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چکیده :در سالهای اخیر نامتمرکز کردن آموزش عالی روند رو بهرشدی در جهان داشته است و به این ایده
که هرکس ،هرکجا و هر زمان باید امکان فرا گیری داشته باشد ،بیشتر توجه شده است .ظهور شبکههای
جهانی ارتباطات و فناوریهای قدرتمند کامپیوتری ،مفهوم آموزش مهندسی از راه دور را نیز بازتعریف کرده
است .در سالهای اخیر شرایط برای آموزش مهندسی ،در هر جا و هر زمان ،آماده شده ،ولی این امر در
خصوص همه زمینههای آموزش مهندسی گسترش نیافته است .در کشورهای پیشرفته تعداد مرا کزی که
دوره کارشناسی مهندسی را با آموزش برخط (الکترونیکی) ارائه میدهند ،محدود است .یکی از مهمترین
دالیل این امر ناتوانی آموزش برخط در اقناع برخی از مال کهای ارزشیابی برنامههای آموزش مهندسی
است .در یک دهه اخیر آموزش برخط مهندسی در کشور ما ،در همه مقاطع ،گسترش زیادی یافته و این در
حالی است که هنوز گزارشهای مستندی درباره کیفیت و بازده این آموزشها منتشر نشده است .در این
مقاله وضعیت آموزش برخط مهندسی در کشورهای پیشرفته و کشور ایران بررسی و پیشنهادهایی برای
باال بردن کارایی آموزش برخط مهندسی در سطح ملی ارائه شده است.
واژ گان کلیدی :مهندسی ،آموزش الکترونیکی ،آموزش برخط ،آموزش از راه دور ،فناوری ،ایران

 -1استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانmemarian@ut.ac.ir .
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1.1مقدمه
بررسـیهای مربـوط بـه اسـتفاده از فنـاوری در آمـوزش و یادگیـری تاریخچـه طوالنـی دارد .در گذشـته نـه
چنـدان دور آمـوزش از راه دور بهطـور عمـده بـه درسهـای مکاتبـهای و سـخنرانیهای رادیویـی و تلویزیونـی
منحصـر بـود .بعدهـا کوشـشهایی بـرای بهکارگیـری کامپیوتـر صـورت گرفـت ،ولـی تـا قبـل از پیدایـش و
گسـترش اینترنـت امـکان ارائـه آمـوزش بـه هرکـس ،در هرکجـا و در هـر زمـان وجود نداشـت .اینترنـت طی دهه
گذشـته دریچـه تـازهای را بـه روی آمـوزش و یادگیـری گشـوده اسـت .ظهـور شـبکههای جهانـی ارتباطـات و
فناوریهـای قدرتمنـد رایانـهای مفهـوم آمـوزش مهندسـی از راه دور را بازتعریـف کـرده اسـت .در سـالهای
اخیـر آمـوزش مهندسـی در هـر جـا و هـر زمـان امکانپذیـر شـده ،ولـی ایـن امـر در خصـوص همـه زمینههـای
آمـوزش مهندسـی یکسـان گسـترش نیافتـه اسـت ( .)Bourne, 2005بـرای اینکـه آمـوزش برخـط 1یـا آمـوزش
الکترونیکـی مهندسـی بهطـور گسـترده پذیرفتـه و بـهکار گرفتـه شـود ،بایـد سـه شـرط زیـر محقـق شـود:
zکیفیـت :درسهـای برخـط بایـد کیفیـت قابـل مقایسـه یـا حتـی بهتر از درسهای سـنتی عرضه شـده
در کالس را داشـته باشـد؛
zمقیاس :درسها در هر زمان و در هر نقطه در دسترس هر تعداد از متقاضیان باشد؛
zتنوع :دامنه گستردهای از موضوعات مهندسی عرضه شود.
سـه ویژگـی یادشـده؛ یعنـی کیفیـت ،مقیـاس و تنـوع شـعار مؤسسـهای اسـت کـه بدیـن منظـور از سـال
 1993در کشـور آمریـکا تأسـیس شـده اسـت .ایـن مرکـز ،کـه کنسرسـیوم اسـلوان 2نـام دارد ،متشـکل از بیش از
 900مرکـز آمـوزش عالـی بهطـور عمـده آمریکایـی اسـت کـه در نظـر دارنـد آمـوزش برخـط را بهصـورت بخشـی از
زندگـی روزمـره درآورنـد .هـدف اعلام شـده ایـن کنسرسـیوم امکانپذیـر کـردن یادگیـری بـرای هرکـس ،هرکجا
و در هـر زمـان اسـت .اعضـای ایـن کنسرسـیوم علاوه بـر دانشـگاهها ،دیگـر مرا کـز آمـوزش عالـی ،شـرکتها،
سـازمانها و افـراد حقیقیانـد .ایـن برنامـه ابتـدا بـا عنـوان برنامـه «یادگیـری خـارج از کالس درس» آغـاز
بـهکار کـرد و امـروزه ،بـه نـام «برنامـه اسـلوان بـرای یادگیـری در هـر زمـان ،هرجـا و برخـط» نامیده میشـود .در
سـالهای آغازیـن قـرن حاضـر بیـش از  2میلیـون نفـر در آمریـکا بـه یادگیـری بـا روش برخـط مشـغول بودهانـد
()SLOAN-C, 2015؛ ایـن رقـم در سـالهای اخیـر بـه مقـدار زیـادی افزایـش یافتـه اسـت.
بـا وجـود گسـترش بیسـابقه آمـوزش الکترونیکـی در جهـان ،آمـوزش برخـط مهندسـی چنیـن نبـوده
اسـت .آمـوزش مهندسـی بهطـور سـنتی بـه برنامـهای بـا جهتگیـری طراحـی و همچنیـن یادگیـری مبتنـی
بـر مشکلگشـایی متکـی و بهتازگـی کارگروهـی نیـز بـه مـوارد مذکـور افـزوده شـده اسـت .گرچـه امـروزه ،آمـوزش
برخـط بهعنـوان مؤلفـهای مهـم در آمـوزش عالـی بـه رسـمیت شـناخته شـده ،ولـی ایـن امـر موجـب افزایـش
چشـمگیر ارائـه مـدارک مهندسـی بـا ایـن روش نشـده اسـت ( .)Allen & Seaman, 2003یکـی از علـل عقبتر
1- Online
2- Sloan Consortium (Sloan-C) is an Organization Supported by the Alfred P. Sloan Foundation
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بـودن آمـوزش برخـط مهندسـی ،در مقایسـه بـا بسـیاری از دیگـر رشـتههای علمـی ،ایـن اسـت کـه برخـی
از نیازهـای آمـوزش کارشناسـی مهندسـی بـا آمـوزش برخـط تأمیـن نمیشـود ،از جملـه کارهـای عملـی و
آزمایشـگاهی و همچنیـن مبانـی ریاضیـات و ابزارهـای طراحـی .کارهـای آزمایشـگاهی را نیـز ،بهدلیـل نیـاز کار
عملـی بـا وسـایل و ابزارهـا ،بهسـختی میتـوان با آمـوزش برخـط انجـام داد ( .)Grose, 2003بههمین ترتیب،
درسهایـی را کـه نیـاز بـه کاربـرد زیـاد ریاضیـات دارند ،بهسـادگی نمیتوان فقـط با کتاب درسـی آموزش داد.
ً
ابزارهـای طراحـی نیـز اغلـب بـه تواناییهای محاسـباتی و طراحـی نیاز دارد که معمـوال در محیطهای برخط
و شـبکهای یافـت نمیشـود.
طـی سـالهای بهنسـبت محـدودی کـه آمـوزش برخـط بـهکار گرفته شـده ،آ گاهیهـای زیـادی درباره آن
بهدسـت آمـده اسـت ( .)Peterson et al., 2002پنـج مؤلفـه اصلـی تعییـن کننـده کیفیـت آمـوزش برخـط ،کـه
تحقیقـات زیـادی دربـاره آن در حـال اجراسـت ،عبارتانـد از:
zمؤثر بودن یادگیری
zمناسب بودن هزینه
zرضایت دانشجویان
zرضایت آموزشگران
zسهولت دسترسی
بـا ارزیابـی پنـج محـور یادشـده ،کیفیـت برنامـه برخـط ارائـه شـده تعییـن میشـود .خوشـبختانه ،امـروزه
اطالعـات بهنسـبت زیـادی از نحـوه یادگیـری مؤثـر دانشـجویان در ایـن روش ،چگونگـی دسـتیابی بـه رضایـت
بیشـتر یادگیـران و آموزشـگران و بهبـود روشهـای برقـراری ارتبـاط و ارزیابـی هزینـه آن بهدسـت آمـده اسـت.
مشـکل دسترسـی و اتصـال بـه شـبکه نیـز در بسـیاری از نقـاط دنیـا ب هسـرعت در حـال بهبـود اسـت .در ایـن
مطالعـه ضمـن بررسـی آمـوزش برخـط و کارایـی آن در آمـوزش مهندسـی ،وضعیـت ایـن نوع آموزش در کشـور
ایـران و برخـی از دیگـر کشـورها بررسـی و در انتهـا پیشـنهادهایی بـرای بـاال بـردن کارایـی آمـوزش برخـط
مهندسـی در سـطح ملـی ارائـه شـده اسـت.
2.2آموزش برخط
پژوهشهـای گسـتردهای کـه ،در یکـی دو دهـه اخیـر در زمینـه آمـوزش برخـط صـورت گرفته ،نکات با ارزشـی
را بهدسـت داده و برخـی از ابهامـات دربـاره آمـوزش برخـط را زدوده اسـت (.)Richardson & Swan 2003
ً
تصـور رایـج ،ولـی نادرسـت آن اسـت کـه آمـوزش برخـط منحصـرا دربـاره کاربـرد فنـاوری در آمـوزش و یادگیـری
اسـت .گرچـه ایـن امـر تـا حـدی صحیـح اسـت و ایـن نـوع آموزش تـوان خـود را از فنـاوری میگیرد ،ولـی درباره
فنـاوری نیسـت .توصیـف دقیقتـر شـاید ایـن باشـد که آمـوزش برخط دربـاره کیفیت ،مقیـاس و تنوع آموزش
ً
اسـت .برداشـت نادرسـت رایـج دیگـر آن اسـت کـه آمـوزش برخـط فعالیتـی بدون راهنمـا و کامال فردی اسـت.
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بـرای زدودن ایـن شـبهه بایـد دانسـت کـه آمـوزش با کیفیت و مدرن برخـط بیش از روش سـنتی بهراهنمایی
متکـی اسـت .بهنظـر میرسـد کـه در ایـن زمینـه آمـوزش برخـط میتوانـد بـه اهدافـی برسـد کـه در آمـوزش
رودررو امکانپذیـر نیسـت .پژوهشهـای سـالهای اخیـر همچنیـن نشـان دادهانـد کـه:
zبـا توجـه بـه گسـترش اینترنـت و سـازوکارهای فنـی ارائه مطالب ،ایـن امکان برای هرکـس که بخواهد
بهطـور برخـط آموزش ببینـد ،وجود دارد.
ً
zنگـرش سـازنده؛ یعنـی روشـی کـه در آن یادگیرنـده شـخصا دانـش را بنـا میکنـد ،در روش برخـط
بهخوبـی جـواب داده اسـت.
zبررسـی نمـرات کسـب شـده دانشـجویان نشـان میدهـد کـه تفـاوت معنـاداری در دسـتاوردهای
یادگیـری بهوسـیله روش برخـط بـا حضـور در کالس درس وجـود نـدارد.
zارتبـاط گروهـی یادگیـران بـا مربـی عاملـی کلیـدی بـرای تعییـن موفقیـت یادگیـری بـا روش برخـط
اسـت.
zهزینـه ارائـه درسهـای برخـط بـا آمـوزش حضـوری قابل مقایسـه اسـت و نیز حجم درسهـای برخط
بهنحـو بهتـری تعیین میشـود.
zآموزشگران رضایت خود را از آموزش برخط نشان دادهاند.
ً
zدانشجویان در یادگیری برخط موفقیت داشتهاند و معموال از این تجربه راضی هستند.
zدانشجویان میتوانند دروس برخط دیگر مؤسسات آموزشی را اخذ کنند.
zامـکان تشـکیل گروههـای همـکاری بیـن مرا کـز ارائـه کننـده آمـوزش برخـط وجـود دارد (گروهـی از
دانشـجویان مرا کـز مختلـف ،بهطـور مشـترک پـروژهای را از طریـق اینترنت به انجام میرسـانند و یک
تجربـه آموزشـی حقیقـی را بهدسـت میآورنـد).
zامکان عرضه کارآموزی مجازی وجود دارد.
zامکان شرکت کارشناسان صنعت و جاهای دیگر در کالسهای برخط وجود دارد.
ایـن پژوهشهـا همچنیـن نشـان داده اسـت کـه آمـوزش برخـط در برخـی زمینههـا بهتـر از روش سـنتی
عمـل کـرده و در برخـی زمینههـای دیگـر کاسـتیهایی وجـود داشـته اسـت.
3.3آموزش برخط مهندسی
آمـوزش برخـط در طلیعـه قـرن حاضـر شـکوفا شـد و آموزش برخط مهندسـی نیـز ،با کمی تأخیر ،بـه این قافله
پیوسـت ( .)Gold, 2001امـروزه ،مرا کـز مختلفـی در دنیـا ،بهویـژه در آمریـکای شـمالی ،گونـهای از آمـوزش
برخـط را ارائـه میدهنـد .گروهـی از ایـن مرا کز تکدرسهایی را ارائه میدهنـد ،برخی دیگر دورههای منتهی
بـه گواهینامـه و تعـدادی نیـز دورههـای منتهـی بـه مدرک کارشناسـی ارشـد را عرضه میکننـد .فعالیت اندکی
نیـز در مقطـع دکتـری صـورت گرفتـه اسـت .تـا ایـن تاریـخ ،در مـوارد معـدودی دوره کارشناسـی مهندسـی
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بهصـورت برخـط عرضـه شـده اسـت .علـت نبـود فعالیـت برخـط چشـمگیر در مقطـع کارشناسـی ،نیـاز دوره
کارشناسـی بـه فعالیتهـای عملـی و آزمایشـگاهی و نیـز تأثیـر فرهنـگ غالـب آمـوزش مسـتقیم در ارائـه دوره
کارشناسـی مهندسـی اسـت .سـمتگیری دو سـال ابتدایی دوره کارشناسـی مهندسـی بیش از همه در جهت
آمـوزش مبانـی ریاضـی و علـوم اسـت و چـون عرضـه درسهـای ریاضـی و علـوم در سیسـتم برخـط عقبتـر از
دروس دیگـر بـوده اسـت ،ایـن مسـئله خـود را بهصـورت مانعـی در عرضـه دورههـای کارشناسـی مهندسـی
نشـان داده اسـت .یکی دیگر از نشـانههای بارز آموزش کارشناسـی مهندسـی وجود آزمایشگاههاسـت که در
آمـوزش برخـط هنـوز جایگزیـن شایسـتهای بـرای آن پیـدا نشـده اسـت.
ً
ً
آمـوزش تحصیلات تکمیلـی مهندسـی معمـوال بـا موانـع کمتـری روبهروسـت .ایـن برنامههـا معمـوال بـه
فعالیتهـای آزمایشـگاهی نیـاز نـدارد و فقـط بـا گذرانـدن چنـد درس میتـوان ایـن مـدارک را اخـذ کـرد .در
آمـوزش برخـط برنامههـای منتهـی بـه اخـذ گواهینامـه از گسـتردگی بیشـتری برخوردارنـد .علـت دیگـر بـرای
اینکـه بیشـتر برنامههـای برخـط آموزش مهندسـی در مقطع کارشناسـی ارشـد عرضه میشـود ،نیـاز روزافزون
افراد شـاغل در حرفه مهندسـی به کسـب مدارک باالتر اسـت .در حالی که ترک محل کار ،رفتن به دانشـگاه
و حضـور در کالس درس بـرای مهندسـان شـاغل مشـکل اسـت ،آمـوزش برخـط گزینـه مناسـبی اسـت کـه
هیچیـک از محدودیتهـای یادشـده را نـدارد.
همچنانکـه پیشتـر گفتـه شـد ،آمـوزش مهندسـی مبتنـی بـر ریاضیـات و علـوم اسـت .ایـن دروس
بهدلیـل نیـاز بـه اثبـات روابـط یا کار در آزمایشـگاه ،مشـکلترین زمینههـا برای ارائه بهصورت برخط هسـتند.
امـروزه ،بسـط روابـط ریاضـی بـا فناوریهـای جدیـد تـا حـد زیـادی امکانپذیـر شـده اسـت .بـا ایـن حـال ،بـه
نظـر میرسـد کـه نیـاز فیزیکـی بـه روش سـنتی اسـتفاده از گـچ و تختـه بـهزودی از رشـتههای مهندسـی محـو
نخواهـد شـد .در خصـوص نیـاز بـه آزمایشـگاه نیـز کوشـشهایی بـرای کار بـا وسـایل آزمایشـگاهی از راه دور
صـورت گرفتـه اسـت .برخـی از مؤسسـات آموزشـی نیـز انجـام دادن فعالیتهـای عملـی آزمایشـگاهی را در
طـول تابسـتان در برنامـه خـود گنجاندهانـد.
4.4کارایی آموزش برخط مهندسی
در طـول چنـد دهـه گذشـته ،کـه بهتدریـج آمـوزش مهندسـی نیـز بهصـورت برخط ارائه شـده ،پرسـشهای
زیـادی دربـاره کارایـی آن مطـرح شـده اسـت .مطمئنتریـن روش بـرای تعییـن کارایـی یـک برنامـه آمـوزش
مهندسـی ،ارزشـیابی آن بـا مال کهـای پذیرفتـه شـده در جهـان اسـت .ارزشـیابی برنامههـای آمـوزش
سـنتی مهندسـی بـا توجـه بـه یـازده دسـتاورد پایـه صـورت میگیـرد (;.)ABET, 2016 Memarian, 2012
عنوانهـای ایـن یـازده دسـتاورد در جـدول  1آمـده اسـت .گرچـه دسـتیابی بـه برخـی از ایـن دسـتاوردها
بهوسـیله روش برخـط بهتـر از روشهـای سـنتی حاصـل میشـود ،دسـتیابی بـه برخـی دیگـر بهسـادگی
امکانپذیـر نیسـت.
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جدول  .1میزان دستیابی به دستاوردهای یک برنامه آموزش مهندسی در آموزش بر خط ()Bourne et al., 2005

توانایی

امکان حصول

الف) توانایی بهکارگیری دانشهای ریاضی ،علوم و مهندسی

مشکل

ب) توانایی طراحی و اجرای آزمایشها و تحلیل و تفسیر دادهها

مشکل

پ) توانایی طراحی یک وسیله ،سیستم یا فرایند برای رفع یک نیاز

مشکل

ت) توانایی کار در گروههای با عملکردهای متفاوت

کمتر

ث) توانایی شناسایی ،فرموله کردن و حل مشکالت مهندسی

....

ج) توانایی درک مسئولیتهای حرفهای و اخالقی

کمتر

چ) توانایی ایجاد ارتباط مؤثر (شفاهی ،نوشتاری و تصویری)
ح) کسب آموزشهای الزم برای درک تأثیر راه حلهای مهندسی بر جامعه محلی و جهانی
خ) درک ضرورت کسب مداوم آموزش در طول کار حرفهای

خیلی بیشتر
بیشتر
خیلی بیشتر

د) آ گاهی از مسائل معاصر

بیشتر

ذ) توانایی استفاده از فناوریها ،مهارتها و ابزارهای مدرن در فعالیتهای مهندسی

مشکل

بررسـیهای صـورت گرفتـه نشـان داده اسـت کـه همـه دسـتاوردهای منـدرج در جـدول  1بـه یـک میـزان
بـا آمـوزش برخـط دسـتیافتنی نیسـت .در آمـوزش برخـط برخـی از دسـتاوردها بیشـتر (و حتی خیلی بیشـتر)
و برخـی دیگـر کمتـر میتواننـد حاصـل شـوند .دسـتیابی بـه تعـدادی از ایـن دسـتاوردها نیـز در آمـوزش برخط
مشـکل اسـت کـه بـرای مثـال ،بـه مـوارد زیر میتـوان اشـاره کرد:
zآمـوزش برخـط مهارتهـای ارتباطـی نگارشـی ،گرافیکـی و الکترونیکـی دانشـجویان را تقویـت میکند
و ایـن در حالـی اسـت کـه بهدلیـل مجـازی بـودن سیسـتم ،در ارتقـای توانایـی ارتباطـات شـفاهی
یادگیـران نقـش زیـادی نـدارد.
zیادگیـری نحـوه یادگیـری ،کـه در آمـوزش برخـط حاصـل میشـود ،بهتـداوم آمـوزش در طـول عمـر
منجـر میشـود.
zدر آمـوزش سـنتی مهندسـی اغلـب از سـخنرانی بـرای انتقـال اطالعـات بـه دانشـجویان اسـتفاده
میشـود .در یک محیط برخط ،سـخنرانیها را میتوان هر زمان و در هر کجا به دفعات بازبینی کرد
و بدیـن ترتیـب ،انعطـاف بیشـتری را در یادگیـری فراهـم سـاخت .بـه همیـن ترتیب ،شبیهسـازیها را
میتـوان بـه دفعـات تکـرار کـرد.
zدر کالسهـای برخـط بهسـادگی میتـوان بـا افـراد بـا تجربهتـر ارتباط برقـرار کرد و تجربههـای یادگیری
را ،که بهسـادگی در کالسهای سـنتی دانشـگاه قابل حصول نیسـت ،بهدسـت آورد.
zهمـکاری میـان مؤسسـات آموزشـی مختلـف کـه در یـک کشـور ،و حتـی فراتـر از آن ،آمـوزش برخـط
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مهندسـی را ارائـه میدهنـد و نیـز بـه اشـترا ک گذاشـتن درسهـای تهیـه شـده میـان این مؤسسـات،
موفقیـت ایـن روش آموزشـی را بیشـتر خواهـد کـرد .ایـن امـری اسـت کـه در آمـوزش سـنتی کمتـر
امکانپذیـر اسـت.
zبرنامههـای آمـوزش مهندسـی بهگونـهای طراحـی شـدهاند کـه آنچـه را دانشـجویان مهندسـی بـدان
نیـاز دارنـد ،بهآنهـا بیامـوزد .در برنامههـای سـنتی آمـوزش مهندسـی بـه مسـئله «آمـوزش نحـوه
یادگیـری» کمتـر توجـه میشـود .ایـن در حالـی اسـت که این مهارت بخشـی از مال کهای مؤسسـات
ارزشـیابی ،از جمله ابت ،برای ارزشـیابی آموزش مهندسـی اسـت ( .)ABET, 2016در آموزش برخط
نحوه یادگیری نیز آموزش داده میشـود و این از جمله تواناییهایی اسـت که دانشـجویان در طول
زندگـی حرفـهای خـود بـه آن نیـاز دارند.
zآموزش مداوم به آموزش رسـمی بعد از دوره کارشناسـی ،بجز برنامههای سـنتی کارشناسـی ارشـد و
دکتـری ،اطلاق میشـود .برخـی از مؤلفـان بیـن آمـوزش و کارآمـوزی تفـاوت قائـل میشـوند .بـر طبق
نظـر ایـن گـروه آمـوزش نوعـی تجربـه یادگیـری گسـتردهتر اسـت کـه یـک رشـته را شـامل میشـود ،در
حالی که هدف کارآموزی آموزش یک مهارت یا فعالیت شـغلی در مهندسـی اسـت .در روش سـنتی
شـاغالن حرفههـای مختلـف بـا انجـام دادن همزمـان کار و یادگیـری از یکدیگـر و از مربـی ،فراینـد
یادگیـری را بـه انجـام میرسـانند .ایـن در حالـی اسـت کـه در سیسـتم برخـط امـکان یادگیـری در هـر
جـا و هـر زمـان ،آمـوزش را بـه کالس درس محـدود نمیکنـد.
5.5فعالیتهای عملی و آزمایشگاهی در آموزش برخط
یکـی از وجـوه غالـب آموزشهـای متکـی بـه کار عملـی ،همچـون مهندسـی ،کار آزمایشـگاهی و تجربـه
عملـی طراحـی اسـت .بـا گسـترش آمـوزش برخـط و آغـاز ارائـه دورههـای آمـوزش الکترونیکـی کارشناسـی
مهندسـی ،مسـئله آزمایشـگاهها و نقـش آنهـا در آمـوزش مهندسـی بیـش از پیـش مـورد بحـث قـرار گرفتـه و در
خصوص کارایی آزمایشگاههای مجازی شبهههای زیادی مطرح شده است (.)Feisel & Peterson , 2002
در سـال  2002مؤسسـه ارزشـیابی آموزش مهندسـی آمریکا (ابت) با همکاری مؤسسـه اسـلوان این مسـئله را
بررسـی کردنـد .برخـی از پرسـشهایی کـه در ایـن بررسـی بـه آنها توجه شـد ،عبـارت بودند از:
zاهداف فعالیتهای عملی و آزمایشگاهی در آموزش سنتی کدام است؟
zآیا میتوان با آموزش از راه دور و برخط و بدون کار عملی به این اهداف دست یافت؟
حاصـل ایـن بررسـیها تهیـه پیشنویـس هدفهـای فعالیتهـای آزمایشـگاهی مهندسـی بـود .سـیزده
هدفـی کـه بـه ایـن منظـور پیشـنهاد شـده ،در خصـوص تمـام فعالیتهـای آزمایشـگاهی دوره کارشناسـی
صـادق اسـت (جـدول  .)2هـر یـک از ایـن هدفهـا تکمیـل کننـده جملـه زیـر اسـت« :بـا تکمیـل فعالیتهـای
آزمایشـگاهی برنامـه کارشناسـی مهندسـی ،شـما قـادر خواهیـد بـود کـه .»...
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جدول  .2هدفهای فعالیتهای آزمایشگاهی مهندسی ()Feisel & Peterson, 2002

1.1تجهیزات :حسگرها ،تجهیزات یا نرمافزارهای مناسب را برای اندازهگیری کمیتهای فیزیکی بهکار ببرید.
لهــا :اهمیــت و محدودیتهــای مدلهــای تئوریــک را بهعنــوان پیشبینــی کنندههــای رفتــار در دنیــای واقعــی
2.2مد 
شناســایی کنیــد .از جملــه اینکــه آیــا تئــوری بهنحــو مناســبی رخــداد فیزیکــی مــد نظــر را توصیــف میکنــد و رابطــه بیــن
دادههــای اندازهگیــری شــده و اصــول فیزیکــی اساســی را برقــرار یــا ارزیابــی میکنــد؟
3.3آزمایــش :یــک آزمایــش را تعریــف و وســایل مــورد نیــاز و روش کار را تعییــن کنیــد و آزمایــش را انجــام دهیــد و دادههــای
بهدســت آمــده را بهمنظــور شناســایی یــک مــاده ،وســیله یــا سیســتم مهندســی تفســیر کنیــد.
4.4تحلیل دادهها :توانایی گردآوری ،تحلیل و تفسیر دادهها و تدوین و تأیید نتایج را نشان دهید.
5.5طراحــی :یــک قطعــه ،محصــول یــا سیســتم را طراحــی کنیــد ،بســازید یــا ســوار کنیــد (از جملــه اســتفاده از یــک روش ،ابــزار
یــا مــوادی خــاص ،تأمیــن نیازهــای خواســته شــده ،توســعه ویژگیهــای سیســتم از روی نیازهــای طــرح شــده ،آزمــودن و
اشــکالزدایی از نمونــه اولیــه ،سیســتم یــا فراینــد بــا اســتفاده از ابــزار مناســب بــرای تأمیــن نیازهــا).
یهــا :دســتاوردهای ناموفــق ناشــی از ابزارهــا ،قطعــات ،کدهــا ،فراینــد ســاخت یــا طراحــی معیــوب را
6.6آموختــن از نا کام 
تشــخیص دهیــد و راهحلهــای مناســب را ب ـهکار ببریــد.
7.7خالقیت :سطح مناسبی از تفکر مستقل ،خالقیت و توانایی مشکلگشایی را در دنیای واقعی نشان دهید.
8.8دستورزی :شایستگی انتخاب ،اصالح و کار با ابزارها و منابع مناسب مهندسی را نشان دهید.
9.9ایمنــی :مســائل ســامت ،ایمنــی و زیس ـتمحیطی مرتبــط بــا فرایندهــا و فعالیتهــای فنــاوری را تشــخیص دهیــد و بــا
آنهــا برخــوردی مســئوالنه داشــته باشــید.
1010ارتباطــات :در خصــوص کار آزمایشــگاهی بهصورتهــای شــفاهی و کتبــی ،در ســطوح مختلفــی چــون تهیــه یــک خالصــه
اجرایــی تــا گــزارش فنــی جامــع ،بهطــور مؤثــر ارتبــاط برقــرار کنیــد.
1111کارگروهــی :فعالیتهــای گروهــی شــامل ســاماندهی ،مســئولیتپذیری فــردی و گروهــی ،تخصیــص مســئولیتها و
کارهــا و رصــد کــردن پیشــرفت اجــرای کار را در محدودههــای زمانــی تعییــن شــده و تلفیــق کارهــای افــراد گــروه را بــرای
دســتیابی بــه نتیج ـهای قابــل عرضــه بهطــور مؤثــر انجــام دهیــد.
1212اخــاق در آزمایشــگاه :باالتریــن رفتــار اخالقــی شــامل گــزارش بیطرفانــه اطالعــات و تعامــل درســت را از خــود نشــان
دهیــد.
1313هشــیاری حــواس :از حــواس پنجگانــه بــرای گــردآوری اطالعــات و قضــاوت عمیــق مهندســی در ســاماندهی نتایــج،
دربــاره مشــکالت دنیــای واقعــی ،اســتفاده کنیــد.

برخـی از  13مال کـی کـه در جـدول  2آمـده اسـت ،هماننـد آزمایشـگاههای حضـوری ،بـا آمـوزش برخـط
نیـز حاصـل میشـود .ایـن مال کهـا عبارتانـد از :مهارتهـای ارتباطـی ،کارگروهـی و مسـائل اخالقـی.
بـرای مال کهـای دیگـر ایـن امـر شـاید بهسـادگی محقـق نشـود .ایـن مسـئله نیـز مشـخص شـده اسـت کـه
آزمایشـگاههای برخـط کارآمـد بـرای برخـی از رشـتهها ،مثـل مهندسـی نرمافـزار ،در مقایسـه بـا رشـتههایی
مثـل مهندسـی شـیمی بـا سـهولت بیشـتری دسـتیافتنی اسـت.
تجربههـای عملـی در آمـوزش مهندسـی بهطـور معمـول بـا فعالیتهـای آزمایشـگاهی و عملیـات
صحرایـی بهدسـت میآیـد .تأسـیس آزمایشـگاهها بـه سـرمایهگذاری زیـاد بـرای تأمیـن وسـایل و آموزشـگر
مناسـب نیـاز دارد و فعالیتهـای میدانـی نیـز اغلـب محـدود و پـر هزینـه هسـتند .دسترسـی برخـط بـه
امکانـات آزمایشـگاهی میتوانـد هزینـه تأمیـن تجهیـزات در دانشـگاه را کاهـش دهـد و همچنیـن امـکان بـه
اشـترا ک گذاشـتن تجهیزات تخصصی میان مؤسسـات آموزشـی مختلف را میسـر سـازد .میزان موفقیت این
آزمایشـگاههای مجازی در برآوردن شـرایط تجویز شـده در مؤسسـات ارزشـیابی هنوز مشـخص نشـده اسـت.
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6.6آموزش از راه دور و برخط مهندسی در کشور ایران
سابقه آموزش از راه دور در کشور ایران به سالهای آغازین دهه پنجاه شمسی برمیگردد .یکی از اولین اقدامها
در ایـن زمینـه نوعـی آمـوزش از راه دور بـود کـه در دانشـکده مکاتبـهای دانشـگاه سـپاهیان انقلاب (سـابق) ،کـه
بعدها به دانشگاه ابوریحان بیرونی تغییر نام داد ،شکل گرفت .آموزش از راه دور در این دانشگاه در اصل ترکیبی
از ابزارهـای آموزشـی حضـوری و آمـوزش از راه دور بـود و کتـاب و مـواد چاپـی محـور ایـن ابزارهـا ب هشـمار میآمـد و
اسـاس آمـوزش مکاتبـهای را شـکل مـیداد .بعـد از انقلاب و در سـال  1358دانشـگاه ابوریحان بیرونی در مجتمع
دانشـگاهی ادبیات و علوم انسـانی ادغــام شــد (.)Mizani, 1976; Allameh Tabatabaei University, 2011
اقـدام مهـم دیگـری کـه بهطـور همزمـان در زمینـه آمـوزش از راه دور در کشـور صـورت گرفـت ،تأسـیس
دانشـگاه آزاد ایـران (سـابق) در سـال  1352بـود .در ابتـدای دهـه پنجـاه شمسـی جمعیـت ایـران حـدود 35
میلیون ،جمعیت زیر  15سال  9میلیون و رشد سالیانه جمعیت حدود  %3بود .نظر به اینکه دانشگاههای
سـنتی موجود و در دسـت احداث تعداد زیاد دانش آموختگان دبیرسـتانی مشـتاق به ورود به آموزش عالی
را جوابگـو نبودنـد ،تأسـیس مرا کـز آموزشـی مناسـب دیگـری بررسـی شـدند .گزینـه انتخابـی تأسـیس مرکـزی
بـرای آمـوزش از راه دور بـا اسـتفاده از منابـع آموزشـی متنـوع و برنامههـای آموزشـی مبتنـی بـر کاربـرد بـود کـه
بـه تأسـیس «دانشـگاه آزاد ایـران» منجـر شـد .ایـن دانشـگاه در آغـاز فعالیـت خـود برنامههـای تربیـت معلـم و
علـوم تندرسـتی و بهدنبـال آن عمـران روسـتایی و تربیـت تکنیسـین و آمـوزش عمومـی را در دسـتور کار قـرار
داد .ایـن دانشـگاه ،بـا الگوبـرداری از دانشـگاه گشـوده 1انگلسـتان ،نگرشـی نـو را در آمـوزش عالـی ایـران عرضه
داشـت .دانشـگاه آزاد ایـران در سـال  1356پذیـرش دانشـجو را بهطـور محـدود آغـاز کـرد و پـس از چنـدی
بـا رخـداد انقلاب و بهدنبـال آن وقـوع انقلاب فرهنگـی ،از فعالیـت بـاز ایسـتاد .ایـن دانشـگاه  7سـال بعـد از
تأسـیس؛ یعنـی حـدود دو سـال بعـد از انقلاب منحـل شـد .چنـد سـال بعـد از آن ،بـا گردهـم آوردن تعـدادی
از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد ایـران قدمهـای اولیـه بـرای راهانـدازه نسـل دوم آمـوزش از راه دور در
ایـران ،کـه بعدهـا «دانشـگاه پیـام نـور» نـام گرفـت ،برداشـته شـد.
دانشگاه پیام نور در سال  1365تأسیس شد و از مهرماه  1367فعالیت آموزشی خود را با پذیرش اولین
گـروه دانشـجویان در  5رشـته تحصیلـی و در  28مرکـز باقیمانـده از دانشـگاه آزاد (سـابق) و دانشـگاه ابوریحـان
بیرونـی آغـاز کـرد .در حـال حاضـر دانشـگاه پیـام نـور بزرگتریـن شـبکه آموزش عالی دولتی در کشـور اسـت که
در میـان دانشـگاههای بـاز دنیـا رتبـه ششـم و در آسـیا رتبـه دوم را دارد (.)Payame Noor University, 2016
دانشـگاه پیـام نـور  16سـال بعـد از تأسـیس؛ یعنـی از سـال  1384بـه بعد گسـترش ّکمی بیسـابقهای را تجربه
کـرد ،بهنحـوی کـه فقـط در فاصلـه تابسـتان  1384تا پاییز  1386تعداد دانشـجویان آن از  360000به 1065000
نفـر ،تعـداد دانشـکدههای آن از  2بـه  ،6تعـداد مرا کـز داخـل کشـور آن از  252بـه  458و مرا کـز خـارج از کشـور
)1- Open Universit (OU
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از  1بـه  6رسـید ( .)Payame Noor University, 2007رشـد ّکمـی دانشـگاه پیـام نـور در سـالهای بعـد نیـز
ادامـه یافت.
دانشــگاه پیــام نــور از اولیــن مرا کــزی بــود کــه آمــوزش از راه دور مهندســی را در ایــران آغــاز کــرد .دانشــکده
فن ــی و مهندس ــی دانش ــگاه پی ــام ن ــور در س ــال  1386تش ــکیل ش ــد و ب هس ــرعت گس ــترش یاف ــت .تع ــداد
رش ــتهها و گرایشه ــای ارائ ــه ش ــده در بخ ــش فن ــی و مهندس ــی دانش ــگاه پی ــام ن ــور در س ــال  1392براب ــر
 49ب ــوده اس ــت ( 30برنام ــه کارشناس ــی 17 ،برنام ــه کارشناس ــی ارش ــد و  2برنام ــه دکت ــری) (ج ــدول  .)3ای ــن
دانش ــگاه در س ــال تحصیل ــی  1394-95دارای بی ــش از  72ه ــزار دانش ــجوی مهندس ــی ( 69632دانش ــجوی
کارشناســــی 2578 ،دانشـــجوی کارشناســـی ارش ــد و  48دانش ــجوی دکت ــری مهندس ــی) ب ــوده اس ــت
(. )Institute for Research and Planning in Higher Education, 2016
جدول  .3برنامههای آموزش مهندسی فعال دانشگاه پیام نور در سال 1392
(*)Payame Noor University, 2016

•کارشناسی

مهندســی کامپیوتــر (نرمافــزار و ســختافزار) ،مهندســی فنــاوری اطالعــات ،مهندســی رباتیــک ،مهندســی
صنایــع ،مهندســی مدیریــت پــروژه ،مهندســی عمــران ،مهندســی نقش ـهبرداری ،مهندســی بهرهبــرداری
راهآهــن ،مهندســی خــط و ســازههای ریلــی ،مهندســی جریــه راهآهــن ،مهندســی مکانیــک ،مهندســی
خــودرو ،مهندســی هــوا فضــا ،مهندســی متالــورژی (متالــورژی صنعتــی) ،مهندســی مدیریــت اجرایــی،
مهندســی بــرق (قــدرت ،کنتــرل ،مهندســی پزشــکی «بیوالکتریــک» ،مخابــرات و الکترونیــک) ،مهندســی
شــیمی ،مهندســی نفــت (صنایــع نفــت و طراحــی فرایندهــای صنایــع نفــت) ،مهندســی پلیمــر (صنایــع
پلیمــر ،تکنولــوژی و علــوم رنــگ) ،مهندســی پزشــکی (بیومتریــال ،بالینــی و بیــو مکانیــک).

مهندســی فنــاوری اطالعــات (چندرســانهای) ،مهندســی کامپیوتــر (نرمافــزار) ،مهندســی صنایــع (مدیریــت
سیســتم و بهــرهوری ،مهندســی صنایــع و مهندســی سیســتمهای اقتصــادی ـ اجتماعــی) ،مهندســی
•کارشناسی ارشد عمــران (ســازههای هیدرولیکــی ،راه و ترابــری ،مهندســی و مدیریــت ســاخت ،ســازه و مکانیــک خــا ک و
پــی) ،مهندســی محیطزیســت ،ســاخت و تولیــد ،طراحــی کاربــردی ،تبدیــل انــرژی ،مهندســی الکترونیــک
و مهندســی شــیمی (بیوتکنولــوژی).
•دکتری

مهندسی صنایع و مهندسی راه و ترابری

* در همیــن دوره در بخــش هنــر و معمــاری ایــن دانشــگاه نیــز مهندســی معمــاری و در بخــش کشــاورزی برنامههــای مهندســی
مرتبــط بــا کشــاورزی ارائــه میشــده اســت.

در سـال  1395تعـداد اعضـای هیئـت علمـی گروههـای مهندسـی دانشـگاه پیـام نـور در مرا کـز مختلـف
سراسـر کشـور حـدود  3دانشـیار 68 ،اسـتادیار 110 ،مربـی و بیـش از  50دسـتیار آموزشـی بـوده اسـت .در ایـن
سـال عضویـت هیـچ اسـتادی در گروههـای مهندسـی ایـن دانشـگاه گـزارش نشـده اسـت (جـدول  .)4ایـن
تعـداد عضـو هیئـت علمـی آمـوزش چنـد ده هـزار دانشـجویان برنامههـای مختلـف مهندسـی ایـن دانشـگاه را
بهعهـده داشـتهاند.
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جدول  .4ترکیب اعضای هیئت علمی گروههای مهندسی دانشگاه پیام نور در سال 1394
()Institute for Research and Planning in Higher Education, 2016

گروه

استاد

دانشیار استادیار

مهندسی برق

0

0

5

مهندسی شیمی

0

0

3

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

0

0

6

مربی

دستیار

غیره

7

جمع
12
3

28

100

66

مهندسی صنایع

0

0

9

4

14

27

مهندسی عمران

0

3

21

27

-

51

مهندسی مکانیک

0

0

24

6

10

2

42

مهندسی پزشکی *
جمع

0

3

68

110

52

2

235

* اطالعات موجود نیست.

در دهـه گذشـته دانشـگاههای متعـدد دیگـری نیـز آمـوزش از راه دور و برخـط مهندسـی را آغـاز کردهانـد.
ایـن مـوج جدیـد را ،کـه شـاید بتـوان نسـل سـوم آمـوزش از راه دور ایـران نـام نهـاد ،بیـش از هـر چیـز متکـی بـه
آمـوزش از طریـق اینترنـت اسـت .در حـال حاضـر ،هزاران دانشـجو در مقاطع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و
دکتـری مهندسـی در مرا کـز آموزشـی مختلـف دولتـی و خصوصـی کشـور تحصیـل میکننـد کـه نمونههایـی از
آنهـا بـه قـرار زیر اسـت:
1 .1مرکـز آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر در سـال  1383بـا چهـار رشـته کارشناسـی ارشـد
آغـاز بـهکار کـرد .ایـن دانشـگاه هـم ا کنـون رشـتههای کارشناسـی ارشـد متعـددی را در واحـد تهـران (29
رشـته) ،واحد گرمسـار ( 10رشـته) ،واحد ماهشـهر ( 4رشـته) و واحد بندر عباس ( 8رشـته) برگزار میکند
(.)Amirkabir University of Technology, 2016
2 .2مرکـز آموزشهـای الکترونیـک دانشـگاه شـیراز رشـتههای کارشناسـی مهندسـی سـختافزار ،مهندسـی
نرمافـزار ،مهندسـی فنـاوری اطالعـات ،مهندسـی ناپیوسـته سـختافزار ،مهندسـی ناپیوسـته نرمافـزار
و مهندسـی بـرق (مخابـرات ،الکترونیـک ،تکنولـوژی بـرق ـ قـدرت ،کنتـرل و ابـزار دقیـق) و همچنیـن
دورههـای کارشناسـی ارشـد مهندسـی ابـزار دقیـق و اتوماسـیون صنایـع نفـت و کارشناسـی ارشـد
مهندسـی فنـاوری اطالعـات (مدیریـت سیسـتمهای اطالعاتـی ،تجـارت الکترونیـک و طراحـی و تولیـد
نرمافـزار) را ارائـه میکنـد (.)Shiraz University, 2016
3 .3مرکـز آموزشهـای الکترونیکـی دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی سـه دوره کارشناسـی
مهندسـی صنایع ،مهندسـی کامپیوتر و مهندسـی فناوری اطالعات و  13دوره کارشناسـی ارشـد را ارائه
میدهـد (.)K. N. Toosi University of Technology, 2016
4 .4مرکـز آموزشهـای الکترونیکـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان رشـته کارشناسـی مهندسـی نرمافـزار و
کارشناسـی ارشـد مهندسـی کامپیوتر (هوش مصنوعی) و مهندسـی کامپیوتر (مدیریت سیسـتم و بهره
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بـرداری) را ارائـه میدهـد (.)Isfahan University of Technology, 2016
5 .5مرکـز آموزشهـای الکترونیکـی دانشـگاه تهـران در زمینـه آمـوزش مهندسـی فعالیـت چندانـی نـدارد و
برنامه کارشناسـی مهندسـی صنایع را در پردیسهای فومن و کاسـپین و فارابی در دسـت بررسـی دارد
(.)University of Tehran e-Learning Centre, 2016
6 .6مرکـز آمـوزش از راه دور دانشـگاه شـریف ،کـه بـه آمـوزش الکترونیکـی اختصـاص دارد ،در سـال  1381آغـاز
بـهکار کـرد .از برنامههـای در دسـت اقـدام ایـن مرکـز راهانـدازی دورههـای مجـازی منتهـی بـه مـدرک
مهندسـی اسـت (.)Sharif University of Technology, 2016
7 .7در کنـار دانشـگاهها و مرا کـز آموزشـی وابسـته بـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،مرا کـز آموزشـی
متعـدد غیردولتـی نیـز آموزشهـای الکترونیکـی منتهـی بـه مـدرک مهندسـی را عرضـه میکننـد کـه در
رأس ایـن مرا کـز میتـوان از دانشـگاه آزاد اسلامی نـام بـرد کـه دورههـای کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد
و دکتـری مهندسـی متعـددی را در مرکـز آموزشهـای الکترونیـک خـود در سـطح کشـور عرضـه میکنـد
(.)Islamic Azad University, 2016
7.7چه باید کرد؟
مـرور برنامههـای آمـوزش از راه دور و برخـط مهندسـی ،کـه در حـال حاضـر در کشـور ارائـه میشـود ،نـکات
قابـل توجهـی را بهدسـت میدهـد ،از جملـه اینکـه بهدنبـال تجربـه موفـق ،ولـی کوتـاه دانشـگاه آزاد ایـران کـه
ً
در سـال  1358متوقـف شـد ،ظاهـرا اقـدام سـازمانیافته و مسـتمری بـرای برنامهریـزی ،تهیـه و ارائـه منابـع
آموزشـی مناسـب بـرای آمـوزش از راه دور و برخـط انجـام نشـده اسـت و ا گـر چنیـن پژوهشهایـی صـورت
گرفتـه باشـد ،پیشـنهادهای آن کمتـر بـهکار گرفتـه شـده اسـت .تجربـه نشـان داده اسـت کـه بـا قـرار دادن
نسـخه اسـکن شـده کتابهـای درسـی ،کـه بـرای آمـوزش سـنتی نگاشـته شـدهاند ،در وب یـا اسـتفاده از
پاورپوینتهایـی کـه در کالسهـای درسـی سـنتی بـهکار گرفتـه میشـوند ،آمـوزش برخـط کارآمـدی نـدارد.
برنامههـای دیـداری یـا شـنیداری نیـز ،کـه حاصـل ضبـط یـک سـخنرانی سـنتی اسـت ،کارایـی مـورد انتظـار را
در روش برخـط بهدنبـال نخواهنـد داشـت .منابـع آموزشـی برخـط باید بهطـور ویژه و زیر نظـر متخصصان امر
تهیـه شـوند و خودآمـوز ،هـدفدار و برنامهریـزی شـده باشـند.
zخود آموز :بهنحوی که فرا گیران قادر باشند با کمترین نیاز به معلم آن را بفهمند و دنبال کنند.
zهدفـدار :یعنـی دسـتاوردهای مـورد انتظـار از هـر جـز آن مشـخص و آزمونهـای آن در خدمـت
اندازهگیـری میـزان دسـتیابی بـه دسـتاوردها باشـد.
zبرنامهریـزی شـده :بهگونـهای کـه سـاختار و نحـوه اجـرای آن بخشـی از مال کهـای در نظـر گرفتـه
شـده بـرای تربیـت یـک دانشآموختـه مهندسـی را داشـته باشـد.
بـرای اینکـه روش برخـط بهصـورت گسـترده بهعنـوان روشـی اسـتاندارد در فراینـد عرضـه آمـوزش مهندسـی
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شـناخته ،ترویـج و پذیرفتـه شـود ،بایـد اسـتادان ،مدیـران و دانشـجویان مهندسـی بـه نـکات مختلفـی توجه
کنند.
zاسـتادان :مـواردی کـه اسـتادان بایـد بـه آنهـا توجـه کننـد ،عبـارت اسـت از :چگونـه میتوانیـم مطمئن
شـویم کـه یادگیـری دانشـجویان در محیـط برخـط بهتـر اسـت؟ چـه روش تدریسـی را متفـاوت بـا روش
سـنتی کالس درس بایـد اتخـاذ کنیـم؟ چـرا بایـد بـه ارائـه آمـوزش برخط تمایل داشـته باشـیم؟ چگونه
میتوانیـم فناوریهـای نویـن را در آمـوزش برخـط بـهکار بگیریـم؟ چگونـه میتوانیـم در خصـوص
مناسـب بـودن یـک منبـع بـرای آمـوزش برخـط تصمیـم بگیریـم؟ آیـا منابـع اضافـی هـم مـورد نیـاز اسـت؟
zمدیـران :پرسـشهای مربـوط بـه مدیـران بهطـور عمـده دربـاره منابـع اسـت .چـه منابعـی بـرای
بـرآوردن نیازهـای آمـوزش برخـط ضـروری اسـت؟ هزینـه نگهـداری و مدیریـت مناسـب یـک درس
در ایـن سیسـتم چقـدر اسـت؟ بهتریـن روش بـرای حمایـت از اعضـای هیئـت علمـی کـدام اسـت؟
هـمارزی مـدت زمانـی کـه اسـتادان بـرای تدریـس در کالس یـا روش برخـط اختصـاص میدهنـد،
چگونه حاصل میشـود؟ آیا آموزشـگران تدریس برخط را خواهند پسـندید؟ آیا رضایت دانشـجویان
بیشـتر خواهـد شـد ،بـدون تغییـر خواهـد مانـد یـا کاهـش خواهـد یافـت؟ نظـر والدیـن درخصـوص
آمـوزش برخـط فرزندانشـان چـه خواهـد بـود؟ وضعیـت دانشـجویان آمـوزش برخـط از نظـر سـربازی،
اسـتفاده از خدمـات خوابگاهـی و ماننـد آن چگونـه خواهـد بـود؟
zدانشـجویان :دانشـجویان نیز بیشـتر درباره این تجربه تحصیلی خاص پرسـش خواهند داشـت .آیا یک
درس برخـط همـان ارزش آمـوزش سـنتی در کالس را خواهـد داشـت؟ آیـا نیـاز بـه نرمافـزار خاصـی بـرای
اسـتفاده از ایـن سیسـتم دارم؟ آیـا میتوانـم در منـزل کار کنـم؟ چـه مـدت زمانـی بایـد در فعالیتهـای
درسـی شـرکت کنـم؟ آیـا بـه همـان انـدازه کالسهـای سـنتی در روش برخـط هـم خواهـم آموخـت؟
یکی از اقداماتی که در شـرایط فعلی میتواند تا حدی کاسـتیهای روش برخط برای آموزش مهندسـی
را برطرف سـازد ،تلفیق آموزش برخط با آموزش سـنتی اسـت.
8.8آموزش ترکیبی برخط ـ سنتی
در حـال حاضـر ،در هـم آمیختـن دو روش آمـوزش رودررو و برخـط مـورد توجـه مرا کـز آموزشـی قـرار گرفتـه اسـت.
بهنظـر میرسـد کـه یادگیـری بهصـورت ترکیبـی از آمـوزش رودررو و برخـط میتوانـد ضمـن بهبـود یادگیـری،
رضایت آموزشگران و یادگیران را با هزینهای قابل قبول به همراه داشتـه باشـد ( .)Söderlund, 2002بررسیها
نشـان میدهـد کـه آمـوزش ترکیبـی میتوانـد دسـتاوردهای متعـددی داشـته باشـد ،از جملـه صرفهجویـی در
استفاده از کالس ،زمان آزمایشگاه و کار انجام شده و بهبود یادگیری با استفاده مجازی از متخصصان سا کن
در نقاطی دور از کالس درس و ایجاد گروههایی از یادگیران که در نقاط مختلفی سا کن هستند .پرسشهایی
کـه در ایـن خصـوص مطـرح اسـت عبارتانـد از :چـه مقـدار زمـان بـرای آمـوزش رودررو الزم اسـت تـا یادگیـری،
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هزینههـا و رضایـت گروههـای درگیـر فراهـم شـود؟ آیـا ایـن مقـدار زمـان بسـته بـه رشـته و موضـوع درسـی فـرق
میکنـد؟ بهینهسـازی زمـان آمـوزش رودررو و برخط چگونه حاصل میشـود؟ چگونه میتـوان از بخش آموزش
حضـوری بهنحـو مؤثرتـری اسـتفاده کـرد؟ بـا صرفهتریـن ترکیـب روشهـا و زمـان در هـم آمیختـن کـدام اسـت؟
خالصـه اینکـه بـا ترکیـب روش برخـط و رودررو رضایـت یادگیـران بیشـتر تأمیـن میشـود (.)Fruchter, 2002
9.9نتیجهگیری
عوامـل متعـدد سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فنـاوری در ترسـیم آینـده آمـوزش برخـط مهندسـی تأثیـر
خواهنـد داشـت .چـه میتـوان کـرد کـه در دهههـای آینـده دانشـجویان بتواننـد تمـام مقاطـع مهندسـی را
در هـر جـا و هـر زمـان بهدرسـتی فـرا بگیرنـد؟ ایـن شـرایط هـم ا کنـون بـرای مقطـع کارشناسـی ارشـد تـا حـدی
موجـود اسـت ،ولـی بـرای مقطـع کارشناسـی چنیـن نیسـت .مؤسسـات آموزشـی بایـد بداننـد کـه گرچـه
موفقیتهـای امروزیـن آمـوزش مهندسـی حاصـل دهههـا آزمـون و خطـا و تجربهانـدوزی بـوده اسـت،
ولـی آینـده آمـوزش برخـط را نمیتـوان بـر آزمـون و خطـا بنـا نهـاد .اسـتفاده از تجربههـای موفـق جهانـی در
ایـن زمینـه بههمـراه مـدد گرفتـن از خدمـات متخصصـان پدا گـوژی ،فنـاوری اطالعـات ،تهیـه کنندههـا و
کارگردانهـای برنامههـای دیـداری و شـنیداری ،منابـع آمـوزش برخـط مناسـبی را بهدسـت خواهـد داد .در
صورتـی کـه ایـن تمهیـدات بـهکار گرفتـه شـوند ،بـا اضافـه شـدن تدریجـی یـک مؤلفه برخـط به آموزش سـنتی
مهندسـی ،روندهـای زیـر قابـل پیشبینـی اسـت:
zروشهـای برخـط آمـوزش مهندسـی گسـتردگی و مقیـاس آمـوزش مهندسـی را افزایـش خواهـد داد و
ارائـه آمـوزش بـه طیـف وسـیعتری از مخاطبـان را امکانپذیـر خواهـد سـاخت؛
zبا بهبود فناریهای آموزش و یادگیری ،کیفیت آموزش و یادگیری برخط مهندسی بهبود خواهد یافت؛
zبا همکاری میان مؤسسـات آموزشـی ،کیفیت محصوالت آموزش مهندسـی؛ یعنی دانشآموختگان
آن افزایـش خواهد یافت؛
zمـواد آموزشـی در مؤسسـات مختلـف تهیـه خواهـد شـد و درنتیجـه ،کیفیـت کار بـاال خواهـد رفـت و
هزینههـا تنـزل خواهـد یافـت؛
zآمـوزش مهندسـی ترکیبـی ،کـه در آن اصـل درس در دانشـگاه تدریـس میشـود و دارای یـک مؤلفـه
برخـط اسـت ،بیشـتر گسـترش خواهـد یافـت.
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