
 

 

   

 

 

 

 

402 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

0200 زمستان، 2، شماره 7دوره   

402 -401صفحات   
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 زینب توکلیان

 سپیدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزش، تحقیقات ارشد کارشناسی

 

 چکیده

استراتژی برای افزایش کیفیت آموزش عالی در ایران است. این مطالعه به  های توصیهو  ها سیاستهدف از این تحقیق توسعه 

پردازد.  نیز می توسعه درحالهای آموزشی کشورهای  های آموزشی برابر و تأثیر این عامل بر سیستم صتبررسی اهمیت فر

آموزشی را به وجود آورده  های فرصتفرآیندهای دگرگونی در حوزه آموزش عالی مشکل راهبردهای نهادی دستیابی به برابری 

 ازنظرهای آموزشی  ای را برای تضمین برابری فرصت منطقه های سازمانی های استفاده از مکانیسم است. این مطالعه راه

طراحی شده است که در هر کشور  ای گونه بهکند. نتایج تحقیق  دسترسی به آموزش عالی با کیفیت باال ترسیم می

 که با مشکل مشابه مواجه است قابل اجرا باشد. ای توسعه درحال

 

 م آموزشیسیست استراتژی، آموزش عالی،های کلیدی:  واژه
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 مقدمه: -1

تئوری و عمالً با  ازنظرمشکل افزایش کیفیت آموزش عالی در چارچوب فرآیندهای تحولی مدرن یک مسئله مفهومی است و  

؛ یارکوا، 4007شود )لبدف،  توجه به مفهوم گسترده آموزش و پرورش کشوری که در حال اصالح است، مبهم شناخته می

مسئله کیفیت آموزش بسیار مهم می شود و می توان آن را به شکل »( اظهار می دارد: 4000 ،(. همانطور که )هاگوروف4004

آیا آموزش و پرورشی که در حال اصالح است، تمام وظایف مهم خود )یعنی باز تولید اجتماعی و تضمین »زیر فرموله کرد: 

انه ای سؤاالت مربوط به محتوا و سازوکارهای رقابت استراتژیک را انجام می دهد.( این امر نه چندان به دلیل پوشش رس

 اصالحات آموزش عالی، بلکه به دلیل نقش استثنایی آن در فرآیندهای اجتماعی و حل مناقشات امروزی است.

کیفیت آموزش یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که رقابت پذیری دانشگاه های خاص و سیستم های آموزشی ملی را در 

تحقیقات در مورد روند توسعه آموزش بیش از یک بار اشاره کرده است که تنها نوع جدیدی از ذهنیت می  کل تعریف می کند.

عنوان مورد حمایت جهانی از  ها اغلب به . برابری فرصت (Gershunskiy, 1998تواند نوع جدیدی از فرهنگ را ایجاد کند )

لی یا عالی است که نشان دهنده نابرابری موقعیت اجتماعی در (. این تحصیالت عا4004شود )رومر،  عدالت در نظر گرفته می

(. علل دستمزد، 4000است، زیرا تفاوت بین دانشگاه ها می تواند بسیار زیاد باشد )بوچمن و هانوم،  توسعه درحالکشورهای 

 (.4001ووسمان، نابرابری اجتماعی و حتی جنسیتی را می توان به نابرابری آموزشی نسبت داد )شوتز، اورسپرونگ و 

 

 بررسی ادبیات: -2

 کیفیت آموزش عالی و سازوکارهای نهادی کنترل آن: -1 -2 

آموزش و پرورش پاسخی به چالش های قرن بیست و یکم است. این »( در پایان قرن بیستم نوشت که 0991گرشونسکی )

لبد. اولویت جدید آن در جامعه با پاسخ قادر به حفظ تمدن است و از انسان ذهنیت یا شخصیت اجتماعی جدیدی می ط

تعیین می شود. همزمان با شناخت جامعه و مسئولین به این واقعیت که فناوری های جدید  توسعه درحالنیازهای عینی جامعه 

نیازمند فارغ التحصیالن دانشگاهی جدید با ویژگی های شخصیتی جدید است، نیروی انسانی در توسعه کشور اهمیت فزاینده 

دا می کند. بنابراین این موضوعات در سطوح مختلف توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. در عین حال، علیرغم ای پی

شناخت کلی اهمیت مفهومی کیفیت آموزش، این مفهوم مبهم باقی مانده است که مانعی جدی برای شناسایی سازوکارهای 

راین، مطابق با سند سیاست یونسکو برای تغییر و توسعه در آموزش نهادی فرآیندهای تحول در بخش آموزش عالی است. بناب

عالی، کیفیت آموزش در چارچوب یک مفهوم همه جانبه در نظر گرفته می شود که شامل همه کارکردها و انواع فعالیت های 

یالن آن برای یافتن اصلی یک دانشگاه است که شامل چنین مواردی نیز می شود. عنصر مهمی به عنوان توانایی فارغ التحص

در برلین برگزار شد  4002سپتامبر  09(. بیانیه کنفرانس وزرای آموزش و پرورش که در 0992سریع شغل است )یونسکو، 

( بیان می کند که مسئولیت کیفیت آموزش عالی بر عهده هر دانشگاه خاص است. 4002، "تحقق منطقه آموزش عالی اروپا")

 م های ملی تضمین کیفیت باید شامل موارد زیر باشد:با توجه به این موضوع، سیست

 ( ایجاد مسئولیت سازمانها و مؤسسات شرکت کننده در فرآیندهای آموزشی.0

 ( ارزیابی داخلی و خارجی برنامه های دانشگاه ها. 4

 ( سیستم اعتبار سنجی، صدور گواهینامه و سایر مراحل. 2

 برنامه های شبکه. ( شواهد ارزیابی همکاری های بین المللی و2
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های تضمین کیفیت با هم هماهنگ شوند که گواه بر ظهور روندی  ها و دستورالعمل همچنین پیشنهاد شد که استانداردها، رویه 

های بوروکراتیک است. بر اساس نتایج کنفرانس برلین، انجمن  ثابت در حل مشکالت کیفیت آموزش عالی با معرفی رویه

های تضمین کیفیت در منطقه آموزش عالی اروپا  آموزش عالی استانداردها و دستورالعمل اروپایی تضمین کیفیت در

(Gorbashko ،4000 را تدوین کرد که اساس ساخت تعدادی از سیستم های ارزیابی بر اساس این سند، اصول اصلی )

 تضمین کیفیت آموزش به شرح زیر است: 

 جامعه در آموزش عالی با کیفیت خوب.  منافع دانشجویان و کارفرمایان و به طور کلی •

 اهمیت مرکزی استقالل نهادی.  •

نیاز به ساختارهای سازمانی کارآمد و مؤثری وجود دارد که بتوان آن برنامه های دانشگاهی را در چارچوب آن ارائه و حمایت  •

 کرد. 

شی برای مشخص کردن معیارهای کیفیت شفافیت و استفاده از تخصص خارجی در فرآیندهای تضمین کیفیت مهم است. تال •

آموزش در بیانیه پایانی کنفرانس جهانی آموزش عالی با عنوان پویایی های جدید آموزش عالی و تحقیقات برای تغییر و توسعه 

( ارائه شده است. این سند به عنوان معیارهای اصلی آموزش، که اهداف جامع آموزش عالی 0992)یونسکو،  40اجتماعی، بند 

(. 4009را منعکس می کند، تفکر انتقادی و مستقل و همچنین ظرفیت یادگیری مادام العمر را فهرست می کند )فیلیپوف، 

 توان اینگونه توصیف کرد:  گفتمان علمی ملی در رابطه با کیفیت آموزش عالی را می

 (. 4000کنند )ارسالنوا،  فروض فراهم میهای خدمات آموزشی که برای برآوردن نیازهای شرطی و م ها و ویژگی مجموع ویژگی •

مجموع ویژگی ها و ویژگی های یک سرویس آموزشی که اجازه می دهد تا خواسته های مصرف کنندگان برای دانش خاص  •

 .(Traynev & Mkrtchyan, 2010را برآورده کند که توسط یک سند آموزش عالی تأیید شده است )

ل که در دو بعد مورد توجه قرار می گیرد: میزان تحصیالت یک فرد و رقابت پذیری وی پیش بینی کیفیت یک فارغ التحصی • 

 ( Khutorskoy, 2011در شرایط بازار )

 رابطه بین هدف پیش بینی شده و نتیجه به دست آمده.  •

قانونی، -هنجاریشوند و ابزار دستیابی به آنها شامل محیط  در نظر گرفته می« از دولت تا فرد»اهداف و نتایج در سطح 

آموزشی مناسب است. دومی شامل محتوای آموزش و فناوری های -های اجتماعی مدیریتی و جنبه -سازوکارهای سازمانی

 .  (.Ushakov, 2008آموزشی است )

 اهداف را می توان به صورت زیر تدوین کرد: 

صدیق می شود که تعدادی از مشکالت روش شناختی مدل فارغ التحصیل دانشگاه یا نوع فعالیتی که باید برای آن آماده شود. ت

مربوط به تعیین اهداف خاص و همچنین ایجاد ابزار و مکانیسم های اندازه گیری نتایج به دست آمده وجود دارد. در مجموع 

گفته  شرایطی پیش می آید که هیچ یک از شرکت کنندگان در فرآیند آموزشی عالقه ای به کیفیت آموزش دانشگاه ندارند. به

انجام آموزش همه دانشجویان حاضر در دانشگاه در زمان معین و »شود:  (، استراتژی زیر دولت امروزه اجرا می4000ایلیسیف )

 با استفاده از منابع مادی معین.

بسیاری از نتایج آموزش الف( به سختی قابل تشخیص "مشکالت اصلی ارزیابی کیفیت آموزش عالی در این واقعیت است که 

ها و پارامترهای مبتنی بر تحقیق ویژه برای ایجاد آنها مورد نیاز است. ب( به طور کامل  ها، ویژگی ها، توصیف گیری ت. اندازهاس



 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 402-401، صفحات 0200زمستان ، 2، شماره 7دوره 

407 

 

)چرنووا، « تنها چند سال پس از فارغ التحصیلی دیده می شود، زمانی که یک فارغ التحصیل قبالً سابقه استخدامی داشته باشد

4004 .) 

اثربخشی عملکرد دانشگاه به عنوان شاخص  •ای ارزیابی کیفی زیر در فضای آموزشی اعمال می شود: در حال حاضر معیاره

 عملکرد همه موضوعات فضای آموزشی. 

، گرایش به سوی تکامل همه زیرسیستم های دانشگاه )مدیریتی، آموزشی و غیره(، و همچنین توسعه "افزایش توسعه" •

( در عین حال که آموزش را به عنوان یک 4004(. محققان این موضوع )چرنووا، 4009ف، اقتصادی و مادی دانشگاه ها )ژیگال

را شناسایی می کنند: سیستم چندسطحی نتایج  "کیفیت آموزش"خدمت در نظر می گیرند، برخی از ویژگی های مفهوم 

عنای ترکیبی از جنبه های تاکتیکی و نهایی، تغییر ناپذیری و تغییرپذیری فرآیند، ویژگی های چند رنگی کیفیت آموزش.، به م

 استراتژیک است که توسط افراد مختلف )مثال مصرف کنندگان، مشتریان و غیره( به طور متفاوتی درک می شود.

( نشان می دهد که مدل نهادی آموزش و پرورش که در دو دهه اخیر دنبال شده است، 4001تحقیقات انجام شده )آستاخوا، 

زار ندارد، زیرا نرخ توسعه آن به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ توسعه اجتماعی و اقتصادی است. عناصر، تناسبی با اقتصاد با

های سیستم زیر  فرآیندها و فناوری آن نه بر اهداف جدید توسعه کشور و نه بر چشم انداز آن متمرکز نیست. محققان به چالش

ناکافی بودن ساختار، محتوا و اشکال آموزش  •فیت آموزش عالی هستند: کنند که ذاتی کی در توسعه اجتماعی معاصر اشاره می

 های امروزی. عالی در برابر چالش

حجم بیش از حد اطالعاتی که باید توسط دانش آموزان پردازش شود، برخالف داده هایی که نیازهای حرفه ای آینده آنها را  • 

 برآورده می کند، برنامه های درسی قدیمی. 

یک مفهوم سیستمی از ادغام فعالیت های درسی و فوق برنامه با هدف حل مشکالت رشد دانش آموزان )تفکر انتقادی، فقدان  •

مهارت های تحلیلی، فرهنگ ارتباطی، فرهنگ خودسازمان دهی، انگیزه برای پیگیری خودآموزی، مهارت های خود مدیریتی(. 

 و غیره. 

ایط، استعفای معلمان کار پاره وقت )حضوری(، کارکنان پاره وقت، تمرکز بر استادان بازتولید منفی کارکنان آموزشی واجد شر •

عدم تجزیه و تحلیل و  •سال، در نتیجه اخراج مدرسان محترم، با تجربه )اگرچه همیشه دارای گواهینامه نیستند(.  22زیر 

ن مدرسه، و همچنین فقدان روش های شناخت روندهای مدرن انتخاب دانشگاه و تخصص های آینده توسط فارغ التحصیال

غربالگری حرفه ای در بخشی از کارکنان. اجرای اصول مدیریت کیفیت به عنوان یکی از مولفه های مدیریت یک سازمان به 

 عنوان مؤثرترین ابزار برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی شناخته می شود.

ل اصلی که در استانداردهای بین المللی ارائه شده و کیفیت آموزش را استفاده از ابزارها و روش های مدیریت کیفیت جامع اصو

تعریف می کند عبارتند از: جهت گیری به سمت مصرف کنندگان )یعنی دانش آموزان، کارفرمایان، جامعه، دولت(. رهبری 

عنوان هدف ثابت آن؛ مدیریت؛ مشارکت کارکنان؛ رویکرد فرآیندی؛ رویکرد کل نگر؛ بهبود مستمر عملکرد یک سازمان به 

تصمیم گیری بر اساس واقعیات؛ روابط دوجانبه سودمند با تامین کنندگان در عین حال، این عناصر سیستم مدیریت کیفیت 

که توسط یک دانشگاه اجرا می شود، تعدادی از دشواری ها و تناقضات را در ارتباط با سیستم های آموزشی )در مقایسه با سایر 

می کند. این مشکالت ناشی از پیچیدگی فرآیندهای آموزشی است که همیشه نمی توان آن را به صورت  سازمان ها( آشکار

 کمی ارزیابی کرد.
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اثربخشی یک فرآیند به عنوان میزان اجرای فعالیت های برنامه ریزی شده درک می شود. با این واقعیت مشخص می شود که 

فرآیند تا چه اندازه نیازها و انتظارات مصرف کنندگان را برآورده می کند، آیا هدف فرآیند محقق شده است یا خیر. نتایج »

یعنی چقدر محصول یا خدمات نهایی با پروژه موافق است. آیا کیفیت محصول یا خدمات با به موقع بودن تکمیل و زمان صرف 

ش اثربخشی مهارت های دانش (. بزرگترین مشکل مربوط به سنج4002شده برای اجرای سفارش به دست می آید )اورلوا، 

 آموزان با توجه به به تعویق افتادن نتیجه، یعنی اشتغال و در نتیجه، ذهنی بودن ارزیابی آنها است.

 

 :توسعه درحالنابرابری های آموزشی در کشورهای  -2 -2

کان( دسترسی به آموزش با نابرابری های آموزشی در دنیای مدرن معموالً خود را به صورت محدودیت )یا گاهی اوقات عدم ام

کیفیت باال نشان می دهد. این نابرابری با دسترسی رسمی به آموزش عالی به وجود آمده است. با گذشت زمان بر کیفیت 

آموزش، ارزش وضعیت دیپلم، کیفیت خروجی واقعی ظرفیت فکری، توانایی تبدیل دو عامل آخر به مزیت در بازار کار تأثیر 

شغل معکوس شد، اولین «/حرفه-آموزش-درآمد»در دنیا به طرح « حرفه/درآمد شغلی-تحصیالت»بی گذاشته است. طرح غر

مؤلفه کلید کسب آموزش است. در نتیجه، آموزش در دنیا دیگر عاملی برای تحرک اجتماعی رو به باال نیست )کلیوچارف، 

ن یکی از عوامل نابرابری اجتماعی در آموزش عالی (. در این راستا اجازه دهید نابرابری سرمایه های اولیه را به عنوا4000

بررسی کنیم. فرض می کنیم که سرمایه اولیه متضمن یک مجموعه منابع است که شامل وضعیت اجتماعی خانواده بازمانده از 

(. 4000آموزشی والدین )شولوخوف،  -مدرسه )تعلق آن به یک طبقه/قشر، گروه( است. عملکرد اقتصادی، فرهنگی و حرفه ای

منطقه زندگی؛ حاالت فردی، جسمی، فکری و روانی؛ جنسیت؛ ارشدیت در خانواده )کوچکترین، بزرگتر، فرزند میانی(؛ ملیت 

های متعددی درباره عوامل یا  ( دیدگاه Giroux, 1983شناختی در غرب ) (. سنت جامعه4002)اکثریت/اقلیت( )کلیوچارف، 

کند. با این حال، این محققان توافق دارند که  های تنظیم آن ارائه می ذیری آن و راهبا زتولید نابرابری اجتماعی، شکست ناپ

نابرابری اجتناب ناپذیر است، ریشه کن کردن کامل آن غیرممکن است و تنها با استفاده از برخی مکانیسم های جبرانی قابل 

 کاهش است.

 

 هدف مطالعه: -3

هایی برای حل مشکل کیفیت آموزش،  یت آموزش عالی، نشان دادن فرصتهدف این پژوهش بررسی گفتمان علمی ملی کیف 

 هایی در مورد مسئله نابرابری آموزشی بود. ارائه توصیه

 

 سواالت تحقیق -4

 سؤاالت پژوهشی این پژوهش به شرح زیر بود:  

 شی مؤثر باشد؟کدام سیاست آموزشی می تواند در ارتقای کیفیت آموزش و در عین حال کاهش سطح نابرابری آموز

 چه چیزی باید به عنوان معیار اصلی کیفیت آموزش عالی معاصر شناخته شود؟ 
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 مواد و روش ها -5

 در تحقیق از دو روش نظری و تجربی استفاده شد. روش های نظری عبارتند از: 

 رویکردهای کل نگر و آماری؛  - 

 ؛روش شناخت علمی -

 .Web of Scienceو  Scopusهای اطالعاتی  یگاهبررسی جدیدترین آثار منتشر شده از پا -

 

 تجربی  

درجه ای برای بیان نظرات خود در مورد اهمیت مشارکت مدیران  2مدرس در نظرسنجی شرکت کردند. آنها از یک مقیاس  22

 و متخصصان فوق در آموزش رشته های عمل محور استفاده کردند. درجه بندی به شرح زیر بود: 

 ج امتیاز(؛بسیار مهم )پن -

 بسیار مهم )چهار امتیاز(؛ -

 در شرایط خاص مهم است )سه نکته(. -

 درجه اهمیت پایین )دو امتیاز(؛ -

 کامالً بی اهمیت )یک نکته(. -

 داده ها، تجزیه و تحلیل، و نتایج

هیئت )»هامداران افراد ذینفع در فعالیت یک کسب و کار را می توان به پنج گروه تقسیم کرد: مصرف کنندگان، دولت، س 

، تامین کنندگان و کارکنان شرکت. برای یک دانشگاه، این ترتیب، با مالحظات خاصی، «(محیط زیست)»، جامعه «(مدیره

 آشکار می شود. 0مانند جدول 

 . طرف های عالقه مند به عملکرد یک دانشگاه1جدول 

 طرف های عالقه مند نام شماره

 مصرف کنندگان 0
آموزان  انش آموزان، والدین )امنا(، شرکت ها/سازمان ها. دانشفارغ التحصیالن، د

 ها کاربران نهایی هستند ها/سازمان کنندگان داخلی هستند و شرکت مصرف

 وزارت آموزش و پرورش و علوم فدراسیون روسیه سهامداران 4

2 
 جامعه

 )محیط زیست( 

نطقه ای، استخدام، خدمات ادارات موضوعات فدراسیون روسیه، شورای روسای دانشگاه های م

 استخدامی، رسانه های جمعی

 تامین کنندگان 2

اجتماعی اثربخشی -مدارس راهنمایی و دبیرستان های تخصصی. در حال حاضر مؤلفه فرهنگی

و کارایی دانشگاه ها به طور کامل تجسم یافته است. با این حال، این جهت به طور 

های پراکنده، کنفرانس ها، رویدادهای دیگر،  سیستماتیک، با حمایت مناسب دولت )بررسی

 انجمن های آماتور، گزارش های گاه به گاه رسانه های جمعی و غیره( ارائه نشده است.

 

شاخص های برابری در دسترسی به آموزش عالی برای اقشار مختلف اجتماعی و افراد ساکن در سراسر کشور در درجه اول با 

ای مرتبط است. شاخص های اجتماعی کیفیت آموزش عبارتند از: نیاز به نیروی کار، انطباق اثربخشی آموزش در سطح منطقه 
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حوزه های آموزش حرفه ای با الزامات بازار کار، پویایی داده های مربوط به اشتغال و پیگیری مطالعات پیشرفته و همچنین 

حصیالت، دوره ها و سطح ارتقای تحصیالت فرد تپتانسیل آموزشی نیروی انسانی مناطق. . مورد دوم شامل سطح متوسط 

است. این تصویر مشخصی از منابع مناطق به دست می دهد. با این حال، تفکیک تأثیر آموزش و زیرنظام های خاص آن بر 

ت منابع انسانی از تأثیر سایر عوامل زندگی اجتماعی دشوار است. بنابراین این شاخص ها نمی توانند گواه مستقیمی بر کیفی

 آموزش باشند. بلکه گواه نیازهای اجتماعی آموزش و پرورش و نیازهای مناطق هستند.

دهد که فرآیند آموزشی یک سیستم باز  های ارزیابی کیفیت آموزش عالی در سایر کشورها نشان می تحلیل معیارها و ویژگی

زیادی به توسعه اجتماعی و اصالحات انجام شده شود، بلکه تا حد  پویایی با معیارهای سفت و سختی اداره نمی ازنظراست که 

در این زمینه بستگی دارد. . در عین حال تا حد زیادی به سنت های موجود سیستم های آموزشی در مناطق مختلف مشروط 

 (.4000است. این واقعیت وجود چندین نوع استاندارد تضمین کیفیت در کشورهای اروپای غربی را نشان می دهد )موتووا، 

کی دیگر از روندهای مهم فرآیندهای تحول در دانشگاه ها، اعطای جایگاه معین به معیار کیفیت کارایی فضای اطالعاتی و ی

بنابراین »جایگاه دانشگاه در بازار خدمات آموزشی است. طبق قوانین بازاریابی، یک شرکت باید خدمات خود را تبلیغ کند، 

م دوره ها و موضوعات، نام و عناوین استادان، نتایج وعده داده شده، باید روشن و یک سرویس آموزشی، یعنی نا« بسته بندی»

فریبنده باشد. باید مصرف کننده را جذب کند و او را به صورت مختصر در مورد کیفیت و راحتی استفاده از یک سرویس خاص 

(. در این سن، 4000)هاگوروف، « خواهد آگاه کند. در اینجا همه چیز بستگی به این دارد که مصرف کننده کیست و چه می

جوانان بیشتر برای دستیابی به نتایج معنادار در فعالیت های حرفه ای خود، به ویژه ایجاد یک شغل موفق، خودشکوفایی و 

ت آگاه تحقق پتانسیل های خود، دستیابی به موقعیت اجتماعی باال و رفاه مادی، گرایش دارند. عالوه بر این، آنها از این واقعی

 هستند که مکانیسم های موجود آموزش عالی به کیفیت آموزش برای تحقق حرفه ای بعدی کمک نمی کند.

اختالف  -شود:  ای مشاهده می توان ادعا کرد که دو گرایش اصلی زیر در زمینه ارتقای کیفیت آموزش عالی حرفه بنابراین، می

پذیر، متبحر با فناوری، و سازگاری اجتماعی و پایه علمی آموزشی  نعطافآشکار بین انتظارات کارفرمایان از متخصصان جوان ا

ناکافی برای برآوردن این انتظارات در سطح فناوری های تنظیم و توسعه شایستگی های متخصصان جوان در شرایط تولید 

 واقعی، فعالیت های اجتماعی و تجاری.

گاهی به حوزه تولید که مستلزم هزینه های اضافی برای انطباق آنها با هجوم روزافزون گروه های جدید فارغ التحصیالن دانش - 

استانداردهای تولید و سازمان است. از آنجایی که کشور های زیادی در حال تحول نهادی در آموزش عالی است، مشکل تضمین 

ای ادغام جهانی و ملی بررسی آموزشی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. ما مورد دوم را در چارچوب فرآینده های فرصتبرابری 

می کنیم. این مشکل در نتیجه توانایی نهادی آموزش و پرورش در انعکاس واقعیت های جدید اجتماعی و اینکه در اختیار 

 داشتن انواع سرمایه موقعیت افراد مختلف را در محیط های اجتماعی از پیش تعیین می کند، به منصه ظهور رسید.

ول در آموزش عالی، ما به جنبه ای از نابرابری اصلی مانند کندی فرآیندهای تمرکززدایی عالقه مندیم. در زمینه فرآیندهای تح

شود. شکاف  ای حاد می این فرآیند در مقیاس سراسری مرتبط باقی می ماند، با این حال، این مشکل به ویژه در سطح منطقه

ت که توسط دانشگاه های بزرگ در پایتخت و در مناطق بین مرکز و حاشیه فضای آموزش ملی شروع به گسترش کرده اس

آشکار می شود. در این رابطه ما شاهد پدیده محرومیت سرزمینی هستیم. با محرومیت ما ناکافی بودن شرایط زندگی برای 

روستاها  کسب آموزش با کیفیت را درک می کنیم. برای کسب آموزش باکیفیت و باکیفیت، دانش آموزان بازمانده از مدرسه از

و شهرهای کوچک نه تنها باید سوابق تحصیلی خوبی داشته باشند، بلکه باید با مشکالت پیچیده و پرهزینه اسکان در طول 
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دوره تحصیل، حمل و نقل به محل زندگی خود نیز مواجه شوند. زادگاه و امرار معاش. این امر به ویژه برای دانشگاه های مسکو 

 (.4000گسترش دانشگاه ها در سراسر فدراسیون روسیه را نشان می دهد )پاستوخوا،  4دول و سن پترزبورگ صادق است. ج

 . تأثیر دانشگاه ها در توسعه منطقه2جدول 

 تجلی نفوذ نوع نفوذ

 تغییر در ساختار سیاسی جمعیت، مشارکت فعالتر آن در زندگی سیاسی، سازماندهی بهتر فرآیندهای سیاسی سیاسی

جمعیت 

 شناختی

رکت جوانان سایر مناطق، افزایش تعداد متخصصان در منطقه، تأثیر بر ترکیب جمعیت بر حسب جنسیت مشا

 و سن، مهاجرت و در نهایت بر بازار کار منطقه ای.

 اقتصادی
تأثیر بر توسعه زیرساخت های قلمرو، توسعه فکری و فناوری بخش های مجاور اقتصاد، افزایش جریان وجوه، 

 توسعه مشاغل کوچک

 توسعه کتابخانه ها، موزه ها و غیره، شکل گیری محیط فرهنگی فرهنگی

 نوآوری
اجرای فن آوری های روز، راه اندازی پارک های صنعتی یا انکوباتورهای تجاری و غیره بر اساس دانشگاه ها، 

 آموزش متخصصان آینده نگر، مشاوره.

 نطقهرفع مشکالت اشتغال، بهبود ساختار اجتماعی یک م اجتماعی

 

دسترسی به آموزش عالی بسته به منطقه زندگی دانشجویان بالقوه دانشگاه به طور فزاینده ای متمایز می شود. عامل نزدیکی 

دانشگاه به زادگاه فارغ التحصیالن مدرسه نقش مهمی را برای اکثریت قاطع فارغ التحصیالن دوره متوسطه در بسیاری از 

ن دسترسی سرزمینی به آموزش عالی برای اکثر فارغ التحصیالن مدرسه به دلیل منطقه ای که کشورها را ایفا می کند. بنابرای

های  دهد که به دلیل ویژگی در آن زندگی می کنند یا مرکز اداری منطقه آنها محدود است. عالوه بر این، مطالعات نشان می

ای تضمینی برای اشتغال نیست، جایی که  جامعه بسیاری از کشورها، داشتن مدرک دانشگاهی از یک دانشگاه منطقه

کنند و یا در اعماق کشور با رکود آنها. و فقر، بازارهای کار رکود و  التحصیالنی از تحقیر نگاه می کارفرمایان به چنین فارغ

شگاه های محلی تقاضای کم، در صورت وجود، برای دارایی های انسانی. برخی از کارفرمایان تمایل دارند متقاضیانی را که از دان

(. بنابراین، 4000فارغ التحصیل شده اند رد کنند و در عین حال از کمبود متخصصان جوان شکایت کنند )کلیوچارف، 

دسترسی به آموزش های حرفه ای با کیفیت باال، همچنان یک مشکل اساسی دانش آموزان در مناطق است. بدون پرداختن به 

رسی به آموزش و وضعیت مادی فارغ التحصیالن مدرسه، اجازه دهید راه های حل جزئیات در مورد وابستگی متقابل دست

آموزش حرفه ای با کیفیت باال را بررسی  های فرصتمشکل مشارکت مکانیسم های سازمانی منطقه ای برای تضمین برابری 

 کنیم.

وین و اجرای ابزارها یا استراتژی حل مشکل مدیریت مؤثر توسعه آموزش و اشتغال فارغ التحصیالن به طور مستقیم به تد

منطقه ای بستگی دارد. این امر ضرورت تعیین مناطقی از مسائل مورد نیاز آموزشی را مطرح می کند که قاعدتاً فقط به طور 

 کلی قابل حل است. آنها به شرح زیر است:

 (.4004 اقتصادی آموزش عالی در یک منطقه معین )گلوخاریووا،-معیارهای اثربخشی اجتماعی -

 (.4007ارزیابی مشخصات جمعیتی و پویایی ساختارهای کارکنان در مناطق )باالبانوف،  -

 بینی اثربخشی مشارکت اجتماعی؛ ارزیابی و پیش -
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 توسعه پیوند با جامعه کارآفرین، بررسی نیازها و الزامات آن با توجه به محتوا و کیفیت آموزش. -

اعی منطقه ای ممکن است به عنوان معیار کلی برای ارزیابی اثربخشی آموزش عالی به به نظر ما ارضای نیازهای نظام اجتم

عنوان یک کل عمل کند، در حالی که ماهیت این نیازها تعیین کننده رویکرد اثربخشی آموزش عالی به عنوان یک جامعه 

جدد، تغییرات کارکنان، کمک فعال در اجتماعی است. مقوله اقتصادی بررسی برنامه های مالی، تغییر خط مشی، سازماندهی م

، اقدامات اجتماعی و فرهنگی از ابزارهای معمول «کسب و کارهای کوچک/بزرگ -بنگاه ها -دانشگاه»تقویت تعامل در محور 

مدیریتی است که برای اجرای استراتژی توسعه پتانسیل آموزشی منطقه. با این حال، آنها در طول دوره های گذار، زمانی که 

ئل مربوط به شکل گیری و توسعه بازارها و مقابله با پدیده های بحران اهمیت ویژه ای دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. مسا

 شود: ای برای دسترسی به آموزش عالی در دو سطح به هم پیوسته حل می های سازمانی منطقه سازی مکانیسم مشکل فعال

 فرهنگی و اداری و منافع منطقه.-تماعی( توجه عینی به پتانسیل های اقتصادی، اج0

 ( توسعه جذابیت یک دانشگاه منطقه ای، اثربخشی و اعتبار حضور در آن.4

با توجه به سطح اول، توجه داشته باشیم که دانشگاه ها با قرار گرفتن در مناطق خاص، از یک سو باید شرایط منطقه خود را در 

نظر بگیرند و از سوی دیگر، می توانند )و باید( به امور اجتماعی  و توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادهای محلی، تضمین کیفیت 

 ند.زندگی برای جمعیت منطقه کمک کن

های توسعه نظام آموزش عالی، از جمله  فرهنگی مناطق، تفاوت در فرصت-بدیهی است که درجه متغیر توسعه اجتماعی

کند. بنابراین هماهنگی و تنظیم توسط دولت های منطقه ای و محلی  ها را از پیش تعیین می های کارآفرینانه دانشگاه فعالیت

ین دو بازار یعنی بازار کار و بازار خدمات آموزشی داشته باشد. این ممکن است می تواند نقش مهمی در حل مشکالت تعامل ب

برای خود مقامات منطقه ای و محلی اهمیت کمتری نسبت به حوزه آموزش نداشته باشد، زیرا تنظیم فرآیندهای در حال وقوع 

ر عین حال، ما شاهد تالش ناکافی در آموزش منطقه ای یکی از راه های دستیابی به ثبات اجتماعی طوالنی مدت است. د

دانشگاه ها در حل مشکل ارتقای جایگاه خود، دسترسی به آموزش با کیفیت باال برای بازماندگان مدرسه در یک منطقه 

 هستیم.

اولین راه ممکن، ایجاد چند دانشگاهی در ارتباط با مدیریت مناطق است که به روزترین شکل تجمیع پتانسیل های لجستیکی، 

شگاهی و نیروی انسانی آموزش عالی و متوسطه حرفه ای، شعب موسسات است. و آزمایشگاه ها، مراکز تولیدی و فنی و دان

فناوری می تواند مبنایی برای راه اندازی یک واحد -غیره. وجود چند دانشگاهی به عنوان یک مرکز دانشگاهی و اطالعاتی

باشد. چنین پتانسیل انبوهی می تواند مبنایی برای انجام تحقیقات برای  تحلیلی و تحقیقاتی محلی در اختیار مقامات منطقه

فرهنگی، نوسازی فناوری، ایجاد -اقتصادی و همچنین اجتماعی-حل مشکالت عملی، ارزیابی کارشناسانه پروژه های فنی

 اجتماعی و غیره باشد.-مشاغل کوچک جدید، توسعه زیرساخت های فرهنگی

اهی ممکن است پایگاه اطالعاتی و منابع فکری خود را گسترش دهد. این به معنای ایجاد زیرساخت در این رابطه، چند دانشگ

شبکه ای از ساختارهای آموزشی، علمی و نوآوری است که شبکه های محلی یک دانشگاه، شهر یا منطقه را متحد می کند. 

ین، توسعه و استفاده از ابزارهای آنالین جدید، ایجاد سازماندهی دسترسی از راه دور به منابع اطالعاتی پرقدرت، همکاری آنال

تجربه -روش شناختی و همچنین عملی -مراکز دانش مشترک و دسترسی رایگان به آنها. ارائه پشتیبانی همه جانبه اطالعاتی

ی متوسطه از ای از فرآیند آموزش. سازماندهی کار هدایت شغلی در میان فارغ التحصیالن مدارس متوسطه و کالج های تخصص

جمله تشویق آنها به دنبال کردن شغل در زمینه هایی که در آینده مورد تقاضا خواهد بود. مشارکت مشترک در برنامه ها و 
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رویدادهای علمی بین المللی با تمرکز بر مطالعه منافع مشترک اقتصادی کشورهای همسایه و شهرها، یافتن راه های بهینه 

دیگر برای حل این مشکل، ارتقای سطح اعتبار و دسترسی به آموزش باکیفیت برای بازماندگان  برای تحقق این منافع.  راه

توان گفت که پتانسیل تحرک  های موجود، می فرهنگی و آموزشی. علیرغم کلیشه-منطقه است، یعنی توسعه تحرک اجتماعی

هرهای کوچک کمتر و اغلب باالتر از مناطق تحصیالت عالی اول و هم تحصیالت تکمیلی در کشور و ش ازنظردانشجویان هم 

با  .(Desjardins et al., 2006نیست. البته آموزش نهادی )رسمی( در مناطق روستایی کمتر از شهرها قابل دسترسی است)

این حال، درصد افرادی که عدم دسترسی به آموزش رسمی را از طریق یادگیری مستقل جبران می کنند در مناطق روستایی 

راه دور. یادگیری از طریق اینترنت این روند جدید و امیدوار  های فرصتاز جمله استفاده از  (Liubovnyi, 2013است )باال 

کننده گواه توانایی جمعیت روستایی برای تبدیل شدن به بازیگر مدرن سازی روستاها و شهرهای کوچک است. عالوه بر این، 

ند در مراکز منطقه ای بیشتر است، که ظاهراً دلیل آن این است که در شهرهای تعداد افرادی که یک حرفه جدید را آموخته ا

بزرگ می توان شغلی در تخصص خود پیدا کرد و انرژی و زمان خود را صرف آموزش مجدد نکرد. به هر حال، تعداد بسیار 

متحده آمریکا و فنالند درگیر زیادی از ساکنان روستاها در سیستم آموزش اضافی در کشورهایی مانند انگلستان، ایاالت 

 ,Yuzhaninov, Rykun & Abramovaهستند، که هیچ تفاوت اجتماعی بین ساکنان روستا و ساکنان شهر ندارند )

2012). . 
های ملی و  این امر گواه نیاز )و فرصت( راه اندازی مراکز آموزش اضافی بر اساس دانشگاه های منطقه ای است. دانشگاه

های همکاری به هم متصل کرد، در حالی که ممکن است اساتید موظف  نامه ای از توافق توان از طریق شبکه ای را می منطقه

های پیشرفته کسب  های منطقه بتوانند دانش جدیدی در مورد فناوری های هر دو نوع تدریس کنند تا دانشگاه باشند در دانشگاه

فرهنگی، فکری و نوآوری تبدیل شود. . چنین جهت گیری را -جتماعیکنند. این باید به بخشی از سیستم تمام دولتی تحرک ا

خالی جذاب توضیح داد. استراتژی نوآورانه و  های فرصتمی توان از جمله با وضعیت بازار، بخش های خاص آن، تعداد محدود 

ارتقای صالحیت حرفه باالدستی، که موضعی از کنشگری اجتماعی است، معموالً در جوانان و با هدف کسب آموزش اضافی و 

رفتن به خارج از »، «تغییر محل سکونت)»و قصد مهاجرت « پیدا کردن شغل دیگر»ای، استراتژی تحرک افقی، که در آرزوی 

تجسم یافته است. این راهبرد را تا حدی می توان یک راهبرد کنشگر دانست، اما مستلزم حفظ صالحیت های « کشور برای کار

ن نیز مشخص است. در دوره فرآیندهای پیچیده تحول، انتقال آموزش عالی به ساختار چند سطحی، موجود است. برای جوانا

این سوال به طور فزاینده ای در مورد نیاز به افزایش تدریجی آزادی تحصیلی ارائه شده به دانشجو مطرح می شود. از یک سو، 

به روندهای نوسازی آموزش و فعالیت های نوآورانه توسعه سیستمی و تکلیف محور تحرک آکادمیک و حرفه ای با اذعان 

دانشگاه ها، پیش نیاز الزم برای تربیت یک متخصص آینده است، همانطور که شرایط اقتصادی مدرن نیاز دارد و قادر به انجام 

 آن است. یادگیری انواع فعالیت های حرفه ای مجاور بسته به حدس بازار است.

موزش عالی به تغییر الزامات حرفه ای و اجتماعی آموزش عالی بستگی دارد. اعتبار علمی، از سوی دیگر، پتانسیل تحرک آ

سیاست موقعیتی و درازمدت آموزشی دولت و در نتیجه تالش های فکری و ارادی دانش آموز، که این واقعیت را تا حد زیادی 

(. شایان 4009)رخمانین، « تعیین می کند. آن.وضعیت فکری و اخالقی جامعه و ارزش های اجتماعی پرورش یافته در جامعه 

ذکر است روند منفی مربوط به مهاجرت دانشمندان جوان و متخصصان نوآوری است. نظرسنجی ساالنه ای که توسط انجمن 

درصد از فارغ  00تا  7ملی توسعه نوآوری و فناوری اطالعات در میان فارغ التحصیالن کشور انجام شد، نشان داد که 

الن اخیر به خاطر ادامه تحصیل یا ادامه کار به خارج از کشور می روند. نسبت متخصصانی که سه تا پنج سال پیش از التحصی
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درصد است و مدام در حال افزایش است. کشورهایی  01دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند و کشور را ترک می کنند تقریباً 

س به عنوان مکان های جدید برای اقامت و شغل محبوبیت پیدا می کنند. یک راه مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند و سوئی

بین المللی شدن »حل ممکن برای کاهش این فرار مغزها می تواند توسعه فعال تحرک دانشگاهی فراملی باشد که به عنوان 

 (.4002توصیف شده است )باراختنووا، « آموزش

 رتند از: اصول اصلی جامعیت توسعه این فرآیند عبا

 وحدت محتوا و فرآیند. -

 وحدت آموزش نظری و عملی؛ -

 ترکیب آموزش با فعالیت حرفه ای؛ همبستگی بین ادغام و تمایز اهداف، محتوا، روش ها و ابزارها؛ -

 ادغام فعالیت های درسی و فوق برنامه. -

است و در عین حال برای حمایت از منافع الزامات سیاست دولتی مبتنی بر به رسمیت شناختن اصول بین المللی همکاری 

ملی است. فرآیند بین المللی شدن به طور فعال از دیدگاه علوم اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد، در حالی که 

ماعی اقتصادی خبر می دهد. زمینه اجت-زمینه اقتصادی بین المللی شدن از برقراری روابط بین المللی پایدار در حوزه تولیدی»

 با پیوندهای نزدیک آن با آموزش ایجاد می شود.

هنگامی که رویکردهای مختلف ارزشیابی در آموزش و پرورش را تحلیل می کنیم، می توانیم سه گروه اصلی از شاخص های 

 کیفیت آموزش را شناسایی کنیم:

 ( شاخص های کیفیت در یک سیستم آموزشی.0

آموزشی، گفتمان -نی )دیدگاه های مصرف کننده، داده های نظارت اجتماعی( شاخص های کیفیت آموزش با شخصیت ذه4

 عمومی و غیره(.

( شاخص های برابری دسترسی به آموزش عالی برای اقشار مختلف اجتماعی جمعیت و برای مردم ساکن در مناطق مختلف. 2

استفاده می شود، یعنی کیفیت یک شاخص های کیفیت در یک سیستم آموزشی برای ارزیابی کیفیت بر اساس کیفیت سنجی 

 فرآیند را بر اساس ویژگی هایی مانند کارایی و اثربخشی تعیین می کند.

 

 بحث و نتیجه گیری -6

( کیفیت دانش، تخصص و 0به نظر ما، برای دستیابی به حداکثر تقریب به عینیت، باید تعدادی از عوامل را در نظر گرفت: 

روانی یک دانش آموز )میزان عزم برای دنبال کردن شغل -( ویژگی های اجتماعی4دانشجو. مهارت، تحقیقات انجام شده توسط 

( عوامل بازخورد، یعنی نظرات کارفرمایان در مورد فارغ 2روانشناختی از یک دانش آموز(. -انتخابی، نوعی تصویر اجتماعی

اه در تخصص آنها کار کند یا نه. با این حال، التحصیالن، دیدگاه آنها در مورد آموزش های کسب شده توسط دانشجویان، خو

( در سیستم های ارزیابی کیفیت در دانشگاه ها نشان داده نمی شود )یا فقط به صورت پراکنده 4ممکن است بگوییم که عامل 

ه شده ( تازه در نظر گرفت2( نیاز به اثبات روش شناختی دقیق تری دارد و عامل 0نشان داده می شود(، در حالی که عامل 

است. اشتغال در رشته تخصصی و پس از قرار گرفتن در رتبه بندی دانشگاه. مطابق با انواع آموزش که در چارچوب آن مجموعه 

( 0ای از شایستگی ها ممکن است شکل گیرد، معیارهای فردی کیفیت آموزش دانشگاه گروه های زیر را تشکیل می دهد: 

( مهارت های حرفه ای )دانش تقویت شده در آموزش 4مستقل به دست می آید. دانش نظری که در سخنرانی ها و به طور 



 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 402-401، صفحات 0200زمستان ، 2، شماره 7دوره 

402 

 

( مهارت های عملی )دانش و تخصص به کار گرفته شده در شرایطی که بیشتر شبیه به یک شغل آینده است: تمرین 2ها(؛ 

 قیق دانش آموزان(.( مهارت های تحقیق و خالقیت )تح2های شبیه سازی، کار پروژه، آموزش عملی، قرارگیری صنعتی؛ 

مانند، نیاز به  ای عملی کامال مبهم باقی می های حرفه گیری است، مهارت به هر حال، با توجه به اینکه دانش نظری قابل اندازه

 گیری دارند.   مشخصات و قطعیت قابل اندازه

وان یک مقوله اجتماعی بررسی کرد، توان به عن ها برای تحقیقات آتی به شرح زیر است: کیفیت آموزش را می پیامدها و توصیه

های ساخت مثبت شخصی، مرتبط است.  سازی مؤثر، یعنی دستیابی به ابزارها و راه زیرا با برآوردن نیاز هر فرد برای اجتماعی

زندگی حرفه ای و اجتماعی در شرایط اجتماعی معین. می توان فرض کرد که کیفیت آموزش یک سوال توافق اجتماعی در 

ه که در حال حاضر مهمترین مؤلفه های فعالیت های عمومی، خصوصی و حرفه ای یک فرد است، ممکن است. مورد آنچ

بنابراین به سختی می تواند یک ویژگی عینی باشد. کیفیت آموزش تا حد زیادی به سیستم مدیریت یک دانشگاه بستگی دارد. 

م برای دستیابی به نتایج پیش بینی شده توسط مدیریت برنامه به طور خاص، این امر منوط به ایجاد مجموعه ای از شرایط الز

آموزشی، ایجاد آمادگی برای بهبود مستمر و اصالح آنها در انطباق با استراتژی تعیین شده و تغییرات جاری در کشور است. 

سطح شایستگی فارغ  ازنظرکامالً بدیهی است که کیفیت آموزش با هدف تضمین ارائه خدمات اجتماعی برای جامعه و دولت 

اقتصادی مرتبط -التحصیالن است. این امر مستقیماً با بازتولید و توسعه نه تنها منابع انسانی، بلکه به کل سیستم اجتماعی

است. بنابراین مشکالت کیفیت آموزش و به تبع آن ارزیابی آن نه تنها در آموزش و پرورش بلکه در کل جامعه به کانون بحث 

 تبدیل شده است.

مندان، به عنوان مثال،  کشند، اگرچه سایر عالقه ها بار سنگین تربیت متخصصان آینده را به دوش می بدون شک، دانشگاه

کنند. استفاده از اعتبارات به عنوان معیاری برای شدت کار برنامه های آموزش  مشاغل، نقش مهمی را در این فرآیند ایفا می

اختصاص داده شده برای بسیاری از دروسی شد که مطابق با استاندارد آموزشی  عالی منجر به کاهش شدید تعداد ساعات

درصد ساعات دانشگاه  20اجباری نیستند. عالوه بر این، استانداردهای آموزشی معاصر ایجاب می کند که سخنرانی ها بیش از 

یت های مطالعاتی تعاملی باشد. علیرغم درصد کالس ها باید سمینارها یا سایر فعال 40را تشکیل ندهند، در حالی که حداقل 

اینکه ارزشیابی کیفیت آموزش بر اساس ارزیابی های روزانه، میان ترم و نهایی است، دانشجویان مدارک یکنواخت آموزش عالی 

 را دریافت می کنند. هر چند ممکن است عجیب باشد، یک فارغ التحصیل دانشگاه کامالً واجد شرایط در نظر گرفته می شود.

دانشجویانی که با رتبه ممتاز فارغ التحصیل می شوند از هیچ امتیازی در غربالگری استخدامی سازمان های دولتی برخوردار 

نیستند و در صورت استخدام در چنین سازمانی، طبقه شغلی باالتری به آنها تعلق نمی گیرد. با توجه به عدم تناسب بین 

در نتیجه، کادر آموزشی مسئولیت قابل اندازه گیری در قبال کیفیت آمادگی آموزش مناسب و سطح شایستگی دانشجویان 

فارغ التحصیالن را بر عهده نمی گیرد. در همین راستا، به نظر می رسد مصلحت بیان شود که ارزیابی کیفیت آموزشی یکی از 

ت واقعی دانشگاه ها غیرممکن پیچیده ترین و در عین حال بسیار مهم ترین مشکالتی است که بدون حل آن، تضمین رقاب

علمی  ازنظراست. پیچیدگی مشکل با این واقعیت است که ارزیابی عملکرد یک مدرس دانشگاه باید قابل اعتماد باشد، یعنی 

 گذاری شده باشد و سودمندی این عملکرد را در حین تشخیص کمیت و کیفیت ورودی نیروی کار در نظر بگیرد. پایه

مشارکت دست اندرکاران، دانشمندان محقق، تجار، کارشناسان صنعتی و غیره در فرآیند تدریس  مشکل کیفیت آموزش با

ای زندگی واقعی را وارد برنامه درسی کنند،  های حرفه توانند برخی از چالش کنندگان واقعاً می دانشگاه حل می شود. تمرین

کل اضافه بار اطالعات که به شکل گیری شایستگی های مانند مثالً مطالعات موردی. به این ترتیب آنها ممکن است به مش
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حرفه ای کمک می کند، رسیدگی کنند. در عین حال، این دسته از سخنرانان دانش کمی در مورد سازماندهی فعالیت های 

شتغال آموزشی دارند که بر اثربخشی آنها منعکس می شود. عالوه بر این، دستمزد آنها کمتر از حد معمول است و این نوع ا

ها بودیم، برخی از  های دانشگاه سازی فعالیت های اخیر، که شاهد افزایش بهینه اغلب به کار داوطلبانه تشبیه می شود. در سال

ای به آن دسته تعلق دارند، ظاهر شد. می  وقت خارجی که این دسته از مدرسان حرفه مشکالت مربوط به بیکاری کارکنان پاره

حمایت این اساتید را از دست داده اند. با توجه به این موضوع، در حال حاضر مشکل افزایش توان گفت که دانشگاه ها 

صالحیت کادر آموزشی تمام وقت دانشگاهی پدیدار می شود. این مشکل را می توان تا حدی با آموزش عملی معلمان در 

زماندهی مشاغل صنعتی و کارآموزی ساختارهای تجاری، در شرکت های کارفرمایان فارغ التحصیل آینده و همچنین سا

 دانشجویان حل کرد.

افزایش کیفیت آموزش عالی با تقاضای افزایش چشمگیر سهم کار مستقل دانشجویان و افزایش زمان اختصاص داده شده برای 

روشهای ارزیابی آن ارتباط دارد که این امر نیز گواه نیاز به انجام تغییرات الزم در سازمان آموزشی و نیز در سازمان است. 

عملکرد کادر آموزشی. مکانیسم های نهادی حل مشکالت مربوط به کیفیت آموزش عالی در درجه اول با ایجاد وضعیت آموزش 

عالی به عنوان یک خدمت مرتبط است. کیفیت این خدمات یکی از مزیت های رقابتی تعیین کننده دانشگاه ها است. این به 

گی و کارکردهای مهم اجتماعی آموزش عالی اشاره دارد و مسائل مربوط به محتوای آن را فرهن-درک اهداف، نقش اجتماعی

مطرح می کند. در نظام روابط بازار، خود مفهوم کیفیت از منظر همبستگی آن با انتظارات مصرف کنندگان بررسی می شود. با 

های فنی و انسانی پاسخ دهد،  کند به چالش یکه تالش م« کیفیت آموزش»توجه به این موضوع، رویکردها و همچنین مفهوم 

 در حال تغییر است.
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