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  ؛تحليل وضعيت پذيرش نوآوري برنامه درسي

و  اصفهاناي فني و مهندسي دانشگاه صنعتي مطالعه موردي گروهه

  دانشگاه اصفهان

 

1ستاره موسوي
  2 ل عامليبجالل ج و 

  

ت علمي گروههاي فني و ئتحليل وضعيت پذيرش  نوآوري برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هي هدف اين پژوهش :چكيده

سؤاالت تحقيق با در نظرگرفتن الگوهاي . شاغل به كار در دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان بوده است مهندسي

جامعه . شدتدوين و بررسي  )يادگيري و روشهاي  ارزشيابي ـهدفها، محتوا، راهبردهاي ياددهي (نوآوري برنامه درسي 

دانشگاه  1389 -90 هندسي شاغل به كار در سال تحصيليت علمي گروههاي فني و مئآماري اين پژوهش را اعضاي هي

ت علمي گروههاي فني و ئخي از اعضاي هيرنمونه آماري پژوهش ب .صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان تشكيل دادند

  ت علمي از روشئدر انتخاب اعضاي هي. شاغل به كار در دانشگاه صنعتي اصفهان بودند مهندسي و علوم پايه

مهندسي ـ فني از دانشكده نفر  20(نفر از دانشگاه  90قه بندي متناسب با حجم استفاده شده است و گيري طبنمونه

هاي داده. ندشدبه عنوان نمونه انتخاب ) اصفهان مهندسي دانشگاه صنعتيـ فني از دانشكده نفر  72دانشگاه اصفهان و 

ضريب پايايي . حقق ساخته گردآوري شده استپرسشنامه ماسناد و مدارك و  مورد نياز پژوهش از طريق دو ابزار

نفر از پرسشنامه را ده روايي صوري و محتوايي . دست آمدهب 95/0پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ 

از نظر پاسخگويان  كه ها نشان داده استيافته. كردندييد أريزي درسي و مديريت آموزشي تن و كارشناسان برنامهامتخصص

هاي ارزشيابي برنامه درسي بايد بيش از  پذيرش نوآوري در هدفها، محتوا، راهبردهاي ياددهي و يادگيري و شيوهميزان 

  .سطح متوسط در برنامه درسي مد نظر قرار گيرد

  

   .گروه  مهندسي، نوآوري ،نوآوري برنامه درسي :كليدي هاي واژه
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 .، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانمه ريزي آموزشيدانشجوي كارشناسي ارشد برنا. 1

setareh.mousavi@gmail.com  
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 مقدمه .1

طراحي آموزش مهندسي، در دراز مدت، . است هگسترد مهندسي بسيار آموزش در طراحيباره  بحث در

 وجود دارد، در اين نوع آموزشهاكه را  يمشكالت به وسيله آن زماني بيشترين تأثير را دارد كه بتوان

طراحي آموزش  موضوعكه رسد به نظر مي: گويدمي 1به نقل از اوانز) 1990(اووننس ].1[دركحل 

زمان اعتبار آن را  گذشتاي كه گونهبه ،ش مهندسي داردريزي آموزدر برنامه خاصيمهندسي جايگاه 

تحليل تواناييها جدا  ناميم از تجزيه ورا تدريس ميآن هايي كه دهد و اغلب به وسيلة دورهنشان مي

اي دامنه موزشي از كشورها وآطراحي . ناميماين نوآوري را طراحي در آموزش مهندسي مي. شده است

شود كه مدرسان در مؤسسات مهندسي در اين ده است و احساس ميكراز مؤسسات مهندسي عبور 

يا  كردهمانند كه پيچيدگي منطقي را كه در آن وجود دارد، مشخص مورد هنوز ناتوانند يا منتظر مي

از نظر تاريخي طراحي  .]2[شودادعا مي شود كه از طراحي آموزشي خوب حمايت مي حل كنند و

در پنج دهة گذشته بنا  ارائه شده و مدلهاي "علوم مهندسي"گسترده بر طور ريزي مهندسي بهبرنامه

، 1950در سالهاي  .ه استرياضيات بود بر مبناي قوانين ثابت و خشك در علوم وهم فقط آن  وشده 

و بر د احساس ش، محدوديتهايي بودتحليلي آنها دروس محتواي علوم مهندسي يا آموزشهايي كه در 

در حالي كه صنايع با شتابي  ،امروزه .]3[ارائه شد به تدريجش مبتني بر فناوري اصول آموز اين اساس،

در حال دگرگوني هستند، تحوالت سريع و شگرف فناوري، چند قطبي شدن  فناوريهمپاي با توسعه 

، اتوماسيون، كاربرد گسترده فناوري اطالعات در صنعت، توليد محصوالت پذير جهان، توليد انعطاف

تحوالت ديگر، نظام آموزشهاي فني و از در بازارهاي جهاني، اقتصاد بدون نفت و بسياري  قابل رقابت

چالشهاي برشمرده از يك سو و نياز سازمان به . ]1[است كردهبا چالشهاي بسياري مواجه   مهندسي را

تا موضوع  است دهشموجب  ،حفظ و بهبود مستمر جايگاه رقابتي خويش در بين رقبا از سوي ديگر

  . ستراتژيك و مهم نوآوري در فرايند مديريت آموزشهاي مهندسي مورد توجه ويژه قرار گيردا

نظام آموزشهاي فني و مهندسي نيز امروزه در نيازمند تغيير و بازسازي است و  امورگونه تحقق اين

طي  .ترين فعاليتهاي دانشگاه تبديل شده استترين و گستردهنوآوري برنامه درسي به يكي از مهم

هاي اي و ملي برنامهمنطقه, و نيازهاي محلي آموزش تحت گروههاي ويژگي برحسب دانشگاهها ،80دهه

 كشورهاي پيشرفته  نيزر د. دندكرآموزشي متعددي را براي سازمانهاي خصوصي و عمومي طراحي 

نوآوري در  لشامكه  اندكردهتالشهاي زيادي هاي درسي منظور تسهيل نوآوري برنامهبه دانشگاهها

 ـ، نوآوري در فعاليتهاي ياددهي )گفتگوي بين تمدنها( ، نوآوري در محتوا)تقويت تفكر انتقادي(هدف 

نوآوري در  و )مهندسي مجدد فرايندهاي آموزشي(، نوآوري در سبكهاي نظارت )مونولوگ(يادگيري 
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 درنامه درسي نه تنها نوآوري در عناصر بر]. 4[استدر دانشگاه ) خبرگي آموزشي(روشهاي ارزشيابي 

 هاي مختلف تحصيلي از ابتدايي تا، بلكه در دورهصورت گرفتههاي مختلف دروس دانشگاهي و رشته

هدف اوليه از نوآوري برنامه درسي همانا تربيت افراد نوآور . عالي نيز مورد توجه قرارگرفته استآموزش

هاي نوين ايده رائهست كه تمايل بيشتري به اافرادي اپرورش  ،كليطورهآگاه به فرصتها و ب و خالق و

 ،توان كسب دانش مربوط به نوآوري آموزشيهدفهاي نوآوري برنامه درسي را مي .و مستقل دارند

 منظوربهتقويت نگرشها  ،القاي مخاطره پذيري ،استعداد و مهارت نوآوري ،تعيين و تقويت ظرفيت

ه هدفهاي متخصصان از تقويت و تسهيل نوآوري بايد توجه داشت ك. پذيرش تغيير و غيره دانست

  .]5[تواند متفاوت باشدمي برنامه درسي با توجه به بافت و فرهنگ سازمان

اهميت نوآوري صحبتهاي فراواني وجود دارد، لكن  خصوصاگر چه در مقام سخن در  در جامعه ما

رت وصو تالشي  هندد يم مجانهاي آموزشي فعاليتهاي خود را با روشهاي سنتي ا در عمل مؤسسه

ند كه نوآوري در فعاليتهاي سازمان نهادينه شومديريت و رهبري  اي گونهبهها  اين مؤسسهگيرد تا نمي

در به خصوص  اين مسئله؛ ت علمي مطرح شودئعنوان دانش افزوده براي همه اعضاي هيو به

اهميت بيشتري پيدا  د،نده را به جامعه تحويلتوانمند سازمانهاي آموزشي كه قرار است انسانهاي 

  ].9و 6،7،8[كند  مي

درسي مورد توجه قرار   فرايند نوآوري برنامه ،طوركلي تحقيقات داخلي و خارجي بهدر بيشتر 

كمبود با توجه به  ،بنابراين .و به نوآوري در عناصر برنامه درسي اشاره چنداني نشده استگرفته 

در پژوهش . احساس شده استاين پژوهش  يارورت اجضر زمينهشهاي داخلي و خارجي در اين هپژو

ضرورت نوآوري برنامه درسي  ،حاضر ابتدا  ضمن تعريف نوآوريهاي آموزشي و نوآوري برنامه درسي

درسي در  هايبرنامه نوآوري پذيرش وضعيت و با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه،بيان 

هاي مربوط به در پايان نيز يافته .بررسي شده است عاليخصوص آموزشنظامهاي آموزشي و به

پذيرش نوآوري برنامه درسي در هر كدام از اجزاي آن به تصوير كشيده و راهكارهايي براي  چگونگي

  . ه استدشدر آموزش عالي ايران ذكر تسهيل و ترويج نوآوري برنامه درسي 

  ول در نظام آموزش سنتي،و خالقي هستند كه سبب تح ابتكاري موارد آموزشي نوآوريهاي

محتواي آموزشي،  معطوف بهنوآوريهاي آموزشي  ،در واقع .شوند بهينه سازي و ارتقاي كيفي آن مي

 .سسات آموزشي استؤم در گيري از فناوريهاي جديد و پذيرش تغييراتبهره روشهاي مورد استفاده،

 طاف پذيري فكري دانشجويان،محتوايي است كه ضمن افزايش انع محتواي آموزشي خالق و نوآورانه

نوآوري . دهدشود و توليدات فكري آنها را افزايش ميها و كارهاي بديع از سوي آنها ميسبب ارائه ايده

تبديل كردن  پويا ديدن نظام آموزشي، مانند[ روشهاي جذاب و پوياو ارائه ابداع  و نيز در روشها

نو و كاربردي به  ارائه دستاوردهاي بديع، و پژوهشعنوان راهنماي از يك منبع اطالعاتي به انادتاس
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 ،كارگيري رايانهبه گيري از فناوريهاي جديدمنظور از بهره .انجامدبه بهبود آموزش مي ]...وان ادتاس

عالي به سسات آموزشؤمدر تغييرات  .اي و مانند آنها در نظام آموزشي استوسايل چندرسانه

سسه ؤمانند افزايش آزادي عمل در م[ عالي رخ داده استظام آموزشاشاره دارد كه در ن دگرگونيهايي

  افزايش كارايي مراكز ،اين تغييرات سبب افزايش مشاركت فراگيران و در نتيجهو  ]آموزشي

  .]10[شودعالي ميآموزش

هر هاي آموزشي برنامهنوآوريهاي آموزشي در محور  كارگيريبهاز  1رئيس انجمن آموزش آمريكا

ريزيهاي راهبردي و انعطاف پذير، برنامه ؛ييد كرده استأتآن را عالي حمايت و آموزشمؤسسه 

 سال نوآوري برنامه درسي در. سوي تحوالت قرن جديد هدايت خواهد كردعالي را بهسسات آموزشؤم

هدفهاي كلي برنامه درسي جديد نگرشهاي  در تابراي اولين بار اجرا و تصميم گرفته شد  1997

نيازهاي واقعي فراگيران  ،همچنينو ين زبان انگليسي و كاربرد هدفمند ا زبان در خصوصان فراگير

كه اغلب با  استنوآوري برنامه درسي رويكرد جديد به تدريس و يادگيري  ].11[دگيرمورد توجه قرار 

  ].12[شود در قالب برنامه درسي ادغام مي جديد فناوريهاي

  ريزان درسي و كارشناسانبرنامه عالي،، مديران آموزشت علميئكه اعضاي هي ايتا اندازه

هم در  ،عناصر برنامه درسي خصوصقوي در  هايايده و تخيالت بينديشند، عالي جهانيآموزش

 سهولت به جديد را روشهاي تدريس و رويكردهاي ارزشيابي ،دنداشته باش ،هم اجرا مرحله تدوين و

جديد و دانش آموختگان خالق  هايايده و اشيا خلق و پرورش صرف را زيادي نيروي و زمان بپذيرند،

از . ستسازند، بيانگر ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي توسط آنها هموار ديگران براي را راه و كنندن

  :]13[ستسطح پذيرش نوآوري برنامه درسي عبارت ا يدر ارتقا عاليآموزش نقش 2ريلينظر 

  

  ؛آموزشي فرايندهاي و هاي آموزشيهاي درسي و برنامههبرنام در نوآوران ختندرگيرسا •

 .آموزشي مربيان و ريزانبرنامه عنوان به نوآوران آموزش و استخدام •

 

شاخص كاربست ابداعات در فعاليتهاي  چهارپذيرش نوآوري برنامه درسي مشتمل بر  در واقع،

فعال بودن افراد در ترويج نوآوريها و توالي پذيرش نوآوري و كاربرد آن، درگيري و  ،يادگيري ـياددهي 

  ].14[استهاي پويا و نوآور و نهادينه سازي نوآوري در روشهاي ارزشيابي و تدريس ايده

 درسي نوآوريهاي برنامه پذيرش يندافر بر كه دارند وجود متعددي انساني عاملهاي عاليآموزش در

  نوآوريهاي موفقيت يا شكست املوترين ع مهم از يكي ت علميئاعضاي هي كه گذارنديمتأثير 

____________________________________________________________________ 
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 ت علميئاعضاي هي اگر كه است داده نشان يمطالعات بسيار .]15[روندبه شمار مي درسي  برنامه

  ].16[خواهد خورد شكست نوآوري د،نباش نداشته را نوآوري پذيرش آمادگي

يري ميان خدمات گسترده دانشگاهي كه فرصت يادگدهد كه ميبررسيهاي انجام شده نشان 

رابطه مثبت  آورند،دست ميهآورند و موفقيتي كه دانشجويان بفراهم مي انبيشتري را براي فراگير

  .]19و 18، 17[وجود دارد

عالي مطالعه و نوآوري برنامه درسي در آموزش خصوصدر  3لوين و 2ايمجيندا ،1افرادي مثل پالسون

عالي نقش مهمي در ترويج نوآوري زشخصوص آموآموزش و بهكه معتقدند  آنها. اندكردهبررسي 

دهد كه هنجارهاي  و ساير مطالعات نشان مي هاهتجرب ،همچنين. ددارآموزشي و نوآوري برنامه درسي 

  نوآوري در نوآوري آموزشي و ]تاريخ، مديريت و هويت دانشگاه رظناز [ دانشگاه و خود دانشگاه

  ].22و 20،21[برنامه درسي نقش بسزايي دارند

در ) يادگيريـ فعاليتهاي ياددهي (نوآوريهاي يادگيري و تدريس  باره دردر تحقيقي  4نتزو مي

وي روند برنامه درسي  ،در واقع. كردكره و ژاپن بررسي  تايوان، در كشورهاي چندين دانشگاه مشهور

جه در بررسيهاي انجام شده به اين نتي و مد نظر قرار داد زبان انگليسى را در سطح دانشگاه مذكور

افزايش اعتبارها و ساعات آموزش در برنامه  .1 :رسيد كه برنامه درسي زبان انگليسي گرايش داشت به

كيد أت  .3؛ تقويتي تمركز بر مهارتهاى دريافتي در كالسهاى عادى يا .2؛ 5درسي آموزش زبان انگليسي

تلفيقي با به صورت حمايت از آموزش سنتي  .4بر مهارتهاى سودمند و مولد در كالسهاى پيشرفته؛ 

  محقق در پايان به اين نكته اشاره ،در كل. منظور تسهيل كسب مهارتهاي زبانيآموزش بر خط به

دانشگاه برتر دنياست   100بين  نيازهاي نوآوري برنامه درسي دركه جهاني شدن يكي از پيش كندمي

  ]. 23[شودقي ميو محيط ياددهي و يادگيري بهترين زمينه ساز نوآوري برنامه درسي تل

ت علمي ئبررسي ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي توسط اعضاي هي منظوربه 7و چنگ 6وانگ

 هدف اين محققان از انجام. ندكردبرنامه درسي جديدي را در يكي از دانشگاههاي معروف چين اجرا 

نيز ه ارزشيابي و اين پژوهش بررسي جريان نوآوري برنامه درسي از مرحله تدوين هدف تا مرحل دادن

در پايان اين برنامه با موفقيت به اتمام . شدخصوص ايجاد ميكه در اين  بود شناسايي چالشهايي
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پذيرفته نشدن اين نوآوري آنها به اين نتيجه رسيدند كه شكست برنامه درسي جديد ناشي از و نرسيد 

ين در اجراي برنامه درسي و   رويكرد باال به پاينيز اجراي متمركز و  ،ت علميئاعضاي هياز سوي 

هاي تحقيق يافته ،در كل. ت علمي و دانشجويان در اجراي اين برنامه بودئهي اعضاي مشاركت ناكافي

   ].24[است نشان داد كه همه چالشها در راه  فرايند نوآوري برنامه درسي بيانگر پيچيدگي آن 

نمونه تحقيق  .كردسي رربدرسي  وري برنامهثيرگذار بر نوآأهاي تمؤلفه دربارهدر تحقيقي  1سالوانا

 كهيابي بود و نتايج تحقيق نشان داد روش تحقيق زمينه. ت علمي بودندئپژوهش وي اعضاي هي

 امكانات افراد، بين روابط عاطفي فيزيكي، شرايط جمله از ،رداد مختلفي ابعاد نوآوري برنامه درسي

 كالس، جو غيره و نشستن طرز مانند كالس ايفض طراحي ،انادتاس كار انگيزه آموزشي، و علمي

بروز نوآوري برنامه  مهم بسيار از عوامل پژوهشگري روحيه و دانشجو انگيزه معلم، تدريس روش

  ].25[است علم و تفكر توليد ،نتيجه در درسي و

  ت علمي ئروند پذيرش نوآوري برنامه درسي در ميان اعضاي هيباره  درنامه خود در پايان 2مت لي

با استفاده از . اين تحقيق به روش پيمايشي انجام گرفت .هاي علوم انساني بررسي كرده استدانشكده

اي تهيه شد و ميان نمونه پژوهش كه به روش درسي نوآورانه پرسشنامه  مراحل روند اجراي برنامه

مونهاي نتايج آز. دشتوزيع  ،اي انتخاب شده بودند اي خوشهگيري تصادفي چند مرحلهنمونه

ويلكاكسون حاكي از آن است كه منحني آهنگ پذيرش نوآوري  ـ اسميرنوف و شپيير ـ كولموگروف

ت علمي ئاعضاي هي در ارتباط با مراحل پذيرش،. ستشكل ني Sدر ميان نمونه مورد تحقيق نرمال و 

 ـ وسكالنتايج آزمونهاي كر ،همچنين. ندقرار داردر مراحل ابتدايي پذيرش نوآوري برنامه درسي 

، جنسيت  و محل تدريس ت علمي در دانشكدهئويتني نشان داد كه اعضاي هي ـ واليس و يومان

ولي از نظر سابقه تدريس  رند،داري ندااميزان پذيرش تفاوت معن رظنهاي تحصيلي مختلف از رشته

 داد نشاندرسي، آزمون آنوا  سال پذيرش نوآوري برنامه خصوصدر . هستندداري اداراي اختالف معن

دانشكده محل تدريس، رشته  رظنولي از  ،رندندا يجنسيت با هم تفاوت رظنت علمي از ئكه اعضاي هي

  ].26[دار با يكديگر بودنداتحصيلي و سابقه تدريس داراي تفاوت معن

  

  پژوهشالهاي ؤس  .2

)  گروه مهندسي( برنامه درسي دانشگاه صنعتي اصفهان در پذيرش نوآوري هدفها وضعيت •

 است؟ هگونچ

____________________________________________________________________ 
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وضعيت پذيرش نوآوري محتوا در برنامه درسي دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان  •

  است؟ گونهچ) گروه مهندسي(

وضعيت پذيرش نوآوري راهبردهاي يادگيري در برنامه درسي دانشگاه صنعتي اصفهان و  •

  است؟  چگونه) دسيگروه مهن(دانشگاه اصفهان 

شيابي در برنامه درسي دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه نوآوري روشهاي  ارز وضعيت پذيرش •

  است؟ گونهچ) گروه  مهندسي(اصفهان 

 دموگرافيك نوآوري در برنامه درسي با توجه به متغيرهاي پذيرش ميزان ميانگين بينآيا  •

  ؟تفاوت معنادار وجود دارد) مرتبه علمي و جنسيت، سابقه خدمت، گروه(

  

  پژوهشروش  .3

ت علمي ئليه اعضاي هيك آن شاملجامعه آماري  وز نوع توصيفي پيمايشي پژوهش حاضر اروش 

 1389- 90در سال تحصيلي )نفر 391( و دانشگاه اصفهان اصفهان گروههاي مهندسي دانشگاه صنعتي

 اصفهان صنعتي دانشگاه علمي تئنمونه آماري پژوهش بخشي از جمعيت اعضاي هي .بوده است

گيري اصفهان و دانشگاه اصفهان روش نمونه لمي دانشگاه صنعتيت عئدر انتخاب اعضاي هي. هستند

 72(نفر  92و با استفاده از جدول مورگان و فرمول كوكران برده  به كارطبقه بندي متناسب با حجم 

عضو هيئت علمي نفر  20و  اصفهان صنعتيدانشگاه مهندسي  ـ فنيعضو هيئت علمي دانشكده نفر 

هاي مورد نياز داده .ه استشدبه عنوان نمونه برآورد ) اه اصفهانمهندسي دانشگفني ـ دانشكده 

پرسشنامه براي . پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شد و ابزار اسناد و مدارك پژوهش از طريق دو

  .ه استت علمي استفاده شدئبررسي ديدگاههاي اعضاي هي

 
  فكيك دانشگاهت علمي  گروه فني و مهندسي به تئچگونگي توزيع اعضاي هي: 1جدول 

 جامعه آماري دانشگاه

 78 اصفهان

 313 اصفهان

 391 مجموع

  

  



  ...مطالعه موردي گروههاي فني و مهندسي  ؛حليل وضعيت پذيرش نوآوري برنامه درسيت    

    

104 

  ت علمي دو دانشگاه در گروه فني و مهندسي ئچگونگي توزيع نمونه اعضاي هي: 2دولج

 دانشگاه فني جمع كل

92 

 

 اصفهان 20

 اصفهان صنعتي 72

  

ت ئاعضاي هي از درصد 14ه هاي فني و مهندسي دو دانشگاآوري اطالعات از دانشكدهدر جمع

 در رشته درصد 10 مهندسي الكترونيك، در رشته درصد 15 رشته مهندسي كامپيوتر، در علمي

مهندسي فناوري  در رشته درصد 10مهندسي مكانيك،در رشته درصد  15 مهندسي پزشكي،

  .مهندسي شيمي بودند در رشته درصد 12مهندسي عمران و  در رشته درصد 24 اطالعات،

 40پرسشنامه محقق ساخته نوآوري برنامه درسي در قالب : پرسشنامه نوآوري برنامه درسي: الف

ها پايايي پرسشنامه كردندر اين تحقيق براي مشخص  .است ليكرت ايدرجه پنج طيف حسب بر الؤس

االت همساني ؤبعد از اينكه مشخص شد بين بعضي س. استشده استفاده  1از ضريب آلفاي كرانباخ

نمونه آماري  ميانپرسشنامه اصلي براي اجرا و توزيع در  انجام و وجود ندارد، اصالحات الزمكافي 

د و حاكي از پايايي شدرصد برآورد  %92ضريب پايايي پرسشنامه نوآوري برنامه درسي  .شدآماده 

  :زهاي پرسشنامه عبارت بودند الفهؤو به همين صورت نيز آلفاي م بودگيري باالي ابزار اندازه

 ـدرصد نوآوري در فعاليتهاي ياددهي  96درصد نوآوري در محتوا ،  94درصد نوآوري در هدفها،  95

ها از روايي سنجش روايي پرسشنامه براي. درصد نوآوري در روشهاي ارزشيابي 93 و يادگيري

گرفت ن و كارشناسان قرار انفر از  متخصص 10پرسشنامه در اختيار  و دشمحتوايي و صوري استفاده 

ها براي تجزيه و تحليل داده. ها انجام شدآنان اصالحات ضروري در پرسشنامه ياهاز دريافت نظر بعد و

SPSS16از نرم افزارهاي آماري 
تجزيه و تحليل اطالعات در دو سطح توصيفي و . استفاده شده است  2

اواني، درصد، هاي آماري نظير فردر سطح توصيفي از مشخصه كه استنباطي صورت گرفته است

هاي اساسي ها و مفروضهانحراف معيار و در سطح استنباطي متناسب با سطح سنجش داده و ميانگين

  . آزمونهاي آماري استفاده شده استاز 
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 ها يافته .4

  .شده است ارائه 7تا  1در جداول بررسي و نتايج ها بر اساس سؤالهاي پژوهش در اين قسمت يافته 

ت علمي گروه مهندسي دانشگاه ئدفها در برنامه درسي اعضاي هيپذيرش نوآوري هوضعيت  •

 است؟ دانشگاه اصفهان چگونهصنعتي اصفهان و 

  

  4مقايسه ميانگين نمره وضعيت پذيرش نوآوري هدفهاي  برنامه درسي با ميانگين فرضي :  3جدول 

 درصد Sig. t انحراف معيار ميانگين متغير

ميزان پذيرش نوآوري هدفهاي 

 درسي برنامه

46/4 220/0 033/0 70/10 87 

  

بيش از سطح متوسط  ميزان پذيرش نوآوري هدفها از نظر پاسخگويان 3هاي جدولاساس يافته بر

پاسخگويان بر اين باور بودند كه نوآوري هدفهاي برنامه درسي بايد بيش از سطح از درصد  87و است 

  ). =P ٪3( متوسط مد نظر قرار گيرد

و  وري محتوا در برنامه درسي گروه مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهانميزان پذيرش نوآ •

 دانشگاه اصفهان چقدر است؟

  

  4محتواي برنامه درسي با ميانگين فرضي مقايسه ميانگين نمره وضعيت پذيرش   : 4جدول

 درصد Sig. t انحراف معيار ميانگين متغير

 83 23/9 033/0 300/0 46/4 محتواي برنامه درسي

 ميزان پذيرش نوآوري محتواي برنامه درسي بيش از سطح متوسط 4جدول هاياساس يافته بر

ويان بر اين باور بودند كه نوآوري محتواي برنامه درسي بايد بيش از سطح گپاسخاز درصد  83است و 

  ). =P٪3(متوسط مد نظر قرار گيرد 

  درسي چقدر است؟ يادگيري در برنامه ـميزان پذيرش نوآوري فعاليتهاي ياددهي  •

  

  4يادگيري با ميانگين فرضي  ـوري فعاليتهاي ياددهي آمقايسه ميانگين نمره وضعيت پذيرش نو  :5جدول

 درصد Sig. t انحراف معيار ميانگين متغير

 ـميزان پذيرش نواوري فعاليتهاي ياددهي 

 يادگيري

46/4 265/0 033/0 8

0/8 

80 
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يادگيري بيش از سطح  ـيرش نوآوري فعاليتهاي ياددهي ميزان پذ 5هاي جدولاساس يافته بر

يادگيري  ـپاسخگويان بر اين باور بودند كه نوآوري فعاليتهاي ياددهي  از درصد 80است و متوسط 

  ). =P ٪3(برنامه درسي بايد بيش از سطح متوسط مد نظر قرار گيرد 

 

  است؟ چگونهوضعيت نوآوري در روشهاي ارزشيابي در برنامه درسي  •
                    

  4هاي ارزشيابي  با ميانگين فرضي همقايسه ميانگين نمره  وضعيت پذيرش نوآوري در شيو : 6جدول

 درصد Sig. t انحراف معيار ميانگين متغير

 91 21/13 /030 /320 57/4 هاي ارزشيابي شيوه

        

زشيابي بيش از سطح متوسط هاي ارميزان پذيرش نوآوري شيوه 6هاي جدولاساس يافته رب 

هاي ارزشيابي برنامه درسي بايد پاسخگويان بر اين باور بودند كه نوآوري شيوهاز درصد  91 است و

  ). =P ٪3(بيش از سطح متوسط مد نظر قرار گيرد 

  

 نوآوري در برنامه درسي با توجه به متغيرهاي دموگرافيك پذيرش ميزان ميانگين بين •

 .تفاوت معنادار وجود دارد) مرتبه علمي و وع دانشكدهجنسيت، سابقه خدمت، ن(

  

  مقايسه  ميزان متغيرهاي پژوهش در بين افراد نمونه برحسب متغير جنسيت :7جدول

  شاخصهاي آماري

 متغيرهاي پژوهش

 آزمون لوين

t معناداري درجه آزادي 

F معناداري 

ميزان پذيرش نوآوري در برنامه 

 درسي
52/0 47/0 9/0 298 36/0 

  

شود، پيشفرض تساوي واريانسهاي دو گروه جنسيت در دو مشاهده مي 7 كه در جدولچنان

ت علمي مرد ئديدگاه اعضاي هيدر دهد كه نتايج نشان مي. تأييد شده است) >05/0α(متغير پژوهش

باره وضعيت پذيرش نوآوري  در گروه مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهاندر و زن 

  .نامه درسي تفاوت معنادار وجود نداردبر
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  .ارائه شده است خدمت تحليل واريانس متغيرهاي پژوهش با توجه به سابقه 8 در جدول

  
  خدمت تحليل واريانس متغيرهاي پژوهش با توجه به  سابقه: 8جدول 

 منبع تغييرات متغيرهاي پژوهش
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري 

يزان پذيرش نوآوري م

 در برنامه درسي

 00/0 4/9 86/0 3 6/22 بين گروهها

 - - 09/0 296 07/27 اهدرون گروه

 - - - 299 67/29 كل

  

از  ت علميئهياعضاي گانه نشان داده شده است، بين ديدگاه گروههاي سه 8كه در جدول چنان

براي بررسي . وت معنادار وجود داردوضعيت پذيرش نوآوري برنامه درسي تفا در نظر سابقه خدمت

د انتايج آزمون شفه نشان د. گروههاي متفاوت در متغير مذكور آزمون تعقيبي شفه انجام شده است

با دو گروه ديگر در بودند، سال  30تا  21سال و بين  30اعضاي نمونه كه داراي سابقه خدمت باالتر از 

  .دارند اختالف معنادار ميزان ميانگين پذيرش نوآوري در برنامه درسي

  

  
  برحسب ميانگين ميزان پذيرش نوآوري در برنامه درسيخدمت  اختالف ميانگين بين طبقات سابقه :1شكل

  

اعضاي نمونه كه داراي سابقه خدمت داده شده است، نشان  1و شكل  8جدول در گونه كه همان

در ميزان ميانگين پذيرش نوآوري در با دو گروه ديگر  بودند سال 30تا  21سال و بين  30باالتر از 
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 ،ددارنسال  30تا  21ت علمي كه سابقه خدمت بين ئدارند؛ اعضاي هياختالف معنادار برنامه درسي 

يت پذيرش نوآوري برنامه درسي سال سابقه دارند، وضع 30ت علمي كه باالتر از ئنسبت به اعضاي هي

  .نداهبرآورد كرد يترموزش عالي را در سطح پاييندر آ
  

  تحليل واريانس متغيرهاي پژوهش با توجه به  دانشگاه: 9جدول 

 منبع تغييرات متغيرهاي پژوهش
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري 

ميزان پذيرش نوآوري 

 در برنامه درسي

 00/0 7/9 68/0 14 6/9 بين گروهها

 - - 07/0 285 04/20 درون گروهها

 - - - 299 6/29 كل

  

نشان داده شده است، بين دانشگاهها در متغير ميزان پذيرش نوآوري در  9كه در جدول چنان

ت علمي گروههاي مهندسي دانشگاه ؛ اعضاي هيئ)>05/0α(برنامه درسي تفاوت معنادار وجود دارد

ش ميزان پذير اصفهان ت علمي گروه مهندسي در دانشگاه صنعتيئاصفهان در مقايسه با اعضاي هي

  .نداهكردتر ارزيابي نوآري برنامه درسي را  پايين

  

  تحليل واريانس متغيرهاي پژوهش با توجه به  رتبه علمي:  10جدول

 منبع تغييرات متغيرهاي پژوهش
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

مجذورا

 ت

F معناداري 

ميزان پذيرش نوآوري 

 در برنامه درسي

 00/0 09/4 39/0 3 18/1 هابين گروه

 - - 09/0 296 46/28 هادرون گروه

 - - - 299 67/29 كل

  

وضعيت پذيرش نوآوري در  نشان داده شده است، بين رتبه علمي در متغير 10كه در جدول چنان

ت علمي داراي رتبه ئين صورت كه اعضاي هيدب ؛)05/0α(برنامه درسي تفاوت معنادار وجود دارد

 ميزان  ،هستندي كه داراي مرتبه علمي استاد و دانشياري انادته اسعلمي استاديار و مربي نسبت ب

  نتايج نشان .اندهزد تري تخمينپذيرش نوآوري برنامه درسي را در حد كمتر و ضعيف
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 10درصد پاسخگويان كمتر از  8/13اند، درصد مرد بوده 80درصد پاسخگويان زن و 20 كه دهدمي

رتبه ، اندسابقه خدمت داشته سال به باال 21درصد  7/47سال و  11- 20درصد بين  5/38سال، 

 درصد استاد 14و  درصد دانشيار 7/27درصد استاديار و  3/40پاسخگويان مربي،  از درصد 18علمي 

درصد  بر اين باور  3/73درصد از پاسخگويان نوآوري برنامه درسي را مناسب تلقي كردند و  7/20 ؛دبو

درصد از پاسخگويان تجربه  3/32د، شو فتهبايد به ميزان بيشتري پذير بودند كه نوآوري برنامه درسي

اعضاي را نداشتند؛ درصد اين تجربه  7/67و  ندكشور را داشتاز سفرهاي علمي و مطالعات خارج 

در مقايسه با اعضايي كه اين  اندكشور بوده از ت علمي كه داراي تجربه سفرهاي علمي خارجئهي

  .دانستندرش نوآوري برنامه درسي را مستلزم توجه بيشتري ميپذي را نداشتند، تجارب

  

  نتيجه گيري بحث و .5

  هدفهاي برنامه درسي چگونه است؟ وضعيت پذيرش نوآوري در •

ال اول، از نظر پاسخگويان نوآوري هدفهاي برنامه درسي بايد بيش از سطح ؤهاي ساساس يافته بر

ند اعبارت ،قرار گيردمد نظر  در نوآوري برنامه درسياز جمله هدفهايي كه بايد . پذيرفته شودمتوسط 

 ،ايجاد و ارتقاي توان دقت سنجي ،تقويت تفكر خالق دانشجويان ،نگريايجاد و ارتقاي قابليت آينده: از

تقويت مباني توسعه انساني و  ،تقويت سواد اطالعاتي دانشجويان ؛پرورش خودپنداره مثبت دانشجويان

پرورش مهارتهاي تفكر  ،ويان؛ تقويت توانمندي نوآوري دانشجويانسازگاري اجتماعي دانشج

توان پرداختن به كارهايي كه  تقويتايجاد و  ،له و انتقادي دانشجويانئحل مس قياسي، ي،ياستقرا

 ،هاي خالق و شخصي ايجاد و ارتقاي ظرفيت پرداختن به ايده ،وجود دارد هااحتمال شكست در آن

  ،دانشجويان روز بودنمنظور بهالعمر بهتوجه به يادگيري مادام ،شجويانپرورش روحيه خطرپذيري دان

  ،پرداختن به فعاليتهاي نو دادن به دانشجويان براي فرصت ،هاي ميان فردي دانشجويانتپرورش مهار

ايجاد و ارتقاي توان  ،تغيير روحيهايجاد و ارتقاي  ،پرورش روحيه پژوهشگري و اكتشاف در دانشجويان

ايجاد و ارتقاي روحيه مسئوليت پذيري در حل مشكالت از طريق  و بر ترس از شكست و ناكاميغلبه 

مت لي و وانگ و چنگ  هاي پژوهش سالوانا،هاي پژوهش حاضر با يافتهيافته .تالش شخصي

  نوآوري در هدفهاي كه گونه استنباط كردتوان ايندست آمده ميبر اساس نتايج به. همسوست

عنوان جز آغازين فرايند اجرا و طراحي برنامه درسي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد بهبرنامه درسي 

اساس مباني  سهم نوآوريهاي برنامه درسي در نظام آموزشي كشور بر و جايگاه نقش]. 26و 24،25[

اين اقدام  .شودميمشخص  و پژوهشي و با رعايت اصول منطبق بر آموزش مدرن تعريف و علمي

و با توجه به است هاي درسي اجرا و ارزشيابي برنامه ،اعمال اصالحات اساسي در فرايند تدوين مستلزم

ن كعنوان نخستين مؤلفه برنامه درسي و اهميت هدف در برنامه درسي به عنوان راهميت هدف به
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ر به ترويكردهايي نوآورانه ن بابجاست كه مسئوال ،به خصوص در نظام آموزشي متمركز ،هدايت كننده

  .نندكاين عنصر برنامه درسي توجه 

  

 است؟ ي برنامه درسي چگونهمحتوا وضعيت پذيرش نوآوري در •

 و استتر درصد بزرگ 5خطاي  شده از مقدار بحراني جدول در سطح مشاهده  t،هااساس يافته بر

جمله  از. قرار گيردنظر محتواي برنامه درسي بايد بيش از سطح متوسط مد در نوآوري  ،بنابراين

فرايند  ،يابي هئلفرايند مس: ند ازاعبارت لحاظ شودمواردي كه بايد در نوآوري محتواي برنامه درسي 

تغيير محتواي  ،رشد مهارتهاي فرا شناختي دانشجويان آموزش مباحث ،جستجوي راه حلهاي نو و ناب

 ،فعاليتهاي فوق برنامه آموزش از راه ،فرايند كاوشگري ،آموزشي متناسب با نيازهاي متحول دنياي كار

غني سازي محتوا با تأكيد بر استفاده  ،هاي مناسب پرورش مهارتهاي تفكر دانشجويانكاربست آموزه

 ،روز كردن سرفصلهاي موجوداستقرار سامانه به ،آموزش از راه فعاليتهاي علمي ،هاي ديگر رسانه از

فرايند  ،تلفيق آموزش نظري و عملي آموزش همراه با پژوهش، ،ارائه شده يكاربردي بودن محتوا

هاي يافته. اي تلفيقي و همگراها و موضوعه و توجه به رشته ها به طرحهاي عملياتي تبديل ايده

گونه توان اينبر اساس نتايج وي مي .]25[دارد ييهاي پژوهش سالوانا  همسوپژوهش حاضر با يافته

هاي ناخودآگاه در توان يكي از عوامل و مؤلفهضرورتها و ظرفيتهاي محتوايي را مي كه استنباط كرد

توان استباط كرد كه مي ،دركل .نوآوري برنامه درسي مهندسي ارزشيابي و تبيين كرد تكوين و ظهور

 درس شرح از اعم اجرا، حال در درسي هايبرنامه الزم است در مهندسيرشته  انادتاس نظر طبق بر

حذف  فعاليتهاي يادگيري انتخاب موضوعات كاربردي وسازماندهي تجارب و  محتواها، ها،دوره

  .گيردصورت اصالح  هاي ارزشيابي بازنگري وشيوه چگونگي اجراي برنامه و موضوعات غيرضرور،
  

 است؟ يادگيري برنامه درسي چگونهـ وضعيت پذيرش نوآوري در فعاليتهاي  ياددهي  •

 و تر استدرصد بزرگ 5خطاي  حسط در مشاهده شده از مقدار بحراني جدول  t،هااساس يافته بر

از جمله . قرار گيرد نظر نوآوري راهبردهاي ياددهي و يادگيري بايد بيش از سطح متوسط مد ،بنابراين

 :ند ازاعبارت لحاظ شود،ترين نوآوريهاي فعاليتهاي ياددهي و يادگيري كه بايد در برنامه درسي مهم

ايجاد شرايط براي  ،جه به نظرگاههاي جديد دانشجويانتو يق فعاليتهاي مبتكرانه دانشجويانتشو

 ،مطالعه موردي و اقدام پژوهي ،هاي فرديپروژه دادن تعريف و انجام ،آموزش گروهي دانشجويان

استفاده از  ،از راه مواجهه با تهديدها و بحرانها ،استفاده از روشهاي يادگيري خودراهبر دانشجويان

توجه به تفاوتهاي  ،ها به طرحهاي عملياتيتبديل ايده ،يادگيريـ  هيفناوري ارتباطات در روند يادد

  با دانشجويان كردنآشنا ،دانشجويان خالق گشايي هاي مشكل بر فرايند تأكيد ،دانشجويان فردي

 و م بنيادين علمييهاتسلط بر مف ،رساني و ابزارهاي مورد نياز تحقيق هاي استفاده از منابع اطالعشيوه
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تسلط بر روشهاي تحقيق و توسعه علمي آموزشي و پژوهشي و  ،ختارهاي منطقي دانشتسلط بر سا

هاي پژوهش هاي پژوهش حاضر با يافتهيافته. اي علمي، آموزشي و پژوهشيروشهسلط بر مهارتها و ت

نوآوري  كه گونه استنباط كردتوان ايندست آمده ميبر اساس نتايج به. تزو مين همسوست و سالوانا

انكارناپذير در فرايند تغيير و نوآوري برنامه  ءعنوان جزيادگيري برنامه درسي به ـ تهاي ياددهيفعالي

سازماني پويا و منعطف و پذيراي تغييرات و ترويج دهنده  جو ،در كل .ودشميدرسي محسوب 

ي نظامها هاي چندگانه درمعرفي رسانه مشاركت و روابط آزادمنشانه و دوستانه در سازمان، با

 ].25و23[ندكتبديل مي اياي به چندرسانهروش تك رسانه از را تدريس يادگيري و يندافر آموزشي،

 براي انجام زمينه را يادگيري فعال وكاربردي، ـ كارگيري روشهاي ياددهيبه استادان با ،از همين رو

دانشجويان فراهم  آزادي عمل بيشتر استقالل و مباحثه، مناظره كالسي و فعاليتهاي گروهي، دادن

استادان و يادگيريهاي  حد دانشجويان به موضوعات درسي و بيش از اتكاي وابستگي و تا از ندنكمي

  .يابدناپايداركاسته شود و نوآوري برنامه درسي تسهيل  سطحي و
  

  است؟ ارزشيابي برنامه درسي چگونهوضعيت پذيرش نوآوري در روشهاي  •

  تردرصد بزرگ 5خطاي  حاز مقدار بحراني جدول در سط مشاهده شده  t،هااساس يافته بر

از جمله . قرار گيرد نظرهاي ارزشيابي بايد بيش از سطح متوسط مد نوآوري در شيوه ،بنابراين و است

فراهم ساختن فرصت  :ند ازاعبارتلحاظ شوند، كه بايد در برنامه درسي  نوآوري در روشهاي ارزشيابي

كارهاي پژوهشي دادن انجام  ايارزشگذاري بر ،ي ارزشيابي فعاليتهااثربخش برا نظامطراحي يك 

فراهم ساختن فرصت  ،فراهم ساختن فرصت ارزشيابي نتايج برنامه در سطح فردي ،دانشجويان

  وليت پذيري وئفراهم ساختن فرصت ارزشيابي ميزان روحيه مس ،ارزشيابي ميزان تغيير نگرش

  ارزشيابي ،ارزشيابي روحيه نياز به پيشرفت فرديفراهم ساختن فرصت  ،ريسك پذيري فردي

فراهم ساختن فرصت ارزشيابي نتايج برنامه در  ،هاي برنامه درسي در سطح فردي دانشجوياننتيجه

فراهم  ،فراهم ساختن فرصت ارزشيابي ميزان تالش افراد در تحقق هدفهاي سازماني ،سطح سازماني

سنجش تسلط بر مهارتهاي فرا شناخت  ،ر سطح اجتماعيهاي برنامه د ساختن فرصت ارزشيابي نتيجه

. حركتي  در ارزشيابي دانشجويان ـ توجه متوازن به مهارتهاي شناختي، عاطفي و رواني و دانشجويان

هاي اين بر طبق يافته .]24[همسوست) 2008(هاي وانگ و چنگ هاي پژوهش حاضر با يافتهيافته

توجه هاي نوين در ارزشيابي بايد به مراتب بيشتر مورد و رويهپژوهشها نوآوري در روشهاي ارزشيابي 

جنبه فرايندي نوآوري برنامه درسي بسيار  كه آنها به اين نتيجه رسيدند ،قرار گيرد و عالوه بر اين

د تا بتوان كردر همه عناصر برنامه درسي بايد نهادينه  ءو نوآوري را به عنوان يك جز استقابل توجه 

له به خصوص در نظام آموزشي ئاين مس ،از اين رو. ]24[آوري برنامه درسي بودنوشاهد تحقق  
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روز آنها و آموزش به انادتبا اعطاي استقالل بيشتر به اس ،بنابراين و كز ما ضرورت بيشتري داردرمتم

  .مهندسان نوآور آينده بود ،هاي ارزشيابي و در نتيجهتوان شاهد نوآوري بيشتر در رويهمي
  

جنسيت، ( نگين ميزان پذيرش نوآوري در برنامه درسي با توجه به متغيرهاي دموگرافيكبين ميا •

  .تفاوت معنادار وجود دارد) سابقه خدمت، گروه، مرتبه علمي

دانشگاه اصفهان رشته مهندسي مرد و زن در ت علمي ئديدگاه اعضاي هيدر دهد كه نتايج نشان مي 

پذيرش نوآوري برنامه درسي تفاوت معنادار وجود ندارد باره وضعيت  در اصفهان و دانشگاه صنعتي

)05/0α< .(اي علمي براي هر دو از وظايف يكساني است كه در محيطه اين امر شايد برخاسته

كار با اينترنت يك مهارت ضروري براي هر فرد به  يشود و اينكه در دنياي امروزمي تعريفيت جنس

قدرت ريسك پذيري زنان رو به  ،پس در نتيجه ،استدور از تفاوتهاي جنسيتي، قومي و نژادي 

با دو  ،سال 30تا  21سال و بين  30اعضاي نمونه داراي سابقه خدمت باالتر از . افزايش رفته است

اختالف معنادار در ميزان ميانگين  وضعيت پذيرش نوآوري در برنامه خدمت سابقه  از نظر گروه ديگر

ت علمي با سن كم، آمادگي ئي با سن باال نسبت به اعضاي هيت علمئزيرا اعضاي هي داشتند،درسي 

  ت علمي جوانئاعضاي هي. كمتري در كاربست نوآوريهاي برنامه درسي در فعاليتهاي خود دارند

جديد  يروشها باتر آشنايي كامل نيز مهارتهاي كامپيوتري باالتر و حوصله بيشتر وداشتن دليل به

درسي در  به راحتي از نوآوريهاي برنامه ،دهي محتواجديد ساختار آموزشي و ارزشيابي و رويكردهاي

نشان داده شده است، بين  ديدگاه اعضاي  8كه در جدول چنان .برندفعاليتهاي آموزشي خود بهره مي

باره متغير ميزان  در اصفهان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتيدر ت علمي دو گروه مهندسي ئهي

 بين دهدنتايج نشان مي). >05/0α(امه درسي تفاوت معنادار وجود داردپذيرش نوآوري در برن

هاي مهندسي دانشگاه اصفهان در ميانگين وضعيت با دانشكده اصفهان دانشگاه مهندسي هايدانشكده

ترين دليل مربوط به شرايط و شايد مهم ،به عبارتي ؛پذيرش نوآوري در برنامه درسي تفاوت وجود دارد

 نبود ،اعضاي هيئت علميضعف مهارتهاي زباني و كامپيوتري  گاه اصفهان از جملهدانشامكانات 

كمبود سخت افزارها و نرم افزارهاي موجود مرتبط  ،ت علميئاعضاي هي ازن مربوط حمايتهاي مسئوال

ماهيت . شدابت علمي ئكاربست نوآوريهاي آموزشي توسط اعضاي هيدر مشكالت مهم  وبا رشته 

مهندسي استفاده بيشتري از فناوريهاي نوين آموزشي و روشهاي جديد تدريس را هاي فني و رشته

تري در اختيار يشهم امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ب و در دانشگاه صنعتي اصفهانكند طلب مي

 ،تري دارند و از سوييمهارتهاي كامپيوتري قويآنها و هم  است قرار گرفته اعضاي هيئت علمي

تواند تر نيز ميبا تجربه انادتهاي مختلف مهندسي و جذب اسشاخه دبا ايجا اصفهان يدانشگاه صنعت

بين  ،اين عالوه بر .دكنتر عمل در تسهيل نوآوري برنامه درسي در مقايسه با دانشگاه اصفهان موفق

ش رتبه علمي مربي و استاديار با رتبه علمي دانشيار و استاد از نظر ميزان ميانگين وضعيت پذير
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ت علمي داراي رتبه ئين صورت كه اعضاي هيدب ،نوآوري در برنامه درسي تفاوت معنادار وجود دارد

وضعيت پذيرش  ،رندادي كه مرتبه علمي استاد و دانشياري انادتعلمي استاديار و مربي، نسبت به اس

هاي ضر با يافتههاي پژوهش حايافته. نداهزد تري تخميننوآوري برنامه درسي را در حد كمتر و ضعيف

معموالً  ،دارند خدمت سال سابقه 10تا  1ت علمي كه بين ئزيرا اعضاي هي رد،اد ييمت لي  همسو

دارند و  يو به دانش و فناوريهاي روز و نوآوريهاي آموزشي نسبت به سايرين تسلط بيشتر ندترجوان

ند كه با نكتالش بيشتري مي ،دليلو به همين دارند  قراردر مرتبه استادياري و مربي  نيز آنها معموالً

 ،در نتيجه .دهند اعمال نوآوريهاي برنامه درسي در جريان فعاليتهاي آموزشي مرتبه خود را ارتقا

ميزان باالي پذيرش نوآوري برنامه درسي در بين اعضاي مذكور هم جواني و انرژي آنها و هم انگيزه 

  ].26[استدانشگاه و بين دانشجويان محبوبيت در كسب پيشرفت و به دستيابي آنها براي 

  

  پيشنهادهاي كاربردي .6

 به منظور ،پذيرش نوآوري برنامه درسي در اين پژوهش دست آمده از وضعيتنتايج بهبا توجه به  

 :شودمي زير ارائه هايپيشنهاد برنامه درسي درآموزش عالي  نوآوري فرهنگ گسترش و تشويق

ت كننده دركنفرانسهاي اينترنتي به منظور بررسي  عنوان مهمان شركبه انادتدعوت از اس •

 چگونگي كاربست نوآوريهاي آموزشي و نوآوريهاي برنامه درسي در آموزش مهندسي؛

با كمك  آنهابراي ارزيابي توان علمي  انادته نوآوريهاي برنامه درسي اسئشاخص قراردادن ارا •

هايي از شنظر گرفتن پادا در ه ودكنظرخواهي از دانشجويان و مديران گروهها و مديران دانش

 ت علمي؛ئبراي كاربست نوآوريهاي برنامه درسي توسط  اعضاي هي مربوط نسوي مسئوال

برگزاري نشستها و كارگاههاي آموزشي كه نقش كاربست نوآوري برنامه درسي و دانش  •

 دهد؛نشان مي انادتاي اساستفاده از آن را در توسعه حرفه

متناسب با نياز  فناوريدر زمينه كاربرد  آمدا و امكانات جانبي روزفراهم آوردن سخت افزاره •

 ت علمي؛ئاعضاي هي

ت علمي و ئهي صورت صريح و روشن براي اعضايسازي نوآوريهاي برنامه درسي بهزمينه  •

الزام معلمان و اعضاي  ،كاركنان دانشگاه در قالب هدفهاي كلي سازمان آموزشي و در نتيجه

هاي آموزشي همچون كاربست ينديهاي آموزشي در همه فرايت نوآوررعا به ت علميئهي

 رويكردهاي تلفيقي و همگرا در محتواي درسي؛

 دادن براي انجام زمينه را كاربردي يادگيري فعال و ـ اي ياددهيهكارگيري روشبه استادان با •

ويان فراهم دانشج آزادي عمل بيشتر استقالل و مباحثه، مناظره كالسي و فعاليتهاي گروهي،
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استادان و يادگيريهاي  دانشجويان به موضوعات درسي و ازحداتكاي بيش وابستگي و تا از نندك

 ناپايداركاسته شود؛ سطحي و

از رويكردهاي نوين سازماندهي  استفاده با دانش ساخت كه داشت نظر در را نكته اين  بايد •

 كردن، پرسش. نياز دارد رفهكتب علمي و آموزش يك ط از چيزي فراتر به تجارب يادگيري

 اطالعات مرتبط، به دستيابي مناسب، پاسخ به دستيابي براي اطالعاتي منابع ستجويج

هاي آموزه ه،ئلحل مس بحث گروهي، نقد، تحليل خبرگي، و تجزيه انتخاب، و بازنگري فسير،ت

را  دانش قخل كسب يا و نياز مورد اطالعات دستيابي به ،نهايت در و كاوشگري فرانوگرايي،

 درسي برنامه در يادگيري -ي نوين ياددهيهارويكرد اساس بر متفاوتي فرايند توانمي

 و ي پويانظام آموزشي مستلزم جو تحقق همه اين رويكردها به خصوص در مهندسي دانست؛

 ؛استنده كنتسهيل 

درسي در  اي در زمينه چگونگي تدوين و اجراي نوآورانه برنامهارائه آموزشهاي مستمر حرفه •

 .انادتطول سالهاي خدمت اس
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