
و  ها دانشگاهضعف عملکرد  مطالعه زمینه های چالش انگیز آموزشی و نقش آن در 

 یجهان یهابندیدر رتبهمؤسسات آموزش عالی کشور 

 2،  نعمت اله عزیزی1عاطفه ریگی

 چکیده 

 آموزشی یاهچالش با اتخاذ یک رویکرد کیفی و با هدف شناسایی و تحلیلتحقیق حاضر 

ردید. انجام گ یجهان یهابندیرتبه برتر در رتبهکسب به  دانشگاهها یابیدستعدم در 

نفر از صاحبنظران حوزه اموزش عالی بودند که به  11مشارکت کنندگان در این مطالعه 

آوری شده با صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه صورت گرفت. اطلاعات جمع

استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان 

 از های لازمه تدریسضعف فعالیت ضعف درون داد، ضعف در محتوای تدریس،داد که 

های کشور در های آموزشی اثرگذار در پایین بودن رتبه دانشگاهجمله مهمترین چالش

 نی است.  های جهابندیرتبه

 های آموزشی. های جهانی، نظام آموزش عالی، چالشبندیها: رتبهکلید واژه

 مقدمه

 هاینظام ؛العمر به عنوان بهترین راه توسعهجوامع بشری با انتخاب یادگیری مادام

های جدیدی مواجه ساخته و خواستار توجه به ویژه آموزش عالی را با چالش ،آموزشی

آنها به اهداف و به کارگیری راهبردهای جدیدی هستند که رفع نیاز به ادامه یادگیری را 

ن ایرا ممکن سازند. علاوه بر  نده محورو تحقق جامعه یادگیربرای هر فرد امکان پذیر 

 نیازهای آنها با آموزش عالی بر اثر عواملی مانند کاهش کیفیت آموزش و عدم تناسب

نظام  (.1131است )کریمی، شریف،  های زیادی روبرو بودهدانشجو و جامعه با چالش
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ای همچـون دارای نقش عمـدهو  ندبه عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمآموزش عالی 

یق قتربیـت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تح

 –ی کشور است و تحقق این اهداف، وسواس علمی ازی بـرای توسـعهو زمینـه سـ

عوامل اصلی و مهم نظام آموزشی  از هـادانشگاه و آموزش در میطلبد را خاصی پژوهشی

 ، تعیینی اقتصـادی و اجتمـاعیی در توسعه. از آنجا که نقش آموزش عالاستکشور 

های مختلف توسط بخش آموزش کننده است و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش

واهد ها خی سایر بخشی این بخش زیربنای توسعهتقویت و توسعه شودعالی تربیت می

 (. 1131)حاتمی، بود

ای است که با هدف ریزی شدهآموزش به معنی هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح

-احی و اجرا میها طردر رفتار آن ایجاد یادگیری در فراگیر و ایجاد تغییرات لازم

 (. 1132)مرقاتی خویی و همکاران، شود

 ارزشیابی باعث که کندبیان می زشموآ شیابیارز ورتضردر ( 2001دیکسن)

ن آ ونبیردر  و علمی عجتماو ا دانشگاه هردر درون  ننشجویاو دا اساتید که دوـیشـم

 اپید گاهیآ نشگاهیدا یهارهنجاو  یـشزموآ و یـعلم یاـتهـفعالی کیفیت انمیز به

 ایبر یابیارز یهاردخوزباو از  بدهند یشافزرا ا دخو کیفیت اوممد دبهبو شانسو  کنند

 عقالنی قابتیر یطاشر یکدر  نندابتوو  بگیرند هبهر ءتقاار به فمعطو ییزربرنامهو  کنش

 توانند به دو هدفیم تیفیکارزیابی  یهاهیرو کنند. تریعقلانی دةستفاا د،موجو منابعاز 

 (.2010و همکاران ،  1کویسار) و بهبود خدمت کنند ییپاسخگو یعنی یاصل

های بندیهای وزنی رتبهمواره یکی از شاخصارزیابی از آموزش و کیفیت آموزش ه

ه ها در حوزهای دانشگاههاست. از این رو شناسایی مشکلات و چالشالمللی دانشگاهبین

آموزش؛ و ارائه راه حل برای آن از عواملی است که منجر به بهبود وضعیت یادگیری و 
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به در ها و بهبود رتشود و از طرفی ارتقاء کیفیت دانشگاهافزایش اثر بخشی آموزش می

 سطح بین المللی را در پی خواهد داشت. 

 روش شناسی 

گان در دهکننحتوا استفاده شد. مشارکتدر این تحقیق از رویکرد کیفی و روش تحلیل م

علامه طباطبایی،  نفر از صاحبنظران حوزه آموزش عالی بود که در دانشگاه 11تحقیق 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات،  دانشگاه تهران،

ه و حضورداشتایی تهران فناوری، موسسه آموزش عالی بیمه اکو و دانشگاه فنی و حرفه

ی گیری گلوله برفدر حوزه مورد مطالعه آگاهی داشتند. مشارکت کنندگان با روش نمونه

 ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. انتخاب شده و مصاحبه

 یافته ها

های آموزشی بسیاری در نظام آموزش عالی کشور بر اساس نتایج بدست آمده چالش

هانی های جبندیدر رتبههای کشور رتبه دانشگاهکیفیت و وجود دارد که منجر به کاهش 

 در ذیل شرح داده شده است: شده است موارد مذکور 

 محتوای ضعیف -

های متمرکز مانند ایران محتوای آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد و  در بسیاری از نظام

به  تحقق بخشیدنشود و تقریبا تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوا تعیین و اجرا می

گیرد. بنابراین صرف وقت های آموزشی از طریق محتوا صورت میبیشتر اهداف نظام

نیروهای متخصص در این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و توجه به آن 

-عواملی که در دانشگاه گشای حل بسیاری از مشکلات جاری آموزشی است. یکی ازراه

( بود محتوای ضعیفی بود که 11، 11، 2،7،3کنندگان )شماره کتهای ما مورد نظر مشار

  شود. از جمله:ها تدریس میدر دانشگاه

های تحصیلی با پذیر نیستند و ما با برگزاری دورههای دانشگاهی ما انعطافآموزش»

های مشترک داشته باشیم کیفیت کار ایم وقتی دورههای داخلی و خارجی بیگانهدانشگاه



ف توانند از تجربه و علم اساتید مختلرود و علاوه بر اینکه دانشجویان میبالاتر می آموزش

 (.3کننده شماره )مشارکت«. کنند؛ برای دانشگاه نوعی امتیاز محسوب می شوداستفاده 

 های لازمه تدریسضعف در فعالیت -

تکر،  بیکی از کارکردهای اصلی آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص، خلاق،  م

یابد که رویکردهای نوآور، مولد و دارای بینش علمی است. این مهم زمانی تحقق می

مناسب در آموزش گنجانده شود و با روش مناسب به دانشجویان منتقل شود. آنچه امروزه 

های فعال به جای توجه صاحبنظران و پژوهشگران را برانگیخته، استفاده از روش

ند اهای تدریس سنتی، مدرسین اغلب گویندهست. در روشهای غیرفعال و سنتی اروش

ای ههای آنها گوش دهند. ضعیف بودن فعالیتو از دانشجویان انتظار دارند که به صحبت

شده  های انجامهایی بود که در نتیجه تحلیلهای کشور یکی از مقولهتدریس در دانشگاه

-( به این مقوله اشاره داشته11، 8، 10، 11های شماره )کنندهبه آن دست یافتیم. مشارکت

 اند. از جمله: 

شوید که خیلی از دانشجویان از طریق اگر با دانشجویان هم صحبت شوید متوجه می»

ها معمولا اساتید بر کار آموزند در آزمایشگاههای تحقیق را میآزمون و خطا روش

قط دهند فت را ارائه نمیزنند و توضیحات تکمیلی تحقیقاها سر نمیدانشجویان تا ماه

کنند دانشجو دفاع از کار پژوهشی را بهر شکلی شده انجام دهد خیلی از تلاش می

ایی در علم خودشان برای ارائه دانشجویان بعد از مقطع ارشد و حتی دکتری مطلب تازه

« آموزندندارند و حتی روش تولید علم جدید را هم در طی دوران تحصیل خود نمی

 (.11ننده شماره ک)مشارکت

 ضعف درون داد -

های علمی و غیر علمی آنها، داد آموزشی به عواملی از قبیل  اساتید و ویژگیدرون

ها، امکانات مادی، مالی و .... که های علمی و غیرعلمی آندانشجویان ورودی و ویژگی

انجام  هایشود در نتیجه تحلیلکند گفته میبه تحقق اهداف نظام آموزش عالی کمک می



اند که درون ( بیان کرده1،7،11،10کنندگان شماره )شده در تحقیق حاضر؛ مشارکت

های ندیبدادهای نظام آموزش عالی ایران کیفیت لازم را برای دستیابی به رتبه بالا در رتبه

 جهانی ندارند. از جمله: 

لازم برای  اتید وقت.....برای اینکه کیفیت کار استاد و دانشجو افزایش پیدا کند باید اس» 

راهنمایی و آموزش دانشجویان داشه باشند وقتی اساتید همزمان به چندین دانشجوی 

دهند و از طرفی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری راهنمایی و مشاوره ارائه می

دهند یک نفر چقدر توان دارد کارهای دهند مسلما کار با کیفیت ارائه نمیآموزش می

های اساتید مطمعنا در کارها نیاز به تمرکز و زمان دارند و با توجه به مشغلهعلمی معمولا 

 (.11کننده شماره مشارکت« ) گیرد دقت لازم صورت نمی

 آمده است. 1مقولات و کدهای بدست آمده در جدول شماره 

 های آموزشی: مقولات و کدهای باز چالش1جدول شماره 
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 محتوای ضعیف

 پرسشگر نبودن بازده آموزش 

 بی توجهی به تقویت تفکر انتقادی 

 المللی نبودن سیلابس درسیبین 

  کمبود کارگاه و نشست تخصصی برای

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 ای نکردن محتوا و توجه به سلیقه

 نیازها

 هابه روز نبودن آموزش 

 اختیاری نبودن واحدهای درسی 

  مرتبط نبودن واحدهای درسی با رساله

 ها و پایان نامه ها



کدگذاری 

 گزینشی

کدگذاری 

 محوری
 کدگذاری باز

 بی توجهی به ارتباط دروس با یکدیگر 

 

 

 

 

ضعف در 

های لازمه فعالیت

 تدریس

  آموزش ندادن نحوه استلال منطقی و

 خلاقیت

 منعطف نبودن آموزش های دانشگاهی 

 آموزش نامناسب دروس عملی 

  با کمپانی ها و شرکت ها عدم ارتباط

 برای آموزش دروس عملی

 روش های تدریس سنتی 

 محتوای جدید با ساختار آموزش سنتی 

 نبود استانداردهای آموزشی یکپارچه 

 چند زبانه نبودن اساتید 

 عدم تفکر چند فرهنگی اساتید 

 

 

 

 ضعف درون داد

 ضعف کیفی مهارتهای اساتید 

 ضعف کیفی پایه معلوماتی دانشجویان 

 نبود اساتید خارجی 

 استفاده بسیار از اساتید مدعو و مربی 

 کم بودن نسبت تعداد استاد به دانشجو 

  نداشتن تعهد شغلی استاد 

  نداشتن تعهد سازمانی اساتید 
 

 گیری نتیجه

 ؛های کشور شده استشی که منجر به کاهش رتبه دانشگاهآموزدر رابطه با مشکلات 

های ایران به عنوان یک خلاء مشخص شده و نشان داده ضعیف بودن آموزش در دانشگاه



با  ر هستیم.شد که نیازمند اصلاحات اساسی در این حوزه از سیستم آموزش عالی کشو

جر به ها منتوان نتیجه گرفت که ارائه محتوای ضعیف در دانشگاهها میتوجه به تحلیل

توانند به تعدادی از آنها میدادهای آموزش عالی به عنوان افرادی که ضعف علمی برون

داد که قسمتی از آن ها باز گرددند و ضعف درونداد بار دیگر به دانشگاهعنوان درون

ای هتواند منجر به پدید آمدن سیکل معیوب در دانشگاهنیروی انسانی ضعیف است می

دادهای دیگری مانند وسایل کمک کشور شود. به غیر از نیروی انسانی ضعیف، درون

های توان به عنوان چالشرا می سهای درموزشی و تجهیزات لازمه تدریس در کلاسآ

ها قلمداد کرد که این امر لطمه بزرگی به تدریس و آموزش آموزش و تدریس در دانشگاه

های جهانی یکی بندیرتبهها وارد آورده است. از طرفی در اکثریت مطلوب در دانشگاه

اند کیفیت مطلوب آموزش در زش به آن توجه کردهه در حوزه آموهایی کاز شاخص

ای هی خواهیم پرداخت که در حوزه چالشها است. در ادامه به ارائه نتایج تحقیقاتدانشگاه

دهد ( نشان می2001آموزشی همسو با نتایج تحقیق حاضر هستند. نتایج تحقیق گنتل )

 یان فراهم کند، منجر به تربیتالعمر را در دانشجوتهیه محتوای آموزشی که یادگیری مادام

( در نتایج تحقیق 2001شود و چارلتون  و همکاران )شهروندی فعال، خلاق و نوآور می

های رسمی آموزش خود تاکید داشتند هنوز چنین تناسبی در محتوای بسیاری از دوره

 شود افراد خلاقخورد و محتوایی که در آموزش عالی آموزش داده میعالی به چشم نمی

 و نوآور تربیت نمی کند.

( نشان داد محتوای درسی مورد استفاده 1131همچنین نتایج تحقیق کریمی و شریف ) 

های ایران و معیارهای انتخاب آن نامناسب است که منجر به پایین بودن کیفیت در دانشگاه

( در نتایج تحقیق خود 1181شود. همچنین طبیان و تصدیقی)های دانشگاهی میآموزش

ان دادند نظام آموزشی ایران در راه رسیدن به اهداف خود با مشکلاتی روبه رو است نش

-ها را به عنوان ضرورتی اجتنابکه تغییر و تحول در ساختار، برنامه،ها اهداف و روش

طلبد برخی از مهمترین مشکلات فراروی ساختار تعلیم و تربیت ایران ناپذیر به یاری می

ز بی توجهی به کیفیت و آموزش نیروی انسانی، تمرکز گرایی، در هزاره سوم عبارتند ا

( در نتایج تحقیق خود 1131دیوانسالاری و بیثباتی مدیریت. همچنین مرادی و کریمی ) 



 نشان دادند روش تدریس نامناسب و عدم سازماندهی و تناسب محتوا از دلایل اصلی

بیان کردند که عوامل ( در تحقیقی 1137ضعف در آموزش است. خدیوی و همکاران)

و  های فردیها بیشترن عامل به ویژگیمتعددی در کیفیت تدریس موثر است که آن

یی اای استادان و عوامل درون ساختاری دانشگاه مربوط بوده که نیازمند توجه ویژهحرفه

 است.

 منابع 

ی مطالعه های آموزش علوم انسانی در دانشگاههای ایران: یک(. چالش1131حاتمی، جواد. )

 (. 12)10های آموزشی، کیفی. فصلنامه پژوهش در نظام

باری، حافظ. پور، توفیق؛ احمدی، حسن؛ ترهخدیوی، اسداله؛ سیدکلان، سید محمد؛ حسن

(. بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان )مطالعه 1137)

پژوهشی آموزش و ارزشیابی،  -های استان اردبیل(. نشریه علمیموردی: پردیس

11(12 ،)111-181  . 
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