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 مهندسی دانشگاه ـ آموختگان فنی نگرشهاي دانشبررسی 

 شدههاي درسی تجربهدر راستاي کیفیت برنامه اصفهان
  

  4و ستاره موسوي 3حسین نظري،  2لیال مقتدایی،  1محمدرضا نیلی

  

 ةشد تجربه درسیاز برنامۀ مهندسی ـآموختگان  فنی رضایت دانش میزان هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی : چکیده

آموختگان   آماري، دانشۀجامع. استروش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی . استدانشگاه اصفهان 

 تعیین حجم نمونه براي ،منظوریناه ب. نفر است320  و مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، شامل ITکارشناسی مهندسی 

صورت تصادفی اي متناسب با حجم و بهگیري طبقه نفر  به صورت نمونه170ونه از فرمول کوکران استفاده شد و  تعداد نم

نامه از طریق است و پایایی پرسش )ساختهمحقق( نامهوري اطالعات، پرسشآابزار گرد.  آماري انتخاب شدندعنوان نمونۀبه

نتایج نشان . ته استفاده شده استساخ محققۀنام اطالعات از پرسشآوري جمعي برا. به دست آمد90/0آلفاي کرونباخ 

شده، بیشتر از سطح متوسط  درسی تجربه مهندسی از برنامۀ ـآموختگان فنی در واقع میزان رضایت دانشـ1 داده است؛

عد اهداف، بیشتر از سطح متوسط شده در ب درسی تجربهمهندسی از برنامۀ ـ آموختگان فنی میزان رضایت دانشـ2، است

عد محتوا، بیشتر از سطح متوسط شده در ب درسی تجربهۀ مهندسی از برنام ـآموختگان فنیرضایت دانش میزان ـ3 ،است

عد روش تدریس، کمتر از سطح در ب شده  درسی تجربهۀ مهندسی از برنام ـآموختگان فنی میزان رضایت دانشـ4 .است

عد ارزشیابی، در سطح شده در ب درسی تجربهۀممهندسی از برنا  ـآموختگان فنیمیزان رضایت دانشـ 5 ،استمتوسط 

  . استمتوسط 

  

مهندسی  ـ آموختگان، فنیشده، رضایت، دانش درسی تجربهۀبرنام :کلیدييها  هواژ

  دانشگاه اصفهان
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 مقدمه .۱

ترین اصولی است که  آموزش عالی در چگونگی پرورش نسل جدید از مهم راهبردينقش حساس و

سازان یک علمی آینده گذاري براي تربیت سالم وبسته است و سرمایهن واآ هپیشرفت یک کشور ب

 زیرا این نسل ترجمان یک نسل جدید. گذاري زیربنایی در جامعه استسرمایه جامعه در واقع نوعی

د و مسائل و مشکالت آنان شناسایی و وناي الزم است این نسل بهتر شناخته شاست و در هر جامعه

 ۀ درسی آن است و برنامسسۀ آموزشی، برنامۀؤ فعالیت هر مةآنجا که جوهر از  و.دشوجویی چاره

 زمینه براي رشد و کسب مهارتها و ةکنند اطالعات و فراهمةدهندعنوان انتقالدرسی آموزش عالی به

 ).1391 طغیانی،( اي برخوردار استساختن دانش، از اهمیت ویژه

 گراهاي کاربردي در ایاالت متحده برنامهجنگ جهانی دوم آموزش مهندسی از پس بالفاصله

 وکرد ارائه هاي عملی راهاي آزمایشگاهی تجربهدوره. د بوها وابسته کتابچههاي به استاندارو

نقش رایانه  1985 ـ1960در طی سالهاي ). 1384 فتحی واجارگاه، (نوآوري و تغییر بسیار کند بود

 عمالً.  تحقیقات و تحصیالت تکمیلی رونق گرفتارباز. ده استکرهاي مختلف ایفا مهمی در عرصه

 نداشت تا آموزش مهندسی را مجدداً مورد ارزیابی قرار دانشگاهها وجود  بر فشار خارجیهیچ 

 لیتیصنعت و اقتصاد جهانی چندم سریعجهانی شدن شاهد 1999ـ1985 سالهايدر  .دهد

در مواجهه با رقابت . کردمی جلبرا یو رقابت در سراسر جهان توجه رهبران صنعتهستیم 

، مهندسان کمتري به شغلی ت شرکتها مزایاي قدرالمللی در محصوالت با کیفیت باالشدید بین

رهبران شرکت متوجه   محاسباتی آسان و موجود را مدنظر نموده CAD/CAM)( معین مشغول بودند

امل مؤثر در کارایی آموزش یکی از عو ).1388 ،همان(  استکیفیت ضروري بر بیشتر تمرکز  کهندشد

ؤثر در افزایش ترین عوامل ممهم  درسی است، همچنین یکی ازۀعالی، ارتقاء کیفیت عناصر برنام

دانشجویان  ، زیرااست  درسی، اطالع از نظر دانشجویان و بازخورد آن در آموزشکیفیت عناصر برنامۀ

نند تصویر مناسبی از وضعیت توامی آننفعان اصلی از ذي عنوان بخشی از دروندادهاي دانشگاه وبه

اهداف آموزش عالی . شده تعیین کنندتجربه  درسیۀ درسی ارائه کنند و رضایت خود را از برنامبرنامۀ

  دانشجویان تهیه و، رغبتن آن بر اساس نیازها، توا درسی و ابعادۀیابد که برنامزمانی تحقق می

  اجرا آنها براي برنامه که ،ویانی دانشجاز دیدگاه را یدرس ۀبرنام است الزم ،روازاین. تدوین شود

 این پژوهش .نیمک فراهم را درسی هايبرنامه ازپیشبیش اثربخشی موجبات تا کنیم بازبینی شود،می

و  شناسایی منظوربه را مهندسی  ـفنی دانشجویان شدهدرسی تجربه برنامۀ که است آن درصدد نیز

تحقیق حاضر درپی آن است که میزان . دهد قرار موردبررسی درسی برنامۀ اثربخشی بخشیدن فزونی
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 آنها در هدف، محتوا، روش شدة درسی تجربهۀمهندسی را از برنام ـ آموختگان فنیرضایت دانش

  .  ندکو ارزشیابی در دانشگاه اصفهان بررسی  تدریس

 

   پژوهشۀپیشین .۲

  مبانی نظري

ها درسی، الگوي تایلر در راستاي استاي سطوح برنامه نظري پژوهش حاضر دیدگاه کالین در ريمبنا

آموزش یی آمریکاانجمن ریزي درسی و استانداردهاي هاي درسی و مراحل برنامهعنصرهاي برنامه

 آموزش مهندسی میسیون کمهندسی  ـهاي درسی فنیاعتباربخشی برنامهمعیارهاي  و مهندسی

  .است

  عملی مشکالت یا نظري حدود تعیین به که الگوهایی معتبرترین و مشهورترین از یکی

 ايهبرنامه موقعیت و مطالعه هدایت منظورهب که است الگویی ،زدپردامی درسی ۀبرنام اندرکاراندست

کالین الگوي به مشهور اي،مدرسه آموزشی نظام الگوي عنوان با درسی،
1
 سطوح مختلف معرفی به ،

 سطوح مفهوم .تعریف کند را پدیده این مند،منظا نگاهی با کوشدمی یب،ترتبدین و است پرداخته آن

 و مهم دستاوردهاي از ان یکینوعبه شود،می آن شناسایی به مبادرت سطح، هفت در که درسی مۀبرنا

 به گانههفت سطوح این ).1383 مهرمحمدي،( است شده شناخته درسی برنامۀ قلمرو در توجهقابل

   :هستند زیر شرح

 و متخصصان صاحبنظران نظرات و پیشنهادها ةکنندمنعکس :علمی /آلدهای درسی ۀبرنام 

  ؛ استدانشگاهی

 نددانشگاهی ندارتخصص  لزوماً سطح این در کنندهشرکت افراد: اجتماعی درسی ۀبرنام 

  ؛ندااجتماع ۀفرهیخت افراد بلکه

 درج شده درس سرفصل و فهرست در که است مطالبی همۀ شامل  :رسمی درسی ۀبرنام 

 ؛است

   براي عالی آموزش  را مؤسسۀرسمی درسی برنامۀ سطح، این در: ايمؤسسه درسیبرنامۀ 

 ؛دکنمی تبیین اجرا

  درسی است برنامۀ ابعاد درخصوص استادان یدگاههاي دو ادراکات: آموزشی درسی ۀبرنام 

 ؛است شده ابالغ اجرا براي اًرسم که

  درس اجرا کالس شرایط در استادان که دارد اشاره ايبرنامه به :اجراشده درسی ۀبرنام 

 ؛گیرندمی قرار آن برابر در ،عمالً دانشجویان و کنندمی

____________________________________________________________________ 
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  ۀبه برنام نسبت  کهاهآن نگرش و دانشجویان هايآموخته شامل :دهشتجربه درسیبرنامۀ 

 (1991).  شودمی تعریف درسی،

 آن گوناگون سطوح و درسی برنامۀ ايالگوه انواع بارةدر که است بیانگر آن درسی ۀبرنام ادبیات

آشکار رسمی  درسیۀبرنام همچون
1
 تحقیقات متعددي پنهان درسی ۀبرنام اجراشده، درسی ۀبرنام ،

 قرار موردپژوهش کمتر که ،درسی هايبرنامه انواع تریناز مهم یکی ،بیناینرد .است پذیرفته انجام

 و تجارب ،ها، عالیق، نگرشهابه انگیزه  توجه،روازاین. است شدهتجربه درسی ۀبرنام است، گرفته

زاده و نصر، اعتمادي( ریزي درسی ضروري استبرنامه عنوان عامل اساسی دردانشجویان به

   درسیۀبرنام). 1381 مهرمحمدي،( ابعاد متعددي دارد  درسی سطوح وبرنامۀ). 1390نیلی،

 ۀگرفتن در معرض برنام مثل قرار اي ایشان، و برداشتهفراگیرانمعرف انتظارهاي آحاد ، شدهتجربه

 آموز،آنچه دانش). 1389 مهرمحمدي و همکاران،( اجرایی و همچنین پیشرفتهاي حاصل است

 ).1384 اجارگاه، فتحی و(نام دارد  شده درسی تجربهۀکند برنام تجربه می،دانشجو یا مخاطب عمالً

شده و تعاملهاي حاصل از کالس درس تنظیمزپیشرنامه به تجربیات فراگیران از طرحهاي ااین نوع ب

   خود نسبت به مطالبپیشین و تجارب ،هر فراگیر بر مبناي عالیق، ارزشها، توانمندیها. کنداشاره می

فرد و اي منحصربهترتیب برنامهبدین زند ودهد و دست به انتخاب می نشان میواکنششده ارائه

شده  زیستۀعنوان تجرب درسی بهۀبرنام). 1388 همان،( ردگیشکل می شخصی براي هر یک از آنها
2
 

شده و فراگیران و معلمان آن را عنوان آنچه زیست درسی بهۀعبارت است از دنیاي واقعی در برنام

اشغال  را )فراگیرنده( زندگی  باشد که درسی نباید امري بیرونیۀ دیوئی برنامگمانبه. اندتجربه کرده

هاي رشد فراگیران  طریق آزادي بیان و هدایت استاد و ترویج غیررسمی بودن، زمینهبلکه باید از. کند

 ).1389 ، تیموري وکرمی ،مؤمنی مهموئی(را فراهم کرد 

توانیم فرض کنیم یعنی نمی.  درسی استۀ فراگیران، باالترین سطح برنامةشد درسی تجربهنامۀبر

  شده عالی دارند، یادگیري رشدیافته درسی تدوینها یک برنامهکه فقط به این دلیل که دانشکده

 که ،دهد، بلکه بایستی ملزوماتی را در اختیار آنان قرار داد تا برخی فرصتهاي رشد راسادگی رخ میبه

و  در دانشکده در اختیار آنها قرار دارد، کشف کنند و این نیازمند توجه و دقت در تجارب، نگرشها

 که در استمنفی دانشجو نسبت به عملکرد خود و محیط دانشکده  احساسات مثبت و  ومهارتها

، یهاي یادگیرندگان، تجلی ملموسچنانچه آموخته). همان( دشوشده منعکس میدرسی تجربهۀ برنام

ارزشیابی . راه نخواهد داشتدر عملکرد آنها نیابد، فعالیتهاي آموزشی سود چندانی براي جامعه به هم

____________________________________________________________________ 
 

1. Akker 
  . واژه را هوسرل مطرح کرده استاین. 2
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وجه هیچو بهاست پاافتاده لوحانه و پیش آنچه انحصاراً قصدشده امري ساده درسی بر مبنايبرنامۀ

درسی را منعکس کند و این تجربیات واقعی و ناب یادگیرندگان ز برنامۀ تواند نتایج واقعی حاصل انمی

 درسی فراهم سازد اً جامع از برنامۀتواند شامل ابعاد قصدشده و قصدنشده و تصویري نسبتاست که می

 ).1384 اجارگاه، فتحی و(

 تایلرمبناي نظریۀ بر
1

   یادگیري، چند عنصر اصلی وۀ طرح و نقشمنزلۀ درسی، به برنامۀ

هاي مهمی است که در فراگیر اصلی، مؤلفه منظور از عناصر. اي از عناصر فرعی داردمجموعه

دار فراگیر رشد جهت هدف است؛ بدون این عنصر جریان یادگیري باعث ،نخستین عنصر: تأثیرگذارند

 درسی ۀیک از مراحل برنام درسی اهمیت دارد که بدون آن در هیچۀقدري در برنامهدف به. شودنمی

تردید باید چیزي به فراگیر آموخت تا  به هدف ی محتواست؛ بدوم، عنصر. توان تصمیمی گرفتنمی

در هم مناسب و مهم باشد، محتوا، هر ق.  روش است،عنصر سوم. خود برسد، آن چیز همان محتواست

تر باشند، مناسب قدر روشها  هر،اساسبراین. شودبدون آموزش در وجود فراگیر به رفتار تبدیل نمی

فراگیران   وانادتریزان، اساطالعی برنامهبی.  ارزشیابی است،عنصر چهارم. یادگیري مؤثرتر خواهد بود

 اطالع از ،کهدرحالی. اي نظام برنامه درسی استو آسیبه  یادگیري از جمله کاستیهااز وضع و نتیجۀ

 هدفهاي یادگیري، آگاهی از مشکالت فرایند یادگیري و همچنین کسب  نیافتنمیزان تحقق یا تحقق

اند که از طریق ارزشیابی هاي مثبت این فرایند از لوازم اصلی مدیریت یادگیرياطالع از قوتها و جنبه

 ۀبرنام. هاي درسی پیشرفت نخواهد داشتهی به ارزشیابی، برنامهتوج در صورت بی،آیندبه دست می

شوند و در کیفیت عناصر به عناصراصلی تعیین میاجزاي دیگري هم دارد که باتوجه درسی عناصر و

 ).1386 ملکی،( اصلی هم تأثیر دارند

 ، نیزDeans وRoundtable  با همکاري شوراي مهندسی، 2آموزش مهندسییی آمریکاانجمن 

آموزش « عنوان و آن را بهکرده تحلیلوتجزیه را تغییر موردنیاز در آموزش و پرورش و مهندسی

 است که شده در این گزارش گفته . ده استکرمنتشر  »مهندسی براي یک دنیاي متغیر و پویا

  آموزش بهترمنظوربها رهشت اقدام همگون باشند و  مهندسی باید مرتبط، جذاب و  درسیهايبرنامه

: ند ازااین مهارتها عبارت. دندکر  براي موفقیت در مهندسی مشخص ضروريايدر مهارتهاي حرفه

  ؛مندنظامدیدگاه ) 4رهبري؛ ) 3 ارتباطات؛ )2؛ ) مشارکتیواز جمله یادگیري فعال  ( گروهیکارِ) 1

هاي تلف و شیوهدانش فرهنگهاي مخ) 6؛  دانشگاه دانشجویان، استادان، و کارکنانتفاوتاحترام به ) 5

 ،اجتماعی، اقتصادي محیطهاي به اثراتتوجه ) 8مهندسی؛ جهانی شدن علم درك ) 7وکار؛ کسب

  (Becker, 2000).العمرترویج یادگیري مادام) 10اخالق و ) 9؛ بر آموزش مهندسیمحیطی زیست

____________________________________________________________________ 
 

1.Tyler 
2. ASEE  
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این  .کرد منتشر مهندسی  ـهاي درسی فنیگزارشی براي برنامه  NSF کمیتۀ 1996 سال در

در جهان تدریجی با بهبود یم توانما دیگر نمی":  رسید که نتیجهاینبه  ايصفحه76جامع گزارش 

ر ، باحتماالًاین گزارش کنیم که میدرنهایت، اشاره . رتغییر امروز دوام بیاوریمپتجاري  ورقابتی 

را مهندسی  اعتباربخشیمعیارهاي الً، ، مثداشتثیر بیشتر أایاالت متحده تآموزش مهندسی 

سال در مهندسی  درسی برنامۀ«جدید بخشی معیار اعتبارنُه . دداموردتجدیدنظر قرار  EACمیسیون ک

،  درسی تغییر یابدۀارزیابی برنامو روشهاي اهداف تر بود و مستلزم این بود که پذیر انعطاف»2000

. کنندسی ارائه می مهندۀبراي هر رشت نیز اي معیارهاي خاصیجوامع حرفه هر کدام ازاگرچه 

تخصص موردانتظار  صالحیت و که عالوه بربیانگر این است و نتایج ارزیابی  درسی ۀبرنامهاي معیار

در  کار) 1 :هاي زیر نشان دهندخود را در زمینهباید توانایی هم  آموختگاندانش،  مهندسیزمینۀدر

درك ) 3؛ و حل مسائل مهندسی ،نظیمت، تدوین و شناسایی) 2؛ )ايرشتهبین( اياي چندرشتهههگرو

 ۀـی در زمینـاي مهندسـحله راهايـهثیرأدرك ت) 5؛ ثرؤارتباط م) 4اي و اخالقی؛ مسئولیت حرفه

ی ـشـدانش ـایـنم) 7 ،رـالعمادامـماي هـرفـري حـادگیـه یـاز بـنیص ـتشخی) 6؛ یـانی و اجتماعـجه

 دهندتاثیر قرار میتحت   رارد مهندسیـ عملکهـونـچگه ـاینک ر و دركـمعاصاي ـوضوعهـمق از ـعمی

.( Engineering Criteria, 2000) 
 

  تحقیقات داخلی و خارجی .۳

اند و به  هدرسی را موردتوجه قرار داد  برنامۀ طورکلی فرایند کیفیت اکثر تحقیقات داخلی و خارجی به

کمبود بنابراین،. چندانی نشده استشده آموزش مهندسی اشاره  درسی تجربهرضایت در عناصر برنامۀ

  .دهد پژوهشهاي داخلی و خارجی در این راستا  ضرورت انجام این پژوهش را نشان می

ریزي درسی، روشهاي دهند که نوع نظام برنامهنشان می )1390(کرمی، تیموري  مؤمنی مهموئی،

د  دانشجویان عواملی هستن پیشرفتة و انگیز،تدریس استادان، سبکهاي یادگیري و راهبردهاي مطالعه

 متناسب با شرایط، کارگیري صحیح آنهاثرند و بهؤ درسی مکه در اثربخشی و هماهنگی برنامۀ

ۀ  درسی اجرایی و برنامآورد و به کاهش فاصله بین برنامۀ درسی را به ارمغان میاثربخشی برنامۀ

هاي درسی را فراهم  برنامهبیشترشود و موجبات اثربخشی و کارایی هرچهدرسی قصدشده منجر می

تواند هماهنگی بین برنامۀ درسی قصدشده و  کاربرد نادرست آنها نیز می،حالدرعین. سازدمی

  منجر بردهنامهاي درسی شده را دچار اشکال سازد و به ایجاد فاصله بین برنامهاجراشده و تجربه

 مهندسی ةهاي مختلف دانشکدرشتهنشان داد که کیفیت آموزشی پژوهشی دیگر هاي یافته .دشومی

از دیدگاه دانشجویان تقریباً در حد متوسط قرار دارد و این امر ضرورت انجام دادن تغییرات و 

 ).1391 امینی و همکاران،( سازدهاي مهندسی خاطرنشان می درسی رشتهۀاصالحات الزم را در برنام
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 درسی در آموزش ۀ رویکردهاي برناممنظور بررسیدر تحقیقی به )1392( یمانی و فیروزآبادي

هاي مؤثر در آموزش پزشکی،  ریزان درسی باید با استفاده از رویکرد پزشکی نشان دادند، برنامه

 خدمات مطلوب به بیماران  و در راستاي ارائۀ نیازهاي جــامعهرا فراخورمحتواي ضروري فراگیران 

ی و کاهش بار اضافی محتواي برنامه درسی را از  درســۀنند و بینش نــیاز به بازنگري برنامکفراهم 

  .دست ندهند

علمی دانشگاههاي اصفهان و که میزان آگاهی اعضاي هیئت نشان دادند )1393( نیلی و همکاران

هاي نوین  تدریس و شیوهدر انتخاب محتوا، روشهاي نوآورانۀصنعتی اصفهان درخصوص نوآوري 

هاي نوین تنظیم  شیوه وگاهی آنها از انتخاب هدفهاي نوآورانه، میزان آ است»زیاد«ارزشیابی در سطح 

ریزي درسی  و میزان آگاهی آنان از کاربست نوآوري برنامه،»متوسط«هاي یادگیري در سطح تجربه

  .کمتر از سطح متوسط است

 هاي منابع، روشهايلفهؤ کارآموزي داخلی در مةورنشان دادند د )1390( وفامهر و دادگسترنیا

دهی دوره، ارزیابی یادگیري، نوع بیماریها، رویکردهاي تشخیصی درمانی، مدیریت و سازمان دهییاد

تدریس . نگري استها در انتهاي سنتی پیوستار جامعهدانش، ارزیابی مهارت و سطح مراقبت در آزمون

 عملی به تنها تدریس مهارتهاي. رویکردهاي پیشگیري و بازتوانی خارج از انتهاي چپ پیوستارها بود

  .استنگر صورت جامعه

به این نتیجه رسیدند که استادان و دانشجویان معتقدند بین  )1389( منی مهموئی و همکارانمؤ

شده همخوانی وجود ندارد و دانشجویان درك درستی از آنچه قرار است  درسی اجراشده و تجربهۀبرنام

نیازي که دانشجویان گمان رتها و نگرشهاي پیش درسی اجراشده با دانشها، مهاۀبیاموزند ندارند و برنام

  . کردند دارند، هماهنگ نیستمی

انشجویان د معناداري بر رضایت ۀ درسی تجربه شده، واسطۀبرنام که گرفت نتیجه )1386( محمدي

  .ندشومنجر هاي مهندسی نیاز به سازماندهی دارند تا به رضایت و موفقیت دانشجو و دوره بودند

شده با تأکید بر  درسی تجربهبخشی الگوي برنامۀاعتبار طراحی و به )1388 (دیگران و آرايکشتی

استفاده از الگوي ون منن  آمده بادستدیدگاههاي اندیشمندان پدیدارشناس پرداختند و نتایج به

 درسی موردانتظار، تصوري، نهفته، برنامۀ: شده عبارت بودند ازسطوح الگوي طراحی. شدوتحلیل تجزیه

 ، تأثیرات پداگوژیک و)فعالیت پداگوژیک، روابط والدینی، برنامه درسی مستورشده( تعاملی

به سطوح پیشنهادي آن امکان تفکر، شده باتوجه درسی تجربهۀاستفاده از الگوي برنام. خودفکوري

به کند و با شناخت تجارب فردي دانشجویان و توجه تأمل و خودارزیابی را در یادگیرنده فراهم می

  .    کندبیشتر می  درسی راۀ یادگیري، تأثیر برنام ـفرایند تدریس
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 ترپایین متوسط حد از ارزشیابی و تکالیف اثربخشی نشان داد میانگین) 1392( بلتجی  ومحمدي

 توسعۀ و شدهتجربه درسی  برنامۀـ اثربخشی متغیرهاي بین معناداري مثبت و رابطۀ است و

  .رددا وجود رهبري شایستگیهاي

 یندافر طریق از پلیسی ايهصالحیت تحقق میزان که دهدمی نشان )1391(تقوي و همکاران 

کسب  درصد 40میزان  این ،کهطورياست به پایین حد در دانشجویان در درسی هاياجرایی برنامه

 آموختگاندانش و دانشجویان در صالحیتها این تحقق میزان بودن پایینبیانگر  درصد این که شده

 با شدهقصد درسی ۀبرنام هر بین تطابق این .است درسیۀ برنام سطوح نداشتن  تطابقآن  دلیل. است

پژوهش   نتایج.درصد است 76/40 شدهکسب و شدهاجرا درسی ۀبرنام بین درصد و 5/41شده  اجرا

 بوده متوسط سطح از آموزشی کمتر محتواي از دانشجویان رضایت میزان که دکر دیگري مشخص

 ).1388 جعفري و همکاران،( تاس

هاي تهران از تناسب محتواي  ، نشان داد که ارزیابی دانشجویان دانشگاه)1387( آراسته و همکاران

هاي  برنامهنشان داد پژوهشینتایج . درسی استادان بر نارضایتی آنها در این زمینه داللت دارد

  . میزان رضایت دانشجویان پایین استشود؛  تجدیدنظردوباره بالینی باید ةشده در دورآموزشی ارائه

 و بحثهاي ،که سه عامل وضوح طراحی، تعامل با مربیان در پژوهشی نشان داد) 2006(سوآن 

 عواملی چون در )2004( کمرول .دارد توجهیقابلدر رضایت آنان نقش  فعال در میان فراگیران

ن، سوق دادن تدریس در جهت توجهی به تقویت مهارت شنیددسترس نبودن مواد آموزشی، کم

رین دالیل ناکامی در دستیابی به اهداف ـت را از مهمتـی نادرسـهاي ارزشیابوهـارزشیابی و شی

ده، اجرا و ـنچه قصدشآ دارد، بین بیان می)2008(لوئن . کندشده در برنامۀ درسی عنوان تعیین

آموختگان علمی و دانشتئي هیگران و اعضاشده هماهنگی وجود ندارد و دیدگاههاي صنعتتجربه

  .درخصوص شایستگیها متفاوت است

  :رسدنتایج میاین  به )2009(الیور 

 محکمی براي اجرا و اصالح ۀدرسی مبنا و پای ۀ  برنامۀآرمان و ارزشهاي مشترك در زمین 

 ؛ندکیجاب میابرنامه درسی 

 علمی و اي هیئتآمیز در بین اعض درسی در قالب مسئولیت مشارکتۀزمانی که برنام

 ؛شودمیمنجر  درسی ۀح برنامال آنها در اجرا و اصة به مشارکت گسترد،مدیران تلقی شود

  درسی جامعۀ تدوین و اصالح برنامۀهایی در زمینیآیگردهممشارکت گروههاي مختلف در ، 

  .دهدصحیح و کامل سازمانی را ترویج می تغییر

علمی تئهی  درسی به نیازهاي فراگیران و تدوین برنامۀ که اگر درکندمیاره ـ اش)2008(وز ـرکـکِ

  مدرسانی که نقش کلیدي در،بنابراین. شود درسی میمندي برنامۀنظام  باعث پویایی و،توجه شود
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اداري  حمایت اجرایی و الزم  است از  درسی دارند برنامۀ درسی و تجدید برنامۀیندامراحل فر

  .باشند برخوردار

هاي درسی مدرسه با رمانهاي برنامهآ شده و درسی تدوینۀگیرد بین برنام جه می نتی)2006(پریور 

تواند مهارتهاي شهروندي شده نمی درسی تجربههمخوانی وجود دارد و برنامۀ ناۀ درسی تجرببرنامۀ

آموزان دهد که در اغلب مدارس دانشمطالعات نشان می .رشد دهدبخشی به میزان رضایتنها را آ

 توانایی استدالل عقالنی، کمکی به آنها ۀي انتقادي با موضوعات درسی ندارند و براي توسعچالش فکر

  .استکننده  درسی اجراشده بدون چالش و خستهۀدند که برنامکر و اکثر آنها ابراز شود         نمی

درصد  59، نشان دادند) 1994(و کیتینگ ) 2007(گودلَد و رونالد و همکاران ، )2009(والدر پل 

دانشجویان، سیستم ارزشیابی تجمعی
هاي درسی  و سبک ارزشیابی موجود برنامهدادند را ترجیح می 1

  .دادند را موردنقد قرار

محور در اسکاتلند در تحقیقی به بررسی تدوین برنامه درسی مدرسه )2014(پرسنلی مینتی، ایگر 

هاي درسی دو مدرسه در تدوین برنامه تطبیقی دو نمونه از روند  ـپرداختند و با رویکرد تحلیلی

نتایج نشان داده است که ماهیت و میزان  .بررسی جامع قرار دادندطور موردي مورداسکاتلند را به

با پارادایم ها در قالب رویکردهاي جدید تدوین رشته هاي درسی در مدرسهبرنامه نوآوري و تغییر

اي به توانایی مدرسان و اي و چندرشتهرشتهمیاناي، العمر و رویکردهاي فرارشتهیادگیري مادام

اي آموزشی مدرسه از همعلمان در درك ماهیت برنامه درسی و رویکردهاي آن بستگی دارد و سیاست

  . استهاي جدیدهاي درسی و رشتهثیرگذار در میزان و کیفیت فرایند تدوین برنامهأجمله عوامل ت

  ندتحقیقاتی در مدارس و دانشگاههاي اسکاتل

(Priestley, et al., 2012; Baumfield, et al, 2010, and Minty, 2015) 

  :دانستند ازمی هاي علمی را عبارتهاي درسی و تدوین رشتهبرنامه فرایند نامناسب اجراي با مرتبط عوامل

    اجراي رویکردهاي نوین آموزشی و تدوین دروس و         بارة در انادت منفی اس  ةاسترس و خودپندار 

 ؛هاي درسیهبرنام

  هـاي علمـی    شـده و رشـته    اي درسی بازنگري  ـهي برنامه راـر به اج  ـار متغی ـاي بسی ـردهـرویک

 ؛شدهتدوین

 ِهـاي  برنامه  دانش و یادگیري و    ةها و مبانی نظري صریح دربار      تناسب و ارتباط بین نظریه      نبود

 ،درسی جدید

   ین فشار حاصل از رشـد و توسـعه   طور خاص ب  به(  سیاست و عمل   ةمالحظه دربار تنشهاي قابل

  ).هاي آموزشیسسهؤگویی در م و فرهنگ پاسخ،هاي علمیهاي درسی و رشتهتغییر برنامه

____________________________________________________________________ 
 

1. Summative 
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  هاي تحقیقپرسش .۴

 درسی تجربه مهندسی از برنامۀـ فنی انشجویاند رضایت عد اهداف تا چه اندازه است؟شده در ب 

 عدشده در هدرسی تجرببرنامۀ از  مهندسی  ـفنیدانشجویان  رضایتمحتوا تا چه اندازه است؟ب  

 عد در شده درسی تجربهبرنامۀاز   مهندسیـ فنی دانشجویان رضایتندازه ا چه تا تدریس روش ب

 است؟

 عد در شدهتجربه درسی برنامۀ از  مهندسی ـفنیدانشجویان  رضایتچه اندازه  تا ارزشیابی ب

 است؟

 
  شناسی تحقیقروش .٥

 ۀمهندسی از برنام  ـآموختگان فنیاضر که بررسی میزان رضایت دانشبه هدف پژوهش حتوجهبا

مهندسی   ـ فنیة و ارزشیابی در دانشکد،شده در ابعاد هدف، محتوا، روش تدریسدرسی تجربه

که  توصیفی به دلیل این. دانشگاه اصفهان است، روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است

که  به این همچنین باتوجه،ه وجود دارد عینی و منظم گزارش دهدچه را ک خواهد آنمحقق می

 ،آنجاکه از.، تحقیق از نوع پیمایشی استاستگویان محقق درصدد بررسی دیدگاه و نظرات پاسخ

آوري پردازد روش تحقیق توصیفی و ازآنجاکه براي جمعهاي تحقیق میمحقق به توصیف عینی داده

مبناي نظري پژوهش . دشو روش پیمایشی محسوب می،اده کرده استنامه استفاطالعات از پرسش

 و استشده ی و  الگوي کالین در زمینۀ برنامۀ درسی تجربه درسبارة عنصرهاي برنامۀدیدگاه تایلر در

  .نامه قرار گرفتندمبناي طراحی پرسش

کانیک در و مهندسی م IT کارشناسی مهندسیمقطع آموختگان  نامه، دانشپرسشۀ آماري جامع

بعد از برآورد حجم .  نفر بوده است320، شامل 1393 تا 1387دانشگاه اصفهان طی سالهاي 

ها بر اساس روش  نامهپرسش. تعیین شدند  نفر320هاي آماري بر مبناي فرمول کوکران،  نمونه

گیري تصادفی ساده نمونه
١

در . ندها پاسخ دادنامهپرسش نفر به 170 شد و درنهایت بین آنها توزیع

  . دهد دهنده بر مبناي جنسیت و وضعیت شغلی را نشان می  فراوانی و درصد افراد پاسخ1 جدول

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Simple Random Sampling  
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  آموختگان آماري دانشۀتوزیع فراوانی و درصد نمون: 1 جدول

  جنسیت

  زن  مرد
  درصد 

تعداد 

  کل
  وضعیت شغلی

  بیکار  84  50  44  40

  شاغل غیرمرتبط با رشته  36  17  15  21

  شاغل مرتبط با رشته  50 33  15  35

  تعداد کل  170  100  74  96

  

  نظریه،) درسیۀام عنصر برن4(  درسی تایلرۀمبناي نظري برنامپرسشنامه پژوهش حاضر بر 

یی آمریکا استانداردهاي انجمن ،)شده درسی تجربهۀسطح برنام(ریزي درسی کالین برنامه سطوح

آموزش کمیسیون توسط مهندسی  ـ ي درسی فنیهااعتباربخشی برنامهمعیارهاي  و آموزش مهندسی

محتوا،   عنصر18ـ 12هاي پرسشهدف،  عنصر11ـ1هايپرسشکه  مهندسی ساخته شده است،

و روایی صوري و  سنجد عنصر ارزشیابی را می36ـ31هايپرسش و ، عنصر تدریس30ـ19هاي پرسش

 مهندسی ۀ مجرب رشتانادت درسی دانشگاه اصفهان و چند تن از اسۀاستادان برنامرا محتوایی آن 

نامه از ضریب آلفاي کرونباخ دن پایایی پرسشکردر این پژوهش براي مشخص . انددادهتأیید قرار مورد

نامه به گیري از جمله پرسش هماهنگی درونی ابزار اندازهۀاین روش براي محاسب. استفاده شده است

پایایی زیرمقیاسهاي .  به دست آمد90/0 نامه از طریق آلفاي کرونباخپرسش پایایی. رودکار می

) 88/0(  ارزشیابی و)92/0( روش تدریس ،)91/0( ، محتوا)89/0(  هدف:ترتیب شاملبه نامهپرسش

ها از انسجام درونی شود گویه بیشتر باشد گفته می7/0 از اگر معموالً کرونباخ میزان آلفاي .است

 افزار آماريل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرموتحلیتجزیه). 1388 سیف نراقی،( .دنبرخوردار

spss-19 هاي در بخش آمار توصیفی مشخصه.  انجام شد2 و استنباطی1در دو سطح آمار توصیفی

متغیره  تک tآماري مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون

  .استفاده شد

  

  هاي تحقیقیافته .۶

عد اهداف تا چه شده در ب درسی تجربهۀمهندسی از برنام  ـآموختگان فنیرضایت دانش:  اولپرسش

  اندازه است؟

____________________________________________________________________ 
 

1. Descriptive Statistical 
2. Inferential  Statistical 
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 دهدهاي درسی نشان میآموختگان از هدفهاي برنامههاي مربوط به رضایت دانشوضعیت گویه

ید بر پرورش کتأ« 4 ة شمارپرسشهاي زیاد و بسیار زیاد مربوط به  بیشترین درصد فراوانی گزینهکه

 و کمترین درصد 34/4 و میانگین 7/92 با »یهاي تخصصجوي اطالعات در زمینهومهارت جست

 درصد 5/79 با »شدن در تبدیل خالقیت به نوآوري و کارآفرینی توانمند« 8 ة شمارپرسشمربوط به 

ح رضایت،  از بیشترین سط4 ةتوان گفت که هدف شماربراساس این نتایج می. است 09/4و میانگین 

میانگین کل حیطه . آموختگان برخوردار است از کمترین سطح رضایت از نظر دانش8 ةو هدف شمار

  . است62/0 و انحراف معیار آن 29/4

 آموختگان از عناصر رضایت دانشرة میانگین نمۀنمونه براي مقایس تکt همچنین، از آزمون

 موردنظر استفاده ۀخورداري از مطلوبیت در حیطشده براي برهاي درسی با معیار فرضی تعیینبرنامه

عنوان برخورداري از مطلوبیت به 8/3ذکر است که در پژوهش حاضر، میانگین باالتر از قابل. ده استش

  :فرض صفر و مقابل آزمون مذکور به صورت زیر است. در نظرگرفته شده است

H0: µ = 3.8 
H1: µ≠ 3.8 
α = 0.05 

  

هدف با  عدشده در ب درسی تجربهرضایت دانشجویان مهندسی از برنامۀ میزان  میانگینمقایسۀ: 2 جدول

  شدهمیانگین فرضی تعیین

  

 بحرانی جدول در tتر از مقدار شده بزرگ مشاهدهtداف، مقدار  اهۀ، در حیط2 براساس جدول

 01/0 از 000/0 که شدگرفته، مشخص با آزمون انجام. است 169 آزادي ۀو با درج %5سطح خطاي 

توان گفت که  بنابراین می. است 8/3 ردشده و در نتیجه میانگین جامعه باالتر از H0تر است و کوچک

شده، بیشتر از معیار هاي درسی تجربهمهندسی از هدفهاي برنامه  ـان فنیآموختگمیزان رضایت دانش

 برخورداري از مطلوبیت، از موفقیت برخوردار بوده است و در مجموع، اهداف این ۀشده در زمینتعیین

  .انددهکردوره را در سطح مطلوب ارزیابی 
  

عد محتوا تا چه شده در ب تجربه درسی مهندسی از برنامۀ ـآموختگان فنیرضایت دانش:  دومپرسش

  اندازه است؟

ــاخص                شــــ

  آماري

 متغیر 

میانگین 

 متغیر

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 فرضی

 t Sigمقدار  درجه آزادي

 000/0 31/12 169  8/3 62/0 29/4 اهداف
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هاي مهندسی از محتواي برنامه ـ آموختگان فنیهاي مربوط به میزان رضایت دانشوضعیت گویه

هاي زیاد و بسیار زیاد مربوط به  بیشترین درصد فراوانی گزینه کهدهدده نشان میشدرسی تجربه

 با » درسیۀشده با هدفهاي نوآوري برنامانطباق داشتن سرفصل و محتواي انتخاب« 18 شماره پرسش

تغییر محتواي آموزشی « 12 شماره پرسش، و کمترین درصد مربوط به 58/4و میانگین  98%

توان گفت که براساس این نتایج می. است 29/4 و میانگین 9/87 با »متناسب با نیازهاي دنیاي کار

 از کمترین سطح رضایت برخوردار 12 بیشترین سطح رضایت و ویژگی شماره  از18 ةویژگی شمار

  . است44/0 و انحراف معیار آن 38/4میانگین کل حیطه . است

  

محتوا با  عدشده در ب درسی تجربهرضایت دانشجویان مهندسی از برنامۀ میانگین میزان ۀمقایس:  3 جدول

  شدهمیانگین فرضی تعیین

 
 بحرانی جدول tتر از مقدار شده بزرگ مشاهدهt ویژگی مربیان، مقدار ۀ، در حیط3 بر طبق جدول

با آزمون . شود  رد می H0 شده،با آزمون انجام. است 169 آزادي ۀ درصد و با درج5در سطح خطاي 

 ردشده و در نتیجه میانگین جامعه H0تر است و  کوچک01/0 از 000/0 که شدگرفته، مشخص انجام

مهندسی، محتواي رشتۀ آموختگان توان گفت که بر طبق نظر دانش بنابراین می. است 8/3باالتر از 

  .نها رضایت داشتندآآموختگان از دانششده بیشتر از سطح مطلوب بودند و هاي درسی تجربهبرنامه
  

عد روش تدریس شده در ب درسی تجربهۀ مهندسی از برنام ـآموختگان فنیرضایت دانش : سومپرسش

  تا چه اندازه است؟

مهندسی از فعالیتهاي روش تدریس  ـ آموختگان فنیهاي مربوط به رضایت دانشوضعیت گویه

 19 ة شمارپرسشهاي زیاد و بسیار زیاد مربوط به ی گزینه بیشترین درصد فراوان کهدهدنشان می

 پرسش و کمترین درصد مربوط به 47/4 و میانگین 7/94 با »استفاده از روشهاي یادگیري خودراهبر«

  اساس این نتایج بر. است 99/1 و میانگین 2/1 با »اوري آموزشیاستفاده از فنّ« 30ةشمار

 ـ آموختگان فنی بیشترین سطح رضایت در میان دانش از18توان گفت که محتواي شماره می

میانگین کل .  از کمترین سطح مطلوبیت و رضایت برخوردار است12 ةمهندسی و محتواي شمار

  . است56/0 و انحراف معیار آن 68/3حیطه 

     شاخص 

  آماري

 غیر مت

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

میانگین 

 فرضی

 t Sigمقدار  درجه آزادي

 000/0 45/20 169  8/3 44/0 38/4 ویژگی
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روش  عدشده در ب درسی تجربهۀ میانگین میزان رضایت دانشجویان مهندسی از برنامۀمقایس:  4 جدول

  شدهدریس با میانگین فرضی تعیینت

  

شده، هاي درسی تجربه میزان رضایت از روشهاي تدریس در برنامهۀ، در حیط4 بر طبق جدول

 بحرانی جدول در سطح خطاي t تر از مقدارشده در آزمون دوطرفه، بزرگ مشاهدهt قدر مطلق مقدار

گرفته، مشخص با آزمون انجام. شود  رد می H0شده،با آزمون انجام.  است169 آزادي ۀو با درج 5%

 8/3تر از  ردشده و در نتیجه میانگین جامعه کوچکH0تر است و  کوچک01/0 از 000/0که شد 

شده در هاي درسی تجربهآموختگان از برنامهتوان گفت که میزان رضایت دانش این میبنابر. است

 برخورداري از مطلوبیت، در این مورد عمل ۀشده در زمین روشهاي تدریس، کمتر از معیار تعیینزمینۀ

 شده را، مطلوب ارزیابی مهندسی، روشهاي تدریس ارائهـ آموختگان فنیدر مجموع، دانش. اندکرده

  . اندنکرده

عد ارزشیابی تا شده در ب درسی تجربهۀ مهندسی از برنام ـآموختگان فنیرضایت دانش : چهارمپرسش

  چه اندازه است؟

  هاي درسی مهندسی از برنامه ـآموختگان فنیهاي مربوط به رضایت دانشوضعیت گویه

هاي زیاد و  فراوانی گزینه بیشترین درصد کهدهد روشهاي ارزشیابی نشان میۀحیط شده در تجربه

 و 5/83 با »تدوین روش ارزشیابی با رویکرد پژوهش محوري« 35 ة شمارپرسشبسیار زیاد مربوط به 

سنجش یکسان به تمام مهارتهاي « 32 شماره پرسش، و کمترین درصد مربوط به 17/4میانگین 

توان  اساس این نتایج میبر. است 91/3 و میانگین 9/68 با »حرکتی و عاطفی  ـانیرو ـ شناختی(

 از کمترین سطح 32 ة از بیشترین سطح رضایت و مطلوبیت و محتواي شمار35 ةگفت که روش شمار

 و انحراف 09/4میانگین کل حیطه . مهندسی برخوردار است  ـآموختگان فنیرضایت در بین دانش

  . است90/0معیار آن 

  

  

  

  

      شاخص 

  آماري

 متغیر 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

میانگین 

 فرضی

 t Sigمقدار  درجه آزادي

 000/0 -22/3 169  8/3 56/0 68/3 محتوا



                                                            محمدرضا نیلی، لیال مقتدایی، حسین نظري و ستاره موسوي

 

69

ارزشیابی با  عدشده در ب درسی تجربهیان مهندسی از برنامۀرضایت دانشجو میانگین میزان ۀمقایس:  5 جدول

  شدهمیانگین فرضی تعیین

  

بحرانی جدول در  t تر از مقداره شده بزرگمشاهد t ارزشیابی، مقدار ۀ، در حیط5 بر طبق جدول

  با آزمون. شود  رد می H0شده،با آزمون انجام. است 169 آزادي ۀو با درج %5سطح خطاي 

 ردشده و در نتیجه میانگین جامعه H0تر است و  کوچک01/0 از 000/0د که شگرفته، مشخص انجام

 ۀ مهندسی در حیط ـموختگان فنیآبق نظر دانشاطمتوان گفت که بر   می،ابراین بن.است 8/3باالتر از 

. انددهکر برخورداري از مطلوبیت، در این مورد عمل ۀشده در زمینارزشیابی، بیشتر از معیار تعیین

مهندسی، روشهاي ارزشیابی را در سطح مطلوب   ـموختگان فنیآ، بر طبق نظر دانشدرمجموع

  .اندهکردارزیابی 

  

  گیريبحث و نتیجه .۷

عد اهداف تا چه شده در ب درسی تجربهرضایت دانشجویان مهندسی از برنامۀ: ول پژوهش اپرسش

  اندازه است؟

هاي درسی آموختگان از هدفهاي برنامههاي مربوط به رضایت دانشها وضعیت گویهبراساس یافته

  کید بر پرورش مهارتأت «4 ة شمارپرسشدهد، بیشترین درصد فراوانی مربوط به نشان می

 توانمند «8 ة شمارپرسشو کمترین درصد مربوط به  »هاي تخصصیجوي اطالعات در زمینهوتجس

 مهندسی  ـآموختگان فنیمیزان رضایت دانش. است »شدن در تبدیل خالقیت به نوآوري و کارآفرینی

یت،  برخورداري از مطلوبشده در زمینۀشده، بیشتر از معیار تعیینهاي درسی تجربهاز هدفهاي برنامه

  .انددهکراز موفقیت برخوردار بوده است و درمجموع، اهداف این دوره را در سطح مطلوب ارزیابی 

،   )1390( ، مؤمنی مهموئی و همکاران)1391( هاي حاضر با تحقیقات امینی و همکارانیافته

یور ، پر)2008(، لوئن )1381( نژاد و همکاران، احمدي)1391( ، تقوي و همکاران)1386 (محمدي

و با  ناهمسو است) 2007( و همکاران رونالد) 2009( ، پل الدر)1994( گودلد و کیتینگ ،)2006(

دلیل ناهمسویی . همسو است) 1389(  وفامهر و همکاران،)1393( ي نیلی و همکاراندهاي هایافته

  . آماري دانستۀتوان در تفاوت جامعنتایج تحقیق حاضر با پژوهشهاي پیشین  را می

        شاخص 

  آماري

 متغیر 

میانگین 

 متغیر

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 فرضی

 t Sigمقدار  درجه آزادي

/000 15/5 169  8/3 90/0 09/4 محتوا

0 
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  درسیۀد که محرك اصلی اجراي برنامکرگونه استنباط توان اینهاي پژوهش حاضر میفتهاز یا

  ها و چارچوبهاي کلیمشی آغاز در عین رعایت خطهاي درسی از همان نقطۀ برنامهانادتاسیعنی 

ده و تعدیلها و کرتوجه هم به محیط و فراگیران  هاي درسی در قالب نظام آموزشی متمرکز برنامه

 ةدهندتـدانیم یکی از عناصر اصلی و جهطور که میاند و هماندهکریرات مناسبی را اعمال تغی

هاي فهد(موزش آ دهندةجهت  اصلی وء، بنابراین آموزش فراگیرمحور را از جزاستهاي درسی برنامه

  .ه استکردبخش رضایت  درسی را نزد فراگیرانۀاند که برنامدهکرآغاز ) برنامه درسی

 سطح در کشور آموزشی در نظام اجراشده درسی هايبرنامه از بسیاري که است حالی در مرا این

 و این نتایج به علت است شده یادگیرندگان متجلی عملکرد و رفتار در کمتر و اندشده متوقف اولیه

ه  هرچ،درواقع. استهاي درسی به فراگیران ریزان درسی و مجریان برنامه کافی برنامه نکردنتوجه

تري   شفاف اهداف درسی برنامۀ و داشته باشندترياثربخشفعالیت   در اجراي رسالتهاي خودانادتاس

خواهد بود؛ هدفهایی  درسی نوآور هاي برنامۀ تحقق هدفکنندةو آموزشی تسهیلد، جن باششتهدا

  تقاي توانایجاد و ار؛ تقویت تفکر خالق دانشجویان؛ نگريه قابلیت آیند ارتقايایجاد ومانند 

تقویت سواد اطالعاتی دانشجویان؛ پرورش   مثبت دانشجویان؛ة؛ پرورش خودپندارسنجیدقت

 پژوهشگري و ۀ؛ پرورش روحی پرداختن به فعالیتهاي نوفرصتِ خالق؛ هاي ارتقاي ایدهمهارتهاي تفکر؛ 

  .جویان و غیره اکتشاف در دانش
  

عد محتوا تا چه شده در ب درسی تجربهۀمرضایت دانشجویان مهندسی از برنا:  دوم پژوهشپرسش

  اندازه است؟

مهندسی از  ـ آموختگان فنیهاي مربوط به میزان رضایت دانش وضعیت گویه،هابراساس یافته

 پرسش بیشترین درصد فراوانی مربوط به  کهدهدشده نشان میهاي درسی تجربهمحتواي برنامه

 و » درسیۀشده با هدفهاي نوآوري برنامتخابانطباق داشتن سرفصل و محتواي ان« 18 ةشمار

  »تغییر محتواي آموزشی متناسب با نیازهاي دنیاي کار« 12 ة شمارپرسشکمترین درصد مربوط به 

هاي درسی آموختگان مهندسی، محتواي برنامهبق نظر دانشاطمتوان گفت که   می،بنابراین. است

  .نها رضایت داشتندآختگان از آموشده بیشتر از سطح مطلوب بودند و دانشتجربه

جعفري  ،)1392( ، محمدي و بلتجی)1392( هاي یمانی و فیروز آباديهاي تحقیق با یافتهیافته

  ناهمسو است و با) 2004(و کامرول  )1387(، آراسته و همکاران )1388(هرندي و همکاران 

 دلیل ناهمسویی ؛مسو استه) 1389(  وفامهر و همکاران،)1393( ي نیلی و همکاراندهاي هایافته

  . آماري دانستۀتوان در تفاوت جامعنتایج تحقیق حاضر با پژوهشهاي پیشین  را می
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آموزش مباحث  برداري از نوآوریهایی ماننددرواقع استادان روند توسعه و رشد دانشجویان را با بهره

نیازهاي متحول دنیاي جویان؛ تغییر محتواي آموزشی متناسب با  شناختی دانشرشد مهارتهاي فرا

سازي محتوا با تأکید بر غنی هاي مناسب پرورش مهارتهاي تفکر دانشجویان؛کار؛ کاربست آموزه

روز کردن سرفصلهاي  بهاستقرار سامانۀ؛ آموزش از راه فعالیتهاي علمی هاي دیگر؛ رسانه استفاده از

؛  تلفیق آموزش نظري و عملی؛ آموزش همراه با پژوهش شده؛ ارائهيموجود؛ کاربردي بودن محتوا

  ها و موضوعهاي تلفیقی و همگرا را ؛ توجه به رشتهها به طرحهاي عملیاتی فرایند تبدیل ایده

  . ندکمی پذیرترامکان

محور وع و محتواهاي درسی جاري ما موض روشن است سیستم برنامهگونه که بر همگانهمان

 ۀ در زمین نیز معموالًانادت و اسدریگمیردتوجه قرار  این عنصر بیشتر مو به این دلیل معموالً؛است

  .دهنددانش نظري و انتخاب منبع مرتبط با آن توانمندي بیشتري از خود نشان می

عد روش تدریس تا شده در ب درسی تجربهرضایت دانشجویان مهندسی از برنامۀ:  سوم پژوهشپرسش

  چه اندازه است؟

مهندسی از  ـ آموختگان فنیمربوط به رضایت دانشهاي هاي وضعیت گویهبراساس یافته

 19 ة شمارپرسش بیشترین درصد فراوانی مربوط به  کهدهدفعالیتهاي روش تدریس نشان می

استفاده از « 30  شمارةپرسش و کمترین درصد مربوط به »استفاده از روشهاي یادگیري خودراهبر«

هاي درسی آموختگان از برنامهیزان رضایت دانشتوان گفت که م بنابراین می. است »اوري آموزشیفنّ

شده در زمینه برخورداري از مطلوبیت، در  روشهاي تدریس، کمتر از معیار تعیینشده در زمینۀتجربه

شده را،  هئمهندسی، روشهاي تدریس ارا ـ آموختگان فنیدرمجموع، دانش. انددهکراین مورد عمل 

  .اندمطلوب ارزیابی نکرده

، )1390( ، مؤمنی مهموئی و همکاران)1391(  حاضر با تحقیقات امینی و همکارانهايیافته

، )2008(، لوئن )1381( نژاد و همکاران، احمدي)1391( ، تقوي و همکاران)1392( محمدي و بلتجی

 ناهمسو و با) 2007( و همکاران  رونالد،)2009( ، پل الدر)1994( گودلد و کیتینگ ،)2006(پریور 

دلیل ناهمسویی . همسو است) 1389(  وفامهر و همکاران،)1393( ي نیلی و همکاراندهاي هایافته

  . آماري دانستتوان در تفاوت جامعۀنتایج تحقیق حاضر با پژوهشهاي پیشین را می

و  فرهنگی امکانات مدیریتی، نگرش در تغییر که کرد استنباط گونهاین توانمی نتایج طبق بر

 ايرشتههاي بینکارگروه( ايرشتهافی، و افزایش میزان مشارکت متخصصان برونو ک مطلوب اجتماعی

دانشجویان و نوع روابط موجود دانشگاهها فرایندهاي آموزشی و فعالیتهاي  ) ریزي درسیبرنامه

هاي مهندسی بنا به ماهیت عملگرا و ن تغییر در رشتهآو کرد  یادگیري  را دستخوش تغییر  ـیاددهی

سازي پیاده سرعت و رشته این نوآوریهاي روزافزون و مداوم پیشرفت و رشد و سو یک از آن کاربردي
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برداري دانشجویان بیشتري را از فعالیتهاي بهره فرصت  از سوي دیگر،مهندسی  ـفنی نوآوریهاي

  . وجود آوردهآموزشی ب
  

عد ارزشیابی تا در بشده  درسی تجربهۀرضایت دانشجویان مهندسی از برنام:  چهارم پژوهشپرسش

  چه اندازه است؟

شده هاي درسی تجربه مهندسی از برنامه ـآموختگان فنیهاي مربوط به رضایت دانشوضعیت گویه

 35 ة شمارپرسش بیشترین درصد فراوانی مربوط به  کهدهد روشهاي ارزشیابی نشان می حیطۀدر

 32 ة شمارپرسش درصد مربوط به ، و کمترین»محوريتدوین روش ارزشیابی با رویکرد پژوهش«

توان  بنابراین می. است »یحرکتی و عاطف  ـوانی ر ـشناختی(سنجش یکسان به تمام مهارتهاي «

شده  ارزشیابی، بیشتر از معیار تعیینۀمهندسی در حیط  ـموختگان فنیآگفت که بر طبق نظر دانش

موختگان آ، بر طبق نظر دانشدرمجموع. داندهکر برخورداري از مطلوبیت، در این مورد عمل ۀدر زمین

  .انددهکرمهندسی، روشهاي ارزشیابی را در  سطح مطلوب ارزیابی  فنی

  ارزشیابی صحیح و مناسبی صورت نگیرد تبعاتی همچون کاهش عالقه به یادگیري،،کهصورتیدر

انسانی،  اي مادي وهآموزان، هدر رفتن سرمایهافزایش اضطراب امتحان، بروز رفتارهاي منفی در دانش

را ... خالقیت و آموزان، از میان رفتنافزایش نرخ مردودي و تکرار پایه، اختالل در رشد عاطفی دانش

سایر موقعیتهاي  آموزان در کالس درس، آزمایشگاه و دانشة مشاهد، بنابراین.در پی خواهد داشت

اجراي  آموزان،دانش هاي علمییتفعالبررسی  گوهاي غیررسمی و مصاحبه،وپرورشی، استفاده از گفت

  .شوداز مهمترین فعالیتهاي آموزشی معلمان قلمداد می... آزمونهاي مختلف و

،   )1390( ، مؤمنی مهموئی و همکاران)1391( هاي حاضر با تحقیقات امینی و همکارانیافته

، پریور )2008(، لوئن )1381( نژاد و همکاران، احمدي)1391( ، تقوي و همکاران)1386 (محمدي

و با  ناهمسو است) 2007( و همکاران  رونالد،)2009( ، پل الدر)1994( گودلد و کیتینگ ،)2006(

دلیل ناهمسویی نتایج . همسو است) 1389(  وفامهر و همکاران،)1393( هایهاي نیلی و همکارانیافته

  . آماري دانستۀتوان در تفاوت جامعتحقیق حاضر با پژوهشهاي پیشین  را می

  هايکارگروه با پیشرفت و تدوین  کهگونه استنباط کرد توان اینآمده میدستبراساس نتایج به

هاي هاي درسی رشتههاي درسی در دانشگاه اصفهان، برنامهریزي درسی و بازنگري برنامهبرنامه

ریزي درسی و مهندسی و با اجماع متخصصان برنامه ـ  گروههاي فنیانادتمختلف توسط اس

سازي  دیدگاهها و پیادهگسترشرفرمایان مهندسی موردبررسی قرار گرفت و این پیشرفت و کا

خصوص دانشگاه دولتی مثل دانشگاه اصفهان، تفویض تدریجی سیستم غیرمتمرکز در دانشگاهها به

 ما شاهد نوآوریها و رویکردهاي نوین آموزشی ،صورتهمین بهو اختیار بیشتر به استادان دادآزادي 
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نتایج  از .مهندسی هستیم که موردرضایت دانشجویان بوده است ـ  فنیانادتزشیابی توسط اسار

 رضایت نسبی انادت از روش ارزشیابی اسگونه استنباط کرد که دانشجویان معموالًتوان اینتحقیق می

  به کارگیري سبک ارزشیابیـ1 ي دارند و یکی از دالیل این سطح محدود رضایت به دلیلودو محد

  .  است در انتخاب روشهاي  ارزشیابی نوینانادت اختیار اسـ2  و مختلفانادتمتنوع  اس

هاي درسی  تسهیل برنامهۀی در زمینیاههاي پژوهش پیشنهادپرسشآمده از دستبه نتایج بهباتوجه

  .دشوتفکیک مطرح میاي پژوهش بههپرسش ۀشده و افزایش میزان رضایت دانشجویان در زمیناجرا
  

  دافاه

 ـ هاي فنی بازار کار رشتهفراخوربه مالکهایی  ، توجههاي درسیتدوین هدفهاي برنامه 

ریزي برنامه هاي رشتهانادتآموختگان و دیدگاههاي اسمهندسی، نیازهاي دانشجویان، دانش

 ؛ مهندسی ـدرسی و فنی

 مهندسی  ـیهاي فنهاي رشتهدهاي درسی بر اساس استانداربازنگري مداوم هدفهاي برنامه 

 ؛از تحقیقاتبرگرفته 

 قبول  وضع موجود با هنجارهاي قابل و نیز مقایسۀتوجه به کشف وضع موجود یادگیرندگان

  . هاي درسیبراي شناخت نیازها در فرایند تدوین هدفهاي برنامه
  

  محتوا

 نبرد باال در سعی و معتبر و متعدد منابع از استفاده با کتابها آموزشی محتواي بازنگري  

 زرو شرایط تناسب به و درس موضوع پیرامون متعدد منابع از استفاده با علمی استانداردهاي

 .شودتوصیه می

 روشهاي تدریس،  درسی، ریزيهبرنام متخصصان از متشکل یکارگروهنظر زیر محتوا نتخابا

 د تا انجام شو ریز درسی برنامهومتخصص  و مجرب اندتااس و آموزشی اوريفنّ مهندسی، ـ فنی

 . شودشخصی تجارب جمعی و علمی تجارب جانشین

 این  که ايگونه به درسی، کتب تدوین محتواي و طراحی شیوة در اساسی تغییرات ایجاد

 و داردسو اي،کلیشه مطالب و از اطالعات عظیمی حجم طرفۀیک ۀارائ از پرهیز با محتواها

 به و پرسش طرح آفرینی،، مشارکتاظهارنظر فرصت بتواند دانشجویان براي معنابی غالباً

 رسند،می نظر به خدشهقابلرغی و قطعی ظاهراً که ، راهاییآموزه از کشیدن بسیاري چالش

 .فراهم کنند آنها براي
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 روش تدریس

 و معلمان در آموزش انادت اسةستفاداتدریس مورد روشهاي و هاشیوه در اساسی تغییر ایجاد 

 جايبه ايمباحثه و گروهی مشارکتی، فعال گزینی روشهايجای و عالی و آموزش و پرورش

اولویت  و پیشنهاد ،است اطالعات ۀطرفیک ئۀو ارا سخنرانی بر مبتنی عمدتاً که مرسوم، روش

 موردتوجه شده هاي درسی اجرااز برنامه رضایت اثربخشی و افزایش براي باید که است دیگري

 .گیرد قرار جدي

 شامل که درسی ۀبرنام اجراي اي دررشتهبین و تلفیقی هايرویکرد بر تأکید و توجه  

 رشد و در توجهقابل نحويبه ،است دیگر ظرفیتهاي دروس و امکانات از استفاده و گیريبهره

هاي اهداف برنامه که داشت انتظار نباید و تواننمی درواقع،. دارد نقش دانشجویان ارتقاي

 از رو، استفادهاینزا .یابد حققت و خاصی پیگیريدروس  طریق از درسی اجراشده منحصراً

 دروس میان پیوند و اتصال ایجاد هنر ضمن دروسی نظیر ثانویه کارکردهاي و ظرفیتها

 .دارد سازنده تأثیري و دانشجویان نقش یادگیریهاي از بسیاري کردن در معنادار مختلف،
  

  ارزشیابی

 ریزي درسی و سطوح و انواعبا برنامهان ادتمنظور آشناسازي اسههاي آموزشی ببرگزاري دوره 

 . ارزشیابی آن در آموزش و پرورشةو نحو) شده و تجربه،اجراشده قصدشده،(

 هايبرنامه متخصصان و هنر انادتاس هنري درسی هايبرنامه ارزشیابی روشهاي مداوم بازنگري 

از جمله  هنر هايرشته ارزشیابی در نوین رویکردهاي کاربست بستر بسط گسترش ،درسی

 ـ  فنیۀعد تفاوتهاي مهارتی در عرصتوجه به ب ،)یگروهتمرینات و  مشاهده، خودارزیابی،

 .هاي درسی روش ارزشیابی برنامهي و اجرا،مهندسی در راستاي تدوین

 در تدوین و اجراي ارزشیابیهاي روانی حرکتی، شناختی و عاطفی سنجش جنبه. 

 ین المللیب و ملی ۀعرص موفق هايپروژه بهتوجهبا ارزشیابی ۀزمنی در استانداردهایی استخراج. 

 انادتهاي درسی براي اسمتخصصان برنامهبا همکاري هاي آموزش مداوم برگزاري دوره 

  .  رویکردهاي نوین ارزشیابیۀمهندسی در زمین
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