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دریافت مقاله1396/06/15 :

روش :بهمنظور ااجام پژوهش حاضر از روش فرا-تحلیل استفاده شده
و گردآور دادهها از طريق تحلیل گزارشها اهايي ارزياابي دروااي
گروهها مذكور صورت گرفته است .در تدوين اين پاژوهش از اتااي
گزارشها ارزيابي درواي  80گروه آموزشي مهندسي دااشگاه هاا
دولتي تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناور كه مجر طرح ارزياابي
درواي بوده و در زمان تدوين پژوهش ،گزارش آاها مورد تأيید بخاش
ارزشیابي آموزشي ساازمان سانجش آماوزش كشاور باوده ،اساتفاده
گرديده است .بر اين اساان اشاااگرهايي كاه در ارزياابي كااربرد
فناور ها ارتباطي و اطالعاتي در عامل فرايند تادري و ياادگیر
مورد استفاده قرار گرفته بوداد در سه حوزه فناور هاا اطالعاات و
ارتباطااات-1 :دااااش و آگاااهي -2 ،مهااارت و بااهكااارگیر و -3
زيرساختها و امکااات بررسي شداد.

Abstract

پذیرش مقاله1396/11/15 :

Purpose: The use of information and
communication technology in teaching-learning
process is a relatively new phenomenon and it has
been the educational researchers' focus. The
purpose of this research is to study of the status of
using information and communication technology
in engineering departments based on the results of
Internal Evaluation reports.
Method: The methodology of this research is
meta-analysis on 80 Internal Evaluation reports of
engineering departments. These reports have been
approved by Center of Research for Evaluation,
accreditation and Quality Assurance in Higher
Education in National Organization for
Educational Testing. The quality of Information
and Communication Technology have been
studied in three domain of Knowledge, skills and
implementation and infrastructure and facilities.
Finding: The analysis of data indicates that the
quality of Information and Communication
technology: knowledge domain is evaluated
desireable (5/2), indicators of ICT: skills and
)implementation domain are relative desirable (2
and the third domain is far from desirable level
(1/6) and need to revision and reformation. At the
end, in order to improvement of weak points,
some recommendations have been presented.
Keywords: Quality, Teaching-learning process,
Information and Communication Technology,
Internal Evaluation, Engineering departments
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يافتهها :تحلیل دادهها بیااگر اين است كاه میازان آشانايي اعياا
هیأتعلمي باا كااربرد فنااور هاا اطالعااتي و ارتبااطي در سا
م لوب قرار داشته و آگاهي دااشجويان از تاثیر فناور ها اطالعاات
در باال بردن كیفیت تدري دارا م لوبیت اسبي ميباشد ،بناابراين
دااش و آگاهي حوزه فناور اطالعات و ارتباطات با امتیااز  )2/5در
س م لوب باوده و مهاارت و بکاارگیر فنااور هاا ارتبااطي و
اطالعاتي با امتیاز  )2از م لوبیت اسبي برخوردار ماي باشاد .امتیااز
محاسبه شده برا زيرساختهاا و امکاااات فنااور هاا  )1/6اشاان
دهنده س اام لوب اين حوزه ميباشاد .در اهايات بارا بهباود و
ارتقا كیفیت آموزشي و استفاده مؤثر از اين فناور ها پیشنهادهايي
ارائه شده است.
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مقدمه و بيان مسأله
اظام آموزش عالي مهندسي بهعنوان يکي از زير اظامها آموزش عالي باه تاأمین و تربیات ایارو
ااسااي كارآزموده و كارآمد ميپردازد و عامل مؤثر در جهت حركت به سو جامعه صنعتي و توساعه
پايدار كشور ميباشد .تربیت ایرو ااسااي متخصص مورد ایاز كشور در بخش مهندساي باا كیفیات
آموزش عالي ارتباط تنگاتنگي پیدا ميكند و مي تاوان باین كیفیات ایارو ااساااي تربیات شاده و
كیفیت فرايند تدري و يادگیر در اظام دااشگاهي راب ة مستقیمي برقرار امود .يکي از حوزههايي
كه با ورود فناور اطالعات دچار تحول اساسي شاده ،حاوزه آماوزش مهندساي مايباشاد .ارزياابي
كیفیت فناور ها اطالعاتي و ارتباطي در فرايند تدري و يادگیر و براامهرياز مناساج جهات
بهبود و ارتقاء كیفیت آن در اظام آموزش مهندسي از اهمیت ويژها برخوردار است ،در ايان راساتا
ارزيابي درواي كه متکي بر مشاركت مستقیم اعيا هیأتعلمي ميباشد و تعهد جمعي آااان بهباود
كیفیت را تيمین مي كند ،زيربنا اظامها ارزيابي و تيمین كیفیت آموزش عالي است .دسترسي
آسان و ااع افپذير به اطالعات مناسج از ويژگيها اصلي فناور اطالعاات و ارتباطاات اسات .در
صورتي ميتوان گفت آموزش دارا ااع اف است كه يادگیراده بتوااد از میان تجربیات متناوعي كاه
در اختیار او قرار دارد ،دست به ااتخااب بزااد .دسترساي ااع اافپاذير سابج مايشاود دسترساي
يادگیرااده باه محتاوا تساهیل شاود Organisition for Educational Research and Planning,
 .)2015فناور اطالعات و ارتباطات تکنیكها ،روشها و ابازار اسات كاه بارا دساتياابي بااه
اطالعات و برقرار ارتباط با ديگران مورد استفاده قرار ميگیرد .اين تعريف بر فاناور هاا مبتناي
بر رايااه و الکتروایك اشاره دارد .بهوسیله اين فناور ميتوان باه اطالعاات دسترساي پیادا اماود و
آنها را بهصاورت الکتروایکاي از طرياق راياااه ماورد اساتفاده قاارار داد and Angello, 2010: 1
.)Wema
منظور از فناور در اينجا هرگواه فرايند و روش و ابزار است كه به تولید ،ااتشار و ااتقال بهتر
و م لوبتر اطالعات مدد رسااد .كاربرد فناور ها جديد اطالعااتي و تيییارات سارين آن ،موجاج
بروز تحوالت بسیار در كلیه جنبهها يادگیر و آموزش شده است .شبکهها ارتباطي و اطالعااتي
بويژه اينترات چهره آموزش سنتي و تعامال میاان معلام و شااگرد را در تماام سا وح آن از پایش
دبستااي تا دااشگاه دگرگون كردهااد .فناور آموزش را متنوع و سااده كارده ،سارعت ياادگیر را
افزايش داده و فراگیران را به تمان با منابن موجود و بهرهگیر از آنها ترغیج مايكناد Karami
 .)Pour, 2001بنابراين اين فناور ها امکااات مناسبي برا تسهیل امر آماوزش و ياادگیر ايجااد
كرده و اقش بسیار مهمي در چرخه يادگیر داراد .فناور هايي كاه از تادري حمايات مايكنناد
باعث ايجاد يادگیر معنادار و هدفمند ميشواد ،همچناین باعاث تيییار روشهاا سانتي و معلام
محور به تدري و يادگیر فراگیر -محور ميگرداد .)Zamaniand Afkhami Kheirabadi, 2006
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ملکي معتقد است فناور اطالعات بهعنوان يك رويکرد اوين ،در اقش مکمل اظام آموزشي و بهبود
كیفیت تدري  ،تنوع بخشایدن باه شایوههاا تادري  ،كوتااه اماودن زماان آماوزش ،توجاه باه
استعدادها فرد عمل ميكند .) Maleki, 2009: 1
استفاده مناسج از فناور اطالعات در فرايند تدري -يادگیر ميتوااد به ارتقا كیفیت تدري
و ایز دستاوردها يادگیر بینجامد .يکي از چالشهايي كه آموزش عالي با آن روبهروسات ،كیفیات
فرايند تدري و يادگیر است .برا غلبه بر اين چالشها شیوهها متفاوتي وجود دارد كه مهم ترين
آاها شیوها است كه در بیاایه جهااي آموزش عالي در اجالن جهااي يواسکو  )Unesco, 1998بیان
شده است .در اين بیاایه آمده است كه مؤسسات آموزش عالي بايد اخستین اهادهاايي باشاند كاه از
مزيت ها و امکااات بالقوه فناور اطالعات و ارتباطات بهرهمناد شاواد و در ايان خصاو باه ايجااد
محیطها اوين آموزشاااي برا هماهنااگي با عصااار اطالعات و تبیین اظامها مجاز بپردازااد
 .)Montazer and Dayani, 2003يادگیر ها مبتني بر اطالعاات ،باا ايجااد تيییارات مبتناي بار
فناور  ،بسیار از ااكارآمد ها اظامها آموزشي را رفن كرده و دگرگوايها اساسي را در آموزش
به وجود آورده است  .)Unesco, 2002يکي از مستدل ترين داليل برا استفاده از فناور اطالعات
و ارتباطات در يك اظام آموزشي آن است كه يادگیر و فرايند اافراد كردن براامه درسي را تسهیل
ميكنند و يادگیرادگان اجازه مييابند سرعت يادگیر خود را تعیاین كنناد و همچناین ،موجباات
افزايش يادگیر فعال و تعامل همساالن و گروهها مختلف مدرساان را فاراهم مايكنناد .محققاان
معتقداد كه كیفیت و اثربخشي يادگیر از طريق بهكارگیر فناور اطالعاات و ارتباطاات چنادين
برابر افزايش يافته و امکان مبادله اطالعات و به روز كردن م الج يادگیر را برا اعيا هیات علمي
فراهم ميآورد  .)Ataran, 2004آموزش باكیفیت ،ایازمناد حياور مدرساااي اسات كاه روشهاا
ياددهي-يادگیر را آموخته باشند  .)Sohoni and Choand French, 2013باياد توجاه داشات كاه
اعيا هیأتعلمي تنها آموزشگران براامهها آموزش مهندسي ایستند .تعداد قابلتوجهي از درون
مهندسي يك مؤلفه فعالیت عملي يا آزمايشگاهي دارد  )Memarian et al., 2015كه جهت آموزش
اين بخش ایاز به استفاده و كاربرد فناور ها اطالعاتي و ارتباطي ميباشد .همچنین فنااور هاا
اطالعات و ارتباطات محیطها يادگیر قدرتمند باه وجاود آورده ،موجباات برقارار ارتباطاات
اجتماعي و روااي و ایز تعامل همکاران و تعامل اعيا هیأتعلمي با دااشجويان را برا غلبه بر مواان
زمان و فيا فراهم كرده و ابزار قو برا ايجاد دااش و يادگیر اكتشافي است كه فرصاتهاايي را
برا يادگیر و دستیابي سرين به اطالعات و فرهنگها متفاوت ايجاد ميكند .)Jacobsen, 1998
در واقن فناور اطال عات و ارتباطات توااسته است تيییرات فراوااي را در احوه آموزش افراد باهوياژه
در يادگیر به وجود آورده است .برا يادگیر م لوب ابزارها و منابن متعدد وجود دارااد كاه باا
پیشرفت فناور بر تعداد آنهاا افازوده مايشاود  .)Anderson, 2002تحقیقاات اشاان مايدهاد
استادااي كه در امر تدري از فناور اطالعات و ارتباطات استفاده ميكنند اه تنها در بیاان م الاج
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خود تواااتر ميشواد بلکه همچنین ادغام اين فناور ها در براامه تدري ميتوااد اثرات ياادگیر را
افزايش داده و قابلیت تفکر را به سا باااليي برساااد  .)Pass, 2008كااربرد فنااور اطالعاات و
ارتباطات در امر تدري قابلیتها استادان در كالنها درن را بهبود بخشیده و تقويت ميكناد
و به آنها مي آموزد كه چگواه قوه يادگیر دااشجويان را براسان پرسش و جستجو افازايش دهناد
 .)Vatanparast, Hasanzadeh and Rezae, 2014همچنین فناور ها مذكور در تدري استادان
ميتوااد در زمینههايي همچون فعالیتها علماي و عملي كااربرد ) ،ساخنرااي آموزشاي ،فاراهم
امودن م الج كمك آموزشي در تهیه رسااهها مکتاوب و غیرمکتاوب ،طبقاهبناد فعالیاتهاا
آموزشي در براامهريز درسي مااند اظريهها آموزشي ،جستجو اطالعاات ،ااتشاار و اشار مناابن
آموزشي م العاتي ،طراحي براامهها درسي ،ارزشیابي اافراد و ارزشایابي كارهاا گروهاي ماوثر
باشد  .)Kmetz and Davis, 2014يادگیر مشاركتي ،يادگیر مبتني بر پاروهه و ياادگیر خاود
گردان چند امواه از روشهايي است كه با استفاده از فناور اطالعات و ارتباطات تسهیل ميشاااود
.) Rahmani et al., 2006
ارزشیابي براامه ها آموزش مهندسي با توجه به استااداردها و مالكهايي كم و بیش يکنواخات
در س جهان به ااجام مي رسدد  .)Memarian, 2011aيکي از مالكهاا در اظار گرفتاه شاده
برا ارزشیابي ،بر فرايند ياددهي يادگیر تأكید دارد .در سالها اخیار و باا گساترش روشهاا
اوين آموزش علوم ،فناور و مهندسي ،استفاده از فناور ها اطالعاتي و ارتباطي در تدري ماورد
توجه بیشتر قرار گرفته است .اين پژوهش ،كااربرد فنااور هاا اطالعااتي و ارتبااطي در فرايناد
تدري و يادگیر را در يکي از حوزهها بزرگ آموزش عالي يعني اظاام آماوزش مهندساي ماورد
بررسي و تحقیق قرار داده و بهدابال اين است كه عليرغام پیشارفتهاا فاراوان در فنااور هاا
آموزشي و پیدايش فناور ها مختلف در حوزه تدري و يادگیر  ،گروهها آموزش مهندساي در
ايران تا چه اادازه از اين فناور ها برا ارتقا كیفیت ،كارايي و اثربخشي فرايند ياددهي– يادگیر
درون مهندسي استفاده اموده و برا بهبود و ارتقا كیفیت آموزشي خود و اساتفاده ماوثر از ايان
فناور ها چه پیشنهادهايي ارائه امودهااد .لذا پژوهش حاضر درصدد است تا براسان اتاي حاصل از
ارزيابي درواي گروهها آموزشي مهندسي دااشگاهها تابعه وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنااور  ،باه
بررسي كیفیت فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در اين گروهها پرداخته و پیشنهادها سازادها را
جهت بهبود كیفیت آن ارائه امايد.
فناور اطالعات و ارتباطات به مثابه بخشي از فرايند ياددهي-يادگیر به سه شکل در آموزش و
پژوهش دااشگاهي بهكار مي رود -1 :بهعنوان هدف -2 ،به عنوان رسااها برا ارتقا ياادگیر و -3
برا بهبود سیستمها مديريت و براامه ريز آموزشي .در اين پژوهش فناور اطالعات و ارتباطات
بهعنوان رسااها برا ارتقا يادگیر مورد بررسي قرار گرفته است.
فناور اطالعات و ارتباطات به مثابه رسااه :برا ارتقاء فرايند يادگیر شکل ديگار كااربرد فنااور
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اطالعات و ارتباطات به عنوان رسااها برا تادري و ياادگیر اسات .رساااها كاه از طرياق آن
استادان بتوااند تدري كنند و فراگیران ياد بگیراد .فناور اطالعات و ارتباطات بهعنوان رساااه باه
اشکال گوااگون ظاهر ميشود .اشکالي مثل تمرينها علمي شبیهسااز تادري خصوصاي ،اظاام
يادگیر اافراد  ،شبکهها آموزش ،براامهها چند رسااها  ،اظامها تهیه و تادوين آزماون و. ...
برا اينکه يادگیر كیفي اتفاق بیفتد ،يادگیرادگان باياد برااگیختاه شاواد ،مفااهیم اساساي باياد
فهمیده شواد و دااش بايد از طريق مهارتها فکر پیچیادهتار و سا بااالتر گساترش ياباد.
فناور اطالعات و ارتباطات سیستمها بازامايي را از طريق استفاده از اااواع محاركهاا مختلاف
عک ها ،صدا و حركت) پخش ميكنند و ایازها ااواع مختلف يادگیر شناختي ،روااي -حركتي
و عاطفي) را برطرف ميسازد؛ عالوهبر اين ،قابلیات افازايش كیفیات آماوزش را باا افازايش ااگیازه،
تسهیل كسج مهارتها اساسي ،ارتقاء پژوهش و اكتشاف و آمادهكردن افراد برا جهان مبتني بار
فناور دارد .فرايند يادگیر اثربخش بايد اشتیاق ذهني را برااگیزد و حا لاذتي كاه فراگیاران از
اقش منفعل گیراده اطالعات به اقش فعال تولیدكنندة دااش سوق ميدهد ،ايجااد كناد Shekari,
.)2010
هدف از كااربرد فاناور اطالعاات در اظامها آموزشي ،متناوع كاردن شایوههاا آموزشااي و
ايجااد زمیناها مناسج بارا تعمیاق آموزشها است و به هماین دلیال ايان كشاورها از امکاااات
مختلاف فاناور اطالعاات باهعناوان مکمل آموزشها راي استفاده ميكنند تا بر غناا و كیفیات
آموزش بیافزايند؛ از سو ديگار ،در كشورها در حال توساعه اطالعااتي ایاز از فنااور اطالعاات
باهعناوان ابازار بارا تعمایم آموزشها همگااي و ازديك كردن فاصالههاا فیزيکاي اساتفاده
ميشود  .)Montazer, 2007:8همچنین اين باور وجاود دارد كاه اساتفاده از فنااور اطالعااات و
ارتباطاات در آموزش مايتواااد دسترسي به فرصتها يادگیر را افازايش دهاد .ايان فنااور هاا
ميتوااناد باه ارتقاا كیفیات آموزش با روشها پیشارفته تادري كماك اماوده ،ياادگیر را
تقويت و سیستمها آموزشاي را مديريت بهتار و ياا اصاالح تواامناد ساازاد .)Unesco, 2009: 9
بهطوركلي برخي از مزايا كاربرد فناور ها مذكور در آموزش عبارتند از:
 تربیت ایرو ااسااي كارآمد و ماهر- ،كیفیت بخشاي باه آماوزش- ،تربیات ایروهاا كاارآفرين وكمك به اشتيالزايي- ،دسترسي آسان به منابن اطالعااتي- ،كااهش هزيناههاا آموزشاي در بلناد
مدت - ،روزآمد امودن سیستم ادار و اظام آموزشي - ،بازآموز اساتید و افزايش مهاارت و داااش
آاان - ،ايجاد ااگیزه و تالش و اوآور در براامههاا درساي- ،كااهش فاصاله باین تواامناد هاا
فراگیران و خدمات آموزشي - ،استفاده از تجاارب باینالمللاي ،افازايش سارعت ااتقاال ياادگیر و
بازدهي ،ايجاد امکان كار تماام وقات  ،)Maleki, 2009:1افازايش دقات ياادگیر و ايجااد امکاان
همکار بیشتر برا اساتید و دااشجويان .)Fathi Vajargahand Nasiri, 2009
امروزه وسايل كمك آموزشي و فناور ها اطالعاتي و ارتباطي ،اعم از ساده و پیچیاده ،باهعناوان
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ابزار برا ايجاد تسهیل در امر تدري و يادگیر در اظامها آموزشي بهكار ميرواد .اين وساايل
از حیث اينکه تئور و عمل را با هم تركیج كرده ،باعث ماادگار يادگیر  ،تثبیت يافتهها و تناوع
بخشي در كالن درن ميشواد ،حائز اهمیتااد .صاحجاظران و ااديشمندان جهان بر اقاش مهام و
تعیین كننده فناور آموزشي در فرايند ياددهي– يادگیر تأكید ميكنند و بر اين باوراد كه میازان
بهرهگیر و استفاده م لوب از وسايل كمك آموزشي در ارتقا كیفیت آموزشي تأثیرات ساازادها
خواهد داشت .از اين فناور ها ميتوان بهعنوان ابزار قدرتمند در فرايند تدري استفاده كارد و در
پژوهشها ااجام شده اين ادعا تأيید شده است .در اين ارتباط  )Chang and Mclarney, 2010در
بررسي خود به اين اتیجه رسیداد كه افزايش بهكارگیر فناور در تدري موجج افزايش مشااركت
دااشجويان و پیشرفت تحصیلي آاان ميشاود .همچناین  ) Ringstaff and Kelly, 2002تحقیقاي
كیفي با هدف بررسي تأثیر فناور بر يادگیر ااجام داداد كه اتاي اين بررساي اشاان داد اساتفاده
مدرسان از فناور هايي مااند كامپیوتر و اينترات موجج بهباود كیفیات فرايناد تادري -ياادگیر
ميشود .در تحقیق ديگر چاپمن ،گاارت و ماهلاك  ) Chapman; Garret and Mahlk, 2004باا
هدف بررسي اقش فناور اطالعات و ارتباطات در بهبود كیفیات آماوزش اشاان دادااد كاه میازان
استفاده مدرسان از فناور ها موجج بهبود و ارتقا اثربخشي و كیفیت آموزش و تدري خواهد شد.
اتاي تحقیق وااگ  )Wang, 2006با عنوان به كارگیر فناور اطالعات و ارتباطات در برااماههاا
آموزشي اعيا هیأتعلمي تايوان اشان ميدهد كه آن گروه از اعيا هیأتعلمي كه دارا اگارش
مثبتي در خصو بهكارگیر اين فناور ها ميباشند ،آنها را بهتر بهكار ميگیراد و فرايند آموزشي
م لوب تر ایز داراد .همچنین يواون و همکاران  )Yunnus et al., 2010در م العه خود با عنوان
سودمند استفاده از فناور اطالعات و ارتباطات در فرايند تدري -يادگیر زبان ااگلیسي باه ايان
اتیجه رسیداد كه بهكارگیر فناور اطالعات تأثیر مثبت در فرايناد تادري  -ياادگیر دارد .در
م العه ديگر هینوستروزا و همکاران  )Hinostroza et al., 2011باا بررساي ايان ساؤال كاه آياا
استفاده مدرسان از فناور اطالعات و ارتباطات در فعالیت يادگیر يادگیرادگان و پیشرفت تحصیلي
آاان تفاوتي ايجاد ميكند يا خیر؟ اشان داداد كه استفاده از ايان فنااور هاا باا پیشارفت تحصایلي
يادگیرادگان راب ه مثبت و معنادار دارد.
اتاي تحقیق سااچز و المان  )Sanchez and Aleman, 2011با هدف بررسي راب ه به كارگیر
فناور اطالعات و ارتباطات و دستیابي به محتوا درسي و همچنین ،با بهبود تعامال دااشاجويان و
اعيا هیأتعلمي اشان ميدهد كه استفاده از اينترات و كامپیوتر هم با دسترسي به محتوا درسي
و هم با تعامل دااشجو و عيو هیأتعلمي همبساتگي مثبات و معناادار دارد .باا وجاود رشاد سارين
فناور ها و دسترسي آسان به فناور آموزشي و سارمايهگاذار هاا ماالي قابال توجاه مؤسساات
آموزشي ،بسیار از مؤسسات و اعيا هیات علمي همیشه از فناور ها مدرن بهرهمند اميشواد و
هنوز بهطور اثربخش در كالن درن و در فرايند تدري و يادگیر از آن استفاده اميكنناد Nami
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 .)et al., 2014اتاي پژوهشها در زمینه آثار فناور ها اطالعات و ارتباطاات اشاان مايدهاد كاه
بهكارگیر اين فناور ها برا تمرين و تثبیت آموختهها كامالً مثبت و موثر است .مهاد و مهاد
 )Mahdiand Mahdi, 2009در پژوهش خود در زمینه آموزش مهندساي ،توجاه باه فنااور هاا
آموزشي مبتني بر فناور ها اطالعات و ارتباطات اظام ياددهي -يادگیر را برا ارتقاا كیفیات
ارائه درون مهندسي بهعنوان يك راهکار بهبود و اصالح مورد توجه قرار دادهااد .آاها بیان مايكنناد
كه با توجه به اهمیت آموزشها مهندسي در تولید و اشر دااش ،چگاواگي و تفااوتهاا اساساي
سبكها آموزش مهندسي با ساير رشتهها و گروهها آموزشي از يكسو و گساترش فنااور هاا
آموزشي و اطالعات و ارتباطات از سو ديگر ،در راستا توساعه اظاام يااددهي ا ياادگیر درون
مهندسي الزم است عالوهبر اركان سنتي اظام آموزش كالنمحور شامل مدرن ،دااشاجو و محتاوا،
فناور ها آموزشي و روشها ارائه درون مهندسي ایز به عناوان ياك ركان اساساي يااددهي ا
يادگیر مورد توجه قرار گیرد .همچناین يکاي از موضاوعات ماورد ارزياابي و بررساي در پاژوهش
دوستي و همکاران  )Doosti et al., 2013استفاده از وسايل كماك آموزشاي مناساج و من باق باا
ایازها آموزشي دوره ماي باشاد .اتااي ايان پژوهشاگران اشاان مايدهناد كاه اكثريات اعياا
هیأتعلمي در خصو استفاده از اين وسايل ابراز اارضايتي كردهااد.
با توجه به جايگاه و اقش علوم مهندسي در حركت بهسو جامعه صانعتي و توساعه اقتصااد و
ايجاد فرصتها شيلي ،رهبر و مديريت اثربخش اظاام كیفیات و اساتقرار ياك اظاام ارزياابي و
تيمین كیفیت مهندسي از جايگااه واال و ارزاادها برخاوردار اسات .)Mahammadi et al., 2007
متاسفااه در كشور ما اعتبارسنجي براامهها آموزش مهندسي ،بهصاورتيكاه در دایاا برقارار اسات،
تاكنون راي ابوده ولي بهدابال تأسی ااجمن آموزش مهندسي در سال  ،1388اين مسأله باه طاور
جد مورد توجه قرار گرفته است  .)Memarian, 2010در سالهاا اخیار اقادامات چناد بارا
شناساادن اهمیت پژوهش در زمینه آموزش مهندسي ،از جمله ااتشاار فصالنامه آماوزش مهندساي
ايران ،تأسی ااجمن آموزش مهندسي ايران ،برگزار كنفراا هاا آماوزش مهندساي و تأسای
سازمان ارزشیابي آموزش مهندسي ايران صورت گرفته كه همه اين موارد جهات كماك باه اعاتال
آموزش مهندسي بوده است .)Memarian, 2011b
امروزه ،پژوهش و جستجو برا يافتن روشهاا تادري و يااددهي-ياادگیر مفیاد و ماؤثر و
استفاده از راهکارها خالق و ابتکاار يکاي از الزاماات اظاامهاا آموزشاي اسات Khodaparast
 .)Haghi, 2005توجه و تمركز به اظام آموزشي به طور عام و اظام آموزش مهندسي به طاور خاا
در راستا افزايش بهرهور  ،مورد تاكید پژوهشگران و علما آموزشي است Hejaziand Ghaffari,
 .)2006با توجه به تيییرات و تحوالت گسترده در زمینه آموزش و ياددهي و يادگیر  ،ضرورت بهره
مند از رويکردها و فناور هاا ااوين آموزشاي باه منظاور ارتقاا كیفیات ،كاارايي و اثربخشاي
آموزش هاا دااشاگاهي ميااعف شاده اسات .ايان در حاالي اسات كاه اظاام يااددهي -ياادگیر
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آموزشها مهندسي در كشور ايران ،اسبت به سااير فعالیاتهاا آموزشاي و پژوهشاي ،كمتارين
تأثیرپذير از اين فناور ها را برا ارتقا كیفیت آموزش و توسعه اظام ياددهي -ياادگیر داشاته
است .)Mahdiand Mahdi, 2009
فناور اطالعات و ارتباطات بهعنوان مکمل سازوكارها ااتقال سنتي مواد آموزشي ،كارايي ارائاة
خدمات آموزشي را در آموزش مهندسي ارتقا ميدهد .از دهه  90میالد  ،توسعه فناور اطالعات و
ارتباطات باعث ظهور الگوها جديد دسترسي به آموزش و ايجااد اظاامهاا جدياد ارائاه خادمات
آموزشي برا پاسخگويي به ااواع تقاضاها آموزشي رو به رشد شده است .فناور آموزشاي امکاان
ارتباط بیشتر میان مدرن -دااشجو را به وجود ميآورد و تعامل میان آاها را آسان و پايدار ميساازد.
امروزه فناور ها اطالعات و ارتباطات و توسعه سرين آن ،موجج ايجاد تيییراتي اساسي در فرايناد
يادگیر و همچنین شیوه تولید ،اگهدار  ،به كارگیر و اشر اطالعات شده است Ebrahimzadeh,
 .)2007فناور آموزشي با توجه به توسعه وگستردگي روز افزون اقش قابل توجهي در ارائه روشها و
راهبردها اوين در آموزش مهندسي دارد .تصور عامه اسبت به اين رشته به همان تجهیزات آموزشي
محدود ميشود ،اما فناور آموزشي معنايي فراتر از وسايل آموزشي و ابازار سامعي و بصار را دارد.
استفاده از الگوها متنوع ياددهي-يادگیر در امر آموزش مهندسي ،توجه وياژه باه مقولاه طراحاي
آموزشي و استفاده از طرح درنها مدرن با ااواع روشها موجود و براسان الگوها جديد ازجمله
ساختار گرايي و فراشناخت ،استفاده از فنون متنوع ارزشایابي ،برگازار دورههاايي جهات آماوزش
مدرسان ،بازديد از مراكز علمي ،برگزار دورهها مجاز و ...از دستاوردهاا ااوين ايان رشاته در
آموزش مهندسي است  .)Aghakasiriand Zamani, 2009فناور ها ارتباطات ميتواااد ،گساترة
وسیعي از فعالیتها ياددهي از تولید و توزين م الج تا شیوة تعامل فراگیاران واساتادان را افازايش
دهند .اين عوامل تيییر با هم تركیج شده تا دااشجويان رشتهها مهندسي را باه سامت روشهاا
متفاوتي از يادگیر و ياددهي سوق دهند كه در حال حاضر بیشتر پیشرفتهايي از ايان قبیال را در
اين آموزشها مالحظه ميكنیم :دااشجويان در يادگیر خود فعالتر و مستقلتر ميشود و بهصورت
مشاركتي -و اه بهصورت رقابتي -با يکديگر كار ميكنند ،استادان ،بیشتر طراح و مدير منابن يادگیر
ميشواد و بهجا ااتقال اطالعات ،راهنما دااشجويان هستند ،تيییر سرين محتوا برااماة درساي،
منعک كنندة آزاد برا دستیابي به دامنة وسیعي از منابن همیشه در حال گسترش برا يادگیر
است و ارزيابي مؤثرتر همراه با تأكید فزاينده بر ارزيابي برا يادگیر ااجام ميشاود Cannonand
.)Newble, 2000;translated by Nasrand Pakseresht, 2006
براامهها ديدار  -شنیدار در كنار تدري مواد چاپي كه هدفش كامل اماودن ماواد آموزشاي
اوشتار و كمك به درك و فهم محتوا است ،بهكار ميرود  .)Badri and Kanwar, 2006همچناین
فناور اطالعاتي و ارتباطي مي توااد بهطور قابلمالحظها در پرورش حرفها اساتید در رشتههاا
مهندسي مفید باشند .از جمله اينکه فناور اطالعاتي و ارتباطي و مواد آموزشي چناد رساااه ا باا
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فراهم امودن م الج آموزشي مناسج ،تسهیل شبیهساز  ،ثبت كردن و تحلیال تادري آزمايشاي،
وارد كردن تجارب واقعي به مؤسسة آموزشي ،آشنا كردن كاارآموزان باا مناابن آموزشاي و حماايتي و
آموزش اساتید تواامند آموزش مهندسي برا كاربرد فناور هاا در آماوزش و ياادگیر  ،مايتوااناد
فرايند يادگیر را به اشکال مختلف بهبود ميبخشند  .)Sheppard, 2003فناور در اظام ياددهي-
يادگیر ابزار ارائه درن و وسیله ااتقال بهینه محتوا و تعامال مفیاد ،آساان و پايادار باین اساتاد و
دااشجو است و يکي از مهمترين وجوه تفاوت اظامها آموزش سنتي و مدرن ،فناور ها آموزشاي
ميباشد .)Mahdiand Mahdi, 2009
همزمان با پیشرفت علم تکنولوه آموزشي و گساترش راهبردهاا يااددهي-ياادگیر  ،اهاديناه
كردن شیوهها مختلف تدري از اهمیت ويژها برخوردار شده است .اكثر دستااادركاران آماوزش
مهندسي براين عقیدهااد كه بدون همکار ها باینالمللاي دساتیابي و مشااركت جمعاي و تاالش
دااشجويان ،اعيا هیأتعلمي و مديران صناين توساعه آماوزش مهندساي بارا ارضاا ایازهاا
صنعت امکان پذير اخواهد بود  .)Altankirch et al., 2003با ظهور و توسعة پديدة فناور اطالعات،
رواد تحوالت جهااي ،با شتابي بیشتر با محوريت عنصر اطالعات و دااايي حوزههاا علاوم مهندساي
درحال گسترش است .اين پديده هر چند از محیطها اظامي آغاز و به مراكز دااشگاهي منتقل شد،
بیش از يك دهه است كه در آموزش مهندسي پا اهاده و اظامها آموزشي و محیطها صنعتي علوم
مهندسي را ایز به چالش فراخوااده است .با توجه به سارعت ،گساتردگي و عماق تحاوالت ااشاي از
فناور اطالعات به شناخت مختصات اين پديده و مديريت آگاهااه و هوشمندااه آن ميتوااد يکاي از
مهمترين راهبردها دستاادركاران آموزش در كشور و فرصتي برا بازساز اظام آموزش مهندسي
باشد .فناور آموزشي با اشاعة اوآور ها اوين آموزشي گامي مؤثر در جهت خالقیت و ااوآور در
آموزش مهندسي برداشته است .)Ebadi, 2005
در پژوهش حاضر جهت بررسي وضعیت استفاده از فناور ها ارتباطي و اطالعاتي در گاروههاا
آموزشي مهندسي براسان اتاي حاصل از گزارشها ارزيابي درواي سؤاالت پژوهشاي زيار م ارح
شده است:
 -1چه اشااگرهايي در ارزيابي درواي گروه ها آموزشي مهندسي برا بررسي كیفیت فناور هاا
اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري مورد استفاده قرار گرفته است؟
 -2وضعیت موجود فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گروهها آموزشي مهندسي براسان اتااي
ارزيابي درواي چیست؟
 -3چه پیشنهادهايي را ميتوان جهت بهبود كیفیت فناور ها اطالعااتي و ارتباطااتي در تادري
ارائه كرد؟
روششناسي پژوهش
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با توجه به اينكه پژوهش حاضر براسان اتاي مستخرج از گزارشهاا ارزياابي دروااي گاروههاا
آموزش مهندسي ميپردازد ،از روش فرا-تحلیل استفاده شده است .بارا ااجاام ايان تحقیاق كلیاه
گزارشها ارزيابي درواي گروهها آموزش مهندسي كه تا زمان ااجام پژوهش تدوين شده و ماورد
تأيید بخش ارزشیابي ،اعتبارسنجي و تيمین كیفیت آموزش عالي سازمان سانجش آماوزش كشاور
بودهااد ،مورد بررسي قرار گرفته است .بناابراين در فارا-تحلیال ااجاام گرفتاه باه تحلیال محتاوا
گزارشها ارزيابي درواي  80گروه آموزش مهندسي از دااشگاه ها تابعه وزارت علوم ،تحقیقاات و
فناور فهرست آنها در بخش منابن گزارش ذكر شده است) پرداخته شاده و داده هاا و اطالعاات
الزم استخراج گرديده است .برا گردآور دادهها فرا-تحلیل بر رو گزارشها تنظیم شده توسط
گروهها آموزشي مجر ارزيابي درواي صاورت گرفات .جهات بررساي وضاعیت موجاود كیفیات
فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گاروههاا مهندساي  ،اشاااگرهايي كاه در ارزياابي كااربرد
فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در عامل فرايند تدري و يادگیر مورد استفاده قرار گرفتاهاااد،
از گزارش ها استخراج و مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از مقیان اادازه گیر لیکرت گزينهها
كیفاي ،وزندهااي شاده و از طريااق میاااگین امتیاااز پاساه هااا داده شاده ،امتیاااز هار اشااااگر تعیاین
گرديد بدين طريق كه به هر يك از گزينهها ارزش عدد اسبت داده مايشاود و میاااگین ارزش عادد
پاسهها گردآور شده از جامعه ياا اموااههاا آماار محاسابه مايشاود) ،كاه ايان امتیازهاا ایاز از
گزارشها ارزيابي درواي استخراج شده و میااگین آاها به عناوان امتیااز كلاي آن اشاااگر در گاروههاا
آموزشي مهندسي دااشگاهها محاسبه و براسان مقیان اادازه گیر لیکرت كاه باا توجاه باه حاداقل و
حداكثر ارزش عدد تعیین شده ) يعني:
اام لوب= امتیاز 1-1/66
اسبتاً م لوب= امتیاز 1/67-2/33
م لوب = امتیاز 2/34-3
م ابقت داده شده و س م لوبیت اشااگرها تعیین شده است.
يافتههای پژوهش
همانطور كه بیان شد ،هدف اصلي اين پژوهش بررسي كیفیت فناور هاا اطالعااتي و ارتباطااتي
براسان اتاي ارزيابي درواي در گروهها آموزشي مهندسي دااشگاهها تابعه وزارت علوم ميباشاد.
لذا در اين بخش با توجه به سواالت پژوهش ،يافتهها حاصل بر حسج مورد ارائه ميشود:
الف) چه اشااگرهايي در ارزيابي درواي گروهها آموزشي مهندسي برا بررسي كیفیت فناور هاا
اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري مورد استفاده قرار گرفتهاست؟
در ارزيابي كیفیت فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گروهها آموزشي مذكور  9اشااگر در ساه
حوزه :الف) دااش و آگاهي ،ب) مهارت و بکارگیر و ج) زيرساختها و امکاااات باه شارح زيار ماورد
بررسي قرار گرفتهااد:
الف) فناوری اطالعات و ارتباطات :دانش و آگاهي
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 -1میزان آشنايي اعيا هیأتعلمي با كاربرد فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري
 -2میزان آگاهي دااشجويان در خصو تأثیر وسايل كمك آموزشي در باال بردن كیفیت تدري
ب) فناوری اطالعات و ارتباطات :مهارت و بهكارگيری

 -1میزان استفاده اعيا هیأتعلمي از فناور اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري از اظر فراگیران
 -2میزان استفاده موثر اعيا هیأتعلمي از فناور اطالعاتي و ارتباطي متناسج با محتوا درون
ج) فناوری اطالعات و ارتباطات :زيرساختها و امکانات

 -1وجود سازوكار مدون و مستند جهت استفاده از خدمات فناور اطالعاتي و ارتباطاتي در گروه
 -2میزان در دسترن بودن فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي برا تدري
 -3میزان به روزبودن وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه
 -4میزان متناسج بودن وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه باتوجه به اسبتها تعريف شده
 -5میزان رضايت اعيا گروه از وسايل آموزشي و كمك آموزشي و كاركنان مربوطه آن
ب) وضعیت موجود فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گروهها آموزشي مهندسي براسان اتاي
ارزيابي درواي چگواه است؟
در تعیین وضعیت موجود فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گروههاا ماذكور ،باا اساتفاده از
روش آمار توضی داده شده در قسمت قبل ،میااگین امتیازها هر اشاااگر محاسابه و ساپ باا
توجه به معیار قياوت ،س م لوبیت هر يك از آنهاا مشاخص شاده اسات .باراين اساان اتااي
مربوطه در جداول زير ارائه شده است:
جدول ( :)1نشانگرهای مورد بررسي در حوزه فناوریهای اطالعات و ارتباطات :دانش و آگاهي
اشااگرها
 -1میزان آشنايي اعيا هیأتعلمي با كاربرد فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري
 -2میزان آگاهي دااشجويان در خصو تاثیر فناور ها اطالعات در باال بردن كیفیت تدري

امتیاز

اتیجه ارزيابي

2/54
2/33

م لوب
اسبتاً م لوب

براسان اتاي جدول  )1میازان آشانايي اعياا هیاأتعلماي گاروههاا آموزشاي مهندساي
شركتكننده در طرح ارزيابي درواي با كاربرد فناور ها اطالعااتي و ارتباطااتي در سا م لاوب
قرار داشته و آگاهي دااشجويان از تاثیر فناور ها اطالعاات در بااال باردن كیفیات تادري دارا
م لوبیت اسبي ميباشد ،بنابراين حوزه فناور اطالعاات و ارتباطاات و آگااهي باا امتیااز  )2/5در
س م لوب ارزيابي ميشود.
جدول ( :)2نشانگرهای مورد بررسي در حوزه فناوریهای اطالعات و ارتباطات  :مهارت و بکارگيری
اشااگرها

امتیاز

اتیجه ارزيابي

 -1میزان استفاده اعيا هیأتعلمي از فناور اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري از اظر فراگیران
 -2میزان استفاده موثر اعيا هیأتعلمي از فناور اطالعاتي و ارتباطي متناسج با محتوا درون

1/9
2/23

اسبتاً م لوب
اسبت ًا م لوب
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م ابق با اتاي جدول  )2هر دو اشااگر مورد بررسي در حوزه فناور ها اطالعاات و ارتباطاات:
مهارت و بهكارگیر يعني میزان استفاده اعيا هیاأتعلماي از فنااور اطالعااتي و ارتباطااتي در
تدري از اظر فراگیران و میزان استفاده ماوثر اعياا هیاأتعلماي از فنااور اطالعااتي و ارتبااطي
متناسج با محتوا درون تا س م لوب فاصله داراد .با توجه به امتیاازات باهدسات آماده بارا
اشااگرها اين حوزه بهطوركلي حوزه مذكور يا امتیاز  )2از م لوبیت اسبي برخوردار ميباشد.
جدول ( :)3نشانگرهای مورد استفاده در حوزه فناوریهای اطالعات و ارتباطات :زيرساختها و امکانات
اشااگرها
مدون و مستند جهت استفاده ازخدمات فناور

امتیاز

اتیجه ارزيابي

اطالعاتي وارتباطاتي در

 -1وجود سازوكار
گروه

1/66

اام لوب

 -2میزان به روزبودن فناور اطالعات و ارتباطات و وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه
 -3میزان متناسج بودن فناور اطالعات و ارتباطات گروه باتوجه به اسبتها تعريف شده
 -4میزان در دسترن بودن فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي برا تدري
 -5میزان رضايت اعيا گروه از فناور اطالعات و ارتباطات و كاركنان مربوطه آن

1/83
1/33
2/3
1/83

اسبتاً م لوب
اام لوب
اسبتاً م لوب
اسبتاً م لوب

براسان يافتهها جدول  )3اشااگرها میزان به روزبودن فناور اطالعات و ارتباطات و وسايل
آموزشي و كمك آموزشي گروه ،میزان در دسترن بودن فنااور هاا اطالعااتي و ارتباطااتي بارا
تدري و میزان رضايت اعيا گروه از فناور اطالعات و ارتباطات و كاركنان مربوطه آن در سا
م لوب قرار داشته و دو اشااگر وجود سازوكار مدون و مستند جهت اساتفاده از خادمات فنااور
اطالعاتي و ارتباطاتي در گروه و میزان متناسج بودن فناور اطالعات و ارتباطات گروه با توجاه باه
اسبتها تعريف شده اام لوب ارزيابي شدهااد .براين اسان با توجه به امتیازات اشااگرها جادول
فوق ،امتیاز محاسبه شده برا حوزه فناور ها اطالعات و ارتباطات و زيرساختها و امکااات )1/6
مي باشد كه اشاان مايدهاد ايان حاوزه در سا ااام لوب قارار دارد .بررساي وضاعیت موجاود
فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گروهها آموزشي مهندسي دااشگاهها كشور براساان اتااي
ارزيابي درواي گروهها مذكور حاكي از آن است كاه ب اور كلاي كیفیات وضاعیت موجاود كااربرد
فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در فرايند تدري در اظام آموزشي مهندسي با امتیاز  )2تا سا
م لوب فاصله داشته و ایازمند براامه ريز برا بهبود مي باشد.
ج) چه پیشنهادهايي را ميتوان جهت بهبود كیفیت فناور ها اطالعااتي و ارتباطااتي در تادري
ارائه كرد؟
همانگواه كه بیان شد فرايند ياددهي-يادگیر يکي از عوامل اصلي ارزيابي دروااي اسات كاه در
ارزيابي كیفیت گروهها آموزشي اظام دااشگاهي مورد استفاده قرار مايگیارد و اتااي آن در قالاج
گزارشها ارزيابي درواي ارائه ميشود .تحلیل گازارشهاا ماذكور در گاروههاا آموزشاي علاوم
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مهندسي اشان داد كه بهطوركلي كیفیت كااربرد فنااور هاا اطالعااتي و ارتباطااتي كاه يکاي از
مالكها اصلي فرايند ياددهي -يادگیر ميباشاد ،از م لوبیات اسابي برخاوردار باوده و ایازمناد
بازاگر و اقدام در جهت بهبود و رسیدن به وضعیت م لوب ميباشد .در اين راستا پیشنهادها زيار
را مي توان برا بهبود كیفیت فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي در گروهها آموزشي علوم مهندسي
بهكار بست:
 فراهم امودن وسايل كمك آموزشي ،فناور اطالعاتي و ارتباطااتي باهمنظاور بااال باردن كیفیاتتدري اساتید و يادگیر دااشجويان.
 تشويق و ترغیج اعيا هیات علمي به استفاده از فناور اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري خود. برگزار كارگاهها و دورهها آموزشي در جهت ارتقا علمي و عملي اعياا هیاأتعلماي بارااستفاده از فناور اطالعات و ارتباطات در تدري .
 تخصیص اعتبار برا تهیه فناور اطالعااتي و ارتباطااتي و تجهیاز كاالنهاا باه وساايل كماكآموزشي.
 رشد آگاهي اعيا هیأتعلمي از روشها اوين ياددهي در آموزش از طريق برگزار كارگاههاآموزشي و...
 ايجاد الزامات و ااگیزههايي بهمنظور استفاده اعيا هیأتعلمي از فنااور اطالعااتي و ارتباطااتيدر تدري خود.
 براامهريز برا بهبود كیفیت استفاده از فناور ها اطالعاتي و ارتباطي با كیفیت بهتر بهصورتآاالين.
 براامهريز جهت استفاده از فناور ها اطالعاتي و ارتباطي در فرايند ياددهي -يادگیر . براامهريز الزم جهت ارتقاء كیفیت فناور ها اطالعاتي و ارتباطي در فرايند تدري . بهروز كردن دااش ،تواامند ها و مهارتها اعيا هیأتعلماي جهات اساتفاده از فنااور هاااطالعات و شیوهها مناسج در آموزش.
 بهرهگیر از تجارب ارزاده و براامهها موفق كشورها مختلف در بهكارگیر فناور اطالعات وارتباطات در فرايند ياددهي -يادگیر .
بحث و نتيجهگيری
افوذ فناور ها جديد اطالعاتي به مراكز آموزشي از مدارن تا دااشگاهها روابط استاد و شاگرد را
دستخوش دگرگواي كرده است .بهگواها كه ديگر روشهاا قاديمي و سانتي تادري پاساخگو
ایازها رو به افزايش اسل جديد كه از كودكي در معرض بمبااران اطالعااتي رساااههاا صاوتي و
تصوير قرار داراد ،ایسات  .)Pass, 2008كااربرد فنااور اطالعاات و ارتباطاات در امار آماوزش
چالشها جديد و جديدتر را در برابر استادان قرار ميدهد ،آنها اه تنها بايد مهارتها اساتفاده
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از اين فناور ها را بیاموزاد بلکه بايد چگاواگي طراحاي الگوهاا ااوين تادري را از طرياق ادغاام
فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي با براامه آموزش را فراگیراد .بنابراين بازاگر در شیوهها سانتي
تدري و جايگزيني آن با شیوهها او برا تجهیز يادگیراده به مهارتها شناختي ضارورت دارد.
لذا استفاده از اين فناور ها جهت يادگیر با كیفیت بیشتر در سالها اخیر امر اجتناابااپاذير
است  .)Abous Shadi, 2006ابزارها معماول و تخصصاي كماك آموزشاي و فنااور اطالعاات و
ارتباطات مناسج و مکمل از مهمترين فناور هايي هستند كاه بايساتي در ارائاه درون و محتاوا
آموزش مهندسي بهطور كامل مورد استفاده قرار گیراد .استفاده از اين فناور ها بايد توسط مديريت
اظام آموزشي بهعنوان يکي از الزامات و عناصر اصلي آموزش پیگیر و مديريت شود.
در اين راستا توسعه فناور ارتباطات و اطالعات در براامهها آموزش مهندسي از گامها مؤثر و
ماادگار است كه تحول كیفي را در اهداف ،براامهها ،رويهها و در اتیجه اثربخشي آموزش مهندساي
را محقق ميسازد .فناور اطالعات و ارتباطات ،امکااات اويني را در اختیار دااشگاهها قارار داده و باا
بهرهگیر از دستاوردها طراحي آموزشي ،يادگیر مبتني بر فناور اطالعات و ارتباطات و آموزش
الکتروایکي ،سبج افزايش اوآور در آموزش مهندسي شده است .بهكاارگیر راهبردهاا فنااور
آموزشي در آموزش مهندسي ما را در رسیدن به اهداف اظام آموزشي عالي كه تربیت دااشآموختگااي
مبتکر ،خالق و اوآور در عرصهها علمي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...ميباشد ،يار ميرساااد .بناابراين
وظیفة دااشگاهها فراهم امودن زمینهها رشد و ارتقاء هر چاه بیشاتر آااان باه وسایلة راهبردهاا
صحی و براامهريز دقیق مي باشد .بدين منظور بازاگر در كیفیت كاربرد فناور هاا ارتبااطي و
اطالعاتي امر ضرور است .لذا استفاده از ارزيابي درواي گامي مؤثر جهت شناساايي كاساتيهاا
موجود در كاربرد فناور ها در آماوزش مهندساي و مرتفان كاردن آنهاا و ارتقاا كیفیات كااربرد
فناور ها مذكور و در اهايت باال رفتن س ياددهي -ياادگیر در باین دااشاجويان رشاتههاا
آموزشي مهندسي ميباشد .بهمنظور بررسي و ارزيابي كیفیت فناور ها اطالعااتي و ارتباطااتي در
گروهها آموزشي و مهندسي و اقش آن در فرايند يااددهي و ياادگیر ايان گاروههاا از  9اشاااگر
مرتبط با فناور ها مذكور در سه حوزه :فناور اطالعات و ارتباطاات :داااش و آگااهي ،مهاارت و
بکارگیر و زيرساختها و امکااات استفاده شده است .اتاي بدسات آماده از ايان ارزياابي براساان
مقیان لیکرت بیااگر م لوبیت حوزه دااش و آگااهي مايباشاد .در حاوزه فنااور هاا اطالعاات و
ارتباطات :مهارت و بکارگیر امتیازات اشااگرها اشان ميدهد كه اين حوزه در سا اسابتام لوب
قرار دارد .همچنین امتیاز محاسبه شده برا حوزه فناور ها اطالعات و ارتباطات :زيرسااختهاا و
امکااات اشاندهنده اام لوب بودن اين حوزه مايباشاد .باهطاوركلي كیفیات كااربرد فنااور هاا
اطالعاتي و ارتباطاتي در فرايند تدري و يادگیر در اظام آموزشي مهندسي از م لوبیت اسبي )2
برخوردار ميباشد .بر اين اسان توصیه ميشود دااشجويان ،اساتید و مديران و مسؤوالن ذ ربط به
منظور بهرهگیر بهتر از فناور ها مذكور برا ياددهي-يادگیر اثربخش توصیهها زير را ماورد

فصلنامه تدریس پژوهی

سال پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 179 1396

توجه قرار دهند:
كسج دااش و مهارت استفاده و بکارگیر فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي استفاده مؤثر از فناور اطالعاتي و ارتباطاتي متناسج با محتوا درونفراهم امودن فناور ها اطالعاتي و ارتباطاتي مناسج و به روز اماودن آنهاا باهمنظاور آماوزشاثربخش.
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پیوست :گزارشها ارزيابي درواي گروهها آموزش مهندسي دااشگاهها تابعه وزارت علوم،
تحقیقات و فناور  ،موجود در دبیرخااه مركز تحقیقات ،ارزشیابي ،اعتبارسنجي و تيمین كیفیت
آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور
اام دااشگاه

بیرجند
اصفهان
شهید عباسپور
تربیت مدرن
گیالن
گلستان
شاهد

خواجه اصیرالدين
طوسي

گروهها آموزشي مجر ارزيابي
درواي
 -1الکتروایك و مخابرات
-2مکاایك
 -3مهندسي آب
 -4زراعت و اصالح اباتات
-5محیط زيست
كامپیوتر
برق
محیط زيست
 -1برق
 -2مکاایك
-3جنگلدار
 -1برق
 -2معمار
 -1كامپیوتر
 -2مهندسي برق-قدرت
 -3مهندسي برق-كنترل

 -1ساخت و تولید
 -2سیستم ااره
 -3فتوگرامتر
-4سیستمها اطالعات مکااي
 -5حرارت و سیاالت
 -6مکاتروایك
 -7مهندسي مواد
 -8مهندسي محیط زيست
 -9مهندسي شیمي
 -10كنترل
 -11مهندسي طراحي جامدات
 -12فیزيك

اام دااشگاه

گروهها آموزشي مجر ارزيابي
درواي

بوعلي سینا همدان

 -1مهندسي صناين
 -2مکاایك
 -3مهندسي باغبااي
 -4تروي و آموزش كشاورز

اراك
ولي عصر رفسنجان
شهید چمران اهواز

مهندسي كامپیوتر
عمران
برق
 -1سخت افزار
 -2خط و سازهها ريلي
-3برق
 -1كامپیوتر
 -2عمران
 -1عمران
 -2مکاایك
 -3برق
 -1كشتي ساز و صناين دريايي
 -2صناين غذايي و بیوتکنولوه
 -3مهندسي افت
 -4حرارت و سیاالت
 -5پتروشیمي
 -6هئوتکنیك و راه و ترابر
 -7اكتشاف معدن
 -8استخراج معدن
 -9بیومتريال
 -10مجاز مهندسي پزشکي
 -11مهندسي كشتي
 -12بیومکاایك
 -13مهندسي متالوه
 -14ساخت و تولید
 -15فیزيك
 -16مهندسي برق و الکتروایك
 -17مهندسي برق و مخابرات
 -18مهندسي و مديريت ساخت
 -19مهندسي برق و قدرت
 -20مهندسي برق و كنترل
 -21شیمي اساجي و علوم الیاف
 -22علوم كامپیوتر

علم و صنعت
ايالم
سیستان و بلوچستان

امیر كبیر
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اام دااشگاه

گروهها آموزشي مجر ارزيابي
درواي

اام دااشگاه

گروهها آموزشي مجر ارزيابي
درواي

شیراز

 -1راه و ساختمان
 -2محیط زيست
 -3مکاایك

سهند تبريز

زاجان
تربیت دبیر شهید رجايي

مهندسي برق
مهندسي ساخت و تولید

 -22طراحي جامدات
 -23مهندسي پلیمر ماهشهر)
-24مهندسي شیمي ماهشهر)
 -1مهندسي معدن
 -2مهندسي برق
 -3مهندسي عمران
 -1مهندسي گیاهپزشکي
 -2مهندسي مواد و متالوه
مهندسي برق

كرمان
فردوسي مشهد

