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 چکيده
هاا   فنااور  هدف از اين پژوهش بررسي وضعیت استفاده از  هدف:

ها  آموزشي مهندساي براساان اتااي     در گروهارتباطي و اطالعاتي 

 باشد. ها  ارزيابي درواي ميحاصل از گزارش

تحلیل استفاده شده -منظور ااجام پژوهش حاضر از روش فرا به روش:

  اهايي ارزياابي دروااي   هاها از طريق تحلیل گزارش و گردآور  داده

در تدوين اين پاژوهش از اتااي    ها  مذكور صورت گرفته است. گروه

گروه آموزشي مهندسي دااشگاه هاا    80ها  ارزيابي درواي گزارش

وزارت علوم، تحقیقات و فناور  كه مجر  طرح ارزياابي   هدولتي تابع

بخاش  درواي بوده و در زمان تدوين پژوهش، گزارش آاها مورد تأيید 

، اساتفاده  ارزشیابي آموزشي ساازمان سانجش آماوزش كشاور باوده     

اشاااگرهايي كاه در ارزياابي كااربرد     گرديده است. بر اين اساان  

ها  ارتباطي و اطالعاتي در عامل فرايند تادري  و ياادگیر    فناور 

هاا  اطالعاات و   مورد استفاده قرار گرفته بوداد در سه حوزه فناور 

 -3كااارگیر  و  مهااارت و بااه  -2 آگاااهي،دااااش و -1ارتباطااات: 

  ها و امکااات بررسي شداد.زيرساخت

میازان آشانايي اعياا     ها بیااگر اين است كاه  تحلیل داده ها: يافته

هاا  اطالعااتي و ارتبااطي در سا       علمي باا كااربرد فنااور     هیأت

ها  اطالعاات  فناور م لوب قرار داشته و آگاهي دااشجويان از تاثیر 

باشد، بناابراين  دارا  م لوبیت اسبي مي  يتدر تیفیبردن ك در باال

( در 5/2دااش و آگاهي حوزه فناور  اطالعات و ارتباطات با امتیااز   

هاا  ارتبااطي و   مهاارت و بکاارگیر  فنااور    س   م لوب باوده و  

( از م لوبیت اسبي برخوردار ماي باشاد. امتیااز    2با امتیاز  اطالعاتي 

( اشاان  6/1  هاا فنااور   هاا و امکاااات   ساختمحاسبه شده برا  زير

در اهايات بارا  بهباود و     باشاد.  دهنده س   اام لوب اين حوزه مي

ها پیشنهادهايي ارتقا  كیفیت آموزشي و استفاده مؤثر از اين فناور 

 ارائه شده است.

 

يادگیر ، فناور  اطالعاات و   -ياددهي فرايندكیفیت، ها:  كليد واژه

 ها  آموزش مهندسي. گروهدرواي،  ارتباطات، ارزيابي

Abstract  
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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 لهو بيان مسأ مقدمه

و  مین و تربیات ایار  ها  آموزش عالي باه تاأ  عنوان يکي از زير اظام مهندسي بهاظام آموزش عالي 

عه صنعتي و توساعه  ثر در جهت حركت به سو  جامپردازد و عامل مؤااسااي كارآزموده و كارآمد مي

باشد. تربیت ایرو  ااسااي متخصص مورد ایاز كشور در بخش مهندساي باا كیفیات    پايدار كشور مي

تاوان باین كیفیات ایارو  ااساااي تربیات شاده و        كند و ميزش عالي ارتباط تنگاتنگي پیدا ميآمو

ي هاييکي از حوزهمستقیمي برقرار امود.  ةكیفیت فرايند تدري  و يادگیر  در اظام دااشگاهي راب 

ي ارزيااب باشاد.  ماي ده، حاوزه آماوزش مهندساي    كه با ورود فناور  اطالعات دچار تحول اساسي شا 

رياز  مناساج جهات     ها  اطالعاتي و ارتباطي در فرايند تدري  و يادگیر  و براامهكیفیت فناور 

تا ا  برخوردار است، در ايان راسا  اظام آموزش مهندسي از اهمیت ويژهبهبود و ارتقاء كیفیت آن در 

باشد و تعهد جمعي آااان بهباود   ميعلمي  هیأتشاركت مستقیم اعيا  ارزيابي درواي كه متکي بر م

دسترسي  ها  ارزيابي و تيمین كیفیت آموزش عالي است.را تيمین مي كند، زيربنا  اظام كیفیت

در . تها  اصلي فناور  اطالعاات و ارتباطاات اسا   پذير به اطالعات مناسج از ويژگي آسان و ااع اف

توان گفت آموزش دارا  ااع اف است كه يادگیراده بتوااد از میان تجربیات متناوعي كاه   صورتي مي

شاود دسترساي   پاذير سابج ماي   بزااد. دسترساي ااع ااف   در اختیار او قرار دارد، دست به ااتخااب  

 ,Organisition for Educational Research and Planning  يادگیرااده باه محتاوا تساهیل شاود     

بااه   ياابي  و ابازار  اسات كاه بارا  دسات هاها، روشو ارتباطات تکنیك اطالعات ور افن (.2015

مبتناي   هاا ور ااين تعريف بر فان. گیردو برقرار  ارتباط با ديگران مورد استفاده قرار مي اطالعات

پیادا اماود و    دسترساي  توان باه اطالعاات  مي ور افن وسیله اين  به .بر رايااه و الکتروایك اشاره دارد

 and Angello, 2010: 1  قاارار داد  اساتفاده  ماورد  طرياق راياااه   از صاورت الکتروایکاي   به راا ه آن

Wema.) 

گواه فرايند و روش و ابزار  است كه به تولید، ااتشار و ااتقال بهتر جا هر منظور از فناور  در اين    

ها  جديد اطالعااتي و تيییارات سارين آن، موجاج     كاربرد فناور . تر اطالعات مدد رسااد و م لوب

ها  ارتباطي و اطالعااتي   ها  يادگیر  و آموزش شده است. شبکه بروز تحوالت بسیار در كلیه جنبه

وح آن از پایش  بويژه اينترات چهره آموزش سنتي و تعامال میاان معلام و شااگرد را در تماام سا       

ياادگیر  را   سارعت  كارده،  سااده  و را متنوع  موزشفناور  آ ااد. دگرگون كرده دبستااي تا دااشگاه

 Karami  كناد ماي  ها ترغیج گیر  از آنا به تمان با منابن موجود و بهرهر فراگیرانو  دادهافزايش 

Pour, 2001  .)ها امکااات مناسبي برا  تسهیل امر آماوزش و ياادگیر  ايجااد    فناور اين  بنابراين

كنناد  ماي حمايات   هايي كاه از تادري   فناور  دگیر  داراد.كرده و اقش بسیار مهمي در چرخه يا

  هاا  سانتي و معلام   روششواد، همچناین باعاث تيییار    دار و هدفمند مياباعث ايجاد يادگیر  معن

 (.Zamaniand  Afkhami Kheirabadi, 2006  گردادمي محور -محور به تدري  و يادگیر  فراگیر
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 بهبود و، در اقش مکمل اظام آموزشي ان يك رويکرد اوينعنو اطالعات بهفناور  ملکي معتقد است 

 باه  توجاه  ،كوتااه اماودن زماان آماوزش    تادري ،   هاا  شایوه  باه  بخشایدن  تنوع تدري ، كیفیت

 (.Maleki, 2009: 1   كندعمل مي فرد  استعدادها 

 تدري  یتكیف ارتقا  به تواادمي يادگیر -تدري  فرايند در اطالعات فناور  از مناسج استفاده    

 كیفیات  روسات،  روبه آن با كه آموزش عالي هاييچالش از بینجامد. يکي يادگیر  دستاوردها  ایز و

 ترين مهم كه دارد وجود ها  متفاوتيشیوه هاچالش اين بر غلبه برا  است. يادگیر  و تدري  فرايند

 ( بیانUnesco, 1998  ويواسک جهااي اجالن در آموزش عالي جهااي بیاایه در كه است ا شیوه آاها

 از كاه  باشاند  اهادهاايي  اخستین بايد آموزش عالي كه مؤسسات است آمده بیاایه اين است. در شده

 ايجااد  باه  خصاو   ايان  در و شاواد  مناد بهره ارتباطات و اطالعات فناور  بالقوه امکااات و مزيت ها

 بپردازااد  ها  مجاز اظام بیینت و اطالعات راااعص با گيااهماهن برا  ياااآموزش اوين ها محیط

 Montazer and Dayani, 2003 .) بار  مبتناي  تيییارات  ايجااد  باا  اطالعاات،  بر مبتني ها يادگیر 

 آموزش در را اساسي ها دگرگواي و كرده رفن را آموزشي ها اظام ها ااكارآمد  از بسیار  فناور ،

 اطالعات فناور  از استفاده برا  داليل ينتر مستدل از يکي .(Unesco, 2002  است آورده وجود به

 تسهیل را درسي براامه كردن اافراد  فرايند و يادگیر  كه است آن آموزشي اظام يك در ارتباطات و

 موجباات  همچناین،  و كنناد  تعیاین  را خود يادگیر  سرعت ابنديمي اجازه يادگیرادگان و كنندمي

 محققاان  كنناد. ماي  فاراهم  را مدرساان  مختلف ها هگرو و همساالن تعامل و فعال يادگیر  افزايش

 چنادين  ارتباطاات  و اطالعاات  فناور  كارگیر به طريق از يادگیر  اثربخشي و كیفیت كه معتقداد

 علمي هیات اعيا  را برا  يادگیر  م الج كردن روز به و اطالعات مبادله امکان و يافته افزايش برابر

هاا    وزش باكیفیت، ایازمناد حياور مدرساااي اسات كاه روش     آم(. Ataran, 2004  آوردمي فراهم

باياد توجاه داشات كاه      .(Sohoni and Choand French, 2013 يادگیر  را آموخته باشند-ياددهي

توجهي از درون  آموزش مهندسي ایستند. تعداد قابلها   تنها آموزشگران براامهعلمي  هیأتاعيا  

كه جهت آموزش  (Memarian et al., 2015  گاهي داردلفه فعالیت عملي يا آزمايشمؤمهندسي يك 

 هاا  فنااور  همچنین باشد.  ها  اطالعاتي و ارتباطي مي اين بخش ایاز به استفاده و كاربرد فناور 

 ارتباطاات  برقارار   موجباات  آورده، باه وجاود   قدرتمند  ها  يادگیر محیط ارتباطات و اطالعات

 مواان بر غلبه برا  را دااشجويان با علمي هیأت اعيا  تعامل و همکاران تعامل ایز و روااي و اجتماعي

 را هاايي فرصات  كه است اكتشافي يادگیر  و دااش ايجاد قو  برا  ابزار  و كرده فراهم فيا و زمان

 .(Jacobsen, 1998  كندمي ايجاد متفاوت ها فرهنگ اطالعات و به سرين دستیابي و يادگیر  برا 

وياژه   عات و ارتباطات توااسته است تيییرات فراوااي را در احوه آموزش افراد باه فناور  اطالدر واقن 

برا  يادگیر  م لوب ابزارها و منابن متعدد  وجود دارااد كاه باا    وجود آورده است. در يادگیر  به 

دهاد  تحقیقاات اشاان ماي    (.Anderson, 2002  شاود فازوده ماي  اهاا  پیشرفت فناور  بر تعداد آن

ها در بیاان م الاج   كنند اه تنعات و ارتباطات استفاده ميدر امر تدري  از فناور  اطال استادااي كه
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توااد اثرات ياادگیر  را  ها در براامه تدري  ميشواد بلکه همچنین ادغام اين فناور خود تواااتر مي

عاات و  كااربرد فنااور  اطال  (. Pass, 2008  افزايش داده و قابلیت تفکر را به سا   باااليي برساااد   

كناد  درن را بهبود بخشیده و تقويت مي ها ها  استادان در كالنابلیتارتباطات در امر تدري  ق

 آموزد كه چگواه قوه يادگیر  دااشجويان را براسان پرسش و جستجو افازايش دهناد  ها مينآو به 

 Vatanparast, Hasanzadeh and Rezae, 2014.)  استادان  ها  مذكور در تدري همچنین فناور

ها  علماي و عملي كااربرد (، ساخنرااي آموزشاي، فاراهم      هايي همچون فعالیتتوااد در زمینهمي

هاا   بناد  فعالیات  مکتاوب، طبقاه  ها  مکتاوب و غیر امودن م الج كمك آموزشي در تهیه رسااه

بن ها  آموزشي، جستجو  اطالعاات، ااتشاار و اشار مناا    ريز  درسي مااند اظريهوزشي در براامهآم

ها  درسي، ارزشیابي اافراد  و ارزشایابي كارهاا  گروهاي ماوثر     آموزشي م العاتي، طراحي براامه

يادگیر  مشاركتي، يادگیر  مبتني بر پاروهه و ياادگیر  خاود     (.Davis, 2014 Kmetz and  باشد

 ودااا شميور  اطالعات و ارتباطات تسهیل هايي است كه با استفاده از فناگردان چند امواه از روش

  Rahmani et al., 2006.) 

هايي كم و بیش يکنواخات  ارزشیابي براامه ها  آموزش مهندسي با توجه به استااداردها و مالك    

هاا  در اظار گرفتاه شاده     يکي از  مالك .(Memarian, 2011a د در س   جهان به ااجام مي رسد

هاا   ها  اخیار و باا گساترش روش   . در سالكید داردبي، بر فرايند ياددهي يادگیر   تأبرا  ارزشیا

اوين آموزش علوم، فناور  و مهندسي، استفاده از فناور  ها  اطالعاتي و ارتباطي در تدري  ماورد  

هاا  اطالعااتي و ارتبااطي در فرايناد     فنااور  اين پژوهش، كااربرد  توجه بیشتر  قرار گرفته است. 

موزش عالي يعني اظاام آماوزش مهندساي ماورد     ها  بزرگ آحوزهتدري  و يادگیر  را در يکي از 

هاا   اور هاا  فاراوان در فنا   رغام پیشارفت   دابال اين است كه علي به بررسي و تحقیق قرار داده و

ها  آموزش مهندساي در  ، گروهدر حوزه تدري  و يادگیر  ها  مختلفآموزشي و پیدايش فناور 

يادگیر   –یفیت، كارايي و اثربخشي فرايند ياددهيها برا  ارتقا  كيران تا چه اادازه از اين فناور ا

درون مهندسي استفاده اموده و برا  بهبود و ارتقا  كیفیت آموزشي خود و اساتفاده ماوثر از ايان    

تاي  حاصل از اسان اپژوهش حاضر درصدد است تا بر ااد. لذاها چه پیشنهادهايي ارائه اموده فناور

، باه  ها  تابعه وزارت علاوم، تحقیقاات و فنااور    ندسي دااشگاهها  آموزشي مهارزيابي درواي گروه

ا  را ها پرداخته و پیشنهادها  سازادهدر اين گروهها  اطالعاتي و ارتباطاتي فناور بررسي كیفیت 

 جهت بهبود كیفیت آن ارائه امايد.

شکل در آموزش و يادگیر  به سه -فناور  اطالعات و ارتباطات به مثابه بخشي از فرايند ياددهي    

 -3ادگیر  و ا  برا  ارتقا يا رسااه به عنوان -2،  عنوان هدف به -1كار مي رود:  پژوهش دااشگاهي به

در اين پژوهش فناور  اطالعات و ارتباطات  ها  مديريت و براامه ريز  آموزشي.برا  بهبود سیستم

 است.  ا  برا  ارتقا يادگیر  مورد بررسي قرار گرفته عنوان رسااه به

 فنااور   شکل ديگار كااربرد   ارتقاء فرايند يادگیر  برا : اطالعات و ارتباطات به مثابه رسااه فناور 
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از طرياق آن   ا  كاه رساااه . اسات  و ياادگیر   برا  تادري   ا رسااه عنوان به ارتباطات اطالعات و

عنوان رساااه باه    اطات بهاطالعات و ارتب فناور . استادان بتوااند تدري  كنند و فراگیران ياد بگیراد

 اماظا  خصوصاي،  سااز  تادري    شبیه ها  علميمثل تمرين اشکالي. شودمي گوااگون ظاهر اشکال

... . و تادوين آزماون و   تهیه ها اظام ا ،رسااه ها  چندبراامه ها  آموزش،شبکه يادگیر  اافراد ،

اساساي باياد    مفااهیم  یختاه شاواد،  اتفاق بیفتد، يادگیرادگان باياد برااگ  اينکه يادگیر  كیفي برا 

. و سا   بااالتر  گساترش ياباد     تار  ها  فکر  پیچیاده طريق مهارت فهمیده شواد و دااش بايد از

 مختلاف  هاا  محارك  بازامايي را از طريق استفاده از اااواع  ها اطالعات و ارتباطات سیستم فناور 

 حركتي -شناختي، روااي  ادگیر ي ااواع مختلف ایازها  كنند وپخش مي (ها، صدا و حركتعک  

ااگیازه،   افازايش  باا  اين، قابلیات افازايش كیفیات آماوزش را     بر سازد؛ عالوهبرطرف مي را( عاطفي و

جهان مبتني بار   برا  كردن افراد پژوهش و اكتشاف و آماده ارتقاء ها  اساسي،كسج مهارت تسهیل

 ازفراگیاران   حا  لاذتي كاه    و را برااگیزدفرايند يادگیر  اثربخش بايد اشتیاق ذهني . دارد فناور 

 ,Shekari  ايجااد كناد  ، دهددااش سوق مي فعال تولیدكنندة اقش منفعل گیراده اطالعات به اقش

2010.) 

 آموزشااي و  هاا  كاردن شایوه متناوع آموزشي،ها  اظام در ور  اطالعااتاهدف از كااربرد فان    

امکاااات   از و به هماین دلیال ايان كشاورها     است هاوزشبارا  تعمیاق آم مناسج ا ايجااد زمیناه

كنند تا بر غناا و كیفیات   ها  راي  استفاده ميآموزش عناوان مکمل باه ور  اطالعااتامختلاف فان

ور  اطالعاات  ااز فنا  حال توساعه اطالعااتي ایاز    كشورها  در در سو  ديگار، از آموزش بیافزايند؛

اساتفاده   فیزيکاي  هاا  همگااي و ازديك كردن فاصاله  ها موزشآ عناوان ابازار  بارا  تعمایم باه

اطالعااات و  ور  از فناا  اين باور وجاود دارد كاه اساتفاده   همچنین  (.Montazer, 2007:8  شود مي

هاا  ور اايان فنا  افازايش دهاد.    يادگیر  را ها فرصت به دسترسي توااادارتباطاات در آموزش ماي

را   ياادگیر  اماوده،   كماك  تادري   پیشارفته  ها روش با موزشارتقاا  كیفیات آ باه توااناد مي

. (Unesco, 2009: 9  مديريت بهتار و ياا اصاالح تواامناد ساازاد     را  ها  آموزشايتقويت و سیستم

 ها  مذكور در آموزش عبارتند از:لي برخي از مزايا  كاربرد فناور كطور هب

ربیات ایروهاا  كاارآفرين و    ت-، باه آماوزش  كیفیت بخشاي  - ،تربیت ایرو  ااسااي كارآمد و ماهر -

آموزشاي در بلناد    هاا  هزيناه  كااهش -اطالعااتي،   منابن به آسان دسترسي-، زايي كمك به اشتيال

و افزايش مهاارت و داااش    اساتیدبازآموز   -، آمد امودن سیستم ادار  و اظام آموزشيروز -، مدت

هاا    كااهش فاصاله باین تواامناد     -، درساي  هاا  اگیزه و تالش و اوآور  در براامهايجاد ا -، آاان

افازايش سارعت ااتقاال ياادگیر  و     ، المللاي  استفاده از تجاارب باین   -ي، و خدمات آموزش فراگیران

 امکاان  ياادگیر  و ايجااد   دقات  (، افازايش Maleki, 2009:1  ايجاد امکان كار تماام وقات  ، بازدهي

 (.Fathi Vajargahand  Nasiri, 2009  دااشجويان و برا  اساتید بیشتر همکار 

عناوان   ، اعم از ساده و پیچیاده، باه  ها  اطالعاتي و ارتباطيفناور و امروزه وسايل كمك آموزشي    
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رواد. اين وساايل   كار مي هها  آموزشي بيادگیر  در اظام امر تدري  و تسهیل در ابزار  برا  ايجاد

 و تناوع  ها يافته تثبیت ،اادگار  يادگیر عمل را با هم تركیج كرده، باعث م از حیث اينکه تئور  و

و  مهام  اقاش  بر جهان و ااديشمندان اظران جصاح ااد.تاهمی حائز شواد،مي درن كالن در بخشي

د كه میازان  باورا اين و بر كنندمي كیدتأ يادگیر  –ه فناور  آموزشي در فرايند ياددهيكنند نیتعی

ا  ادهثیرات سااز أآموزشي تزشي در ارتقا  كیفیت استفاده م لوب از وسايل كمك آمو گیر  وبهره

 در و كارد  استفاده تدري  فرايند در قدرتمند ابزار  عنوانبه توانها مياين فناور  . ازخواهد داشت

 در( Chang and  Mclarney, 2010  در اين ارتباط است. تأيید شده ادعا اين شده ااجام ها پژوهش

مشااركت   افزايش موجج تدري  در فناور  كارگیر به افزايش كه ادرسید اتیجه اين به خود بررسي

 تحقیقاي  ( Ringstaff and  Kelly, 2002  همچناین  شاود. مي آاان تحصیلي پیشرفت و دااشجويان

 اساتفاده  داد اشاان  بررساي  اين اتاي  كه داداد ااجام يادگیر  بر تأثیر فناور  بررسي هدف با كیفي

 ياادگیر   -تادري   فرايناد  كیفیات  بهباود  موجج اينترات وااند كامپیوتر م هاييفناور  از مدرسان

 باا  ( Chapman; Garret and  Mahlk, 2004  ماهلاك  چاپمن، گاارت و  تحقیق ديگر  در شود. مي

 میازان  كاه  دادااد  اشاان  آماوزش  كیفیات  بهبود در ارتباطات و اطالعات فناور  اقش هدف بررسي

 .شد خواهد تدري  و آموزش كیفیت و اثربخشي ارتقا  و بهبود وججها مفناور  مدرسان از استفاده

هاا   برااماه  در ارتباطات و اطالعات فناور  به كارگیر  عنوان با (Wang, 2006  وااگ اتاي  تحقیق

 اگارش  دارا  كه علمي أتهی اعيا  كه آن گروه از دهدمي اشان تايوان علميتأهی اعيا  آموزشي

آموزشي  فرايند و گیرادمي كار به بهتر را هاباشند، آنمي هاگیر  اين فناور كار به خصو  در مثبتي

خود با عنوان  م العه در( Yunnus et al., 2010  يواون و همکاران ینهمچن .داراد ایز تر  م لوب

باه ايان    ااگلیسي زبان يادگیر  -تدري  فرايند در ارتباطات و اطالعات فناور  از استفاده سودمند 

در . دارد ياادگیر   -تادري   فرايناد  در مثبت تأثیر  اطالعات فناور  كارگیر  به كه یجه رسیدادات

 آياا  كاه  ساؤال  ايان  بررساي  باا  (Hinostroza et al., 2011  هینوستروزا و همکاران ديگر  م العه

 صیليتح پیشرفت و يادگیر  يادگیرادگان فعالیت در ارتباطات و اطالعات فناور  از مدرسان استفاده

 تحصایلي  پیشارفت  هاا باا   ايان فنااور    از استفاده كه داداد اشان خیر؟ يا كندمي ايجاد تفاوتي آاان

 دارد.  معنادار و مثبت راب ه يادگیرادگان

 به كارگیر  راب ه بررسي هدف با (Sanchez and  Aleman, 2011 سااچز و المان  تحقیق اتاي     

 و دااشاجويان  تعامال  بهبود با همچنین، و درسي محتوا  به بيدستیا و و ارتباطات اطالعات فناور 

 درسي محتوا  به دسترسي با هم كامپیوتر و اينترات از استفاده كه دهدمي علمي اشانتأهی اعيا 

 سارين  رشاد  وجاود  باا  دارد. معناادار  و مثبات  همبساتگي  علمي تهیأ و عيو دااشجو تعامل با هم و

 مؤسساات  توجاه  قابال  ماالي  هاا   گاذار  و سارمايه  آموزشي اور فن به آسان دسترسي ها وفناور 

 و شوادامي مندبهره ها  مدرنفناور  همیشه از علمي هیات اعيا  و مؤسسات از بسیار  آموزشي،

 Nami  كنناد امي استفاده آن از يادگیر  و تدري  فرايند در و درن كالن در اثربخش طور به هنوز
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et al., 2014 .)دهاد كاه   ماي ها  اطالعات و ارتباطاات اشاان   ها در زمینه آثار فناور اتاي  پژوهش

 مهاد  و مهاد   . مثبت و موثر است ها كامالًها برا  تمرين و تثبیت آموختهكارگیر  اين فناور  به

 Mahdiand  Mahdi, 2009) هاا   نه آموزش مهندساي، توجاه باه فنااور     پژوهش خود در زمی در

يادگیر  را برا  ارتقاا  كیفیات    -ا  اطالعات و ارتباطات اظام ياددهيهآموزشي مبتني بر فناور 

كنناد   آاها بیان ماي . اادبود و اصالح مورد توجه قرار دادهعنوان يك راهکار به ارائه درون مهندسي به

هاا  اساساي   ها  مهندسي در تولید و اشر دااش، چگاواگي و تفااوت  با توجه به اهمیت آموزشكه 

 هاا  فنااور   گساترش  و سو يك از آموزشي ها گروه و هاهندسي با ساير رشتهها  آموزش مسبك

و ارتباطات از سو  ديگر، در راستا  توساعه اظاام يااددهي ا ياادگیر  درون       اطالعات و آموزشي

محور شامل مدرن، دااشاجو و محتاوا،    بر اركان سنتي اظام آموزش كالن مهندسي الزم است عالوه

ركان اساساي يااددهي ا     ها  ارائه درون مهندسي ایز به عناوان ياك   روشو  آموزشي ها فناور 

يکاي از موضاوعات ماورد ارزياابي و بررساي در پاژوهش       همچناین  . يادگیر  مورد توجه قرار گیرد

( استفاده از وسايل كماك آموزشاي مناساج و من باق باا      Doosti et al., 2013دوستي و همکاران 

د كاه اكثريات اعياا     نا دهي  ايان پژوهشاگران اشاان ماي    شاد. اتاا  ایازها  آموزشي دوره ماي با 

 ااد.ز اين وسايل ابراز اارضايتي كردهدر خصو  استفاده اعلمي  هیأت

سو  جامعه صانعتي و توساعه اقتصااد  و     با توجه به جايگاه و اقش علوم مهندسي در حركت به    

ار ياك اظاام ارزياابي و    رهبر  و مديريت اثربخش اظاام كیفیات و اساتقر    ها  شيلي،ايجاد فرصت

(. Mahammadi et al., 2007  ا  برخاوردار اسات  مهندسي از جايگااه واال و ارزااده   تيمین كیفیت

 اسات،  برقارار  دایاا  در كاه صاورتي به مهندسي، آموزش ها براامه اعتبارسنجي ما كشور در متاسفااه

 طاور  باه  لهأمس اين ،1388 سال در مهندسي آموزش ااجمن سی دابال تأولي به ابوده راي  تاكنون

 بارا   چناد   اخیار اقادامات   هاا  سال در(. Memarian, 2010 گرفته است  قرار توجه مورد جد 

 مهندساي  آماوزش  فصالنامه  از جمله ااتشاار  مهندسي، آموزش زمینه در پژوهش اهمیت شناساادن

 سای  تأو  مهندساي  آماوزش  هاا   كنفراا  ايران، برگزار  مهندسي آموزش ااجمن سی تأايران، 

 اعاتال   باه  كماك  گرفته كه همه اين موارد جهات  ايران صورت مهندسي آموزش ارزشیابي سازمان

 (.Memarian, 2011b  است بوده مهندسي آموزش
ثر و ؤياادگیر  مفیاد و ما   -هاا  تادري  و يااددهي   ه، پژوهش و جستجو برا  يافتن روشامروز    

 Khodaparastهاا  آموزشاي اسات    الزاماات اظاام  ق و ابتکاار  يکاي از   استفاده از راهکارها  خال

Haghi, 2005    توجه و تمركز به اظام آموزشي به طور عام و اظام آموزش مهندسي به طاور خاا .)

 ,Hejaziand Ghaffariور ، مورد تاكید پژوهشگران و علما  آموزشي است  در راستا  افزايش بهره

بهره  زمینه آموزش و ياددهي و يادگیر ، ضرورت(. با توجه به تيییرات و تحوالت گسترده در 2006

  كیفیات، كاارايي و اثربخشاي    هاا  ااوين آموزشاي باه منظاور ارتقاا      مند  از رويکردها و فناور 

ياادگیر    -ت كاه اظاام يااددهي   هاا  دااشاگاهي ميااعف شاده اسات. ايان در حاالي اسا         آموزش
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متارين  موزشاي و پژوهشاي، ك  هاا  آ كشور ايران، اسبت به سااير فعالیات  ها  مهندسي در  آموزش

ياادگیر  داشاته    -ها را برا  ارتقا  كیفیت آموزش و توسعه اظام ياددهيثیرپذير  از اين فناور تأ

 (.Mahdiand  Mahdi, 2009  است

 ارائاة  كارايي آموزشي، مواد سنتي ااتقال سازوكارها  مکمل عنوانبه ارتباطات و اطالعات فناور     

میالد ، توسعه فناور  اطالعات و  90از دهه  .دهدمي مهندسي ارتقا وزشآم در را آموزشي خدمات

هاا  جدياد ارائاه خادمات     يد دسترسي به آموزش و ايجااد اظاام  ارتباطات باعث ظهور الگوها  جد

آموزشي برا  پاسخگويي به ااواع تقاضاها  آموزشي رو به رشد شده است. فناور  آموزشاي امکاان   

ساازد.  ل میان آاها را آسان و پايدار ميآورد و تعامدااشجو را به وجود مي -میان مدرنارتباط بیشتر 

 فرايناد  در اساسي تيییراتي ايجاد موججها  اطالعات و ارتباطات و توسعه سرين آن، امروزه فناور 

 ,Ebrahimzadeh  شیوه تولید، اگهدار ، به كارگیر  و اشر اطالعات شده استيادگیر  و همچنین 

 و هاروش ارائه در توجهي قابل اقش افزون روز وگستردگي توسعه به توجه با آموزشي اور فن (.2007

 آموزشي تجهیزات همان به رشته اين به اسبت عامه تصور مهندسي دارد. آموزش در اوين راهبردها 

 .دارد را و بصار   سامعي  آموزشي و ابازار  وسايل از فراتر معنايي آموزشي فناور  اما شود،مي محدود

 طراحاي  مقولاه  باه  وياژه  توجه مهندسي، آموزش امر در يادگیر -ياددهي متنوع الگوها  از استفاده

 ازجمله جديد الگوها  و براسان موجود ها روش ااواع با مدرن ها درن طرح از آموزشي و استفاده

 آماوزش  جهات  هاايي دوره برگازار   ارزشایابي،  فنون متنوع از استفاده و فراشناخت، گرايي ساختار

 در رشاته  ااوين ايان   هاا  دستاورد از... و مجاز  ها دوره برگزار  علمي، مراكز از بازديد مدرسان،

 گساترة  ااد، توامي ارتباطات ها فناور  .(Aghakasiriand Zamani, 2009  است مهندسي آموزش

 افازايش  را ادانواسات  فراگیاران  شیوة تعامل تا م الج توزين و از تولید ياددهي ها فعالیت از وسیعي

 هاا  سامت روش  باه  را مهندسي ها رشته دااشجويان تا شده تركیج هم با تيییر عوامل اين دهند.

 را در قبیال  ايان  از هاييپیشرفت بیشتر حاضر حال در كه دهند سوق و ياددهي يادگیر  از متفاوتي

 صورتبهو  دشومي ترلو مستق ترفعال خود يادگیر  در دااشجويان كنیم:مي مالحظه هاآموزش اين

 يادگیر  منابن و مدير طراح بیشتر استادان، كنند،كار مي يکديگر با -رقابتي صورتبه اه و -مشاركتي

 درساي،  برااماة  سرين محتوا  تيییر هستند، دااشجويان راهنما  اطالعات، ااتقال جا و به شوادمي

 يادگیر  برا  گسترش حال در همیشه ابنمن از وسیعي دامنة به دستیابي برا  آزاد  كنندة منعک 

  Cannonand   شاود مي ااجام يادگیر  برا  ارزيابي بر فزاينده تأكید با همراه ارزيابي مؤثرتر است و

Newble, 2000;translated by Nasrand Pakseresht, 2006.) 

 آموزشاي  ماواد  ناماود  كامل هدفش كه چاپي مواد تدري  كنار در شنیدار - ديدار  ها براامه    

همچناین   .(Badri and  Kanwar, 2006  رودمي كار هب محتوا است، فهم و درك به كمك و اوشتار 

 هاا  رشته در اساتید ا حرفه پرورش در ا مالحظهقابل طوربه توااد مي و ارتباطي اطالعاتي فناور 

 باا  ا  رساااه  چناد  آموزشي وادم و و ارتباطي اطالعاتي فناور  جمله اينکه از باشند. مهندسي مفید
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 آزمايشاي،  تادري   تحلیال  و ثبت كردن ساز ،شبیه تسهیل مناسج، م الج آموزشي امودن فراهم

و  حماايتي  و آموزشاي  مناابن  باا  كاارآموزان  كردن آشنا آموزشي، مؤسسة به واقعي تجارب كردن وارد

 توااناد ماي  و ياادگیر ،  زشآماو  در هاا فناور  كاربرد برا  مهندسي آموزش تواامند اساتید آموزش

 -اظام ياددهيفناور  در . (Sheppard, 2003  بخشندمي بهبود مختلف اشکال به را يادگیر  فرايند

يادگیر  ابزار ارائه درن و وسیله ااتقال بهینه محتوا و تعامال مفیاد، آساان و پايادار باین اساتاد و       

ها  آموزشاي  زش سنتي و مدرن، فناور ها  آموترين وجوه تفاوت اظام يکي از مهمدااشجو است و 

 (.Mahdiand  Mahdi, 2009  باشدمي

 اهاديناه  ياادگیر ، -يااددهي  راهبردهاا   گساترش  و آموزشي تکنولوه  علم با پیشرفت همزمان    

ركاران آماوزش  اااد  اكثر دست شده است. برخوردار ا ژهوي اهمیت از تدري  مختلف ها شیوه كردن

المللاي دساتیابي و مشااركت جمعاي و تاالش       ها  باین اد كه بدون همکار امهندسي براين عقیده

مديران صناين توساعه آماوزش مهندساي بارا  ارضاا  ایازهاا         وعلمي  هیأتدااشجويان، اعيا  

 اطالعات، فناور  پديدة و توسعة با ظهور (.Altankirch et al., 2003  عت امکان پذير اخواهد بودصن

 هاا  علاوم مهندساي   يي حوزهو دااا اطالعات عنصر محوريت با بیشتر شتابي با جهااي، تحوالت رواد

 شد، منتقل دااشگاهي مراكز به و آغاز اظامي ها محیط از چند هر پديده اين .است گسترش درحال

 علوم صنعتي ها و محیط آموزشي ها و اظام پا اهاده مهندسي آموزش در كه است دهه يك از بیش

 از ااشاي  و عماق تحاوالت   گساتردگي  سارعت،  به توجه با است. فراخوااده الشچ به ایز را مهندسي

 از يکاي  تواادمي آن و هوشمندااه آگاهااه مديريت و پديده اين مختصات شناخت به اطالعات فناور 

 مهندسي آموزش اظام بازساز  برا  فرصتي و كشور در آموزش اادركارانراهبردها  دست ترين مهم

 در ااوآور   و خالقیت جهت در مؤثر گامي آموزشي اوين ها اوآور  اشاعة با وزشيآم باشد. فناور 

 .(Ebadi, 2005  است اشتهدبر آموزش مهندسي

هاا   در گاروه ها  ارتباطي و اطالعاتي فناور بررسي وضعیت استفاده از  جهت حاضر پژوهش در   

االت پژوهشاي زيار م ارح    ؤسي ها  ارزيابي درواآموزشي مهندسي براسان اتاي  حاصل از گزارش

 شده است:

هاا    فناور چه اشااگرهايي در ارزيابي درواي گروه ها  آموزشي مهندسي برا  بررسي كیفیت  -1

 مورد استفاده قرار گرفته است؟  اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري 

ان اتااي   اسها  آموزشي مهندسي بر در گروه فناور  ها  اطالعاتي و ارتباطاتيوضعیت موجود  -2

 ارزيابي درواي چیست؟

 ها  اطالعااتي و ارتباطااتي در تادري     فناور توان جهت بهبود كیفیت  چه پیشنهادهايي را مي -3

 ارائه كرد؟

 

 شناسي پژوهش روش 
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هاا   دروااي گاروه   هاا  ارزياابي   كه پژوهش حاضر براسان اتاي  مستخرج از گزارش با توجه به اين

 تحلیل استفاده شده است. بارا  ااجاام ايان تحقیاق كلیاه     -روش فراپردازد، از آموزش مهندسي مي

ها  آموزش مهندسي كه تا زمان ااجام پژوهش تدوين شده و ماورد  ها  ارزيابي درواي گروهگزارش

الي سازمان سانجش آماوزش كشاور    يید بخش ارزشیابي، اعتبارسنجي و تيمین كیفیت آموزش عأت

تحلیال ااجاام گرفتاه باه تحلیال محتاوا        -ااد، مورد بررسي قرار گرفته است. بناابراين در فارا  بوده

گروه آموزش مهندسي از دااشگاه ها  تابعه وزارت علوم، تحقیقاات و   80ها  ارزيابي درواي  گزارش

هاا و اطالعاات    ابن گزارش ذكر شده است( پرداخته شاده و داده ها در بخش من فناور   فهرست آن

ها  تنظیم شده توسط  تحلیل بر رو  گزارش-ها فرا زم استخراج گرديده است. برا  گردآور  دادهال

جهات بررساي وضاعیت موجاود كیفیات      صاورت گرفات.   ارزيابي درواي ها  آموزشي مجر  گروه

، اشاااگرهايي كاه در ارزياابي كااربرد     مهندساي هاا   در گاروه  ها  اطالعاتي و ارتباطاتيفناور 

اااد،  مورد استفاده قرار گرفتاه  در عامل فرايند تدري  و يادگیر  اطالعاتي و ارتباطاتيها  فناور 

ها  ز مقیان اادازه گیر  لیکرت گزينهو با استفاده اها استخراج و مورد بررسي قرار گرفت از گزارش

ین شاده، امتیاااز هار اشااااگر تعیاا   دهااي شاده و از طريااق میاااگین امتیاااز پاساه هااا  داده   كیفاي، وزن 

شاود و میاااگین ارزش عادد      ها ارزش عدد  اسبت داده ماي   بدين طريق كه به هر يك از گزينهگرديد

(، كاه ايان امتیازهاا ایاز از     شاود  هاا  آماار  محاسابه ماي     ها  گردآور  شده از جامعه ياا اموااه   پاسه

هاا   گر در گاروه ان امتیااز كلاي آن اشااا   ها  ارزيابي درواي استخراج شده و میااگین آاها به عناو  گزارش

اسان مقیان اادازه گیر  لیکرت  كاه باا توجاه باه حاداقل و      ها محاسبه و بردااشگاهمهندسي آموزشي 

 يعني: حداكثر ارزش عدد  تعیین شده (

 1-66/1اام لوب= امتیاز        67/1-33/2م لوب= امتیاز  اسبتاً       34/2-3م لوب = امتیاز  

 اشااگرها تعیین شده است.  م ابقت داده شده و س   م لوبیت

 

   پژوهشهای  يافته

 هاا  اطالعااتي و ارتباطااتي   فناور طور كه بیان شد، هدف اصلي اين پژوهش بررسي كیفیت  همان
باشاد.  ها  تابعه وزارت علوم ميها  آموزشي مهندسي دااشگاهگروه اسان اتاي  ارزيابي درواي دربر

 شود:ها  حاصل بر حسج مورد ارائه ميش، يافتهبا توجه به سواالت پژوه لذا در اين بخش

هاا   فناور ها  آموزشي مهندسي برا  بررسي كیفیت چه اشااگرهايي در ارزيابي درواي گروه الف(

 است؟ مورد استفاده قرار گرفته اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري 

اشااگر در ساه   9وزشي مذكور ها  آم در گروه ها  اطالعاتي و ارتباطاتيدر ارزيابي كیفیت فناور   

ماورد  باه شارح زيار    ( دااش و آگاهي، ب( مهارت و بکارگیر  و ج( زيرساختها و امکاااات  حوزه: الف

 :  اادبررسي قرار گرفته

 دانش و آگاهي :فناوری اطالعات و ارتباطات الف(
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 تدري  ها  اطالعاتي و ارتباطاتي در كاربرد فناور علمي با  تمیزان آشنايي اعيا  هیأ -1

 ثیر وسايل كمك آموزشي در باال بردن كیفیت تدري میزان آگاهي دااشجويان در خصو  تأ -2

 كارگيری همهارت و ب :ب( فناوری اطالعات و ارتباطات

 از فناور  اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري  از اظر فراگیرانعلمي  هیأتمیزان استفاده اعيا   -1

 متناسج با محتوا  درون فناور  اطالعاتي و ارتباطياز علمي  أتهی  میزان استفاده موثر اعيا -2

 ها و امکانات زيرساخت :ج( فناوری اطالعات و ارتباطات

 در گروهفناور  اطالعاتي و ارتباطاتي وجود سازوكار  مدون و مستند جهت استفاده از خدمات  -1

 تدري  برا ها  اطالعاتي و ارتباطاتي فناور میزان در دسترن بودن  -2

 میزان به روزبودن وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه -3

 ها  تعريف شده میزان متناسج بودن وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه باتوجه به اسبت -4

 گروه از وسايل آموزشي و كمك آموزشي و كاركنان مربوطه آن  میزان رضايت اعيا -5

ها  آموزشي مهندسي براسان اتاي  در گروهطاتي ها  اطالعاتي و ارتبافناور ب( وضعیت موجود 

 ارزيابي درواي چگواه است؟

هاا  ماذكور، باا اساتفاده از     در گروه ها  اطالعاتي و ارتباطاتيدر تعیین وضعیت موجود فناور     

روش آمار  توضی  داده شده در قسمت قبل، میااگین امتیازها  هر اشاااگر محاسابه و ساپ  باا     

اين اساان اتااي    هاا مشاخص شاده اسات. بار     ياوت، س   م لوبیت هر يك از آنتوجه به معیار ق

 مربوطه در جداول زير ارائه شده است: 
 

 دانش و آگاهي :های اطالعات و ارتباطاتفناوری(: نشانگرهای مورد بررسي در حوزه 1جدول )
 اتیجه ارزيابي  امتیاز  اشااگرها

 م لوب  54/2  ي ها  اطالعاتي و ارتباطاتي در تدر  رد فناوربا كارب يعلم تیأه  آشنايي اعيا زانیم -1

 اسبتاً م لوب  33/2   يتدر تیفیفناور  ها  اطالعات در باال بردن ك ریدر خصو  تاث انيمیزان آگاهي دااشجو -2

 

هاا  آموزشاي مهندساي    گاروه علماي   هیاأت زان آشانايي اعياا    میا ( 1براسان اتاي  جدول      

ها  اطالعااتي و ارتباطااتي در سا   م لاوب     ارزيابي درواي با كاربرد فناور  رحكننده در ط شركت

دارا    يتادر  تیا فیها  اطالعاات در بااال باردن ك   فناور آگاهي دااشجويان از تاثیر  قرار داشته و

( در 5/2باشد، بنابراين حوزه فناور  اطالعاات و ارتباطاات و آگااهي باا امتیااز       م لوبیت اسبي مي

 شود. وب ارزيابي ميس   م ل
 

 مهارت و بکارگيری: های اطالعات و ارتباطات فناوری(: نشانگرهای مورد بررسي در حوزه 2جدول )
 اتیجه ارزيابي  امتیاز  اشااگرها

 اسبتاً م لوب  9/1  علمي از فناور  اطالعاتي و ارتباطاتي در تدري  از اظر فراگیران میزان استفاده اعيا  هیأت -1

 اسبتاً م لوب  23/2  متناسج با محتوا  درون فناور  اطالعاتي و ارتباطيعلمي از  ان استفاده موثر اعيا هیأتمیز -2
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 :ها  اطالعاات و ارتباطاات  شااگر مورد بررسي در حوزه فناور هر دو ا( 2م ابق با اتاي  جدول      

ر  اطالعااتي و ارتباطااتي در   از فنااو علماي   هیاأت يعني میزان استفاده اعيا   كارگیر  همهارت و ب

 فنااور  اطالعااتي و ارتبااطي   از علماي   هیاأت میزان استفاده ماوثر اعياا   تدري  از اظر فراگیران و 

دسات آماده بارا      تا س   م لوب فاصله داراد. با توجه به امتیاازات باه   متناسج با محتوا  درون

 باشد.م لوبیت اسبي برخوردار مي( از 2  كلي حوزه مذكور يا امتیازطور هباشااگرها  اين حوزه 

 
 ها و امکانات زيرساخت :های اطالعات و ارتباطاتفناوری(: نشانگرهای مورد استفاده در حوزه 3جدول )

 اتیجه ارزيابي  امتیاز  اشااگرها

در فناور  اطالعاتي وارتباطاتي وجود سازوكار  مدون و مستند جهت استفاده ازخدمات  -1
 باام لو  66/1  گروه

 اسبتاً م لوب  83/1  میزان به روزبودن فناور  اطالعات و ارتباطات و وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه -2
 اام لوب  33/1  ها  تعريف شده میزان متناسج بودن فناور  اطالعات و ارتباطات گروه باتوجه به اسبت -3
 اسبتاً م لوب  3/2  را  تدري بفناور  ها  اطالعاتي و ارتباطاتي میزان در دسترن بودن  -4

 اسبتاً م لوب  83/1  میزان رضايت اعيا گروه از فناور  اطالعات و ارتباطات و كاركنان مربوطه آن -5

 

میزان به روزبودن فناور  اطالعات و ارتباطات و وسايل اشااگرها  ( 3ها  جدول  براسان يافته    

بارا   هاا  اطالعااتي و ارتباطااتي    فنااور  ن بودن ، میزان در دسترآموزشي و كمك آموزشي گروه

گروه از فناور  اطالعات و ارتباطات و كاركنان مربوطه آن در سا      تدري  و میزان رضايت اعيا

فنااور   خادمات   م لوب قرار داشته و دو اشااگر وجود سازوكار  مدون و مستند جهت اساتفاده از 

توجاه باه    سج بودن فناور  اطالعات و ارتباطات گروه بادر گروه و میزان متناارتباطاتي  اطالعاتي و

با توجه به امتیازات اشااگرها  جادول  ااد. براين اسان عريف شده اام لوب ارزيابي شدهها  تاسبت

 (6/1  امکااات ها و و زيرساختها  اطالعات و ارتباطات فناور فوق، امتیاز محاسبه شده برا  حوزه 

بررساي وضاعیت موجاود     يان حاوزه در سا   ااام لوب قارار دارد.     دهاد ا مي باشد كه اشاان ماي  

براساان اتااي    ها  كشور ها  آموزشي مهندسي دااشگاهگروه ها  اطالعاتي و ارتباطاتي در فناور 

كااربرد  ها  مذكور حاكي از آن است كاه ب اور كلاي كیفیات وضاعیت موجاود       ارزيابي درواي گروه

( تا سا    2در اظام آموزشي مهندسي با امتیاز   فرايند تدري ها  اطالعاتي و ارتباطاتي در فناور 

 م لوب فاصله داشته و ایازمند براامه ريز  برا  بهبود مي باشد.

 ها  اطالعااتي و ارتباطااتي در تادري    فناور توان جهت بهبود كیفیت  چه پیشنهادهايي را مي ج(

 ارائه كرد؟

 در كاه  اسات  دروااي  ارزيابي اصلي عوامل از يکي یر يادگ-ددهيفرايند يا شد بیان كه گواه همان    

 قالاج  در آن اتااي   و گیارد ماي  قرار استفاده مورد اظام دااشگاهي آموزشي ها گروه كیفیت ارزيابي

 علاوم  آموزشاي  هاا  در گاروه  ماذكور  هاا  گازارش  تحلیل .شودمي ارائه درواي ارزيابي ها گزارش
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 يکاي از  كاه هاا  اطالعااتي و ارتباطااتي    فنااور  اربرد كا  كیفیت كليطور هب كه داد اشان مهندسي

 ایازمناد  وباوده   برخاوردار  اسابي  م لوبیات  از باشاد، مي يادگیر  -فرايند ياددهي اصلي ها  مالك

در اين راستا پیشنهادها  زيار   .اشدبمي م لوب به وضعیت رسیدن و بهبود جهت در اقدام و بازاگر 

 مهندسي علوم آموزشي ها در گروه اطالعاتي و ارتباطاتي  ها فناور را مي توان برا  بهبود كیفیت

 بست: كار هب

منظاور بااال باردن كیفیات      فراهم امودن وسايل كمك آموزشي، فناور  اطالعاتي و ارتباطااتي باه   -

  .تدري  اساتید و يادگیر  دااشجويان

 .تباطاتي در تدري  خودتشويق و ترغیج اعيا  هیات علمي به استفاده از فناور  اطالعاتي و ار -

علماي بارا     أتاعياا  هیا   و عملي علمي ارتقا  آموزشي در جهت ها ها و دورهبرگزار  كارگاه -

 .استفاده از فناور  اطالعات و ارتباطات در تدري 

هاا باه وساايل كماك     العااتي و ارتباطااتي و تجهیاز كاالن    تخصیص اعتبار برا  تهیه فناور  اط -

 .آموزشي

ها   در آموزش از طريق برگزار  كارگاهها  اوين ياددهي علمي از روش تأاعيا  هیشد آگاهي ر -

 آموزشي و...

علمي از فنااور  اطالعااتي و ارتباطااتي     تمنظور استفاده اعيا  هیأ هايي بهايجاد الزامات و ااگیزه -

 .در تدري  خود

صورت  و ارتباطي با كیفیت بهتر به ها  اطالعاتي  بهبود كیفیت استفاده از فناور ريز  برا براامه -

 .آاالين

 .يادگیر  -ها  اطالعاتي و ارتباطي در فرايند ياددهيريز  جهت استفاده از فناور  اامهبر -

 .ها  اطالعاتي و ارتباطي در فرايند تدري الزم جهت ارتقاء كیفیت فناور ريز   براامه -

هاا   نااور  جهات اساتفاده از ف  علماي   هیأتيا  ها  اعها و مهارتروز كردن دااش، تواامند  به -

 .ها  مناسج در آموزشاطالعات و شیوه

فناور  اطالعات و گیر  كار ا  موفق كشورها  مختلف در بههبراامه ب ارزاده وتجار از گیر بهره -

 .يادگیر  -ارتباطات در فرايند ياددهي

    
 گيری نتيجه بحث و

ها روابط استاد و شاگرد  را مراكز آموزشي از مدارن تا دااشگاهها  جديد اطالعاتي به  افوذ فناور 

هاا  قاديمي و سانتي تادري  پاساخگو       كه ديگر روش ا گواه به دستخوش دگرگواي كرده است.

هاا  صاوتي و   ایازها  رو به افزايش اسل جديد كه از كودكي در معرض بمبااران اطالعااتي رساااه   

كااربرد فنااور  اطالعاات و ارتباطاات در امار آماوزش        (.Pass, 2008  تصوير  قرار داراد، ایسات 

ها  اساتفاده  ها اه تنها بايد مهارتآن  دهد،ها  جديد و جديدتر  را در برابر استادان قرار مي چالش
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ن تادري  را از طرياق ادغاام    ها را بیاموزاد بلکه بايد چگاواگي طراحاي الگوهاا  ااوي    از اين فناور 

ها  سانتي  بنابراين بازاگر  در شیوه ارتباطاتي با براامه آموزش را فراگیراد.ها  اطالعاتي و فناور 

ها  شناختي ضارورت دارد.  ها  او برا  تجهیز يادگیراده به مهارتتدري  و جايگزيني آن با شیوه

ااپاذير   اجتنااب امر  ها  اخیر جهت يادگیر  با كیفیت بیشتر در سالها فناور اين لذا استفاده از 

ابزارها  معماول و تخصصاي كماك آموزشاي و فنااور  اطالعاات و        (.Abous Shadi, 2006  است

هايي هستند كاه بايساتي در ارائاه درون و محتاوا       ترين فناور ارتباطات مناسج و مکمل از مهم

ها بايد توسط مديريت استفاده از اين فناور  طور كامل مورد استفاده قرار گیراد. آموزش مهندسي به

 عنوان يکي از الزامات و عناصر اصلي آموزش پیگیر  و مديريت شود. آموزشي بهاظام 

و  مؤثر ها گاماز  مهندسي آموزش ها براامه در اطالعات و ارتباطات فناور  در اين راستا توسعه    

 مهندساي  آموزش اثربخشي اتیجه و در هارويه ها،براامه در اهداف، را كیفي تحول كه است ماادگار 

 باا  و داده قارار  هادااشگاه اختیار در را اويني امکااات و ارتباطات، اطالعات سازد. فناور مي محقق ار

 آموزش و ارتباطات و اطالعات فناور  بر مبتني يادگیر  آموزشي، طراحي دستاوردها  از گیر بهره

 فنااور   دهاا  راهبر كاارگیر   هب .شده است آموزش مهندسي در افزايش اوآور  الکتروایکي، سبج

 آموختگااي دااش تربیت كه عالي آموزشي اظام اهداف به رسیدن در را ما مهندسي آموزش در آموزشي

 رساااد. بناابراين  مي يار  باشد،مي ...و فرهنگي اجتماعي، علمي، ها عرصه در اوآور و خالق مبتکر،

 راهبردهاا   وسایلة  باه  آااان  بیشاتر  چاه  هر و ارتقاء رشد ها زمینه فراهم امودن هادااشگاه وظیفة

هاا  ارتبااطي و   بازاگر  در كیفیت كاربرد فناور  باشد. بدين منظور مي دقیق ريز و براامه صحی 

هاا   ثر جهت شناساايي كاساتي  ؤواي گامي ماطالعاتي امر  ضرور  است. لذا استفاده از ارزيابي در

هاا و ارتقاا  كیفیات كااربرد     ها در آماوزش مهندساي و مرتفان كاردن آن    موجود در كاربرد فناور 

هاا   ياادگیر  در باین دااشاجويان رشاته     -ها  مذكور و در اهايت باال رفتن س   ياددهيفناور 

ها  اطالعااتي و ارتباطااتي در   ور بررسي و ارزيابي كیفیت فناور منظ به باشد.آموزشي مهندسي مي

اشاااگر   9هاا از  گاروه  یر  ايان در فرايند يااددهي و ياادگ   آن ها  آموزشي و مهندسي و اقشگروه

داااش و آگااهي، مهاارت و     :: فناور  اطالعات و ارتباطاات ها  مذكور در سه حوزهتبط با فناور مر

ها و امکااات استفاده شده است. اتاي  بدسات آماده از ايان ارزياابي براساان      بکارگیر  و زيرساخت

هاا  اطالعاات و   در حاوزه فنااور   باشاد.  مقیان لیکرت بیااگر م لوبیت حوزه دااش و آگااهي ماي  

دهد كه اين حوزه در سا   اسابتام لوب   مهارت و بکارگیر  امتیازات اشااگرها اشان مي: ارتباطات

هاا و  زيرسااخت  :ها  اطالعات و ارتباطاتقرار دارد. همچنین امتیاز محاسبه شده برا  حوزه فناور 

هاا   طاوركلي كیفیات كااربرد فنااور      هبا باشاد.  دهنده اام لوب بودن اين حوزه ماي  امکااات اشان

( 2اطالعاتي و ارتباطاتي در فرايند تدري  و يادگیر  در اظام آموزشي مهندسي از م لوبیت اسبي  

والن ذ  ربط به ؤشود دااشجويان، اساتید و مديران و مساين اسان توصیه مي برباشد. برخوردار مي

ها  زير را ماورد   يادگیر  اثربخش توصیه-ا  ياددهيها  مذكور بر گیر  بهتر از فناور  منظور بهره
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 توجه قرار دهند:

 ها  اطالعاتي و ارتباطاتي كسج دااش و مهارت استفاده و بکارگیر  فناور -

 متناسج با محتوا  درون ياتفناور  اطالعاتي و ارتباطثر از ؤاستفاده م -
منظاور آماوزش    هاا باه   روز اماودن آن تباطاتي مناسج و به فناور  ها  اطالعاتي و ار فراهم امودن-

 .اثربخش
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ها  تابعه وزارت علوم، ها  آموزش مهندسي دااشگاهها  ارزيابي درواي گروهزارشگ پیوست:

كیفیت  تحقیقات و فناور ، موجود در دبیرخااه مركز تحقیقات، ارزشیابي، اعتبارسنجي و تيمین

 آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور 

ها  آموزشي مجر  ارزيابي گروه اام دااشگاه
ها  آموزشي مجر  ارزيابي گروه اام دااشگاه درواي

 درواي

 بیرجند

 الکتروایك و مخابرات -1 
 مکاایك-2
 مهندسي آب -3
 زراعت و اصالح اباتات -4
 محیط زيست-5

 بوعلي سینا همدان
 
 

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

 مهندسي كامپیوتر   اراك كامپیوتر   اصفهان
 عمران   ولي عصر رفسنجان برق   شهید عباسپور
 برق   شهید چمران اهواز محیط زيست   تربیت مدرن

 
 گیالن

 برق -1
 مکاایك -2
 جنگلدار -3

 
 علم و صنعت       

 ار سخت افز -1
 ها  ريليخط و سازه -2
 برق-3

 گلستان
 

 برق -1
 معمار  -2

 ايالم
 

 كامپیوتر -1
 عمران -2

 شاهد
 كامپیوتر  -1
 قدرت-مهندسي برق -2
 كنترل-مهندسي برق -3

 سیستان و بلوچستان
 عمران   -1 
 مکاایك   -2
 برق  -3

 
 
 
 

خواجه اصیرالدين 
 طوسي

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

 
 
 
 

 امیر كبیر
 
 
 
 

 كشتي ساز  و صناين دريايي -1
 صناين غذايي و بیوتکنولوه  -2
 مهندسي افت -3
 حرارت و سیاالت -4
 پتروشیمي  -5
 هئوتکنیك و راه و ترابر   -6
 اكتشاف معدن  -7
 استخراج معدن -8
 بیومتريال  -9 

 مجاز  مهندسي پزشکي -10
 مهندسي كشتي  -11
 بیومکاایك -12
 مهندسي متالوه  -13
 ساخت و تولید -14
 فیزيك -15
 مهندسي برق و الکتروایك -16
 مهندسي برق و مخابرات -17
 مهندسي و مديريت ساخت -18
 مهندسي برق و قدرت -19
 مهندسي برق و كنترل -20
 شیمي اساجي و علوم الیاف  -21
 علوم كامپیوتر -22
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ها  آموزشي مجر  ارزيابي گروه اام دااشگاه
ها  آموزشي مجر  ارزيابي گروه اام دااشگاه درواي

 درواي

 طراحي جامدات -22
 مهندسي پلیمر  ماهشهر( -23
 مهندسي شیمي  ماهشهر(-24

 
 شیراز

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

 
 سهند تبريز

 

 معدن  مهندسي -1
 مهندسي برق -2
 مهندسي عمران -3

 كرمان مهندسي  برق زاجان
 

 مهندسي گیاهپزشکي -1
 مهندسي مواد و متالوه  -2

 مهندسي برق  فردوسي مشهد مهندسي ساخت و تولید تربیت دبیر شهید رجايي

 


