44به درصد  33از  1998تا  1995دور، از سال 

دو برابر بوده  صادر شده تقريباًهاي همین گزارش، در همین زمان تعداد گواهینامه
نفر رسیده است. همچنین ثبت نام كنندگان نظام  52270نفر به  25730يعني از  است؛

عالوه استفاده از هب نفر رسیده است؛ 600000نفر به  75364 آموزش عالي از دور از
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: 2006 ،1افزايش يافته است )بتدرصد  60به میزان  1998تا  1997اينترنت، در سال 
دالر  میلیاردبیش از شش  1990تا سال نیز گزارش كرده است نشريه وال استريت(. 13

: 2008 ،2است )ماشا هاي نوين روانه شدهآمیز به سمت آموزشگذاري مخاطرهسرمايه
جهاني وب در دانشگاه  ةتعداد دانشجوياني كه از طريق شبك 2002در سال (. 2

)كرسول و  بوده است درصد 95و اينترنت دسترسي داشتند  آتاباسكا به كامپیوتر
شان را از دانشجو مدرك 500000بیش از  2003 همچنین در سال(. 2: 2007 ،3كالرك

در يک  نیز بخش سنجش اطالعات اينترنتاند. آوردهست ده برخط بهاي طريق برنامه
از طريق  2004میلیون نفر تا سال  2/2كه بیش از  داشت اظهار بینانهتخمین خوش

( كه اين امر بیانگر 4: 2008 اند )ماشا،تحصیل كردهالكترونیكي عالي از دور و  آموزش
شود، اثربخشي مي رفاي كه براي اين نوع نظام آموزشي صاست كه میزان هزينه آن

 ،آموزش عالي سساتؤساله تعداد زيادي از م هر ديگر، از طرف دهد؛مي آن را نشان
به سبب  ،با سه سال قدمت 4دانشگاه نیويورك آموزش الكترونیكي ةسسؤاز جمله م

براي آموزش الكترونیكي  شرايطيچنین اند. تعطیل شدهمسائل و شرايط اقتصادي 
است )كرسول و  هنیز اتفاق افتاد 5مجازي دانشگاه تمپلهاي هدور لند ودانشگاه مري

سسات آموزش عالي از ؤمراستي علت اين تقاضاي عظیم ه ب(. 239: 2007 كالرك،
 دهندةنشان ديگر، سوي از ردواز  عالي و تعطیلي متوالي نظام آموزش سواز يک دور، 

آموزش عالي، سسات ؤم وها كه دانشگاهاست باعث شده  هااين چالش چیست؟
يابي به مزيت رقابتي در راستاي مقاصد نويني را براي خود در دستهاي رسالت

تجاري هاي فنوني كه در بخش وها فلسفهها، از نوآوري تعريف كنند و استراتژيک
 ،چرا كه آموزش عالي از دور (؛3: 6،2000بهره ببرند )كزاراند، همورد استفاده قرار گرفت

رود و مي اي به سوي جهاني شدن پیشطور فزايندهار اجتماعي، بهساخت به تبعیت از
يک بازار توسعه يافته و هاي )سنتي( با ويژگي لذا نظام آموزش عالي مرسوم

-70:2006 عمومي، جوابگوي افزايش شمار دانشجويان نیست )ژيانمینگ، هايهزينه
جمله روش تحلیل  از ،استفاده از رويكردهاي جديد اقتصادي (. به همین دلیل،78

 ضروري به نظر مي رسد. ،اثربخشي - هزينه
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 اثربخشي - روش تحليل هزينه
در مطالعات و تحقیقات خود،  ،همچون ساير رشته هاي علمي ،دانان آموزشيداقتصا

ترين رويكردهاي حوزه . از مهمهستندملزم به استفاده از رويكرد هاي خاص خود 
د فايده و روش جدي - تحلیل كالسیک هزينهاقتصاد آموزش مي توان به دو روش 

دلیل پیچیدگي  به ،اما در نظام آموزشي اثربخشي اشاره كرد؛ - تحلیل هزينه
و از سوي  ،هاي شخصیتي، رواني و سبک هاي تفكر يادگیرندگان از يک سوويژگي

- جديد اطالعاتي و ارتباطي در فرايند ياددهيهاي ديگر، به خاطر ظهور فناوري
رو، بسیاري از اقتصاددانان ؛ از ايننیستفايده مناسب  - ، روش تحلیل هزينهيادگیري

 ،اثربخشي - هزينهفايده( به نام  - )هزينه آموزشي، به دنبال رويكرد جايگزين ةحوز
جايي ؛ بنابراين، از آنهستند كه اشاره به كسب باالترين خروجي با كمترين هزينه دارد،

تر و يادگیري متفاوت - له ياددهيانسان و مسأ هاي آموزشي، رفتارامكه در نظ
هاي توان با استفاده از روشاقتصادي است، لذا نميهاي تر از ديگر فعالیتحساس

 هاي آموزشي پرداخت؛مؤلفهفايده( به بررسي و تبیین  - )هزينه كالسیک اقتصادي
اقتصاد اثربخشي به عنوان رويكردي جديد در  - بلكه بايد از روش تحلیل هزينه

چرا كه اين رويكرد، مبتني بر  (؛1391 از دور استفاده كرد )جوادي،آموزش عالي 
مختلف نیل به هاي يابي را در ارتباط با شیوهبرآورد غیرپولي بوده و ساختار هزينه

با اين وجود، روش  (؛25: 1383 دهد )نادري،مي اهداف آموزشي مورد كاوش قرار
ام آموزش عالي از دور، تابعي از چند متغیره بوده و اثربخشي در نظ - تحلیل هزينه

اثربخشي آموزش از دور، نیازمند ابزاري دقیق و علمي به  ثر برؤتركیب بهینه عوامل م
 ةپژوهشگران حوزها، . با تمام اين چالشاست پذيري و ريسک پايینمنظور رقابت

آموزش عالي سنتي(،  مطالعات تطبیقي اقتصاد آموزش عالي باز و برخط )در مقايسه با
؛ 2000 ؛ جووت،1984 اند )واگنر،اثربخشي استفاده كرده - از روش تحلیل هزينه
(. از جمله كساني كه براي اولین بار در تحقیقات خود 2008، 1رامبل، ويلیامز و پاندا

اثربخشي استفاده كرد،  - از روش تحلیل هزينه ،آموزش عالي از دور و سنتي ةدر حوز
هاي كل و محاسبه هزينه به منظورواگنر براي اولین بار  ،رواز اين ؛واگنر بود

اه سنتي، از اين هاي دانشگآن با هزينه ةهاي ثابت دانشگاه باز انگلستان و مقايسهزينه
 برخي از محاسبات واگنر در زير آورده شده است: نمونه،به عنوان  روش استفاده كرد؛

 تعداد دانشجو × جاري ةهزين - كل ةنهزي = ثابت دانشگاه باز ( هزينة1) 
 N Vou × - OUTC = OUF  

                                                                                                                                      
1. Bramble, William & Panda 
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  تعداد دانشجو ×متغیر ةهزين + ثابت ة= هزين كل دانشگاه باز ة( هزين2)
 TCOU = FOU + Vou × N 

هاي كل بر تعداد دانشجو، تقسیم بر نیز از ضرب هزينهها در ضمن میانگین هزينه
 آيد:همان تعداد دانشجو به دست مي

كل دانشگاه باز ضرب در تعداد  ةهزين = در دانشگاه بازها میانگین هزينه (3) 
 دانشجو، تقسیم بر تعداد دانشجو

)(
)(

NAC
N

NTC
ou

ou (N) =  OUAC
 

 

اثربخشي، كارا  - از نظر هزينه ،كه سرانجام آموزش باز و از دور اما براي اين
نظام آموزش  ةآموختر، از دانشنظام آموزش از دو ةآموختة هر دانشباشد، بايد هزين

 شود: مي يید( تأ2008) ر بر اساس تحقیقات رامبلباشد كه اين امتر سنتي پايین
 درصد 100 ×تعداد دانشجو  = كل هزينه آموخته در دانشگاه بازهر دانش ة( هزين4) 

OUAC )(
)(

NAC
N

NTC
ou

ou 
 


=   

 
هاي جاري ، میانگین هزينه1984حقیقات واگنر در سال همچنین بر اساس نتايج ت

دالر( و  567) هاي جاري دانشگاه سنتيدالر( كمتر از میانگین هزينه 453) دانشگاه باز
جاري هاي دالر( نیز كمتر از كل هزينه 9177000) جاري دانشگاه بازهاي كل هزينه

كل  هايهزينه ت ديگر،؛ به عباردالر( محاسبه شده است 284748000دانشگاه سنتي)
جاري در دانشگاه باز كمتر از دانشگاه سنتي بود. عالوه بر واگنر، هاي هزينهو میانگین 

هاي آموزش عالي از دور و الكترونیكي، از روش تحلیل جووت نیز براي برآورد هزينه
ت در تحلیل خود، ابتدا بین (. جوو2000اثربخشي استفاده كرد )جووت، -هزينه
( 1 ل شد )جدولتمايز قائ 2و جاري 1ايهاي سرمايهثابت و متغیر و هزينهي هاهزينه

آموزشي اين نوع نظام  هايهزينهبه محاسبه كل  3سپس با استفاده از مفهوم تولید كار و
 آموزشي پرداخت.
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 جاری ای وهای سرمايه( تمايزات دوگانه بين هزينه1جدول )
 هزينه ایسرمايه جاری

 ثابت ثابت اي وسرمايه ثابت جاري و

  الزمهاي مانند خريد و فروش مانند حقوق مديران

 متغیر هاي آموزش علوماي و متغیر مانند بستهسرمايه جاري و متغیر مانند تولید و ارسال محتواي دروس

 اي و عملیاتيهاي سرمايهتمايز بین هزينه -
 غیر جاري هاي جاري وعملیاتيهاي عملیاتي شامل هزينههزينه -

 
با استفاده از روش  ،هاي آموزشي نظام از دورجووت براي محاسبه كل هزينه

هاي جاري اثربخشي، از مفاهیم تولید كار، مقدار كار، واحد كار و هزينه -تحلیل هزينه
 در قالب محاسبات زير استفاده كرده است:

 هابقیه هزينه  + كار مقدار × هر واحد هزينه كار = با استفاده از تولید كارها كل هزينه ة( محاسب5)
 W × L + Rest = TC 

هاست و بقیه هزينه Restكار، و  مقدار Lهزينه كار هر واحد،  W در اينجا 
 آيد:مي به دست Qهاي كل بر مقدار خروجي نیز از تقسیم هزينهها میانگین هزينه

  Qي هاي كل بر مقدار خروج= تقسیم هزينهها ( میانگین هزينه6)

 
Q

st

L

Q

W
AC

Q

st

Q

LW

Q

stLW

Q

TC
AC

ReReRe






 

ساير شرايط  دهد. در صورت مساوي بودنوري كار را نشان ميبهره Q/Lمفهوم 
 ها(، مقدار میانگین هزينهQ/L) وري( و افزايش بهرهW) هاي كارباال، با كاهش هزينه

(ACنیز پايین مي )با اين بیان، جووت معتقد است كه آموزش از دور و  آيد؛
)تعداد  ت علميكاري اعضاي هیأ كار را با كاهش باروري تواند بهرهمي ،يالكترونیك

يسه با آموزش سنتي، بدون ايجاد ت علمي نسبت به دانشجو( در مقااعضاي هیأ
 ،ثیرات منفي بر عملكرد يا پیشرفت تحصیلي دانشجويان، افزايش دهد. به همین دلیلتأ

هاي در مقايسه با كالس ،هاايههاي مبتني بر چندرسانجووت معتقد است كه كالس
و حضوري، به كاركنان و اعضاي هیأت علمي كمتري نیاز دارد؛ لذا نیاز  درس سنتي

 توان با پذيرش تعداد دانشجوهاي درس را ميت علمي در كالسبه تعداد اعضاي هیأ
(Nمیانگین بخش ،)پذيري (Gو تعداد كالس ) سبه كرد. هاي آموزشي محايا دورهها

ها وقت آنها برحسب تعداد كالسكاري تمام ت علمي بايد با بارتعداد اعضاي هیأاين 
 سنتي به شیوه ذيل محاسبه شود: ش( در مقايسه با آموز K)  هاي آموزشو دوره
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هاي دوره تعداد دانشجو = كالس درس سنتي ت علمي درهاي هیأتعداد كرسي (7)
 تعداد دانشجو × تعداد كالس ×آموزشي 

N
GK

NFPC
GK

N
FPC 















1
)(  

 باشد n=10000و G=25  ،K=8به عنوان مثال: اگر 

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

50005/0)(
200

1

258



 NNFpcN

N
Fpc 

عالوه بر  ،اما براي گذر از فضاي كالس درس سنتي به فضاي آموزش از دور
(، P1) در حال توسعهمحتواي آموزشي  ةلفؤلفه هاي كالس درس سنتي، به سه مؤم

 هااد دانشجويان شركت كننده در كالس( و تعدP2) محتوا ةطراحي آموزشي براي ارائ
(P3نیاز است؛ )  به عنوان مثال، بر اساس تحلیل جووتP3  با پارامتر خروجيN 

)نیمه( متغیر نسبت  هايبه هزينه P3ثابت و هاي هزينهبه  P1+P2تغییر مي كند، اما 
ت كه براي محاسبه تعداد اعضاي هیأبنابراين، جووت معتقد است  د؛داده مي شو

بايد به  ،علمي مورد نیاز در نظام آموزش مبتني بر فاوا و آموزش از دور و الكترونیكي
 صورت زير عمل كرد:

ت علمي مورد نیاز در نظام آموزش از دور اعضاي هیأ ( تعداد9) 
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321  
آموزشي به مقدار  ةلفؤو تمام سه م G=25 ،K=8 ،n=10000ين اگر ا بنابر 

 مساوي در دسترس باشد:
 از: ( عبارتند10) هاي آموزش از دورهاي هیئت علمي در كالستعداد كرسي 

8500166.008333.0)(
258

3
1
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3
1
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 NNFPdNFPd  
 

 G=25) ،هم براي دانشگاه باز و هم براي دانشگاه سنتي ،هاي يكسانبا توجه به مثال
،K=8 ،n=10000 هاي مورد نیاز وان تعداد كرسيت، مي10و  9محاسبه معادالت (، و

ت علمي را در مقايسه با كالس درس سنتي افزايش داد. اين بدان معناست كه با حذف هیأ
ت علمي الگوي فاوا، مقدار وقت اعضاي هیأ كار مضاعف در كالس درس سنتي بر اساس

، با داشتن ارت ديگربه عب ود؛شآموزشي و پژوهشي آزاد و بیشتر ميبراي انجام امور 
ي و ت علمعضو هیأ 85باز براي دانشگاه  G=25 ،K=8 ،n=10000هاي يكسان داده

 مین كرد. توان تأعضو هیأت علمي مي 50براي دانشگاه سنتي 
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توان مي (11) فرضي، براي كالس درس سنتيهاي به عنوان مثال، با توجه به داده
 ور آموزشي و پژوهشي ت علمي براي انجام امعضو هیأ 50

1 / (8

1 dFpc 1
FPc(N

×25) 1 / 200 =

)= × NÞ =
K×G

0.005×100

dN K×G

= 00 = 50

 

ت علمي براي عضو هیأ 85توان مي ( براي كالس درس آموزش از دور12و )
 مین كرد:امور آموزشي و پژوهشي تأانجام 
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(1/3)/ (8×25) = %.08333+%.00160×10000 =85  
  

نفر عضو  50هاي حضوري و سنتي تعداد مطالب، در كالساين با توجه به  ،بنابراين
كه در نظام آموزش عالي از دور و  توان جذب كرد، در حاليمي هیأت علمي
لفه محتواي آموزشي در حال توسعه، طراحي ؤدر صورت وجود سه م ،الكترونیكي

نفر  85كننده در كالس، تعداد محتوا و تعداد دانشجويان شركت ةآموزشي براي ارائ
نفر عضو  35يعني در شرايط مساوي  ؛توان به كار گرفتمي را عضو هیأت علمي
آموزش عالي از دور و الكترونیكي جذب هاي توان براي كالسمي هیأت علمي بیشتر

حضوري و سنتي است؛ به هاي در مقايسه با كالسها و اين همان كاهش هزينه ،كرد
ضو هیأت علمي و ع 50برابر براي كالس حضوري و سنتي  ةبا هزين عبارت ديگر،

تشكیل ها توان در دانشگاهمي كرسي هیأت علمي 85آموزش از دور هاي براي كالس
شود. با ها ميثابت و متغیر در تشكیل كالس هايهزينهموجب كاهش  ،داد و اين امر

اثربخشي واگنر و هم بر اساس روش  - اين بیان، هم بر اساس روش تحلیل هزينه
توان براي آموزش عالي باز و از دور، رويكرد جووت، مي اثربخشي - تحلیل هزينه

به عنوان  ،اثربخشي - روش تحلیل هزينه ديد اقتصادي تعبیه كرد؛ به عبارت ديگر،ج
 - معیار سنجش جديد اقتصادي در حوزه آموزشي، جايگزين روش تحلیل هزينه

 - د ياددهين است كه در فراينآو اين به خاطر  ،فايده در اقتصاد كالسیک شده است
 توان با رويكرد صرفاًل پیچیده انساني را نميي بین ياددهنده و يادگیرنده، مسائيادگیر

عالوه بر  اثربخشي استفاده كرد؛ - روش هزينه از اين رو، بايد از پولي و مالي سنجید؛
اثربخشي در مطالعات  - واگنر و جووت، محققان ديگري نیز از روش تحلیل هزينه

و ها در تحقیقي با عنوان هزينه ،از جمله گراويل رامبل اند؛ستفاده كردهتطبیقي خود ا
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يادگیري الكترونیكي  هايهزينهيابي و مقايسه اي، به هزينهيابي در يادگیري شبكههزينه
يادگیري سنتي  هايهزينهدر اين تحقیق  ويو آموزش چهره به چهره پرداخته است. 

 هايهزينه ،یكي مقايسه كرده است. او در اين پژوهشيادگیري الكترون هايهزينهرا با 
هاي اجراي دوره هايهزينهمديريتي و  هايهزينهمواد يادگیري الكترونیكي، 

 – با عنوان هزينه ،الكترونیكي را تبیین نموده است. همچنین او در تحقیقي ديگر
به  ،ريادگیري باز و از دو هايهزينهضمن تبیین  ،اثربخشي در هند و نامبیا

ثیرگذار أتهاي لفهؤم ،اين نظام آموزشي پرداخته و در پايان هايهزينههاي بنديتقسیم
ريزان تدارك هايي را براي برنامهآموزش از دور را مطرح كرده و سیاست هايهزينهبر 

 (.28: 2001 ديده است )رامبل،
-نهتحت عنوان تحلیل هزي ،دوره دكتري خود( نیز در رسالة 2006كندريک )

ة مواد آموزشي، هزين ةتوسع ةاثربخشي آموزش و يادگیري مبتني بر وب، توجه به هزين
 ةارزشیابي و هزين ة)تدريس(، هزين آموزش هايهزينهت علمي، آموزش اعضاي هیأ

ديگر( را در مقايسه هاي كل هر دانشجو )مدل مبتني بر تكنولوژي در برابر مدل
 ه استدانسته و سرانجام به اين نتیجه رسیدضروري  ،آموزش از دور با آموزش سنتي

لوم انساني و عه، )در علوم پاي صیل و رشته تحصیليكه از نظر مدت زمان تح
 ،(. فراهاني نیز در تحقیقي4: 2006داري وجود دارد )كندريک،اجتماعي( تفاوت معنا

از مقايسه كیفیت آموزش تربیت بدني در نظام آموزش  وها كه با عنوان بررسي هزينه
، اما مدل مناسبي در است، به نتايج خوبي دست يافتهراه دور و حضوري انجام داده 

 (.1380 )فراهاني، نكرده است ئهاين راستا ارا
 

 گيریبحث و نتيجه

اثربخشي در اقتصاد آموزش عالي از دور  - هدف اصلي تحقیق، بررسي تحلیل هزينه
به چشم مي خورد، موضوع ها هاست. يكي از مسائلي كه به وضوح در تأسیس دانشگا

سسه آموزشي، ؤاقتصادي بودن آموزش است. معیار سنجش اقتصادي بودن يک م
 كلیدي در استفاده و عنصر كه آن است. كندريک معتقد استهاي هزينهبرآورد 

 است. هزينه ارتباطاتي، جديد اطالعاتي وهاي فناوري آموزش مبتني بر ارزشیابي از
و  خط مشي صريح و واضحچي نیز در كنار توجه به واك(. ك3: 2003)كندريک،

عامل كارايي ترين مهم را به عنوان مالحظات مربوط به هزينه ،فرهنگ سازماني مناسب
لذا  (؛10: 2000چي،بیان كرده است )كواكباز و از دور  عالي بخشي در آموزشرو اث

یان اين نظام متولاقتصادي بودن اين نوع آموزش براي  است كه اين امر سبب شده
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، با توجه هاي اخیراين، در سال عالوه بر ؛اي مهم نمايان گرددلهأآموزشي به عنوان مس
آموزشي از  هايهزينههاي فناوري اطالعات و ارتباطات، نوع نگاه به به پیشرفت

بتني بر فعالیت به وجود آمده يابي مهاي نوين هزينهحالت سنتي خارج شده و شیوه
نیز  ،ي ديگر، با ورود فناوري اطالعات و ارتباطات به حوزه آموزشياز سو است؛

نوين از جمله آموزش عالي از دور و الكترونیكي به وجود آمده است. به هاي آموزش
روش تحلیل  ،به عنوان مثال يابي نیز تغییر يافته است؛هزينههاي همین سیاق، شیوه

چرا كه استفاده  تغییر نام داده است؛ اثربخشي - ينهفايده به روش تحلیل هز - هزينه
پولي است، به دلیل پیچیدگي فايده كه مبتني بر برآورد مالي و  - از روش هزينه

هاي هاي تفكر يادگیرندگان و ظهور فناوريهاي شخصیتي، رواني و سبکويژگي
رو ؛ از ايناست يادگیري، مناسب نبوده -جديد اطالعاتي و ارتباطي در فرايند ياددهي

ده( به فاي - )هزينه بسیاري از اقتصاددانان حوزه آموزشي، به دنبال رويكرد جايگزين
 له ياددهياثربخشي هستند؛ به بیان ديگر از آنجايي كه رفتار انسان و مسأ - نام هزينه

توان با اقتصادي است، لذا نميهاي تر از ديگر فعالیتتر و حساستيادگیري متفاو -
ها فايده( به بررسي و تبیین آن - السیک اقتصادي )هزينهكهاي استفاده از روش

به عنوان رويكردي جديد در  ،اثربخشي - بلكه بايد از روش تحلیل هزينه پرداخت؛
 (؛1391 ؛ جوادي،2000 ؛ جووت،1984 اقتصاد آموزش از دور استفاده كرد )واگنر،

يابي را در ارتباط با ينهورد غیرپولي بوده و ساختار هزچرا كه اين رويكرد، مبتني بر برآ
با اين  دهد؛مي نیل به اهداف آموزشي، مورد كاوش قرار به منظورمختلف هاي شیوه

ادي وارد حوزه به عنوان رويكرد جديد اقتص ،اثربخشي - بیان، روش تحلیل هزينه
از  طور ويژه شده است؛الكترونیكي به طور عمومي و آموزش عالي از دور وآموزش به
افراد در مطالعات مربوط به آموزش عالي از دور و الكترونیكي، از  از برخياين رو، 

ة تولید كه اشاره به باالترين خروجي با كمترين هزين ،اثربخشي - روش تحلیل هزينه
توافق بر سر  نبودناما برخي از مطالعات، بر  (؛1391كنند )جوادي،دارد، استفاده مي

ت دارند. يكي از داليل آموزشي داللهاي اثربخشي در محیط – طراحي مدل هزينه
اين  ،يابي در آموزش عالي باز و از دور اثربخشسازي هزينه و هزينهعدم مفهوم

هاي طيابي در محیاز راهبردهاي هزينه ،هاي تجاريمانند سازمانباشد كه هتواند مي
 یش از اينكه برخالف مطالعاتي كه در پ برداري نشود. استدالل اين استآموزشي بهره

ي از دو بخش مجزا تشكیل نشده است، اثربخش – به آن اشاره شد، روش تحلیل هزينه
توان آن دو مي ، وليهستند خاص خودهاي لفهچند كه هر كدام تحت تأثیر مؤهر  و

كاملي در ارتباط با  ةكه تاكنون هیچ نظري با توجه به اينمفهوم را به هم نزديک كرد. 
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 طور عام و آموزشيابي در آموزش و پرورش بهنه و هزينهمطالعات مربوط به هزي
آموزشي در  هايهزينهاما با اين وجود،  ،نشده است انجام خاصطور از دور به عالي

طور مستقیم و غیر مستقیم از عواملي همچون عوامل فناورانه، سازماني، بهها دانشگاه
بهسازي منابع انساني متأثر  توسعه و درسي، آموزش و تدريس، ةبرنام ةتولید و توسع

توان به مي ثیرگذار بر اقتصاد آموزش عالي از دور راعالوه براين، معیارهاي تأ شود؛مي
اجرا،  ةاجرايي، شیو هايهزينهفیزيكي،  هايهزينهثابت،  هايهزينهتوسعه،  هايهزينه

ي كنندگان هزينه، محتواي آموزشي در حال توسعه، طراحي آموزشويژگي پرداخت
از  هاي درس نسبت داد؛كننده در كالسمحتوا و تعداد دانشجويان شركت ةبراي ارائ
مبناي نظري كه  نبودنبا توجه به گستردگي موضوع و  كه شده است سعي ،اين رو
. در اين بررسي شود كليهاي اندازها و ديدگاهچشم ،به اين موضوع بپردازد مستقیماً

اثربخشي در اقتصاد آموزش عالي از دور،  -ينهتحقیق، براي واكاوي روش تحلیل هز
 باتي واگنر و جووت شده است. واگنر،ملزم به روشنگري و تحلیل دو الگوي محاس

اثربخشي در حوزه اقتصاد آموزش عالي از دور،  - يک روش تحلیل هزينه ئةضمن ارا
، به خاطر تركیب ت و شرايط آموزش عالي باز و سنتيیعموق كه معتقد است

در نظام آموزش  بیان ديگر،به  متغیر با هم متفاوت و متمايز است؛هاي ثابت و هزينه
كل مستقیم و تعداد دانشجويان وجود دارد، هاي هزينهارتباط زيادي بین  ،عالي سنتي

كل مستقیم و تعداد هاي هزينهارتباط زيادي بین  ،اما در آموزش عالي از دور
دانشگاهي باز با افزايش هاي نظام ةوسعدانشجويان وجود ندارد و لیكن امكان ت

اثربخشي  - واگنر بعد از مقايسه و تحلیل هزينه ،بنابراين وجود دارد؛ها تدريجي هزينه
 هايهزينهمیانگین  باز انگلستان، به اين نتیجه رسید كهيک دانشگاه سنتي با دانشگاه 

 جاري آموزش باز هايهزينهدالر و میانگین  657 جاري هر دانشجو در آموزش سنتي
باز كمتر از آموزش  ،جاري در آموزش عالي هايهزينهدالر است و لذا میانگین  453

عالي سنتي بود؛ چرا كه در آموزش عالي باز و از دور، به علت استفاده از 
ها، ثابت و جاري در محاسبه كل هزينههاي هزينهارتباطي و تركیب هاي چندرسانه

جاري كاهش يافته و اين نسبت هاي هزينهثابت به سمت  هايهزينهنسبت بااليي از 
هاي سنتي جاري در تضاد با دانشگاههاي هزينهثابت در مقايسه با هاي هزينهباالي 

طور مستقیم با تک تک دانشجويان ارتباط داشت جاري بههاي هزينهكه  بود؛ در حالي
جاري در آموزش عالي  هايهزينهكل و میانگین  هايهزينهو اين امر موجب كاهش 

در مطالعات تطبیقي خود، از روش تحلیل  ،شود. جووت نیز همچون واگنرمي از دور
هاي او به اين نتیجه رسید كه كالس ،اثربخشي استفاده كرد. در اين روش - هزينه



 
 

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

به كاركنان در مقايسه با كالس درس سنتي و حضوري،  ،مبتني بر آموزش عالي از دور
ت )تعداد اعضاي هیأ كاري با كاهش بار وري كار راتواند بهرهو مي كمتري نیاز دارد

با آموزش عالي سنتي، بدون لطمه به عملكرد  ةعلمي نسبت به دانشجو( در مقايس
در صورت مساوي بودن ساير شرايط  ،. بنابر نظر جووتدهدآموزشي، افزايش 
در  تأمین كرد؛ توانمي عضو هیأت علمي 50حضوري تعداد هاي آموزشي، در كالس

محتواي آموزشي در  ةلفؤآموزش عالي از دور به همراه سه مهاي كه در كالس حالي
حال توسعه، طراحي آموزشي براي ارائه محتوا و تعداد دفعات دانشجويان 

يعني  ن جذب كرد؛توامي عضو هیأت علمي 85كننده در كالس درس، تعداد شركت
عضو هیأت  35مبتني بر آموزش از دور هاي توان براي كالسمي ،در شرايط مساوي

در مقايسه ها و اين همان كاهش هزينه ،مین كردحضوري تأهاي علمي بیشتر از كالس
توان براي مي برابر هايهزينهبا  حضوري است؛ به عبارت ديگر،هاي با كالس

 85 آموزش از دورهاي عضو هیأت علمي و براي كالس 50 حضوريهاي كالس
ثابت  هايهزينهو اين امر موجب كاهش  ،فراهم كردها علمي در دانشگاهعضو هیأت 

با اين بیان،  شود؛مي آموزش از دور و الكترونیكيهاي و جاري در تشكیل كالس
همچون آموزش عالي  ،هاي آموزش عالي از دورؤلفهي و كیفي مبراي تحلیل كمّ

و مخارج آموزشي، ها هزينه برآوردبه منظور نیازمند رويكرد اقتصادي جديدي  ،سنتي
كید را بر كیفیت و ويكرد جديد اقتصادي كه بیشترين تأخدماتي و اجرايي است. اين ر

اثربخشي است. روش  - اثربخشي مولفه هاي آموزشي دارد، روش تحلیل هزينه
هاي هزينهبا ها خروجي ةمقايس به منظوراثربخشي، راهبردي اساسي  - تحلیل هزينه

رو، در روش از اين تمال موفقیت آموزشي را باال ببرد؛ست تا احضروري ورودي ا
كه مبتني بر برآورد  ،فايده - بر خالف روش تحلیل هزينه ،اثربخشي - تحلیل هزينه

كید بر برآورد غیرپولي و كیفي نیز تأ ست، عالوه بر برآورد مالي و پولي،پولي و مالي ا
علوم انساني و اجتماعي با آن  هشگرانپژوو اين همان دغدغه اي است كه اكثر  ،دارد

هاي شخصیتي، رفتاري و توان ويژگيبشري نمي ةدرگیرند؛ چرا كه در اين حوز
در حوزه  ،ت تبديل كرد و آن را تحلیل نمود. به همین دلیلرا به كمیّها عاطفي انسان

شي استفاده اثربخ - ن از روش تحلیل هزينهآموزش عالي از دور، برخي از محققا
ة یت به مقوللفه كمّؤاثربخشي را كه در كنار م - پس اگر روش تحلیل هزينه اند؛دهكر

به ها به عنوان رويكرد جديد اقتصادي در برآورد میزان خروجي كیفیت، تأكید دارد،
جويي هاي آموزشي صرفهتوان در هزينهورودي آموزشي در نظر بگیريم، ميهاي هزينه

 ةكلی كه شودرو، پیشنهاد مياز اين شي آموزشي را باالبرد؛هینه، اثربخب ةكرده و با هزين
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طي در سسات آموزش عالي و عمومي كشور از فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباؤم
موجب دسترسي آسان به ها، چرا كه اين فناوري هاي درس استفاده كنند؛كالس

همه زمان و  گیر شدن آموزش براي همه، دراطالعات، به روز شدن اطالعات، همه
هاي جديد، برقراري دموكراسي و عدالت آموزشي مكان، تولید و مديريت تولید دانش

و آگاهي اجتماعي ها جامعه و از بین رفتن شكاف بین نسل قشرهايدر بین تمام 
شود و از سوي ديگر، به دلیل پذيرش تعداد زياد دانشجو نسبت به استاد و عدم مي

ي دانشجويان و استاد و رفع محدوديت آمد و شد محدوديت زماني و مكاني برا
ة آموزشي براي دانشجو سرانه و كل هزين ةدانشجو و استاد، موجب كاهش هزين

هاي فیزيكي، انساني، مالي و لین، زيرساختكه اگر مسئو دهد، و اين نشان ميشودمي
كنند،  راهماخالقي فناوري اطالعات و ارتباطات را در آموزش عالي و عمومي كشور ف

مین نیروي انساني أبه تاز يک سو و از سوي ديگر، ها به كاهش هزينهاين امر هم 
اين عملكرد، در دانشگاه پیام نور است كه  ةخواهد شد. نمون منجر كافي و متخصص

هاي رفت و آمد و حضور فیزيكي در ، هزينهبا پذيرش زياد دانشجو و بومي سازي آن
دروس و از خوان بودن برخي ، به دلیل خودديگر و از سوي كاهش يافته،ها كالس

را به ها يک استاد به چندين دانشجو، كاهش هزينه از سويآموزش مجازي  ئةحتي ارا
نبايد از كیفیت ها، بايد در كنار اين كاهش هزينهدنبال داشته است. بديهي است كه 

 آموزش غافل بمانیم.
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