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  در بهبود كيفيت و مشاركت  از ارزيابي بوروكراتيك و رتبه بندي تا

  اعتبارسنجي در نظام آموزش مهندسي در ايران 

  

   1گانرعباس باز

  

طور عام و عالي را بهجهاني ارزيابي و بهبود مستمر كيفيت آموزش اي ومنطقه تحوالت روز افزون در سطح ملي، :چكيده

 ل توسعه پايدار، منابع انرژي و آب،ئبه ويژه با توجه به مسا اين امر، .است كردهخاص ضروري  طورآموزش مهندسي را به

 اين رو، نيازهاي آينده به قابليتهاي مهندسي واز . اجتناب ناپذير شده است ،ل ديگرئفناوريهاي نوين و مسا محيط زيست،

اي ن دغدغهاعنوآموزش مهندسي بيش از پيش به فيتكي كه الزم براي يادگيري مداوم مهندسان باعث شده است مهارتهاي

ارزيابي و اعتبارسنجي  در زمينه، در اغلب كشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي خصوصدر اين  .اساسي مد نظر قرار گيرد

المللي در ارزيابي بين هاي ملي وتجربه. عمل آمده استه ثري برداشته شده و ساختار سازي بؤگامهاي م آموزش مهندسي

 كيفيت در يترين رويكردهاي سنجش و ارتقادهد كه ارزيابي دروني و ارزيابي بروني متداولعالي نشان ميموزشآ

 ،ت علمي در فرايند ارزيابي فراهم نشودئمشاركت اعضاي هيامكان اما در كشورهاي درحال توسعه اگر . عالي استآموزش

با توجه به . ثير آن بر بهبود كيفيت ناچيز خواهد بودأشود و تر ميگجلوه) بوروكراتيك( اقدامي اداري عمل ارزيابي صرفاً

ارزيابي  بر سپس، هاي مرسوم ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش مهندسي اشاره وشيوهبهمطالب يادشده، در اين مقاله ابتدا 

باره كيفيت  الزامات قضاوت در باره تدوين عوامل مورد ارزيابي، مالكها و نشانگرها و پس از آن، در .ه استكيد شدأبروني ت

ي براي ارزيابي يپيشنهادها ،سرانجام وكيد أت علمي در فرايند قضاوت تئبحث شده و بر ضرورت مشاركت اعضاي هي

  .ه استشدارائه كيفيت آموزش مهندسي در ايران 

  

  .كيفيت، بنديرتبه، سنجياعتبار ،مشاركتي ارزيابي ،مهندسي آموزش :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

چالشهاي  با ميالدي سوم هزاره اول دهه در جهان كشورهاي اغلب در مهندسي آموزش نظامهاي

بنيان ـ نوين براي ساختن  جامعه دانش  كارگيري فناوريهايبه جمله آن از كه اندشده رو هب رو گوناگوني

يادشده را به چالش نظامهاي  ديگري مسائل ،نايعالوه بر . توان نام بردراهبرد توسعه پايدار را مي با

هاي جهاني را در برنامه درسي مهندسي نمايان طوري كه ضرورت گنجاندن جنبههب ،كشيده است

جهت دادن آموزش  بارهسي در دپژوهشگران نظامهاي آموزش مهن خصوص،در اين  .]1[كرده است

تكنولوژي  سسهؤم از ]2[آشفورد براي مثال، .اندهشدار داده سي به طرف توسعه پايداردمهن

 هاي درسي و پژوهشهاي مهندسي را الزامي قلمدادضرورت تجديد نظر در برنامه) MIT( ماساچوست

  براي ضروري قابليتهاي باره در مهندسي آموزش نظامهاي از برخي ن،اي بر عالوه .است هدكر

ادشده آموختگان مهندسي در زمان حال و آينده بازانديشي و براي رويارويي با چالشهاي يدانش 

  .]3[اندكرده آموختگان مهندسي پيشنهادرا براي دانش قابليتها اي مركب ازمجموعه

توجه  پاسخگويي به نيازهاي جامعه و نيز جهتاينكه نظام آموزش مهندسي ايران تا چه اندازه در 

ه ب دتوانالي است كه ارزيابي كيفيت آموزش مهندسي ميؤس كند،المللي حركت ميهاي بينبه روند

اثربخشي و پاسخگويي نظامهاي آموزش مهندسي،  ن، به منظور كارآمدي،اي عالوه بر .آن پاسخ دهد

عالي، نهاد تخصصي براي بر ساختارهاي ملي براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش زوناف اغلب كشورها

  .  ]5و  4[اندايجاد كردهارزيابي و بهبود كيفيت آموزش مهندسي 

اما  ،ي قابل توجه بوده استندسي ايران در دو دهه گذشته از نظر كمگسترش نظام آموزش مه

به طوري كه فاصله ميان وضعيت موجود و وضعيت  ،اي گسترده و متغير استكيفيت آن داراي دامنه

. است ايران بسيار متفاوتكشور عالي در هاي آموزشهاي آموزش مهندسي در انواع واحدمطلوب دوره

- 89سال. شودهاي آموزش مهندسي اشاره ميجنبهاز به برخي  طلب در اينجاتر شدن مبراي روشن

دكتري در  نفر دانشجو در سطوح كارداني تا 723,239,1در اين سال  .دهيمرا مد نظر قرار مي 1388

  .داده شده استتوزيع آنان نشان  1جدولكه در  اندنظام آموزش مهندسي مشغول تحصيل بوده
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در  و واحدهاي سازماني آموزش مهندسي بر حسب نوع واحد آموزش عالي دانشجويان توزيع: 1جدول 

  1388-89 سالهاي

مهندسي  ـدانشكده فني /مركز آموزشي   دانشجو  نوع واحد

  دانشگاه صنعتي/

  

  

دانشگاههاي دولتي  )1(

  وابسته به وزارت علوم

  دانشگاه آزاد )2(

  اسالمي

دانشگاه پيام نور و  )3(

  كاربردي  -  دانشگاه علمي

مراكز وابسته به وزارت  )4( 

 آموزش و پرورش    

وابسته به ( ساير مراكز)  5( 

مراكز  دستگاههاي اجرائي،

        ...) و مستقل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  

236,149  

  

937,600  

  

924,164  

  

570.115  

  

209056  

  

  

0/12  

  

4/48  

  

3/13  

  

3/9  

  

0/17  

  

  

85  

  

411  

  

781  

  

151  

  

183  

  

2/5  

  

5/25  

  

5/48  

  

4/9  

  

4/11  

  100  1611  100  239723,1  جمع

  ]6[1390ريزي آموزش عالي،ش و برنامهسسه پژوهؤم :منبع

  

 85درصد از دانشجويان مهندسي در  12شود، فقط مالحظه مي 1طور كه در جدول همان

كه نزديك حاليدر . اندتحقيقات و فناوري مشغول تحصيل بوده دانشگاه دولتي وابسته به وزارت علوم،

به  عالي وابستهمراكز آموزش در درصد 3/13از دانشجويان مهندسي در دانشگاه آزاد اسالمي و% 50به 

در مراكز % 17 ،باالخره. اندكاربردي مشغول تحصيل بودهـ دانشگاه پيام نور و نيز دانشگاه جامع علمي 

نام عالي خصوصي ثبتز آموزشمراك و آموزش عالي مستقل، مراكز وابسته به دستگاههاي دولتي
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تحصيلي مختلف  هايدورهدوره آموزشي در  2285دانشجويان يادشده در  طرف ديگر، از .اندكرده

كارشناسي  ،%51كارداني  :صورت است كه دينمقطع ب ها در چهارتوزيع دوره .اندمشغول تحصيل بوده

 تحصيالت تكميلي بسيار كم است،هاي نه تنها سهم دوره%. 2دكتري  و% 4كارشناسي ارشد  ،41%

  .استبلكه كيفيت آنها نيز نامشخص 

ش زت علمي در ميان پنج نوع مراكز آموئشك نيست كه توزيع منابع كالبدي و اعضاي هي

از كارداني  جمعاً(دانشجويان آموزش مهندسي به رغم اينكه تعداد لذا، .مهندسي كشور يكسان نيست

ها سسهؤ، با توجه به توزيع دانشجويان در انواع م]4[بر شده است برا 7در دو دهه گذشته ) تا دكتري

نظامهاي آموزشي توان اين فرضيه را مطرح كرد كه كيفيت عملكرد زيرمي عالي،و مراكز آموزش

هاي پژوهشي قابل براي آزمودن اين فرضيه داده. نبوده استآن هماهنگ ي مهندسي با افزايش كم

آموختگان دانش ،از يك طرف. ستما شواهدي وجود دارد كه گوياا ،دسترس نيست استنادي در

كه  در حالي ،]7[شوندقلمداد مي "برترينها"عنوان المللي بهمهندسي برخي دانشگاهها در سطح بين

. كنندمي سپري روزگار كار جويوجست در بيكاران زمره در هاسسهؤم ديگر از آموختگاندانش از برخي

  .دن اين فرضيه مستلزم پژوهشي جداگانه استآزمو ،هر حاله ب

براي  سسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايرانؤمموجب خرسندي است كه  ،از طرف ديگر

توان الي را ميؤس بنابراين،. ستشده اسيس أكيفيت آموزش مهندسي ت يارزيابي و ارتقا دادنانجام 

ت آموزش مهندسي ايران مناسب چه رويكردي براي ارزيابي و ارتقاي مستمر كيفي" كه مطرح كرد

اي و ملي منطقه المللي،هاي بيندر اين مقاله ضمن مرور تجربه ال،ؤين سا هبراي پاسخ دادن ب "؟است

عالي، رويكرد مناسب ارزيابي مستمر كيفيت در نظام آموزش مهندسي باره ارزيابي كيفيت آموزش در

  .است هدشتحليل 

  

كيـد بـر   أكيفيت آموزش عـالي بـا ت   ارزيابي مستمر هاي مربوط بهنگاهي گذرا به تجربه .2

  مهندسي آموزش

  آموزش مهندسي  )ارزشيابي(سطوح ارزيابي . 1. 2

  سسهؤبرنامه و م فرد، :عالي را در سه سطحتوان ارزيابي آموزشدر متون ارزيابي آموزشي مي

 ت علميئهيو  آموختهشدان ارزيابي در سطح فرد به ارزشيابي دانشجو،. عالي، مد نظر قرار دادآموزش

هاي آموزشي و درسي برنامه" باره كيفيت قضاوت در شامل ارزيابي در سطح برنامه .]8[دشويم ربوطم

اين نوع  است و "هاي درسي كسب شدهبرنامه "و  "هاي آموزشي و درسي اجرا شدهبرنامه" ،"مصوب

عالي هاي آموزشسسهؤم رزشيابيبراي ا. شوددر سطح گروههاي آموزشي انجام مي ارزيابي معموالً

هاي مرسوم اين شيوه .وجود دارد سه شيوه) دانشگاههاي صنعتي و مهندسيـ  هاي فنيدانشكده(
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هر يك از اين سه شيوه براي  و است 3اعتبار سنجي و 2ارزيابي ،1سنجش كيفيت شامل مميزي

  .]10و  9[ رودكار ميهدستيابي به هدف خاصي ب

در ارزيابي، اما  ،شودكار برده مير چند در پژوهش و ارزيابي ابزار يكساني بهبايد توجه داشت كه ه

صورت براي بهبود كيفيت  اياقدام ويژهدست آمده بهبر خالف پژوهش، الزم است بر اساس نتايج 

 و ارزيابي را مشخص كرددادن آموزش مهندسي بايد هدف اصلي از انجام  در ارزيابي ،از اين رو. گيرد

  .  به سازماندهي پرداخت ،سپس

  

  هاي ارزيابي در كشورهاي مختلف تجربه. 2. 2

 اي در حدود يك قرن در ارزيابي مستمر مراكز آموزش عالي دارد،بجز اياالت متحده امريكا كه تجربه

عالي آموزش اعتبارسنجي نظر از .]11[رسدمي ميالدي 1980 دهه به كشورها ساير در امر اين سابقه

داراي  به طور عام، عالي،ام از آنها براي آموزشدهرك كه ي استيراي شش منطقه جغرافيادا امريكا

را ارزيابي و اعتبار سنجي آموزش مهندسي  .A.B.E.T) (ايسسه ويژهؤاما م. هستندي تانداردهاياس

 ،ي اولين كشوري كه به ارزيابي مستمر دانشگاهي همت گماشتيدر ميان كشورهاي اروپا .كندمي

ي به يپس از آن ساير كشورهاي اروپا. است به اين امر پرداخته 1985كه از سال  بودنسه فرا

به طوري كه تا نيمه اول دهه اول قرن . اندساختارسازي براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي پرداخته

  سيسأعالي تبيست و يكم اغلب كشورهاي صنعتي نهادي را براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش

به  ]12[ليباره آموزش عا باعث شد كه در دومين كنفرانس جهاني يونسكو در ضرورت اين. اندكرده

تأسيس عالي نهاد ملي براي ارزيابي كيفيت نظام آموزش يكيونسكو توصيه شود كه  كشورهاي عضو

، استتأسيس شده كشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي  اغلب در ارزيابي ملي نهادهاي اينكه بر عالوه .دكنن

 اين .ده استش ايجاد )ENQA(عالي اروپا مانند شبكه كيفيت آموزش نيز اي ارزيابينهادهاي منطقه

 ـعالي آسيا شبكه كيفيت آموزش .پيشنهاد كرده است اروپا در عاليآموزش براي استاندارد هشت دنها

  .]13[نداسيس شدهأدر ساير مناطق جهان ت زيهاي مشابه ديگري نو شبكه )APQN(اقيانوسيه 

 خصوصعالي ملي در كوششهاي جانبي ديگري براي مطرح كردن نظامهاي آموزش ،از طرف ديگر

در سال  .شوديادآوري مي آندو مورد  كه بندي دانشگاهها در سطح جهاني انجام شده استرتبه

بندي رتبه چين در شانگهاي "جيائوتونگ"عالي وابسته به دانشگاه سسه آموزشؤيك مدر  2003

بندي نشريه تايمز لندن براي رتبه نيز 2004در سال  ،همچنين. صورت گرفتانشگاههاي جهان د

____________________________________________________________________ 
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منظور جلوه دادن اول بهكه ارزيابي  ]14[ادد انجامدانشگاههاي جهان اقدام مشابه ديگري 

دوم براي جلب مشتريان بيشتر براي فروش نشريات ارزيابي و  "برترينها "عنوان دانشگاههاي چين به

در  ،چند قبل از اين كوششها ابتدا در امريكاي شمالي و سپس هر. بوط به آموزش عالي انجام گرفتمر

ندي دانشگاهها به بهاي انتشاراتي و تبليغاتي براي رتبهسسهؤانگلستان كوششهايي از طرف مكشور 

دي نبكشورها تمايل بيشتري به رتبه از در برخي دو كوشش يادشده، آمد، اما پس ازعمل مي

دهد كه از نظر بندي نشان ميباره رتبه پژوهشهاي انجام شده در .]15[ه استشد ايجاددانشگاهها 

 ترين اينمهم و ]16و  14[استبندي دانشگاهها ايرادهاي چندي وارد فني بر رويكرد رتبه علمي و

د كه كربايد توجه  ،البته .ندارد ايرابطه بندي دانشگاهها با كيفيت دانشگاهيآن است كه رتبه ايرادها

هرگونه تعريفي كه از  به رغم اين امر،. ]17[توان تعريفهاي گوناگوني به عمل آورداز كيفيت مي

بندي نه تنها جنبه بوروكراتيك خواهد داشت و نقشي در بهبود عمل آيد، رتبهعالي بهكيفيت آموزش

اين امر موجب دلسردي اكثريت بلكه در كشورهاي در حال توسعه  ،كندكيفيت دانشگاهي ايفا نمي

به شمار حتي تهديدي واقعي براي كيفيت دانشگاهي  و شودمنظور اقدام براي بهبود ميدانشگاهيان به

بندي دانشگاهها از نظر رتبه زمينه بر اساس پژوهشهاي انجام شده در ،به طور خالصه. ]14[رودمي

 ،بر اين اساس. د و اعتبار الزم برخوردار نيستويژگيهاي روانسنجي، از قابليت اعتما خصوصبه  علمي،

كار بردن رويكرد حتي اگر منظور از به. ]17[بندي دانشگاهها وارد استهفت ايراد بر رويكرد رتبه

توان آن را در سطح گروههاي نمي بندي ترغيب گروههاي آموزشي به رقابت با يكديگر باشد،رتبه

  . كار بردبهعه در حال توس آموزشي همرشته در يك كشور

آلمان  و استراليا كشورها مانند انگلستان، از ي در برخييهاسسهؤهرچند در چند سال اخير م

تبليغات و جلب  براياما اين امر بيشتر  ،بندي كننداند كه دانشگاههاي خود را رتبهكرده سعي

دانشجويان  ي جذببرااستراليا كشور دانشگاهي در براي مثال، در  .دانشجويان خارجي بوده است

عنوان افتخار يا فهرست دانشگاههاي كشور به خارجي در محتواي آگهي تبليغاتي خود رتبه خود را در

 يثيري بر ارتقاأت بنديها در عمل معموالًگونه رتبهكه ايندر حالي ؛]16[زي برجسته كرده بودندامتيا

  . كيفيت دانشگاهي ندارند

  

  هندسيارزيابي در نظام آموزش م  .3. 2

 .دترين سابقه را دارامريكا اولين كشوري است كه در ارزيابي مستمر طوالني ،طور كه اشاره شدهمان

عنوان بخشي از كوششهاي ارزيابي ميالدي به 1930امريكا تا دهه كشور ارزيابي آموزش مهندسي در 

ارزيابي و  ]مريكاا[اي مهندسان شوراي توسعه حرفه 1932اما در سال  .شدعالي منظور مياموزش

سنجي ن، شوراي يادشده به هيئت اعتبارآپس از  .اعتبارسنجي آموزش مهندسي را بر عهده گرفت
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كانادا نيز هيئت اعتبارسنجي مهندسي تشكيل  كشور در .تغيير نام يافت ]امريكا[مهندسي و فناوري 

در  .آمده استعمل ي در سه دهه گذشته بهيكوششهاي مشابهي در كشورهاي اروپا .شده است

 حتي در كشور همسايه .توان تحوالت مشابهي را مشاهده كردسيا و اقيانوسيه نيز ميآكشورهاي 

سيس شده است، اشاره أت 2002توان به تشكيل شوراي ارزيابي مهندسي كه در سال نيز مي )تركيه(

  :]5[برعهده دارد به شرح زير را اين شورا كه يك نهاد مستقل و غير دولتي است، چهار وظيفه .كرد

   ؛هاي آموزش مهندسي در مقطع كارشناسيارزيابي برنامه •

  ؛انتخاب و تربيت ارزيابان براي ارزيابي آموزش مهندسي •

  ؛موزش مهندسيآتدوين و عرضه اطالعات فني به مجريان ارزيابي  •

  .هاي ارزيابيبازنگري و تجديد نظر در مالكها و شيوه •

هاي مهندسي ناميده عنوان انجمن ارزيابي و اعتبارسنجي برنامهبا  2007نهاد يادشده كه از سال 

برنامه را  37برنامه در مقطع كارشناسي را در تركيه ارزيابي و اعتبار  80سال  چهاردر مدت  ،شودمي

شگاه داراي دان 72است كه  داشتهدانشگاه  83ميالدي  2006تركيه در سال كشور . ييد كرده استأت

به طوري ، اندحتي برخي از دانشگاهها بيش از يك دانشكده مهندسي داشتهو ند بود مهندسي دانشكده

موزش آبرنامه  546نها آرسيده و در  91به  2006هاي مهندسي تركيه در سال كه جمع دانشكده

از شوراي اعتبارسنجي  2004 تا 1994چند كشور تركيه در دهه  هر. مهندسي داير بوده است

 ارزيابي كنددر چهار دانشگاه را ندسي هاي مهدرخواست كرده بود كه برنامه مهندسي و فناوري امريكا

اين كار و  است اين عمل را برعهده گرفته اًشوراي ارزيابي مهندسي تركيه راس 2004اما از سال  ،]5[

توان مالحظه كرد كه ارزيابي آموزش مهندسي اقدامي ضروري و مي ،بدين سان. دهدانجام ميرا 

   .]18[استر گونه كوشش منظم براي بهبود كيفيت نظام آموزشي مهندسي زيربناي ه

عالي ترين كشور در استفاده از ارزيابي براي بهبود آموزشطور كه اشاره شد، امريكا با سابقه همان

يا نهادهاي ويژه متشكل به وسيله انجمنهاي تخصصي  عاليدر اين كشور فرايند ارزيابي آموزش .است

كشور در . شودانجام ميا دانشكده يدر سطح گروه آموزشي  )ارزيابي دروني و بروني(از دو مرحله 

مدير گروه  ،به عبارت ديگر ؛مديريتي است دانشكده معموالً/امريكا رويكرد ارزيابي مستمر كيفيت گروه

 از برخي ها و اطالعات،ربط ارزيابي براي گردآوري دادهآموزشي ضمن اعالم داوطلبي به نهاد ذي

  آنان براي عرضه گزارش درخواستي  اقدام الزم را. كندت علمي را به همكاري دعوت ميئاعضاي هي

گزارش ارزيابي  ،پس از آن. ]19[ي گزارش با مدير گروه است يت نهاياما مسئول ،آورندعمل ميبه

 .شودميارزيابي بروني انجام  در مرحله دوم ،سپس .شوددروني به نهاد تخصصي ارزيابي ارسال مي

ضمن اعضا  تادهد تشكيل ميان را ناي از همگنهاد مجري ارزيابي كميته اين مرحلهاجراي براي 
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باره  در مربوطمالكها و نشانگرهاي  و بر اساس معيارها، بازديداز گروه آموزشي  ،مطالعه گزارش

  . ]20[ندكنكيفيت گروه قضاوت 

  ايرانعالي تجربه ارزيابي مستمر كيفيت در آموزش. 4. 2

از  1375عالي ايران براي نخستين بار در سال ارزيابي مستمر كيفيت در آموزشمربوط به كوششهاي 

طريق تدوين و اجراي طرح پژوهشي در ارزيابي دروني گروههاي آموزشي در دانشگاههاي علوم 

زيابي الگويي براي ار ،به دنبال اين طرح پژوهشهاي ديگري اجرا و سرانجام. ]21[پزشكي آغاز شد

  . ]19[دروني مشاركتي تدوين شد

 موفقيت اين امر موجب شد كه نظام آموزش پزشكي اجراي ارزيابي دروني را به هريك از

ارزيابي در مربوط به با توجه به گسترش كوششهاي  .دانشگاههاي علوم پزشكي توصيه كند

 ،1377ان در سال در دانشگاه تهر ،و سپس 1377تا  1375دانشگاههاي علوم پزشكي در سالهاي 

تدريج به اجراي ارزيابي دروني در دانشگاهها تمايل يافت و به تحقيقات و فناوري نيز به، وزارت علوم

هر چند سازمان  .كردسازمان سنجش آموزش كشور  براي ياري دادن به اين امر تفويض اختيار 

مشاركتي در دانشگاهها اجراي ارزيابي دروني  خصوص ي درييادشده در مدت ده سال گذشته كوششها

عالوه  .نهادينه نشده است كشور عاليآموزش نظام سطح در امر اين هنوز ،سفانهأمت اما است، آورده عملبه

  .]23و  22[ اي آغاز شده استآموزش مهندسي نيز كوششهاي اوليه خصوصدر  بر موارد يادشده،

  

  مهندسي براي آموزش عالي كشوري از ارزيابي مستمر در آموزشيدرسها .3

از  ،دارد دشواريهاي جدي براي ترويج فرهنگ كيفيت در ميان گروههاي آموزشي دانشگاهي وجود

نيز اقدام براي بهبود در  پيگيري اجراي ارزيابي دروني و بروني و برايكار منسجم جمله نبود يك ساز

موزشي آگروههاي  بسياري از رغم اين امر،به .عالي كشورسطح گروه، دانشكده، دانشگاه و نظام آموزش

برخي از آنها فرايند  در. اندارزيابي مستمر تمايل نشان داده اجرايدر دانشگاههاي مختلف كشور به 

 اين امر خود. شده است منجر پيشنهاد براي بهبود يابي وزي اريگزارش نها تهيه به دروني ارزيابي اجراي

ي يهابا توجه به تجربه. ه به كيفيت شده استضرورت توج در بارهت علمي ئموجب آگاهي اعضاي هي

توان مي ،مده استآدست هسال گذشته در اجراي طرحهاي ارزيابي دروني در ايران ب 15كه در مدت 

نكات زير را براي پند گرفتن در اجراي ارزيابي دروني مشاركتي در نظام آموزش مهندسي مد نظر قرار 

  :دارد

طور عملي از طريق ارزيابي مستمر تعهد داشته باشند و به رايبه اجوالن دانشگاه بايد خود ئمس .الف

  .سازماندهي ارزيابي و تخصيص بودجه اين تعهد را نمايان كنند
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اي مستقيم دانشگاه بايد با اقدام براي بهبود رابطه/دانشكده / ارزيابي مستمر در هر گروه آموزشي. ب

  .بهترين حالت بايد داوطلبانه باشدارزيابي كيفيت در  اين،عالوه بر  .داشته باشد

را پيگيري كند و بر اساس  بايد امر ارزيابي مستمر )بيرون از دانشگاه(يك واحد سازماني تخصصي . پ 

  .دشوم قدابهبود كيفيت ا براي از سطح گروه آموزشي تا نظام آموزش مهندسي كشور، نتايج آن،

اي از اعضاي طوري كه عدهبه، اي آزموده اقدام شودارزيابي دروني يايد به تربيت نيروه جرايبراي ا. ت

  .اي در امر ارزيابي مهارت الزم را كسب كنندت علمي از طريق پرورش ويژگيهاي حرفهئهي

 ،و سپس صورت گيردارزيابي دروني ابتدا در چند گروه آموزشي همرشته در دانشگاههاي پژوهشي . ث

ود كيفيت آنها ببروني در به و ير فرايند ارزيابي درونيثأارزيابي بروني در همين گروهها ت ياربا اج

  .ت علمي اطالع رساني شودئطور گسترده در جامعه هيارزيابيها به اين نتايجعالوه بر . ي شوديبازنما

  

  ايرانكشور رويكرد مناسب ارزيابي آموزش مهندسي در  .4

اگوني براي بهبود و مديريت الگوهاي گون از صنعت و بازرگاني، دست آمدهبههاي بر مبناي تجربه

 ،)TQM(جامع كيفيت مديريت الگوي از اند كهگرفته قرار نظر مد عاليكيفيت در آموزش

 در الگوهاي يادشده .توان ياد كردمي) EFQM(ييالگوي مديريت كيفيت اروپا و )BNQA(بالدريچ

عالي در ا در آموزشكاربرد اين الگوه .هاي بارز مشتري مداري و رضايت مشتري استجنبه يكي از

توان مشتري را متشكل از طيف وسيعي از عالي ميزيرا در آموزش ،]25و  24[عمل ناموفق بوده است 

 اين بر .در يك جهت نيست ماًافراد و سازمانها مدنظر قرار داد كه برآوردن نيازها و رضايت آنها الزا

جامعه اعضاي  كارفرمايان، دولت، ين،والد ت علمي،ئاعضاي هي توان دانشجويان،جمله مياز  اساس،

در  .آن را به عنوان مشتري منظور داشت نندت علمي در رشته تخصصي در سطح بين المللي و مائهي

 و خدمات جامعه مشتريان بالقوه را مد نظر قرار داد و هاتوان براي كاالصنعت و خدمات به سهولت مي

سپس، استانداردهاي  وي يرد عرضه را شناسامو) خدمات(ي ويژگيهاي مطلوب كاال اين اساس، بر

ي يشناسابر اين پايه عالي در نظامهاي آموزش اما .توليد كاال را تعريف و كيفيت را نيز تضمين كرد

كار رغم كوششهاي گوناگوني كه در برخي موارد براي بهبه. شودنيازهاي مشتري به سهولت انجام نمي

براي چاپ مقاله در  اين كوششها صرفاً انجام شده است، عاليگرفتن الگوهاي يادشده در آموزش

  . ت علمي از امتيازات آن مفيد بوده استئهاي پژوهشي و استفاده اعضاي هيمجله

ساله ارزيابي مستمر در آموزش عالي ايران نشان داده است كه كاربرد  15تجربه  ،از طرف ديگر

عالي در آموزش ـ روني مشاركتي و ارزيابي برونيمتشكل از دو مرحله ارزيابي د ـ الگوي اعتبار سنجي

تواند دلبستگي الزم را رويكرد ارزيابي دروني مشاركتي مي. ايران براي ارزيابي كيفيت مناسب است

اما اين امر مستلزم فراهم آوردن شرايط  ايجاد كند،موزش مهندسي آبراي اشاعه فرهنگ كيفيت در 
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ريزي و پيگيري فرايند اجراي ارزيابي دروني و منسجم براي برنامهساختار سازماني جاد الزم از جمله اي

  . ت علمي استئكارهاي تشويقي براي مشاركت اعضاي هيبروني و نيز ساز

براي اما  ،سيس شده استأسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران تؤم ،اشاره شد طور كه قبالًهمان

ت علمي ئيجاد درك مشترك ميان اعضاي هيا. 1 :]26[هشت گام را طي كرد فعال كردن آن بايد

تدوين  .3 سسه؛ؤمشخص كردن هدفهاي راهبردي م. 2 ؛سسهؤرسالت م در خصوصآموزش مهندسي 

توصيف نقش  .5 ؛سسهؤي ميانتصاب تيم اجرا .4 ؛ارزيابي ياري چگونگي اجيبراي بازنما هانامهينيآ

اي از ايجاد شبكه و ازيوي انساني مورد نتربيت نير .6 ؛سسه در فرايند ارزيابي دروني و برونيؤم

فراهم  .8 ؛تبار سنجيعتدوين چارچوب اجراي ارزيابي و ا .7 ؛ت علميئارزيابان از ميان اعضاي هي

  . ابع كالبدينآوردن م

  هايضمن توجه به تجربه سسه يادشده با طي گامهاي مورد انتظار بتواندؤم استاميد 

گرفته ارزيابي مستمر در ايران  ياربه ويژه درسهايي كه از اج ملي، المللي ودست آمده در سطح بينهب

اما اين . از رويكرد ارزيابي دروني مشاركتي و متعاقب آن از ارزيابي بروني استفاده كند است،شده 

رويكرد در صورتي موجب بهبود كيفيت در نظام آموزشي مهندسي ايران خواهد شد كه مشاركت 

و ( ارزيابي موجب شود كه امتياز خاصي از طرف نظام آموزش مهندسي يرات علمي در اجئاعضاي هي

خوبي انجام داده ه كه ارزيابي را ب ت علمي و نيز به گروه آموزشي،ئبه اعضاي هي )سسه يادشدهؤيا م

  .     است، اعطا شود

 دهدست آمبهبر اساس نتايج را توان واحدهاي سازماني آموزش مهندسي ايران مي از سوي ديگر،

محور و عرضه خدمات مهندسي و ـ آموزش  محور، ـپژوهش  شكلاز ارزيابي دروني و بروني به سه 

بر مبناي اين دسته بندي به گروههاي هر دسته امتيازاتي  ،سپس .محور دسته بندي كردـ آموزش 

ژوهشي ت علمي در دسته پئبه امتيازات پژوهشي ويژه براي اعضاي هي توانمي براي مثال، .تعلق گيرد

پيشنهاد يادشده پژوهشي براي دسته بندي با توجه به . هاي ديگر اشاره كرددسته براي امتيازات ساير و

يك به اين پژوهش نشان داد كه با توجه نتايج  .]27[ده است شگروههاي آموزش رياضي كشور انجام 

هاي وزشي را به دستهتوان گروههاي آممي ،مجموعه مالكها و نشانگر براي ارزيابي دروني و بروني

گروههاي آموزش   براي ارزيابي ،به دست آمدهبا توجه به نتايج  .كرد تقسيمـ بر يك طيف ـ  مختلف 

  :به شرح زير مد نظر قرار دادرا توان سه دسته مي مهندسي نيز

  محور ـگروههاي پژوهش .الف

  محور و عرضه كننده خدمات مهندسيـ گروههاي آموزش .ب

  محور ـ زش گروههاي آمو. ج
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/ كز آموزشي پيام نورامر/اسالمي دانشگاه آزاد هاي شعبه(واحد سازماني  1611شك نيست كه از 

در نظام آموزش مهندسي كشور  1388- 89تحصيلي كه در سال  )دانشگاه صنعتي /دانشكده

هاي گروه توانند داراي ويژگيفقط معدودي مي اند،ثبت نام كردههاي مهندسي رشتهدر  را دانشجويان

تعداد بيشتري گروه آموزشي قرار ب در دسته . قرار گيرند )الف(محور باشند و در دسته اول ـ پژوهش 

با استفاده از . از مراكز آموزشي يادشده قرار خواهند گرفت تعداد زياديخواهد گرفت و در دسته ج 

سياستگذاري مناسب به  توان بادسته بندي گروههاي آموزشي بر اساس ارزيابي دروني و بروني مي

  .در ارتقاي كيفيت نظام آموزش مهندسي ايران اثرگذار بود چشمگيرينحو 

 

  نتيجه گيري  .5

هماهنگي با تحوالت  به منظورنظام آموزش مهندسي ايران،  ارتقاي كيفيت در ارزيابي مستمر و

كه وصيتي است خص ،آموزش مهندسيكيفيت  .استناپذير ضرورتي انكار فناوري و نيز توسعه پايدار،

در . كنند ه آن دلبستگي پيدابدست آورند و هآن ب ازبايد اعضاي هيئت علمي مهندسي درك مشتركي 

سسه در وهله اول ؤاين م .است وسعهسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران در حال تؤتحقق اين امر م

يفيت را در آنها تواند ضمن ترغيب كليه واحدهاي سازماني آموزش مهندسي در كشور فرهنگ كمي

 ،براي اين منظور .هاي آموزش مهندسي در مقطع كارشناسي بپردازدبه ارزيابي برنامه اشاعه دهد و

رويكرد ارزيابي  عمل آيد وهمالكها و نشانگرهاي ارزيابي ب باره الزامات، گيري درالزم است تصميم

اين امر مستلزم انتخاب و پرورش  .گيرد قرار د نظرد و متعاقب آن ارزيابي بروني مشودروني اتخاذ 

انگيختن آنان به عنوان ارزيابان آموزش  ت علمي داوطلب و برئمهارتهاي ارزيابي مستمر در اعضاي هي

هاي هدايت الزم است فرايند ارزيابي دروني و بروني از طريق نشريه اين،عالوه بر . مهندسي است

براي اين منظور، تشكيل تيمهاي فني  .شودبيان آشكارا  طوركننده تشريح و چگونگي اجراي آنها به

تواند نقش اساسي در اين امر گروههاي آموزش مهندسي داوطلب ارزيابي مي براي ياري دادن به

. تعيين كننده خواهد بود ياري خواستن از متخصصان ارزيابي آموزشي بسيار آن، افزون بر .داشته باشد

ش مهندسي بر اساس استانداردهاي جهاني، با توجه به در وهله بعدي، تدوين استانداردهاي آموز

تواند توان علمي مي ،آسياي مركزي و خاورميانهآسيا، ويژگيهاي جامعه و نيز خصوصيات منطقه غرب 

اين عمل با توجه به موقعيت جغرافيايي  دادن انجام .و آموزشي جامعه مهندسي ايران را نمايان كند

در  كيفيت آموزش مهندسي يايران را در راه  ارتقا ش مهندسي كشور،ايران و توان بالقوه نظام آموز

اين امر به ميزان دلبستگي و  ،البته .ميانه پيشقراول خواهد كرد آسياي مركزي و خاور غرب آسيا،

  .دارد بستگي تعهد علمي جامعه مهندسي ايران
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