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Abstract

I

n todays world, education is considered as a key factor to development of countries. Countries,
which have tried to standardize development indicators in education through appropriate
programming and investments, have also devoted social and economic growth to themselves.
For more than one hundred years, distance education has been recognized as a helpful and active
approach in presenting educational courses to students who are not able to participate in traditional
classes in school or university. Approaches for presenting distance education have been taken into
consideration as a fundamental process in reducing obstacles to access educational opportunities.
In recent years with progress in the information and communication technology, the use of distance
education has increased remarkably. This way of presenting has also changed the nature of the student
population. Distance education has been increasingly converting to an acceptable form of learning.
Countries which have realized the strong points of this type of education have taken advantage of this
educational approach in development; China is one of these countries. This article aims to describe
the history, necessity, objectives, types and future of distance education in China.
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 به استانداردسازي، كشورهايي كه با برنامهريزي و سرمايهگذاري مناسب. آموزش كليد رشد و توسعة كشورها به شمار ميآيد،در جهان امروز
 بيش از صد سال است.شاخصهاي رشد و توسعه در آموزش همت گماردهاند رشد و توسعة افتصادي و اجتماعي را نيز از آن خود ساختهاند
كه آموزش از دور به عنوان شيوهاي پويا براي ارائه دورههاي تحصيلي به دانشآموزان و دانشجوياني كه قادر به شركت در كالسهاي سنتي
 روشهاي ارائهي آموزش از دور به عنوان روشي اساسي در كاهش موانع دسترسي به.در محيط مدرسه و دانشگاه نيستند خدمت كرده است
 افزايش چشمگيري در استفاده از، در سالهاي اخير با پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات.فرصتهاي آموزشي مورد توجه قرارگرفته است
 آموزش از دور به طور فزايندهاي. اين طريق از ارائه طبيعت جمعيت دانشآموزي را نيز تغيير داده است.آموزش از دور در جهان بوجود آمده است
 كشورهايي كه نكات قوت اين نوع آموزش را در يافتهاند از اين شيوة آموزش در رشد.در حال تبديل شدن به شكلي پذيرفته از يادگيري است
 انواع و آيندة آموزش از دور، اهداف، ضرورت، در اين مقاله سعي شده است تاريخچه.و توسعه بهره جستهاند؛ چين يكي از اين كشورهاست
.در چين توصيف شود
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مقدمه
از پايان انقالب فرهنگي ،چين طيف گستردهاي از
اصطالحات اجتماعي -اقتصادي و سياست باز كردن فزاينده درها
به دنياي خارج را انجام داده است ،پيش بيني شده كه در قرن
بيست و يكم چين نقش خيلي فعالتر و مهمتري در جامعه
بينالمللي و بويژه در منطقه آسيايي -اقيانوس آرام خواهد داشت.
چين در نيمكره شمالي در قسمت شرقي قاره آسيا و ساحل غربي
اقيانوس آرام واقع گرديده و سومين كشور بزرگ دنيا ميباشد كه
مساحت آن  9/6ميليون كيلومتر مربع است .بر اساس گزارش
هفتم ژانويه سال  2006جمعيت چين  1،370،000،000نفر بوده
و پيشبيني ميشود تا سال  2011چين با يك رشد سريع جمعيت
روبه رو شود ]1[ .تقريب ًا  23درصد جمعيت چين بين  0تا 14

سال 70 ،درصد آنها بين  15تا  64سال ،و  7درصد  65سال به
باال ميباشند [ .]2اين آمار نشان دهندة جمعيت باالي چين در
سنين آموزش رسمي و غيررسمي از جمله آموزشهاي مدارس و
دانشگاههاي عادي ،آموزش بزرگساالن ،آموزش مداوم و مادام
العمر ،و آموزشهاي ضمن خدمت ميباشد .از پايان دهة ،1970
چين وارد دورة پيشرفت های نوین و قابل توجهی شده است.
گزارش پانزدهمين كنفرانس ملي اشاره كرده كه این پيشرفت به
طور عمده بستگي به توسعه منابع و نيروي انساني در چين دارد.
در این زمینه به اهميت توسعة آموزش ،علوم و تكنولوژي تاكيد
زیادی شده و آموزش و پرورش به عنوان یک اولويت استراتژيك
براي توسعه مطرح گردیده است[ .]3در فرايند مدرنيزه شدن چين،
آموزش عالي از دور هم به آموزش عالي و هم بيش از آن به
پيشرفت اجتماعي -اقتصادي كمك شاياني ميكند .اين مقاله
ديدگاه كلي از آموزش عالي از دور چين و برخي تبعات اصلي آن
براي جامعه چين را ارائه ميدهد.
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مروري بر آموزش باز و از دور درآموزش عالي چين
در  ،1996رئيس جمهور جيانگ زمين اشاره كرد كه نيازست
بطور مؤثر به دو بحث اصلي در آموزش پرداخت؛ نخست آموزش
بايد خود را كام ً
ال با مهارت آموزي به انواع كاركنان مورد نياز مدرنيزه
شدن سازگار كند و ديگر اينكه كيفيت تعليم و تربيت و اثربخشي آن
بايد بهبود يابد .در ارتباط با استراتژي (توسعة ملت از طريق علوم و
آموزش) و استراتژي توسعة پايدار،گزارش پانزدهمين كنفرانس ملي
اشاره داشت كه:
«علم و تكنولوژي از عوامل اصلي در توليد هستند ،پيشرفت علوم

و تكنولوژي عنصر الزم توسعة اقتصادي است .ما نياز داريم كه بيشتر
به توسعة علم و تكنولوژي ،به ويژه تكنولوژيهاي برتر و تأثيرات آنها
بر روي قدرت كلي ملت چين ،ساختار اقتصادي آن و زندگي اجتماعي
توجه كنيم .بايد جايگاهي كليدي در توسعة اجتماعي -اقتصادي براي
افزايش سرعت توسعة علم و تكنولوژي و همچنين حركت ساختار
اقتصادي در مسيري بر پاية پيشرفت علم و تكنولوژي و ارتقا كيفيت
كار تخصيص يابد]3[ ».
با توجه به خطوط اصلي نوسازي آموزشي و توسعة پايدار ،گزارش
ميگويد كه« :توسعة تعليم و تربيت و علم ،براي تربيت صدها ميليون
كارگر ماهر و گسترهي وسيعي از دهها ميليون پرسنل حرفهاي مورد
نياز مدرنيزه شدن قرن بیست و یکم اساسی است .ما بايد مطمئن
شويم كه آموزش يك اولويت براي توسعه است ]3[ ».اين جمالت
اولويتهاي دولت براي تعليم و تربيت ملي به ويژه آموزش عالي
در قرن بيست و يكم را نشان ميدهند .بر اين اساس آموزش عالي
در طول پنج سال توسعه پيدا كرد .بطور متوسط ،تعداد وروديهاي
جديد و ثبت نام در مؤسسات آموزش عالي در هر سال  8و10درصد
بيشتر شد .در سال  1997تعداد ثبت نامها به 6/08ميليون رسيد
افزايشي  62درصدي از  3/76ميليون در سال  .1992همچنين 0/18
ميليون كارشناسي ارشد و باالتر ،افزايشي  85درصدي؛  3/17ميليون
دانشجو دوره كارشناسي در موسسات آموزش عالي عادي ،افزايشي
 45درصدي؛  2/735ميليون دانشجو دوره كارشناسي در مؤسسات
آموزش عالي بزرگساالن ،افزايشي  84درصدي داشت[.]4
چين آموزش از دور را به عنوان بخشي مهم از طرح و نقشة
توسعة آموزشي در دهمين برنامة پنج سالة خود از سال  2001تا 2005
در نظر گرفته است .به خاطر ويژگيهاي باز بودن آموزش ،مقياس
اقتصادي و انعطافپذيري؛ يادگيري باز و از دور كمك قابل مالحظه
و ويژهاي به آموزش عالي چين و بيش از آن به توسعة اقتصادي-
اجتماعي كرده است.
او ًال ،آموزش عالي از دور فرصتهايي براي دستيابي به آموزش
عالي ،به ويژه براي بزرگساالن شاغل ،تركتحصيلكنندهها ،و
گروههاي معلول جامعه فراهم كرده است.
ثاني ًا ،آموزش از دور توزيع جغرافيايي آموزش عالي در چين را
از طريق ايجاد و توسعة تداركات آموزشي براي مطالعه پيشرفته در
مناطق دورافتاده ،كوهستاني ،روستايي و اقليت ،جايي كه اقتصاد ،علم،
تكنولوژي ،تعليم و تربيت ،و فرهنگ توسعه نيافته ،بهبود بخشيده
است.
ثالث ًا ،آموزش عالي از دور ،با فراهم كردن برنامهها ،برنامه درسي

25

آموزش از دور در چين
شماره دوم  .پاییز 89

و دورههاي تحصيلي كه مورد نياز بازار كار ملي و محلي و گروههاي
مختلف ميباشد ،ساختار آموزش عالي در رشتهها و ديسيپلينهاي
تحصيلي مشخص و درحوزة حرفهاي آموزش پرسنل ،را بهبود
بخشيده است.
رابع ًا ،آموزش عالي از دور به سطح عاليتر مقياس اقتصادي و
هزينه  -فايده كه بوسيلة دولت و عموم مردم تشخيص داده شده بود،
دست يافته است[.]5
تاريخچة آموزش از دور در چين
آموزش از دور در چين با آموزش مكاتبهاي در دهة  1950يعني
سال  1952آغاز شد ،دانشگاهها و كالج هاي راديو -تلويزيوني تا
پايان دهه 1970در كشور گسترش يافتند ،شبكه آموزش ماهوارهاي

در دهة  1980شكل گرفت .با گسترش تكنولوژي اطالعات در دهة
 1990تكنولوژي چند رسانهاي كامپيوتر و شبكه در آموزش از دور با
آموزش ماهوارهاي تركيب شد كه منجر به توسعة بيشتر آموزش از
دور شد .سيستم مدرن آموزش از دور چين از طريق اينترنت در 1999
راهاندازي شد[.]6
نظام آموزشي دانشگاه راديو تلويزيوني چين
دانشگاه مركزي راديو -تلويزيوني چين در فوريه  1978تحت
نظارت مستقيم وزارت آموزش و پرورش شروع به كار كرد در اين
دانشگاه  1000عنوان كتاب درسي و بيش از  400دوره سمعي بصري
تهيه شده است .به دنبال تأسيس اين دانشگاه ،دانشگاههاي راديو-

تلويزيوني استاني نيز تأسيس شدند .دانشگاههاي راديو -تلويزيوني
اولين دانشگاههاي آموزش از دور هستند كه از فناوري ارتباطات
الكترونيكي استفاده كردند .وظيفة اصلي آنها ارائه برنامههاي مكمل
و برنامههاي بدون گواهي نامه فارغ التحصيلي براي آموزشهاي
حرفهاي و فني ،آموزشهاي ضمن خدمت و آموزش مداوم است.
در دانشگاههاي راديو -تلويزيوني تحت عنوان برنامة آموزشيجامع
(طرح جامع)  468دورة سمعي بصري در  59رشته و  22حوزة
موضوعي شامل زبان چيني و ادبيات ،اقتصاد ،سياست ،حقوق ،علوم
و فناوري ،مهندسي ،پزشكي ،كشاورزي ،هنر ،مديريت ،تربيت بدني و
تربيت معلم يكي پس از ديگری تأسيس شد .سيستم آموزش راديو-
تلويزيوني شامل  44دانشگاهايالتي راديو -تلويزيوني 831 ،دانشگاه
راديو– تلويزيوني وابسته به فرمانداري و  1699شعبه استاني است كه
در طول  20سال تالش و كوشش شكل گرفته است[.]7
تا سال  1999دانشگاههاي راديو تلويزيوني چين بيش از 260
ميليون فارغ التحصيل از كالجهای  2-3ساله ،و بيش از يك ميليون
فارغ التحصيل مدارس متوسطه حرفهاي داشته است .فارغ التحصيالن
دورههاي آموزش مداوم( بدون مدرك) و دورههاي ضمن خدمت بالغ
بر  35ميليون نفر بودهاند و دهها ميليون نفر از كشاورزان دورههاي
گوناگون كشاورزي را دريافت كرده اند 710000 .نفر آموزگار مدارس
ابتدايي و  550000نفر آموزگاران مدارس متوسطه از مركز تلويزيوني
چين فارغ التحصيل شدهاند 2 .ميليون معلم و  1ميليون مدير مدارس
ابتدايي و متوسطه نیز تعليم ديدهاند[.]7

شکل شماره :2ساختار نظام آموزشي دانشگاه راديو تلويزيوني چين
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ماهوارهاي و  66000ايستگاه ويدئويي تا پايان سال  1997در سيستم
آموزشي چين تأسيس شد 3 .كانال  CETVهر روز به مدت 47
ساعت  80شهر بزرگ و كوچك را پوشش مي دهند[.]10
تكنولوژي ارتباطات ماهوارهاي امتيازات اختصاصي خود را دارد.
استفاده از ماهواره در آموزش و پرورش نيروي جديدي به آن داده
است و معيار آموزش و محتواي دانشگاههاي راديو و تلويزيوني را
گسترش داده است .همچنين آموزش معلمان ابتدايي و متوسطه و
آموزش هاي شغلي را افزايش داده است و باعث حركت به سوي
اصالحات آموزشي و اقتصادي و توسعة آموزش در نقاط دور افتاده
شده است.
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در حال حاضر تلويزيون آموزشي چين  3كانال اصلي براي انتقال
برنامههاي دورههاي دانشگاه مركزي راديو – تلويزيوني چين از
طريق ماهواره دارد .دانشگاه مركزي راديو -تلويزيوني چين از طريق
 2شبكه تلويزيوني  CCTVو CETVجمع ًا  9000ساعت آموزش
در سال ارائه مي دهد[.]7
دانشگاه مركزي راديو – تلويزيوني چين بوسيله شبكة كامپيوتر
به دانشگاههاي راديو -تلويزيوني ايالتي وصل است كه اجازة آموزش
و مديريت بوسيلة شبكه را ميدهد[.]7
 CCRTVUيكي از اعضا انجمن بین المللی آموزش از
دور و انجمن آسيايي دانشگاههاي باز ميباشد و ارتباط خوبي هم
با ساير مؤسسات آموزش از دور كشورهايي چون ،آمريكا ،انگلستان،
كانادا ،استراليا ،ژاپن ،كره ،تايلند ،هند و نواحياي چون هنگكنگ ،آموزش از دور مدرن چين
طرح ارتقا آموزش در قرن بيست و يكم بوسيلة انجمن ايالتي
ماكائو و تايوان دارد[.]7
موضوعات و رشتههاي تخصصي اين دانشگاه به شرح زير مي در سال  1999به آموزش از دور به عنوان يك پروژة كليدي توجه
كرد .هدف از اين پروژه در ابتدا ایجاد دورههاي معتبر و پژوهش
باشد:
اقتصاد ،حقوق ،آموزش و پرورش ،ادبيات ،تاريخ ،علوم ،تكنولوژي ،براي طراحی الگوي آموزش و مديريت اجرايي مناسب آموزش از دور
مدرن چين در خالل  3سال سعي و كوشش بود .شبكهاي با ساختار
كشاورزي ،علوم پزشكي و علوم مديريت میباشد [.]8
اين دانشگاه از بيش از  10000استاد مشهور ،متخصصان و كامل ،به طوري كه بتواند پاسخگوي نياز سيستم آموزش مادامالعمر
محققان از دانشگاههاي كليدي و حتي خارج از كشور براي توليد باشد ،تا سال  2010شكل گرفته است .اين سيستم مبتني بر فناوری
كتابهاي درسي و ارائه دورههاي تلويزيوني دعوت به عمل آورده و تحقيقات آموزشي است و از شبكة ارتباط از دور كشور و شبكة
تلويزيون كابلي استفاده ميكند .وظايف اصلي اين سيستم توسعة
است.
آموزش مداوم ،تهية منابع آموزشي براي آموزش مدرسهاي و يادگيري
خودراهبر دانشآموزان ،توسعة آموزش در مناطق محروم ،دستيابي به
سيستم آموزش ماهوارهاي
كانال  1آموزش ماهوارهاي ارسال برنامه را از اول اكتبر  1987آموزش عالي براي تعداد بيشتري از مردم و ارتقا سطح سواد عمومي
آغاز كرد .سال  1987شاهد تأسيس تلويزيون آموزشي چين  CETVميباشد[.]6
در جستجو براي الگوي آموزش از دور مدرن مناسب و يك
بود ،كانال  2در سال  1988و كانال  3در سال  1994پاسخگوي
انتقال برنامههاي آموزشي بودند .محتواي آنها شامل آموزش منجر سيستم آموزش از دور بهتر دانشگاه سينگ هوا ،دانشگاه مكاتبهاي
به مدرك دانشگاههاي راديو– تلويزيوني -آموزش مداوم بعد از فارغ وارتباط از دورپكن ،دانشگاه زي جي يانگ و دانشگاه هيونان ،به
التحصيلي ،آموزش و آموزش مداوم براي معلمان و مديران ،آموزش عنوان دانشگاههاي تجربي كليدي در نظر گرفته شدند و در حال
حرفهاي و تخصصي دورة متوسطه ،دورههاي آموزش مهارتي عملي حاضر تجربيات مرتبط در اين دانشگاهها در حال انجام است و تعدادي
براي روستاييها بود .كانال  1اخبار آموزشي و برنامههاي آموزشي از دانشكدههايي كه آموزش عالي ارائه ميدهند (حدود  68دانشكده)
فراگير (دبيرستان جامع) را منتشر میکند .كانال  2بر دورههاي بهاين طرح پيوستهاند[.]6
براساس آخرين آمارهاي تهيه شده بوسيله وزارت آموزش و
دانشگاه راديو -تلويزيوني چين تمركز دارد .برنامههاي كانال  3براي
گسترش  9سال آموزش اجباري بوسيلة وزارت آموزش و پرورش و پرورش چين تاكنون  31دانشگاه و كالج پيشقدم ارائه آموزش برخط
دولت ايالت شان دونگ اداره ميشود .كانال آموزشي پكن (كانال  )35شدهاند .موضوعات مورد عالقه در اين دانشگاهها شامل تكنولوژي و
كه همة نواحي را پوشش مي دهد در اكتبر  1996تأسيس شد .بالغ بر علوم كامپيوتر ،حقوق ،مديريت و بازرگاني ،انگليسي ،حسابرسي ،و
 940ايستگاه تلويزيوني و ايستگاه دريافت و ارسال 10000 ،ايستگاه تجارت و بازاريابي ميباشد[.]11

27

آموزش از دور در چين
شماره دوم  .پاییز 89

 29درصد
•تلويزيون كابلي
•سيستم ويدئو كنفرانس  71درصد
 78درصد
•سيديرام
•آموزش چهره به چهره  68درصد
شايان ذكر است هر يك از دانشگاهها  2يا  3مدل از اشكال فوق
را مورد استفاده قرار دادهاند[.]11

دراين سيستم ،ارتباطاتي با دانشگاههاي كشورهاي ديگر برقرار
شده است .به عنوان مثال استراليا دورههايي براي كاركنان چين
به صورت از دور ارائه كرده است ،يا مدرسه متوسطه دانشگاه رن
مين با انستيتو آموزشي ازاكا در ژاپن ارتباط از دور برقرار كردهاند
و دانشآموزان به هم درس ميدهند؛ دانشآموزان چيني به زبان
انگليسي به دانشآموزان ژاپن هندسة فضايي كه جزو برنامة
رياضيشان نيست درس ميدهند و ژاپنيها به چينيها رياضيات بردار
هدفهاي آموزش الكترونيكي در چين
را آموزش ميدهند[.]12
هدفهاي آموزش الكترونيكي در چين در دو بخش دولتي و
اجتماعي تنظيم شده است .در بخش دولتي هدفهاي توسعة دولت
انتقال اطالعات
انواع شكلهاي انتقال اطالعات در آموزش از دور مدرن چين الكترونيكي ،آموزش مدیران ،اهدای مدارك تخصصي ،آموزش
به صورت تركيبي مورد استفاده قرار ميگيرد .از جملة اين موارد معلمان ،و آموزش صنعتي مورد توجه ميباشد .در بخش اجتماعي

ميتوان به استفاده از اينترنت ،ماهواره ،تلويزيون كابلي ،سيستم ويدئو هدفهاي يادگيري مادامالعمر ،يادگيري الكترونيكي در مدارس،
كنفرانس ،سيديرام ،و آموزش چهره به چهره اشاره كرد .در سال كمك به فقرا در مناطق روستايي و حومه و  12استان نواحي غربي
 2004ميزان انتقال اطالعات از طريق هر يك از موارد فوق به شرح كشور (فقرزدايي) ،آموزش زبان ،و مهارتهاي كامپيوتري دنبال
ميشود[.]6
ذيل بوده است:
 72درصد
•اينترنت
 44درصد
•ماهواره
جدول شماره :3شيوههاي آموزشي مورد استفاده در آموزش از دور مدرن چين

ابزارهاي آموزشي مورد استفاده در آموزش از دور مدرن دانشگاههاي چين
سيستم مديريت برنامه آموزشي

سيستمويدئو كنفرانس

ابزارهاي آموزش از دور مدرن
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آموزش از دور در چين

ضرورت استفاده از آموزش الكترونيكي در چين
داليل استفاده از آموزش الكترونيكي در چين به شرح ذيل
ميباشد:
•فقدان منابع آموزش عالي
•نسبت ثبت نام در آموزش عالي؛ در سال  2004اين نسبت
 15درصد بوده است اما افراد بيشتري در جستجوي فرصت
هستند.
•تعداد زيادي از استانهاي چين فقير هستند و جمعيت آنها
منتظر يك برنامة آموزشي بهتري هستند.
•چين در هر  10،000نفر نيروي انساني فقط  11نفر پژوهشگر
و مهندس دارد؛ يعني فقط  0/11درصد از جمعيت.
•سرمايهگذاري در بخش آموزش فقط  2/2درصد توليد
ناخالص داخلي است.
•آموزش مداوم يكي از نيازهاي ضروري پس از پيوستن به
سازمان تجارت جهاني است.
•تعداد دانشآموزاني كه تمايل به تحصيل در خارج از كشور
دارند كم است( در حدود  130،000نفر در سال .]11[ ) 2002

بحث و نتیجه گیری
اولين مورد از موضوعات حساس و اصلي براي آموزش عالي
از دور چين در آينده برگرفته از آگاهي از تغيير بافت اجتماعي تا
پايان قرن بيستم میباشد .در كشورهاي توسعه يافتة غربي ،جامعة
صنعتي مدرن به جامعة اطالعاتي با بسياري از ويژگيهاي پست
مدرن و فراصنعتي تغيير يافته است .اگر چه در كشورهاي توسعه يافتة
شرقي مدرنيزه و صنعتي كردن هنوز يك كار مهم در امتداد جهاني
شدن اقتصادي ميباشد ،انقالب اطالعات ،در حال ضربه زدن بر در
كشورهاي شرقي ميباشد .نه تنها علم و تكنولوژي بلكه ساختارهاي
اجتماعي در جامعة اطالعاتي به سرعت تغيير ميكند .تمام اين عوامل
تاثیر مهمي براي آيندة آموزش عالي از دور دارد .نگراني آينده
همچنين از تغيير وضعيت آموزشي در گذر از يك قرن به قرن ديگر
است .يك جامعة اطالعاتي يك جامعه يادگيرنده است.
آموزش پس از دورة اجباري ،بخصوص آموزش انبوه وآموزش
بزرگساالن ،به عنوان بخشي قابل توجه از نظامهاي آموزش ملي شد.
رشد در حال پيشرفت آموزش بزرگساالن و آموزش مادام العمر و
توسعة انواع مختلف منابع تدريس و يادگيري ،فلسفه و روش آموزش
سنتي را تغيير داد .آموزش از دور و يادگيري باز موجب توزيع قابل
توجهي خواهد شد و به توسعههاي كلي و تغيير اساسي كمك خواهد
كرد .با تغييرات بافتي در اذهان ،مسائل اساسي در مورد توسعة آموزش
در قرن بيست و يكم بطور خالصه به شرح زير است:
•آموزش رسمي موقعيت خود را به عنوان شكل جاري حفظ
خواهد كرد .تكنولوژي پيشرفته ،تهاجم خود را به آموزش
سنتي خواهد داشت .سهم قابل توجهي از آموزش دانشگاهی
از طريق تكنولوژي اطالعات همراه با آموزش کالسی ادامه
خواهد يافت .بتدريج تقارب زيادي بين آموزش رسمي و
آموزش از دور بوجود خواهد آمد .باالخره ،آموزش رسمي
از شكل پيش صنعتي (صنايع دستي) به شكل فرا صنعتي
(تكنولوژي اطالعات و رويكرد يادگيرنده محور) توسعه
خواهد يافت.
•تمام سيستمهاي آموزش از دور نياز به پيشرفت بيشتر در
بعد يادگيري باز دارند كه منجر به تالشهاي مستمري نه

media@ceel.sums.ac.ir
http://mediaj.ir

نقاط عطف آموزش از دور در چين
براساس آنچه گذشت نقاط عطف آموزش از دور در چين را
ميتوان به طور خالصه چنين توصيف كرد:
•سال :1952آغاز آموزش مكاتبهاي چين بوسيلة ارسال مواد
آموزشي و آموزش چهره به چهره
•سال  :1978آغاز به كار دانشگاه مركزي راديو تلويزيوني
چين كه در حال حاضر  1/5ميليون دانشجو دارد
•سال  :1994تاسيس شبكه ، CERNETارسال بوسيلة
اينترنت
•سال  :1995شروع به كار تلویزيون آموزشي چين با دو
كانال
•سال  :1996ارائه طرح آموزش از دور مدرن چين
•سال  :1999اجراي آزمايشي طرح آموزش از دور مدرن
توسط چهار دانشگاه چين
•ژانویه سال  :2000تاسيس گروه هماهنگي آموزش از دور
مدرن دانشگاههاي چين
•اكتبر سال  :2000تاسيس باند اينترنت آموزشي چين
•دسامبر سال  :2001ارائه گزارش ساالنة توسط دانشگاهها
•اكتبر سال  :2004گردهمايي آموزش از دور و الکترونیکی

به صورت اشتراكي توسط دانشگاه سينگ هوا و انجمن
دانشگاههاي حاشية اقيانوس آرام با موضوعات كنترل
كيفيت و اعتباربخشي ،چالشها و مقاصد فناورانه ،و توسعه
و جهاني [.]11
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تنها از نظر باز بودن و برابري در دسترسي ،بلكه در آموزش
و يادگيري باز و و انعطافپذير ميشود .مؤسسات آموزش
رسمي همچنين ميتوانند سهم بزرگي در توسعة نوآوري
يادگيري وآموزش باز داشته باشند .آنها ممكن است
دورههاي مستقل آموزش باز يا متفق ًا ،و مشاركتي با آموزش
از دور ارائه دهند .آموزش باز توسعة قابل مالحظهاي در
بخش آموزش مداوم و ضمن خدمت خواهد بود.
•دانشگاههاي از دور به توسعه در قرن بيست و يكم ادامه
خواهند داد .در قرن بيست و يكم دانشگاههاي آموزش
از دور ،دانشگاههاي دو حالته (حضوری و از دور) و انواع
مدلهاي مؤسسات مختلف با رقابت بيشتري مواجه خواهند
بود و نياز به مشاركت بيشتري درشكلدهي به انواع
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سيستمهاي ملي و تبديل شدن به بخشي از فرايند جهاني
شدن خواهند داشت .درچين ،در طول گذر از قرن بيستم
به قرن بيستويكم در يك پرش سريع سه تغيير تاريخي
مهم صورت گرفت :از جامعة كشاورزي به جامعة صنعتي،
و سپس به جامعة اطالعاتي ،و از اقتصاد برنامهريزي به
اقتصاد بازاري تبديل شد .توسعة آموزش شامل آموزش
عالي و آموزش بزرگساالن به عنوان استراتژي اساسي
اين تغييرات برنامهريزي شده بود .با توجه به جمعيت
زياد و قلمرو بزرگ ،و ضعف و عدم توازن توسعة نظام
آموزش عالي چين ،آموزش عالي از دور براي بزرگساالن
جهت مدرنيزه كردن چين در قرن بيست و يكم اهميت
استراتژيك زيادي دارد .چين يك سيستم دو سوية ملي
براي آموزش عالي دارد كه شامل مؤسسات آموزش عالي
عادي و مؤسسات آموزش عالي بزرگساالن ميباشد .در
اوايل قرن بيستويكم ،آموزش عالي رسمي چين صنايع
دستي و آموزش نخبگان را حفظ كرده است؛ با اين وصف
در امتداد توسعة اقتصادي و پيشرفت تكنولوژيكي در جامعة
چين ،آموزش عالي رسمي چين يك سري اصالحات و
نوسازي را به سوي يك سيستم با انعطاف بيشتر ،و مؤثر از
نظر هزينه ،بر اساس فناوري انجام داد.
•آموزش عالي بزرگساالن چين به توسعة خود در دو بخش
ادامه خواهد داد ؛ در محيط دانشگاه ،و به صورت آموزش از
دور .در چين آموزش عالي از دور سريعتر پيشرفت خواهد
كرد .سيستم ملي چهارگانة آموزش عالي از دور چين با
دانشگاههاي راديو تلويزيوني ،دوگانه (آموزش مكاتبهاي) و

امتحانات (امتحانات آزاد براي مطالعة خودخوان) ،و آموزش
از دور مدرن از طريق اينترنت پيشرفت بيشتري خواهد كرد.
•رقابت نياز به توازن و هماهنگي خواهد داشت و تعامل
بايد تشويق شود و بوسيلة سياستهاي جديد ،طرح بودجه
و ارزشيابي بوسيلة دولت و بوسيلة تشويق انواع نوآوري
مؤسسات توسعه يابد.
•دانشگاههاي راديو تلويزيوني چين درسالهاي آغازين قرن
بيستويكم توسعه پيدا خواهد كرد برخي از روندهاي تجدد
اخير توسعة بيشتري پيدا خواهد كرد.
•تالش براي رسيدن به نيازهاي تغيير بازارهاي ملي ،محلي
و شخصي
•تالش به سوي سياست و استراتژي يادگيري باز و
انعطافپذير يادگيرنده محور
•تشويق ابتكارات و نوگرايي در استفاده از فناوري آموزشي و
بهبود طراحي آموزشي مواد آموزشي دورهها
•ادامه دادن به ساخت و توسعة زيرساختها براي خدمات
پشتيباني يادگيري دانشآموز
•به اين شيوه سيستم ملي دانشگاههاي راديو تلويزيوني از
يك الگوي شديداً متمركز به مدل غيرمتمركز و انعطافپذير
تغيير خواهد يافت.
•در چين ،مؤسسات آموزش عالي عادي سهم خود را به آموزش
عالي بزرگساالن به شكل تشكيل مدارس شبانه ،آموزش
مكاتبهاي عالي و امتحانات براي مطالعة آزاد ادا خواهند
كرد .بيشتر دانشگاههاي عادي خود را به فراهمكنندههاي
دو حالته ،يا مطالعات در دانشگاه و خارج از دانشگاه براي
جواناني كه مدرسه را ترك ميكنند و بزرگساالن مستخدم
در ادارات تبديل ميكنند.
•چين تجربيات و استنباطهاي خود در آموزش از دور و
يادگيري باز را با ساير ملتهاي جهان ،بويژه با كشورهاي
در حال توسعه در آسيا و برخي كشورهاي توسعة يافته
غربي تقسيم ميكند[ .]13در پايان بايد اضافه كرد كه براي
دانش مرز و براي يادگيري ديواري وجود ندارد.

آموزش از دور در چين

پیشنهاد سردبیر
 مطالعه تطبیقی آن در کشورهای مختلف و در نهایت استفاده از این تجربیات،هدف از معرفی نظام های آموزش از دور در هر شماره
 با مطالعه مقاله فوق می بینیم که.جهت ارتقا و پیشرفت آموزش از دور مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور عزیزمان است
 رشد جمعیت متقاضی.آموزش از دور یکی از اولویت ها و استراتژی های مهم آموزش عالی و آموزش بزرگساالن در کشور چین است
 در این راستا کشور چین از شیوه های گوناگونی از.آموزش همراه با وسعت جغرافیایی آنها از عوامل مهم گسترش آموزش از دور می باشد
 همانطور که اشاره شد دانشگاه های چین در گذر به عصر. ماهواره ای و مبتنی بر وب استفاده می کند،قبیل سیستم آموزش رادیو تلویزیونی
 بنابراین فناوری اطالعات و ارتباطات.اطالعات از قابلیت های آموزش از دور در کنار آموزش حضوری و شیوه های ترکیبی استفاده می کنند
آموزش از دور و آموزش کالسی را به یکدیگر نزدیک نموده است و شیوه های انعطاف پذیرتر و بازتری را در آموزش عالی چین ایجاد نموده
 از. این یکی از نقاط قوت و استراتژی های مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش دانشگاهی می باشد.است
 در این راستا.نقاط قوت دیگر کشور چین دراین زمینه ضرورت بکارگیری یادگیری از دور و الکترونیکی با هدف یادگیری مادام العمر است
. مسلمآ به نتایج بهتری خواهیم رسید،اگر همراه با افزایش کمیت به شاخص های کیفیت دوره های از دور و افزایش آن هم اشاره شود
دکتر ناهید ظریف صنایعی
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