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 سیستمهاي مهندسی با استفاده ازت آموزشکیفی ارزیابی

  مهندسی بوئین زهراـپیامدمحوردر دانشگاه فنی 
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 2 

   

گذاران سیاست اخیر هايفوریت از  مهندسیـ فنی عالیآموزش مراکز هايفرآورده کیفی سطح ارزیابی و مهندسی هايآموزش کیفیت :چکیده

طور ه سنتی و مبتنی بر تجربه بوده و برویکردهاي متداول ارزیابی کیفیت آموزش معموالً. مور علم و فناوري در خارج و داخل کشور بوده استا

در . رسدي به نظر میرهاي مهندسی ضرو تدوین یک سیستم ارزیابی کیفیت بر آموزش،لذا. دشون مدیریت و سنجش نمیمندنظاممدون و 

 با این هدف که .ده استشسازي پیادهآموزش عالی فنیـ  مهندسی بوئین زهرا در مرکز سیستم ارزیابی پیامدمحور پیشنهاد و این مقاله 

 12در این مقاله ( ي درونی و برونی جامعه و صنعتهاده و اهداف و خواستهکرکنترل پذیر و قابلروندهاي موجود آموزش مهندسی را مدیریت

ها خواسته(کید بر پیامدها أها را با تاین سیستم، کیفیت آموزش. را پاسخ دهد) دانشگاهی پیشنهاد شده استادهاي یک مرکز دعنوان برونههدف ب

گانه و در دوازدههاي کارشناسی در این مدل پیشنهادي، اهداف برنامه. کندارزیابی می ، نظارت ودر یک چرخه بازخوردار  مشاهده) و اهداف

با نگاهی . شودها میسر میگیري سطح دستیافتهر درس تبیین شده و امکان سنجش و اندازه)  هدف6 تا 1بین ( ف یادگیري آنها اهدا امتداد

. دکنوري رویکرد پیشنهادي را بهینه  تا سطح بهرهشوددرصد از دروس پایانی هر برنامه کارشناسی انتخاب می  30 دروس کاربردي از راهبردي

یند اپذیري فر مهندسی بوئین زهرا حاکی از افزایش روئیتـ عالی فنی  درس در مرکز آموزش11 این سیستم بر روي سازي عملینتایج پیاده

.   یادگیري بوده است ودهی کیفی روندهاي تدریسیابی و جهتآموزش، عیب
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 مقدمه .1

 ،1394- 95در سال تحصیلی  ،که طوريه ب. وده استبروند چشمگیري شاهد بکشور  در مهندسی آموزش یکم رشد

هاي مهندسی بیش از یک میلیون و سیصدهزار نفر بوده و همچنین، تعداد ورودي در رشته تعداد دانشجویان

اما ). 1396 ،بازرگان( نفر شده است 000/295مشابه بالغ بر  در آموزش مهندسی در سال آموختگاندانش

آموختگان همواره محل شک و تردید هاي مهندسی همسان با افزایش نرخ دانشمیزان رشد کیفی آموزش

هاي اهمیت تحقیق در سنجش کیفی آموزش). 1396بازرگان، (نظران آموزش مهندسی بوده است صاحب

هاي سنجش درونی و برونی سازوکارریزي المللی در توسعه و طرحاي بینهمهندسی سرآغاز دو دهه کوشش

هاي مرتبط و حتی رشته نوظهور دانشگاهی با همین عنوان، سیس انجمنأهاي مهندسی و تمرغوبیت آموزش

 نمایدرورت این مهم در جوامع پیچیده امروزي میـان از ضـت که نشـوده اسـی، بـوزش مهندسـآم

 ).Blogna, 2010(و ) 1396معماریان، (

عالی ایران و  هاي مهم نظام آموزشجمله دغدغههندسی ازهاي مکیفیت آموزش در سالیان اخیر،

ارزیابی بر همگان مبرهن است که گسل عمیق بین کیفیت آموزش و نحوه . کارفرمایان صنعتی بوده است

 ها داشتهات سیستم آموزشی در دانشگاهبرداري الزم از منابع و خدمتوجهی در عدم بهرهکیفیت،  نقش قابل

، خدمات آموزشی، آموختگاندانش(ها بر کیفیت فرآورده هایی مبتنی بر تجربهسازيساز تصمیماست و زمینه

 اصلی که در این مقوله مطرح است شامل هاي پرسش).1394یوسفی افراشته، (بوده است ) هاي علمیفناوري

توان سیستم می د؟ آیاکرطور نظامند سیستم آموزشی را مدیریت و کنترل هتوان ب چطور میاست؛ زیرموارد 

ايسنجهی براي سنجش کیفیت یک سیستم آموزش مهندسی تهیه کرد؟ سیستم ارزیابی کم
1

 پیشنهادي 

ان ـها باید دریافت که رابطه میباشد؟ براي یافتن پاسخ مناسب به این پرسش هاییحاوي چه ویژگی باید

به عبارتی . گیري آن چگونه است اندازهسازوکارپذیري و ي و ارزیابی یک سیستم و درجه مشاهدهپذیرمدیریت

  د؟کرگیري هاي آن را اندازهتپذیر است که بتوان کمیتوان گفت سیستمی مدیریتمی آیا

هاي مهندسی ابتدا باید دریافت که کیفیت ریزي مناسب یک سیستم ارزیاب کیفیت آموزشبراي طرح

یکی . توان ارائه کرد مختلفی از کیفیت میهايتعریف. دشو مییدهست و چگونه در آموزش مهندسی سنجچی

یک فرآورده یا خدمت که نمایانگر  خصوصیات ها ومجموعه ویژگی«ند از ا کاربردي شایع عبارتهاياز تعریف

با اتکا به این تعریف، راه ). 1396 ،بازرگان( »شده باشدشده و اشارههاي بیانتوانایی آن در برآوردن خواسته

عریف فوق ناظر بر تدارك سیستمی ت. دشوهموار می براي توسعه سیستم ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی

از سوي دیگر میزان  د ورا تبیین کن شده از یک مرکز آموزش عالیهاي بیاناست که بتواند از یک سو خواسته

  . دسنجب ،طور دقیقهرا ب هاخواسته به این یدانشگاه هايپاسخگویی فرآورده

____________________________________________________________________ 
 

  ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»متریک«برابرنهاد فارسی براي واژه . 1
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تر نظام  مهندسی و در مقیاسی کالن ـهاي یک دانشگاه فنی تعیین خواسته،دشهمانطور که در باال اشاره 

 ین در مدل پیشنهادي ارزشیابی،ابنابر .استریزي سیستم مناسب ارزیابی کیفیت عالی مقدمه طرح آموزش

راي ـهاي خروجی و محصول دانشگاه بقابلیت، مهارت و توانمندي م نیستند بلکههاي دانشگاه مهتنها داشته

ه ده بشنشگاه در قالب اهداف ملموس تدوینهاي دادر این رویکرد خواسته. شودمحاسبه می ریزيبرنامه

هی دفناوري را آدرس هاي توسعه علم وهاي دانشگاهی و شاخصکه نیازهاي روز صنایع مرتبط با رشتهطوري

 ).1394، بازارگان(کند 

اي کاهش رضایت کارفرمایان و صاحبان صنایع و نامطلوب بودن فنی محصوالت مراکز آموزش، نیاز به حرفه

رشد ). 1395وزارت علوم، (و ) نهما( ن و تغییر نگرش در آموزش مهندسی را بر همگان آشکار ساختدکر

ثر موتور اقتصادي کشور محسوبؤسوخت معنوان ه بهمواره مهندسی آموختگاندانشی تعداد کم  

گی ه با مسائل در دنیاي رقابتی با پیچیدههد که مهندس تولیدشده حداقل استانداردهاي الزم براي مواجشومی

هاي یند آموزش کیفی در سیستمااي آخرین محصول از فرتولید مهندس مرغوب و حرفه. باال را داشته باشد

تدریج شکل هاي کنترل کیفیت در سراسر دنیا به، انجمنمسیردر این .  است مراکز آموزش عالی بودهیآموزش

 ).Crawley,  2014( دکردناي را تدوین هاي یک مهندس ماهر و حرفهیافتند و شاخص

هاي سنجشی براي مدیریت و کنترل کیفیت خروجی ـ  فراگیر آموزشیسازوکار یک هواقع، نیاز اصلی تهیدر

 کردهنظام آموزش عالی جزم  ن مهم آموزش عالی ایران عزم خود را به اصالح و نوسازيدر ای. استها گاهنشدا

تواند سهم آشکاري در کنترل کیفی آموزش مهندسی می ـ یتدوین یک نظام کم ).1395وزارت علوم، ( است

ا ات بهبود خدمات آموزشی منطبق بقدمیندهاي آموزش مهندسی داشته و ماکیفی و مدیریت اهداف در فر

در این منظر، دانشگاه را .  استانداردهاي معیشتی اجتماع را فراهم آورديبینی بازار کار، ارتقانیاز صنعت، پیش

مثابه کارخانه تولید مهندس متصور شد که مرغوبیت کاالي آن ضامن بقا در بازار نیازهاي حرفه  بهباید

هاي علم و فناوري و نقش ی و شاخص ارتباط تنگاتنگ کیفیت آموزش عال1 شکل. استمهندسی و مهندس 

حل معماي . دهددر افزایش اشتغال و توسعه اقتصادي کشور را نشان می) چینخط(مستقیم و غیرمستقیم 

 هاي مختلف و موانع رشد اقتصادي کشور خواهد بودگشاي بسیاري از مسائل وزارتخانهکیفیت آموزش گره

 ).1395وزارت علوم، (
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توسعھ صنعتی و 
اقتصادی

ارتباط صنعت و 
دانشگاه

اشتغال فارغ 
التحصیالن

تولیدات علمی و 
فناوری

کیفیت پژوھش ھای 
مھندسی

کیفیت آموزش هاي 

مهندسی

  
 کیفیت آموزش در تحوالت علم و فناوري  اهمیت: 1شکل 

هاي کنترل کیفی در سراسر دنیا بوده ها در آموزش مهندسی جوهر اصلی حرکتسنجش میزان آموخته

 تا به امروز بیانگر این واقعیت است که 1950نگاهی به تاریخچه تحول آموزش مهندسی از اوایل سال . است

رمحور به آموزش پیامدمحوایجی از آموزش محتویک تغییر نگاه تدر
1
 تـی رخ داده اسـهاي مهندسدر زمینه 

) Crawley, 2014 Spady, 1994 ;(. هاي دانشجو بوده جزء و تمرکز اصلی این دیدگاه، ارزیابی میزان دستیافت

 بودن انحصاري و پوشش محتوا(سویه یند یکگیرند و تنها فرادادها تحت سنجش قرار می برون،واقعدر. است

در این پارادایم حرکتی، میزان، درواقع، دستاورد ). 1394بازرگان، (کننده نخواهد بود آموزش تعیین) مدرس

  . است مهندسی دانشجو ـفنی 

هاي آموزش علوم کاربردي سازوکارعنوان یک راهبرد مدرن در سنجش و اصالح به پیامدمحور سیستم

ت ـده اسرـکا باز ـی دنیـهاي آموزشی کشورهاي صنعته اخیر در نظاممانند مهندسی راه خود را در ده

)Rose, 2016 Tshai, 2014;(. این سیستم آموزشی نوین، رویکرد جامعی براي سازماندهی و اداره سیستم 

مرکز تعریف و بنیان نهاده شده  ـ پیامدمحور و دانشجو سازد که برمبناي اصول آموزشیآموزشی مهیا می

ریزي آموزشی مبتنی بر پیامد برنامه« بازخوانی اولین تعریف از سیستم آموزشی پیامدمحور ،حويبه ن. است

ه کـار بـا هداشتن تصویر روشنی از آنچه که دانش یعنی آغاز ـب  سپس انجام آن باشند و آموختگان باید قادر ـب

شده  ـادگیري مطلـوب محقـقو ارزیابی براي اینکه مطمئن شویم ی ریزي، ساختاردهی، برنامهسازماندهی

عنوان اهداف هدر این سیستم پیامدها ب.  رسالت اصلی و توان عملیاتی این رویکرد را به مخاطب برساند.»است

____________________________________________________________________ 
 

1. Outcome-Based Education (OBE) 
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  شده وهاي آموزش و سنجش درونی با اتکا بر اهداف برنامه تعیینهاي آموزشی شاخص شده و شیوهبرنامه

افزایش ( شدهتعیینازپیش) هاخواسته( کیفیت دستیابی به اهداف  کار،هنتیج. شوندصورت تکاملی اجرا میهب

 . است)هاي اجتماعیهاي فنی، دانش مهندسی و مهارتمهارت

در دو دهه اخیر، مراکز آموزش مهندسی و دانشگاههاي معتبر در کشورهاي مختلف در گستره جهانی از 

اند را در نظام آموزشی خود نهادینه کرده سیستم ارزشیابی مبتنی بر پیامد 2 مطابق شکل شرق تا غرب

)ABET, 2017; CEAB, 2017.(آموختگان مهندسی باید بهو دانشآموختگان این نگرش تازه انش د 

ها نیاز به توسعه این گونه مهارت. هاي ارتباطی و کارِ گروهی دست یابندمشخصی، مثل مهارتدستاوردهاي 

طور سنتی در آموزش مهندسی وجود نداشته و براي بسیاري از  بههاي تدریس و ارزیابی خاصی دارد کهروش

 توسعهیافته و درحال غالب کشورهاي توسعه2طابق شکل  م.(Felder, 2003)اعضاي هیأت علمی ناشناخته است 

هاي خود را در جهان آشکار وردهابا استانداردهاي این سیستم همسو شده و چیرگی فنی، علمی و اجتماعی فر

  . اندساخته

RUS

TUR
PAK

LKA

THA

MYS

SGP

AUS

PHL

KOR

JPN

ZAF

UK
GER

CAN

USA

IRL

NZL

TWN

HKG

IND

  
 هاي آموزش مهندسی مبتنی بر پیامد در سراسر جهان گستردگی نظام:2شکل 
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  آموزشی  سیستم ارزیابی کیفیت .2

 سویهسیستم سنتی یک .الف

هاي مهندسی که بتواند نیازهاي درونی و بیرونی دانشگاه، ن براي مدیریت آموزشدر تهیه یک سیستم مدو

کارشناسی، (هاي مهندسی تهیه اهداف براي دوره. استنکات زیر حائز اهمیت برگیرد، امعه را درصنعت و ج

سوي یک ه بخش ابتدایی حرکت باف یادگیري هر درس از دوره مربوط،تبع آنها اهدو به) کارشناسی ارشد

 . استپذیر پذیر و کنترلسیستم آموزشی مدیریت

 

سیستم آموزش مھندسی  

X(t) Y(t)

H(t)

سیاست کنترلی آموزش 

  
  نظام سنتی و حلقه باز مدیریت کیفیت آموزش مهندسی: 3شکل 

  

 عملکرد آن،مطابق . دهدهاي کشور را نشان میدیاگرام عملکردي عموم دانشگاه ـ  نمایش بلوك3شکل 

سویهیک
1

همانطور که در شکل . سازي آن داردکه داللت بر سادگی اجرا و پیادهاست هاي بارز آن  از مشخصه

نمایش داده شده و  tx)( که با است ورودي سیستم شامل حجم وسیعی از دانشجویانمبادي آشکار است،

هر  با این تعاریف،. دهدا نشان میرآموختگان و مرغوبیت آنها که نرخ دانشاست ty)(هاي آنخروجی

 بر روي ،گذاري شده نامtH)(ورت پارامترصه که ب،رایج هاي آموزشیمحصول دانشگاه نتیجه اعمال سیاست

  :، به عبارتیاستها ورودي

)1( )().()( txtHty  

برداري و شود و از مبادي خروجی نمونهنوع سیستم روند جامعی براي کنترل کیفیت آموزش دیده نمی  در این

داد نشان داده شده، هر پیامد و برون) 1(شکل ور که در همانط. گیردخواه انجام نمیمقایسه با سطح کیفی دل

____________________________________________________________________ 
 

1. Feed-forward 
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، tx)(معین، داد، بر روي ورودي و درونtH)(یند آموزشی مشخص،ا، حاصل اعمال یک فرty)(آموزشی،

طور عمده بسته به ه کیفی خروجی بدر این نوع مدل آموزشی، قلب و جوهر کیفی و تمام برآوردهاي. است

 . شده دارد آموزشی اعمالسازوکارنوع 

د کر ترسیم tH)(توان تصویر کیفی مناسبی از وضعیت عملکردهاي آموزشی نمیگونه از سیستمدر این

 یک زیرموزش  و در برخی موارد حتی مدیریت آردرد عملیاتی خاصی نداهاي مدیریتی ب سیاستو معموالً

هرچند از مزایاي این . یابی و درمان خود را نداردگیرد که توان عیب قرار میفعالً بماندساختار آموزش روزمره 

ن، قابلیت اطمینان و کردهاي راهبردي، رقابتی انداز حرکت اما در چشماستسیستم سادگی اجراي آن 

طور کامل هسازان حوزه کیفی آموزش را بصمیمت این سیستم،) آموختگاندانش(دانشگاه  مرغوبیت کاالي

 .کند نمیارضا

سیستم آموزش 
X(t)مهندسی Y(t)

H(t)

k

+

-

X(t)-k Y(t)
استراتژي  

جدید

  
 )بازخوردار(پیامدمحور  سیستم آموزشی: 4 شکل

  

اي از سویه و محتوامحور بوده و مبتنی بر مجموعه این سیستم سنتی آموزش مهندسی که یک

این سیستم تا . هاي کشور اجرا شده است تاکنون در غالب دانشگاهاست tH)(فرایندهاي روزمره آموزشی

 .طور مستمر جاري بوده استهنیز ب  مهندسی بوئین زهرا- دانشگاه فنی در1395سال  ابتداي

 

  دسیستم پیشنهادي داراي بازخور. ب

د ـنیازمنوزش مهندسی ـ آمویژهبهک نظام آموزش و ـی به کیفیت و شکل خروجی مطلوب در یـدستیاب

عبارتی براي نظارت و به. استگیري دقیق و اصالح نواقص ، اجراي منظم و اندازهریزي، برنامهذاريگنقطه

گیري اولیه و مستمر و محاسبه انحراف و دورماندگی از سطح  آموزش، نیازمند نمونهکنترل کیفی فرایند

طور پیوسته قدم ه و بشود طراحی بایدم  یک چرخه کنترلی و مداو،درواقع. استفرض مطلوب و اهداف پیش
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  . به ارزیابی درونی و بیرونی گذارد

 آموزش و صحت یندادر فر حسگرهاقدرت طراحی تضمین چرخه حیات کنترل کیفیت آموزش منوط به 

سازوکار کننده در طراحی یک هاي آموزش سهم تعیینی کردن دستیافت کم،لذا. ها داردتگیري کمیاندازه

 آموزش هاي فرایندبرنامهپذیري تمام شفافیت، وضوح و مشاهده. هندسی و کنترل کیفی آن داردآموزش م

ها مانند اهداف عالیه برنامه، اهداف یادگیري دروس، سیستم سنجش پیامدها و مالزمت و مدیریت یادگیري

  .استهاي اصلی این قالب پیشنهادي جمله شاخصاز

 که در ،سویههاي کنترل کیفی مدل آموزشی مرسوم یکها و کمبودپاسخ مناسب به بسیاري از نیازمندي

   مشاهده4 همانطور که در شکل.  شودخورد یافت میبخش قبلی تشریح شد، در نهان یک سیستم پس

این نوع از . استیند آموزش اگیري، تصحیح و بازسازي فرسازوکار نمونه این سیستم ناظر بر یک ،شودمی

یند آموزش را کنترل و سیاست و دت و سرعت حرکت فرات، ش بازخور بوده که حدسیستم شامل یک مسیر

  .کندحرکت الزم را تجویز و پیامد آن را مشاهده می

 مولد 4 نمایش داده شده است، سیستم شکل 4و  3هاي نظر عملکردي دو سیستم که در شکلاز نقطه

و مقایسه آن با اهداف مرجع ty)(گیري میزان پیامد در خروجیه که با اندازاست te)(یک سیگنال خطا

)(txشود حادث می .  

)2( )()()( tkytxte   

 
  یند حاصلاهاي فر، مقدار انحراف از اهداف اولیه و مطلوبte)(زمانی معیندر هر برهه ) 2( در رابطه 

ن مایند در زاشده از خروجی فربرداريکننده سیگنال نمونهدر این رابطه نقش تسطیح kضریب ثابت. دشومی

tیا ،)(tyمنظور مقایسه آن باه، ب)(tx ند در زمان داردییک راهبرد جدید براي اعمال به فرا و ایجاد .

حال . کندروشن میt يگذارتمعرف میزان عدم دستیابی به اهداف مطلوب را در زمان سیاسte)(،درواقع

اري سیاست جدید ذده و میزان اثرگکرگیري توان دوباره از خروجی نمونهبا اعمال سیاست اصالحی جدید می

 براي یک تصمیم جدید دوباره درصورت وجود اختالف در اهداف اولیه، مجدداً. دکرمشاهده روي پیامد را 

توان دریافت که مدل پیشنهادي رفتاري میسهولت، به. دشویند تزریق میابهبود اتخاذ گشته و به فر

توان کیفیت ، اکنون میدر یک کالم. دهدیند دینامیکی آموزش میاپذیري پایدار به فرمیراکننده و هدایت

  .کردیندهاي آموزش را کنترل و مدیریت افر

 

 سازي سیستم پیشنهادي پیامدمحورمدل .3

هاي پسخورد مستلزم طراحی اهداف  طراحی یک سیستم بازخوردار و داراي نشانه، بیان شد2همانطور که در بخش 

 مهندسی در قالب  ـ فنیآموزش مهندسی در هر مرکز دانشگاهی علوم. استپذیر اولیه دقیق، صریح و سنجش
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ی شامل ـهاي مختلف مانند مهندسی برق، کامپیوتر، صنایع، غیره در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلدوره

ترین و اثرگذارترین مقطع ی مهمـی مهندسـاز نگاه فنی، مقطع کارشناس. دشوه میئد و دکتري اراـی ارشـکارشناس

بیشترین ). Rose, 2016; Tshai, 2014( است مختلف در سراسر جهان آموزش و تولید مهندس مرغوب براي صنایع

. گیرد انجام میهاي دانشگاهی دنیا روي مقطع کارشناسیبندي آموزش عالی در نظامگذاري و بودجهبخش سرمایه

هاي تحصیالت هاي کارشناسی و مفهوم پژوهش به دورهجهت نباشد که مفهوم آموزش عالی به دورهشاید بی

البته نقطه تالقی این دو شاید در مفهوم تولید فناوري خود را نشان دهد که مصداق . الق شده باشدیلی اطتکم

  .  به تصویر کشیده شده بود1آن در شکل 

در بهبود و مدیریت کیفی آموزش را  درصدد است نقش خود 4مطالعه شکل سیستم بازخوردار آموزشی مورد 

 هايبراي فرموله کردن بلوك.  (Crawley, 2014)اي کارشناسی نشان دهدهها در سطح دورهی و مهارتـمهندس

هاعنوان اهداف برنامههبدین منظور تعداد معینی هدف ب. حرکتی این سیستم نیازمند تبیین اهداف هستیم
1

 ي

 هاي دوره کارشناسی مهندسی با مطالعه بیرونی و اهداف برنامهفهرست. یابد می تداركهاي کارشناسیدوره

هاي سسات دولتی و غیردولتی، بنگاهؤکارفرمایان صنعت، م(نفعان دانشگاه نامه و کسب نظر از ذيتهیه پرسش

  . شودتهیه می)  غیرهاقتصادي و

ها پذیرد و اولویتهاي مطلوب یک مهندس کارآمد براي صنایع مختلف انجام میارزیابی فاکتورها و شاخص

ها و تعامالت بیرونی، دانشگاه اقدام به د از پاالیش و تحلیل نتایج نظرسنجیبع. گیردبندي آنها صورت میو درجه

  .  استهاي مختلف  مشترك و جامع بین دوره که این اهداف کامالًکندهاي خود میتدوین اهداف آموزشی دوره

اهند خو 2 مشتمل بر اهداف یادگیريدرس از دوره مربوط شده، هرهاي تدویناهداف برنامهحال به تبع 

 به قسمی که اهداف برنامه را ؛شود براي هر درس تعداد مشخصی هدف یادگیري تبیین می،درواقع. شد

  .پوشش دهد

  

)3(  
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LOkmو تمام اهداف یادگیري  POi ارتباط عملیاتی بین هر یک از اهداف برنامه،) 3(رابطه 
   را نشان

هایی LO در تمام) درصد توفیق یادگیري(جمع میزان دستیابی  حاصلPOi که براي نمونه طوريهدهد بمی

 شاخصست اهداف کلی برنامه دوره کارشناسی، فهریانگر ب Iشاخص. اندداشته POiپوشانی با است که هم
Kکه با هدف مشخص برنامهند دارهاییس درسی خود درفصلسردهد که در هایی را نشان می رشته مجموع  

____________________________________________________________________ 
 

1. Program Outcome (PO) 
2. Learning Outcome(LO) 



  ....هاي مهندسی با استفاده از سیستم پیامدمحور در دانشگاه فنی ـ مهندسی        ارزیابی کیفیت آموزش



 

108

POi  داشته باشندهمپوشانی.M هاي  هستند که در مجموعه رشتههاییدرس دستهK  با هدف معینی از برنامه 

Poi   ارتباط دارند .  

 به نحوي که ،شودسوخت اصلی موتور آموزش محسوب میها PO وLOواقع تدارك این رویکرد دردر

به . دهمکنش و تعامل آنها جهت حرکت و سرعت دستیابی و پاالیش سیستم آموزش را رقم خواهد ز در

 عوامل کنترل کیفی و مدیریت ي در کنار احیااست، که داراي اهداف برنامه و درس ،دارعبارتی سیستم بازخور

  . یند دست خواهد بردامرغوبیت، به پیچیدگی فر

)4(       XHY
nnnn 11

.
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111 ... 

توان  میلتبه سهو. دهدنمایش ریاضی سیستم پیشنهادي پیامدمحور را نشان می) 4(و ) 3(رابطه 

 در سیستم. دکرمشاهده ) 1(سویه رابطه  ـ ظرافت و دقت سیستم مذبور را در مقایسه با سیستم سنتی یک

بر  2و اهداف یادگیري1 اهداف برنامهثیرناظر بر تقابل و تأ یند آموزش دربرگیرنده یک آرایه،ابازخوردار فر

 به عبارت دیگر، این سیستم .سازدکار میاین نوع نمایش غایت هدف مدل پیشنهادي را آش. است یکدیگر

yکند که وضعیت جاري کیفی آموزش کجا است که منظور همان راحتی و دقیق بیان میبه
11

حال با . است  

  اهداف برنامه و اهداف یادگیري که مبتنی بر سطح دستیابی ،محاسبه تابع تبدیل سیستم آموزشی دانشگاه

حراف از اهداف برنامه را محاسبه و اصالحیه عملیاتی جدید را سیستم توان مقدار خطا و ان می،بوده است

y  د، چیزي که به سیستم را به وضعیت کیفی  کراعمال 
21 

  . خواهد رساند

____________________________________________________________________ 
 

1. PO 
2. LO 



  ن زینل و شیوا منصورزاده                                                                                           حسی

 

 

109

 
 ارکان اصلی سیستم یادگیري یا پیامدمحور: 5 شکل

 
  

  شاخصهاي سیستم پیشنهادي پیامدمحور .4

 طراحی درس، طراحی تدریس و طراحی ارزشیابی که :بر سه ستون استوار است پیامدمحور سیستم آموزشی

 شده دوره آموزشیمرحله طراحی درس، مدرس با توجه به اهداف تعیین در.  نیز نشان داده شده است5 در شکل

(PO)اهداف یادگیري درس و  (LO) کند، سپس اقدام به اجراي طرح درس و پوشش اهداف خود را تنظیم می

، در انتها براي سنجش میزان ) ;Crawley, 2014Spady, 1994( پردازدریس میهاي تدروشیادگیري درس با 

ترم، پروژه فردي، آزمونک، تست، میان: براي مثال( هاي ارزشیابی درس، الماناهداف یادگیري دستیابی به

وزشی توسط هاي آمالزم به ذکر است که اهداف دوره. گذاردرا به اجرا می) ترمپروژه گروهی و امتحان پایان

 د که سرلوحه تنظیم اهداف یادگیريشوشده درونی، بیرونی تدوین مینجاممدیریت کالن دانشگاه با مطالعات ا

 .دشو میبوطهاي آموزشی توسط استاد مردروس مختلف دوره
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حوزه شناختی

  
 گانه یادگیري در طراحی اهداف درسهاي سه حیطه:6شکل 

 
  

هاي و فنی اهداف یادگیري درس نقش بسزایی در پیشبرد مرزهاي دستیابی به شاخصهطراحی شایسته 

- دهی اهداف و جهتلذا نحوه آدرس. دانشگاه دارد) آموختگاندانشکیفیت (گانه کیفی محصوالت دوازده 

شونده  کنترل وپذیرتواند سیستم آموزش مهندسی را در محیطی روئیتشده میگیري شفاف اهداف تعریف

 که ،هاي درس تمام سرفصل،دشهمانطور که بیان . عهده بگیردهکیفی آن را ب ی ودیریت کند و هدایت کمم

 یادگیري درس) پیامد( در قالب حداکثر شش هدف ،دشوارائه می)  هفته16(در طول یک نیمسال تحصیلی 

یادگیري با اهداف باالسري  اهدافهاي پوشانی حداکثري و پیوند فنی پیامداساس بر هم. شودبندي میفرمول

، هاي شناختی و ادراکی اهداف یادگیري درس در سه حیطه مهارت،بدین منظور. استبرنامه آموزشی 

افزایی  هم6شکل . یابندهاي هوش هیجانی و مدیریتی طراحی و توسعه می، مهارتهاي فنی و خالقانهمهارت

چیرگی و گستردگی . دهداف یادگیري درس نمایش میسه حیطه یادگیري دانشجو را در گوي دینامیکی اهد

گانه فوق بر اساس مطالعات بیرونی بیشترین سهم را در کامیابی فنی و احراز شرایط یک هاي سهمهارت

 داشتههاي پیچیده صنعتی  که استانداردهاي الزم را براي تحلیل، همکاري و همیاري پروژه،مهندس خوب
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صادقی و ( 2020ین مهم مراکز توسعه کیفی آموزش مهندسی مقوله مهندس در ا .دکر تضمین خواهد ،باشد

   .انددهکره و براي این مهم چهارچوب و استاندارد را تعریف کردرا تبلیغ ) 1393همکاران، 

 این برنامه و یادگیريو مشابه با شیوه تعریف اهداف  واقع مالتی یکسان در2020هاي مهندس ویژگی

نام هاي مختلف در سه حیطه  را مجهز به توانمندي2020ک مهندس با استاندارد  که شاخصه یاست مقاله

کلید موفقیت یک عنوان شاهه هوش هیجانی در کنار هوش محاسباتی ب،در دنیاي امروز. کند عرضه میبرده

 نیز CDIO و استانداردهاي 2020هاي مهندس شود که این خصوصیات در نیازمنديمهندس قلمداد می

  .  شده استمندرج

  

   مهندسی بوئین زهرا ـ آموزش عالی فنی حور در مرکزمسازي سیستم پیشنهادي پیامدپیاده .5

هاي برنامه شششم توسعه  کیفی آموزش مهندسی و پیروي از سیاستيمنظور نیل به اهداف عالیه ارتقابه

عنوان یک هئین زهرا که بمهندسی بو ـ ، مرکز آموزش عالی فنیوريا تحقیقات و فن،آموزش عالی وزارت علوم

 ه است قدم در راهشدسیس أ در استان قزوین، شهرستان بوئین زهرا ت1390دانشگاه دولتی در سال 

 .  گذاردهاي مهندسی در ایران میسازي یک سیستم ارزیابی و اصالح کیفی آموزشپیاده

ن خبره و کارآمد ا مهندسمین و آموزشأهاي صنعتی و مهندسی و تکید بر توسعه زمینهأاین مرکز با ت

در این راستا، مدیریت مرکز . کردگذاري اولیه خود را آغاز هدف هاي صنعتی استان قزوین و البرزبراي شهرك

هاي کارشناسی خود پیامدمحور در تمام رشته  عزم خود را به استقرار سیستم مدرن آموزشی1395از سال 

سنجش در شفاف و قابل هاییشاخصکه است آموزشی  اریک سیستم پسخوردد هدف اصلی، ایجاد. دکرجزم 

  .باشدداشته  هاي ارزیابی و مدیریتیسازوکار

  مهندسی بوئین زهرا نشان ـ الگوریتم نحوه اجراي سیستم پیامدمحور را در دانشگاه فنی7شکل 

 که قابلیت تطبیق با اصول بنیادي سیستم پیشنهادي ،ابتدا دسته معینی از دروس  در7بنابر شکل . دهدمی

نقش بسزایی ) کدام سطح؟ کدام درس؟( الگوي انتخاب ویژه دروس. دشون انتخاب می،مبتنی بر پیامد را دارند

پودماندر مرحله بعدي نیاز به تعریف اهداف یادگیري براي هر .  در کارآیی سیستم مذکور دارد
درسی  1

براي هر درس از )  وريحداقل امکانات با حداکثر بهره( مدیریتی دانشگاه راهبرديت بنا بر مالحظا. هستیم

مطابق دستورالعمل هر هدف باید . دشوتدوین می دسته منتخب حداکثر شش و حداقل سه هدف یادگیري

 ذکر الزم به. داد و خروجی ملموس آن درس باشدکننده برونگیري بوده و منعکسشفاف، صریح و قابل اندازه

پوشانی محتوایی الزم با اهداف برنامه د که همشون به نحوي تعیین می دروساهداف یادگیريه کاست 

 دروس و  اهداف برنامهمیان  رابطه تنگاتنگ و وابستگی،لذا.  مربوط را داشته باشنداهداف برنامهکارشناسی 

____________________________________________________________________ 
 

   ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»ماژول«نهاد فارسی براي واژه برابر. 1
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هاي آموزشی ه و کیفیت اجراي سیاستدکربرنامه، عملکرد سیستم مبتنی بر پیامد را ترسیم  اهداف یادگیري

 .   شمارددر دروس و کمال دستیابی به اهداف برنامه را می

ریزي دانشگاه صورت و تنها توسط شوراي عالی برنامهکند میندرت تغییر هکه ب(با تدوین اهداف برنامه 

هدایت کالس و  که مسیر ،ند، طرح درس جامعشوتوسط مدرس تعیین میو اهداف درس، که ) یردگمی

اي فنی یادگیري مفاد درس ارائه،  ـ هاي یاددهیعمال سیاستحال با اِ. گیرد شکل می،کنددرس را معین می

 نتایج حاصل دو. دگیرها انجام میق ارزشیابییو مدیریتی تزریق و میزان دستیابی به اهداف یادگیري از طر

براي نمونه اگر سطح رضایت براي هر (اف هر درس  کامیابی در حصول اهدابعاد خواهد بود، درصورت عدم

. ندهاي آتی تهیه کن، مدرس قادر است طرح بهبود عملکرد براي ترم)درصد تعیین شده باشد 50هدف روي 

افزایی و کنش اهداف یادگیري دروس  که حاصل هم،در صورت عدم اکتساب نتایج مطلوب در اهداف برنامه

هاي آموزشی، محل اشکال و تجویز مناسب رهنمون ه را به تغییر سیاست، مدیریت کالن دانشگااستمختلف 

  .سازدمی
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شروع

انتخاب دروس 
مورد نظر

طراحی اھداف 

   [LO]یادگیری دروس

 سطح دستیابی بھ 

LO ھا

ها   POتعیین 

تھیھ طرح درس 
جامع 

اجرای طرح درس در 
ھفتھ آموزشی 16

ارزیابی سطح 
LO وPO 

طرح بھبود  
عملکرد

سطح دستیابی بھ
  PO ھا

پایان

بازنگری

 LO  وPO ھا

عدم کفایت

عدم رضایت

  
  مهندسی بوئین زهرا- الگوریتم نحوه اجراي سیستم پیامدمحور را  در دانشگاه فنی : 7شکل

  

ش هاي پیامدمحور نقرنامه چیدمان و سیستم گزینش دروس مناسب و کاربردي براي اعمال بشدهمانطور که ذکر 

  در استقرار سیستم آموزشی سازان آموزشی دانشگاه تصمیم،لذا. اصلی در توفیق سیستم پیشنهادي دارد
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             شده را نشان بینیچهار سیاست پیش 8شکل . را مورد بررسی قرار دادند 1 غالب اجراییراهبردپیامدمحور، چهار 

هاي درصد قابلیت 30 تا در یک روند افزایشی شد انتخاب  راهبردترینعنوان بهینههبدوم   گزینه،در انتها. دهدمی

دروس پایه (هاي اول و دوم تدریج از سالبه) K(درصد دانش مهندسی  70 و )S , A( طراحی مهندسی و مدیریتی

م آموزش دانشگاه در روح سیست) دروس اصلی و تخصصی(هاي سوم و چهارم و با جدیت بیشتر در سال) و اصلی

صورت ه، ب)هاي سوم و چهارمسال(تمرکز بیشتر بر روي دروس کاربردي و نزدیکی به مبادي خروجی . دمیده شود

روز بودن آموختگان را مهیاي بازار کار و صنایع بیرونی و افزایش بارز سطح رقابتی و بههدفمند و ملموس دانش

تنها به (با کمترین هزینه ) 8  در شکل2 گزینه (راهبرداین . کندمی) اردانمهندسانی ماهر و ک( هاي دانشگاهفرآورده

گان آموختهنرخ افزایشی استخدام دانش(و بیشترین عواید ) یندي و اجراییاگذاري توان انسانی، فردرصد سرمایه 30

هاي اقتصاد تهاي اقدام عملی در سیاسهاي کار، رضایت کارفرمایان صنعتی، نشانهو چیرگی در جذب فرصت

  . اي در هدایت دانشگاه نیز بوده استبخش اعمال مدیریت چابک و حرفهنوید) مقاومتی

  

  
ـ یادگیري سیستم اجراي راهبردهاي: 8 شکل  محور 

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. S1, S2, S3, S4 
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 عملیاتی  تحلیل پروژه. الف

PO1, PO]   هدف12 مهندسی بوئین زهرا ـ مرکز آموزش عالی فنی
2
, … PO

12
ی خود هاي کارشناسبراي دوره [

تحلیل  افزایش قدرت طراحی، ، این اهداف در سه محور افزایش دانش مهندسی1ده است که مطابق جدول کرترسیم 

  . اندبندي شدهی و مدیریت پروژه  طبقهگروههاي کار له و در آخر افزایش مهارتئو توسعه مس

  مهندسی بوئین زهرا  ـگانه برنامه کارشناسی مهندسی در دانشگاه فنی اهداف دوازده: 1جدول 

هدف برنامه 

 درسی

 تعریف هدف

PO1

 

 هاي مهندسی در حل مسائل پیچیده مهندسیعلوم، اصول و تخصص کار بردن دانش ریاضیات، هب: افزایش دانش مهندسی

PO2 
ده مهندسی و یموله کردن، سیر تاریخی مسئله، تحلیل مسائل پیچرتشخیص مسئله، ف: قدرت تحلیل مسئله

 ه نتایج ارزنده با استفاده از اصول اولیه ریاضیات و علوم مهندسیدستیابی ب

PO3 
هاي طراحی، اجزا و حل براي مسائل پیچیده مهندسی و سیستمطراحی راه: حل مسئلهطراحی و توسعه راه

 دهندطور مناسب پاسخ میهفرایندهاي مسئله که نیاز مشخصی را ب

PO4 و  محورهاي الزم در مسائل پیچیده با استفاده از دانش پژوهشقات و پژوهشاعمال تحقی: تحقیق در مسائل مهندسی

 ها در رسیدن به نتایج ملموسها و تجزیه و ترکیب دادهها، تحلیل و تفسیر دادهزمایشآروش تحقیق شامل طراحی 

PO5 زارهاي مدرن مهندسی و  مناسب، منابع و ابروشکار بردن هخلق، انتخاب و ب: ستفاده از ابزارهاي مدرن مهندسیا

 هاهاي پیچیده مهندسی با در نظر گرفتن محدودیتسازي فعالیتبینی و مدلتی شامل پیشآي

PO6 منظور تحلیل موضوعات گرفته براساس دانش مهندسی بههاي شکلکار بردن استداللهب: امور اجتماعی مهندس و

 اي مهندسیهاي حرفه و مرتبط با فعالیتهاي منتجب مسئولیتاجتماعی، سالمت، ایمنی، حقوقی و فرهنگی و بدین ترتی

PO7 درك اثرات راهکارهاي مهندسی : زیست و توسعه پایدار در تولید محصوالت مهندسیتعهد به حفظ محیط

 هاي مهندسیزیستی و ارائه دانش و استلزام به توسعه پایدار در فرآوردههاي محیطاي در اجتماع و زمینهحرفه

PO8
 

  ا وـهتـی و مسئولیـکارگیري مبانی اخالقی و تعهد به اخالق مهندسهب: التزام به اصول اخالق مهندسی

 اي مهندسیهاي حرفهعرف

PO9
 

 هاي مهندسیتر با اجتماع و انجمنیا در مقیاسی بزرگها ثر و مستمر با تشکلؤتماس م: ايارتباط و مراودات حرفه

ثر و ؤ مياهنمونه توانمند بودن در درك و نوشتن گزارش  براي؛هاي پیچیده مهندسیحل در  فعالیتجهت ارائه راه

 هاي واضحو گرفتن دستورالعمل همراه دادنه هاي قوي و بتهیه و طراحی مستندات الزم، انجام ارائه

PO10 
ط کاري با شرایط عنوان یک فرد یا عضوي از یک گروه یا رهبر در یک محیثر بهؤکرد ملعم:   فردي و گروهیکارِ

 .تخصص متنوع و چند

PO11

 

  هاي وسیعیادگیري مستقل و بادوام در زمینه تشخیص نیاز براي، آمادگی و قابلیت: یادگیري مستمر

ـ فنی   مداوم همراه با تغییرات سریع فناوريروزرسانیمهندسی و به 

PO12

 

کار بردن آنها در پروژه و هو مدیریت و بنشان دادن دانش و درك اصول مهندسی : مدیریت پروژه و امور مالی

یک پروژه  منظور مدیریت بهوه در یک پروژه گروهیعنوان عضوي از یک گروه یا رهبر گرمسئولیت فردي و به

   مهندسی چندگانه و پیچیده
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ه پس از بررسیاین اهـداف دوازده هاي الزم و مطالعات بیرونی و کارفرمایان صنعتی استخراج شد گاـن

)ABET, 2017; CEAB, 2017; Bologna Process, 2016.(شده ی با اهداف تدوینـ همسویCDIO  با

گانه براي  بودن اهداف دوازدهجانبههمهالمللی و هاي استانداردسازي بین ازجمله کانالABETهاي کوشش

نش مهندسی باال و با دامحصوالتی (مثابه کارخانه تولید علم در یک دیدگاه، دانشگاه به. دانشگاه بوده است

) فنی ـ مهندسی و اجتماعی ـ مدیریتی( ها و مهارت) العمر بدون اتکا به کالسحل مادامقدرت توسعه راه

 سرمنزل 3 و تقویت هوش فنی2ر کنار افزایش هوش هیجانید 1 تضمین هوش مهندسی،درواقع. شودتلقی می

 گانهدوازدهشود که این مهم در آرایش عریف مینهایی و قلب حرکتی سیستم پیامدمحور آموزش مهندسی ت

  . طور ویژه تعبیه شده است برنامه کارشناسی دانشگاه بههدف اصلی

PO1, PO]انهگااهداف دوازده
2
, … PO

12
پذیري سیستم آموزش منزله سرلوحه هدایت و کنترل به [

گانه دوازده سوي اهداف گیري اهداف هر درس را به و مغناطیس الزم براي سمتندکمیمهندسی عمل 

ها یاري ساخته و مقدار فاصله تا یابی نارسایییابی و مکانت، عیبـسازي روند مدیرییـخط میسر ساخته و به

 که براي این مرکز شدمشخص   اهداف یادگیريبراي هر درس محدوده عددي. کندگیري میاندازه مطلوب را

63اد هدف یادگیري، تعد) حداقل و حداکثر(پس از محاسبات محدوده   LO دشتعیین.  

 

____________________________________________________________________ 
 

1. IQ 
2. EQ 
3. HQ 
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 پوشانی وري بیشتر، در جلسات توجیهی نحوه طراحی اهداف یادگیري درس با رویکرد بیشترین همبهرهبراي 

ضوح اهداف یادگیري براي طراحی هر درس به دقت پذیري، جامع بودن و ومشاهده. دشاهداف برنامه تشریح 

طراحی و  - 2 ؛ شناختی- 1 هايموقعیت مکانی و وزنی هر هدف یادگیري در سه حوزه مهارت. صورت پذیرفت

هاي ارزشیابی و نحوه همپوشانی محتوایی و به نامهدر ادامه . دشمدیریتی و تعاملی سنجیده  - 3  وخالقیت

  .دشاحی مقداري با اهداف یادگیري طر

هاي درسی مختلف در نیمسال دوم تحصیلی  درس از برنامه11محور روي محصول اجراي رویکرد پیامد

 گانهداف دوازدهـاهبه ) ه هدفبدرصد نیل ( میزان دستیابی کل 9شکل .  مورد تحلیل قرار گرفت96- 95

به این هدف در دروس حقیقت میانگین دستیابی میزان دستیابی هر هدف در. دهدشده را نشان میتعریف

ی کمتر ب دستیاست، درس تغذیه شده ا11 که توسط ،درصد از اهداف برنامه 72صورت  بدین. استگانه یازده

سازي در  نقطه آغازین و مرکز ثقل اصالحات و اقدامات بهینه،واقعدهند که دردرصد را نشان می 50از 

یابی نقص و نارسایی در سیستم  استرس و چالش مکان. شودین برآورد مییسیستم آموزش با رویکرد باال به پا

   که مبتنی بر پیامد،آموزش در سیستم پیشنهادي پیامدمحور موضوعیت ندارد، بالعکس در این سیستم

 مسیریابی محل و عوامل عدم توفیق سیاست آموزشی در هر حیطه به سهولت کشف و آشکارسازي ،است

  . د شد که در ادامه توضیح داده خواهشودمی

  
  معدل دستیابی به اهداف درس براي یازده مورد مطالعاتی:9شکل 
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هر درس به تفکیک و با در نظر گرفتن درصد انحراف  در این راستا، میانگین میزان دستیابی به اهداف یادگیري

 هااي خروجی در یک رویکرد مقایسه10و  9هاي مابین شکل ارتباط معنادار . نشان داده شده است9معیار در شکل 

، براي نمونه، درس است قابل روئیت 9برنامه که در شکل در مقایسه معنایی با میزان دستاوردهاي . استملموس 

طور ه که برا دارد) درصد 5/87( باالترین میانگین دستیابی به اهداف درس »هاي اطالعات مکانیسیستم«

 با توجه به) PO1, PO2, PO4, PO5, PO6, PO7, PO10, PO11(مستقیم در ارتقا سطوح 

، نفوذ کلیدي داشته و منجر به بهبود سطح کیفی اهداف LO-POپوشانی دهی مندرج در ماتریس هموزن

 5هاي اطالعات مکانی داراي باالترین توفیق در حصول به در این شکل درس سیستم. برنامه مذبور شده است

 درصد درس مذبور بوده 32/4اریت با انحراف معیار  درصد با درجه فر5/87ّطور متوسط ههدف یادگیري ب

طور ه ب1 هدف یادگیري درس ریاضی 6هاي آموزشی و سنجشی در پوشش  سیاستجه، نتیعکسرب. است

 .  درصد را رقم زده است7/1 درصد با انحراف معیار 8/36میانگین 

  

یابی و گانه از لوازم اصلی نقصدوازدهمیزان مشارکت هر درس در سطح دستیابی به هر یک از اهداف 

شده در تحلیل شواهد دال بر حقانیت و سودمندي اطالعات یافت. استمسیریابی محل نارسایی آموزشی 

 هر درس در جغرافیاي مکانی دروس دوره تحصیلی و درجه حصول مطلوب اهداف راهبردثیر و عمق أضریب ت

دروس مختلف ( آن  از بازیگرانصورت تابعیه برنامه ب اهداف میزان دستیابی به هر10شکل . برنامه بوده است

                PO1براي نمونه، . نمایش داده شده است) است درس مورد ارزیابی 11تحت مطالعه که در اینجا منظور 

 درس مورد 11سنجشی   ـکنش تالش آموزشیمحصول درهم) درك دانش مهندسی يافزایش و ارتقا(

وضوح در شکل  که بههمانطور. انددهش مختلف مشخص هايتفکیک رنگمطالعه بوده است که در شکل به

اند، مطابق شکل دروس  نداشتهPO1درصد به  59 درس نقش یکسانی در دستیابی 11 هر یک از استنمایان 

  
 PO سهم هر درس در هر هدف برنامه : 10شکل 
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. انددرصد این هدف داشته 59ترین سهم را در تکامل ترتیب غالب و آنالیز جبر خطی به1، فیزیک 1الکترومغناطیس 

داد اول از رونب داراي کمترین نقش در 1 و ریاضی 2ریزي واحدهاي صنعتی، الکترومغناطیس حبرعکس دروس طر

براي مثال، عوامل . اهداف دیگر نیز پرداختوتجلیل تجزیهتوان به با رویکردي مشابه می. گانه بوده استدوازدهاهداف 

  . اند بوده»مهندسی پی«  و»ریزي واحدهاي صنعتیطرح« در این مطالعه تنها دروس PO12سازنده 

  

 فواید و کارکردهاي مدیریتی سیستم پیشنهادي  پیامدمحور .6

  ارزش راهبردي براي درس و مدرس .الف

براي نمونه،  طراحی . استها از اولین یافته) LO(هاي درس تهیه یک نقشه راه براي بهبود کیفیت دستیافت

)  نتایج باال( یابی دقیق نیمسال قبلحلیل و عارضهتوان با تدرس مدیریت پروژه براي نیمسال آتی را می

طور ه ب LOاین درس با شش. ها را رقم زد سطح دستیافتيجدید بهبود و ارتقا د و با تدارك مسیرکرترسیم 

تا   LOفاصله دستیابی هر( حال با مطالعه علل ناکامی . درصد اهداف رسیده بوده است9/57متوسط به 

  . دکریش کیفیت ارائه و ارزیابی درس مدیریت پروژه را اصالح برنامه افزا) درصد100

  

  ها در هر هدف تعریف اهداف درس مدیریت پروژه و میزان دستیافت:2جدول

LO اهداف درس  مدیریت پروژه 
درصد 

 دستیابی

 8/54 هاي اجراییتبین مفهوم قراردادها و انواع روش 1

 2/55  موارد دیگرتعریف مفهوم پروژه و چگونگی تشخیص آن از 2

م ساختار شکست کارتشریح و کاربرد مفهو 3
1

 1/55 هااي خروجی و آشنایی با انواع شبکهه، فعالیت

 1/55 و انجام محاسبات ریزي پروژهبرنامه 4

 1/55 تحلیل کنترل پروژه شامل کنترل منابع، هزینه و زمان 5

 6/36 نترل پروژهریزي و کافزارهاي کاربردي برنامهکاربردن نرمهب 6

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
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 ارزشیابی  هر برنامه  توسطاهداف یادگیري   تفکیک  شرایط سنجش:3جدول 

متد 

 ارزشیابی

سهم 

 )درصد(
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 

میانگین نمره 

 دانشجویان

 42/31 . %25 %25 %25 %25 . 60 پایان ترم

  تکالیف

 ) تکلیف9(
15 12% 8% 20% 25% 35% . 22/8 

 91/15 %20 %20 %20 %20 %20 . 25 پروژه

  

 ،تـان داده شده اسـ نش3 و 2 هايدرس با نگاهی به عملکرد دانشجویان در این درس که در جدولـم

ین سهم ارزشیابی در بیشتر. برد این درس پی میراهبردنقاط نارسایی و ضعف دانشجویان و عمق سهولت به به

سهم در کل ) درصد 15(و تکالیف ) درصد 25(ترتیب پروژه  و بهلحاظ شده است)  درصد 60(ترم امتحان پایان

با این سیاست . استنیز معین ) ضریب نفوذ و عمق ارزشی(نحوه پوشش اهداف درس . اندارزشیابی این درس داشته

طور ه و باندترم دست یافتهدرصد امتیاز ممکن از طریق برگه پایان 60از کل  درصد 4/31طور میانگین به هدانشجویان ب

یافته براي پروژه درصد سهم تخصیص 25درصد از  91/15درصد سهم تکالیف و  15درصد از کل  2/8مشابه به 

 که  استدرصد بوده 50  به نزدیکبرنامهتوان حدس زد که عملکرد در سه طور تقریبی میه که  به عبارتی باندرسیده

  . می سازد را به ذهن متبادر) درصد 9/57(اهداف یادگیري هاي به نحوي میانگین دستیافت

 تنها از طریق پروژه پوشیده  LO6توان دریافت که براي مثال می2 و جدول 3با نگاهی دیگر به جدول 

درصد از حصول  6/63درصد بوده است که با تحلیل آماري دقیق  91/15نتیجه درك دانشجویان شده است و 

 در ترم آتی با تدارك ویژه توان میاهدافاین  سطح دستیابی حال براي افزایش. دهد را نشان می6به هدف 

: است قابل تزریق محتواي درس و شرایط درس برخی از راهبردهابراي مثال بسته به (براي پروژه دانشجویان 

 افزارهاي کاربردي مدیریت پروژه، در دسترسسازي آنها در کار با نرماستفاده از دانشجویان توانمند براي آماده

سازي از نحوه ارزیابی، افزایش دوره کار پروژه و دادن نمونه گزارش تحویلی دانشجویان قبلی براي ایده قرار

اهداف  مشابه براي سایر هايبا راه. ي آن کمک کردبه ارتقا) غیره بندي و تقسیم کار وتحویل، تخصیص مشاور، گروه

روش ارزشیابی بوده است که کنش سه  درهمLO5  کیفی نسخه کرد، مثالًيتوان راهبرد ارتقامییادیگري 

درصد تحویل و کیفیت تکالیف داشته  35بیشترین نفوذ را با . شده استاهداف درصد در این  1/55منتج به 

  . را به درصد باالتر رساندبی به آن و اصالحات الزم، میزان دستیاراهبردتوان با تهیه یک ی ماست که
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   اتصال عملیاتی اهداف درس روي اهداف برنامه  براي درس مدیریت پروژه همپوشانی و نحوه:4جدول

LO\PO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 

LO1 
3     

       

LO2 
3 2    

       

LO3 
2 3 2 1 1 

    1 1  

LO4 
1 2 2   

   1 1 1  

LO5 
1 2 2 2 2 1   1 1 1  

LO6 
 1 1 1 1 1  1 1 1 1  

جمع کل 

 اثر
10 10 7 4 4 2 0 1 3 4 5 0 

  

  گذاري کالن مدیریتی کیفیت آموزش دانشگاهارزش راهبردي سیاست. ب

 نقشه همپوشانی و جغرافیاي اتصال عملیاتی اهداف درس روي اهداف برنامه براي درس مدیریت 4جدول 

 و در اهداف درسحصول ر هاي ارزشیابی درس د حاصل اعمال سیاست11شکل . دهدپروژه را نشان می

  . دهدنتیجه اثر آنها روي هر یک از اهداف عالی کیفیت آموزشی دانشگاه نشان می

گانه دانشگاه نقش داشته است که بیشترین درصد در حصول اهداف دوازده 9/57طور میانگین هاین درس ب

 کیفی درس براي يداري در ارتقابراین جدول قابل بهره.  داشته استPO1 و کمترین را روي PO8اثر را روي 

  . سازداستاد بوده و براي مدیریت کالن نیز متراژ و ابعاد نفوذ درس را در پیشبرد اهداف کالن نمایان می

تواند محل نارسایی سهولت و دقت می به4 تا 1 هاي و جدول11 تا 9 هايشکلمدیریت کالن با مطالعه 

 و هدف برنامه جدید افزایش کیفی راهبردها درخواست تهیه روه از مدیران آموزش و گدهی کرد ورا آدرس

د و عامالن افزایش و کاهش سطح اند مسیریابی کیفی را انجام دهتوحال مدیریت کالن می. باشدموردنظر 

.  یق یک راهکار دست بر افزایش کیفی محصوالت بزندر و با تغییر رویکرد و تزفهرست کندها را دستیافت

 و هزینه زمانی و عملیاتی استکشف محل اشکال شفاف و آسان  مسیریابی و دیران تحت امر نیزاکنون براي م

  . صورت چشمگیر بهینه خواهد شدهب
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   هاي  درس مدیریت پروژهLO گانه ناشی از12میزان دستیابی به اهداف : 11شکل

 
  گیري نتیجه .7

اهداف . دش معرفی )محوربرون داد(هاي مهندسی با تکیه بر رویکرد پیامدمحورشسیستم ارزیابی کیفیت آموز

طور اخص سه حیطه یادگیري هد که بشگانه براي هر برنامه بر مبناي استاندارد جهانی و بومی تهیه دوازده

شناسی هاي مختلف دوره کار درس از برنامه11. شامل حیطه شناختی، مهارتی و عاطفی را دربرگرفته است

 اعمال نتیجه. دش مهندسی بوئین زهرا انتخاب  ـسازي این سیستم در دانشگاه فنیبراي مطالعه موردي پیاده

نتایج .  درس مورد بررسی دقیق قرار گرفت11هاي مهندسی در رویکرد پیامدمحور در ارزیابی کیفیت آموزش

 و عالی هاي یک مرکز آموزشاي فرآوردهشده براهداف تعریف(هاي کیفی حاصل نشان از امکان سنجش خواسته

محور در  سازي سیستم پیامدپیاده. طور عملی بوده استهبراي یک دانشگاه ب) دادهاي ملموس درسبرون

ارزیابی و تضمین  نامه نظام نظارت،اي همسو با آیینهظطور قابل مالحه مهندسی بوئین زهرا ب ـدانشگاه فنی

 تحقیقات و فناوري، وزارت علوم، (01/09/1395در تاریخ  )موسوم به ناتک(ي تحقیقات و فناور کیفیت علوم،

پیامدمحور در سازي سیستم آنچه در این مقاله گذشت مظهر عملی از پیاده. استبه تصویب رسیده  )1396

 ایران براي یک دانشگاه کشور بود که مسیر را در جهت نهادینه کردن ساختار ارزیابی کیفیت آموزش عالی

 .کندفراهم می  مبتنی بر پیامدها،،ستقرار یک نظام ارزیابی ثمربخشا

  :دکر اشاره زیرتوان به موارد سازي عملی سیستم پیامدمحور میاز جمله نتایج ملموس پیاده

 هايیندهاي آموزش افزایش یافته و امکان ایجاد نظام ارزیابی عادالنه بر کیفیت آموزشاپذیري فرروئیت 

  آموزشی از یک سیستم سنتی حلقه بازراهبرديحرکت  حاصل این رویکرد. شدمهندسی مهیا 
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پذیري باال در طراحی رویکردها  که شرایط الزم براي انعطاف،مدیریتی به سوي سیستمی پسخورددار

  .به عمل آمد، و راهبردهاي مدیریتی و اصالح کیفی روندهاي آموزش را فراهم آورد

 د و براي شگیري سهولت و دقت زیاد اندازههاي یادگیري بهبی نارساییبا استفاده از این سیستم ارزیا

  .د کرورزي اصالحیهاي برنامه و سطح یادگیري دروس سیاست سطح دستیافتيترمیم و ارتقا

پذیري حرکت کیفی آموزش مهندسی در روندي پایدار و د که هدایتکرتوان ادعا  می،طور خالصههب

  . دشسیستم پیامدمحور میسر جلو با استفاده از بهرو

 از جوانب اصلی سیستم   و ارزشیابییادگیري دهی کیفی روندهاي تدریس،یابی و جهتعیب

هاي مهندسی پذیري باال در بهبود، مدیریت و رشد کیفی آموزشانعطاف. پیشنهادي بوده است

  .یک مرکز دانشگاهی بوده است ازجمله مواهب ملموس سیستم پیامدمحور براي
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