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مهندسی:  آموزش  در  تدریس  کیفیت  بهبود  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  هدف  چکیده: 

هفت مرحله ای  روش  از  استفاده  با  کیفی  پژوهش  این  است.  فراترکیب  روش  بر  مبتنی  مطالعه ای 
گروه فراترکیب متشکل از سه نفر متخصص برنامه ریزی درسی و  ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. 
که  گرفت  یک نفر متخصص در روش پژوهش فراترکیب بود. 27 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار 
وضعیت  اساتید،  حرفه ای  شایستگی های  دانشجویان،  فردی  گی های  ویژ مضمون   5 استخراج  آن  نتیجه 
طرح درس، نیازها و ارزش های جامعه و عوامل محیطی و سازمانی است. اعتبار داده ها با استفاده از فنون 
با هدایت دقیق جریان  نیز  اعتمادپذیری به داده ها  و  انتقال پذیری و هم سوسازی داده ها  اعتبارپذیری، 
به  جهت  دادن  برای  که  دادند  نشان  نتایج  شد.  تأیید  پژوهشگران  هم سوسازی  و  اطالعات  جمع آوری 
کیفیت تدریس را با موقعیت های تدریس واقعی ارتباط داد تا  علم و هنر آموزش، می توان عوامل مؤثر بر 
آن ها  کامل  با درک  و مهارت های جدیدی همراه  رفتارها  اطالعات،  بتوانند  آن  از  استفاده  با  یادگیرندگان 
کیفیت تدریس آموزش مهندسی و اعمال آن ها در تدریس،  کنند. با بررسی مؤلفه های مؤثر بر بهبود  کسب 
که منجر به یادگیری عمیق در یادگیرندگان می شود.  تعامل سازنده ای بین استاد و دانشجو شکل می گیرد 
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مقدمه� 1
خدمــات و آموزش  هـای ارائه شــده توســط دانشــگاه  منجــر بــه پــرورش خصوصیـت علمــی افــراد می شــود 
کیفیـت آمـوزش بـه  ویـژه در رشــته های مهندســی از  و نقــش موثــری در پیشــرفت و توســعه جامعـه دارد. 
کــه آموزش هــای نامناســب، موجـب تربیــت مهندسـان بـا پایـه علمـی  اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت چــرا 
کلیـدی آموزش هـای مهندسـی، پیشـبرد مرزهـای  ضعیـف می شــود )Shahraki& Haghani, 2022(. اهـداف 
دانـش، ادغـام فناوری هـای جدیـد از آزمایشـگاه به جامعـه، ارائه آموزش دقیق، آموزش دانشـجویان، تبدیل 
شـدن بـه مهندسـان کاردان و مدیـران جامعـه اسـت. تغییـرات سـریع جامعـه مـدرن مسـتلزم تحلیـل منظـم 
تغییرپذیـری  شـرایط  در  کـه  اسـت  مهندسـی  آمـوزش  اهـداف  به روز رسـانی  و  تعییـن  اجتماعـی،  نیازهـای 
.)Khan& Abid, 2021(  اسـت پیش بینـی  بـر  مبتنـی  بیـش  از  پیـش  و  می گیـرد  صـورت  قطعیـت  عـدم   و 

اشـکال جدیـدی از آمـوزش مهندسـان بـه  منظـور غلبـه بـر شـکاف بیـن الزامـات فعالیـت مهندسـان و نتایـج 
تحصیـالت آنهـا ظاهـر شـده اسـت کـه با تـالش مشـترک دانشـگاه ها، محققان، صنعـت و تجارت سـازماندهی 
بـرای  رویکردهـای جدیـد  یادگیـری  بـه  نیـاز  از طرفـی، دانشـکده مهندسـی   .)Chen et al., 2021( می شـود
آمـوزش و یادگیـری دارد کـه بـه نوبـه خـود مسـتلزم توسـعه حرفـه ای مؤثر برای مربیـان جدید و با تجربه اسـت 
 Hernandez-de-Menendez, Escobar( کیفیـت" اغلـب دسـت کم گرفتـه می شـود کـه تـالش بـرای "تدریـس با
کـز  کیفـی نتایـج مرا کیفیـت آموزش هـای مهندسـی و ارزیابـی سـطح   .)Díaz & Morales-Menendez, 2020
آمـوزش عالـی فنـی و مهندسـی از مسـائل مهـم سیاسـت گذاران امـور علـم و فنـاوری در خـارج و داخـل کشـور 
" سـنتی و مبتنـی بـر تجربـه بوده و به طـور مدون  اسـت. رویکردهـای متـداول بررسـی کیفیـت آمـوزش معمـوال

.)Polyakova, 2020( و نظام منـد مدیریـت و ارزیابـی نمی شـوند
در دنیـای در حـال تغییـر امـروزی، رونـد تدریـس همچنـان شـاهد تغییـر الگـو از شـیوه سـنتی تدریـس و 
گیـران در عصر  یادگیـری بـه رویکـردی فعال تـر امـا یادگیرنده محـور اسـت کـه قـادر بـه رفـع نیازهـای مهارتـی فرا
امروزی است. این تغییر انتظارات زیادی را از اساتید در داشتن مهارت های آموزشی نوآورانه مورد نیاز برای 
قادر ساختن آنها به مشارکت فعال در فرایند یادگیری ایجاد می کند. شاید به همین دلیل است که کیفیت 
کـه بر حسـب دانـش نظـری و عملـی،  تدریـس و یادگیـری تـا حـد زیـادی وابسـته بـه شایسـتگی اسـاتید اسـت 
.)Zhang et al., 2020( توانایی های آموزشی و پرورشی در استفاده از تدریس جدید و نوظهور سنجیده می شود 
مطالعـات اخیـر اسـتدالل می کننـد کـه رویکردهای آموزشـی نوآورانه تری وجود دارد کـه می تواند به مجموعه 
.)Olelewe et al., 2020(  آموزشی اضافه شود و می تواند برای تقویت یا تکمیل روش تدریس سنتی استفاده شود 
آمـوزش نوآورانـه را می تـوان در یـک محیـط کالسـی مهارت محـور به روش هـای مختلف به کار بـرد، به ویژه در 
موقعیت هـای یادگیـری کـه در آن فنـاوری بـه راحتی در دسـترس نیسـت و محیط های آموزشـی فاقد اسـاتید 
کافـی و امکانـات آموزشـی مـورد نیـاز جهـت یادگیـری مهارت هـا هسـتند )Zhang et al., 2020(. در ایـن راسـتا، 
کیفیـت تدریـس در آمـوزش مهندسـی می توانـد منجـر بـه بررسـی تقاضـای  شناسـایی مؤلفه هـای مؤثـر بـر 
اجتماعـی شـده تـا بـر اسـاس آن بتـوان محتـوای الزم؛ فناوری هـا، روش هـا و وسـایل کمـک آموزشـی مناسـب 
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، بررسـی عوامـل مؤثـر  بـا مخاطبـان هـدف )یادگیرنـدگان( و محیـط یادگیـری انتخـاب نمـود. بـه عبـارت دیگـر
کیفیـت تدریـس در آمـوزش مهندسـی، پاسـخی بـه سـؤاالت اساسـی شناخته شـده ارائـه می دهـد: بـرای  بـر 
؟ )محتـوا(، چـه کسـی؟ )یادگیـران(، کجا؟ )محیط(، بـا چه چیزی؟ )وسـایل کمکی(،  چـه؟ )اهـداف(، چـه چیـز
کـه  و چگونـه؟ )مـواد و روش هـا( )Kersten, 2018(. در نتیجـه، مدلـی در نظـام آموزشـی راه انـدازی می شـود 
می تواند نتایج یادگیری پیش بینی شده را تضمین کند. بنابراین، می توانیم با مشخص  نمودن عوامل مؤثر 
بـر بهبـود کیفیـت تدریـس در آمـوزش مهندسـی، پایه هـای علمی را بـرای تبدیل تقاضای اجتماعـی به نتایج 
رضایت بخش از طریق نظام آموزش مهندسی فراهم کنیم )Polyakova, 2020(. بررسی عوامل مؤثر بر آموزش 
مهندسـی منجر به شـناخت مؤلفه های مرتبط با آموزش و معرفی اصول و فنون و روش های نوین تدریس، 
انـواع شـیوه های یادگیـری، مفاهیـم مهـم دروس و بررسـی میـزان پیشـرفت تحصیلـی، نحـوه  برقـراری ارتبـاط، 
چگونگـی طراحـی برنامه ریـزی درسـی و سـرفصل های آموزشـی رشـته های مهندسـی و برنامه ریـزی آموزشـی 
.)Chaubey et al., 2018( )Kersten, 2015( اسـاتید می شـود کـه بـر تدریـس اثربخـش اسـاتید تأثیرگـذار اسـت 

علـوم   )2( اقتصـادی،  بخـش   )1( شـامل:  مهندسـی  آمـوزش  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  کـه  می کنـد  بیـان  کرسـتن 
"نیازهـا"   )1( بررسـی  می دهـد  نشـان  نظرسـنجی  دو  نتایـج  اسـت.  دانشـجو   )4( و  جامعـه،   )3( مهندسـی، 
آمـوزش دانشـگاهی مربـوط بـه جنبه هـای مختلـف آموزشـی، و )2( "نیازهـا" مربـوط بـه دانـش، مهارت هـا و 
ابزارهـای فناورانـه مختلـف بـرای تدریـس در مشـاغل مهندسـی در رابطـه  بـا زمان حـال و آینـده از مؤلفه های 

.)Gormaz-Lobos,2019(می شـود محسـوب  مهندسـی  در  کیفیـت  با آمـوزش  بـر  تأثیرگـذار 
بنابرایـن،  اسـت.  بلندمـدت  اقتصـادی  توسـعه  هـر  اسـاس  و  پایـه  کیفیـت،  با مهندسـی  فعالیت هـای 
گام بردارنـد.  کـه در پـرورش متخصصـان آموزش دیـده بـرای ایـن مهـم  وظیفـه اصلـی دانشـگاه ها ایـن اسـت 
کیفیـت در تولیـد، خدمـات و تحقیقـات، بـه طـور  توسـعه اقتصـادی جهـان، همـراه بـا افزایـش فعالیت هـای با
فزاینـده ای نیازمنـد مهندسـان آموزش دیـده ای اسـت کـه نیازهای اقتصـاد و جامعه را بـرآورده می کنند. برای 
، انجـام پژوهـش در رابطـه  بـا بررسـی عوامـل مؤثـر بر بهبـود کیفیـت تدریس در آموزش مهندسـی  ایـن منظـور

بـه بهبـود کیفیـت تدریـس در آمـوزش مهندسـی کمـک خواهـد کـرد.

روش شناسی� 2
کـه بـا  کیفـی و از نظـر نوع شناسـی فراترکیـب بـوده  کاربـردی، در رویکـرد پژوهش هـای  ایـن پژوهـش از نظـر 
انجـام شـده   )Sandelowski & Barroso, 2006( باروسـو و  از روش هفت مرحلـه ای ساندلوسـکی  اسـتفاده 
اسـت. مراحـل ایـن روش شـامل: 1( تنظیـم سـؤال پژوهـش، 2( جسـت وجوی نظام منـد منابـع، 3( غربالگری 
سـنتز  و  5( تحلیـل  داده،  اسـتخراج  و  مطالعـات  نقادانـه  4( ارزیابـی  مناسـب،  کیفـی  مطالعـات  انتخـاب  و 
کیفیـت، 7( ارائـه یافته هـا و مـدل مفهومـی در بخـش یافته هـا  کنتـرل  کیفـی، 6( حفـظ  یافته هـای مطالعـات 
گـروه فراترکیـب متشـکل از دو نفـر متخصـص برنامه ریـزی درسـی، یـک نفـر متخصـص روان شناسـی  اسـت. 

: گام هـای فراترکیـب عبارت انـد از تربیتـی و یـک نفـر مسـلط بـه روش پژوهـش فراترکیـب بـود. 
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گام اول( تنظیم سؤال پژوهش. 2-1
کدام انـد؟ بـا  کیفیـت تدریـس آمـوزش مهندسـی  کـه عوامـل مؤثـر بـر بهبـود  سـؤال اصلـی پژوهـش ایـن بـود 
، معیارهـای مشـخصی بـرای شـمول مقـاالت در مـرور بـه  صـورت زیـر تعییـن گردیـد:  توجـه  بـه پرسـش مذکـور

که در مجالت معتبر بین المللی با چند بازنگر چاپ شده باشند  الف( مقاالتی 
کیفی انجام شده اند  که با روش  ب( مقاالتی 

که با هدف توسعه حرفه ای مهندسی انجام شده باشند کاربردی  ج( مقاالت 
که در یافته های آنها، به جهت گیری حرفه ای مهندسی اشاره شده باشد د( مقاالتی 

گام دوم( جست وجوی نظام مند منابع. 2-2
در ایـن پژوهـش پنـج پایـگاه داده بـه زبـان انگلیسـی، شـامل )اسـکوپوس1(، )امرالـد2(، )سـاینس دایرکـت3(، 
)اسـپرینگر4(، )پروکوئسـت5(، برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسـی، شـامل پایگاه بانک های 
بـرای  شـدند.  انتخـاب  دانشـگاهی  جهـاد  علمـی  اطالعـات  پایـگاه  و  مگیـران  و  ک  ایرانـدا فارسـی  اطالعاتـی 
جسـت وجوی مقـاالت در ایـن پایگاه هـا از واژه هـای کلیـدی کیفیـت تدریـس، بهبـود کیفیـت تدریـس و آموزش 
مهندسـی اسـتفاده و مقاالت مرتبط در بازه زمانی سـال های 2020 تا 2022 جمع آوری گردید. به  منظور انجام 
جسـتجویی جامع و همه جانبه، عالوه بر جسـتجوی نظام مند پایگاه های اسـتنادی و اطالعاتی، جسـتجو به 

روش دسـت چینی و همچنیـن جسـتجوی دسـتی مجـالت نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.
معیارهـای ورود بـه مطالعـه شـامل:1- مطالعـه بـه بررسـی بهبود کیفیـت تدریس در تحقیـق و آموزش به 
کـه بیـن سـال های  کامـل بـود  کار رفتـه باشـد. 2- مطالعـات شـامل مقـاالت فارسـی و انگلیسـی زبان بـا متـن 
2020 تـا 2022 بـه چـاپ رسـیده و بهبـود کیفیـت تدریـس را مـورد بررسـی قـرار داده بودنـد. 3- کلمات کلیدی 
یـا معـادل آن در عنـوان یـا چکیـده مقالـه موجـود باشـند. معیار هـای خـروج از مطالعـه، مقاالتـی که هم راسـتا 
بـا هـدف تحقیـق نبـود و مطالعاتـی کـه متـن کامـل آنهـا در دسـترس نبـود یـا بـه  صـورت نامـه به سـردبیر چاپ 

شـده بودنـد، از مطالعـه حذف شـدند. 

گام سوم( غربالگری و انتخاب مطالعات کیفی مناسب. 2-3
پـس از جسـتجوی اولیـه پایـگاه  داده هـای مذکـور، در مجمـوع تعـداد 41 منبـع بـا کلیدواژه هـای اشاره شـده بـه 
دسـت آمـد. فراینـد بازبینـی، شـامل بررسـی عنـوان منابع، چکیده و محتـوای آنها بود و در هر مرحله متناسـب 
بـا معیارهـای پذیـرش مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـا بررسـی عنـوان منابـع، چکیـده و محتـوای آنهـا، 8 منبـع کـه 
ارتباطی با سـؤاالت پژوهش نداشـتند، کنار گذاشـته شـدند. همچنین منابعی که دارای نویسـندگان مشـترک 

1- Scopus 2- Emerald 3- ScienceDirect
4- Springer 5- ProQuest
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یـا دارای یافته هـای تکـراری بودنـد، یکـی از آنهـا حـذف و پژوهـش کامل تـر باقـی مانـد. بـه  ایـن  ترتیـب سـه منبع 
دیگـر کـه دارای یافته هـای تکـراری بـود، حـذف شـدند و در نهایـت تعـداد 29 منبـع باقـی ماندنـد.

گام چهارم( ارزیابی نقادانه مطالعات و استخراج داده. 2-4
در قـدم بعـدی، بایـد کیفیـت روش شـناختی مطالعـات، مـورد ارزیابـی قـرار گیرد. بـه همین دلیل ابـزار ارزیابی 
 ، حیاتی مورد استفاده قرار گرفت که فهرست کامل و جامعی از سؤاالت را ارائه می دهد و برای تعیین اعتبار
کاربـردی  بـودن و تناسـب پژوهـش بـه کار بـرده می شـود )چنیـل 2011(. بـر ایـن  اسـاس، بازبینه1 اسـتاندارد که 
کیفـی تهیـه شـد. سـؤاالت شـامل  شـامل 10 سـؤال اسـت جهـت بررسـی دقـت، اعتبـار و اهمیـت مطالعـات 
بررسـی اهـداف پژوهـش، منطـق روش، طـرح پژوهـش، روش نمونه گیـری، روش جمـع آوری داده هـا، رابطـه 
پژوهشـگر و مشـارکت کنندگان، مالحظـات اخالقـی، اعتبـار تجزیـه  و تحلیـل داده هـا، بیـان واضـح یافته هـا و 
، منابـع مطالعـه  شـده اسـت و بـرای هـر منبـع، بـه لحـاظ دارا  ارزش پژوهـش بـود. هنـگام اسـتفاده از ایـن ابـزار
گی هـای بـاال، امتیـازی بیـن 1 تـا 5 در نظـر گرفتـه شـد. بـر اسـاس مقیـاس 50 امتیـازی ایـن روش، هر  بـودن ویژ
منبـع بـر اسـاس درجـه کیفـی و مطابـق طیـف خیلی خـوب »50- 41«، خـوب »40- 31«، متوسـط »30- 21«، 

ضعیـف »20-11« و خیلـی ضعیـف »10- 0« دسـته بندی شـدند.
بـر ایـن  اسـاس، دو منبـع، بـه دلیـل کسـب امتیـاز ضعیـف و خیلـی ضعیـف حـذف شـدند و 27 منبـع در 
کـه از ایـن تعـداد، نـه منبـع امتیـاز متوسـط، هشـت مقالـه امتیـاز خـوب و ده  فراینـد ارزیابـی پذیرفتـه شـدند 

کردنـد. شـکل 1 الگوریتـم انتخـاب مقـاالت نهایـی را نشـان می دهـد: مقالـه امتیـاز خیلـی خـوب را کسـب 

شکل1. الگوریتم انتخاب مقاالت نهایی

1-  بازبینه برابرنهاده مصوب فرهنگستان برای چک لیست است.
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گام پنجم( تحلیل و سنتز یافته های مطالعات کیفی. 2-5

در ایـن مرحلـه، پژوهشـگران بـه طـور پیوسـته، 27 مقالـه منتخـب و نهایی شـده را به منظـور دسـتیابی بـه 

کردنـد و بـه  کـه در آنهـا مطالعـات اصلـی انجـام شـده اند، چنـد بـار مـرور  یافته هـا درون محتوایـی مجزایـی 

ک  اسـتخراج مضامیـن از متـون انتخابـی اقـدام نمودنـد. بـرای اسـتخراج مضامین، سـؤال اصلـی پژوهش مال

گردیـد. گرفتـن فراوانـی در مجمـوع 36 مضمـون اسـتخراج  گرفـت. از ایـن حیـث بـا در نظـر  عمـل قـرار 

کیفیت. 2-6 کنترل  گام ششم( حفظ 

در سراسـر فراینـد فراترکیـب تـالش شـده اسـت تـا بـا فراهم کـردن توضیحـات و توصیـف واضـح و روشـن بـرای 

گزینه هـای موجـود، مراحـل پژوهـش بـه  دقـت طـی شـود و در زمـان الزم، از ابزارهـای مناسـب جهـت ارزیابـی 

گـردد. اعتبـار داده هـای فراترکیـب بـا اسـتفاده از فنـون اعتبارپذیـری و انتقال پذیـری از  پژوهش هـا اسـتفاده 

طریـق خودبازبینـی پژوهشـگران و هم سوسـازی داده هـا و اعتمادپذیـری بـا هدایت دقیـق جریان جمع آوری 

اطمینـان  بـرای  همچنیـن   .)Lincoln& Guba, 1985( شـد تعییـن  پژوهشـگران  هم سوسـازی  و  اطالعـات 

کـه دو پژوهشـگر  کاپـا اسـتفاده شـده اسـت، بدیـن صـورت  کدگـذار و ضریـب  ، از روش توافـق بیـن دو  بیشـتر

بـه  اقـدام   ، ایجاد شـده توسـط پژوهشـگران حاضـر از نحـوه ادغـام مضامیـن و مفاهیـم  بـدون اطـالع  دیگـر 

دسـته بندی مضامیـن و مفاهیـم نمودنـد و سـپس بـا نتایـج ارائه شـده توسـط سـایر پژوهشـگران، مقایسـه 

شـده اسـت. در نهایـت، بـا توجـه  بـه تعـداد مفاهیـم ایجاد شـده مشـابه و متفـاوت، ضریـب کاپـا برابر بـا 0/818 

کـه نشـان می دهـد نتایـج پژوهـش، از قابلیـت اطمینـان زیـادی برخوردارنـد. محاسـبه شـده اسـت 

، در طـول فراینـد پژوهـش، منابـع استفاده شـده توسـط دو نفـر از پژوهشـگران بـه  صـورت  از سـوی دیگـر

گـروه پژوهشـی بـه  منظـور  گرفتـه اسـت. جلسـه های هفتگـی  مسـتقل جسـت وجو شـده و مـورد ارزیابـی قـرار 

بحـث دربـاره نتایـج جسـتجوها، شـکل دهی و اصـالح راهبردهـای جسـتجوی منابـع، بحـث دربـاره نتایـج 

کـره  ارزیابی هـا و تصمیم گیـری دربـاره راهبردهـای ارزیابـی مطالعـات، تثبیـت حوزه هـای مـورد توافـق و مذا

گردیـد. همچنیـن مستندسـازی از  دربـاره حوزه هـا و مـوارد شـامل اختـالف  نظـر تـا رسـیدن بـه اجمـاع برگـزار 

کار و نتایـج صـورت پذیرفـت، لـذا از اعتبـار توصیفـی، تفسـیری و  تمـام فرایندهـا، رویه هـا و تغییـرات در رونـد 

کوالـه2 1994( برخـوردار اسـت. گماتیـک ) کسـول1 2012( و پرا نظـری )ما

گام هفتم( ارائه یافته ها و مدل مفهومی در بخش یافته ها ارائه شده است.. 2-7

1- Maxwell 2- Kowale
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یافته ها� 3
تجزیـه  و تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از روش تحلیـل مضمـون صـورت پذیرفـت. مضامیـن شناسایی شـده 
 در جلسـۀ بحـث گروهـی متمرکـز بـا اسـتفاده از شـبکه اجتماعـی مجـازی مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد تـا 

ً
مجـددا

در نهایـت روی مقـوالت استخراج شـده توافـق حاصـل گردیـد. مالحظـات اخالقـی بـا ارائـۀ توضیحـات الزم در 
مـورد اهمیـت و هدف هـای پژوهـش، عـدم اجبـار در پاسـخ، عـدم دریافـت مشـخصات فـردی، عـدم افشـای 
نظـرات بـه سـایرین، اطمینـان از حـذف فایل هـای صوتـی پـس از یادداشـت، اسـتفاده از نتایـج نظـرات صرفًا 
گردیـد. بـرای اطمینـان از صحـت تفسـیر  کیفیـت پژوهـش و اطـالع نتایـج بـه معلمـان رعایـت  جهـت بهبـود 
گرفتـه شـد و  ، مجـددًا بـا وی تمـاس  و برداشـت پژوهشـگران از اظهـارات هـر شـرکت کننده، در صـورت نیـاز

گردیـد و در صـورت نیـاز تغییـرات الزم انجـام شـد.  صحـت تفسـیرها دوبـاره بررسـی 
ایـن مضامیـن  کـه  گرفتـه شـد  بـه  عنـوان مضمـون در نظـر  از پژوهش هـا،  تمـام عوامـل استخراج شـده 
بـا  آشـنایی  پایـه، تحـت عنـوان  گـوژی مهندسـی در 36 مضمـون  بـا مفهـوم پدا بـر اسـاس مفاهیـم مرتبـط 
کارآمـوزی، آشـنایی بـا فناوری هـای آموزشـی،   ، نرم افزارهـا، تفکـر مسـتقل و انتقـادی، یادگیـری مسـئله محور
یادگیری سـازنده و مشـارکتی، اخالق مهندسـی، تحلیل نیاز آموزش مهندسـی، آموزش مهندسـی در تئوری 
کنتـرل و ارزیابـی نتایـج یادگیـری در آمـوزش مهندسـی،  و عمـل، آمـوزش الکترونیکـی - اسـتفاده از رسـانه، 
کارآفرینـی و کاربـردی شـدن، سـواد اطالعاتـی و فنـاوری، هدف هـای رفتـاری، شـیوه های تدریس، رسـانه های 
طبقه بنـدی  تکلیـف،  تعییـن  و  تکوینـی  ارزشـیابی  درس،  ارائـه  آماده سـازی،  ورودی،  ارزشـیابی  آموزشـی، 

شـدند. نتایـج در جـدول 1 ارائـه شـده اسـت:

کیفیت تدریس در آموزش مهندسی جدول 1. مضامین پایه و سازمان دهنده بهبود 

منابعمضامین پایهمضامین سازمان دهنده

گی های فردی  ویژ
دانشجویان

آشنایی با نرم افزارها_ 
تفکر مستقل و انتقادی_ 
یادگیری مسئله محور_ 
کارآموزی _ 
آشنایی بر فناوری های آموزشی_ 
یادگیری سازنده و مشارکتی_ 
اخالق مهندسی_ 

)Danilov& Malivanov, 2020( )Polyakova, 
2020(
)Zhong et al., 2021( )Yitter, 2021( )Thomas et 
al., 2021( )Hortsch& Kirsten, 2021( )Le Roux& 
Clute, 2020( )Man-King, 2022( ) Nasir et al., 
021( )Aziz& Islam, 2021( )Le Roux & Clute, 
2020( )Tao et al., 2020(

شایستگی های حرفه ای 
اساتید

تحلیل نیاز آموزشی مهندسی_ 
آموزش مهندسی در تئوری و عمل_ 
آموزش الکترونیکی، استفاده از رسانه_ 
کنتــرل و ارزیابــی نتایــج یادگیــری در آمــوزش _ 

مهندســی
کاربردی شدن_  کارآفرینی و 
سواد اطالعاتی و فناوری_ 

)Polyakova, 2020( )Danilov& Malivanov, 
2020( )Emami et al., 2020( )Leung, 2020( )Tao 
et al., 2020( )Hortsch& Kirsten, 2021( )Nasir et 
al.,( )Aziz& Islam, 2021( )Zhong et al., 2021( 
)Yitter, 2021( )Thomas et al., 2021( )Le Roux& 
Clute, 2020( )Man-King, 2022( )Leung, 2020(
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ادامه جدول 1

منابعمضامین پایهمضامین سازمان دهنده

وضعیت طرح درس

هدف های رفتاری_ 
شیوۀ تدریس_ 
رسانه های آموزشی_ 
ارزشیابی ورودی_ 
آماده سازی_ 
ارائۀ درس_ 
ارزشیابی تکوینی_ 
تعیین تکلیف_ 

)Galares-Miranda, 2020( ) Care, 2021( 
)Hortsch& Kirsten, 2021( )Nasir et al., 2021( 
)Aziz& Islam, 2021( )Le Roux& Clute, 2020( 
)Tao et al., 2020( )Zhong et al., 2021(
)Yitter , 2022( )Thomas et al., 2021( )Le 
Roux& Clute, 2020( ) Emami et al., 2020( 
)Leung, 2020(

نیازها و ارزش های 
جامعه

موفقیت های اقتصادی_ 
تأمین نیروی انسانی ماهر_ 
تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی_ 
کاهش وابستگی_ 
جلوگیری از استعمار_ 
کاهش فقر و بیکاری_ 
اشتغال زایی_ 

)Almetov et al., 2020( )Van den Beemt, 2020( 
)Huang et al., 2020( )Chan& Luk ,2022( 
)Zergout, 2020( )Gormaz-Lobos et al., 2021( 
)Winberg et al., 2020( )Muradilloyevich et 
al., 2020( )Bhat et al., 2020( )Ouhbi& Pombo, 
2020( )Thomas et al., 2021()Le Roux & Clute, 
2020(

عوامل محیطی و 
سازمانی

فضای فیزیکی دانشگاه_ 
کادر آموزشی_  کیفیت و کمیت 
پاداش به اساتید_ 
کاری اساتید_  شرایط 
و _  ابــزار  ماننــد  آمــوزش  تســهیل کننده های 

آزمایشــگاه ها و  امکانــات  آموزشــی،  مــواد 
سطح سواد والدین_ 
تعامل دانشجو با دانشگاه_ 
تعامل دانشجو با والدین_ 

)Emami et al., 2020( )Leung, 2020( )Tao et 
al., 2020( )Hortsch& Kirsten, 2021( )Chan& 
Luk, 2022( )Gormaz-Lobos et al., 2021( 
)Muradilloyevich et al., 2020( )Ouhbi& 
Pombo, 2020(

کیفیت تدریس در آموزش مهندسی در شکل 2 ارائه شده است: شبکه مضامین بهبود 
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بحث� 4
بـا توجـه  بـه پیچیدگـی فزاینـده عملکـرد مهندسـی، افزایـش سـرعت تغییـرات فناورانـه و نیـاز بـه مهندسـی 
بـا چالش هـای جهانـی، دانشـگاه های فنـی مهندسـی در سراسـر جهـان تحـت  فشـار  نوآورانـه در مواجهـه 
هسـتند تـا شایسـتگی های شـغلی را در میـان مهندسـان نوپـا تقویـت کنند. هـدف کلی از انجـام این پژوهش 
 ، بررسـی عوامـل مؤثـر بـر بهبـود کیفیـت تدریـس در آمـوزش مهندسـی بوده اسـت. ایـن عوامل ترکیبـی از تفکر
کـه نوعـی تلفیـق هنـر و علـم، نظـر و عمـل  ، تجربـه، خـرد و خالقیـت اسـت  احسـاس، اطالعـات، دانـش، نظـر
فـردی  گی هـای  ویژ اصلـی  مضمـون  پنـج  در  می تـوان  را  عوامـل  ایـن  کـه  دادنـد  نشـان  نتایـج  می طلبـد.  را 
دانشـجویان، شایسـتگی های حرفـه ای اسـاتید، وضعیـت طـرح درس، نیازهـا و ارزش هـای جامعـه و عوامـل 

کـرد.  محیطـی و سـازمانی طبقه بنـدی 
گی هـای فـردی دانشـجویان بـود کـه با نتایج پژوهش کرسـتن )Kersten, 2018( هم سـو  مضمـون اول ویژ
کیفیـت تدریـس می توانـد شـرایطی  کـه شـناخت عوامـل مؤثـر بـر  گفـت  اسـت. در تبییـن ایـن یافتـه می تـوان 
ایجـاد کنـد کـه از گـذر آنهـا یادگیرنـدگان قـادر شـوند اطالعـات، رفتارهـا و مهار ت هـای جدیـدی بـا درک کامـل 
کسـب کننـد و از ایـن طریـق بـر عمـق و وسـعت یادگیـری می افزایـد و توانایـی یادگیرنـدگان را ارتقـا می بخشـد. 
کـه نگـرش و مهارت هـای خـود را مسـتقیمًا از اسـاتید دریافـت  گیـران بـا ایـن روش بـه  جـای آن  در واقـع فرا
کننـد، بـا راهنمایـی آنهـا، بـه کشـف و نـوآوری می رسـند و یـاد می گیرنـد کـه به چه دانشـی، نگرشـی و یـا مهارتی 

 .)Zaboli zadeh, 2020( نیازمندنـد و چگونـه و از چـه راهـی می تواننـد آن را بـه دسـت آورنـد
کرسـتن )Kersten, 2018( و  کـه بـا نتایـج پژوهـش  مضمـون دوم شایسـتگی های حرفـه ای اسـاتید بـود 
چاوبـی )Chaubey, 2018( هم راسـتا اسـت. بحـث مفهـوم صالحیـت اسـاتید در آمـوزش مهندسـی موضـوع 
جدیـدی نیسـت. امـروزه عوامـل تأثیرگـذار بـر آمـوزش و روش هـای تدریـس در آمـوزش عالـی، هماننـد یـک 
چارچوب عملی برای اعضای هیئت  علمی، مدیران و کارشناسـان دانشـگاهی تلقی می شـود. مفهوم سـازی 
نظـری راجـع بـه جریـان آمـوزش و پژوهـش در موقعیت هـای یادگیـری و سـازماندهی آنهـا بـا هـدف ایجـاد و 
تقویت شـور و اشـتیاق دانشـجویان در فعالیت های آموزشـی و پژوهشـی صورت می گیرد و فرهنگ دانشـگاه 
را مـورد توجـه قـرار می دهـد. ایـن عوامـل بـه  عنـوان مفهومـی اساسـی بـرای آموزشـگری، تلفیقـی هنرمندانه از 
کـه شـامل برنامه ریـزی آموزشـی و درسـی، روش هـا و  ، عمـل و ارائـه روش نویـن تدریـس را ارائـه می دهـد  نظـر
فنـون تدریـس، فنـاوری و رسـانه های آموزشـی، ارزشـیابی و اندازه گیـری در آمـوزش و مدیریـت آموزشـی اسـت 
اسـاتید فعالیت هـای  آن  کـه در  کنـد  ایجـاد  واقـع دانشـگاه می توانـد فضایـی  )Gauthier et al., 2013(. در 
آنهـا،  از اجـرای  کالس هـای خـود توسـعه دهنـد و پـس  بـا طراحـی مهندسـی را جهـت اسـتفاده در  مرتبـط 

.)Ababaf& Paynar, 2019( کننـد و رویـه خـود را بهبـود بخشـند بازخـورد دریافـت 
و   )Polyakova, 2020( کـوا  پلیا پژوهش هـای  نتایـج  بـا  کـه  بـود  درس  طـرح  وضعیـت  سـوم  مضمـون 
کـه  گورماز - لوبـوس )Gormaz-Lobos, 2019( هم سـو اسـت. در تبییـن ایـن یافته هـا می تـوان بیـان نمـود 
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بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر روش  هـای تدریـس منجـر بـه ایجـاد شـرایط یادگیـری، فضـای مشـارکتی جهـت 
فضایـی  برنامه ریزی شـده،  یادگیـری  و  آمـوزش  بسـتر  معناسـازی،  جهـت  گفتگـو  فضـای  معنـا،  سـاخت 
جهـت تحریـک انگیـزه یادگیـری در دانشـجویان، فضـای جهـت برقـراری ارتبـاط بـا دانشـجو در بسـتر دانـش 
می شـود  موقعیتـی  یادگیـری  و  سـاختارگرایی  نـگاه  بـا  مفروضه هـا  بیـان  جهـت  گفتگـو  فضـای  و  موضوعـی 
کاربـردی سراسـر  بـر اسـاس جمـع آوری داده هـای تجربـی در دانشـگاه علـوم    .)Ababaf& Paynar, 2019(
جهـان، نیازهـای دانـش نظـری و عملـی در رابطـه  بـا آمـوزش و یادگیری در مهندسـی و ارزیابی پیشـرفت های 
یادگیـری دانشـجویان، دانـش در مـورد چگونگـی طراحـی اندازه گیری هـای مؤثـر از دسـتاوردهای یادگیـری، 
سـاماندهی فرایندهـای تدریـس و یادگیـری، اسـتفاده از منابـع آموزشـی و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در 
زمینـه تعلیمـات مهندسـی شناسـایی شـد. ایـن تحقیقـات تجربـی مبنایـی جهـت توسـعه برنامـه درسـی یک 
در  بـار  اخیـر چندیـن  کـه در سـال های  داد  تشـکیل  آمـوزش مهندسـی  زمینـه  در  پیشـرفته  آموزشـی  دوره 
دانشـگاه های آلمـان، چیـن و شـیلی موفقیت آمیـز ارزیابـی شـده اسـت. تمـام مدل هـای طـرح درس با هدف 
کاربـردی جهـت برنامه ریـزی، اجـرا و تجزیـه  و تحلیـل آمـوزش و یادگیـری  توسـعه قوانیـن مبتنـی بـر علمـی و 
دانشـگاهی در علوم مهندسـی هسـتند. این مدل های طرح درس شـامل: محتوای یادگیری، تمرین  عملی 
همـراه بـا چالش هـای مختلـف، نمونه هایـی از سـناریوهای آمـوزش و یادگیـری و آزمون هـا هسـتند. مدیریـت 
Ker- )محتوای دوره و ارتباطات می تواند توسـط کادر آموزشـی یا توسـط کارکنان مدیریت ماهر انجام شـود 

.)sten, 2018
 Kharazmi et al.,( مضمـون چهـارم نیازهـا و ارزش هـای جامعـه بـود کـه با نتایـج پژوهش هـای خوارزمـی
کـه جامعـه بـه  عنـوان عاملـی مؤثـر بـر آمـوزش  گفـت  2018( هم سـو اسـت. در تبییـن ایـن یافته هـا می تـوان 
مهندسـی، ارتبـاط نزدیکـی بـا اصطـالح »فنـاوری« دارد. در ایـن راسـتا، توسـعه فـن و فنـاوری مهندسـی نیـز 
بـه دلیـل نیازهـای اجتماعـی اسـت. امـروزه، جامعـه مـا بـا توجـه  بـه پیشـرفت های سـریع در زمینـه علـوم و 
فنـاوری، نیازمنـد تربیـت نیـروی متخصـص اسـت. داشـتن نیروهـای متخصـص موجـب بی نیـازی و اقتـدار 
جامعـه می شـود. در ایـن  خصـوص، دولت هـا می تواننـد از طریـق برنامه ریـزی صحیـح و همه جانبـه و پرورش 
گامـی بلنـد در جهـت ترقـی و تعالـی  اسـتعدادهای جـوان و نیـز اسـتفاده بهینـه از ابـزار و امکانـات موجـود، 
فنـی  رشـته های  امـا  دارنـد  ویـژه ای  جایـگاه  جامعـه  یـک  ترقـی  بـرای  فنـون  و  علـوم  تمـام  بردارنـد.  جامعـه 
)Almetov et al ,2020( مهندسـی، با توجه  به پیشـرفت جوامع در زمینه های صنعتی، پراهمیت تر هسـتند

 Soleymani et( کـه بـا نتایـج پژوهش هـای سـلیمانی مضمـون پنجـم عوامـل محیطـی و سـازمانی اسـت 
کـه در  al., 2020( و جعفـری )Jafari et al., 2018( هم سـو اسـت. در تبییـن ایـن یافته هـا می تـوان بیـان نمـود 
میـان عوامـل مؤثـر بـر کیفیـت آمـوزش مهندسـی، اسـتاد می توانـد محیطـی را ایجاد کنـد کـه در درک مفاهیم 
داخـل  در  همچنیـن  و  خـارج  در  موجـود  غیرضـروری  عناصـر  کنتـرل  بـه  همچنیـن  باشـد.  مفیـد  موضـوع 
کالس هـای مهندسـی کمـک می کنـد. محیـط یادگیـری بـه طـور چشـمگیری بـر نتایـج یادگیـری دانش آمـوزان 
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شـلوغ،  کالس هـای  کافـی،  نا نـور  نامناسـب،  دمـای  مـدارس،  سـروصدای  و  بـاز  فضـای  می گـذارد.  تأثیـر 
تابلوهـای نامناسـب و چیدمـان نامناسـب کالس همـه عواملـی را تشـکیل می دهنـد کـه می توانـد متغیرهـای 
مخدوش کننـده ای باشـد کـه حـواس دانش آمـوزان را در کالس پـرت می کنـد. عوامل سـازمانی مؤثر بر ارتقای 
کیفیت آموزش مهندسـی می تواند شـامل »سـاختار و فلسـفه، منابع گروهی و پشـتیبانی اداری، و همچنین 
سـازوکار های ارتباطـی و هماهنگـی« باشـد. ارزیابی زیرسـاخت های سـازمانی مؤثر در ارتقـای کیفیت آموزش 
مهندسـی، بـه  منظـور سـنجش وضعیـت موجـود و کیفیـت کار آموزشـی دانشـگاه انجـام می شـود تا بـه  عنوان 
 .)Chan & Luk ,2022( معیـاری در برطـرف  کـردن نقایـص و حفـظ شـرایط مناسـب و مطلـوب اسـتفاده شـود

نتیجه گیری� 5
بـه  طـور کلـی یافته هـای ایـن مقالـه نشـان داد کـه در فراینـد بررسـی عوامـل مؤثـر بر بهبـود کیفیـت تدریس در 
آمـوزش مهندسـی بـرای جهـت  دادن بـه علـم و هنـر آموزش، می تـوان آن ها را با موقعیت هـای تدریس واقعی 
بـه مالحظـات زمـان، مـکان، فنـاوری و نیـروی انسـانی ارتبـاط داد و شـناخت ایـن عوامـل می توانـد شـرایطی 
را ایجـاد کنـد کـه از گـذر آنهـا ،یادگیرنـدگان بتواننـد اطالعـات، رفتارهـا و مهارت هـای جدیدیـرا  بـا درک کامـل 
گیـران بیافزایـد و توانایـی آن ها را در کاربردی سـاختن  کسـب کننـد. همچنیـن بـر عمـق و وسـعت یادگیـری فرا
گذشـته اسـتاد بـا او  آموخته هـا ارتقـا بخشـد. بـر ایـن  اسـاس اسـتاد و دانشـجو در تعامـل هسـتند، تجـارب 
کم وبیـش بازسـازی می شـود و تکامـل  همـراه اسـت، روابـط اجتماعـی در بیـن آن ظهـور می یابـد، وشـناخت 

می یابـد. 
کنـون در ارتبـاط بـا رویکـرد عوامـل مؤثـر در نظـام آمـوزش عالـی مطالعـات متعـددی صـورت  گـر چـه تـا  ا
گرفته اسـت و دسـته بندی های متعددی از سـوی پژوهشـگران مطرح شـده اسـت اما دسته بندی ارائه شده 
در مطالعـه کنونـی، تحـت عنـوان بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر بهبـود کیفیـت تدریـس در آمـوزش مهندسـی، از 
جامعیـت برخـوردار اسـت. از منظـر کاربـردی می تـوان اذعـان نمـود کـه مؤلفه هـای مرتبـط بـا ایـن پژوهـش و 
مصادیـق یافت شـده را می تـوان در جهـت بهسـازی و توسـعه برنامه هـای آموزشـی و روش هـای تدریـس در 

نـگاه تکمیلـی تدریـس مؤثـر در حـوزه مهندسـی، بـه کار گرفـت. 
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W	 علـوم دانشـکده  درسـی  برنامه ریـزی  دانشـیار  محمـدی:  مهـدی  دکتـر 

و  مدیریـت  بخـش  هیئـت  علمـی  عضـو  و  روان شناسـی  و  تربیتـی 

برنامه ریـزی آموزشـی دانشـگاه شـیراز تخصـص ایشـان در زمینه هـای 

و  مجـازی  آمـوزش   ، پایـدار توسـعه  مطالعـات  مهندسـی،  آموزشـی 

راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش عالی است.

W	 دکتـر رضـا ناصـری جهرمـی: دکتـری برنامه ریـزی درسـی دانشـگاه شـیراز

آمـوزش  برنامـه درسـی در  ایشـان در زمینه هـای مطالعـات  تخصـص 

متوسـطه،  و  ابتدایـی  آمـوزش  در  درسـی  برنامـه  مطالعـات  عالـی، 

جامعه شـناختی،  و  فرهنگـی  بسـترهای  در  درسـی  برنامـه  مطالعـات 

مدیریت آموزش عالی، فرایندهای یاددهی - یادگیری است. 
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W	 دانشـگاه درسـی  برنامه ریـزی  دکتـری  دانشـجوی  خادمـی:  سـولماز 

 ، کار محیـط  درسـی  برنامـه  زمینه هـای  در  ایشـان  تخصـص  شـیراز 

آموزش اثربخش، ارزشیابی و نیازسنجی است. 

W	 برنامه ریـزی رشـته  ارشـد  کارشناسـی  دانش آموختـه  شـادی:  صدیقـه 

فنـاوری  زمینه هـای  در  ایشـان  تخصـص  شـیراز  دانشـگاه  درسـی 

عدالـت  محـور  گیـر  فرا درسـی  برنامـه  تلفیقـی،  آمـوزش  آموزشـی، 

بهبـود  جهـت  در  انسـانی  عوامـل  و  محیطـی  غنی سـازی  و  آموزشـی 

یادگیری مؤثر است. 


