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  و توسعه انساني  آموزش از دور

  ) مورد دانشگاه پيام نور( 
  

  * دكتر يزدان ابراهيمي
   

  چكيده
دو دهه از زماني . آيدبه حساب مي انساني كشورها عهتوسعه آموزش عالي از منابع اصلي توس

بندي  براي طبقه برنامه توسعه سازمان ملل شاخص توسعه انساني توسط از كه براي اولين بار
بر اساس اين شاخص ميزان . گذردمي استفاده شده، توسعه انساني با رويكردكشورها 

به كشورها در توسعه انساني كننده رت تحصيالت، متوسط درآمد و متوسط طول عمر تعيين
. آموزش از دور در آموزش عالي بر توسعه انساني استتأثير هدف از اين مقاله بررسي . است

تحليلي به شيوه بررسي تحليل روندها به بررسي اثر آموزش از  -اين مقاله با روش توصيفي
آموزش عالي با  بيانگر آن است كهپژوهش نتايج . دور بر توسعه انساني ايران پرداخته است

 و مكانيهاي   محدوديت از بسياري دور و حذف از آموزش جديدهاي  روش استفاده از
 و رسميهاي   دانشگاه كه را افرادي از بخشي است توانسته متداول،هاي  آموزش در زماني
را از  توجهي شايان كمك و دهد پوشش ،نيستند آنها به آموزشي خدمات ارائه به قادر سنتي

نباشت سرمايه انساني، افزايش نرخ پوشش تحصيلي، افزايش دسترسي و برابري طريق ا
نوين آموزشي هاي   آموزشي، مشاركت بيشتر زنان، كاهش هزينه تحصيل و استفاده از روش

 2000از سال  دهد كهنشان مي افزون بر اين نتايج پژوهش. به توسعه انساني در كشور بنمايد
 003/0 ور بر شاخص توسعه انساني افزايش داشته است و بهاثر آموزش از د 2007تا سال 

  . رسيده است
  

  دور، توسعه انساني، دانشگاه پيام نور، آموزش عالي آموزش از: واژگان كليدي
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 مقدمه
هدف اصلي توسعه خلق محيطي براي زندگي . هستند كشورمردم ثروت واقعي يك 

 ).1990، 1نامه توسعه سازمان مللبر( هاست تر انسانتر و خالقانه تر، سالمطوالني
بر آزادي افراد در كسب دانش، سالمت بيشتر و لذت بردن از  تأكيدتوسعه انساني با 
 تعريف شده است ها زندگي، فرايند بسط دامنه انتخاب انسانهاي  كسب استاندارد

 .هاست توسعه انساني فرايند افزايش انتخاب انسان ).2010، برنامه توسعه سازمان ملل(
اما در  .طول زمان تغيير كنندتوانند نامحدود باشند و در  ها مي اين انتخاب ،در اصل

تمام سطوح توسعه دو مورد از آنها يعني كسب دانش و دسترسي داشتن به منابع مورد 
تر و  زندگي سالم موجبمطلوب زندگي، هاي  نياز براي رسيدن به استاندارد

در اين رويكرد، توسعه براي انسان و توسط  ).2010، 2آلكاير( تري داشته باشند طوالني
ها و  مستقيم به ارتقاء توانمنديبه طور هايي كه  بخش ،گيرد، بنابراين انسان صورت مي

به افزايش كيفيت نيروي انساني  سرانجامو  شوند مربوط ميبالقوه انسان هاي   قابليت
انتخاب راهبرد توسعه  ،واز اين ر. شوند از اهميت ويژه برخوردار مي ،انجامند مي

  .باشد ميآموزشي و بهداشتي هاي   انساني در يك كشور، مستلزم توجه خاص به بخش
نظر در تخصيص منابع به هبرد توسعه انساني نيازمند تجديدحركت در جهت را 
بدين لحاظ، عواملي كه . انساني است  مختلف براساس سهم آنها در توسعههاي  بخش

. در اين رويكرد مورد توجه ويژه هستند ،گذارند مستقيم مي بر توسعه انساني اثر
گوناگون موجب گسترش دامنه هاي   عنوان نهادي كه از جنبهه از دور ب آموزش

  . در اين رويكرد بسيار مورد توجه است ،شود ها مي انتخاب انسان
كشور،  در در توسعه انساني انسانيكننده افزايش كيفيت نيرويبا توجه به نقش تعيين

ترين  بزرگترين و مهمبه عنوان اين مقاله به بررسي اثر آموزش از دور دانشگاه پيام نور 
  .پردازدكننده خدمات آموزش از دور در كشور بر توسعه انساني ايران، ميمركز ارائه

  
  مباني نظري و پيشينه

ف مفهوم توسعه به معناي امروزين آن، پس از جنگ جهاني دوم و ملموس شدن شكا
. ديگر مطرح گرديدهاي  صنعتي و پيشرفته با كشورهاي  اقتصادي و اجتماعي كشور

اي  جامعهكشاورزي به اي  جامعهيافته و صنعتي از توسعههاي  ثمره تبديل شدن كشور
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صنعتي و مدرن، بهبود وضعيت مادي و رفاه عمومي به همراه تحوالت فرهنگي، 
وسعه براي رسيدن به شرايط مطلوب و حال ت درهاي  كشور. اجتماعي و سياسي بود

گيري كمي و كيفي شكاف توسعه يافته نيازمند اندازههاي  كاهش فاصله خود با كشور
   .)1388) ب( ابراهيمي( پيشرفته بودندهاي  بين خود و كشورموجود 

حال  پيشرفته و درهاي  براي محاسبه اندازه كمي شكاف توسعه در بين كشور
متفاوت هاي   در عمل، شاخص. شودكمي استفاده ميهاي   توسعه عموماً از شاخص

المللي مورد محاسبه قرار بوجود آمده است كه ساالنه توسط كشورها و مجامع بين
ها تفاوت و اختالف كشورها را از لحاظ توسعه يافتگي نشان  اين شاخص. گيرندمي

 مفاهيم و ترين كي از مهمي. كنندبندي ميداده و آنها را مورد مقايسه قرار داده و رتبه
بندي براي رتبه برنامه توسعه سازمان مللتوسط  1990هايي كه از سال  شاخص

است كه  1كشورها از لحاظ توسعه انساني معرفي شده است شاخص توسعه انساني
بنا به تعريف، . استبراي كمي كردن مفهوم توسعه انساني مورد استفاده قرار گرفته 

شاخصي است كه متوسط پيشرفت هر كشور را در سه بعد از  شاخص توسعه انساني،
 كندگيري مي اندازه) طول عمر، دانش و متوسط استاندارد زندگي( توسعه انساني

  .)2000، 2بانك جهاني(
عالوه بر ارائه شاخص توسعه انساني، تالش  1990گزارش توسعه انساني در سال 

اين . درآمد به توسعه داشته باشد كند نگاهي فراتر از انباشت ثروت و افزايشمي
عد امكان ب نامد و از سهمردم ميهاي  گزارش، توسعه انساني را فرايند افزايش انتخاب

وجود منابع  در نهايتزندگي سالم و طوالني، دسترسي به آموزش و كسب دانش و 
تامين شرايط استاندارد زندگي براي انسان به مفهوم توسعه  جهتمالي مورد نياز 

با اين بينش و نگرش شاخص ). 1990، برنامه توسعه سازمان ملل( نگرد نساني ميا
توسعه انساني بر پايه سطح سواد بزرگساالن، اميد به زندگي در بدو تولد و درآمد 

  . طراحي و شكل گرفت ،معياري كه نمايانگر استاندارد زندگي استبه عنوان سرانه 
 3ست كه براي انباشت سرمايه انسانياصلي توسعه انساني آن اهاي  از مشخصه

طبيعي و فيزيكي را در خدمت هاي  نقش كليدي و مهمي را قائل است و سرمايه
گذاري در سرمايه انساني در شرايطي كه سرمايه. داندانباشت سرمايه انساني مهم مي

كند از بشر بسوي استفاده هر چه بيشتر از دانش در رسيدن به رفاه بيشتر حركت مي
از سوي ديگر انباشت سرمايه انساني جوامع را . ميت مضاعفي برخوردار شده استاه

جايگزين مانند هاي  جويي در استفاده از سرمايه پايدار و صرفهاي  توسعهبه سوي 
  .دهدمادي و طبيعي سوق ميهاي  سرمايه
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. نگاه و نگرش توسعه انساني نگاهي به انسان به عنوان عامل و هدف توسعه است
گيري  با اين وجود براي اندازه. سعه انساني تغيير نگاه از كميت به كيفيت استتو

اين امر توسط شاخص توسعه انساني انجام . ستها نيازمند كمي كردن آنها كيفيت
هاي   مقايسه سياست براي تواند ميالمللي شاخص توسعه انساني در سطح بين. شود مي

كشورهايي كه از  به طور مثال. گيرد ده قرارملي كشورها و مقايسه آنها مورد استفا
آموزشي، اميد به زندگي هاي   درآمد سرانه يكساني برخوردارند اما داراي شاخص

بنابراين . داراي شاخص توسعه انساني متفاوتي خواهند بود ،در واقع .متفاوتي هستند
شي است بهداشتي و آموزهاي  شاخص توسعه انساني براي آنان به معنا تغيير سياست
  .تا بتوانند بر سطح شاخص توسعه انساني خود بيافزايند

  
  آموزش از دور و توسعه انساني

ايدار و در شرايط جديد جهاني بر اهميت دانش و استفاده از آن در توسعه پامروزه، 
. شود مي تأكيدگذاري بر روي آن اهميت انسان و سرمايهافزايش رفاه، به طبع، بر 

خصوص آموزش رسمي ه گذاري بر روي انسان، آموزش آنها بهن نوع سرمايتري مهم
پايه از اهميت و بازدهي بيشتري هاي  هر چند در ابتداي راه توسعه، آموزش. است

عالي از اهميت خاص تر توسعه، آموزشاما در مراحل بعدي و پيشرفته ،برخوردارند
ي چگونگي توزيع عالگذاري بر روي آموزشسرمايه ،در اين شرايط. استبرخوردار 

  ).1388) ب( ،ابراهيمي( قرار گيردآن و ميزان دسترسي افراد نيز بايد مورد توجه 
شيوه نويني است كه با توجه به گسترش روزافزون  ،در اين راستا، آموزش از دور

. المللي مورد توجه قرار گرفته است اطالعات و ارتباطات در سطح ملي و بينفنّاوري 
گير از شود با بهرهتالش مي ،تفاده از مشاركت بيشتر دانشجودر اين شيوه با اس

اي، خدمات آموزشي ها و وسائل ارتباط جمعي و چند رسانهنوين، رسانههاي  فنّاوري
در اين . تري به عالقمندان به ادامه تحصيل در سطح عالي ارائه گردد تر و سهل مناسب

 بر دوش دانشجو قرار دارددگيري يا - ياددهي شيوه سهم بيشتري از آموزش و فرآيند
  ).1388 ،)الف( ،ابراهيمي(

يادگيري هاي  توانند فرصتهايي است كه كشورها مي آموزش از دور يكي از راه
تاريخي موفق در ارائه آموزش  ،آموزش از دور. پذيرتري را ارائه نمايندانعطاف

عالي حضوري سسات آموزشؤداشته است كه قابل مقايسه و حتي بهتر از عملكرد م
يافته  توسعههاي  دانشجويان زيادي در كشور ،در حال حاضر. در همان كشورهاست

 كنندات آموزش از دور براي ادامه تحصيل استفاده ميمؤسسحال توسعه در  و در
   .)11: 2003بانك جهاني، (
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با اين  اين نظام آموزشي. عالي استبخش مهمي از سيستم آموزش ،آموزش از دور
در مناطق دور دست به دانشجويان آموزش ارائه  تواند ميدارد، و توانايي كه ظرفيت 

توسط  تواند ميآموزش از دور . عالي بزرگساالن پاسخ دهدآموزشهاي  كند و به نياز
ات جديدي كه مخصوص آموزش مؤسسعالي حضوري يا بوسيله ات آموزشمؤسس

دليل اين كه ه آموزش از دور ب .)49: 2000بانك جهاني، ( ارائه شود ،از دور هستند
كند  عالي را در دورترين نقاط كشور را براي افراد مستعد فراهم مي دسترسي به آموزش
در كاهش فقر و تواند  مي ،دهد وري و درآمد افراد را افزايش مي و آموزش نيز بهره
  .افتدمؤثر زندگي در كشور هاي  افزايش استاندارد

مكاني و زماني را كه هاي  سياري از محدوديتب ،جديد آموزش از دورهاي  روش
توانسته است  ،بنابراين .برطرف كرده استكنند،  در آموزش افراد خلل ايجاد مي
رسمي و سنتي قادر به ارائه خدمات آموزشي به هاي  بخشي از افرادي را كه دانشگاه

هاي  زنيا. پوشش دهند و كمك شايان توجهي به توسعه انساني نمايند ،آنها نيستند
بازاركار دائماً در حال تغيير است و نياز براي آموزش و بازآموزي به شدت در حال 

ترين و رسد يكي از مناسبدر اين چارچوب، آموزش از دور به نظر مي. افزايش است
  .ها براي روبرو شدن با اين تغييرات باشد ترين روشجذاب

العمر و ارتقاء  مادام هاي براي آموزشمؤثر روشي  تواند مي ،آموزش از دور
از سويي . شودهمانطوري كه براي بازآموزي معلمان از آن استفاده مي ؛ها باشد مهارت

بانك ( معمول دارندهاي  ديگر، آموزش از دور هزينه بسيار كمتري نسبت به آموزش
دليل اينكه افراد اغلب شاغلند و يا بطور ه در آموزش از دور ب. )33: 1994جهاني، 
از دست هاي  هزينه فرصت ،استي حضورهاي  د شاغلين بيش از آموزشكلي درص

؛ و يابدرفته كاهش يافته و بازدهي اقتصادي آن نسبت به آموزش حضوري افزايش مي
به نوبه خود توسعه انساني  كهيابد راه دور افزايش مي تمايل افراد براي آموزش از

  .بيشتري را به همراه دارد
ند و ا دانشجو محور در حركتهاي   ها به سوي برنامه شگاهدرسي در دانهاي   نظام

. اطالعات در حال گسترش استهاي  فنّاورياين حركت با گسترش اينترنت و 
كنندگان آموزش از دور از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات براي بهبود سطح و  ارائه

ع اطالعاتي تر به مناب و دسترسي آسان استادانسرعت ارتباطات بين دانشجويان و 
  .كننددانشگاه استفاده مي
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بيانگر اين نكته است كه تمامي  ،بررسي اهداف آموزش از دور در سطح عالي
چرا كه موجب  ؛افزايش و تقويت توسعه انساني است براياهداف آموزش از دور در 

و بر روي خود  .دادشود افراد در هر شرايطي بتوانند به تحصيل خود ادامه مي
خصايصي را مانند  رفتار و ،عالوه بر آن آموزش از دور. اري نمايندگذ سرمايه

پژوهي و عدم اتكاء صرف به استاد و محيط آموزشي را در خودآموزي و خود
  .كند دانشجويان تقويت مي

موفقي است كه هر روز بر گستره آن در هاي  توسعه آموزش از دور يكي از راهكار
هاي  كه عالوه بركاهش هزينه آموزش، فرصتشود،  جهان افزوده ميهاي  سطح كشور

در . آموزشي متنوعي را در جهت گسترش عدالت آموزشي بيشتر فراهم كرده است
دانشگاه پيام نور به  تأسيسايران پس از انقالب اسالمي نيز آموزش از دور با 

اثر آموزش از راه دور بر توسعه انساني  ،در همين راستا. عالي ايران وارد شد آموزش
  .گيرد مورد بررسي قرار مي

  :هاي زير پاسخ دهد اين پژوهش درصدد است به سئوال
  ؟اثرگذار بوده استتوسعه انساني ايران  برآموزش از دور آموزش عالي  آيا .1
سهم توسعه انساني هاي   دانشگاه پيام نور در تحقق شاخصبه چه ميزان  .2

  است؟داشته 
  

  روش پژوهش
تحليلي -انشگاه پيام نور از روش تحقيق توصيفيدر اين پژوهش براي مطالعه نقش د

و مطالعه اسناد اي  نهدر بخش بررسي مباني نظري از روش كتابخا. استفاده شده است
و مدارك و براي بررسي و تحليل اثر دانشگاه پيام نور بر توسعه انساني از روش 

حاسبه براي م همچنين. به شيوه بررسي تحليل روندها بهره برده شده است 1طولي
ارائه شده در گزارشات و هاي  سهم دانشگاه پيام نور در توسعه انساني ايران از داده

-1990براي دوره  2توسعه جهانيهاي   و شاخص برنامه توسعه سازمان مللهاي  داده
  .استفاده شده است 2007

  
  

                                                                                                                                      
1. Longitudinal 
2. World Development Indicators (WDI) 2008 
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  ها يافته
گذار بوده آيا آموزش از دور آموزش عالي در توسعه انساني ايران اثر: سئوال اول

  است؟
براي پاسخگويي به سئوال فوق هر يك از محورهاي زير مورد بحث قرار 

  :گيرد مي
  

  و توسعه انساني دانشگاه پيام نور
ها، دانشگاه پيام نور در سال  چند سال پس از انقالب فرهنگي و باز شدن دانشگاه

 ؛ا آغاز كردحضوري و آموزش از دور فعاليت خود ر يك دانشگاه نيمهبه عنوان  1367
درسال تحصيلي ( دانشجو 810000در حال حاضر فعاليت آموزشي خود را با بيش از 

  . توسعه داده استدر گستره وسيعي از كشور ) 89-1388
  

  شدگان آموزش عالي آمار پذيرفته) 1( جدول
  ساير دانشگاهها  دانشگاه آزاد اسالمي پيام نور  

1367   4370 35453 57401  
1385  250082 254630 237323  
1388  190347 ----- 632505  

  ريزي آموزش عالي ه پژوهش و برنامهمؤسسآمار آموزش عالي، : منبع 
  

 1388و  1385 ،1367عالي را در دو سال شدگان آموزش آمار پذيرفته) 1( جدول
دولتي و هاي  به تفكيك دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دانشگاه

دهد كه در طي دوره فوق اطالعات اين جدول نشان مي. دهد را نشان ميغيرانتفاعي 
. درصد بوده است 18شدگان در دانشگاه پيام نور بطور متوسط ساالنه رشد پذيرفته

تعداد دانشجويان پيام نور ) ) 2( جدول( 1369-88اين امر باعث شده است طي دوره 
  .نفر افزايش يابد 818147نفر به  28342از 

   
  آمار دانشجويان آموزش عالي) 2( لجدو

  ساير دانشگاهها  دانشگاه آزاد اسالمي پيام نور  
1369   28342 201987  283734  
1385  684271 1289637  854603  
1388  818147 1460009  1512703  

  ريزي آموزش عالي ه پژوهش و برنامهمؤسسآمار آموزش عالي، : منبع
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باز هاي   ه اين دانشگاه جزو بزرگترين دانشگاهرشد كمي دانشگاه پيام نور موجب شد ك
مطالعات بيانگر اين نكته هستند . و آموزش از دور جهان به لحاظ تعداد دانشجو قرار گيرد

درصد كمتر  50از راه دور، هزينه صرف شده براي دانشجويان حداقل هاي  كه در آموزش
در حال توسعه هاي  وراين امر بخصوص براي كش. حضوري و سنتي استهاي  از دانشگاه

و ايران كه افراد عمدتاً از درآمد متوسط و متوسط رو به پايين برخوردارند بسيار حائز 
عالي و افزايش نرخ پوشش تحصيلي جامعه به گسترش آموزش تواند مياهميت است و 
  ) 1388 ،)الف( ابراهيمي( .كمك بسيار نمايد

براي رفع و حل مشكالتي كه در  تواند ميهايي كه دارد،  دانشگاه پيام نور ويژگي 
داليل جغرافياي، مكاني، زماني، شخصي و غيره، ه عالي در جامعه براه كسب آموزش

  . وجود دارد مورد استفاده قرارگيرد
  

 ايتوسعه انساني منطقه -
نسبتاً هاي  دهد كه استان عالي نشان ميبررسي توزيع استاني دسترسي به آموزش

اند و از سوي  عالي را داشتهشترين گسترش و توسعه آموزشبي ،يافته كشور توسعه
. عالي را دارا بودندآموزشهاي   توسعه نيافته، كمترين ميزان شاخصهاي  ديگر، استان

ها در ده سال گذشته بيانگر بهبود توزيع  هر چند رشد متوسط ساالنه اين شاخص
در زمينه توزيع هاي  عمطال ).33، 1386روشن ( استاني دسترسي به آموزش عالي است

گانه  استاني دانشگاه پيام نور بيانگر اين نكته است كه توزيع مراكز در سطح مناطق ده
استان اصفهان . ها غير يكنواخت است پيام نور تقريباً يكنواخت اما در سطح استان

بيشترين مركز پيام نور و استان تهران به لحاظ مطلق و هم به لحاظ نسبي داراي 
  ).123، 1380خداداد كاشي و فراهاني( مركز استكمترين 

 1383در سال  1كشور به لحاظ شاخص توسعه انسانيهاي  بندي استان مقايسه رتبه
به استثناء ( عالي در همان سال بيانگر اين نكته است كهبا توزيع دسترسي به آموزش

شاخص قم كه از شاخص توسعه انساني خوبي برخوردار است و از لحاظ هاي  استان
) سيستان و بلوچستان در استان و برعكس داشتهعالي در وضعيت پاييني قرار آموزش

روشن ( عالي تقريباً با شاخص توسعه انساني هماهنگ استتوزيع دسترسي به آموزش
عالي و  نور مانند همگاني كردن آموزش با توجه به اهداف دانشگاه پيام ).65، 1386

كمك شاياني تواند  ميطق محروم، عمالً اين دانشگاه عالي در منا فراهم كردن آموزش
كمتر هاي  در افزايش و ارتقاء توسعه انساني و شاخص آن در مناطق و استان

  .برخوردار، بنمايد
                                                                                                                                      
1. Human Development Index (HDI)  
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 نرخ پوشش تحصيلي -
مهم آموزشي است كه هاي  عالي يكي از شاخص نرخ پوشش تحصيلي آموزش

در مقايسه با شاخص  -ورنقش مهمي در رشد شاخص توسعه انساني كشتواند  مي
مستقيم بر بطور تواند  ميداشته باشد، زيرا نه تنها  -توسعه انساني ديگر كشورها
بر شاخص تواند  ميبلكه بصورت غيرمستقيم  است، گذارشاخص تركيبي آموزش اثر

دانشگاه پيام نور در دو دهه شاهد . باشدمؤثر اميد به زندگي و درآمد ملي سرانه نيز 
ر پذيرش دانشجو بوده است از اينرو سهم زيادي در افزايش نرخ رشد زيادي د

  ).1388) الف( ابراهيمي( حصيلي آموزش عالي كشور داشته استپوشش ت
  

 انباشت سرمايه انساني -
كه  بطوري ؛گرددرسمي برميهاي  از تشكيل سرمايه انساني به آموزشاي  ه عمدبخش 

عنوان ه تحصيلي بهاي  وسط سالها رشد اقتصادي از آموزش رسمي و مت در تخمين
 ،رو از اين .)1388 ،فرجادي ابراهيمي،( شوداز سرمايه انساني استفاده ميهاي  نمايند

سهم قابل توجهي  1387دانشجو در سال تحصيلي  870000دانشگاه پيام نور با بيش 
صل بنابراين افزايش سرمايه انساني حا. كنددر تشكيل سرمايه انساني در كشور ايفا مي

دهد  سرانه را نيز افزايش مي درآمد ، از طريق رشد اقتصاديفعاليت دانشگاه پيام نور
  .گردد كه بطور غيرمستقيم موجب افزايش شاخص توسعه انساني مي

 
  دسترسي همگاني -

آموزش از  .آيدترين اهداف كشورها بحساب مي دسترسي همگاني به آموزش از مهم
حال توسعه است تا آموزش  درهاي  ند براي كشوردور پتانسيلي عظيم و كانالي قدرتم

  .)31: 2000بانك جهاني، ( اند، برسانندهايي كه قبال از آموزش محروم بودهرا به گروه
محروم، كم درآمد و دور هاي   مطمئن براي فرزندان خانوادههاي  بنابر اين، يكي از راه

ترقي اجتماعي هاي  پلكان افتاده براي رسيدن به جايگاه مناسب اجتماعي و طي كردن
و اين امكان تنها از طريق افزايش دسترسي  ؛عالي است و اقتصادي ورود به آموزش

به  يدسترس شيافزا .پذير است عالي در مناطق محروم و دورافتاده امكان آموزش
قادر به ادامه  ايمناطق شاغلند و  نيدر ا كه يكسان يدر مناطق محروم برا عاليآموزش
و  ياجتماع ،يهنگكه به لحاظ فر يو زنان و دختران ستندين گريدهاي  شهردر  ليتحص

 لياستان خود به ادامه تحص اياز شهر  ريغ گريدهاي  توانند در مكانينم ياقتصاد اي
در مناطق  نوراميدانشگاه پو ارائه آموزش از دور توسط  مهم است اريبه پردازند بس

  .باشد يموثر اريكمك بس تواند ميمحروم در اين زمينه 
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  عدالت و برابري آموزشي -

كه تا حد امكان اي  نهعالي به گو دولت موظف است شرايط دسترسي به آموزش
تحقق عدالت . براي شهروندان فراهم نمايد ،برابري و عدالت آموزشي رعايت شود

ه ب. كندهزينه زيادي را به دولت و جامعه تحميل مي ،آموزشي در سطح عالي
عالي ارائه خدمات آموزشي به همه متقاضيان در اقصا نقاط  موزشخصوص در سطح آ

روشي است كه با  ،آموزش از دور ،در اين راه. كشور بسيار پرهزينه و مشكل است
دهد كه عدالت آموزشي را در سطوح مختلف  هزينه كمتر، اين توانايي را به جامعه مي

  .اعتالي جامعه استفاده نمايند تعميق توسعه انساني و برايبهبود بخشند و از آنها در 
  

 مسائل شغلي -
آموزشي به هاي  آن موجب شده است تا نيازهاي  تغييرات سريع در بازار كار و نياز

زيرا نه تنها بازاركار بلكه جامعه متغير امروزي  ؛العمر تبديل شود مادامهاي  مسئل
ي بدليل مسائل اما بسيار. ها و دانشي است كه مستلزم بروز شدن است متقاضي مهارت
هاي  عالي حضوري استفاده نمايند و متقاضي روشتوانند از آموزششغلي خود نمي

خود را هاي  يادگيري نياز -هيدجديد آموزشي هستند تا بتوانند در عرصه و فضاي ياد
فراگيراني است هاي  برآورده كردن نياز ،از جمله مزاياي آموزش از دور. برطرف نمايند
آموزشي هاي   شغلي و خانوادگي آنها را از حضور در محيطهاي   توليكه داشتن مسئ

ها شركت  توانند در حالي كه در اين دوره فراگيران بزرگسال مي. دارد حضوري باز مي
  .كنند، شغل خود را حفظ كرده و بر تجربيات شغلي خود بيفزايند مي
  تحصيل و مشاركت زنان   -

مختلف جهان به لحاظ جنسيتي نشان ي ها مقايسه نرخ پوشش تحصيلي در بين كشور
عالي يك گرايش جهاني است و زنان دهد كه تقاضاي حضور زنان در آموزش مي

ترين راه براي ارتقاء اجتماعي و دسترسي به حقوق و  احتماال بهترين و كم مخاطره
  ).54 :1386 ،روشن( دانند عالي ميآموزشبه امتيازات برابر با مردان را راهيابي 

از دور تمايل زنان را براي ادامه تحصيل در سطح عالي افزايش داده،  آموزش
دهد و آنان را به مشاركت بيشتر در توليد  هزينه ماندن در خانه را براي آنان افزايش مي

كرده در  زنان تحصيل. نمايد اقتصادي و كسب درآمد بجاي كار در منزل تشويق مي
پذيرترند و در تربيت فرزندان خود  عطافبرابر تغييرات محيطي، اجتماعي و شغلي ان

دهند، حداقل  از آنجاييكه نيمي از جمعيت جوامع را زنان تشكيل مي. موفق تر هستند
درحاليكه در . نيمي از توسعه انساني در يك كشور حاصل تالش و همت زنان است

و زنان بر توسعه انساني بدليل بر عهده داشتن مسئوليت خانه هاي  عمل اثر فعاليت
  .شود بسيار فراتر از آن چيزي باشد كه معموال تصور مي تواند ميتربيت فرزندان 
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. مشاركت و سهم زنان در آموزش عالي در ايران همواره رو به بهبود بوده است
كه  دهندعمده دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه پيام نور را زنان تشكيل مي

افزايش ثبت . ز طريق آموزش از دور استتمايل زنان به ادامه تحصيل ا نشان دهنده
نام و گسترش آموزش از دور در سطح عالي بخصوص در جمعيت زنان، كمك 
شاياني به كاهش پراكندگي توسعه انساني كشور و بهبود وضعيت توسعه انساني زنان 

  . بخشدرا بهبود مي
  

  هزينه كمتر آموزش از دور -
ص در سطح عالي وجود داشته يكي از مشكالتي كه همواره بخش آموزش، بخصو

است، عدم وجود منابع مالي كافي جهت تامين آموزشي كارا، كيفي و مطلوب بوده 
اند  درحال توسعه قادر نبودههاي  در عمل بسياري از دولتها بخصوص در كشور. است

  .به اندازه كافي و الزم آموزش را بخصوص در سطح عالي را تامين مالي نمايند
ائه آموزش از دور، بسيار كمتر از ارائه همان آموزش به روش سنتي عموماً هزينه ار

اي  نهتوانند با همان مقدار هزيبنابراين دولتها مي. و حضوري آن در سطح عالي است
اند و يا با ثابت نگاه داشتن مبالغي كه به آموزش شدهعالي متحمل ميكه براي آموزش

اضافه به آموزش از دور، با ارائه  اند و تخصيص مبالغعالي سنتي اختصاص داده
آموزش از دور به افراد بيشتر آموزش ارائه دهند و بدين ترتيب شاخص توسعه انساني 

  .را كشور بهبود بخشند
  

 نوين آموزشيهاي  ها و ابزار استفاده از روش -
يكي ديگر از اي  نهجديد اطالعاتي و ارتباطاتي و چندرساهاي  فنّاورياستفاده از 

است نظام آموزش از دور براي رساندن آموزش به دورترين نقاط و ارتباط مزايايي 
مورد  تواند ميبيشتر، قويتر و موثرتر دانشجو، استاد و پرديس دانشگاه با يكديگر، 

رايج هاي  دانشجويان با رهايي از قيد و بند ،در نظام آموزش از دور. استفاده قرار دهد
توانند  ها و اينترنت مي دم نهادن به دنياي رايانهحضوري، با قهاي  آموزشي در دانشگاه

يادگيري داشته باشند و در عمل مجبورند از -مشاركت بيشتري در فرآيند ياددهي
از اطالعات علمي و آموزشي در اي  ه عمدكامپيوتري و اينترنت كه بخش هاي  افزار نرم

  .ندآنها وجود دارد، استفاده كنند و فرايند يادگيري را تسهيل نماي
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به چه ميزان دانشگاه پيام نور در توسعه منابع انساني كشور سعم : سئوال دوم
  داشته است؟

  سهم دانشگاه پيام نور در توسعه انساني
سرانه بدست  شاخص توسعه انساني از سه شاخص آموزش، اميد به زندگي و درآمد

سه طريق  دانشگاه پيام نور از ،نمايان است) 1( همانطور كه در نمودار. آيد مي
. به افزايش شاخص توسعه انساني كمك نمايدتواند  ميبصورت مستقيم و غيرمستقيم 

به طور صورت مستقيم با آموزش افراد متقاضي در سطح عالي، ه دانشگاه پيام نور ب
شاخص تركيبي آموزش را افزايش داده و موجب افزايش شاخص توسعه مستقيم 

  .شود انساني در كشور مي

  )1390اهيمي، ابر(: منبع 
  

دانشگاه پيام نور باعث ارتقاء هاي  از سوي ديگر آموزش حاصل از فعاليت
اين امر . گردد آنان ميهاي  بهداشت و سالمت در افراد آموزش ديده و خانواده 

بهداشت و سالمت در كشور گرديده و اميد به زندگي را هاي  موجب افزايش شاخص 
طور غيرمستقيم شاخص ه ب دانشگاه پيام نور، بدهد و بدين ترتي در كشور افزايش مي

  . بهبود خواهد بخشيد را توسعه انساني
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در دانشگاه پيام نور موجب انباشت سرمايه انساني از طريق افزايش دانش،  آموزش
وري ها، خالقيت و نوآوري، سالمت و بهداشت و در نهايت افزايش بهره مهارت

دي و درآمد سرانه را فراهم خواهد كرد، كه شود و بدين ترتيب اسباب رشد اقتصا مي
از سوي ديگر درآمد . خود يك پارامتر اثرگذار بر روي شاخص توسعه انساني است

كاهش رشد جمعيت حاصل است ارتقاء فرهنگ سالمت و تأثير سرانه تحت 
  . گرددنيز قرار مي... پزشكي وهاي  آموزش

به زندگي، نرخ باسوادي شاخص توسعه انساني تركيبي از چهار معيار اميد 
 آيد نرخ ناخالص ثبت نام و درآمد سرانه است، كه بصورت زير بدست مي ،بزرگساالن

  ):394: 2006، برنامه توسعه سازمان ملل(

3
EyLe

HDI
++=

 
(1)  

بر اساس ( شاخص توليد ناخالص ملي سرانه y، 1شاخص اميد به زندگي Leكه در آن، 
  : آيد شاخص آموزش است كه از معادالت زير بدست مي E و 2) برابري قدرت خريد

minmax

min

LeLe

LeLe
Le c

−
−=  (2) 

سال در نظر گرفته شده  85كه ( بيشترين مقدار اميد به زندگي maxLeكه در آن 
و ) سال در نظر گرفته شده است 25كه ( كمترين مقدار اميد به زندگي minLe ،)است

cLe  اميد به زندگي در سال مورد نظري است كه شاخص توسعه انساني براي آن
  .شودمحاسبه مي

  : شودبراي محاسبه شاخص درآمد سرانه از معادله زير استفاده مي

minmax

min

yLnyLn

yLnyLn
y c

−
−

=  (3) 

 40000بري قدرت خريد كه بر اساس برا( بيشترين درآمد سرانه maxyكه در آن 
كه بر اساس ( كمترين مقدار درآمد سرانه miny ،)هزار دالر در نظر گرفته شده است

درآمد سرانه كشوري  cy ،)دالر در نظر گرفته شده است 100برابري قدرت خريد 
  .است كه شاخص توسعه انساني براي آن بايد محاسبه شود

                                                                                                                                      
1. Life expectancy at birth 
2. GDP per Capita (PPP US$) 
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و نرخ ناخالص ثبت  aاز دو معيار نرخ باسوادي بزرگساالن  Eص آموزش شاخ
به صورت تركيبي از نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايي، متوسطه و تحصيالت ( gنام 
:آيدشاخص آموزش بصورت زير بدست مي. آيد بدست مي) عالي

 








−

−+







−

−=
minmax

min
2

minmax

min
1 gg

gg
w

aa

aa
wE cc

 
(4)  

 باسوادي بزرگساالن برابر با ضريب نرخ 1wكه در آن 
3
ضريب نرخ 2wاست و  2

تركيبي ثبت نام برابر با 
3
است، نرخ تركيبي ثبت نام از ميانگين نرخ ناخالص ثبت نام  1

 .آيدبدست مي) 5فرمول ( در آموزش ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي

3
hsp

c

eee
g

++
=  (5)  

عالي عالي از طريق نرخ ناخالص ثبت نام آموزشات آموزشمؤسسها و  دانشگاه
he  بر شاخص آموزش و به طبع شاخص توسعه انساني بصورت مستقيم اثر

ها و دانشگاه ثبت نام درهاي  خود از مجموع نرخ heنرخ ناخالص ثبت نام . گذارند مي
از آن را اي  ه عمدآيد كه دانشگاه پيام نور بخش عالي بدست ميات آموزشمؤسس

نام در دانشگاه پيام نور بصورت مستقيم در  اين ميزان نرخ ثبتابربن. دهدتشكيل مي
  . شاخص توسعه انساني اثرگذار است

يران در اين مقاله براي محاسبه ميزان اثر دانشگاه پيام نور در شاخص توسعه انساني ا
ها كسر گرديده و شاخص توسعه  نام دانشجويان از كل ثبت نام شدگان دانشگاه تعداد ثبت

در مورد بررسي محاسبه گرديده است و شاخص توسعه انساني بدون هاي  انساني در سال
 .آمده است) 4( دانشگاه پيام نور بدست آمده است كه در جدول نظر گرفتن

  د شاخص توسعه انساني در ايرانرون) 3( جدول شماره
  سال
  

 )1 ( 

 رتبه
  

 )2 (

شاخص توسعه
  انساني

)3( 

شاخص اميد
  به زندگي

)4( 

شاخص
  آموزش

)5( 

شاخص 
درآمد سرانه

)6(  

نرخ باسوادي
  النابزرگس

 )7 (  

نرخ تركيبي ثبت
  ) درصد( نام

 )8 (  
1999  90  0.714 0.73 0.75 0.67  75.7  73  
2000  98  0.721 0.73 0.75 0.68  76.3  73  
2001  106 0.719 0.75 0.73 0.68  77.1  64  
2002  101 0.732 0.75 0.74 0.70  77.1  69  
2003  99  0.736 0.76 0.74 0.71  77  69  
2004  96  0.746 0.76 0.75 0.72  77  72  
2005  
2006  
2007  

94  
84  
88  

0.759 
0.777  
0.782 

0.754 
0.759  
0.769 

0.792 
0.804  
0.793 

0.731  
0.769  
0.784  

82.4  
84  

82.3  

72.8  
73.2  
73.2  

  2009الي  2001هاي   توسعه انساني سالهاي   گزارش: منبع
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دهد شاخص توسعه انساني ايران و اجزاء نشان مي) 3( همانطوركه جدول
بجزء در برخي موارد روندي صعودي  2007الي  1999هاي  دهنده آن در سال تشكيل
رسيده است با اين  0.782به  0.714ه انساني ايران از اند بطوريكه شاخص توسعداشته

وجود از آنجائيكه اين شاخص در مقايسه با توسعه انساني ساير كشورها بدست 
هاي  آيد رتبه ايران در بين كشورها همواره روندي صعودي نداشته و در برخي سال مي

 .سير نزولي داشته است 2007از جمله سال 
  

  خص توسعه انساني بدون احتساب دانشگاه پيام نور در ايرانروند شا) 4( جدول شماره
  سال
  

 )1 (

 رتبه
  

 )2 (

شاخص
توسعه 
  انساني

)3( 

نرخ ثبت نام
آموزش عالي ايران 

  بدون پيام نور
)4( 

نرخ تركيبي
ثبت نام بدون 

  پيام نور
)5( 

شاخص 
آموزش بدون 

  پيام نور
 )6 ( 

شاخص توسعه 
انساني بدون پيام 

  نور
 )7 ( 

1999 900.71416.9972.280.75 0.713 
2000 980.72117.1172.250.75 0.720 
2001 1060.71917.6063.120.72 0.717 
2002 1010.73216.7168.040.74 0.732 
2003 990.73617.3467.890.74 0.736 
2004 960.74618.9070.710.75 0.745 
2005 940.75920.3371.530.79 0.758 
2006 840.77722.5971.840.80 0.776 
2007 880.78217.9070.240.78 0.779 

  2009الي  2001هاي  توسعه انساني سالهاي  ستون دوم و سوم از گزارش -1: منبع
  .محاسبه شده است در اين پژوهش هفتمچهارم الي هاي  ستون -2 

  
مقايسه شاخص توسعه . آمده است) 4( اين پژوهش در جدولهاي  نتايج برآورد

نشان ) ستون هفتم( انساني در ستون سوم با شاخص محاسباتي بدون دانشگاه پيام نور
دهد كه در نظر نگرفتن پذيرفته شدگان پيام نور در شاخص توسعه انساني، مقدار مي

شدگان دانشگاه  دهد و اين كاهش با روند صعودي پذيرفته اين شاخص را كاهش مي
شاخص توسعه  2007ام نور روندي فزاينده داشته، بطوريكه اين مقدار در سال پي

با توجه به اينكه روند افزايش پذيرفته . واحد كاهش داده است 0.003انساني را 
در  شدگان دانشگاه پيام نور تاكنون روندي افزايشي داشته است اين مقدار احتماالً

  .ستنيز افزايش يافته ا 2009و  2008هاي  سال
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  گيري نتيجه
آموزش يك از اركان اصلي توسعه انساني است و ساير اركان توسعه انساني به نوعي، 

. اند وابستهعالي بصورت خاص مستقيم و غيرمستقيم به آموزش بطور عام و آموزش
در شرايط جديد جهاني و حركت بسوي جوامع دانش بنيان، آموزش عالي از اهميت 

عالي عالوه بر انتقال دانش زيرا آموزش ؛ار شده استبرخوردهاي  دوچندان و ويژ
كنند كه موجب  دانش جديد نيز توليد مي ،)از طريق آموزش( موجود به دانشجويان

  . شود ايجاد اشتغال، افزايش ثروت و كمك به رشد اقتصاد ملي مي
نوين هاي  جديد آموزش از دور با استفاده از روشهاي  در اين وادي روش

مكاني و زماني را كه در آموزش افراد خلل ايجاد هاي  اري از محدوديتآموزشي، بسي
هاي  ، بنابراين توانسته است بخشي از افرادي را كه دانشگاهاند ،كاهش دادهكنند مي

پوشش دهند و كمك  ،رسمي و سنتي قادر به ارائه خدمات آموزشي به آنها نيستند
با استفاده از مشاركت بيشتر  ،يوهدر اين ش .شايان توجهي به توسعه انساني نمايند

ها و وسائل ارتباط نوين، رسانههاي  فنّاوريگير از شود با بهرهدانشجو تالش مي
تري به عالقمندان به ادامه اي، خدمات آموزشي مناسبتر و سهلجمعي و چند رسانه

-ياددهيسهم بيشتري از آموزش و فرآيند و  تحصيل در سطح عالي ارائه گردد
  .بر عهده دانشجو قرار دارد يادگيري

به عنوان عالي از طريق آموزش از دور  افزايش تمايل متقاضيان تحصيل در آموزش
پذيري را با هزينه آموزشي كمتر و دسترسي يادگيردي انعطافهاي  روشي كه فرصت
. آموزشي بنمايدهاي  كمك موثري به افزايش شاخص تواند مي كندسهلتر ارائه مي
دهد كه از تمام  عالي اجازه ميمحروم از آموزشهاي  بيشتر گروه درواقع دسترسي

  .انساني جامعه استفاده شودهاي  استعدادها و ظرفيت
هاي  العمر و ارتقاء مهارت مادامهاي  براي آموزشمؤثر آموزش از دور روشي 

افراد بايد در هر شرايطي بتوانند به تحصيل خود ادامه دهند . و شغلي استهاي  حرف
عالوه بر آن آموزش از دور رفتار و خصايصي . گذاري نمايند بر روي خود سرمايهو 

را مانند خودآموزي و خود پژوهي و عدم اتكاء صرف به استاد و محيط آموزشي را 
  .كند در دانشجويان تقويت مي

آموزش از دور در مقطع آموزش عالي طي دو دهه گذشته موجب افزايش 
گذار بر توسعه تأثيرپارامتري به عنوان  -عالي شمشاركت و سهم زنان در آموز

عمده دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه پيام نور را زنان . شده است -انساني
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تمايل زنان به ادامه تحصيل از طريق آموزش از دور  دهنده كه نشان دهندتشكيل مي
جمعيت نام و گسترش آموزش از دور در سطح عالي بخصوص در  افزايش ثبت. است

زنان، كمك شاياني به كاهش پراكندگي توسعه انساني كشور و بهبود وضعيت توسعه 
از سوي ديگر، توسعه انساني . كندمي) و جامعه از طريق خانواده( انساني زنان

اي، افزايش نرخ پوشش تحصيلي، انباشت سرمايه انساني، دسترسي همگاني به  منطقه
اثرات مثبت اجتماعي و فرهنگي، بهبود آموزش عالي، افزايش عدالت آموزشي، 

وري، رشد اقتصادي و درآمد سرانه، بهداشت و سالمت، افزايش بهرههاي  شاخص
مشاركت بيشتر زنان، كاهش تقاضاي ورود به آموزش  ،بازاركارهاي  پاسخگويي به نياز

 نوين آموزشي، همهفنّاوري ها و  عالي، كاهش هزينه در آموزش عالي، استفاده از روش
عالي از دور است كه توانسته است ظرفيت توسعه انساني در حاصل فعاليت آموزش

  .كشور را باال ببرد
عالي از دور بزرگترين مركز ارائه دهنده آموزشبه عنوان فعاليت دانشگاه پيام نور 

از نظر شاخص توسعه . مستقيم زيادي بر جامعه داشته استاثرات مستقيم و غير
هاي  اثر آموزش 2007تا سال  2000دهد كه از سال اله نشان ميانساني نتايج اين مق

رسيده است و  003/0اين دانشگاه بر شاخص توسعه انساني افزايش داشته است و به
به روش  اخيرهاي  انتظار بر اين است كه با افزايش سريع دانشجويان در سال

 .الكترونيك و از دور اين مقدار همچنان افزايش يابد
  

  :قدرداني
و  يحضور مهينهاي  نقش آموزش«اين مقاله برگرفته از يك طرح پژوهشي با عنوان 

است كه با حمايت مالي پژوهشكده » توسعه انساني در ايران دانشگاه پيام نور در
وسيله از همكاري و  آموزش باز و از دور دانشگاه پيام نور انجام شده است و بدين

  .شودمساعدت آن پژوهشكده قدرداني مي
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