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تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی 

 )دانشگاههاي استان کرمان:  مورديۀمطالع(

  

   1نژادحسین مطهري

  

 نامۀابتدا از طریق پرسش. هدف این مقاله تعیین فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی است : چکیده

 اعتبار معیارهاي مستخرج از مدلهاي ،هاي مهندسی کشور ارسال شد علمی دانشکدهتئالکترونیکی که براي اعضاي هی

 تمامهاي مهندسی کشور، اهمیت علمی دانشکدهتئاز دیدگاه اعضاي هی. بررسی قرار گرفتجهانی آموزش مهندسی مورد

توجه قرار هاي آموزش مهندسی کشور مورد  شده باالتر از مالك حد متوسط است، لذا باید در برنامهمعیارهاي تعیین

هاي مهندسی   و دانشجویان سال آخر رشتهاندتاشده، دیدگاه اسسپس براي تعیین میزان رعایت معیارهاي تعیین. گیرند

، وضعیت موجود اکثریت انادتها نشان داد که از دیدگاه اسیافته. مطالعه قرار گرفتاي استان کرمان موردهدانشگاه

اما از دیدگاه دانشجویان مهندسی وضعیت . تر از متوسط قرار داردپایینمعیارهاي آموزش مهندسی در حد متوسط و 

 وضعیت موجود و مطلوب آموزش همچنین مقایسۀ. تر از متوسط است معیارهاي آموزش مهندسی پایینتمامموجود 

 مهندسی  و هم از دیدگاه دانشجویان بین وضعیت موجود و مطلوب آموزشانادتمهندسی نشان داد که هم از دیدگاه اس

سرانجام، . تر از وضعیت مطلوب است یعنی، میزان رعایت معیارهاي آموزش مهندسی پایین. در کشور تفاوت وجود دارد

د تا مند مدنظر قرار گیرنظامن و گیري شد که تمام ابعاد و معیارهاي آموزش مهندسی باید در یک چارچوب مدو نتیجه

 . بخشیدبتوان کیفیت نظام آموزش مهندسی را ارتقاء

  

  ارزیابی کیفیت، دانشگاهها مهندسی، آموزش شکاف، تحلیل معیارها، :کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .۱

اي، صنعت،   براي تغییر آموزش مهندسی از ارگانهاي دولتی، انجمنهاي حرفهي فراوانیصداها

 ددمتعو ضرورت بازسازي و اصالح آن در پژوهشهاي  ]1[رسد دانشگاهها و عموم مردم به گوش می

د باید با شوبراي اینکه تغییر و اصالح آموزش مهندسی مثمر ثمر واقع ]. 4و  3 ،2[ت اسشدهکید أت

ایی که هترین چالشبرخی از مهم. دشو هماهنگویکم چالشهاي آموزش مهندسی در قرن بیست

بخش خدمات، ظهور مسائل  جهانی شدن، رونق: ند ازاآموزش مهندسی با آنها مواجه است عبارت

، نوع نگاه به دانش، تغییر مشخصات فنّاوري سریع ۀ مهندسی، توسعۀید مهندسی، تغییر حرفجد

  ].6[ و افزایش روزافزون حجم دانش در علم و مهندسی]5[ جمعیت دانشجویان

اند و محرکی براي  ثیر قرار دادهأتاین چالشها به همراه عوامل دیگر، نظام آموزش مهندسی را تحت  

 این چالشها و در نظر پذیرش. روند شمار می  ام اصالحات در آموزش مهندسی بهایجاد تغییر و انج

بر ثیر أسسات آموزش عالی و مربیان مهندسی فرصتی نهایی براي تؤگرفتن نقشهاي جدید براي م

گیرند و اینکه براي مهندس شدن   اینکه چگونه مهندسی را یاد میشوند؛ کسانی است که مهندس می

 ].7[زشها ضروري استفراگیري کدام آمو

هاي آموزش  ، برنامه]8[وجود آمده است هبه تغییرات مهمی که در حرفه و عمل مهندسی بباتوجه  

 گذشته انجام شده برخی اصالحات در دو دهۀ. دده آهستگی پاسخ میمهندسی به این تغییرات به

  . نداردمدل پیشینی با رود هنوز تفاوت چندان کار می  است، اما مدل آموزشی که در حال حاضر به

یابد، لیکن سرعت تغییر در آموزش  که سرعت تغییر در جهان به طور معناداري افزایش میحالیدر

. کنند ویکم تغییر در آموزش مهندسی را طلب مینیازهاي قرن بیست]. 9[ آهسته استبسیارمهندسی 

لوحی است که کاري را به ساده.  متفاوت انجام دهیمهماگر چیزي را متفاوت بخواهیم، باید کار را 

 ۀبنابراین، برآوردن مجموع]. 10[اي یکسان انجام دهیم و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشیم شیوه

  .رسد نظر می  بهیلی مشکل خهاي آموزش مهندسی  اي از تقاضا در داخل ساختار سنتی برنامه گسترده

 جالبی نبوده است و هاي آموزش مهندسی تجربۀ مهدر برنا این تقاضاها به همۀعالوه بر این، توجه 

 اصلی آموزش لۀئدر این خصوص، مس]. 11[ها حتی کمتر از قبل باشد این برنامه  نتایجباعث شده 

حل آن ا راه اممشخص است ویکمیعنی پاسخ به چالشهاي آموزش مهندسی در قرن بیست مهندسی

  .واضح و روشن نیست

 درسی، بهبود ۀها یا برنام دسی تنها از طریق تغییر جزئی دورهپاسخ به چالشهاي آموزش مهن  

»وکاربانجام کس«حلهاي جدید پذیر نیست، بلکه باید راه یی امکاناتدریس یا افزایش کار
1

 براي 
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 دانشگاهی ،وکاررهبران کسب]. 12[بهتر دانشجویان مهندسی براي آینده در نظر گرفته شودآمادگی 

 ۀاند که پژوهشهاي منظم در زمین ندسی به طور مکرر اظهار داشته مهۀو دولتی درخصوص حرف

 اصالحات  راهی باشد که از طریق آن از چرخۀ ناپیوسته و پراکندةچگونگی آموزش مهندسان باید

. مدت در نظام آموزش مهندسی حرکت کنیم آموزشی عبور کنیم و به سمت بهبودهاي مستمر و بلند

دهد تا مهارت فنی   شوند که تغییرات را جهت میتبدیل محرکیپژوهشها در این خصوص باید به 

 مهندسی را ۀثیر اجتماعی حرفأد، عالقه به مهندسی و آگاهی از ت را بهبود بخشانادتدانشجویان و اس

  ].13[باال ببردد و تنوع و گوناگونی را در دانشجویان مهندسی  دهارتقا

شود که در آینده، مهندسان نقشهاي کمی  ی قدیمی آموزش مهندسی باعث مالگويسازي جاودان  

سرعت در حال بهکه سختی بتوانند با الزامات اساسی بازار جهانی بر عهده داشته باشند و همچنین به

پذیر نیست  آسانی امکان جدید بهالگوي قدیمی به الگويکه انتقال از دهرچن. انطباق یابنداست، تغییر 

.  وجود ندارد،هاي مهندسی به یک اندازه مناسب باشد شکدهی که براي تمام دانالگویو در ضمن 

علمی و تئ دانشجویان، هی، مجموعۀ سسهؤ مۀهاي مهندسی باید متناسب با زمین بنابراین، دانشکده

  ].14[هاي تجدیدحیات اقدام کنند هدفهایشان به تدوین برنامه

سیستم اکنون .  استشماري در پاسخ به چالشهاي آموزش مهندسی انجام شده اصالحات بی  

»اوريفنّشوراي اعتباربخشی مهندسی و «اعتباربخشی مبتنی بر نتایج 
1

هاي کشور در ایاالت متحده و 

گو پاسخ آنچه تدریس می شود و یادگیري مناسب آنهاي آموزش مهندسی را نسبت به  دیگر، برنامه

»پیمان بولونا«. ده استکر
2

هاي تحصیلی سنتی  تار برنامه در اروپا نیز محرك تغییرات عمده در ساخ

، همراه با سایر فنّاوريهاي مبتنی بر  ها و دوره هاي درسی مبتنی بر پروژه، برنامه اجراي برنامه. است

  ].15[ از اصالحات در آموزش مهندسی استيهاي دیگر تالشهاي فردي نمونه

اکنون ه آیا هم کباشد این شودمیی که مطرح پرسششاید مهمترین «، باالبه مطالب باتوجه  

ویکم هاي مهندسی براي برآوردن چالشهاي آموزش مهندسی در قرن بیستدانشگاهها و دانشکده

 مستلزم آگاهی از وضعیت مطلوب آموزش مهندسی، شناخت پرسشپاسخ به این » آمادگی دارند؟

ل  اصلی پژوهش حاضر را تشکیئلۀوضعیت موجود و تعیین فاصله بین این دو وضعیت است که مس

  . دهدمی

درخصوص اینکه آموزش مهندسی باید چه شرایطی داشته باشد و چه معیارهایی را رعایت کند   

پاسخ دهد مدلها و ویکم بیستتا بتواند به چالشهاي آموزش مهندسی در قرن ) وضعیت مطلوب(

یق از طر] 17و 16[نژاد و همکارانمطهري. المللی منتشر شده استي در سطح بینبسیارمستندات 
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المللی درخصوص آموزش هاي بیننامهتحلیل محتواي چهارده مدل مستخرج از ائتالفها و توافق

. اندبندي شدهعد دستهند که در قالب هفت باه معیار براي آموزش مهندسی مشخص کرد27مهندسی، 

  . آمده است1نتایج حاصل از این مطالعه در جدول 

  

  ]17و 16[سی ابعاد و معیارهاي آموزش مهند: 1جدول 

 عدمعیارهاي مرتبط با هر ب ابعاد

 کید همزمان آموزش بر علم و عمل مهندسیأ ت-1-1

 یندا حیات سیستم، محصول و فرکید آموزش مهندسی بر چرخۀأ ت-1-2

  وجود هدفهاي آموزشی و نتایج یادگیري مشخص و دقیق-1-3
  فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی-1

  دانش، مهارتها و نگرشهاي موردنیاز مهندسانکید هدفها برأ ت-1-4

  درسیدانش، مهارتها و نگرشها در برنامۀ تلفیق -2-1

  درسی، مهندسی و ریاضیات در برنامۀفنّاوري تلفیق علم، -2-2

  درسی اجرا در برنامۀ ـ  وجود تجارب طراحی-2-3
  برنامه درسی-2

 نیاز مهندساناي موردبا دانش، مهارتها و نگرشه تناسب محتوا -2-4

  تناسب فضاي آموزشی با یادگیري عملی و تجربی-3-1

  فضا و امکانات آموزشی-3  تجهیز فضاي آموزشی با ابزارهاي ضروري و مدرن مهندسی-3-2

 روز ي مناسب و بهارایانه وجود خدمات اطالعاتی و -3-4

 و نگرشها در فعالیتهاي یادگیري تلفیق دانش، مهارتها -4-1

 ، مهندسی و ریاضیات در فعالیتهاي یادگیريفنّاوري تلفیق علم، -4-2

  استفاده از روشهاي تدریس و یادگیري فعال و تجربی-4-3
 یادگیري ـ یند تدریسا فر-4

  وجود فعالیتهاي یادگیري متناسب با نیازهاي صنعت و جامعه-4-4

 علمیتئهیپژوهی اعضاي  سطح مناسب دانش-5-1

  توانایی در زمینه دانش، مهارتها و نگرشهاي موردنیاز مهندسان-5-2

  تدریس، یادگیري و سنجش فعالیتهاي دانشجویان توانایی در زمینۀ-5-3

 اي ارتباط با صنعت و انجمنهاي حرفه-5-4

 علمیتئ هی-5

  ارتباط مناسب با دانشجویان و راهنمایی آنها-5-5

 هاي مهندسیدانشجو متناسب با ماهیت و شرایط رشته پذیرش -6-1

  دانشجویان-6  افزایش عالقه و اشتیاق دانشجویان به یادگیري مهندسی-6-2

 هاي تحصیلی و شغلی  مشاوره به دانشجویان در زمینه-6-3

  هدفهاي آموزشیتمام سنجش یادگیري دانشجویان براساس -7-1

 هاي پایا و معتبر یلی دانشجویان براساس روشها و داده تعیین پیشرفت تحص-7-2

 نفعان مختلف ها از ذي هاي آموزش مهندسی با گردآوري داده  ارزشیابی برنامه-7-3
  سنجش و ارزشیابی-7

 هاي آموزش مهندسی براساس نتایج ارزشیابی  اصالح و بهبود مستمر برنامه-7-4

  

اند، اعتباریابی آنها در  نی تهیه شدهاز آنجا که این معیارها براساس تحلیل محتواي مدلهاي جها

 شده در جامعۀاعتبار معیارهاي تعیین. هاي مهندسی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است دانشکده

هاي آموزش مهندسی از یک سو، با روندهاي جهانی هماهنگ باشند و از  شود که برنامه  میسببایران 
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همچنین بررسی میزان رعایت . ندشور متناسب سوي دیگر، با نیازها و شرایط آموزش مهندسی کشو

به هاي آموزشی موجود و ضرورت اصالح آنها باتوجه معیارهاي موردنظر به تشخیص کاستیهاي برنامه

  .دشومیمنجر هاي جدید  یافته

 را ضرورياي زیر پرسشهپاسخ به حاضر  ۀشده و اهمیت موضوع، مقال مطرحلۀئمسبا توجه به 

  :داندمی

 شده براساس تعیین هاي مهندسی تا چه اندازه معیارهاي علمی دانشکدهتئاي هیاز نظر اعض

 ؛)وضعیت مطلوب(هاي آموزش مهندسی کشور رعایت شوند؟  مدلهاي جهانی باید در برنامه

 هاي مهندسی دانشگاههاي استان کرمان تا   و دانشجویان سال آخر رشتهانادتبراساس نظر اس

وضعیت (شوند؟  هاي آموزش مهندسی رعایت می ر برنامهچه میزان معیارهاي موردنظر د

 ؛)موجود

 و دانشجویان سال آخر دانشگاههاي استان کرمان نسبت به میزان انادتتا چه اندازه بین نظر اس 

 ؛رعایت معیارهاي آموزش مهندسی تفاوت وجود دارد؟

  با وضعیت تا چه اندازه بین وضعیت موجود آموزش مهندسی در دانشگاههاي استان کرمان

 .مطلوب فاصله وجود دارد؟

 

   پژوهش روش .۲

منظور بررسی وضعیت مطلوب و موجود آموزش  پیمایشی است و به ـپژوهش از نوع توصیفی

 آماري براي تعیین وضعیت مطلوب آموزش جامعۀ. ۀ آماري متفاوت استفاده شدمهندسی از دو جامع

 وبگاهبا مراجعه به . سی کشور بودهاي مهند علمی دانشکدهتئاعضاي هیتمام مهندسی شامل 

هاي مهندسی این دانشگاهها استخراج  علمی رشتهتئ اعضاي هیرایانامهدانشگاههاي مختلف کشور 

علمی دانشگاههاي آزاد اسالمی، تئتوجهی از اعضاي هی درصد قابلرایانامۀامکان دسترسی به . دش

علمی تئ عضو هی3198یکی در دو مرتبه براي  الکتروننامۀپرسش. نور و غیرانتفاعی فراهم نبودپیام

  . پاسخ دادندکامل نامه الکترونیکی علمی به پرسشتئ عضو هی226فرستاده شد که فقط 

 و دانشجویان سال انادت آماري براي بررسی وضعیت موجود آموزش مهندسی کشور شامل اسجامعۀ

نور و غیرانتفاعی زاد اسالمی، پیام، آ)روزانه و شبانه(هاي مهندسی دانشگاههاي دولتی  آخر رشته

، آزاد )روزانه و شبانه( آموزش دانشگاههاي دولتی ةبراساس آمار اخذشده از ادار. استان کرمان بود

هها به  هاي مهندسی آن دانشگا  استاد در رشته596نور و غیرانتفاعی استان کرمان، تعداد اسالمی، پیام

هاي استان هاي مهندسی دانشگاه دانشجویان سال آخر رشتهبراي تعیین تعداد . بودندمشغول  تدریس

  . دش نفر تعیین 12132ا استفاده شد که تعداد آنها ه پذیرش دانشگاهکرمان از دفترچۀ
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در این ]. 18[ استفاده شد1 و دانشجویان سال آخر از فرمول انادت اسبراي تعیین حجم نمونۀ

  در نظر گرفته شده است که بر این d= 05/0و   α ، 96/1 =z ، 5/0 =p ، p -1 =q= 05/0 فرمول

منظور کاهش اما به.  نفر برآورد شد390 نفر و تعداد دانشجویان سال آخر 234 انادتاساس، تعداد اس

هاي جامعه صورت الگوگیري، حجم نمونه به دوبرابر افزایش داده شد تا برآورد بهتري از  خطاي نمونه

اي بر حسب دانشگاه استفاده شد که نسبت  گیري طبقه  روش نمونهبراي انتخاب افراد نمونه از. گیرد

 . آمده است2 و دانشجویان سال آخر به تفکیک نوع دانشگاه در جدول انادتاس

  

 
 

  و دانشجویان سال آخر به تفکیک نوع دانشگاهانادت اسۀ حجم جامعه و نمون:2جدول 

 یاندانشجو انادتاس

 دانشگاه نمونه جامعه نمونه جامعه

 نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد

 224/0 175 224/0 2719 255/0 120 255/0 152 )روزانه و شبانه(دولتی 

 367/0 287 367/0 4458 344/0 161 344/0 205 آزاد اسالمی

 187/0 146 187/0 2268 161/0 75 161/0 96 نورپیام

 222/0 173 222/0 2687 240/0 112 240/0 143 غیرانتفاعی

 1 781 1 12132 1 468 1 596 مجموع

 . از مشارکت در تحقیق امتناع کردندانادت نفر از اس37الزم به ذکر است که  

  

نامه براساس تحلیل محتواي مدلهاي جهانی ها در این پژوهش، یعنی پرسش ابزار گردآوري داده

 هاي نامهدر پرسش. تدوین شد] 17 و 16[یارهاي آموزش مهندسیدر خصوص استانداردها و مع

هاي یکسانی استفاده شد  شده براي بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی از گویهتدوین

در . دشوپذیر  هاي آماري موردنظر امکان تا امکان مقایسه نتایج در وضعیتهاي مختلف و بین نمونه

 و به صورت الکترونیکی براي اعضاي پرسیده شد» آنچه که باید باشد«از  وضعیت مطلوب، نامۀپرسش

آنچه که «از  وضعیت موجود، نامۀاما در پرسش. هاي مهندسی کشور ارسال شدعلمی دانشکدههیئت

هاي   و دانشجویان سال آخر رشتهانادت شد و به صورت حضوري در اختیار اسپرسیده» هست

N z2 p q 

N d2 + z2 p q 

n = 

 1فرمول 
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هاي موردنظر از طیف  نامههاي پرسشپرسشبراي تمام . رار گرفتاي استان کرمان قهمهندسی دانشگاه

  .  استفاده شد3با میانگین ) خیلی زیاد (5تا ) خیلی کم (1اي لیکرت از  درجهپنج

»روایی محتوا« تعیین براي
1

نظر آموزش مهندسی قرار گرفت و از   صاحب15نامه در اختیار ، پرسش

در . شده با ابعاد آموزش مهندسی را مشخص کنندي تعیینها آنها خواسته شد تا مرتبط بودن گویه

و 16[نژاد و همکاران مطهريتحقیق ةشدنظران با تحلیل محتواي انجام  درصد بین دیدگاه صاحب96

»آلفاي کرونباخ«نامه با استفاده از ضریب پایایی پرسش. همخوانی وجود داشت] 17
. محاسبه شد 2

 ثبات نتایج ةدهند دست آمد که نشان   به7/0نامه باالتر از  پرسشمقیاسهاي هرردهاین ضریب براي خُ

  .استنامه حاصل از اجراي پرسش

هاي پژوهش، ابتدا پرسشگویی به شده در راستاي پاسخهاي گردآوري براي توصیف و تحلیل داده

  سپس، براساس میانگین. میانگین وزنی هر یک از معیارهاي آموزش مهندسی محاسبه شد

. آمده براي هر کدام از معیارها، میانگین وزنی هر یک از ابعاد آموزش مهندسی نیز تعیین شددستبه

اي براي  نمونه تکt آماري از آزمون ي نتایج به جامعۀپذیر منظور حصول اطمینان از تعمیمسرانجام، به

و ) M=3(ط تعیین تفاوت معنادار بین میانگین هر یک از ابعاد آموزش مهندسی با مالك حد متوس

. عد آموزش مهندسی با میانگین وضعیت مطلوب استفاده شدهر بدر  وضعیت موجود ۀهمچنین مقایس

هاي   و دانشجویان سال آخر رشتهانادت بین میانگین نظر اسبراي مقایسۀهاي مستقل   نمونهtاز آزمون 

  .مهندسی نیز استفاده شد

  

  هاي پژوهشیافته .۳

شده تعیین معیارهايباید هاي مهندسی تا چه اندازه  لمی دانشکدهعتئاز نظر اعضاي هی:  اولپرسش

  ).وضعیت مطلوب(هاي آموزش مهندسی کشور رعایت شوند؟  براساس مدلهاي جهانی در برنامه

علمی در خصوص وضعیت مطلوب هر کدام از ابعاد تئ نتایج مربوط به نظر اعضاي هی3در جدول 

شود، تفاوت معناداري بین میانگین هر  نکه مشاهده میچنا. آموزش مهندسی نشان داده شده است

3(عد آموزش مهندسی با مالك حد متوسط ب=M ( وجود دارد)05/0p< .( این بدین معنی است که از

در این میان، . علمی، اهمیت تمام ابعاد آموزش مهندسی باالتر از حد متوسط استتئنظر اعضاي هی

 و کمترین میانگین مربوط به سنجش و 50/4انات آموزشی با بیشترین میانگین مربوط به فضا و امک

 .  است13/4ارزشیابی با 

____________________________________________________________________ 
 

1. Content Validity 
2. Cronbach’s Alpha 
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 وضعیت مطلوب ابعاد آموزش مهندسی با مالك حد علمی دربارةتئ میانگین نظر اعضاي هی مقایسۀ:3جدول 

  متوسط

 میانگین ابعاد آموزش مهندسی
انحراف 

 استاندارد

  تفاوت با

 حد متوسط

درجه 

 آزادي
t p 

 001/0 80/45 225 40/1 46/0 40/4 هندسیمه و هدفهاي آموزش فلسف

 001/0 53/41 225 36/1 49/0 36/4  درسیۀبرنام

 001/0 35/42 225 50/1 53/0 50/4 فضا و امکانات آموزشی

 001/0 76/38 225 29/1 50/0 29/4  یادگیري ـ یند تدریسافر

 001/0 08/51 225 48/1 44/0 48/4 علمیتئهی

 001/0 20/35 225 29/1 55/0 29/4 ویاندانشج

 001/0 58/28 225 13/1 60/0 13/4 سنجش و ارزشیابی

  

هاي مهندسی دانشگاههاي استان   و دانشجویان سال آخر رشتهانادتبراساس نظر اس:  دومپرسش

وضعیت (شوند؟  هاي آموزش مهندسی رعایت می کرمان تا چه میزان معیارهاي موردنظر در برنامه

  ).دموجو

هاي مهندسی دانشگاههاي استان کرمان در خصوص   رشتهانادت نتایج مربوط به نظر اس4در جدول 

شود، تفاوت  چنانکه مشاهده می. وضعیت موجود ابعاد آموزش مهندسی نشان داده شده است

 یادگیري  ـیند تدریس، برنامۀ درسی و فرامعناداري بین میانگین فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی

عد یعنی، از نظر اساتید، وضعیت موجود این سه ب05/0p> .((وجود ندارد ) M=3(مالك حد متوسط با 

اما در سایر ابعاد آموزش مهندسی، تفاوت معناداري بین . آموزش مهندسی در حد متوسط است

در این میان، میانگین وضعیت ). >05/0p( با مالك حد متوسط وجود دارد انادتمیانگین نظر اس

علمی باالتر از متوسط و میانگین وضعیت موجود فضا و امکانات آموزشی، دانشجویان و تئ هیموجود

در میان ابعاد مختلف آموزش مهندسی، بیشترین . تر از حد متوسط استسنجش و ارزشیابی پایین

 76/2 و کمترین میانگین مربوط به سنجش و ارزشیابی با 31/3علمی با تئمیانگین مربوط به هی

  .است
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  عد آموزش مهندسی با مالك حد متوسط میزان رعایت هر بربارة دانادت میانگین نظر اس مقایسۀ:4دول ج

 میانگین ابعاد آموزش مهندسی
انحراف 

 استاندارد

  تفاوت با

 حد متوسط

 ۀدرج

 آزادي
t p 

 472/0 -721/0 430 -03/0 75/0 97/2 فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی

 147/0 -45/1 430 -05/0 69/0 95/2  درسیۀبرنام

 001/0 -44/4 430 -20/0 93/0 80/2 فضا و امکانات آموزشی

 096/0 -67/1 430 -06/0 69/0 94/2 یادگیري ـ یند تدریسافر

 001/0 34/9 429 31/0 68/0 31/3 علمیتئهی

 001/0 -30/4 430 -17/0 80/0 83/2 دانشجویان

 001/0 -67/6 430 -24/0 75/0 76/2 سنجش و ارزشیابی

  

هاي مهندسی دانشگاههاي استان   نتایج مربوط به نظر دانشجویان سال آخر رشته5در جدول 

چنانکه مشاهده . کرمان در خصوص وضعیت موجود ابعاد آموزش مهندسی نشان داده شده است

ا شود، تفاوت معناداري بین میانگین نظر دانشجویان در خصوص تمام ابعاد آموزش مهندسی ب می

یعنی، دانشجویان وضعیت موجود ابعاد آموزش ). >05/0p(وجود دارد ) M=3(مالك حد متوسط 

در میان ابعاد مختلف آموزش مهندسی، بیشترین . اندتر از حد متوسط برآورد کردهمهندسی را پایین

 43/2  و کمترین میانگین مربوط به فضا و امکانات آموزشی با90/2علمی با ئتمیانگین مربوط به هی

  . است

  

  عد آموزش مهندسی با مالك حد متوسط میزان رعایت هر بدانشجویان دربارة میانگین نظر   مقایسۀ:5جدول 

 میانگین ابعاد آموزش مهندسی
انحراف 

 استاندارد

  تفاوت با

 حد متوسط

درجه 

 آزادي
t p 

 001/0 -60/10 780 -32/0 84/0 68/2 فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی

 001/0 -57/10 780 -30/0 80/0 70/2 رسی دبرنامۀ

 001/0 -29/16 780 -57/0 97/0 43/2 فضا و  امکانات آموزشی

 001/0 -69/15 780 -46/0 81/0 54/2  یادگیري- یند تدریسافر

 002/0 -17/3 780 -10/0 88/0 90/2 علمیتئهی

 001/0 -95/15 780 -52/0 91/0 48/2 دانشجویان

 001/0 -12/16 778 -51/0 89/0 49/2 سنجش و ارزشیابی
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 و دانشجویان سال آخر دانشگاههاي استان کرمان انادتتا چه اندازه بین نظر اس:  سومپرسش

  نسبت به میزان رعایت معیارهاي آموزش مهندسی تفاوت وجود دارد؟

  و دانشجویان سال آخر دانشگاههايانادت میانگین نظر اس نتایج مربوط به مقایسۀ6در جدول 

طور که  همان. استان کرمان در خصوص وضعیت موجود ابعاد آموزش مهندسی نشان داده شده است

 و دانشجویان انادتدر تمام ابعاد آموزش مهندسی تفاوت معناداري بین میانگین نظر اس مشخص است

زش  نسبت به دانشجویان برآورد بیشتري از وضعیت موجود ابعاد آموانادتکه اس) >05/0p(وجود دارد 

   و دانشجویان مربوط به وضعیت موجودانادتبیشترین تفاوت بین نظر اس. اندمهندسی داشته

  .است درسی فاوت مربوط به وضعیت موجود برنامۀعلمی و کمترین تتئهی

  

   وضعیت موجود ابعاد آموزش مهندسی و دانشجویان دربارةانادت میانگین نظر اسۀ مقایس:6جدول 

 دانشجویان انداتاس

 ابعاد آموزش مهندسی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 t p تفاوت

فلسفه و هدفهاي آموزش 

 مهندسی
97/2 75/0 68/2 84/0 29/0 26/6 001/0 

 001/0 79/5 25/0 80/0 70/2 69/0 95/2  درسیۀبرنام

 001/0 52/6 37/0 97/0 43/2 93/0 80/2 فضا و امکانات آموزشی

 001/0 09/9 40/0 81/0 54/2 69/0 94/2  یادگیري- ند تدریسفرآی

 001/0 94/8 41/0 88/0 90/2 68/0 31/3 علمیتئهی

 001/0 99/6 35/0 91/0 48/2 80/0 83/2 دانشجویان

 001/0 59/5 27/0 89/0 49/2 75/0 76/2 سنجش و ارزشیابی

  

ی در دانشگاههاي استان کرمان  با تا چه اندازه بین وضعیت موجود آموزش مهندس:  چهارمپرسش

  وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد؟

 با میانگین وضعیت مطلوب در خصوص دانات میانگین نظر اس نتایج مربوط به مقایسۀ7ر جدول د

طور که مشخص است، تفاوت معناداري بین  همان. ابعاد آموزش مهندسی نشان داده شده است

 موجود ابعاد آموزش مهندسی با میانگین وضعیت مطلوب  در خصوص وضعیتانادتمیانگین نظر اس

 ابعاد آموزش  از میانگین وضعیت مطلوب در تمامانادتیعنی، میانگین نظر اس).  >05/0P(وجود دارد 

 با وضعیت مطلوب مربوط به فضا و انادتبیشترین تفاوت بین میانگین نظر اس. تر استمهندسی پایین



  دنژا                                                  حسین مطهري                                                        

 

11

 نمایش داده 1این تفاوتها در نمودار . علمی استتئت مربوط به هیامکانات آموزشی و کمترین تفاو

 .شده است

   وضعیت موجود هر کدام از ابعاد با میانگین وضعیت مطلوب دربارةانادت میانگین نظر اسۀ مقایس:7جدول 

 ابعاد آموزش مهندسی
وضعیت 

 موجود

وضعیت 

 مطلوب
 تفاوت

 درجۀ

 آزادي
t p 

 001/0 -71/39 430 -43/1 40/4 97/2 فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی

 001/0 -59/42 430 -41/1 36/4 95/2  درسیبرنامۀ

 001/0 -07/38 430 -70/1 50/4 80/2 فضا و امکانات آموزشی

 001/0 -74/40 430 -35/1 29/4 94/2  یادگیريـ یند تدریسفرا

 001/0 -89/35 429 -17/1 48/4 31/3 علمیتئهی

 001/0 -68/37 430 -46/1 29/4 83/2 دانشجویان

 001/0 -85/37 430 -37/1 13/4 76/2 سنجش و ارزشیابی
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وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

 
   وضعیت موجود ابعاد آموزش مهندسی با وضعیت مطلوبمقایسۀ نظر استادان دربارة: 1 نمودار

  

 میانگین وضعیت مطلوب  میانگین نظر دانشجویان سال آخر با نتایج مربوط به مقایسۀ8 جدولدر   

طور که مشخص است، تفاوت معناداري  همان. در خصوص ابعاد آموزش مهندسی نشان داده شده است
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بین میانگین نظر دانشجویان در خصوص ابعاد آموزش مهندسی با میانگین وضعیت مطلوب وجود 

ز میانگین وضعیت یعنی، میانگین نظر دانشجویان در تمام ابعاد آموزش مهندسی ا). >05/0p(دارد 

بیشترین تفاوت بین میانگین نظر دانشجویان با وضعیت مطلوب مربوط به فضا . تر استمطلوب پایین

 نمایش داده 2این تفاوتها در نمودار . علمی استتئو امکانات آموزشی و کمترین تفاوت مربوط به هی

  .شده است

  

   وضعیت موجود هر کدام از ابعاد با میانگین وضعیت مطلوبۀ میانگین نظر دانشجویان دربارة مقایس:8جدول 

 ابعاد آموزش مهندسی
وضعیت 

 موجود

وضعیت 

 مطلوب
 تفاوت

 درجۀ

 آزادي
t P 

 001/0 -03/57 780 -72/1 40/4 68/2 فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی

 001/0 -36/58 780 -66/1 36/4 70/2  درسیۀبرنام

 001/0 -41/59 780 -07/2 50/4 43/2 فضا و امکانات آموزشی

 001/0 -22/60 780 -75/1 29/4 54/2  یادگیري ـیند تدریسافر

 001/0 -33/50 780 -58/1 48/4 90/2 علمیتئهی

 001/0 -57/55 780 -81/1 29/4 48/2 دانشجویان

 001/0 -75/51 778 -64/1 13/4 49/2 سنجش و ارزشیابی
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وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

  
   وضعیت موجود ابعاد آموزش مهندسی با وضعیت مطلوبمقایسۀ نظر دانشجویان دربارة: 2دار نمو

  

  گیري بحث و نتیجه .۴

علمی تئدر این پژوهش تالش شد که اعتبار معیارهاي آموزش مهندسی از دیدگاه اعضاي هی

 ضرورت اعتباریابی معیارهاي آموزش مهندسی به دو دلیل. شودهاي مهندسی کشور بررسی  دانشکده

 در نظر گرفتن .2هاي مختلف مهندسی و  شده براي رشتهعیین انطباق معیارهاي تعیینت .1: داشت

  . مباحث فرهنگی در سطح ملی

اند بلکه از یک سو، به روندهاي   نشده محدودعد جهانی یا ملی آموزش مهندسیه ببنتایج پژوهش 

به عبارت دیگر، عالوه بر . قرار گرفته استجهانی توجه شده است و از سوي دیگر، شرایط ملی مدنظر 

یند پژوهشی این کار، فراد که انجام شکید أشدن آن نیز ت   بر بومی،شدن آموزش مهندسی جهانی

  .شود تقریباً جدیدي در این زمینه محسوب می

. ، مشخص استشدهاي آموزش مهندسی که در این پژوهش استفاده  بندي معیار منطق طبقه

 اعضاي وسیلۀ ش مهندسی است به طوري که بههاي مختلف نظام آموز جنبهدةدهنیعنی، نشان

نتایج بررسی میزان اهمیت این . اجرا باشدقابل هاي مهندسی قابل درك و  علمی دانشکدهتئهی

باید به معیارهاي هاي مهندسی کشور نشان داد که  علمی دانشکدهتئمعیارها از دیدگاه اعضاي هی

هاي آموزشی براساس آنها طراحی، اجرا و  د و برنامهشوتوجه شور زش مهندسی کنظر در نظام آمومورد



  )دانشگاههاي استان کرمان:  مورديۀمطالع(     تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی 
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با دیدگاه اعضاي ] 16و  5[شده براساس مدلهاي جهانی معیارهاي تعیینمقایسۀ. دشوارزشیابی 

  :هاي مهندسی کشور در خصوص این معیارها نشان داد که علمی دانشکدهتئهی

     هـاي مهندسـی کـشور    دانشکدهعلمی تئهی، اعضاي از میان معیارهاي مختلف آموزش مهندسی

نیـز  ] 19[زاده  براسـاس پـژوهش قاسـمی     . انـد بیشترین اهمیت را به فضا و امکانات آموزشی داده        

افـزار     سـخت  لفـۀ ؤد که باالترین اهمیت در سنجش کیفیت آمـوزش مهندسـی بـه م             شمشخص  

ندسی باالترین اولویت داده    اما در مدلهاي جهانی به فلسفه و هدفهاي آموزش مه         . اختصاص دارد 

»مدلهاي مبتنی بر نتایج   «عنوان   دلیل است که این مدلها به      ینشاید به هم  . شده است 
1

 شـهرت   

، 21[ند تا چگونگی دسـتیابی بـه آن نتـایج           کنکید می أدستیابی به نتایج برنامه ت    بر  دارند، یعنی   

  . بعدي قرار داردی در مرتبۀدر این مدلها، اهمیت فضا و امکانات آموزش]. 22و  20

  دهـد کـه شـش         گروههاي آموزشی در دانشگاههاي ایران نشان مـی        بارةشده در پژوهشهاي انجام

هـاي درسـی،    هاي آموزشی و برنامه    دسته الزامات شامل مدیریت و سازماندهی، دانشجویان، دوره       

 ةربـار توانـد بـراي قـضاوت د        آموختگان می    یادگیري و دانش   -یند تدریس اعلمی، فر تئاعضاي هی 

ي آموزشـی اسـت کـه بـا الزامـات      هـا وهاین الزامات مربوط به تمـام گر    ]. 23[کیفیت کافی باشد  

براساس نتایج پژوهش حاضر، به دلیل      . هاي آموزش مهندسی وجوه مشترك و متفاوت دارد       گروه

هاي آمـوزش مهندسـی، یـک دسـته از الزامـات سـنجش                اهمیت باالي فضا و امکانات در برنامه      

به اهمیت ایـن موضـوع اسـت        توجهبا. انات آموزشی اختصاص داده شود    ه فضا و امک   کیفیت باید ب  

اي رایانـه علمی مورد مطالعه در ایـن پـژوهش بـه وجـود خـدمات اطالعـاتی و                  تئکه اعضاي هی  

کیـد  أ تجهیز فضاي آموزشی با ابزارهاي ضروري و مدرن مهندسی و همچنـین ت             ،روزمناسب و به  

شده نیز بـر  پژوهشهاي انجام. اند مهندسی ارزش خاصی قائل شدههمزمان آموزش بر علم و عمل       

»فضاهاي کار مهندسی  « عنوان   بانقش فضا و امکانات آموزشی      
2 

»یادگیري تلفیقی «یا فضاهاي   
3
 

 ].26و  25 ،24[اندکید کردهأت

          یـادگیري و دانـشجویان   -یند تـدریس ادر مدلهاي مورد بررسی و همچنین در این پژوهش به فر 

هـاي  ثر برنامـه  ؤاي اجـراي مـ    بر  یادگیري -فرایند تدریس . قریباً یکسانی داده شده است    اهمیت ت 

مطالعات مختلف و همچنین این پژوهش بـر        . اي برخوردار است    آموزش مهندسی از اهمیت ویژه    

کیـد  أفعالیتهاي یادگیري تلفیقـی و روشـهاي تـدریس فعـال و تجربـی در آمـوزش مهندسـی ت                   

 ].27و  24[دارند

____________________________________________________________________ 
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  هاي مهندسی کشور سنجش و ارزشیابی را نسبت به ابعاد دیگـر در               علمی دانشکده تئاعضاي هی

اهمیـت   سنجش و ارزشـیابی      بهمدلهاي جهانی   در  در صورتی که    . اند  تري قرار داده    اولویت پایین 

هـاي   یند تـضمین کیفیـت و اعتباربخـشی برنامـه    ا در این مدلها، فر   ، لذا بیشتري داده شده است؛   

بـه  . اي برخـوردار اسـت    راستاي دستیابی به نتایج موردنظر از جایگـاه ویـژه    آموزش مهندسی در  

»مدلهاي اعتباربخـشی « عنوان باهمین دلیل است که در برخی منابع از این مدلها    
1

 در آمـوزش  

  ].20[مهندسی یاد شده است

 علمی در ایران نسبت به مدلهاي جهانی باالتر برآورد شدهتئاهمیت معیارهاي مربوط به هی 

 علمی دانشیاري و ي و با مرتبۀبا مدرك دکترعلمی تئهیشاید به دلیل کمبود اعضاي . است

مورد مطالعه علمی تئهیکه اعضاي ] 27[هاي مهندسی کشور باشد استادي در دانشکده

منظور اند که به  نشان دادهبسیاريمطالعات . اند ت علمی قائل شدهئاولویت باالیی براي هی

و کاهش مقاومت آنان در علمی تئهیوزش مهندسی، افزایش شایستگی اصالح و تغییر آم

  ].30و  29[اي برخودار است مقابل تغییر از اهمیت ویژه

 هاي  دانشکدهعلمی تئهیدرسی هم در مدلهاي جهانی و هم از دیدگاه اعضاي ۀ اهمیت برنام

در میان . ت سایر ابعاد آموزش مهندسی قرار گرفته اسۀمهندسی کشور تقریباً در میان

نیاز  درسی بر تناسب محتواي درسها با دانش، مهارتها و نگرشهاي موردۀمعیارهاي برنام

 درسی یکی از ۀدهد که برنام  نشان میپیشیننتایج پژوهشهاي . کید شده استأمهندسان ت

  هاي آموزش مهندسی به عناصر اصلی تحقق هدفها و دستیابی دانشجویان به نتایج برنامه

  ].32و  31 ،20[رود شمار می

هاي  بررسی وضعیت موجود معیارهاي آموزش مهندسی، یعنی میزان رعایت این معیارها در برنامه

هاي   دانشگاههاي استان کرمان نشان داد که میزان رعایت معیارانادتآموزش مهندسی از دیدگاه اس

یادگیري در حد متوسط  -یند تدریسا درسی و فرۀمربوط به فلسفه و هدفهاي آموزش مهندسی، برنام

هاي  باالتر از متوسط برآورد شده است، اما میزان رعایت معیارعلمی تئهیوضعیت موجود . است

بررسی دیدگاه . تر از متوسط گزارش شده است مربوط به دانشجویان و سنجش و ارزشیابی پایین

هاي آموزش  رنامه نشان داد که وضعیت موجود سنجش و ارزشیابی نسبت به ابعاد دیگر بانادتاس

را  فرهنگ کیفیت و ارزشیابی آن ۀتري قرار دارد که این موضوع اهمیت توسع مهندسی در سطح پایین

  ].33[دکننمایان میهاي مهندسی کشور  در دانشکده

____________________________________________________________________ 
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براساس پژوهش ویلیامز
1

 گذشته، ۀیکی از تغییرات عمده در آموزش مهندسی طی ده] 34[

اند که  شده نشان دادهمطالعات انجام.  مهندسی بوده استموزشهاي آ سنجش و اعتباربخشی برنامه

هاي  اکنون چالش برنامه.  و گسترده در سطح برنامه وجود داردمندنظامشواهد کمی از یک سنجش 

آموزش مهندسی این است که به دانشجویان فرصت یادگیري نتایج موردنظر را ایجاد کنند و شواهدي 

استفاده از اصول و اقدامات سنجش و ]. 35[ه نتایج یادگیري فراهم سازنددال بر دستیابی دانشجویان ب

اي آموزش ه ثیر معناداري بر توسعه و بهبود عملکرد دانشجو و کیفیت برنامهأارزشیابی آموزشی ت

ثر، وجود هدفها و نتایج یادگیري مشخص و دقیق ؤ سنجش و ارزشیابی مو الزمۀ] 36[مهندسی دارد

هاي آموزشی مهندسی در ایران حتی اگر به درستی تعیین شده باشند، کمتر  هدفهاي برنامه. است

یا این نتایج به درستی و گیرند و نتایج یادگیري براي درسها معموالً وجود ندارد  مورد توجه قرار می

  ].28[اند تعریف نشده

 ابعاد بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاههاي استان کرمان نشان داد که وضعیت موجود تمامی

در . تر از متوسط قرار دارد هاي آموزش مهندسی پایین آموزش مهندسی و میزان رعایت آنها در برنامه

اما وضعیت . نسبت به ابعاد دیگر در سطح باالتري برآورد شده استعلمی تئهیاین میان، وضعیت 

ج این پژوهش نتای. تري قرار دارد فضا و امکانات آموزشی نسبت به ابعاد دیگر در سطح پایین

در ] 28[شده توسط معماریان انجامۀدرخصوص وضعیت موجود معیارهاي آموزش مهندسی با مطالع

  . ها همخوانی دارد هاي آموزش مهندسی در ایران از بسیاري جنبه رابطه با کاستیهاي برنامه

 و دانشجویان درخصوص میزان رعایت معیارهاي آموزش مهندسی در انادت دیدگاه اسۀمقایس

 ابعاد آموزش مهندسی  و دانشجویان در تمامانادتدانشگاههاي استان کرمان نشان داد که بین نظر اس

 نسبت به دانشجویان برآورد بیشتري از میزان رعایت معیارها در انادتتفاوت وجود دارد و اس

 به شمار نفعان اصلی آموزش از آنجا که دانشجویان یکی از ذي. اندهاي آموزش مهندسی داشته برنامه

هاي آموزش مهندسی ارزش   نظر آنان در تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامهرايباید ب] 37و  24[روند می

  .توجه است در این پژوهش قابلانادتقائل شد که تفاوت نظر آنان با اس

 وضعیت موجود آموزش مهندسی در دانشگاههاي استان کرمان با وضعیت مطلوب نشان ۀمقایس

مطلوب وضعیت  و هم از دیدگاه دانشجویان بین وضعیت موجود و انادتدیدگاه اسداد که هم از 

تر از  یعنی، میزان رعایت معیارهاي آموزش مهندسی پایین. آموزش مهندسی تفاوت وجود دارد

همچنین بیشترین تفاوت با وضعیت مطلوب مربوط به فضا و امکانات آموزشی و . وضعیت مطلوب است

 ۀمطالع. استعلمی تئهییت مطلوب مربوط به شایستگیها و تواناییهاي کمترین تفاوت با وضع

____________________________________________________________________ 
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رویه دانشجویان، در کنار ثابت ماندن وسایل و امکانات  نیز نشان داد که افزایش بی] 28[معماریان

  .هاي آموزش مهندسی در ایران است کارگاهی و آزمایشگاهی از جمله کاستیهاي برنامه

از جمله محدودیتهاي این پژوهش، .  سري محدودیتها مواجه است خود با یکهر پژوهشی به نوبۀ

هاي مهندسی کشور براي تعیین وضعیت مطلوب دانشکدهعلمی تئهیگویی اعضاي نرخ پایین پاسخ

لذا در تحلیل و تفسیر نتایج مربوط به وضعیت مطلوب آموزش مهندسی کشور . آموزش مهندسی بود

هاي مربوط  گردآوري داده که دلیلاین مچنین در این پژوهش به ه. باید این موضوع مدنظر قرار گیرد

توان با میبه وضعیت موجود آموزش مهندسی به دانشگاههاي استان کرمان محدود شده است ن

صراحت نتایج را به کل نظام آموزش مهندسی کشور تعمیم داد، اما از آنجا که سیستم آموزش 

شود، نتایج  هاي مختلف کشور اجرا می هابه در دانشگااي مش  و برنامهاستمهندسی کشور متمرکز 

تواند به درك کاستیهاي نظام آموزش مهندسی کشور و بهبود وضعیت آن  حاصل از این مطالعه می

  :دشودر این راستا، پیشنهاد می. کمک کند

 بندیهاي جدید  هدفهاي آموزش مهندسی به نحوي تعیین شوند که از یک سو، منطبق با طبقه

نیاز مهندسان باشند و از سوي دیگر، نیازها و شرایط حاکم بر مؤسسات و مهارتهاي مورددانش 

هاي آموزش مهندسی  رو، در تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه از این. آموزش عالی را دربرگیرند

بلکه دانش، مهارتها و نگرشهاي مورد . کشور فقط به دانش و تخصص فنی دانشجویان اکتفا نشود

هاي آموزش مهندسی  مبناي تعیین هدفها و نتایج برنامه) علم و عمل مهندسی(هندسان نیاز م

به عبارت دیگر، بین دانش، مهارتها و نگرشهاي مورد نیاز مهندسان در برنامه درسی . قرار گیرند

 ؛مهندسی توازن وجود داشته باشد هاي رشته

 ةاي مهندسی به افزایش طول دوره اضافه کردن محتوا یا زمان بیشتر به برنامه درسی رشته 

» درسی تلفیقیۀبرنام«. شود میمنتهی کارشناسی یا کاهش عمق موضوعهاي درسی 
1

 که از 

کند و از سوي دیگر، دانش و  یک سو، محتواي درسهاي مختلف را با یکدیگر ترکیب می

شود و از  افزایی یادگیریها می آمیزد منجر به هم مهارتهاي مورد نیاز مهندسان را در هم می

 » درسی تلفیقیۀبرنام«بنابراین، . کند افزایش طول دوره یا کاهش عمق برنامه جلوگیري می

 ؛ مجدد از زمان و منابع در دسترس استةاي مناسب براي استفاد گزینه

 د و از همان ابتداي شوبینی   اجرا پیش ـهاي مهندسی تجارب طراحی  درسی رشتهۀدر برنام

ها درگیر شوند تا امکان تلفیق علم و عمل  یان مهندسی با این تجربهمقطع کارشناسی، دانشجو

شود یادگیري درسهاي پایه و مهندسی  استفاده از این تجارب باعث می. دشومهندسی فراهم 

____________________________________________________________________ 
 

1. Integrated Curriculum 



  )دانشگاههاي استان کرمان:  مورديۀمطالع(     تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی 

  

18

 آنان براي یادگیري بیشتر مهندسی و کاربرد ةد و انگیزشوبراي دانشجویان معنادارتر 

 ؛دیابهایشان در عمل افزایش  آموخته

 ضاهاي آموزش مهندسی به نحوي طراحی شوند که امکان دسترسی دانشجویان به ابزارهاي ف

این فضاها . اي و اینترنتی را فراهم سازند ضروري و مدرن مهندسی و همچنین منابع کتابخانه

ها را در ارتباط با یکدیگر قرار  هاي مختلف مهندسی و حتی سایر رشته باید دانشجویان رشته

 ؛دهد

 افزایش مهارت آنان در ارتباط با ۀدر زمینعلمی تئهیاي اعضاي   حرفهۀهایی براي توسع برنامه 

عمل مهندسی و همچنین افزایش توانایی آنان درخصوص فعالیتهاي تدریس و سنجش یادگیري 

هاي در دانشکده) استخدام و ارتقاء(براي این منظور باید ساختار پاداش . دشودانشجویان فراهم 

 مهندسی آنان ۀد و عالوه بر فعالیتهاي پژوهشی بر فعالیتهاي آموزشی و تجربکنیر مهندسی تغی

 ؛دشواي کید ویژهأت

 کید دارندأرویکردهاي جدید آموزش بر مشارکت و درگیري دانشجویان در فعالیتهاي آموزشی ت .

هاي  ه تحقیق و استفاده از روشهاي یادگیري فعال و تجربی در دورۀبراي این منظور باید زمین

با این روشها و علمی تئهیانجام این مهم، لزوم آشنایی اعضاي . دشوآموزش مهندسی فراهم 

 ؛سازد فراهم بودن شرایط ساختاري براي استفاده از آنها را مطرح می

 د شوهاي آموزش مهندسی در دانشگاههاي مختلف کشور نهادینه  ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه

در این راستا، . دشووزشهاي مهندسی و بهبود مستمر آنها فراهم تا امکان سنجش کیفیت آم

ها  هاي آموزش مهندسی و اصالح و بهبود برنامه نفعان مختلف برنامه ها از ذي گردآوري داده

 نفعان مختلف حائز اهمیت است؛ ز ذيآمده ادست براساس نتایج به

 تمامدیده شوند، زیرا مندنظامو ن  ابعاد و معیارهاي آموزش مهندسی در یک چارچوب مدو 

تواند گویاي کلیت نظام آموزش  رف به برخی ابعاد یا مجموعه خاصی از معیارها نمیتوجه صِ

تواند درك ما را  همچنین نوع ارتباط ابعاد و معیارهاي مختلف با یکدیگر می. مهندسی باشد

 .نسبت به چگونگی بهبود نظام آموزش مهندسی گسترش دهد
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