
  -67 .صص، 1395زمستان ، 72، شماره هجدهمفصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال 



٤٥ 

  

  

  

  

  

   درسیزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامۀار

  در گروههاي آموزش مهندسی

 
  

  3منديفاطمه صادقیو   2رضا محمدي،  1فرمریم زمانی

  

امروزه . رونددادهاي نظام آموزشی به شمار میعنوان یکی از مهمترین عناصر و درونهاي درسی بهبرنامه :چکیده 

 درسی در ۀدرصدد هستند تا با استفاده از روشهاي مختلف به ارزیابی کیفیت برنامسسات آموزش عالی ؤدانشگاهها و م

ا پی برده و اقدامات مناسبی را در جهت اصالح و بهبود کیفیت آن هگروههاي آموزشی پرداخته، به نقاط ضعف و قوت آن

این پژوهش با هدف . استی  یکی از این روشها اجراي فرایند ارزیابی درونی در سطح گروههاي آموزشوانجام دهند 

اوري در سراسر  وزارت علوم، تحقیقات و فنّ آموزشی مهندسی دانشگاههاي تابعۀ گروه80درسی درۀ بررسی وضعیت برنام

   حاضر تحلیل اسنادي و فراتحلیلۀروش تحقیق مقال. اساس نتایج حاصل از ارزیابی درونی انجام شده است کشور بر

. است  نشانگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته40 مالك و5در گروههاي مذکور با استفاده از درسی ۀ  و کیفیت برناماست

در خاتمه پیشنهادهاي اساسی براي . است مطلوبیت نسبی آن ةدهند ارزیابی مالکها و نشانگرهاي این عامل نشاننتیجۀ

  . است درسی در گروههاي آموزشی مهندسی ارائه شدهۀ بهبود کیفیت برنام

 

  .هاي آموزشی مهندسیکیفیت، ارزیابی درونی، گروه  درسی،ۀ آموزش عالی، برنام :کلیدي يها  هواژ
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 مقدمه .1

 ارتقاي مهم و اصلی و از عناصر دادهاي نظام دانشگاهییکی از مهمترین درون درسی هايبرنامه

 اهداف بهبخشیدن  تحقق در که عواملی هستند جمله آیند و ازبه شمار می عالی آموزش کیفیت

 ۀفعالیت هر مؤسس ةجوهر همچنین). 1385ران، دیگنوروززاده و ( دارند بسزایی نقش آموزش عالی

زمینه براي رشد و  ةکننداطالعات و فراهم دهندةعنوان انتقال بهکهدرسی آن است  ۀآموزشی، برنام

 رسالتها، بهتوجه با).1391 ،غیانیط( استاي برخوردار ا و ساختن دانش از اهمیت ویژههکسب مهارت

 اصالح یرند وباید مورد ارزشیابی قرار گ درسی هايبرنامه حاضر، عصر در عالی آموزش نقش و اهداف

 درسی برنامۀ دهۀ پیش، تقاضا براي بازسازيچند از ). همانران، دیگنوروززاده و ( شوند بازنگري و

شهاي لم آموزش مهندسی را با چاافزایش یافته و نظا دانشگاهی ۀ جامعخارج و داخلمهندسی از 

 روزبه و درسی هايارزشیابی کیفیت برنامه). الف1394، نژادمطهري( متعددي مواجه ساخته است

ریزان آموزشی گیرندگان و برنامهنها به روشن شدن وضعیت کنونی کمک خواهد کرد تا تصمیمآ کردن

 و د و براي بهبود روشهاونعف خود آگاه شاز میزان تحقق اهداف آموزشی، نارساییها و نقاط قوت و ض

 مهندسی آموزش نظام). 1387عزیزي، (  تصمیمات الزم را اتخاذ کنندنیل به اهداف و افزایش بازدهی

 از کشور شدن صنعتی راستاي در خصوصاً و محوله وظایف و رسالت در جهت تحقق خاص طورهب نیز

 با مهندسی بخش در کشور ازموردنی صصانسانی متخ نیروي تربیت. است برخوردار مهمی نقش

 شده وتربیت انسانی نیروي کیفیت بین توانمی و کندمی تنگاتنگی پیدا ارتباط عالی آموزش کیفیت

 درسی شامل عناصر ۀ برنام.دکر برقرار مستقیمی ۀرابط دانشگاهی نظام در  درسیۀبرنام کیفیت

   فعالیتها، راهبردهاي تدریس، ارزشیابی،مختلفی نظیر اهداف و مقاصد، محتوا، مواد و منابع،

ثیر متقابل با یکدیگر قرار  درسی در تعامل و تأۀ در هر برناماین عناصر. بندي، زمان و فضا استگروه

بهبود دهد و اصالح و ثیر قرار میأتتحتنیز گیرند، چنانچه تغییر در هر عنصر، عناصر دیگر را می

ارتقاء کیفیت ). 1394یارمحمدیان، (  این عناصر استۀغییر در مجموع درسی مستلزم ایجاد تۀواقعی برنام

 زمانی تحقق  اهداف آموزش عالی ودرسی یکی از عوامل مؤثر در کارایی آموزش عالی است عناصر برنامۀ

نیلی ( تدوین شود دانشجویان تهیه و  رغبت وآن بر اساس نیازها، توان درسی و ابعاد یابد که برنامۀمی

پاینار). 1395، راندیگو 
1

گوي پیچیده و درسی یک تعامل و گفتۀکند که برنامبیان می) 2015( 

 شدهیافته، اهداف متمرکز و نتایج ایجادریزان درسی از طریق دستورالعملهاي سازمانو برنامهاست 

 ریچاردز.عنوان یک تعامل باقی بماندکنند تا همچنان بهتالش می
2

نوان ع درسی را بهۀبرنام) 2013( 
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 کلی براي یاددهی و ی تبدیل محتواي یک دوره به برنامۀ آموزشی و چگونگةنقشه یا طرح کلی براي یک دور

 رسیدگی به ،رو ازاین.کندسازد، تعریف میمی  که دستیابی به نتایج یادگیري موردنظر را ممکن،یادگیري

 از دریزي درسی بای برنامهین زمان نظامعالئق و نیازهاي یادگیرندگان از اهمیت خاصی برخوردار است و در ا

ریزي و پذیري و پویایی برخوردار باشد و این از توجه به نقش یاددهنده و یادگیرنده در برنامهانعطاف

  اصلی عوامل از درسی برنامۀ عنصر). 1384عارفی، ( شودهاي درسی حاصل میارزیابی برنامه

 ی است کهآید و طبیعمی شمار به آینده انمتفکر متخصصان، پژوهشگران و پرورش و سازيآماده

، به نقل از 1380 دهقان،( است الزم یتغییرات ایجاد به منوط محیط این در آن رنقش مؤث ایفاي

)2012 (اي آموزش حرفهۀمرکز اروپایی توسع). 1388عراقیه و دیگران، 
درسی را ستون کل  ۀ برنام،1

داند که این اهداف، پویا و مطابق با تغییرات داف آموزش عالی میاي براي تحقق اهفرایند آموزش و وسیله

اینکه  اول :آموزش است قلب دلیل دو به  درسیۀبرنام سویی از. نیازهاي اجتماعی و اقتصادي هستند

 .(Null, 2011) و اهداف است فعالیت یادگیري، از ترکیبی  دوم اینکه؛شود آموخته باید که است چیزي

 پیشرفت و به آموزش پژوهشی هايیافته تبدیل پژوهشی، و آموزشی انسانی، منابع و وشهار نیازها، تغییر

 کاربرد و نوآوري اوري،انتقال فنّ جهان، علمی تحوالت و دانش مرزهاي روز، گسترش دانش

 و اصالح بازنگري، ضرورت فرهنگی اقتصادي و زندگی اجتماعی، مسائل حل در علمی دستاوردهاي

  ).1390نژاد، محمدي( دکنمی را ایجاب دانشگاهی درسی و آموزشی ايهبرنامه تکمیل

 کمتر و دارد مهندسی آموزش علوم بر بیشتري تأکید ایران مهندسی آموزشی و درسی هايبرنامه

 .گیردمی صورت مهندسی فعالیتهاي محیطیو زیست اقتصادي نتایج اجتماعی، تشریح براي کوششی

 ۀتوسع چون مسائلی به و داده قرار دانش بر کسب را خود اصلی ها تأکیدبرنامه دیگر، این بیانی به

 دانش انتقال بر عالوه است که حالی در این .دهندمی نشان کمتريتوجه فردي  نگرشهاي و مهارتها

 مهندسی اهتمام فعالیتهاي در هاآموخته بستن کار به توانایی ایجاد براي مهارتهاي الزم توسعۀ به باید

 د کهشومی مشخص عالی آموزش نظام  درسیۀبرنام بر نگاهی اجمالی با). 1381معماریان، ( ورزید

محورموضوع ۀصبغ ترمهندسی بیش هاي درسیبرنامه
2

 به از همه بیش که آنچه طریق این از و دارد 

ۀ ینزم در بتواند این رویکرد است و بعید است اطالعات و دانش از ايمجموعه د،یابمی انتقال فراگیر

بنابراین ارزیابی ). 1390منی مهمویی،ؤکرمی و م( ببرد به جایی ره الزم شایستگیهاي و مهارتها ایجاد

این تحقیق درصدد است تا . ناپذیر است اجتنابیدرسی در عصر تغییر و تحوالت ضرورت ۀمستمر برنام

 وزارت علوم، ۀتابعاساس نتایج حاصل از ارزیابی درونی گروههاي آموزشی مهندسی دانشگاههاي  بر
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هاي درسی در این گروهها پرداخته و اوري سراسر کشور به بررسی کیفیت برنامهتحقیقات و فنّ

  . بهبود کیفیت آن ارائه کند براياي راپیشنهادهاي سازنده

  

   پژوهشۀپیشین. 2

 یک براي که است مالکهایی و ضوابط بررسی آن، تعیین کاستیهاي و برنامه ارزیابی براي روش کارآمد

 باید مهندسی آموزش برنامۀ منظور، هر این به. است شده پیشنهاد جهان در سطح استاندارد آموزش

 تا باشد داشته هدفها این به دستیابی میزان  ارزیابی هم برايسیستمی شده،فتعری اهداف بر عالوه

  .کند ارزیابی کار نیايواقعیتهاي د با رو شدنهروب براي را خود آموختگانشدان آمادگی بتواند سطح

 ایجاد مهندسی آموزش ارزشیابی براي مختلفی المللیو بین ملی مراکز و سساتؤم دنیا در امروزه

 آن يامحتو که دهندسامان می ايگونه به را خود آموزشی هايبرنامه معتبر دانشگاههاي و شده است

به  مهندسی دانشگاهی آموزشهاي یارزیاب کشورها، این اغلب در. دکن ییدأمراکز ت این از یکیرا 

  ). 1390معماریان،( است شده محول مستقل سساتؤم

عنوان پیشگام در امر ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی، شوراي مهندسان براي آمریکا به

اي حرفهۀتوسع
1 

د و از همان آغاز، کرسیس أ ت1932اي مهندسی در سال عنوان یک نهاد حرفهرا به

، شوراي مهندسان براي 1980ل در سا. عنوان اساس کیفیت در نظر گرفتي آموزشی را بهاستانداردها

ياورت اعتبارسنجی مهندسی و فنّئاي به هی حرفهتوسعۀ
تغییر نام داد تا با دقت بیشتري بر  2

را ت ئهی روش پیشنهادي اینامروزه، اکثر کشورها . د کندـکیأاي مهندسی تـهاعتبارسنجی برنامه

 برنامه در 3600در حال حاضر، اعتبارسنجی حدود  .ندریگمی به کار زشیابی و اعتبارسنجیار براي

ت اعتبارسنجی ئهی (.ة این هیئت استعهد کشور جهان بر 29 کالج و دانشگاه در 700بیش از 

هاي   بهبود کیفیت برنامهةتوجهی در حوزت مذکور کوششهاي قابلئهی). 2016اوري، مهندسی و فنّ

ک مالك ـی و ومیـعم ت مالكـده و هشـام رسانـی به انجـوزشی در علوم مهندسـمدرسی و آ

. (Prados.et al, 2005) است گرفته نظر در مهندسی اي آموزشـهبرنامه ابیـارزی رايـرا ب اصیـاختص

نت اعتبارسنجی براي آموزش مهندسی ژاپئ هی1999در سال 
3 

عنوان یک سازمان غیردولتی با به

سسات ؤت ارزیابی مئاین هی. هاي آموزشی مهندسی ایجاد شد  اعتبارسنجی برنامههدف بررسی و

هاي آموزش مهندسی را با همکاري اعضاي مجامع علمی و مهندسی، کشاورزي آموزش عالی و برنامه
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یکی از معیارهاي اعتبارسنجی آموزش . دهدو علوم و نیز مطابق با معیارهاي عمومی انجام می

 ).2016ت اعتبارسنجی براي آموزش مهندسی، ئهی( است درسی ۀطراحی برنامت ئمهندسی این هی

هاي مهندسیدر کشور ترکیه انجمن ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه
1

عنوان یک  به2002، در سال 

سازمان غیردولتی فعال براي کمک به افزایش کیفیت آموزش مهندسی با استفاده از اعتبارسنجی و 

 اندازي شدهاي مختلف راههاي آموزش مهندسی در رشتهت اطالعاتی به برنامه خدماۀارزیابی و ارائ

معیارهاي ارزشیابی و اعتبارسنجی این ). 2015هاي مهندسی، انجمن ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه(

پیامدهاي . 3اهداف آموزشی برنامه، . 2دانشجویان، . 1: گیرند حوزه با عناوین زیر قرار می9انجمن در 

اي پشتیبانی موسسه. 8 امکانات،. 7علمی، تئاعضاي هی. 6 درسی، ۀبرنام. 5بهبود مستمر، . 4نامه، بر

هاي ایالتی در کشور چین کمیسیون ).2012، همان( گیريسازمان و فرایند تصمیم. 9و منابع مالی، 

اند و بروز دهیکم را تدارك دیوریزي درسی براي قرن بیست بازسازي و نظام برنامهۀآموزش، برنام

آموزي دانشجویان و افزایش توان سازگاري هاي گوناگون از قبیل گسترش مهارتتغییرات را در حیطه

  دنکرتر  خود به کاربرديکشور هند نیز در نهمین برنامۀ توسعۀ. ندادهکربینی با بازار کار پیش

 . )1378نورشاهی، ( کید کرده استأمحوري آنها تهاي درسی و شغلبرنامه

نتایج پژوهش ایاکووید
2

کید أتوجه و ت موردترین مقولۀدهد که مهمنشان می) 2009(  و همکاران

 شده توسط دانشگاههاي آموزشی ارائههاي درسی و دورهدر ارزیابی عملکرد کیفی دانشگاهها، برنامه

مازولی. است
 و تأثیرات با موافقت رغمکند که علیمی بیان هاي پژوهشی خودیافته در) 2000( 3

 محتواي و درسی ریزیهايبر برنامه را تأثیر همچنان بیشترین یعلمتهیئ اعضاي دیگر، تفاوتهاي

متوسط   حد در عالی آموزش درسی ریزيبرنامه بر بیرونی گروههاي تأثیر دارند و عالی آموزش درسی

الیور. است
4

 :دست یافت  زیربه نتایجدر پژوهش خود ) 2009(

 آنمحکمی براي اجرا و اصالح  ۀ درسی مبنا و پایۀبرنام ۀاي مشترك در زمینآرمان و ارزشه 

 ؛ندکایجاب می

 علمی و مدیران تئآمیز در بین اعضاي هیدرسی در قالب مسئولیت مشارکت ۀزمانی که برنام

 د؛شومی  منجرآنا در اجرا و اصالح هآنه به مشارکت گسترد تلقی شود،

____________________________________________________________________ 
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 تغییر درسی جامع، ۀتدوین و اصالح برنام ۀ در زمینهایینشستاي مختلف در همشارکت گروه 

 .دهدصحیح و کامل سازمانی را ترویج می

کِرکوز
1

درسی به  ۀتدوین برنام که اگر در کنداشاره میدر پژوهش خود به این نکته ) 2008( 

 در  امروزه،.شود میآنمندي نظام باعث پویایی و علمی توجه شود،تئهی نیازهاي فراگیران و

 تواناییهاي و مهندسی آموزش هايبرنامه براي ارزیابی یکنواختی وبیشمک روشهاي پیشرفته کشورهاي

 مشابه هايبا آموزش مهندسی در ایران آموزش هايبرنامه ۀمقایس. شودمی به کار گرفته آموختگاندانش

تأکید  زاییافدانش بر تربیش ما کشور مهندسی آموزش هايبرنامه که دهدنشان می پیشرفته کشورهاي در

نگاهی به ). الف1388معماریان، ( کندتوجه می موختگانآشاي دانهنگرش و مهارتها ۀتوسع بر و کمتر دارد

ی و عدم حاکی از رشد کم  گذشته از نظر جمعیت دانشجوییۀتحوالت نظام آموزش عالی کشور در دو ده

بهبود و ارتقاي کیفیت مستلزم استقرار یک .  استتوجه کافی به کیفیت دانشگاهها و بهبود و ارتقاي آن

   ).1381، دیگرانرحیمی و ( سازکار مناسب ارزیابی است

 اقتصادي و ۀ صنعتی و توسعۀبه جایگاه و نقش علوم مهندسی در حرکت به سوي جامعباتوجه

فیت ایجاد فرصتهاي شغلی، رهبري و مدیریت اثربخش نظام کیفیت و استقرار یک نظام ارزیابی کی

  ).1386، دیگرانمحمدي و (است اي برخوردار مهندسی از جایگاه واال و ارزنده

گویی به نیازهاي اند که براي پاسخدر پژوهش خود بیان کرده) 1391( دیگراننژاد و مطهري

 درسی آموزش مهندسی در قبال نیازها و شرایط جدید باید بر دروس عملی از قبیل پروژه، ۀبرنام

  درسی راۀدر پژوهش خود بعد برنام) ب1394( نژادمطهري. کید شودأو کارگاهها تآزمایشگاهها 

عنوان یکی از ابعاد آموزش مهندسی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که به

از  مهندسی اي آموزشه درسی در گروهۀبرنام علمی، وضعیت موجودتئطبق نظر اعضاي هی

 موجود  آماري دانشجویان نیز وضعیتهمچنین در این پژوهش جامعۀ. استدار مطلوبیت نسبی برخور

سفانه در أمت. اندکرده ارزیابی مطلوب وضعیت از ترپایین  درسی مهندسی راۀبرنام هايمؤلفه تمام

صنعتی  و علمی که در جهانصورتیهاي آموزش مهندسی، بهبرنامه ارزشیابی کشور ما اعتبارسنجی و

 چندي براي یاقدامات در سالهاي اخیر ، اما)ب1388معماریان، (است  نبوده ، تاکنون رایجمتداول است

 صورت آن اعتالي و کمک به رشد و آموزش مهندسی ارزشیابی شناساندن اهمیت اعتبارسنجی و

 ایران انتشار فصلنامه آموزش مهندسی: کرد اشاره موارد این به توانمی آنها جمله از که گرفته

 و برگزاري کنفرانسهاي آموزش مهندسی ،)1388( سیس انجمن آموزش مهندسی ایرانأت ،)1378(

  ).1390( ایران سسه ارزشیابی آموزش مهندسیؤسیس مأت

____________________________________________________________________ 
 

1 . Kırkgoz 
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 پس از انقالب اسالمی و اي پیشهریزي در نظام آموزش عالی کشور در سالمروري بر سیر برنامه

هاي اوین و سرفصلهاي دروس رشتهدهد که موضوع تمرکزگرایی در تدوین عناز آن نشان می

 دانشگاهیان در نکردنمشارکت . نظران بوده استدانشگاهی همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحب

ها با مخاطبان و جامعه از جمله انتقادهایی محتواي رشتهنداشتن ریزي درسی و ارتباط فرایند برنامه

 و نیز استفاده از روشهاي )1384، دیگراننیلی و  (رمحوریزي درسی دانشگاهبوده که توجه به برنامه

بنابراین .  درسی با نیازهاي فراگیران و جامعه را در پی داشته استۀارزیابی براي سنجش تناسب برنام

کارگیري امروزه دانشگاهها و نظامهاي آموزش عالی در کشورهاي مختلف در پی آن هستند که با به

 یکی از این راهکارها. بپردازندهاي درسی خود  ستمر به ارزیابی کیفیت برنامهطور مراهکارهاي گوناگون و به

طور ویژه رهیافت ارزیابی درونی است که در سالهاي گذشته کاربرد وسیعی استفاده از روشهاي ارزیابی و به

بر در آموزش عالی پیدا کرده و آثار مثبت اجراي آن در نظام آموزش عالی و در بهبود مستمر کیفیت 

 سبب در اعتبارسنجیها درسی ۀبرنام بر تمرکز). 1379، دیگرانبازرگان و ( همگان آشکار شده است

 کیفیت بر )سازمانینبرو و سازمانیدرون (مختلف عوامل اثر بهتر و بیشترههرچ تحلیلوتجزیه و شناخت

 تا اعتبارسنجی الگوي رد  درسیۀبرنام یافتن محوریت ،بنابراین .شودمی دانشگاه کیفیت نتیجه در و آن

 ).1391حسینی و نصر، ( ند کرا برطرف موجود در این زمینه تواند چالشهايمی زیادي حد

که در بسیاري از نظامهاي  است ارزیابییا خود ارزیابی درونی ترین ارزیابیها،یکـی از متعارف

درونی از یک سو به دنبال فرایند ارزیابی . دانشگاهی از جمله در ایران مورد توجه قرار گرفته است

 ۀدر سرلوح ارزیابی عملکرد گروههاي آموزشی و از سـوي دیگـر ارتقـاي کیفیـت دانشگاهی

 است که هدفهاي یک گروه  ارزیابی درونـی در پـی آن.ت ناظر به آن قرار گرفته اسالیتهايفع

 معموالًـ حـد دانشگاهی هـر واب عملکـرد مطلـو ةآموزشی، قوتها، ضعفها، فرصتها و عوامل بازدارند

ش هاي ناشی از اجراي صـحیح ایـن فرایند که به صورت گزارداده. شناسایی شوند ـ گروه آموزشی

و نیـز بهبـود  راهبردي ریزياطمینـانی بـراي برنامهمنبـع قابـل، شـودارزیابی درونی عرضه مـی

 ،ارزیابی درونی). 1389 و عبداللهی، نادري( استهـر واحـد سـازمانی و دانشـگاهی  کیفیـت عملکـرد

علمی در فرایند تعیین عوامل، مالکها، نشانگرها و الزامات قضاوت، تهیه و تئکه با مشارکت اعضاي هی

 کیفیت نظام آموزشی انجام ةها و قضاوت دربار  داده ها، توصیف و تحلیل تدوین ابزار گردآوري داده

 یت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی آموزش عالی داردشود، نقش مهمی بر توسعه و بهبود کیف می

براساس فرایند انجام ارزیابی درونی مراحل عمده و گامهاي فرایند انجام ارزیابی ). 1383بازرگان، (

 : نشان داده شده است1درونی در شکل 
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 )1387محمدي، ( مراحل انجام ارزشیابی درونی: 1شکل 

   

 این در .شودمی آغاز ارزیابیخود یا درونی ارزیابی با مهندسی آموزش هايبرنامه یارزشیاب سازکار

 که ،اينامهپرسش در را نتایج و کرده ارزیابی و بررسی را نظر برنامۀ موردعلمیتئاعضاي هی مرحله،

 که ،)رونیارزیابی د( ارزیابی برقراري نظام خود،در این راستا. کنندمی درج شده، تهیه منظور این به

 درسی ۀچنان سیستم برنام، آناست درسی ۀ برنامصل تفکرات ارزیابی و انتقادي و تأمل در اجزايحا

روز و را با اصالح هدفها، تغییر و بازسازي ساختار محتوا و اصالح روشها تنظیم خواهد کرد که بتواند به

مندي از دانش موردنیاز جامعه با بهره که همانا نیروي انسانی  را،دادهاي مهم خودکارآمد باشد و برون

هاي درسی  بررسی کیفیت برنامه،بر این اساس). 1384جهانی، ( کند ایجاد ،و تخصص الزم است

اي اي در توسعه و پیشرفت کشور دارند، از اهمیت ویژهکننده که نقش تعیین،آموزش مهندسی

طور عام و هدرسی در نظام آموزش عالی کشور بریزي به انتقادهاي وارد بر برنامهباتوجه. استبرخوردار 

 این تحقیق درصدد است هاي درسیطور خاص و ضرورت ارزیابی مستمر برنامههدر آموزش مهندسی ب

  

آشنا کردن اعضاي نظام با  .1

فلسفه، هدف، ضرورت و فرایند 

  ارزیابی درونی

 تشکیل کارگروه راهبري ارزیابی  .2

  درونی

 تصریح و تدوین رسالت و  .3

  اهداف نظام

   تعریف و تصویب عوامل .4

  عیین و تصویب مالکها ت .5

تعیین و تصویب نشانگرها و  .6

معیارهاي قضاوت در خصوص 

 هر نشانگر

هاي  مشخص کردن داده .7

 موردنیاز

 طراحی ابزارهاي گردآوري  .8

  هاداده

  

  نیازمورد  هايداده گردآوري .9

هاي دادهوتحلیلتجزیه .10

   شدهگردآوري

تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی . 11

  درونی

 تدوین گزارش نهایی ارزیابی .12

  درونی

  

  ریزي براي پیگیري و برنامه. 13

 نتایج حاصل از کارگیريبه

 انجام ارزشیابی درونی

 عمل و پیگیري اجرا پیش از اجرا



  منديدقیفر، رضا محمدي و فاطمه صا                                                                   مریم زمانی

 

53

هاي ساس نتایج حاصل از ارزیابی درونی گروههاي آموزشی مهندسی، به بررسی کیفیت برنامه اتا بر

  .کند بهبود کیفیت آن ارائه براياي ازندهدرسی در این گروهها پرداخته و پیشنهادهاي س
  

  ژوهش پپرسشهاياهداف و . 3

یج  درسی در گروههاي آموزشی مهندسی بر اساس نتاۀتعیین وضعیت موجود برنام: هدف کلی

  .  پیشنهادهاي سازنده براي بهبود کیفیت آنحاصل از ارزیابی درونی و ارائۀ

  :پرسشها

  هاي آموزشی مهندسی براي بررسی کیفیت هدرونی گروچه مالکها و نشانگرهایی در ارزیابی

   درسی مورد استفاده قرار گرفته است؟ ۀبرنام

  درسی در گروههاي آموزشی مهندسی بر اساس نتایج ارزیابی درونی ۀوضعیت موجود برنام 

 ؟استچگونه 

  درسی در گروههاي آموزشی مهندسیۀ بهبود کیفیت برنامبرايتوان چه پیشنهادهایی را می  

 ارائه کرد؟
  

  روش تحقیق. 4

اي آموزشی هاساس نتایج مستخرج از گزارشهاي ارزیابی درونی گروه به اینکه پژوهش حاضر برتوجهبا

، از روش فراتحلیل استفاده شده و به تحلیل محتواي گزارشهاي ارزیابی استمهندسی مجري ارزیابی درونی 

هاي دولتی از دانشگاه) منابع گزارش ذکر شده استفهرست آنها در بخش (  گروه آموزشی مهندسی80درونی 

براي بررسی وضعیت کیفی . استاز این گزارشها برگرفته ها و اطالعات الزم و دادهپردازد میسراسر کشور 

 درسی مورد استفاده قرار ۀ که در ارزیابی درونی عامل برنام،درسی در گروههاي مهندسی، نشانگرهاییبرنامۀ 

بی درونی  در فرایند ارزیا،همچنین. اندبندي شدها دستههتفکیک مالکگزارشها استخراج و بهد، از ـانگرفته

با استفاده از ) ی و دانشجویانـعلمتـئهی( ربطراد ذيـاي الزم از افـه دادهاـک از نشانگرهـراي هر یـب

دهی هاي کیفی وزنزینهگیري لیکرت گمقیاس اندازهشود و با آوري میجمعاي گزینههاي پنجنامهپرسش

د که این امتیازها نیز از گزارشهاي شو از طریق میانگین امتیاز پاسخها، امتیاز هر نشانگر تعیین می.دونشمی

گروههاي آموزشی مهندسی  عنوان امتیاز کلی آن نشانگر در و میانگین آنها بهاندارزیابی درونی استخراج شده

  ك، میانگین مجموع امتیازهاي نشانگرهاي آن نیز محاسبهسپس در خصوص هر مال. شودمیمحاسبه 

) قل و حداکثر ارزش عددي تعیین شدهبه حداتوجهکه با(گیري لیکرت و بر اساس مقیاس اندازهشود می

مطابقت داده 1- 33/2امتیاز =  نامطلوب؛33/2- 66/3امتیاز =  مطلوب نسبتاً؛5 تا 66/3امتیاز = مطلوب : عنیی

 . استشدهطح مطلوبیت مالکها تعیین سنهایتاً شده و 
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  هاي تحقیق یافته. 5

 درسی بر اساس نتایج ارزیابی ۀهمانطور که بیان شد، هدف اصلی این پژوهش تعیین کیفیت برنام

به در این بخش باتوجه. است وزارت علوم ي آموزشی مهندسی دانشگاههاي تابعۀدرونی در گروهها

  :شودورد ارائه میهاي حاصل بر حسب مهدف تحقیق یافته
  

  درسی در ارزیابی درونی گروههاي آموزشی مهندسی ۀ مالکها و نشانگرهاي عامل برنام. الف

عنوان مالك در نظر گرفته ۀ اصلی به جنب5 ، در گروههاي آموزشی مذکور، درسیۀدر ارزیابی کیفیت برنام

 : هستند نشانگر به شرح زیر 40  که جمعاًاندتر تفکیک شدهشده است و هر یک نیز به نشانگرهاي جزئی

  

 : درسی گروهۀ ترکیب و محتواي برنام)1 مالك

  ؛ریزي درسی در گروهوجود سازوکاري مدون براي برنامه: 1نشانگر 

  ؛هاي درسی گروهس برنامهومیزان ارتباط مناسب عمودي و افقی میان در: 2نشانگر 

  ؛هاي درسیمیزان تناسب دروس نظري و عملی در برنامه: 3نشانگر 

  ؛ با اهداف دورهوسمیزان تناسب ترکیب در: 4نشانگر 

  ؛میزان اهمیت واحدهاي کارگاهی و عملی از نظر دانشجویان: 5نشانگر 

  ؛یافته به آنهاي آموزشی و مدت زمان اختصاصمیزان تناسب دوره: 6 نشانگر

  ؛ گروهدرشده س نظري ارائهومیزان کاربردي و عملی بودن در: 7 نشانگر

  ؛ریزي درسیس موجود در گروه با اصول برنامهومیزان انطباق در: 8 شانگرن

  ؛هاي درسیو تخصصی در برنامه) اصلی( میزان تناسب ترکیب دروس پایه: 9 نشانگر

  ؛هاي مختلف آموزشیس دورهومیزان تناسب و ارتباط بین در: 10 نشانگر

  ؛ درسیۀن برنامهاي جدید علمی در تدویمیزان توجه به یافته: 11 نشانگر

   ؛اختیاري با نیازهاي دانشجویان سومیزان هماهنگی در: 12 نشانگر

  ؛آموختگان بازآموزي دانشبرايهاي آموزشی آزاد میزان برگزاري دوره: 13 نشانگر

  ؛هاي درسی دانشجویان گروهس اختیاري در برنامهومیزان تنوع در: 14 نشانگر

  ؛در دانشجویان) پایه شناختی(قبول قابل   علمیۀدر ایجاد پای درسی  برنامۀکفایتمیزان : 15 نشانگر

  ؛ درسی در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویانۀمیزان کفایت برنام: 16 نشانگر

  ؛قبول در دانشجویان مهارتی قابلۀ درسی در ایجاد پایۀمیزان کفایت برنام: 17 نشانگر

   .یافته به هر درسناسب ساعات اختصاصگروه و دانشجویان از تمیزان رضایت اعضاي : 18 نشانگر
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 : درسی با نیازهاي فرد و جامعهۀتناسب و تنوع برنام ) :2 مالك

  ؛س با نیازهاي فرد و جامعهو درۀمیزان تناسب برنام: 1نشانگر 

 ؛س با نیازهاي فرد و جامعهومیزان تناسب ترکیب در: 2نشانگر 

  ؛یازهاي فرد و جامعه درسی با نۀس و برنامومیزان تنوع در: 3نشانگر 

  ؛آموزشی يهادوره  درسیۀبرنام از گروه ياعضا تیرضا زانیم: 4 نشانگر

  .س با نیازهاي شغلیووختگان و دانشجویان از انطباق درآممیزان رضایت دانش: 5 نشانگر
  

 : درسی گروهۀارزیابی از محتواي برنام) 3 مالك

  ؛سور از محتواي در ارزیابی مستمبرايوجود سازوکاري مدون : 1نشانگر 

  ؛سو ارزیابی از محتواي درۀ گروه از برناميمیزان رضایت اعضا: 2نشانگر 

  ؛ درسی گروهۀهر درس در برنام در مهارتی و عاطفی علمی، هدفهاي در  موردقبولحداقلهاي تعریف: 3 نشانگر

  ؛کار بازارجامعه و هاي آموزشی متناسب با نیازهاي دانشجویان، س دورهومیزان بازنگري در: 4 نشانگر

  ؛س آموزشی متناسب با نیازهاي آنانو دانشجویان در بازنگري درنظراتمیزان استفاده از : 5 نشانگر

  .آموختگان آموزشی از نظر دانش دورةسومیزان مفید بودن در: 6 نشانگر
  

  :هاي دانشجویان آموختهۀنیاز براي توسعهاي جبرانی و پیشوجود برنامه) 4مالك

  ؛نیاز و جبرانی در گروه درسی پیشهايبرنامه بارةاي مدون دروجود برنامه: 1نشانگر 

  ؛نیاز و جبرانی دروس پیشهايبرنامهمیزان استقالل گروه در تدوین : 2نشانگر 

  ؛نیاز و جبرانیهاي پیش برنامهتدوینمیزان توجه به نیازهاي دانشجویان در : 3نشانگر 

  .نیاز گروه جبرانی و پیشهايبرنامهان از میزان رضایت دانشجوی: 4 نشانگر
  

  :هاي درسی گروهبرنامه در راستاي برنامهفعالیتهاي فوق) 5 مالك

  ؛برنامه فعالیتهاي فوقدرخصوصاي مدون وجود برنامه: 1نشانگر 

  ؛هاي درسی برنامه با برنامه فوقفعالیتهايمیزان همسو بودن : 2نشانگر 

  ؛دانشجویانشده در خصوص ارتقاء فعالیت آموزشی  ارائهامۀبرنفوقهاي میزان تنوع فعالیت: 3نشانگر 

   ؛برنامه فعالیتهاي فوقبراي موجودمیزان امکانات و تسهیالت : 4نشانگر 

  ؛برنامه از فعالیتهاي فوقدانشجویانمیزان آگاهی و رضایت : 5 نشانگر

  . اموراینمندي آنها به و عالقه برنامهفوق فعالیتهاي در شرکت به دانشجویان مشارکت میزان: 6 نشانگر

 هاي اصلی شامل ترکیب و محتواي دروس درسی جنبه، در ارزیابی برنامۀشودهمانطور که مشاهده می

هاي جبرانی و  با نیازهاي فرد و جامعه، محتواي دروس، وجود برنامهآنهاي درسی گروه، تناسب و تنوع برنامه
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ویژگی . نظر قرار گرفته استمد برنامه گروه دانشجویان و فعالیتهاي فوقهاي آموختهنیاز براي توسعۀپیش

علمی، دانشجویان و هیئتیعنی دیگر این مجموعه مالکها و نشانگرها، این است که نظر هر سه دسته افراد 

  . دهد درسی مورد توجه قرار میۀآموختگان گروه را در ارزیابی کیفیت برنامدانش
  

  ارزیابی درونی نشانگرهاي و مالکها بهباتوجه مهندسی آموزشی هايگروه در درسی ۀنامبر موجود وضعیت )ب

 توضیح داده شده در ، درسی در گروههاي مذکور، با استفاده از روش آماريدر تعیین وضعیت موجود برنامۀ

 سطح  معیار قضاوت،مطابق میانگین امتیازهاي هر نشانگر و سپس مالکها محاسبه و سپس پیشین،قسمت 

 نتایج مربوط به هر کدام از مالکهاي موردارزیابی عامل ،بر این اساس. مطلوبیت هر یک از آنها مشخص شده است

 مالكدر  وضعیت موجود 1جدول .  زیر ارائه شده استهايدر گروههاي آموزشی مهندسی در جدول درسی ۀبرنام

  .دهدمی نشان مطلوبیت سطح و امتیاز لحاظ از را سیدر ریزيبرنامه اصول با آنها انطباق نظر از گروه سودر ترکیب
  

  ریزي درسیمالك ترکیب دروس گروه از نظر انطباق آنها با اصول برنامهدر وضعیت موجود : 1جدول 

  ارزیابیۀنتیج امتیاز نشانگرها

  مطلوبنسبتاً 2/3 ریزي درسی در گروه وجود سازکاري مدون براي برنامه-1

 مطلوب 77/3 هاي درسی گروهسب عمودي و افقی میان  برنامه میزان ارتباط منا-2

  مطلوبنسبتاً 3 هاي درسیس نظري و عملی در برنامهو میزان تناسب در-3

  مطلوبنسبتاً 34/3  س با اهداف دورهو میزان تناسب ترکیب در-4

  مطلوبسبتاًن 92/2  میزان اهمیت واحدهاي کارگاهی و عملی از نظر دانشجویان-5

 مطلوبنسبتاً  8/2 یافته به آنهاي آموزشی و مدت زمان اختصاص میزان تناسب دوره-6

 مطلوبنا 32/2  گروهدرشده س نظري ارائهو میزان کاربردي و عملی بودن در-7

  مطلوبنسبتاً 3 ریزي درسیس موجود در گروه با اصول برنامهو میزان انطباق در-8

  مطلوبنسبتاً 83/2 هاي درسیو تخصصی در برنامه) اصلی( س پایهو میزان تناسب ترکیب در-9

  مطلوبنسبتاً 56/3 هاي مختلف آموزشیس دورهو میزان تناسب و ارتباط بین در-10

 مطلوب 16/4  درسیۀهاي جدید علمی در تدوین برنام میزان توجه به یافته-11

  مطلوبنسبتاً 64/3 س اختیاري با نیازهاي دانشجویانو میزان هماهنگی در-12

 نامطلوب 1 آموختگانهاي آموزشی آزاد براي بازآموزي دانش میزان برگزاري دوره-13

 نسبتاً مطلوب 73/2 هاي درسی دانشجویان گروه میزان تنوع دروس اختیاري در برنامه-14

 نسبتاً مطلوب 99/2 ندر دانشجویا) پایه شناختی(قبول قابل  میزان کفایت برنامۀ درسی در ایجاد پایۀ علمی -15

 نسبتاً مطلوب 03/3   میزان کفایت برنامۀ درسی در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان-16

 نسبتاً مطلوب 11/3  قبول در دانشجویان میزان کفایت برنامۀ درسی در ایجاد پایۀ مهارتی قابل-17

  نسبتاً مطلوب 2/3   ه هر درسیافته ب میزان رضایت استادان و دانشجویان از تناسب ساعات اختصاص- 18

 نسبتاً مطلوب  3  نتیجۀ کلی ارزیابی مالك
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 درشده س نظري ارائهومیزان کاربردي و عملی بودن در « نشانگرهاي1بر اساس نتایج جدول 

 نامطلوب گزارش »آموختگان بازآموزي دانشهاي آموزشی آزاد برايمیزان برگزاري دوره « و»گروه

میزان « و »هاي درسی گروهمیزان ارتباط متناسب عمودي و افقی میان برنامه « نشانگرهاي. استشده

نشانگرهاي دیگر . در سطح مطلوب قرار دارد » درسیۀهاي جدید علمی در تدوین برنامتوجه به یافته

 مطلوب  سطح مطلوبیت این مالك نسبتاً،کلیطوره ب.ند مطلوبی برخورداراین مالك از وضعیت نسبتاً

اساس   درسی با نیازهاي فرد و جامعه را برۀ وضعیت موجود مالك تناسب و تنوع برنام2ول جد. است

 .دهدامتیاز و سطح مطلوبیت آن در گروههاي آموزش مهندسی نشان می
  

   درسی با نیازهاي فرد و جامعهۀوضعیت موجود مالك تناسب و تنوع برنام: 2جدول 

   ارزیابینتیجۀ  امتیاز  نشانگرها

  مطلوبنسبتاً 86/2   درسی با نیازهاي فرد و جامعهۀتناسب برنام میزان -1

  مطلوبنسبتاً 19/3  با نیازهاي فرد و جامعهها میزان تناسب ترکیب درس-2

  مطلوبنسبتاً 18/3   درسی با نیازهاي فرد و جامعهۀ و برنامهاس میزان تنوع در-3

  مطلوبنسبتاً 88/2  موزشیآ يهادوره یدرس ۀبرنام از گروه ياعضا تیرضا زانیم -4

  مطلوبنسبتاً 3  س با نیازهاي شغلیووختگان و دانشجویان از انطباق درآم میزان رضایت دانش-5

  مطلوبنسبتاً  03/3   کلی ارزیابی مالكنتیجۀ

  

گروههاي  درسی با نیازهاي فرد و جامعه در سطح ، مالك تناسب و تنوع برنامۀمطابق نتایج جدول

یازهاي  ناي مهندسی باههاي درسی گروهبرنامه. است مطلوبی برخوردار از وضعیت نسبتاًآموزشی مهندسی 

کار در ترکیب و  دانشجویان و جامعه تناسب نسبی دارد و الزم است که با نیازسنجی از دانشجویان و بازار

حدودي  با نیازهاي فرد و جامعه تاآنها  و نیز تنوع هاترکیب درس. صورت گیردبازنگري نها  آهايمحتواي درس

آموختگان و همچنین دانش.  رضایت نسبی دارندآموزشی يهادوره یدرس ۀبرنام از گروه ي اعضا.تناسب دارد

  .حدودي رضایت دارند س با نیازهاي شغلی خود تاودانشجویان گروه از انطباق در
  

   و سطح مطلوبیت آن در گروههاي مذکوراساس امتیاز س گروه برو وضعیت موجود مالك محتواي در:3جدول 

   ارزیابینتیجۀ  امتیاز  عنوان نشانگر

  مطلوبنسبتاً 9/2 سو ارزیابی مستمر محتواي دربراي وجود سازوکاري مدون -1

  مطلوبنسبتاً 21/3  سودر ارزیابی محتواي ي گروه از برنامۀ میزان رضایت اعضا-2

  مطلوبنسبتاً 08/3  درسی گروهمی، عاطفی و مهارتی در برنامۀ  علايههاي موردقبول در هدف تعریف حداقل- 3

  مطلوبنسبتاً 39/3 کار هاي آموزشی متناسب با نیازهاي دانشجویان، جامعه و بازاردوره سودرمیزان بازنگري  - 4

 طلوب منسبتاً 9/2 آموزشی متناسب با نیازهاي آنان سودرمیزان استفاده از نظرات دانشجویان در بازنگري  -5

  مطلوب 67/3  آموختگان آموزشی از نظر دانش میزان مفید بودن دروس دورة-6

   مطلوبنسبتاً  19/3   کلی ارزیابی مالكۀنتیج
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 آموزشی از نظر  دورةسودرجز نشانگر میزان مفید بودن ج این مالك حاکی از آن است که بهنتای 

مطلوب  رهاي این مالك در وضعیت نسبتاً که مطلوب ارزیابی شده است، تمامی نشانگ،آموختگاندانش

 4جدول . دارد این مالك مطلوبیت نسبی در سطح گروههاي موردارزیابی ،طورکلیهب. قرار دارند

 هاي دانشجویان را بر آموختهۀنیاز براي توسعهاي جبرانی و پیشوضعیت موجود مالك وجود برنامه

  .دهدنشان میاساس امتیاز و سطح مطلوبیت آن در گروههاي مذکور 
  

 هاي دانشجویان آموختهنیاز براي توسعۀهاي جبرانی و پیشوضعیت موجود مالك وجود برنامه: 4جدول 

   ارزیابیۀنتیج  امتیاز  عنوان نشانگر

 مطلوب 4 نیاز و جبرانی در گروههاي درسی پیش برنامهاي مدون دربارة وجود برنامه-1

  مطلوبنسبتاً 8/2 نیاز و جبرانیهاي دروس پیشمه میزان استقالل گروه در تدوین برنا-2

 مطلوبان 1 نیاز و جبرانی هاي پیش میزان توجه به نیازهاي دانشجویان در تدوین برنامه-3

   مطلوبنسبتاً 5/2  نیاز گروههاي جبرانی و پیش میزان رضایت دانشجویان از برنامه-4

   مطلوبنسبتاً  57/2   کلی ارزیابی مالكۀنتیج

  

هاي درسی  برنامهبارةاي مدون دراي آموزشی مهندسی برنامهه در گروه4مطابق نتایج جدول 

 استقالل عمل  آنطور نسبی در تدوینهنیاز و جبرانی در گروه وجود دارد و گروههاي آموزشی بپیش

دلیل به همین . شودها به نیازهاي دانشجویان توجه نمیسفانه در تدوین این برنامهأدارند ولی مت

 بررسی این مالك در گروههاي در مجموع،. ها رضایت چندانی ندارنددانشجویان از این برنامه

  .دهد مطلوبی را نشان میموردارزیابی وضعیت نسبتاً

 هاي درسی گروه را بربرنامه در راستاي برنامه وضعیت موجود مالك فعالیتهاي فوق5جدول 

  .دهداي آموزش مهندسی نشان میاساس امتیاز و سطح مطلوبیت آن در گروهه

   

 هاي درسی گروهوضعیت موجود مالك فعالیتهاي فوق برنامه در راستاي برنامه: 5جدول 

   ارزیابیۀنتیج  امتیاز  عنوان نشانگر

 نامطلوب 33/2 برنامهاي مدون درخصوص فعالیتهاي فوق وجود برنامه-1

 نامطلوب 66/1 هاي درسی هبرنامه با برنام میزان همسو بودن فعالیتهاي فوق-2

 نامطلوب 17/1  ارائه شده در خصوص ارتقاء فعالیت آموزشی دانشجویان برنامۀمیزان تنوع فعالیتهاي فوق - 3

 مطلوبنا 23/1 برنامه فعالیتهاي فوقبرايتسهیالت موجود   میزان امکانات و-4

  نامطلوب 21/2  برنامهفعالیتهاي فوق  میزان آگاهی و رضایت دانشجویان از-5

  مطلوبنسبتاً  78/2  مندي آنها به این اموربرنامه و عالقه میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي فوق- 6

  نامطلوب  9/1   کلی ارزیابی مالكۀنتیج
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اي مدون دهد که در اکثر گروههاي آموزشی مهندسی برنامهنتایج ارزیابی درونی نشان می

جهت درسی گروهها همسو و همبا برنامۀ فعالیتها این وجود ندارد و برنامه درخصوص فعالیتهاي فوق

برنامه از وضعیت نامطلوبی  فعالیتهاي فوقنات و تسهیالت موجود در گروه در زمینۀمیزان امکا. نیستند

همچنین . برنامه شده است دانشجویان از فعالیتهاي فوقیرضایتنا که این امر منجر به استبرخوردار 

کلی در سطح نامطلوب طورهدر نتیجه این مالك ب. مشارکت نسبی دارنداین فعالیتها  در دانشجویان

که دهد  درسی در گروههاي آموزش مهندسی نشان مینتیجۀ ارزیابی مالکهاي برنامۀ. قرار دارد

 و با وضع مطلوب فاصله است مطلوب هاي درسی در گروههاي مذکور در وضعیت نسبتاًکیفیت برنامه

 دهندةکه نشاناست، رتیب مالکها بر اساس امتیاز میانگینها، از کمترین تا بیشترین امتیاز ت. دارد

  :شودبیان می، به شرح زیر ستریزي براي بهبود کیفت آنهاضرورت و اولویت در برنامه

  ؛برنامه گروهمالك فعالیتهاي فوق  

 ؛ي دانشجویانها آموختهۀنیاز براي توسعهاي جبرانی و پیش مالك وجود برنامه   

  ؛ درسی با نیازهاي فرد و جامعهۀمالك تناسب و تنوع برنام  

  ؛ریزي درسیمالك ترکیب دروس گروه از نظر انطباق آنها با اصول برنامه  

 هاي درسی گروه  مالك ارزیابی از محتواي برنامه.  

اي آموزش ه درسی را در گروهۀ سطح مطلوبیت و امتیاز مالکهاي موردارزیابی عامل برنام2شکل 

 .دهدمهندسی نشان می

  
   درسیۀسطح مطلوبیت و امتیاز مالکهاي عامل برنام: 2شکل 

  

هاي درسی در گروههاي آموزشی مهندسی دانشگاههاي بنابراین بررسی وضعیت موجود برنامه

کشور براساس نتایج ارزیابی درونی گروههاي مذکور حاکی از آن است که کیفیت وضعیت موجود این 

 مطلوب نسبتاً

 نامطلوب

 مطلوب



         ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروههاي آموزش مهندسی

  

60

  کلیۀ جنب5ریزي براي بهبود در هر امل در نظام آموزشی مهندسی مطلوب نیست و نیازمند برنامهع

  .استبرنامه گروه هاي فوقویژه فعالیت به،ارزیابیمورد) مالك(
  

  هاي درسی پیشنهاد براي بهبود کیفیت برنامه. ج

 کیفیت ارزیابی در که است ونیدر ارزیابی اصلی عوامل از یکی درسیۀ برنام شد بیان که گونههمان

 ارزیابی گزارشهاي قالب در آن نتایج و گیردمی قرار استفاده مورد نظام دانشگاهی آموزشی گروههاي

  درسیۀبرنام کیفیت که داد نشان مهندسی گروههاي آموزشی گزارشهاي  تحلیل.شودمی ارائه درونی

ریزي درسی، تناسب و تنوع  با اصول برنامهترکیب دروس گروه از نظر انطباق آنها مالكِ 5 اساس بر

هاي وجود برنامه ه،هاي درسی گرو  ارزیابی از محتواي برنامه، درسی با نیازهاي فرد و جامعهۀبرنام

 نسبی مطلوبیت برنامه گروه ازفعالیتهاي فوق هاي دانشجویان، آموختهۀنیاز براي توسعجبرانی و پیش

به  باتوجه.است مطلوب به وضعیت رسیدن و بهبود جهت در اقدام و نیازمند بازنگري و است برخوردار

توان براي بهبود سطح  درسی پیشنهادهاي زیر را میۀمطلوبیت نسبی وضعیت موجود عامل برنام

  :بست کار هب مهندسی آموزشی گروههاي در  درسیۀبرنام کیفیت

  دانشگاهها؛ در درسی ریزيبرنامه کردن نهادینه  

   و تخصصی ) اصلی( بین دروس نظري و عملی و نیز بین ترکیب دروس پایهایجاد تناسب

 هاي درسی گروه؛برنامه

   هاي مختلف آموزشی؛ ترکیب دروس با اهداف دورهکردنمتناسب  

   آموزشی؛ةیافته به هر درس و دوروزشی و مدت زمان اختصاصم آهايدورهبرقراري تناسب میان  

  هاي درسی گروه؛ملی در برنامهتوجه بیشتر به دروس کارگاهی و ع 

  کار؛ هاي درسی متناسب با نیازهاي دانشجویان، جامعه و بازاربازنگري و اصالح دروس برنامه 

  آموختگان گروه؛هاي آموزش آزاد و بازآموزي براي دانشبرگزاري دوره 

 هاي درسی گروه؛ برنامه همسو و هماهنگ با برنامه فعالیتهاي فوقارائۀ 

  منظور ارتقاء فعالیت آموزشی دانشجویان؛هببرنامه ع در فعالیتهاي فوقایجاد تنو 

   برنامه؛ انجام فعالیتهاي فوقبرايتسهیالت موردنیاز گروه   امکانات ودنکرفراهم 

  مشارکت آنها؛ زمینۀکردنبرنامه و فراهم شجویان به شرکت در فعالیتهاي فوقترغیب دان  

   ؛هار از محتواي درس ارزیابی مستمبرايتدوین ضوابطی 

   نیاز و جبرانی موردنیاز گروه؛هاي دروس پیشمنظور تدوین برنامه بهگروهاعطاي استقالل بیشتر به 

  ریزي ترین بخش نظام آموزشی در برنامهعنوان مهمدر نظر گرفتن نقش دانشجویان به

 هاي درسی؛ ا در تدوین برنامههآموزشی و درسی و توجه به نیاز آن
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   ی در گروه کارگروهاوري و تشکیل به سرعت روزافزون و چشمگیر تحوالت علمی و فنّتوجه

 ترین پیشرفتها؛براي بازنگري و تغییر محتواي دروس تخصصی بر مبناي تازه

   ریزان درسی و هاي مهندسی، برنامهنظران رشته و صاحبمتخصصانایجاد تعامل سازنده با

  هاي درسی؛  نوسازي برنامهبا هدف شانهای دیدگاههاي آموزشی و استفاده ازتکنولوژیست

  تربیت منظورس جدید بهوهاي مهندسی و اضافه کردن درس رشتهومداوم در بازنگري 

   اي؛رشتهبراي جامعه و توجه خاص به موضوعات میان مهندسان کارآمد

  الزم براي ایجاد تغییرات و اصالحات ضروري در محتواي درسیاقداماتانجام   

  ؛مهندسیهاي هرشت

  هاي مهندسی بر مبناي دیدگاههاي دانشجویان و نیازهاي موزشی رشتهآ محتواي نیازسنجی

  . بازار کارنوپدید

  

  گیريبحث و نتیجه. 6

طور نظامی از این نظام کالن بهعنوان زیرطور اعم و نظام آموزشهاي دانشگاهی مهندسی بهنظام آموزش عالی به

 ارزشیابی، بهبود و گویی،ها و چالشهاي متنوعی از جمله پاسخ  آتی خود با دغدغهانداز سالهاي خاص در چشم

نظر طبق .  جهانی مواجه خواهد بودعالی آموزشۀ  کسب قابلیت رقابت و حضور در عرصتضمین کیفیت براي

دیگران و درویش
1

تنها با چالشهاي مرتبط با عملکرد مهندسی مواجه  مهندسی نهآموزش) 2012(

به اینکه ورودیها و باتوجه. شود با تغییرات فرهنگی خاص هر کشور نیز سازگار دلکه بایاست ب

 در هر دو زمینه د، آموزش مهندسی بایهستندتغییر خروجیهاي آموزش مهندسی، هر دو درحال

ل ـوان اصـعن آن بهي مبحث کیفیت و بهبود و ارتقا،میاندراین. اي الزم را پیدا کندـسازگاریه

 درسی یکی از عوامل مهم ۀعامل برنام. استبرتري و تعالی از اهمیت خاصی برخوردار ة کنندتضمین

اي آموزشی این نظام مورد استفاده قرار گرفته و ه که در ارزیابی کیفیت گروهاستدر نظام دانشگاهی 

آموزش  طبق  درسی مهندسی نیز بایدۀبرنام. شودنتایج آن در قالب گزارشهاي ارزیابی درونی ارائه می

 ۀ و اصالح برنامتغییر. دانش جهانی، تنوع و پایداري فرهنگی و اخالق بومی و فرهنگی بازسازي شود

 تا چارچوبهاي کردهرشد است و کشورهاي بسیاري در این فرایند مشارکت حالدرسی فرایندي در

 علوم ةحوز در که چشمگیري پیشرفتهاي وجود با. پذیري را طراحی کنند درسی انعطافۀبرنام

 با ایران در آموزش مهندسی ا کهجاست و نیز از آن شده جهانی حاصل سطح در اوريفنّ و مهندسی

 گیرد قرار کشور مورد بازنگري در مهندسی آموزش متداول روش د بای،است مواجه ايعمده چالشهاي

____________________________________________________________________ 
 

1.  Mukaddes 
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هاي درسی ی برنامه فرض بر این است که بررسی و ارزیاب،در واقع. شود آن ایجاد در اساسی تغییرات و

 ۀها و اطالعات مستندي را در زمینشود، در ضمن آنکه دادهکه در گروههاي آموزش مهندسی اجرا می

سازد میاي را نیز فراهم کند، زمینهها در تحقق اهداف آنها ارائه میمیزان موفقیت و اثربخشی برنامه

ش نیازهاي جدید و نوپدید در سیاستها و اساس آن بتوان به تناسب تغییرات اجتماعی و پیدای که بر

. هاي گوناگون همراه با تحوالت و دگرگونیهاي مختلف، اصالحات و تغییرات الزم را انجام دادبرنامه

هاي مختلف مهندسی، توجه به نظران رشتههمچنین با استفاده از دیدگاههاي متخصصان و صاحب

س و و انعکاس آنها در تغییر محتواي در واوريسرعت روزافزون و چشمگیر تحوالت علمی و فنّ

ها بر مبناي دیدگاههاي دانشجویان و نیازهاي نوپدید بازار کار نیازسنجی محتواي آموزشی این رشته

 از روشهاي یکی. هاي مهندسی را فراهم کردنظر رشتهمحتواي مورد ارتقاي کیفی توان زمینۀمی

عنوان یک  که بهاست درونی  ارزیابیش مهندسی  درسی در گروههاي آموزارزشیابی کیفیت برنامۀ

 حل برايتواند به شرح و بیان نقاط ضعف و قوت در این خصوص پرداخته و  رهیافت مشارکتی می

فراگیر نداشتن مشارکت . کار روده آن ببراي بهبود و ارتقايمسائل و ترغیب به تغییر وضعیت موجود 

ها با مخاطبان و جامعه از محتواي رشتهنداشتن  ارتباط ریزي درسی ودانشگاهیان در فرایند برنامه

محور و نیز استفاده از روشهاي ارزیابی ریزي درسی دانشگاهجمله انتقادهایی بوده که توجه به برنامه

بنابراین امروزه .  درسی با نیازهاي فراگیران و جامعه را در پی داشته استۀبراي سنجش تناسب برنام

کارگیري ي مختلف در پی آن هستند تا با بهي آموزش عالی در کشورهادانشگاهها و نظامها

  . هاي درسی خود بپردازند طور مستمر به ارزیابی کیفیت برنامهراهکارهاي گوناگون به

 40اساس  درسی برۀ مالك اصلی عامل برنام5تایج حاصل از این پژوهش نشان داد که وضعیت ن

هاي دولتی سراسر ري طرح ارزیابی درونی در دانشگاه گروه آموزشی مهندسی مج80نشانگر در 

 ۀب و محتواي برنامـترکی) 1: ند ازاارتـ مالك مذکور عب5.  مطلوبی قرار داردور در وضعیت نسبتاًـکش

) 4 محتواي دروس گروه؛) 3؛ تناسب و تنوع برنامه درسی با نیازهاي فرد و جامعه) 2 درسی گروه؛

  فعالیتهاي) 5 و ؛هاي دانشجویان آموختهۀنیاز براي توسعشهاي جبرانی و پیوجود برنامه

دهد که کیفیت مالکهاي آمده نشان میدستهنتایج ب. هاي درسی گروهبرنامه در راستاي برنامهفوق

 درسی با نیازهاي فرد و جامعه، محتواي امۀ درسی گروه، تناسب و تنوع برنۀترکیب و محتواي برنام

هاي دانشجویان تا سطح مطلوب نیاز براي توسعه آموختههاي جبرانی و پیشس گروه، وجود برنامهودر

برنامه در راستاي همچنین مالك فعالیتهاي فوق. داردمطلوب قرار  سطح نسبتاً فاصله داشته و در

 . هاي درسی گروه نامطلوب ارزیابی شده استبرنامه

س ودهد که مالك ارزیابی محتواي درشده براي مالکهاي موردارزیابی نشان میامتیازات محاسبه

 درسی با ۀو پس از آن مالکهاي تناسب و تنوع برنامرا کسب کرده است باالترین امتیاز ) 19/3(
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 مالك. قرار دارند) 75/2(  درسی گروهۀ، ترکیب و محتواي برنام)03/3(نیازهاي فرد و جامعه 

 همچنین بر. استه بیانگر نامطلوب بودن آن  کرا داردترین امتیاز ایینپ) 9/1(برنامه اي فوقهفعالیت

روه، گدر ده شهاي پژوهش نشانگرهاي میزان کاربردي و عملی بودن دروس نظري ارائهاساس یافته

آموختگان، میزان توجه به نیازهاي  بازآموزي دانشبرايهاي آموزشی آزاد میزان برگزاري دوره

  اي مدون درخصوص فعالیتهايانی، وجود برنامهنیاز و جبرهاي پیشدانشجویان در تدوین برنامه

  هاي درسی، میزان تنوع فعالیتهاي برنامه با برنامهبرنامه، میزان همسو بودن فعالیتهاي فوقفوق

 فعالیتهاي آموزشی دانشجویان، میزان امکانات و تسهیالت موجود در براي ارتقايشده  ارائهبرنامۀفوق

برنامه نامطلوب فعالیتهاي فوق ن آگاهی و رضایت دانشجویان ازبرنامه، میزاجهت فعالیتهاي فوق

 تا شودد و تدابیري اتخاذ وریزي ش براي اصالح و بهبود کیفیت آنها برنامهداند که بایارزیابی شده

 درسی در گروههاي ۀ میزان مطلوبیت عامل برنامدر مجموعکیفیت نشانگرهاي مذکور افزایش یافته و 

  . سطح مطلوب ارتقا یابدآموزشی مهندسی به 

 درسی در گروههاي آموزشی ۀمنظور ارتقاء و بهبود کیفیت عامل برنام الزم است به،اساسبراین

دن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت کرهاي پژوهش حاضر نسبت به برطرف به یافتهمهندسی باتوجه

اي آموزشی مهندسی ه گروه درسیۀآمده، براي بهبود وضعیت برنامدستهنتایج ب مطابق. اقدام شود

دن آنها در جهت افزایش و ارتقا مطلوبیت کرکارگیري و عملی هپیشنهاداتی ارائه گردید و امید است ب

  . شودثر واقع ؤد و در بهبود کیفیت نظام آموزش مهندسی کشور ماشثر و کاربردي بؤاین عامل م

  

  مراجع

:  تهران.)جلد اول(المعارف آموزش عالی  ندرج در دایره اعتبارسنجی در آموزش عالی؛ م.)1383(بازرگان، عباس 

  .بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

 رویکرد مناسب ارزیابی درونی براي ارتقاي مستمر .)1379 (بهرام اللهی،عین  وجلیل آبادي،فتح؛ بازرگان، عباس

   5، )دانشگاه تهران(وانشناسی و علوم تربیتی مجله ر. کیفیت گروههاي آموزشی در دانشگاههاي علوم پزشکی

)2( ،26 -1.  

. ریزي درسی  دکتري برنامهةدرسی مصوب دورۀ نقد و بررسی کمیت و کیفیت برنام .)1384(جهانی، جعفر 

  .سمت: تهران. ریزي درسی ایرانمجموعه مقاالت چهارمین همایش انجمن برنامه

. درسی ۀبرنام محوریت با سوم هزاره در عالی آموزش عتبارسنجی ا.)1391( ضادرنصر، احم حسینی، میرقاسم و

 .13-48). 17( 5 ،عالی آموزش نامۀ

  . دي20.روزنامه اطالعات . نظام واحد جهانی، از رویا تا حقیقت.)1380(محمود  دهقان،
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عالی    آموزشرویکرد چالش برانگیز در نظام: درونی ارزیابی .)1381 (پرند، کوروش  و؛ محمدي، رضاحسین رحیمی،

: تهران .ا و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهوهفتمین نشست رؤساي دانشگاهمجموعه مقاالت چهل. ایران

  .سازمان سنجش آموزش کشور

 دانشگاه آزاد .)نامۀ کارشناسی ارشدپایان(. اسالمیشده اندیشه   ارزشیابی برنامۀ درسی کسب.)1391(غیانی، علی ط

  .اسالمی واحد خوراسگان

مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی : تهران. ریزي درسی راهبردي در آموزش عالیبرنامه .)1384(ارفی، محبوبه ع

  .دانشگاه شهید بهشتی

لفیق، راهبردي مناسب براي . )1388(عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ فروغی ابري، احمد علی و فاضل، نعمت اهللا

  .149 ـ 165، )1(2. اي در علوم انسانینامه مطالعات میان رشتهفصل. تدوین برنامۀدرسی چند فرهنگی

فصلنامه نامه آموزش . ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران .)1387(عزیزي، زهره 

  .95-109، )1(1 ،عالی

فصلنامه .  درسیۀرنامثیر آن بر طراحی بأبازار کار جهانی و ت .)1390(مهمویی، حسین منیؤ م وکرمی، مرتضی

 .67-100، )21(6 ،مطالعات برنامه درسی ایران

. المللیتجارب ملی و بین: راهنماي عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران .)1387(محمدي، رضا 

  .سازمان سنجش آموزش کشور :تهران

راحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت  ضرورت ط.)1386( و پورعباس، عبدالرسول  پرند، کوروشمحمدي، رضا؛ 

  .77-114، )34( 9، فصلنامه آموزش مهندسی ایران .مهندسی هاي علومدر رشته

 پشتیبانی آموزشی دفتر معاونت. آموزشی ریزيبرنامه حوزه در تحول اي براي مجموعه.)1390(نژاد، بهزاد محمدي

  . قات و فناوري وزارت علوم، تحقیوبگاهموجود در . عالی آموزش حمایت و

مطالعه ( تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی در ایران .)الف1394 ( حسیننژاد، مطهري

  .1- 21،)67(17، فصلنامه آموزش مهندسی ایران). هاي استان کرمانموردي دانشگاه

/ انجام دادن/ اد پل دانستنایج( درسی تلفیقی، نیاز امروز آموزش مهندسی ۀ برنام.)ب1394(حسین نژاد، مطهري

 .17-38، )66(17 ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران). شدن

 ضرورتهاي اصلی در تدوین راهبردهاي آموزش .)1391(پرویز ،  دوامی ومحمود،  یعقوبی؛ حسین:نژادمطهري

 آموزش فصلنامه.  علمیهیئتمقایسه دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضاي : مهندسی ایران بخش دوم

  .1-19، )55(14 ،ایران هندسیم

 ،ایران مهندسی آموزش فصلنامه .ایران در معدن مهندسی آموزش کیفیت تضمین .)1381(معماریان، حسین 

5)19(  ،48-15 .  

 ،ایران مهندسی آموزش فصلنامه .ایران مهندسی آموزش هايبرنامه داخلی ارزیابی. )الف1388(معماریان، حسین 

11)42(، 18-1.  

 نشریه :تهران دانشگاه. مهندسی آموزش در نو نگاهیمهندسی،  علوم کارشناسی .)ب1388( حسین معماریان،

  .175-190 ،)2(43، 1404 در مهندسی آموزش کنفرانس ویژه .فنی دانشکده
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همایش  واقعیت، پنجمین تا آرمان از .مهندسی آموزش هايبرنامه ارزشیابی سازکار .)1390(معماریان، حسین 

  .فنی هايدانشکده پردیس :تهران دانشگاه. دانشگاهی نظام در یتکیف ارزیابی

: هاي آموزشی دانشگاهیکارایی و اثربخشی ارزیابی کیفیت گروه .)1389(بوالقاسم و عبداللهی، حسیننادري، ا

:  تهران.چهارمین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهیمجموعه مقاالت . اندازهامچالشها و چش

 .گاه تهراندانش

گزارش گروه . سیس تاکنونأریزي از بدو ت بررسی ساختار و عملکرد شوراي عالی برنامه.)1378 (نورشاهی، نسرین

  .ریزي آموزش عالیسسه پژوهش و برنامهؤم: مطالعات تطبیقی و نوآوري در آموزش عالی

 مشارکت سهم وضعیت. )1385(الرحیم ابراهیم، عبد  نوه وواجارگاه، کوروش محمودي، رضا؛ فتحی نوروززاده، رضا؛

 در ریزيبرنامه و پژوهش فصلنامه. ریزيبرنامه عالی شوراي درسی مصوب هايبرنامه بازنگري در دانشگاهها

 .71-93، )4(12 ،عالی آموزش

ریزي درسی  الزامها و آسیبهاي برنامه .)1384(اهللا  ضا و دریکوند، هدایت نصراصفهانی، احمدرنیلی، محمدرضا؛

  . سمت: تهران. ریزي درسی ایران به کوشش انجمن برنامه.انشگاه محور، قلمرو برنامۀ درسی در ایراند

  ـیآموختگان فن  بررسی نگرشهاي دانش.)1395( ستاره ، موسوي و حسین، نظري؛ لیال، مقتدایی؛ محمدرضانیلی،

، صلنامه آموزش مهندسی ایرانف .شده هاي درسی تجربهدر راستاي کیفیت برنامه مهندسی دانشگاه اصفهان

18)69( ،76-55.  
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  پیوست

زارت علوم، تحقیقات و  وۀگزارشهاي ارزیابی درونی گروههاي آموزش مهندسی دانشگاههاي تابع

 مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی اوري موجود در دبیرخانۀفنّ

  :سازمان سنجش آموزش کشور 

  

گروههاي آموزشی مجري ارزیابی   نام دانشگاه

  درونی

هاي آموزشی مجري گروه  نام دانشگاه

  ارزیابی درونی

  ت الکترونیک و مخابرا- 1   بیرجند

  مکانیک -2

   مهندسی آب-3

   زراعت و اصالح نباتات-4

  زیستمحیط -5

  سینا همدانبوعلی

  

  

   مهندسی صنایع-1

   مکانیک-2

   مهندسی باغبانی-3

   ترویج و آموزش کشاورزي-4

  مهندسی کامپیوتر  اراك  رایانه  اصفهان

    عمران  عصر رفسنجانولی    برق  شهید عباسپور

    برق  ید چمران اهوازشه  زیست  محیط  تربیت مدرس

  

  گیالن

   برق-1

   مکانیک-2

  جنگلداري-3

  

         علم و صنعت

  افزار  سخت-1

  هاي ریلی خط و سازه-2

  برق ـ 3

  گلستان

  

   برق-1

   معماري-2

  ایالم

  

  رایانه -1

   عمران-2

    رایانه-1  شاهد

  قدرت- مهندسی برق-2

    عمران- 1   سیستان و بلوچستان

   مکانیک -2
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    برق-3  کنترل- مهندسی برق-3

  

  

  

  

خواجه نصیرالدین 

  طوسی

   ساخت و تولید -1

   سیستم انرژي-2

   فتوگرامتري-3

  سیستمهاي اطالعات مکانی-4

   حرارت و سیاالت-5

   مکاترونیک-6

   مهندسی مواد- 7 

  زیست  مهندسی محیط- 8 

    مهندسی شیمی-9

    کنترل-10

   مهندسی طراحی جامدات-11

   فیزیک-12

  

  

  

  

  بیررکمیا

  

  

  

  

  سازي و صنایع دریایی کشتی- 1

   صنایع غذایی و بیوتکنولوژي- 2

   مهندسی نفت-3

   حرارت و سیاالت-4

   پتروشیمی -5

   ژئوتکنیک و راه و ترابري -6

   اکتشاف معدن -7

   استخراج معدن-8

   بیومتریال - 9 

   مجازي مهندسی پزشکی-10

    مهندسی کشتی-11

   بیومکانیک-12

  وژي مهندسی متال-13

   ساخت و تولید-14

   فیزیک-15

   مهندسی برق و الکترونیک- 16

   مهندسی برق و مخابرات-17

   مهندسی و مدیریت ساخت- 18

   مهندسی برق و قدرت-19

   مهندسی برق و کنترل-20

    شیمی نساجی و علوم الیاف- 21

  رایانه علوم -22

   طراحی جامدات-22

  )ماهشهر( مهندسی پلیمر -23

  )ماهشهر( مهندسی شیمی- 24

  

  شیراز

   راه و ساختمان -1

  زیست  محیط-2

   مکانیک-3

  

  سهند تبریز

  

   مهندسی معدن -1

   مهندسی برق-2

   مهندسی عمران-3

  کرمان  مهندسی  برق  زنجان

  

  پزشکی مهندسی گیاه-1

   مهندسی مواد و متالوژي-2

تربیت دبیر شهید 

  رجایی

   مهندسی برق  فردوسی مشهد  مهندسی ساخت و تولید

      مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی  گرگان

  

 


