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 چکیده
نور با  امیساختار و کارکرد دانشگاه پ یقیبتط یبررس بهپژوهش  نیا

 یبرا هاآناز نقاط تشابه و افتراق  یگاهباز خارج کشور و آ یهادانشگاه
روش  اطالعات الزم فراهم شود. یبرخ ،ندهیساختار مطلوب در آ یطراح
 لیو تحل یاست که به بررس یقیطرح حاضر، روش مطالعه تطب قیتحق

و  نیچ ،یکانادا، مالز س،ینور و پنج دانشگاه باز جهان )انگل امیدانشگاه پ
 که ساختار و کارکرد پرداخته است یهاشاخصو  هامؤلفه براساس( یاندونز

استفاده  از روش آموزش باز و از راه دور مورد مطالعه یهادانشگاه ةیکل
تعداد دانشجو را به  نیشتریباال، ب تیجمع لیدلبه نیدانشگاه باز چ .کنندیم

تعداد کارمند و  نیشتریخود اختصاص داده است و به همان نسبت ب
 نیبهتر 313با رتبه  سیدانشگاه انگل سهیمقا نی. در ارا داراست یعلمئتیه

در مقام دوم  رانینور ا امیدارد و سپس دانشگاه پ یجهان ةرا در رتب گاهیجا
نور، ساختار  امیمطالعه قرار گرفته است.: از نظر نوع ساختار دانشگاه پ نیا

ساختار  شتریباز مورد مطالعه ب یهادانشگاه دیگر یدارد. ول یبیترک
با پنج دانشگاه باز  سهینور در مقا امی( دارند. دانشگاه پیدوبخش) یدبخشچن

است. همه  یشتریب یدگیچیپ و یباال، تمرکز نسب تیرسم یدارا یخارج
و  یپرسنل یهانسبتو کارکنان و  استادانبا توجه به تعداد مراکز،  هادانشگاه
نور  امیه پنسبت به دانشگا یشتریب یسازمان یاز چابک مراتبسلسهسطوح 

ساختار مطلوب و متناسب با  یطراح به شودیم شنهادیپ ،نی. بنابرابرخوردارند
 محوله پرداخته شود. فیو اهداف و وظا تیمأمور یدانشگاه در راستا ازین

 های کلیدیواژه
نور، دانشگاه باز  امیدانشگاه پ ،یقیدانشگاه باز و از راه دور، مطالعه تطب

و دانشگاه  نیدانشگاه باز چ ،ینادا، دانشگاه باز مالزدانشگاه باز کا س،یانگل
 .یکارکرد سازمان ،یساختار سازمان ،یباز اندونز

 

 

Abstract 
This research aims to provide a comparative study on the 

structure and functioning of Payame Noor University with 

open universities abroad and to know about similarities and 

differentiate them in order to design the optimal structure in 

the future. The research method of this study is a 

comparative study method that has been studied by the 

Payam Noor University and five open universities in the 

world (England, Canada, Malaysia, China and Indonesia) 

based on components and indicators of structure and 

operation. All universities studied use open and distance 

education. The Open University of China, due to its high 

population, has the largest number of students, and equally 

has the largest number of staff and faculty. In this 

comparison, the UK University ranked 313 in the world's 

best position, and then the Payame Noir University of Iran 

ranked second in the study.: In terms of the structure of 

Payam Noor University, it has a hybrid structure. But other 

open universities studied more than two-part structure. 

Payam Noor University, with a high degree of recognition, 

has relative concentration and complexity compared with 

five open universities. All universities have more 

organizational agility than Payam Noor University, given 

the number of centers, faculty and staff, staff ratios, and 

levels of hierarchy. Therefore, it is suggested that the design 

of a desirable structure be tailored to the needs of the 

university in line with its mission and objectives and tasks. 
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 مقدمه

گذشته، تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی روند  یهادههطی 
 هانامثبتافزایش  جهیدرنتروبه رشدی داشته است که این 

، 1نیو مارت الیرغم ظرفیت ناکافی مالی بوده است )سانعلی
یند اآموزش عالی در فر نظام ریز عنوانبه هادانشگاه(. 6002
نیروی  یسازآمادهمراکزی که به تربیت و  عنوانبهکشور و  ةتوسع

پاسخگویی به  منظوربهانسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت، 
نقش  که پردازدیممختلف  یهانهیزمنیازهای اساسی جامعه در

(. 6002، 2ارند؛ )مارتین و استالد بر عهدهو کلیدی را  یحیات
ضرورت دارد مطابق با تغییرات عمده  هاساختار و کارکرد دانشگاه

 ،یتحول نیچن منظوربه. مورد بازبینی و اصالح قرار گیرندجهانی، 
معتبر  یهادانشگاه دیگر( یاسهیمقا) یقیتطب یبررس ازمندین
 یتا با بررس میپژوهش برآن نیرو، در ا نی. از هممیهست یالمللنیب

نور با پنج دانشگاه باز  امیساختار و کارکرد دانشگاه پ یقیتطب
 .میینما یمهم را عمل نیجهان، ا

 

 پیشینه پژوهش

 ساختار و کارکرد در سازمان 

 یاست که ط ییهاراه: ساختار سازمان مجموعه یساختار سازمان
 نایو م میشناخته شده تقس یهافهیوظسازمان به  یهاتیفعالآن 

از  ی. موضوع ساختار سازمانشودیم جادیا یهماهنگ هافهیوظ نیا
 نیقرار گرفت، امحقق و  هاسازمانمورد توجه  1720سال 

 ،یساختارهای سنت ینیگزیدر جا عیوس راتییمطالعات منجر به تغ
و  یفعال، مشارکت ا،یپو یبا ساختارهای سازمان رفعالیغمتمرکز و 

 ی(. ساختار سازمان6010ران،و همکا همی)م دش یتیریخود مد
اداری وجود دارد و  مراتبسلسلهاست که در  یسطوح ةدهندنشان

 دکنیمسرپرستان را مشخص  ای رانیکنترل مد ةطیح زین
 (.1376،یشوق)

 ییتوان آن در پاسخگو زانیم ةکنندنییتعساختار هر سازمان 
ساختن راهبردها  یعمل یاست و فراگردها یطیمح یهاچالشبه 
انجام کار و  یهاوهیشو  کندیم تیتحقق اهداف سازمان را تقوو 

ارتباطات را مشخص  یو مجار یدهو گزارش یریگگزارش ةنحو
 وندیموجود در آن پ یهامنصبو کارکنان سازمان را با  دکنیم
 (.1376 ،انییرضا) دهدیم

 یانسان رویین یهماهنگ یهدف از ساختارسازمان یکل طوربه
سازمان است.  یو اثربخش ییکارا شید در جهت افزاو منابع موجو

 یهاهدف در کسب یاست که نقش مهم ندییساختار فرا ،درواقع

                                                                     
1. Sanyal & Martin 

2. Martin & Stella 

در آن  ه. ساختار سازمان، کالبدی است ککندیم فایسازمان ا
و مرکز  ینظام ارتباط ،یکل تیمأمور ،یاساس یهاحوزه
 .(6002و همکاران، کی)آن شودیم نییتع یریگمیتصم

، رهایمتغ انیاست از م یابعاد مختلف یدارا یسازمان ساختار
 ینوعبهبرخوردار است و  یباالتر تیاز اهم یسه بعد ساختار

از  اندعبارت رهایمتغ نی. اشودیمشامل  زیرا ن رهایمتغ ریسا
راه و  ی. مقصود از ساختار سازمانتیتمرکز و رسم ،یدگیچیپ

و  یدهسازمان م،یتقس یسازمان یهاتیفعالاست که  یاوهیش
 (.1771)استونر و همکاران،  شودیم یهماهنگ

که در سازمان وجود دارد اشاره  یکیتفک زانیبه م :یدگیچیپ
واحدها است  نیرا که ب یااندازهو  زانیم ،یافق کی. تفککندیم

 مراتبسلسلهبه عمق و ارتفاع  یعمود کی. تفکدهدیمنشان 
 یپراکندگ زانیبه م ،ییایفاز نظر جغرا کینظر دارد. تفک یسازمان

اشاره دارد  ییایاز لحاظ جغراف یانسان یرویواحدها و امکانات و ن
 (.1372 نز،ی)راب

است  یفرع یهاستمیس ایتعداد کارها  ،یدگیچیمقصود از پ
 دفت،دارد )وجود  ای شودیمسازمان انجام  کیکه در درون 

تصور  یدگیچیبه پ یواکنش تواندیم یساختار یدگیچی(. پ6002
به  یدگیچی. پاست یدر هسته فن کیتفک جهینت ای طیشده از مح

دارد اشاره  یو افق یعمود کیتفک یعنی کیهر دو نوع تفک
 .(1773هچ،)

استاندارد شده است  یرسمیت به میزان مشاغل سازمان :تیرسم
 یسازمان برا کیکه  یحد درواقع(. 6011 دفت،دارد )اشاره 
 یمتک هاهیرومقررات و  ن،یقوانرفتار کارکنانش به  یدهجهت

. رسمیت دارای دو بخش (6012،یلیدارد )مک او تیاست رسم
 هانامهنییآو  نثبت( قوانیشدن )است: بخش اول میزان مکتوب 

که این قوانین و  یادرجهو غیره در سازمان و بخش دوم به 
، اشاره دارد گرددیمرعایت، اجرا و کنترل  هادستورالعملمقررات و 

 (.6007 ،مونیمارچ و سا)
 یابیو ارز یریگمیتصمدر  یریپذانعطاف ةدرجتمرکز به  :تمرکز

متمرکز ة ( و به درج1722،کسنیفرد)به صورت متمرکز  هاتیفعال
 (.1722 نز،یرابدارد )نقطه اشاره  کی، در هامیتصمبودن 

در  یریگمیتصماست که مرکز ثقل  یوقت یسازمان تمرکز
اکثر  ،گریدعبارتبهسازمان قرار دارد.  مراتبسلسله یقسمت باال

 گریاز طرف د گرددیمو معاونان اتخاذ  سیتوسط رئ ماتیتصم
سازمان بتواند با  هر عضواست که  یوقت یعدم تمرکز سازمان

. دکنالزم را اتخاذ  می، تصمهاتیمسئولف و یوظا زانیتوجه به م
 ضیتفو یانعدم تمرکز سازم یمبنا شودیمکه مالحظه  یطوربه
 (.3-2: 1373پور، است )صادق اریاخت

 یهایژگیو ةکنندانیبابعاد ساختاری سازمان  سازمان: ابعاد
 توانیمکه  دهندیممبنایی به دست  هاآندرونی سازمان هستند. 
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 ،اویجکنند )هم مقایسه  و با یریگاندازهرا  هاسازمان لهیوسنیبد
6002) 

 اندعبارتکه  شوندیم میی تقسسازمانی به دو گروه کل ابعاد
 ییب ـ ابعاد محتوا الف ـ ابعاد ساختاری از:

ابعاد ساختاری شامل  شودیمکه در جدول مالحظه  طورهمان
 مراتبسلسله، رسمی بودن، تمرکز، تخصصی بودن، دگییچیپ

بودن، وجود استاندارد و نسبت کارکنان بوده و  یاحرفه ارات،یاخت
 ط،یاندازه، فناوری سازمانی، مح رندهیدربرگ سازمان ییابعاد محتوا

 .(6016)دفت،  استو فرهنگ  استراتژی و اهداف
در قالب  یو ساختار ییاز ابعاد محتوا کیهر فیتعار اکنون

 :شوندیم ارائه ریز یهاجدول

 

 تعاریف ابعاد محتوایی .9جدول 

 تعريف نام متغیر

 اندازه
 را بزرگی شود.می یا کارکنان مشخصافراد صورت تعداد به  کهآنبزرگی  ازاست  سازمان عبارت اندازه

ها سازمان ،بنابراین .کردمشخص  کل سازمان یابخش دایره یک یک خاص  واحد یکبه توجه با  توانمی
 .شودمی تعریفآن کارکنان تعداد  براساس شاناندازه معموالً

 گذارندیم ریتأثدارند و بر آن  وجود سازمانمرز  از در خارجکه است عواملی شامل محیط  محیط

 .کندیمها تبدیل را به ستاده هادادهکاری که  یهاهیرواست دانش و  سازمان عبارتتکنولوژی  تکنولوژی سازمان

 استراتژی و هدف

 ةبرنام از یک عبارت است. استراتژی ندباشیمبیانگر و نشانگر مقصود غایی و همیشگی سازمان  هاهدف
نیل به  درراهسازمان در رابطه با محیط و  یهاتیفعالتخصیص منابع و  ةآن شیو موجببهعملی که 

 .شودیم تعیین شیهاهدف

 فرهنگ

سازمان در  است که ییهاتفاهم، باورها، هنجارها و هاارزشاز  یامجموعه ةدهندنشانفرهنگ یک سازمان 
است ولی با توجه به مسائل درونی  یانانوشتهکارکنان وجوه مشترک دارد. فرهنگ سازمان مطلب  اب هاآن

 .(131 :6000، 1نگیتیک)بود  خواهد مشاهدهقابلسازمان 

 
 تعاریف ابعاد ساختاری .2جدول 

 تعريف نام متغیر

اختیارات  مراتبسلسله

 )زنجیره فرماندهی(
این  ةدهندنشانو  شودمی کشیدهپایین سمت به سازمانی  از هرم که یازمانساختیارت  ازناگسسته خط  یک

 .دهد گزارش یکس چه به کسی چهکه است 

 تمرکز

. دارند گیرییمتصمقدرت که  شودمیگفته اختیارات از  سطح آن بهبودن متمرکز یاراتمراتب اختسلسلهدر 
که هنگامیشود. مینامیده متمرکز سازمان آن شود  سازمان گرفتهباالی  سطحدر  یمکه تصم هنگامی

 است یرمتمرکزغ که سازمانگویند می گردد یضتفو سازمان از ترپایین سطحبه  هاگیرییمتصم

 پیچیدگی

 هرقدر گردندیمر تفکیک سازمانی تقسیم یا از یکدیگ هاییتفعالاست که کارها و  یادرجهمبین میزان یا 
و دارای تقسیمات بیشتری باشد سازمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.  ترگستردهسازمان  هاییتفعال

سازمانی( و  مراتبسلسلهتعداد سطوح عمودی ) ،تعداد عناوین شغلی و دوایر افقی صورتبه تواندیمپیچیدگی 
 .است ییایجغرافجغرافیایی )میزان پراکندگی 

 رسمی بودن
، شرح وظایف، مقررات و هاروشاین اسناد  در که در سازمان وجود دارد. گرددیبازمبه میزان اسناد و مدارکی 

 . )مستندات سازمانی(گرددیمرا که سازمان باید اجرا کند درج  هایییاستس

 وجود استاندارد
داشتن استاندارد به این اشاره دارد  است. حملتقابلحدی است که تغییر در وظایف با توجه به قوانین و مقررات 

 .شوندیمیکسان و همانند انجام  طوربهکارهای مشابه  که

 تخصصی بودن

. بدین معنا که سازمان تا چه اندازه گرددیبازمبه میزان تقسیم وظایف و تخصصی شدن وظایف در سازمان 
وجود استاندارد: به معنی آن است که تا . استخود را به وظایف جداگانه و تخصصی تقسیم کرده  هاییتفعال

 .شودیممختلف سازمان با روش یکسان و استاندارد انجام  یواحدهاچه اندازه کارهای مشابه در 

 بودن یاحرفه
بیشتر باشد  هاآموزشضروری برای احراز مشاغل سازمان است هر چه  یهاآموزشبیانگر میزان تحصیالت و 

 .ازمان استبودن س یاحرفهنشانگر 

 .کارکنان سازمان است کلبهبیانگر تعداد کارکنان یک گروه یا یک واحد نسبت  نسبت کارکنان

                                                                                                                                                    
1. Keating 
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منظور وظایف عامی است که برای  :کارکرد سازمان
 تحقق اهداف سازمان به عهده سازمان گذاشته شده است.

 عمدتاًکارکردهای کلی یک نظام آموزش از راه دور 
آموزشی )ارائه دوره، شرکت در  یهاتیفعال .1از:  اندعبارت

 یهاپروژهپژوهشی )اجرای  یهاتیفعال .6( هادوره
، هاکنفرانسآزاد، برگزاری  یهاپژوهشپژوهشی گروهی، 

، نامثبتستادی )پذیرش،  یهاتیفعال .3 (سمینارها
 .آموزشی( یزیربرنامه

 

 آموزش باز و از راه دور
 جهانتاريخچه آموزش از راه دور در 

 یهادورهم پیشنهاد تدریس  1220اسحاق پیتمن در سال 
را برای دانش آموزان در  یامکاتبهاز طریق  مدتکوتاه

پدر  عنوانبهبریتانیای کبیر ارائه کرد. گوستاو اشمیت 
که  شودیمشناخته  1210آموزش زبان در آلمان در سال 

برای بزرگساالن به  یامکاتبهآموزش زبان از طریق 
که  دهدیمتاریخ نشان  فراهم کرد. خودآموزت صور

( و دانشگاه 1276شیکاگو ) دانشگاه (،1232دانشگاه لندن )
آموزشی بودند که آموزش  مؤسسات( اولین 1711کوئیزلند )

 عالی از راه دور را برقرار کردند
اولین مؤسسه آموزش  توانیمدانشگاه باز انگلیس را 

این دانشگاه  یریگشکلح از راه دور در جهان نام برد. طر
یک  عنوانبهریخته شد؛ یعنی زمانی که  1723در 

طراحی شده « دانشگاه هوایی»و « یامکاتبهدانشگاه »
میالدی که این دانشگاه دوران شکوفایی  1727بود. اما در 

 را 1خود را آغاز کرد، از طرف کمیته طراحی نام دانشگاه باز
 .(1321ضرغام، دادند )به آن اختصاص 

 
 تعريف آموزش از راه

آموزش از راه دور یکی از رویکردهای جدید آموزشی است 
 یهاشبکه یریکارگبهو ارتباطات با  اطالعاتوری اکه فن

نقش را در ایجاد و  نیترمهم یاچندرسانهارتباطی 
گسترش آن ایفا کرده است. آموزش از راه دور که از راه 

امکانی حمایتی  نوانعبه ردیگیمارتباط الکترونیکی شکل 
در گسترش جغرافیایی و  تواندیمبرای نظام آموزش عالی 

زمانی آموزش مؤثر باشد. آموزش از راه دور امکاناتی 
فراهم کرده است که بعد زمانی و مکانی یادگیری از بین 

(. آموزش از راه دور از نظر بعد 6001، 1رفته است )بتیس
، 2)گریسون شودیم تقسیم زمانناهمزمان و زمانی به هم

6011.) 
صنعتی و  اییدهپد عنوانبهآموزش از راه دور  اندیشة

آلمانی مطرح  3از سوی اتو پیترز 1722پیشرفته در سال 
او اعتقاد داشت که آموزش از راه دور آموزش صنعتی  شد

. اول کردیم. او دو نوع آموزش را مطرح 4شده است
شفاهی و  هاییسخنران، با رودرروآموزش سنتی شفاهی 

شخصی که مبنای آموزش مرسوم است و دوم  یهاارتباط
یند صنعتی شده، بر مبنای تولید انبوه است. از نظر او در افر

شدن و تقسیم کار مطرح آموزش از راه دور بحث صنعتی
یعنی بعضی از افراد راهنماهای مطالعه را  –است 

شجویان و برای دان کنندیم، دیگران آن را چاپ نویسندیم
 و کنندیم. مراکز آموزشی را سرپرستی کنندیمارسال 

. او به تولید انبوه کنندیمنیز وظایف را اصالح  یاعده
از  یامجموعهیا  هایسخنراناعتقاد داشت. یعنی 

بین هزاران نفر در طول  توانستیمراهنماهای مطالعه 
 نواحی جغرافیایی بسیار پراکنده توزیع شود.

 

 یهانسلتاريخی آموزش از راه دور و  تکامل

 آموزش باز و از راه دور
و مؤسسات نسل اول و دوم آموزش باز و از راه  هادانشگاه

 هاآنامروزه از  5جولیکا و ریدی مانگفتهدور که به 
مؤسسات سنتی آموزش باز و از راه دور سنتی یاد  عنوانبه
 –هی ، در رویکردهای آموزشی خود، محیط یاددشودیم

 گونهنیا. در سازندینمیادگیری را برای دانشجویان فراهم 
محیط یادگیری را  یدهسامانمؤسسات مسئولیت 

 به عهده دارند. شخصاًدانشجویان 
در مؤسسات نسل سوم آموزش باز و از راه دور، محیط 
جدید یادگیری که بیشتر به صورت مجازی طراحی و آماده 

آموزشی اینترنتی،  یهاسانهر، بسیار متفاوت است. شودیم
یادگیری مجزا و فردی مؤسسات قبلی آموزش  یهاطیمح

ارتباط گروهی تبدیل  یهاطیمحباز و از راه دور را به 
فناوری  عنوانبهدو دهه است که رایانه  اکنون .کنندیم

                                                                      
1. Bates 

2. Garrison 

3. Otto Peters 

4. Industrialized Education 
5. Manjulika & Reddy 
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جدیدی که قرار است آموزش را تجدید حیات بخشد، توجه 
 1720در دهة  هاانهیارهمگان را به خود جلب کرده است. 

آموزگار، شاگرد، استاد راهنما پیشنهاد شدند، اما  عنوانبه
از این پیشنهادها تحقق نیافته است )دریفوس،  کیچیه

6001.) 
توانسته است سه ویژگی عمده و اولیه  نسل چهارم

از اطالعات  یاگستردهشبکه یعنی: بازیابی حجم 
بر رایانه و قدرت یمحتوایی، ظرفیت تعاملی ارتباطات مبتن

 محلی را با هم تلفیق کند. یپردازشگرها
را به « هوش مصنوعی»نسل توانسته است  نسل پنجم

، «برنوزلی»که  گونهآنو یا  کندشبکه اضافه  یهاییتوانا
به نوعی اشتراک معنایی را  دیگویمطراح اصلی شبکه، 

را  یرانسانیغانسانی و « عوامل خودکار»آورده که  وجود
تا به جستجو و فرآوری اطالعات در شبکه  کرددر خواهد قا

 بپردازند

یادگیری الکترونیکی دور )آموزش از راه : نسل ششم

به بعد،  6001/ یادگیری اجتماعی یا همراه(، از سال 6نوع 
موضوع مشارکت یادگیرندگان در آموزش و تولید محتوا، 

ن مورد توجه قرار گرفت. دانشگاه صنعتی گرامش در آلما
وبالگ( برای امور آموزشی نوشت )وببرای اولین بار از 

شبکة اجتماعی  یهایفناوراستفاده کرد. در این نسل، 
و  نوشتوبپدیا، زندگی دوم، شامل ویکی ورسیتی، ویکی

در آموزش الکترونیکی مورد استقبال قرار  شدتبهپادکست 
 عنوانبه، موضوع یادگیری 6007. از سال اندگرفته
 ی در بستر رایانش ابری مورد توجه قرار گرفته است.خدمات

با استفاده از رایانش ابری، ارائه خدمات آموزشی )محتوای 
آموزشی، مدیریت یادگیری، مدیریت محتوا( به صورت 

و بنابه درخواست  ریپذاسیمق، ریپذانعطافمتمرکز، نا
در حال حاضر ( 1371، منتظر ( شودیممخاطب، ارائه 

جهانی  ةاین است که قدرت شبک رنظراظهاآخرین 
ویکم اطالعات چنان رویکرد جدیدی به آموزش قرن بیست

ارزانی خواهد داشت که هر دانشجو خواهد توانست در خانه 
بماند و آموزگارانی بزرگ در سراسر جهان، او را تعلیم 

اعتقاد دارند که رشد  نظرصاحبدهند. بسیاری از افراد 
آموزشی حاضر را حل خواهد کرد اینترنت، مشکالت نظام 

اگر فناوری جدید به نحوی درست به کار گرفته شود، 
دسترسی  کی درجهکه هست به آموزش  هرکجاهرکس در 

الزم  یهامهارتخواهد داشت، به صورتی که بتواند به 
فناوری اطالعاتی مناسب دست یابد. لوئیس  ةنیدرزم

ستیم که تقریباً ما امروز دارای فناوری ه: »دیگویم 1پرلمن
تا هر  سازدیمهرکسی را که معلولیت شدیدی ندارد، قادر 

بیاموزد « الف ةرتب»در سطح  یهرزمانچیزی را در هر جا و 
ابر پرلمن این موج جدید فناوری را (« 6001)دریفوس، 

که در آن هر فرد باید هم یادگیرنده  نامدیم 2یریادگی
نها با شبکة و این چالش را ت باشد و هم یاد دهنده

، دهدیمرا پیوند  هادانشکره زمین اذهان و  ةکننداحاطه
و  سرعتبهفقط  یریادگیابر در « ابر»اداره کرد.  توانیم

فناوری جدید اطالعاتی اشاره  العادهفوق اندازچشم
دانش، تجربه،  ازحدشیب، بلکه به پیوستگی کندینم

نیز اشاره  –ی چه انسانی و چه غیرانسان -و مغزها هارسانه
 .کندیم

 تودرتو یتارعنکبوتسراسر دنیا را با ارتباطات  ،فناوری
 تواندیماین ارتباطات  کندیمو در هم بافته به هم وصل 

برقرار شود. شاگردان فقط از معلم  زمانناهمیا  زمانهم
، بلکه با بحث با یکدیگر دربارة مسائل، آموزندینمخود 

فناوری امروز  و نندیبیمز آموزش باورها و انتظارات خود نی
امکان یادگیری اجتماعی و گروهی را از طریق 

. اغلب مردم سازدیمفراهم  یاانهیرا یهاکنفرانس
راهی برای حل مسائل، ساختن هویت خود و  عنوانبه

ساختن و پرداختن معانی، به صورت گروهی و مشترک هر 
، )ذوفن کنندیمروز در گفتگوهای اجتماعی شرکت 

معموالً با استفاده از پست  زمانناهم(. ارتباط 1323
مباحثه  یهااتاقخبری و  یهاگروهالکترونیکی، 

با  زمانهم یهاارتباطو  ردیگیمانجام  3الکترونیکی
مجازی و  یهاکالساز ویدئو کنفرانس،  یریگبهره
. بنابراین، فناوری شودیم ریپذامکان یزنگپ یهااتاق

تسهیالت الزم برای  تواندیم 4و ارتباطاتنوین اطالعات 
ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات میان دانشجویان و معلمان 

آموزش باز و از راه دور فراهم آورد. تأکید  یهاسامانهرا در 
یادگیری دانشجو محور، تأکید بر  -بر رویکرد یاددهی

بر فعالیت و پژوهش شخصی یادگیرنده و یادگیری مبتنی
است که در آن،  5ساختارگرایی ةنظری برتنیمبهمچنین 

دانشجویان باید یاد بگیرند که چگونه با استفاده از منابع 
اطالعاتی متنوع و پراکنده، ساخت جدید یادگیری خود را 

                                                                      
1. Lewis Perelman 
2. Hyperlearning 

3. Electronic Disscussion Room 

4. Iinformation and communication Technology 

5. Constructivism 
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 (.1326، زادهمیابراهبنا کنند )
 هاییفناورتوصیف نقاط قوت  ( در6010) 1مورالز
کی و آموزش از راه یادگیری الکترونی هاییطمحاینترنتی )

ة سه مزیت عمده اشاره کرده است: معرفی جامع ( بهدور
علمی،  یهاعرصهیک دنیای جدید در  عنوانبهمجازی 

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، تسهیل و تسریع ارتباطات و 
بعد مکانی و زمانی ارتباطات. به  مشکالتو رفع  اطالعات

رنتی دنیای اینت هاییفناور اگرچه (6010) 6نظر سانتوز
، ولی اندکرده سازییهشبمجازی را از روی دنیای واقعی 

 .اندماندهدر انتقال ابعاد جهان واقعی ناموفق 
 

 پژوهش یشناسروش
است  یقیپژوهش حاضر، روش مطالعه تطب قیروش تحق

 ةنیکه با استفاده از منابع و مطالب موجود درزم
ربوطه از موضوعات م لیو تحل یباز به بررس یهادانشگاه

 پرداخته است. ایچند کشور دن
 ینترمهماز  ییک اییسهمقایا  یقیتطب قیروش تحق 

مسائل کالن  ةپژوهش در حوز یهاروشو پرکاربردترین 
بزرگ سروکار دارد  یهاپرسشکه با  است یعلوم اجتماع

 یانیخود را از سطوح م لیو تحل شدهمشاهده  یو واحدها
حوزه به خصوص در روش ، این دکنیمو کالن انتخاب 

از  یو تاریخ یقیتطب یشناسجامعهبر یمبتن هک یقیتطب
 هاتفاوتو  هاشباهتبرخوردار است فهم  یبارز تیاهم

 (.1327 ،یمیو ابراه یاست )غفار
 

 پژوهش یهاافتهی

 نور امی. دانشگاه پ9
 یاسالم ینور تنها دانشگاه موجود در جمهور امیپ دانشگاه

اس نظام آموزش از راه دور )نظام است که براس رانیا
 1322تا  1317شده است. از سال  یستأس (آموزش باز

وجود نداشت پس از انجام  رانیآموزش از راه دور در ا
نور در سال  امی، دانشگاه پهیاول یهایبررسمطالعات و 

نور  امیدانشگاه پ جادیشد. از اهداف ا یستأس 1322
و  یسطح علم یارتقا .1موارد اشاره کرد:  نیبه ا توانیم

در  لیامکان ادامه تحص فراهم کردن .6جامعه  یفرهنگ
با  هادانشگاه رشیپذ تیظرف یشافزا .3کشور  نقاطة هم

                                                                      
1. Morales 
2. Santos 

موجود در نظام  ةو امکانات بالقوه جامع روهایاستفاده از ن
 نیا متخصص جامعه. یروهایاز ن یبخش یتترب .2 یسنت

 حضورییمهنر و روش آموزش از راه دو براساسدانشگاه، 
است. آموزش  اییژهو یآموزش ةویش یبنا شد و دارا

 -یاددهی ندیافر یدهسازماناست از  بارتع ،حضورییمهن
در انتخاب و  یکه هر مرکز آموزش یاگونهبه ،یریادگی

چند نوع مواد  ای کیاستفاده از  یبرا ییکارهاراهکاربرد 
توانا باشد.  یعجمارتباط هاییلهوس ریرسانه و سا ،یآموزش

 یریگبهرهبا  کهاست  ینظام آموزش ،حضورییمهنآموزش 
خودآموز و  یدرس یهاکتاباستفاده از  ،یآموزش یاز فناور
ضرورت حضور دانشجو در  ،یریادگیمحور در  دانشجو
نوع  نی، در ادرواقع. دهدیمرا کاهش  یدرس یهاکالس

 یهاکالسرا به  سیتدر یهاکالس توانیمآموزش، 
و  رستگار) کرد لیتبد یمرور درس و رفع اشکال گروه

 یهارشتهاز  یعیدامنه وس انشگاهد نی(. ا1372همکاران، 
 نیمورد استفاده در ا ی. مواد آموزشدهدیممختلف را ارائه 

 یهاکالس، حضور در استخودآموز یهاکتابدانشگاه 
 یشگاهیو آزما یدروس عمل یبرا جزدانشگاه  نیا یدرس
دانشگاه همانند مدارک  نیا یلیمدارک تحص .ستین یالزام
ادامه  یمعتبر بوده و برا ،یدولت یهادانشگاه ریسا یلیتحص
در داخل و خارج از کشور از اعتبار الزم  لیتحص

از:  اندعبارتدانشگاه  نیا یلیبرخوردارند. مقاطع تحص
( و یسانسلفوقارشد ) ی(، کارشناسسانسی)ل یکارشناس

در حال حاضر  (.1321هور، )ظ3یتخصص یدکتر
و  اتیادب ةدانشکد نور شامل: امیدانشگاه پ یهادانشکده

 ةدانشکد ،یو اقتصاد یعلوم اجتماع ةدانشکد ،یعلوم انسان
 ،یو مهندس یفن ةدانشکد ،یکشاورز ةدانشکد ه،یعلوم پا
 است. یهنر و معمار ةو دانشکدهنر و رسانه  ةدانشکد
هر دو موضوع  یبرا یسازمان ینمودارها که آنجا از

 .شوندیم ذکر اندمهمساختار و کارکردها 

                                                                      
3. Ph.D 
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 . دانشگاه باز )تربوکا( اندونزی2

شد. این  یستأس 1721دانشگاه باز اندونزی در سال 
به گسترش  1دانشگاه از طریق آموزش از سیستم راه دور

ه شهروندان اندونزی، دسترسی به آموزش عالی برای هم
سراسر کشور و  دورافتادهکسانی که در جزایر  ازجمله

، کنندیمهمچنین در نقاط مختلف جهان زندگی 
باز اندونزی این است که باید  دانشگاه اندازچشم  .پردازدیم

به یک موسسه عالی آموزشی از راه دور با  6061تا سال 
و در  یالنلتحصافارغکیفیت جهانی تبدیل شود و در تربیت 

آموزش عالی باز و از راه دور  هاییوهشو  هایهنظر ةتوسع
 به رقابت بپردازد.

. دسترسی به آموزش با 1اصلی دانشگاه:  یتمأمور
کیفیتی باالتر از سطح جهانی برای همه افراد از طریق 

 آموزش عالی باز و از راه دور.
ز . برای انجام تحقیق و توسعه باز بیشتر و آموزش ا6

استفاده و انتشار نتایج تحقیقات علمی و  .3راه دور است. 
 ملی است. ةو نیازهای توسع هاچالشنهادی برای پاسخ به 

زمانی برای اتمام  یتمحدود .1اهداف آموزشی: 
تحصیل وجود ندارد، یعنی هیچ سیستم ترک تحصیلی 

از  یلیالتحصفارغمحدودیت زمانی در  .6وجود ندارد؛ 
هیچ محدودیت سنی وجود  یجهدرنتندارد،  دبیرستان وجود

صورت  نامثبتدر طول سال  هادورهدر تمام  .3ندارد؛ 
در مکان و زمان برای مطالعه  یریپذانعطاف .2 .گیردیم

استفاده از وسایل  .1 آموزدانشمطابق با راحتی خود 
وسایل آموزشی همراه مانند،  ازجمله، یاچندرسانهیادگیری 

و همچنین  رادیو و تلویزیون 2یوصدا و نوار وید
بر و مواد آموزشی مبتنی 3با کمک رایانه هادستورالعمل

 است.اینترنت 

آموزان و دانشجویان ارائه نوع آموزش که به دانش 
)حضوری(  رو در روآموزش  .1 :به این شرح است شودیم
را  سؤاالت توانندیمنامه: دانش آموزان از طریق آموزش  .6

الب درس به ریاست برنامه آموزشی ارسال در مورد مط
 یهارسانهرادیو، تلویزیون و  از طریقآموزش  .3 .کنند

این آموزش را از طریق  توانندیمآموزان جمعی: دانش
آموزش در رادیو   .ملی موج رادیو دریافت کنند یهابرنامه

دانشجویان   شودیمو تلویزیون پنج بار در هفته برگزار 

                                                                     
1. ODL 

2. CD ،CD-ROM 

3. CAI 

در روزهای خاص  توانندیمرا  4یزیونتلو آموزش از طریق
 آموزش از طریق اینترنت .2گوش دهند 

استادان در دانشگاه باز اندونزی، خدمات پشتیبانی برای 
 هاییتفعال. در این آموزش، دهندیمدانشجویان را ارائه 

 .شودیمآموزشی تحت هدایت استاد به سهولت انجام 

را مردان تشکیل  %30 و هازناز دانشجویان را  %20 آمار:

سال سن  61از دانشجویان دانشگاه کمتر از  %36. دهندیم
 اندشدهمعلم  %22شده  یلالتحصفارغدارند. از دانشجویان 

 61حداقل  کنندگانشرکتبیکار هستند. تعداد  %7و 
 دانشجویان در هر کالس.

در  21دانشگاه باز اندونزی بر مبنای قانون  امور: ةادار

در جهت  یک واحد کار  د.ش یستأس 1722سال 
 مدیریت مالی خدمات عمومی( در سال ةادار سازییادهپ

ایجاد شد. بر این اساس وزیر مالیه در مورد خدمات  6011
 منظوربهمذکور  یئته. خواهد داشتعمومی هیئت نظارت 

 امنایئته تواندیم بر یک واحد کاراجرای نظارت مدیریت 
  را تشکیل دهد.

 126 ةقانون شمار براساسدانشگاه اندونزی  اامنیئته
متشکل از سه عضو است که در جهت اهداف عملیاتی 
هیئت نظارت هستند، رئیس دانشگاه در مورد ترکیب هیئت 

مدیریت آموزش عالی  عنوانبهنظارت در دانشگاه آزاد 
 خواهد کرد. اظهارنظر

. به 1وظایف و تعهدات هیئت نظارت عبارت است از: 
 .6 مدیریت مالی خدمات عمومی ةپیشرفت از اداردنبال 

ارائه نظرات و توصیه به وزیر تحقیقات، فناوری و وزارت 
استراتژیک و  وکارکسبآموزش عالی مالیه در مورد طرح 

توسط افسر مدیریت  یشنهاد شدهپو بودجه  وکارکسبطرح 
گزارش به وزیر  .3مدیریت مالی خدمات عمومی  ةادار

ی و آموزش عالی و وزیر مالیه در مورد تحقیقات، فناور
مدیریت مالی خدمات عمومی و ارائه  ةکاهش عملکرد ادار

مالی و گزارش  یهاصورتبازخور، پیشنهادها و نظرات در 
 مدیریت مالی خدمات عمومی. ةعملکرد به مدیریت ادار

 .شودیمه ئاکنون نمودار سازمانی دانشگاه باز اندونزی ارا
 
 

                                                                     
4. TVRI 
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 نمودار سازمانی دانشگاه باز اندونزی .2نمودار 

 

 . دانشگاه باز مالزی9

ترین، مؤسسات خصوصی ، یکی از مهم1انسواوا دانشگاه باز
هدف  با 6002آموزش عالی مالزی است که در سال 

فرد و در راستای مسئولیت اجتماعی و با تعهد به منحصربه
هدف  ها در آموزش عالی تأسیس شد و باگسترش فرصت

یم در جهت افزایش سطح دانش و اعطا بورسیه تحصیلی تعل
قومی یا اجتماعی و  یهانهیزمپسبدون در نظرگرفتن 

از راه  آموزش باز  اقتصادی در میان همه مردم مالزی پرداخت.
ادامه  یایرؤبرای افرادی که مشغول به کار هستند و  2دور

ر که بدون اخالل د شودیمتحصیلی را در ذهن دارند ارائه 
و با هزینه اندک بتوانند برنامه  و شخصی خود یاحرفهتعهدات 

در دانشگاه ادامه  وقتتمامتحصیل خود را به صورت 
را با افزایش دانش و دانشجویان  ،لواساندانشگاه و دهند.

مهارت برای انجام خدمات تخصصی در محیط کار رقابتی 
 .کندیمصنعت امروز آماده 

                                                                     
1. Wawasan Open University(WOU) 

2. Open Distance Learning (ODL) 

ن انگلیسی در کلیه سطوح در دانشگاه باز آموزش زبا در
 یهامهارتدانشگاه و دوره پایه زبان انگلیسی را برای تقویت 

و  ارتباطات در محیط کار یهادورهاساسی و همچنین 
 .شودیمنوشتن برای تحصیالت دانشگاهی ارائه  یهامهارت
برای زبان آموزان  فردمنحصربه آموزش باز از راه دور رویکرد

 ةال افزایش مدارک عالی برای توسعدنببزرگسال که به
اولین و  دانشگاه باز واواسان .آل استخود هستند ایده یاحرفه

تحصیل  یهابرنامهتنها دانشگاه خصوصی در پنانگ است که 
استفاده از امکانات کتابخانه  دهدیممحیط ارائه در ، وقتتمام

 ةکتابخانه اینترنتی، اتصال به یک شبک ازجملهدر دانشگاه، 
اطالعات و کامپیوتر در محل از مزایای این دانشگاه  گسترده از

 است.
 

 ساختار سازمانی

در وظیفه  .معاونت رئیس اجرایی و آکادمی از دانشگاه است
معاونت باید این اطمینان حاصل شود که مفاد قانون اساسی 
دانشگاه و مقررات در آن نیز مشاهده شده است و به او قدرت 

معاونت باید، مشمول  .ظور اعطا شده استالزم را بدین من
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مقررات قانون اساسی، اعمال نظارت کلی در ترتیبات برای 
آموزش، پژوهش، امور مالی، مدیریت، رفاه و نظم و انضباط در 

  است.دانشگاه 
که مسئول آموزش از راه  معاونت توسط نائب معاون )علمی(

و مدیر ارشد  شودیمحمایت  یادگیرنده یهادانشگاهو  دور باز
 .عامل، مسئول پشتیبانی از عملیات از دانشگاه را بر عهده دارد

سرپرست مرکز تحصیالت تکمیلی، به  عنوانبهمعاون )علمی(، 
علوم  ةدانشکد)ی رؤسای چهار دانشکده کار خواهد کرد أرهم

 ةبازرگانی و مدیریت، دانشکد ةانسانی و علوم اجتماعی، دانشکد
سه آموزش و پرورش، زبان و ارتباطات( و علوم و فناوری و مدر

 .و آموزش دائم، اداره خواهد کرد یاحرفه ةمرکز توسع
 علمییئتهمربوطه مسئول اعضای  هاییآکادمرؤسای 

 یهاگروهدیگر  از طریقاین، مدارس  برعالوه .خود خواهند بود
  .شودیمدانشگاهی و اداری پشتیبانی 

تلف مسئول امور مخ یهابخشسرپرست ارشد عامل در 
، خدمات فناوری یامنطقهمالی، منابع انسانی، مدیریت دفتر 

اطالعات، بازاریابی، ارتباطات، خدمات عمومی و دولت، مرکز 
 است. وقتتمامو آموزش  یاحرفه ةتوسع

توسط  و آموزش دائم یاحرفه ةنقش و عملکرد مرکز توسع
  .شودیمسرپرست ارشد عامل با همکاری چهار آکادمی اداره 

مهم آموزشی، توسعه تخصصی و آموزش دائم  مؤلفهمرکز بر دو 
 .کنندیمبزرگساالن تمرکز 

 امور ةحکمرانی و ادار
ساختار )حکمرانی( سازمانی واواسان  رأسشورای حکام در 

قرار دارد و بدنه اجرایی مسئول تنظیم کلی دانشگاه است. 
آموزش  مدیرهیئتهو اعضای شورای حکام توسط  هایکرس

دانشگاه منصوب  بودجه ینتأممقدماتی واواسان، بخش 
. شورای حکام شامل نمایندگانی از دولت و یا بخش دشویم

و  مدنی و اجتماعی، بازرگانی و صنعت یهاسازماندولتی، 
ارزشمند  یهامشاورهدانشگاهی هستند. این نمایندگان  ةجامع

و  کنندیمرائه سازمان ا ةادار ةو اطالعات مفیدی در مورد نحو
بهترین خدمات را در پاسخ به نیازهای آموزشی جامعه و 

 .کنندیمبرای آموزش عالی ایفا  هافرصتگسترش 
از سوی دیگر، مجلس سنا از مقامات علمی دانشگاه 

تحصیلی این دانشگاه، آموزش و  ةهستند. نظارت و برنام
 یهادورهپژوهش آن، رفتار آزمون و مدارک تحصیلی و 

از خود،  نوبهبهنظر این مجلس است. نائب رئیس، عه تحتمطال
 مدیرهیئتهمجلس سنا )در مورد مسائل علمی( و یک  طریق

، با فراهم المللیینبمشورتی  مدیرهیئته. شودیمپشتیبانی 
و آخرین تحوالت در  المللیینب هاییوهشکردن بهترین 

 ر سازمانی. اکنون نموداکنندیممعاونت حمایت  آموزش باز، از
 .شودیمه ئدانشگاه باز واواسان ارا

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اسا  آموزش واواسان

  مدیره هی ت 

 دانشگاه باز واواسان

 مدیران اجرایی دانشگاه باز واواسان

 معاونت دانشگاه 

ر ی  دانشگاه و نا   

 ر ی  دانشگاه

  سنا مجل  عامله )امنا(  هی ت 

 دانشکده ها و... کمیته های اجرایی

 نمودار سازمانی دانشگاه باز واواسان مالزی. 9نمودار 
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 چیندانشگاه باز  .9
شد. نام  سیتأس پکن در 1727 در سال 1دانشگاه باز چین

دانشگاه تلویزیونی چین بود که  قدیمی آن رادیو مرکزی و
از  آموزش عالیارائه یک سیستم  یگذارنامعلت این 

مستقیم تحت  طوربهبود. این دانشگاه  تلویزیون و ادیور طریق
 آن فعلی استیرکه  وزارت آموزش و پرورش نظارت

و یان بینگ در  لینشی یو لوی، لی سان جی داکای،  دکتر
و ژانگ هوی دبیر حزب دانشگاه است. در حال  منصب معاونت

رکیبی )حضوری( و ت رو در رو یهادورهحاضر، بسیاری از 
 22است که از طریق  آموزش از راه دور / آنالین از 

 ةمدارس شعب 627رادیو و تلویزیون استانی،  یهادانشگاه
 .کنندیم/ استانی عمل  یامنطقه یهاستگاهیا 261شهری و 

کارکنان  16،200 ازجملهکارمند ) 21،000استخدام نزدیک به 
 ملهجازرشته تخصصی  نهاصلی در  یهارشته 21 ،(وقتتمام
 علوم ،حقوق ،ادبیات، مدیریت ،اقتصاد ،پزشکی ،مهندسی علوم

 دهدیمی ارائه آموزش مدیریت و کشاورزی

 

 2سبک جديد دانشگاه

یک دانشگاه جدید به سبک بدون دیوار، دانشگاه باز چین 
رادیو مرکزی  براساسآن را  برای همه افراد جامعه است.

رادیویی و  یهادانشگاهو  ملی تلویزیونی سابق چین و دانشگاه
ی فناورو با استفاده از  دندکر سیتأستلویزیونی محلی 

مدرسه تمام مناطق  ةاطالعات مدرن برای حمایت از یک شبک
. در حال حاضر، دهدیمدر چین را پوشش  شهری و روستایی

میلیون  1001که  شده نامثبتدانشجویان  3،170،000
میلیون نفر هستند. در  6012کارشناسی و  ةدانشجویان در دور

پرسنل  100،000جویان روستایی، دانش 600،000، هاآنمیان 
 دانشجویان معلول وجود دارد. 2000نظامی و 

 

 تاريخی تيمأمور

خودشکوفایی، »دانشگاه باز چین از  فلسفه آموزشی
حمایت  «شدنیجهان، کیفیت، تنوع و یریپذتیمسئول

در حال گسترش است  سرعتبه. دانشگاه باز چین کندیم
ت آموزشی و ارتقای کیفی ةدر حالی که همچنان به توسع

این  .پردازدیم العمرمادامتکنولوژی مدرن برای یادگیری 
یک جامعه  یریگشکلبه  العمرمادامسیستم یادگیری 

افراد و  ةو در خدمت نیازهای توسع کندیمیادگیرنده کمک 

                                                                     
1. Open University of China (OUC). 

2. http://en.ouchn.edu.cn/ 

اقتصادی و اجتماعی کشور کمک  ةهمچنین اهداف توسع
 عنوانبهباز چین دانشگاه  در طول ده سال آینده، .کندیم

یک دانشگاه با سبک جدید در نظام آموزش عالی در چین 
باز در سطح جهانی، با  یهادانشگاهر دیگاست که همچون 

کمک  سنتیِ چینی به ارتقای یادگیری جامعه یهایژگیو
 .کندیم

به تحقق  رسالت اصلی دانشگاه باز چین: مدل يادگیری

حال بررسی یک یادگیری اختصاص داده شده است که در 
الگوی آموزش یادگیرنده محور و جدیدی است که در درجه 

آنالین تمرکز دارد که توسط  خود راهبراول بر یادگیری 
و  .شودیمپشتیبانی  رو در روآموزش  آموزش از راه دور و

 ةبوده و در حال توسع تقاضامحور ازآنجادر درجه دوم 
دانشگاه باز  در سراسر کشور است. دانشجویان یهاییتوانا

چین در حال اصالح محتوای آموزش و سیستم برنامه 
با بهبود روش  است. وکارکسبدرسی، همکاری با صنایع و 

آنالین  یهادوره دانشگاه باز چین قادر به ارائه تدریس،
، آموزش یاچندرسانهمنابع  یسازکپارچهیباال،  تیفیباک

ت به صورت تعاملی، ارزیابی یادگیری است. تمامی ارتباطا
و  سرعتبا  دوطرفهو از طریق یک سیستم ویدئو  زمانهم

 .ردیگیمصورت  کیفیت باال

باز چین یک دانشگاه عمومی  دانشگاه :خدمات عمومی

این دانشگاه با  مردم جامعه است. یتمامبهبا هدف خدمت 
پشتیبانی آموزش از  ازجملهارائه خدمات عمومی مختلف، 

عادی  یهادانشگاهبط، مشاوره به مرت یهاآموزشراه دور، 
و جوامع  وکارکسبآموزش اجتماعی، صنعتی و  مؤسساتو 

موارد  برعالوهشهری و روستایی طراحی شده است. 
 یهاطرحاز:  اندعبارتاهداف این دانشگاه  ، دیگرالذکرفوق

ارتباطات آموزشی و پژوهشی، همکاری چند سطحی و 
مرتبط، همکاری با  یالمللنیب یهاسازمانگسترده با 

و همچنین آموزش زبان چینی  معتبر مؤسساتو  هادانشگاه
که  خارجی از طریق موسسه کنفوسیوس زبانکی عنوانبه

فناوری آنالین به ترویج فرهنگ چینی در سراسر  براساس
 .پردازدیمجهان 

 

 دانشگاه باز چین و مکانیزم سیستم
که هر دو مناطق  دانشگاه باز چین، یک دانشگاه باز ملی است

 یهادانشگاهرادیو مرکزی چین و  براساسشهری و روستایی 
این تالش برای  رادیویی و تلویزیونی محلی پوشش داده است.

ایجاد تنوع، با کیفیت باالی ارائه خدمات آموزشی و فرصت 
 یادگیری در دسترس برای همه است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education_in_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education_in_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_in_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
https://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
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یه ال 2در  توانیمباز چین را  دانشگاه :ساختار سازمانی

 .(2کرد )نمودار  یبندمیتقساصلی 

 براساسدر پکن  ووکئسونگمقر : 1ستاد ووکئسونگ

دفتر  .شودیمو زیر نظر مستقیم دولت اداره  ملی ةشبک
مرکزی شامل شورای دانشگاه، کمیته امور اداری، مشاوره، 
کمیته و تضمین کیفیت علمی، کمیته اساتید، معاونت 

این  آموزشی است. علمی و یهابخشپژوهشی و خدمات 
مدیریتی و اجرایی این دانشگاه  یهاتیمسئولستاد بزرگ، 

از:  اندعبارتوظایف مهم آن  ازجملهرا به عهده دارد که 
کلی دانشگاه باز چین، تدوین اصول،  یزیربرنامه

و استانداردهای کیفیت  هاروش، هایمشخط، هااستیس
آموزشی و پژوهش، همکاری  یهاگروه یدهسازمان علمی؛

و منابع  هادوره، هابرنامه ةترویج و توسع ؛یالمللنیب
 یادگیری؛ ارزیابی کیفیت تدریس و امور خدمات عمومی.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
1. Wukesong 

 مکانیزم مديريت )اداره( دانشگاه باز چین

سطح ستاد و  - یدوسطحدانشگاه باز چین، یک مدل مدیریت 
تصویب کرده است که مطابق  –کده مدیریت در سطح دانش

استراتژی واحد و یکپارچه، پلتفرم مشترک، اشتراک »با اصول 
 .شودیماداره  «متمایز یهایژگیومنابع، استقالل نسبی و 

 استراتژی واحد و يکپارچه

ــاز چــین،  ــهسیســتم دانشــگاه ب ــاکالج، هادانشــکده ازجمل ، ه
 بــزرگ آن، بــه یهاشــرکتمراکــز پــژوهش، صــنعت و 

عمـــل  ووکئســـونگســـتاد  وســـیلهبههماهنـــگ  یاوهیشـــ
اســتراتژی واحــد و یکپارچــه،  لهیوســبه. ایــن ســتاد کننــدیمــ

اســـــتراتژیک و  یهابرنامـــــه، اندازچشـــــم، تیـــــمأمور
ـــت ســـایر  ـــهیزاســـتانداردهای کیفی ـــدوین  هارمجموع را ت

، ایـن سـتاد اسـناد باالدسـتی تـریکلـ یبـه عبـارت. دیـنمایم
 .دکنیمیم و تدوین را تنظ هامجموعهاین 

 

 ساختار سازمانی دانشگاه باز چین. 9نمودار 
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 کانادادانشگاه باز . 9

یک دانشگاه کانادایی متخصص در آموزش  ،1دانشگاه آتاباسکا
از راه دور آنالین و یکی از چهار دانشگاه جامع، علمی و 

شد، آن  سیتأس 1720پژوهشی در آلبرتا است. این در سال 
اباسکا اولین دانشگاه آموزش از راه دور در کانادا بود. دانشگاه آت

ست که به حذف موانعی برای ا زاد در کشور کاناداآ دانشگاهیک 
بزرگسال در رسیدن به موفقیت در تحصیالت دانشگاهی و 

آموزشی برای فراگیران در سراسر  یهافرصتافزایش برابری 
دانشگاه به برتری در آموزش،  نیا .جهان اختصاص یافته است

به عموم مردم  یگزارخدمتپژوهش و بورس تحصیلی و به 
اصلی دانشگاه ارائه تحقیقات پیشرو جهانی  هدف .متعهد است

 یهاستمیس یهانهیزمو باالترین کیفیت آموزشی آنالین در
تحصیلی اختصاص  نهیهزکمک .محاسباتی و اطالعات است

یجاد، حمایتی و حفظ یک جامعه یادگیری به ا متعهد داده شده،
دانشگاه داشتن روابط  این دانشگاه است. این یهاآرماناز 

دوستانه و همراه با احترام در آکادمی در میان همه کارکنان، 
 .نفعان خارجی شناخته شده استدانشجویان و با ذی

 یهاستمیسو  کامپیوتر ةدانشکد سال آینده، 10در عرض 
تبدیل خواهد شد و  هایآکادم نیترمهمیکی از به  2یاطالعات

بخش محاسبات آموزش عالی در جهان، نوآوری در پژوهش و 
و  کامپیوتر یادگیری با .آموزش آنالین ما را تحسین خواهد کرد

و انطباقی  ریپذانعطافبیشتر شخصی،  یاطالعات یهاستمیس
نشجویان ما به انطباق بهتر دا یهابرنامهو  هادوره .خواهد بود

نیازهای تنوع کمک  با ،ندیآیمکه از سراسر جهان به اینجا 
 یهابرنامهبا تنوع روزافزون و با کیفیت باال،   خواهد کرد.

آموزشی دانشجویان را  یهاکیتکنو  یورناف، هادورهنوآورانه، 
بیشتر از همیشه آزادی در انتخاب  . دانشجویاننددهیموفق 

ل و محتوای یادگیری خود دارند و جا، زمان، سرعت، سطح تعام
این مسیر را ادامه خواهند داد تا  هاآن .برندیملذت  هاآناز 

 از طریق هاآموزش . پیشرفت کنند سرعتبهاستخدام شوند و 
 .صنعتی ادامه خواهد داشت یهاقیتحقکنندگان و مشارکت

 ،قاتیتحقبرای تعالی  یالمللنیبهمچنان به صورت 
تحقیق که در رشته خود  ئتیهطح باال و با س یعلمئتیه

 و  کامپیوتر ةدانشکد. شودیمجذب   پیشرو هستند
است که در سطح  یابرجستهآکادمی  یاطالعات یهاستمیس

آموزشی  یهاکیتکندلیل یادگیری پیشرفته خود، جهانی به

                                                                      
1. AU 

2. School of Computing and Information Systems 

(SCIS( 

وری یادگیری پیشرفته، مشهور است. )سایت افن پیشرفته و
 .دانشگاه آتاباسکا(

 

 ح استراتژيک دانشگاهطر
هدایت  اندازشچشمدانشگاه پنج هدف استراتژیکی را برای تحقق 

 .6آموزش از راه دور و باز  یهاتیفیکرهبری در  .1: کندیم
استخدام و جذب  .3 یریپذانطباقاطمینان از پایداری و پرورش 

 ایجاد جوامع .1ترویج برتری در پژوهش  .2افراد بسیار عالی 
بخش و  یعلمئتیهه استراتژیک توسط اعضای طرح دانشگا
را در رابطه با  واحدهاکه از اهداف  یزیربرنامهدپارتمان اسناد 

. نتایج مربوط به شودیم، پشتیبانی دهدیماهداف سازمانی شرح 
اهداف استراتژیک و اهداف نظارت و گزارش ساالنه با اطمینان 

 روشن کند.که پیشرفت را برای همه ذینفعان  شودیمحاصل 
 

 دانشگاه

دانشجو است. دانشگاه  20000دانشگاه آتاباسکا در خدمت بیش از 
در مقطع  11در بیش از  هایدوره 210بیش از  دهندهارائهآتاباسکا 

در طیف وسیعی از  های تحصیالت تکمیلیبرنامه و کارشناسی
بودجه عملیاتی دانشگاه  .است یاحرفه یهارشتههنر، علم و 

 1310استخدام بیش از  دالر است. میلیون 130آتاباسکا ساالنه 
واقع در  دانشگاه ، کانادا،آلبرتا در چهار ناحیه: و کارکنان یعلمئتیه

دانشگاه آتاباسکا بیش  .سنت آلبرت، ادمونتون و کلگری  آتاباسکا،
آموزش عالی کانادایی  مؤسساتبا دیگر  مکاریتوافقنامه ه 310از 
 ی دارد.المللنیبو 

 

 دانشجويان

کشور در  22دانشجویان دانشگاه از هر استان کانادا و قلمرو و 
 67در مقطع کارشناسی متوسط سن  .سراسر جهان است

سال  37دانشجوی کارشناسی ارشد، متوسط سن  طوربه سال؛
 22. کنندیمکار هم  خوانندیمدرصد در حالی درس  23 .است

برای اولین بار در  النیالتحصفارغدرصد از  20 .درصد زن هستند
تجربه دانشگاه  .اندکردهخانواده خود مدرک دانشگاهی کسب 

باال  تیفیک بایک دانشگاه آموزشی دقیق،  ةدهندنشانآتاباسکا 
سکا دانشگاه آتابا برای زبان آموزان بزرگسال در سراسر جهان است.

در  یابی به اهداف شغلی،برای کمک به دانشجویان در دست
را ارائه  ییهارشتهسطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

  کرده است.

http://www.athabascau.ca/aboutau/openuniversity.php
http://www.athabascau.ca/course/index.php
http://www.athabascau.ca/programs/undergraduate.php
http://www.athabascau.ca/programs/undergraduate.php
http://www.athabascau.ca/programs/undergraduate.php
http://www.athabascau.ca/programs/graduate.php
http://www.athabascau.ca/contact/campuses.php
http://www.athabascau.ca/contact/campuses.php
http://www.athabascau.ca/aboutau/collaborations.php
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 امور ةحکمرانی و ادار
، در کندیمدانشگاه آتاباسکا خود را از طریق حکومت محلی اداره 

تنظیم  قانون آموزش متوسطه آلبرتا و دانشگاه آتاباسکا مقررات
 ةشده است. شورای حکام، ارگان ارشد خواهد بود، اما سهم ادار

امور دانشگاهی با شورای عمومی دانشکده، ارگان حاکم 
 دانشگاهی است.

و شورای  رهیمدئتیهی هانهیزمدبیرخانه دانشگاه برای تمام 
و هر دو ارگان را برای  کندیمعمومی دانشکده پشتیبانی فراهم 

 .سازدیمقادر  مؤثری کارآمد و اوهیشسسه به ؤم ةادار
 دانشگاه باز کانادا با یک سیستم حاکمیت دو مجلسی اداره

. اعضای منصوب شورای حکام دانشگاه، متشکل از شودیم
، یک یعلمئتیهاعضای عمومی، دو تن از اعضای  10کرسی، 

، یکی از دانشجویان یعلمئتیهآموزگار، یک عضو غیر 
از دانشجویان مقطع کارشناسی و یک  ، دو تنلیالتحصفارغ

است. ریاست دانشگاه یک عضو سابق  النیالتحصفارغعضو از 
 است. رهیمدئتیهمقام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشگاه باز کانادا ینمودار سازمان. 9نمودار 

 

 انگلیسدانشگاه باز 

دانشگاه باز انگلیس این است که به مردم،  یتمأمور
 یهافرصتنوآورانه ارائه دهد.  هایهیداو  هاروش، هامکان

آموزشی و عدالت اجتماعی با ارائه آموزش و پرورش 
که مایل  شودارائه می دانشگاه با کیفیت باال به همه کسانی
بالقوه خود  هایییتوانابه تحقق آرزوهای خود و تحقق 

هستند، از طریق تحقیقات علمی، نوآوری آموزشی و 
تحول جهانی در طراحی،  دنبال یکهمکاری مشترک به

 .هستندمحتوا و تحویل آموزش باز و از راه دور 
 

 دانشگاهی یهارشته
دانشگاهی در تمامی  یهارشتهتمام  یباًتقردر این دانشگاه،  

 .شوندیمسطوح تدریس 
 

 

 آموزش و يادگیری 
مسیر رکورد علمی و  یآورشگفت طوربهدانشگاه باز است  

جدید و در حال ظهور  هاییفناورپژوهشی را با استفاده از 
به آموزش عالی در دسترس همه مردم در سراسر جهان قرار 

 (.1داده است )مارتالین فاکس، رئیس دانشگاه باز
 

 پشتیبانی آموزش باز
آموزش از »خود به نام  فردمنحصربهدانشگاه باز، با روش  

 که: آموزدیم، «راه دور
 هاآنکه کار  یاهگونبه–شوند یرپذانعطافدانشجویان 

شود.  تعهداتشانو سایر  هاخانوادهمتناسب با شغل، 
که تمام خدمات با  یاگونهبه -همه فراگیر باشد هاآموزش

                                                                      
1. Martha Lane Fox, Chancellor of The Open 

University. 
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 -حمایتی باشند هاآموزشند. کندریافت  کیفیت باال
که دانشجویان، آموزگار شخصی داشته باشند که  یاگونهبه
نتقادات و تخصص علمی خود، راهنمایی و ا یلهوسبه
و آموزش را ارائه دهد و همچنین دارای مشاوران  هایشنهادپ

مطالعه دانشگاه  یهاجنبهمتخصص برای کمک به دیگر 
 باشند. بازهم

آموزش عالی است که  یهادانشگاهدانشگاه باز یکی از 
 ازجملهبوده و عضویت در آن داوطلبانه است و  یردولتیغ

عالی آموزشی در اهداف آن، حفظ و ترویج ت ینترمهم
گوناگون از منابع معتبر است.  هاییتمأموربا  مؤسسات

عضو کمیسیون آموزش عالی بوده  6001دانشگاه باز از سال 
تأیید  6011و مجوز رسمی خود را دوباره در ماه نوامبر سال 

 کرده است.
 

 استادانتعداد 
استاد است که جزء  1000دانشگاه باز دارای بیش از  

 استاداندر انگلستان است.  ة استادانبکش ینتربزرگ
دانشگاه باز دارای وظایف ذیل هستند: ارائه بازخور از 

کالسی دانشجویان، ارائه پشتیبانی به  یهاپروژهتکالیف و 
دانشجویان از طریق تلفن، ایمیل و یا کامپیوتر کنفرانس، 

آموزش آنالین؛  برعالوههمچنین بعضی از روزها،  هاآن
 هاآنو برخی از  کنندیمرس نیز برگزار د یهاکالس

 هستند. وقتتماماعضای 
دانشگاهی در  ةموسس ینتربزرگهمچنین دانشگاه باز 

 دانشجویان است. 123227انگلستان با 
 

 امور ةحکمرانی و ادار
 هدف از حکمرانی در دانشگاه این است که:

دانشگاه و عملکرد آن  یتمأمورو  اندازچشمتناسب بین  از
، هایاستراتژمینان حاصل شود؛ از ایفای مأموریت در اط

 مؤثر راهیکمستقیم از منابع در  یریگبهرهسیاست و در 
اطمینان حاصل شود. بر عملکرد دانشگاه در برابر استراتژی 

شده و اهداف عملیاتی نظارت وجود داشته باشد.  یزیربرنامه
داقت از اصول بنیادین حکومت خوب باز بودن، فراگیری، ص

 است. پذیرییتمسئولو 
: کهینادانشگاه از این اصول در جهت تضمین  
در مورد شهرت و استانداردهای دانشگاه و  گیرییمتصم

در  گیرییمتصمبرای اصول آزادی علمی گرفته شود. 
سطح مناسب در ساختار گرفته شود؛ عضویت در  ترینیینپا

دانشگاه تنوعی از جامعه  ةدهندنشانحکومت  یهاارگان

از  وکارکسباست؛ اطالعات در مورد قانون اساسی و 
 یهاارگاندر دسترس باشد و اعضای  یآسانبهحکومت 

 .بینندینممکان و فاصله زیان  از طریقاداری 
منتشر شد و  1727م  آوریل 63منشور دانشگاه باز در تاریخ 

و  دانشگاه باز انگلیساساسنامه طرح اهداف و قدرت 
 هاییتهکمافراد کلیدی و  ازجملهحکومت، چارچوب آن 

 درون آن مشخص شد.

 ارگان حاکم دانشگاه، شورا است که در ارتباط با
استراتژی کلی، امور مالی، اموال و کارکنان دانشگاه است و 

. قدرت شودیمفرعی پشتیبانی  هاییتهکمتوسط تعدادی از 
 هایگاهیددنهایی در دانشگاه را شورا بر عهده دارد، اما به 

 .گذاردیمسنا در امور مربوط به آموزش و تحصیل احترام 
آموزشی دانشگاه، مسئول استراتژی  اقتدار مجلس سنا،

 یکآنو عملکرد است. در زیر  هایتاولو، هایاستسعلمی، 
سیاست و اعضای  هاییتهکمزیرساخت متشکل از 

کمیته مرکزی است.  1و یا واحد دانشگاهی علمییئته
ایی و مانند دیگر اعضای کارکنان دانشگاه بخش اجر

 .شوندیمشورای به پیشنهاد سنا مشخص  یلهوسبه
و مسئولیت کارمندان  هانقشاین منشور همچنین 

کلیدی در ساختار حاکمیت مانند رئیس  یهاچهرهدانشگاه، 
. کندیمدانشگاه، نائب رئیس دانشگاه و معاون مشخص 

. جانشین شد اول مشخص اولین رئیس دانشگاه باید از روز
که  مشترک یاجلسهشورا و سنا در  در نشسترئیس باید 

که  باید اعضای شورای باشند تنپنجمتشکل از یازده فرد، 
دیگر  تنپنجو  شورای منصوب شده باشند است وسیلهبهباید 

مجلس سنا  از طریقباید از اعضای مجلس سنا که باید 
رک باید توسط منصوب شده باشند. رئیس کمیته مشت

 د.ششورای و باید از میان اعضای منصوب 
 

 ساختار سازمانی

خود، دارای رئیس  مراتبسلسلهدانشگاه باز در باالترین 
بر عهده مارتالین فاکس  اکنونهماست که ریاست این نهاد 

، تیم مدیریت ارشد تریینپااست. همچنین در یک سطح 
استراتژی و  یسازآمادهدانشگاه است که در رابطه با 

پیشنهادی است. اجرای آنچه توافق شده است  هاییاستس
، تریینپااز منابع است. در الیه  مؤثرو استقرار کارآمد و 

 علمی قرار دارند. مؤسساتو  هادانشکده

 مقامقائم از: اندعبارترؤسای اجرایی این دانشگاه  

                                                                      
1. CAU 
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ر مدیر امو –مدیر امور مالی  -مدیر استراتژیک  -دانشگاه 
وسای دانشکده ر-معاون پژوهشی -معاون آموزشی - رفاهی

 مدیران گروه. -
 بعدو  نمودار سازمانی مختصر دانشگاه باز انگلستاندر ابتدا 

پس از  شودیمدانشگاه باز انگلستان آورده ی ساختار شورا
باز ذکر شده پرداخته  یهادانشگاهآن به مقایسه ساختار 

 .شودیم

 
 (6012اطالعات سایت دانشگاه، براساس) یسانگلدانشگاه باز  یسازمان نمودار .9نمودار 

 

 
 (www.open.ac.uk .منبع) ساختار شورای دانشگاه باز انگلستان. 9نمودار 

http://www.open.ac.uk/
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 باز منتخب خارجی یهادانشگاهمقایسه دانشگاه پیام نور با  .9جدول 

 اندونزی 9کانادا چین مالزی انگلیس )پیام نور(ايران  دانشگاه ها/شاخصمؤلفه

 باال نسبتاً باال نسبتاً باال نسبتاً باال نسبتاً باال نسبتاً باال رسمیت

 تمرکز
 متمرکز نسبتاً

تمرکز  عدم
 بیشتر

 تمرکز عدم تمرکز عدم تمرکز عدم تمرکز عدم

 پیچیدگی

سطوح 

 مراتبسلسه
1 2 2 1 1 2 

تعداد مراکز 

 ها/واحد
 مرکز و واحد 271

 مرکز 11
، المللنیب

شرکت  30000
 ةو ادار
 یهاآموزش

 ضمن خدمت

 مرکز 13

22 
 یهادانشگاه

رادیو و 
 تلویزیون

 627استانی، 

مدارس شعبه 
 261شهری و 

 یهاستگاهیا
/  یامنطقه

 استان

مرکز در  3
و  کانادا آلربتا،

 آتاباسکا

مرکز در  32
 شهر 36

مقاطع تمام 

 تحصیلی
م مقاطع تما

 دانشگاهی
تمام مقاطع 
 دانشگاهی

تمام مقاطع 
دانشگاهی و 

 دیپلم

رشته  21
 62دیپلم و 
ة رشت

 کارشناسی

کارشناسی و 
کارشناسی 

 ارشد

دیپلم، 
و  کارشناسی

کارشناسی 
ارشد و 

 یهابرنامه
 آموزشی

تعداد 

 یهارشته

 تحصیلی

رشته  116
 تحصیلی

کاردانی و  202
 لیسانس،

کارشناسی  126
 دکتری ارشد و

رشته  23
 تحصیلی

رشته  21
 7اصلی و 

 ةرشت
 تخصصی

 برنامه 21 دوره 210

نحوه تشکیل 

 هاکالس

غیرحضوری، 
حضوری و نیمه

 حضوری)فقط

غیرحضوری، 
حضوری و نیمه

 کم() یحضور

، وقتتمام
، وقتپاره

آنالین و 
 یرحضوریغ

تمرکز اصلی 
بر آموزش از 

راه دور و 
 آنالین

حضوری، 
 یحضورمهین

 نالینو آ

حضوری، از 
، از نامهطریق 

رادیو و 
تلویزیون و 

 آنالین

 یهانسبت

 پرسنلی

 هزار نفر 300 هزار نفر 600 هزار نفر 100 تعداد دانشجو
میلیون  3
 هزار نفر 170

 هزار نفر 200 هزار نفر 20

تعداد 

 یعلمئتیه
3760 2200 2000 

16200 
، وقتتمام

31100 )
 وقتپاره)

1310 266 

تعداد 

 ارمندانک
16000 3100 322 12100 1633 ------ 

                                                                                                                                                    
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Athabasca_University 
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نسبت استاد 

 به دانشجو
 122به  1 67به  1 23به  1 16به  1 61به  1 162به  1

نسبت کارمند 

 به دانشجو
 ------ 36به  1 612به  1 10به  1 12به  1 10به  1

داشتن 

 استاندارد

شهريه 

 دانشجويان

مقطع کارشناسی 
، ارشد 100تا  300
 میلیون 3 تا 101

 6232هر ترم 
 پوند

 10310بین 
رینگیت در 

تا دیپلم 
62720 

رینگیت در 
 ارشد

 هزارتا 61بین 
 هزار یوان 20

بسته به محل 
زندگی و نوع 

 استفادهاعتبار 
متغیر  شده

 است.

هزار  230
 روپیه

 یاحرفه

 بودن

 ----- 6600 ---- ----- 62000 1231 تعداد مقاالت

 6772 1667 2211 7233 313 1121 در جهانرتبه 

 متوسط متوسط زیاد بسیار زیاد زیاد بسیار زیاد اختیار مراتبسلسه

 کم کم کم کم متوسط باال تخصصی بودن

 ترکیبی باًیتقر یچندبخش یچندبخش یچندبخش یچندبخش ترکیبی نوع ساختار
 

 
و قوانین و  هادانشگاهاز لحاظ رسمیت، از مقایسه اساسنامه 

به این نتیجه رسید که شش دانشگاه از  توانیم هاآنمقررات 
 و هایمشخط رسمیت باالیی بر خوردارند و حد زیادی از قوانین،

ولی  .شوند گرفته کار به عملیات سازمان که برای دارند هاهیرو
 هاسازماندانشگاه پیام نور نسبت به بقیه رسمیت بیشتری دارد 

به مقررات،  د. رسمیتیکدیگر متفاون با رسمیت درجه جهت از
آن شرح  موجببهکه  دشویمو مدارک کتبی اطالق  هاروش

است که کارکنان و  ییهافرمانو  هادستورالعملوظایف، 
را رعایت و اجرا نمایند، مشخص  هاآناعضای سازمان باید 

و مقررات مکتوب بوده و  تریرسمبزرگ  یهاسازمان. شودیم
 ،کنندیممستقیم نظارت  رتصو بهکوچک اغلب  یهاسازمان
 و باشد زیاد رسمی یهاهیرو که است زیاد وقتی رسمیت

 یک باشد وقتی شده دقیق مشخص طوربه کار انجام یهاوهیش

 رسمی یهاهیرو و باشد داشته وجود فردمنحصربه موقعیت

 در رسمیت که شودیمگفته  نباشد، موجود کار انجام برای

 است. حداقل سازمان

تمرکز و عدم تمرکز با مقایسه وضعیت ساختاری و از لحاظ 
 توانیمکلی شش دانشگاه باز منتخب بیشترین تمرکززدایی را 

 30000مرکز بزرگ و  3در دانشگاه باز انگلیس دید که با 
و بیشترین  دهدیم آموزششرکت و آموزشگاه به دانشجویان 

 یهاهدانشگاتمرکز نسبی در دانشگاه پیام نور وجود دارد. سایر 
 عدم تمرکز دارند. نسبتاًباز خارجی 

 هادانشگاه یهارشتهو تعداد  از مقایسه تعداد مقاطع، مراکز

به این نتیجه رسید دانشگاه باز انگلیس بیشترین مرکز  توانیم
آموزشی را دارد، دانشگاه باز مالزی و دانشگاه باز اندونزی 

ستان را تدریس مقطع دیپلم و دبیر ییهادانشگاهمقاطع  برعالوه
دوره بیشترین رشته را در  210، دانشگاه باز کانادا با کنندیم

دانشگاه باز انگلیس باقی  جزو  کندیمدانشگاه تدریس 
از آموزش را برای کلیه  یمندبهرهباز انواع شرایط  یهادانشگاه

پیچیدگی خاص  هادانشگاهاز  هرکدام. اندکردهدانشجویان مهیا 
پراکندگی ة عداد مراکز زیاد پیچیدگی در حوزخود را دارند. ت

، تعداد رشته پیچیدگی در تفکیک افقی کندیمجغرافیایی را زیاد 
. واضح است که کندیمو مقطع پیچیدگی عمودی را زیاد 

دانشگاه پیام نور از پیچیدگی بیشتری به نسبت سایر 
باز جهان داراست. پیچیدگی تقریباً در تمامی  یهادانشگاه

بزرگ و کوچک امری بدیهی است و حتی در  یهانسازما
 هاسازماناست.  مشاهدهقابلنیز  یررسمیغنسبتاً  یهاسازمان
، عناوین شغلی، تقسیمات و واحدها، سطوح کارمیتقسدارای 

 هستند. یسازمانفرهنگو  هامهارتسلسله مراتبی، 

باز انگلیس و پیام  یهادانشگاهدر رابطه با مقاطع تحصیلی، 
 برعالوهر دارای تمامی مقاطع هستند و دانشگاه باز مالزی نو

خود  یآموزشمقاطع دانشگاهی، دوره دیپلم هم در سیستم  ةکلی
قرار داده است. دانشگاه باز اندونزی و باز کانادا دکتری ندارند و 
دانشگاه باز چین فقط دیپلم و کارشناسی دارد ولی مقاطع 

 کارشناسی ارشد و دکتری ندارد.
داد مراکز آموزشی دانشگاه باز انگلیس به صورت تع
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منتخب بیشتر بوده است که  یکشورهااز سایر  یتوجهقابل
باشد به این صورت که  ییتمرکززدایند اعلت آن فر توانیم

بزرگ به  یهادانشگاه سیتأس یجابهدانشگاه باز انگلیس 
را  هاآنآموزشی کوچک روی آورده و  یهاسازمانو  هاشرکت

سراسر کشور پراکنده کرده تا پوشش جغرافیایی باالتری  در
 داشته باشد.

تحصیلی، دانشگاه باز کانادا دارای  یهارشتهاز لحاظ تعداد 
بعدی به  یهارتبهرشته( و  200بیشترین تعداد است )بیش از 

کاردانی و لیسانس،  202باز انگلیس ) یهادانشگاهترتیب به 
رشته  116دانشگاه پیام نور ) کارشناسی ارشد و دکتری(، 126

 ةرشت 7اصلی و  ةرشت 21و دانشگاه باز چین ) تحصیلی(
رشته تحصیلی  21و در آخر، دانشگاه باز اندونزی با  (تخصصی

. دانشگاه پیام نور پس از دانشگاه باز کانادا و ردیگیمتعلق 
رشته دانشگاهی در  110دانشگاه باز انگلیس، با ارائه بیش از 

 دیگرلف، بیشترین پوشش آموزشی را نسبت به مقاطع مخت
 نیا توجهجالب. نکته دهدیمدانشگاه باز ارائه  یهادانشگاه

دانشگاه  3که دانشگاه باز کانادا این تعداد رشته را تنها در  است
به  یهارشتهکه احتماالً بخش زیادی از این  کندیمارائه 

 .شوندیمارائه  نیآنالو  یرحضوریغصورت 

حضوری و  هادانشگاهدر تمامی  هاکالستشکیل  ةنحو
 یهادورهبوده اما در دانشگاه باز انگلیس  یرحضوریغ

علت آن را تمرکز  توانیمکه  شودیمغیرحضوری بیشتر برگزار 
دانست به عبارتی این دانشگاه  یرحضوریغبر آموزش آنالین و 

 .با تمرکز بر آموزش از راه دور، در آن متخصص شود سعی دارد

 هادانشگاهو کارمندان  استاداناز مقایسه تعداد دانشجو،  
 به این نتیجه رسید که به ترتیب دانشگاه باز انگلیس توانیم

هر  یدرازاباالترین نسبت استاد به دانشجو را دارد و به عبارتی 
مستقیم بر کیفیت  طوربهاستاد چه تعداد دانشجو وجود دارد که 

 .و رابطه دارد ریتأثآموزش 

دلیل جمعیت باال، بیشترین تعداد دانشگاه باز چین به
دانشجو را در خود جای داده است و به همان نسبت بیشترین 

را داراست. جایگاه دوم به دانشگاه  یعلمئتیهتعداد کارمند، 
که با توجه به جمعیت ایران حائز اهمیت  ردیگیمپیام نور تعلق 

بودن این دانشگاه در  به محبوب توانیمو قابل توجه است که 
میان قشر محصل و طبقات متوسط و مناطق محروم اشاره 
کرد، دانشگاه پیام نور با تسهیل شرایط آموزش و یادگیری برای 

ده است. شاقشار مختلف جامعه موجب جذب باالی دانشجو 
شده است هم  ییگرامدرکالبته این نکته که جامعه دچار پدیده 

پیشرفت فناوری در جهان موجب در این موضوع دخیل است. 
تر و سال تخصصی سال بههای علمی شده است رشته

های بیشتر و مشاغل را به گرایش مسئلهتر شوند که این پیچیده
تر رسانده است و این عاملی مهم در باال رفتن تعداد تخصصی

 .شودیم هادانشگاهدانشجو در 

بیشترین تعداد را از لحاظ تعداد کارمندان، دانشگاه پیام نور 
به خود اختصاص داده و سپس دانشگاه باز چین که علت باال 

آن را به  توانیمبودن این تعداد نیاز به بررسی دارد. 
 باال به دانشجویان ارتباط داد. یرسانخدمات

نیز دانشگاه باز چین با  یعلمئتیهاز لحاظ تعداد اعضای 
 ( درنفر 2000یس )اول، دانشگاه باز انگل ةنفر در رتب 22100

سوم قرار  ةنفر در رتب 37130دوم، دانشگاه پیام نور با  یهارتبه
 دارند که با توجه به جمعیت دانشجو چین نسبت معقولی است.

دانشجو، دارای  61استاد به  1دانشگاه باز انگلیس با نسبت 
موقعیت بهتری در ارائه آموزش به دانشجویان در میان 

عه فوق است و اما دانشگاه پیام نور با باز مطال یهادانشگاه
در این شاخص جایگاه چهارم را به خود  110با  1نسبت 

اختصاص داده که حاکی از آن است که فاصله معناداری با سایر 
دارد و باید این فاصله کمتر شود، چراکه افزایش  هادانشگاه

مستقیم بر کیفیت  طوربهشاخص نسبت استاد به دانشجو 
 .دارد ریتأثنشگاه آموزشی دا

وضعیت شهریه و اساسنامه سازمان که اشاره  ةاز مقایس
به این نتیجه  توانیمو استاندارهای دانشگاه دارد  هابهروش

یکسانی در تمامی  یاستاندارسازاز  هادانشگاهرسید که کلیه 
مورد مطالعه بر  یهادانشگاه ةیکل .رندیگیممراکز خود بهره 

و فرصت ادامه  هانهیهزو پایین بودن بودن  صرفهبهمقرون 
تحصیل برای افراد شاغل و کسانی که به دالیلی مانند معلولیت 

قادر به حضور در کالس  دورافتادهو یا زندگی در یک نقطه 
مذکور  یهادانشگاهاما در بین ؛ درس نیستند، تمرکز دارد

ر به نظ تریمنطقو  ترعادالنهسیستم شهریه دانشگاه باز کانادا 
و سیستم شهریه بسیار کامل و جامعی دارد و تمرکز  رسدیم

 خود را بر شرایط دانشجو متمرکز کرده است.

تعداد مقاالت و رتبه  ةایی بودن با مقایساز لحاظ حرفه
نتیجه گرفت که دانشگاه باز انگلیس در  توانیمجهانی 

 باز جهان قرار دارد. یهادانشگاهوضعیت عالی نسبت به سایر 

نظر تعداد مقاالت چاپ شده، دانشگاه باز انگلیس با از 
 1231و سپس دانشگاه پیام نور با  نخست ةمقاله در رتب 62000

اطالعات دقیقی  هادانشگاههزار مقاله قرار دارند اما از سایر 
در  مؤثریافت نشد. ترویج پژوهش و آموزش از دیگر عوامل 

کشور  یهادانشگاه هک رودیمشمار هب یالمللنیب یهایبندرتبه
خود را با ترویج، پژوهش و آموزش  یالمللنیبحضور  توانندیم

 در خارج از کشور تقویت کنند.
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بهترین جایگاه  313در این مقایسه دانشگاه باز انگلیس با رتبه 
جهانی دارد و سپس دانشگاه پیام نور ایران در مقام  ةرا در رتب

دیگر از علل کسب رتبه  دوم این مطالعه قرار گرفته است. یکی
 یاآزمونهکتاب محور بودن دانشگاه پیام نور و برگزاری   برتر

کیفی باال است. این دانشگاه توانسته است با  با سطحاستاندارد 
الکترونیکی که دانشجویان به صورت  یهایآزمونبرگزاری 

به   الکترونیکی یاآزمونهو   کنندیمشرکت   آنالین در آن
امتیاز  شودیمپیام نور اجرا  یهادانشگاهدر  صورت متمرکز

آورد. همچنین امتیاز دیگری که در برگزاری  به دستکامل 
پیام نور وجود دارد این است که از دانشجویانی که  یاآزمونه

با حضور  هاآنمشکل خاص دارند در منزل یا محل استقرار 
ه و هم شودیممراقب در محل استقرار دانشجو آزمون گرفته 

دانشگاه  .بوده است مؤثراین موارد در کسب امتیازات پیام نور 
برتر علمی در دانشگاه دارد و در  استادانپیام نور سعی در جذب 

برتر و افرادی که کارهای پژوهشی  یهارتبه، استادان  جذب
اساتیدی که در انتقال مفاهیم علمی به  نیو همچن انددادهارائه 

قرار  استاداندر اولویت جذب  اندکردهدانشجویان موفق عمل 
تجهیز آزمایشگاه و   در خصوص علوم عملی با  دارند

امکانات سعی در ارائه کیفیت برتر آموزشی برای  یروزرسانبه
 .دارد  دانشجویان
اختیارات یعنی هر یک از افراد باید گزارش کار  مراتبسلسله

کنترل هر  ةاختیار، حیط مراتبسلسلهخود را به چه کسی بدهند. 
کند که با توجه به وضعیت اساسنامه مدیر را مشخص می

اختیار و در  مراتبسلسله، دانشگاه پیام نور بیشترین هادانشگاه
سطوح مدیریت را دارد و دانشگاه باز انگلیس به نسبت کمتر از پیام 

 نور اما در سطح ایده الی قرار داشتند.
یا چه  یااندازهچه  تخصصی بودن یعنی اینکه سازمان مزبور تا

به وظایف جداگانه و تخصصی  خود را یهاتیفعالکارها و  یادرجه
 نامندیمنیز  کارمیتقستخصصی بودن را  یگاه تقسیم کرده باشد،

که تقسیم وظیفه کمترین حد در دانشگاه باز مالزی و دانشگاه باز 
 است.کانادا و بیشترین در دانشگاه پیام نور 

 ر دانشگاه پیام نور، ساختار ترکیبی دارداز نظر نوع ساختا
و ساختار جغرافیایی است این  یافهیوظیعنی ترکیبی از ساختار 

نوع ساختار به جهت گستردگی جغرافیایی در سطح کشور 
باز مورد مطالعه  یهادانشگاه. ولی سایر رسدیمطبیعی به نظر 

شتر بی باز انگلستان، مالزی، کانادا و چین یهادانشگاهیعنی 
( دارند. در این بین دانشگاه باز یدوبخش) یچندبخشساختار 

اندونزی به جهت داشتن دفاتر در شهرهای مختلف به داشتن 
گفت تا حدی ساختار  توانیم ،درواقع .ساختار ترکیبی میل دارد

( دارد ولی یامنطقهدفاتر ) ییایجغرافو  یافهیوظترکیبی یعنی 
تره و اختیارات و پیچیدگی تفاوت با دانشگاه پیام نور از نظر گس

 به سببزیادی دارد. دانشگاه پیام نور ساختار ترکیبی دارد که 
عمده  ینوآور دو 1یچندبخشپهنه گستربودن آن است. ساختار 

در عین  دهدیمدارد که به سازمان اجازه  یافهیوظبه ساختار 
حالی که رشد کرده و متنوع شود، بر مشکالت کنترل نیز غلبه 

مجزا در  طوربهد. در ابتدا هر خط محصول یا واحد تجاری کن
مرکزی  ة، سپس ستاد ادارردیگیمقرار  2یک واحد خود شمول

بخشی و اعمال کنترل مالی بر هر  یهاتیفعالجهت نظارت بر 
نسبت به ساختار  یساختاربخش. در شودیمبخش ایجاد 

 یافهیوظاما ساختار  .تفکیک عمودی بیشتر است یافهیوظ
 برحسبو یا  شانیعمومافراد را بر مبنای تخصص یا تجربه 

مثال مهندسان  طوربه .کندیم یبندگروهاستفاده از منابع مشابه 
زیرا وظایف مشابه دارند و از  رندیگیمدر یک گروه قرار 

 هادانشگاهاما در  .کنندیمو تجهیزات مشابه استفاده  هامهارت
بودن  یدوبخش و نه تولید کاال، ددهنیمکه کار خدماتی انجام 

نکته مهم در  گرددیبازمبه تفکیک امور علمی از امور اداری 
باز منتخب دو مجلسی بودن ساختار حکمرانی  یهادانشگاه

 ردیپذیماست که به تبعیت از دانشگاه باز انگلستان صورت 
تصمیمات و حکمرانی در مورد امور علمی دانشگاه به مجلس 

علمی( محول شده است و امور اجرایی و اداری به سنا )خبرگان 
ایی که زیر نظر ریاست و معاونان دانشگاه قرار کارکنان حرفه

باز  یهادانشگاهدارند. نکته دیگر در ساختار چابکی ساختار 
منتخب خارجی است که موجب سرعت گردش امور شده است 

جب دارد که مو یافربهدانشگاه پیام نور ساختار  برعکسولی 
بازیگران قدرت  یرگذاریتأثکندی گردش امور شده است البته 

 داشته است. ریتأثسیاسی بر دانشگاه نیز در اثربخشی آن 

 

 یریگجهینتبحث و 
اخیر، کشور ایران نیز با توجه به  یهاسالدر طی 
گذشته در تحقق اهدافی نظیر  آموزشی یهانظام ناکارآمدی

زار کار، برخورداری از با با آموزشی نظام تناسب تولیدات
 یوربهرهآموزشی، برخورداری و  راهبردها و رویکردهای نوین

 چنداننهاز فناوری روز در ابعاد مختلف آن دستخوش تحوالتی 
اعمال تغییرات  آنجا کهاما از ؛ موردی بوده است بعضاًگسترده و 

آرمانی برخوردار نگردیده است، آشنایی و  از شکلمذکور هنوز 

                                                                      
1. Multidivisional 

2. Self-Contained 
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سرآغاز مطالعات جامع درخصوص  عنوانبه نظام اختاربررسی س
 ژهیوبهکشورهای مختلف  آموزشی یهاتفاوتو   تجارب

کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار 
 .هستند مطرح است

، هادانشگاه خاصهیکی از علل وجودی مؤسسات آموزشی، 
خدمات قشری از جوانان هستند که متقاضی اجتماعی 

این نیروی انسانی عظیم و با توان بالقوه  ینوعبهو  اندیآموزش
(. موفقیت 6001)نفیسی، شوندیماز مشتریان دانشگاه محسوب 

و مؤسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی  هاسازمانتمام 
، تحت تأثیر عوامل متعددی یردولتیغیا غیرانتفاعی و دولتی یا 
رضایتمندی مشتریان  هاآن نیترمهمقرار دارد که یکی از 

است. امروزه، تأمین  وکارکسبنیل به تعالی در  منظوربه
مدیریت  یهانظامرضایت مشتری یکی از الزامات اساسی 

 (.6001کیفیت و تعالی است )کاووسی و سقایی، 
اخیر دچار تغییرات  یهاسالنظام آموزشی کشور ایران در 

یرات هنوز هم در حال رشد است. سریع و بنیادی شده و این تغی
امروزه، آموزش همچون محصولی است که به مشتریان نظام 

، رونیازاو  شودیمعالی دانشجویان ارائه  آموزشی در آموزش
هماهنگی با این تغییرات برداشته شود.  منظوربه ییهاگامباید 

خدماتی که از طریق  ژهیوبهخدمات آموزشی و پژوهشی، 
یکی از  شودیممؤسسات آموزش عالی ارائه و  هادانشگاه

که  شودیمخدماتی در هر جامعه محسوب  یهاحوزه نیترمهم
 .جوامع برخوردار است یافتگیتوسعهدر  لیبدیباز نقشی 

بنابراین، توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی 
اکنون در کشور ما  .رسدیممستمر امری ضروری به نظر  طوربه

دانشگاه پیام نور است که از روش باز و از راه دور به  تنها
که نیاز دارد از  کندیمصورت تخصصی و فنی استفاده 

باز دنیا استفاده کند در  یهادانشگاهو تجارب  هاشرفتیپ
 یهاتفاوتتحقیق حاضر تالش شده است تا با مطالعه 

گاه باز دنیا کیفیت ارائه خدمات دانشجویی در دانش یهادانشگاه
در چه  پیام نور ارزیابی و نشان داده شود که دانشگاه پیام نور

باز جهان قرار دارد. با توجه به  یهادانشگاهجایگاهی نسبت به 
رسالت دانشگاه و مسئله رقابت در بازارهای داخلی و جهانی در 

 ترمهمو از همه  شدنیجهانآموزش و رشد سریع مقوله  ةعرض
وانان خواستار تحصیالت در آموزش از ج یاگستردهوجود طیف 

گامی مؤثر در جهت  تواندیمعالی، نتایج این پژوهش 
به دانشگاه پیام نور برای انطباق هرچه بیشتر با  رساندنیاری

انتظارات دانشجویان و بهبود خدمات آموزشی باشد که 
در محیط رقابتی  هاآنعلمی  ة، موجب ارتقای رتبتیدرنها

از طرف دیگر با توجه به قرار گرفتن  .خواهد شد هادانشگاه
دانشگاه پیام نور در شرایط افول نیاز به تجدید ساختار و 

. شودیماحساس  شدتبهبازمهندسی فرایند انجام کارها 
طراحی  به ترسیم وضعیت مطلوب و شودیمبنابراین پیشنهاد 

و  تیمأمورساختار مطلوب و متناسب با نیاز دانشگاه در راستای 
 و وظایف محوله پرداخته شود. اهداف
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