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 -هاي درسی فنیارائه و اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

 از رشته مهندسی »سازي پیشرفتهرنامهب«درس: مطالعه موردي( مهندسی

  )   کامپیوتر
 

3 زادهرضوان حکیم،  2 ابراهیم خدایی،  1 امید امراله
 4 احمدآباديمجید نیلی و  

مین نیازهاي تخصصی أهاي فنی و مهندسی در تهاي صنعتی و دانشکدهنشگاهی از دانشگاهآموختگان داعدم کفایت مهارت دانش :چکیده 

  ها راهاي درسی این رشته مهندسی در ایران، لزوم اعتبارسنجی از برنامهـ هاي فنیعلت تربیت نادرست دانشجویان رشتهکارفرمایان در صنعت به

مهندسی   ـ هاي فنیهاي درسی رشته به ارائه و اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامهبه همین دلیل در مقاله حاضر. دکرازپیش عیان بیش

روش این تحقیق از .  دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شاهد به خود اختصاص دادتمام جامعه آماري این پژوهش را  .پرداخته شده

گیري تصادفی ساده از میان دروس تخصصی رشته مهندسی نمونه آماري این پژوهش به روش نمونه پیمایشی و نوع آن کاربردي است، ـ نوع توصیفی

در ادامه .  که درسی تخصصی و سه واحدي است، به عنوان نمونه آماري انتخاب شد»سازي پیشرفتهبرنامه«لذا درس. کامپیوتر، انتخاب شده است

ست نمرات دانشجویان از استاد درس مذکور ساخته و در قالب فهرنامه محقق به صورت پرسشوهش پژ هايپرسش پاسخ براياطالعات و آمار مورد نیاز 

 مهندسی، نتایج زیر ـ هاي درسی فنیبرنامه  اي و اسناد مرتبط با انواع اعتبارسنجیهاي آماري و انجام مطالعات کتابخانهپس از اعمال روش. اخذ گردید

 گام ارائه و معرفی یازده مهندسی در قالب ـ  هاي درسی فنیالگوي استانداردشده اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه در ابتدا دشصورت خالصه حاصل به

گیري شد که با توجه انتخاب صورت آزمایشی چنین نتیجه به»سازي پیشرفتهرنامهب«گوي اعتبارسنجی مذکور بر روي درس سپس ضمن اجراي ال. شد

هاي الزم براي آزمون و دانشجو بتواند از روش« دانشجویان توسط استاد درس و عملکرد دانشجویان، هدف یادگیري هاي ارزشیابی از یادگیريروش

دانشجو بتواند مسائل را با روش «و هدف یادگیري  درصد تحققداراي کمترین »زدایی برنامه به منظور تحقیق درستی عملکرد برنامه استفاده کنداشکال

هاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط استاد درس همچنین، با توجه انتخاب روش. بیشترین درصد تحقق بودداراي  »حل کندطراحی باال به پایین 

و عملکرد دانشجویان و میزان تحقق اهداف یادگیري در درس مذکور یکی از اهداف مصوب کالن رشته مهندسی کامپیوتر یعنی کسب و حفظ برتري 

  درصد تحققکمترینداراي  آموختگانسازي براي نوآوري مستمر توسط دانشهاي پردازشی و ارتباطی مهم با زمینهشور در عرصهراهبردي و استقالل ک

  .آموختگان داراي بیشترین درصد تحقق بودهاي ارتباطی محلی و ملی توسط دانشو هدف مصوب کالن دیگر طراحی و ساخت شبکه

  

 مهندسی، ـ هاي درسی رشته فنی پیامدمحور، برنامهالگوي اعتبارسنجی :کلیدييها  هواژ

  سازي پیشرفته، مهندسی کامپیوتردرس برنامه
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 مقدمه .1

تربیـت   مهندسی در جهان در صد سال اخیـر دسـتخوش تحـوالت شـگرف و              ـ   فنی هاي آموزش دوره

  ـ هـاي فنـی  هـاي درسـی رشـته   ینـد اجـراي برنامـه   ااي آخرین محصول از فرمهندس کارآمد و حرفه

ن در ابتـدا بـا      امهندسـ . مهندسی بـوده اسـت    ـ   هاي فنی هاي صنعتی یا دانشکده   ندسی در دانشگاه  مه

هـا بـا تغییـر     اما به مرور دانـشگاه    . شدندهاي فنی در جامعه شناخته می      داراي مهارت  1ورزانفنعنوان  

د کـه   نـ کردهاي درسی   نگاه و تقویت اهمیت پرورش ذهنیت و هوش مهندسی، اقدام به طراحی برنامه            

داد و به عبارتی می مهندسی فزونی ـ  هاي فنیآموختگان رشتهقدرت انتزاعی را در دانشجویان و دانش

عهده صاحبان   د و این مهم را بر     کرهاي مطلوب صنعت کمتر مانور می     هاي فنی و خالقیت   روي مهارت 

ـارت  نداشتناین در حالی است که،      ). 1396زینل و همکاران،    ( نهادصنایع مختلف می   ـافی     مه ـان دانـش ک  آموختگ

مین نیازهـاي تخصـصی   أمهندسـی در تـ   ـ  هـاي فنـی  هـاي صـنعتی و دانـشکده   دانشگاهی از دانشگاه

، لزوم اعتبارسنجی   افتد اتفاق می  به علت تربیت نادرست دانشجویان در ایران      که  کارفرمایان در صنعت    

سـسات اعتبارسـنجی   ؤ همـین دلیـل م    بـه . دکرها را بیش از پیش عیان        این رشته   با هاي درسی برنامه

مهندسـی  -هاي فنـی  هاي درسی رشته  دولتی و خصوصی با رویکردهاي متفاوتی به اعتبارسنجی برنامه        

هـاي  تبع آن، اهداف کالن، اهـداف یـادگیري، پیامـدها و صـالحیت     ده و به  کردر جهان آغاز به فعالیت      

 البتـه در دهـه اخیـر،    . (liorente, 2017)نـد کرداي مهندسان ماهر و کارآمد را تبیین و تعریـف  حرفه

ـ   مهندسی از دغدغه ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهاعتبارسنجی برنامه ی و کیفـی  هاي عمـده توسـعه کم

خـصوص بـه     هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري را در این        عالی در کشور نیز بوده و سیاست       آموزش

المللـی همچـون   منتـشرشده از مراجـع بـین   این در حالی است کـه آمـار   . سمت خود سوق داده است   

 بـا تعـداد     2015 بیانگر این واقعیت است که، کشور جمهوري اسالمی ایـران در سـال               »فربز«سسه  ؤم

مهندسی بعد از دو کشور روسیه و ایاالت متحـده آمریکـا، رتبـه     ـ  هاي فنی دانشجوي رشته233695

مهندسی در مقطـع کارشناسـی بـه خـود       ـ هاي فنیسوم جهان را در شاخص تعداد دانشجویان رشته

 مسئله اصـلی، تمرکـز بـر تربیـت هرچـه            ریسبا این تفا  ). 1396زینل و همکاران،  ( اختصاص داده است  

بـدیهی  . اسـت در کـشور  کار و صـنعت   آموختگانی ماهر، کارآمد و پاسخگو به نیازهاي بازار  تر دانش جامع

ـاي فنـی  هاي درسی رشـته عتبارسنجی و اصالح ابعاد برنامهاست تحقق این امر مستلزم طراحی، استقرار، اجرا، ا   ـ ه

 بـه   بـا توجـه   . استهاي درسی    برنامه هاي این لفهؤهاي ارزشیابی و دیگر م     اهداف، محتوا، روش   :مهندسی مانند 

المللی مختلفی به منظور اعتبارسـنجی  و بین شده، امروزه، در دنیا مؤسسات و مراکز ملی       مطالب مطرح 

هـاي صـنعتی و   انـد و بـسیاري از دانـشگاه   مهندسـی ایجـاد شـده    ـ  هاي فنـی رسی رشتههاي دبرنامه

____________________________________________________________________ 
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 هـاي درسـی خـود در مقـاطع گونـاگون          هـاي درسـی رشـته     اعتبارسنجی برنامـه   هاي فنی معتبر نیز،   دانشکده

 ايگونـه مهندسـی خـود را بـه    ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهاند و برنامههکردسسات واگذار ؤتحصیلی را به این م

 ها توسـط یکـی از ایـن مراکـز تأییـد شـود             کنندکه اعتبار و کیفیت ابعاد و عناصر آن برنامه        اصالح می 

(Pauline et al., 2017) . سـسات  ؤهـا و الگوهـاي اجرایـی م   گرفتـه از فعالیـت   صورتهايبررسیطبق

 ـ  ي فنیهاهاي درسی رشته، در حال حاضر سنجش میزان یادگیري دانشجویان در برنامهاعتبارسنجی

شـده در    سنجیاعتبار هاي درسی تعیین میزان اعتبار ابعاد برنامه     ها در ، جوهره اصلی فعالیت   مهندسی

 هـاي درسـی  نگاهی به تاریخچه طراحی، اجرا و اعتبارسـنجی برنامـه  . (Sharma et al., 2017)است سراسر دنیا 

است کـه تغییـر نگـاه تـدریجی از           اقعیتبیانگر این و    میالي تا به امروز،    1950در جهان از اوایل سال      

مهندسی  ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهدر حوزه اجراي برنامه آموزش محتوامحور به آموزش پیامدمحور

  .(Alias et al., 2017) رخ داده است

هاي هاي درسی رشته  هاي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه   ترین شاخص یکی از مهم  است که   بدیهی  

پیامدها و اهـداف   تحقق اهداف یادگیري، هاي مذکور درهاي برنامهلفهؤثیر مأان تمهندسی، میز ـ  فنی

 در مـدل اعتبارسـنجی پیامـدمحور، پیامـدهاي     ،درواقع.  استشده براي کل دوره آموزشی کالن تعیین 

در ایـن رویکـرد،   . (Taib et al., 2017) گیرنـد هاي درسی اجرا شده، تحت اعتبارسنجی قرار میبرنامه

میـزان تحقـق اهـداف یـادگیري،         مهندسـی، ــ    هاي فنی هاي درسی رشته  ر سنجش اعتبار برنامه   معیا

 و در   آموختگیمهندسی است که دانشجویان پس از دانش      - هاي فنی پیامدها و اهداف کالن دوره آموزشی رشته      

یـن مهـم    ا.(De Guzman et al., 2017)است نیازمند تحقق این اهداف  کار و صنعت بدو ورود به بازار

 مهندسـی و در اسـتانداردهاي جهـانی    ـ  هـاي فنـی  هاي درسـی رشـته  اعتبارسنجی برنامه در سازوکار

هاي درسی مهندسی و فناوري    سسات اعتبارسنجی چون شوراي اعتبارسنجی برنامه     ؤم
1

ایاالت متحده  (

مهندسـی اروپـا   ـ  هـاي آمـوزش فنـی   سسه اعتبارسـنجی برنامـه  ، مؤ)امریکا
2

اي  و شـبکه اروپـایی بـر   

اعتبارسنجی آموزش مهندسی
3

، تهیـه اهـداف   سـیر با این تفا. (Malini et al., 2017)  لحاظ شده است

تبـع آنهـا تعیـین و    مقاطع گوناگون تحصیلی و بهمهندسی در  ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهبراي برنامه

هـا  عاد این برنامه  ها و اب  لفهؤهاي درسی در اعتبارسنجی م    تبیین اهداف یادگیري هر درس از این برنامه       

شده بتوانند مهندسی اعتبارسنجی ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهاي که برنامهبه گونه. استحائز اهمیت 
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عالی  نظام آموزش  تحقق سويهب د وگام ابتدایی  نکمین  أها، صنعت و جامعه را ت     نیازهاي درونی و بیرونی دانشگاه    

  .  (Patil  et al., 2017)شده برداردپذیر و کنترلمهندسی مدیریت ـ فنی

مهندسـی،   ـ  هاي درسی فنـی هاي درسی معتبر و تحقق پیامدهاي مطلوب اجراي برنامهدستیابی به برنامه

گیري دقیق تحقق اهداف یادگیري و کـالن و پیامـدهاي           ریزي، اجراي منظم و اندازه    گذاري، برنامه نیازمند هدف 

 ،یـبه عبارتـ . تـاسمهندسی  ـ   هاي فنیاي درسی رشتهـهمد برنامههاي ناکارآلفهؤهاي درسی و اصالح مبرنامه

 و اهـداف  تحلیـل مـستمر پیامـدها   د هندسـی، بایـ  م ـ  درسی فنـی  تر برنامهمنظور اعتبارسنجی هرچه دقیقبه

ح شده و محاسبه انحراف و دورماندگی این پیامدها و اهداف یادگیري و کالن، از سط      تعیین پیشیادگیري و کالن از     

بدیهی است، تضمین  .(Salleh  et al., 2017) سرلوحه عمل قرار گیرد شدهپیش تعیینزا مطلوب اهداف و پیامدهاي

 گیري میزان تحقق اهداف یادگیري و پیامـدهایی       ها منوط به قدرت تحلیل و اندازه      هاي درسی این رشته   برنامه دوام

مهندسی توسط خبرگان امـر     -هاي فنی رسی رشته هاي د برنامهاست که هنگام طراحی     ) اهداف کالن دوره  (

 این در حالی است که، در مورد تعریف مفهوم اعتبارسـنجی  .(Prasasd et al., 2017) تدوین شده است

هـاي درسـی دانـشگاهی،    نظـران برنامـه  محور، انواع آن و پیامدهاي حاصل از آن در بین صـاحب           پیامد

هـاي درسـی     برنامـه  بـاره تـصمیمات در  تمام  جی که در آن     هاردن به اعتبارسن  . توافق الزم وجود ندارد   

دانشجویان  رودکه انتظار می ايشدهپیش تعیینحقق پیامدهاي یادگیري و اهداف از    منطبق بر میزان ت   

در ایـن   . کنداعتبارسنجی پیامدمحور اطالق می    شوند، گرفته می  ،در انتهاي هر دوره به آن دست یابند       

 کننـده  مبین فرایند است و درواقع پیامدها تعیین وی محصولمهندسـ  ي درسی فنیهانوع اعتبارسنجی برنامه

  الگـوي اعتبارسـنجی پیامـدمحور را      . هاي تدریس و ارزشیابی از یـادگیري دانـشجویان هـسـتند          روش

ر ورودي اسـت، کـه        »اعتبارسنجی«  خالصه کرد و متضاد رویکرد     »گراتفکر نتیجه «توان در   می مبتنی ـب

نفعان برنامه ذيتمام هاردن تعریف شفاف اهداف آموزشی، در نظر گرفتن نیازهاي         . یند آموزشی دارد  افرکید بر   أت

گیـري اساسـی    کار، تـصمیم   اندرکاران صنعت و بازار   ه دست همعلمی، جامعه و    تأشامل دانشجویان، اعضاي هی   

بنـدي  دگیري، زمـان  یـا  ــ  ددهیهاي تدریس، راهبردهاي یا   وا، شیوه ـن محت ـداف آموزشی و تعیی   ـی بر اه  ـمبتن

همچنین اسپادي . دانداعتبارسنجی میي آموزشی را از الزامات این نوع درسی دانشگاهی بر اساس پیامدها برنامه

مدمحور به طراحـی، توسـعه، اجـرا و مستندسازي آموزش، بر اساس اهداف  نتایج اعتبارسنجی یا معتقد است که

هـاي  در طراحـی الگوي اعتبارسـنجی پیامـدمحور برنامـه        . خواهد شد منجر  شـده  تعیـینو پیامدهاي ازپیش  

همچنـین وي در ایـن زمینـه    . کننده خواهنـد بـود     تعیین عواملخروجی،   هندسی، پیامدهاي مـ   درسی فنی 

شـده بـا تعیـین پیامـدهایی آغـاز      درسی بـازنگري  دارد که در این الگوي اعتبارسنجی تـدوین برنامه بیان می 

نظران این سبک اعتبارسنجی را به برخی از صاحب.  نمایش آن توسط دانشجویان وجود داردانتظارکهشد خواهد
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هاي  است که اعتبارسنجی پیامد محور برنامه معتقـد 1مک نایر . دهندارتباط می  وعی با یادگیري چیرگی   ـن

آمـوختگی واجـد    دانشهایی است که دانشجو باید قبل ازبر چیرگی در مهارت   درسی فنی و مهندسی مبتنی      

 ها باید بـراي کلیـه دانـشجویان قابـل دسـتیابی باشـد             دارد که کلیه این مهارت    وي همچنین بیان می   . آن باشد 

(Liorente et al., 2017).  

در عین حال، هوگوز و باري
2

عنوان نتایج یادگیري که  پیامدهاي یادگیري را به)2010(

 در )2007 (3دریسکول و وود. کنند تعریف می،سلط پیدا کننددانشجویان در پایان دوره باید به آنها ت

کنند و در تشریح آن عنوان آنچه مورد انتظار است، تعریف میپیامدهاي یادگیري را به  ساده،یتعریف

ود که انتظار ـشایی اطالق میـهه دانش، مهارت و نگرشـپیامدهاي یادگیري به مجموع: گویندمی

در این تعریف اشاره شده است که خاستگاه . ایان دوره به آنها دست پیدا کنندرود دانشجویان در پمی

، سطوح مختلفی را براي )2007(4بیگز و تانگ. کار و جامعه است پیامدهاي یادگیري نیازهاي بازار

آنها پیامدهاي یادگیري را به سه دسته پیامدهاي مؤسسه، . اندپیامدهاي یادگیري در نظر گرفته

هاي کلیدي پیامدهاي مؤسسه که شایستگی. اندشته و پیامدهاي درس خاص تقسیم کردهپیامدهاي ر

را  اي و تفکر انتقاديشود، اهداف کلی مراکز آموزشی، توسعه خالقیت، اخالق حرفهی منیز گفته

هاي کند و از پارادایمهاي یک نظام آموزشی را تعریف میپیامدهاي این سطح، آرمان. گیرددربرمی

شود و تري از کلیت بیان میدرسی در سطح پایین پیامدهاي برنامه. شودامعه مشتق مییک ج

 رشته تحصیلی مثالً آموختگان یک رشته آموزشیهاي نهایی براي دانشمتمرکز بر شایستگی

طور مستقیم به نتایج حاصل از کیفیت پیامدهاي دوره به. استمهندسی عمران در مقطع کارشناسی 

 هاي درسی فنیدر اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه. شوددر یک دوره یا درس خاص مربوط میگیري تدریس و یاد

این در حالی است که سنجش پیامدهاي یادگیري . مهندسی، سنجش یادگیري نقش مهم و حیاتی داردـ 

. (Sharma & Phadke, 2017)مهندسی کشور ارائه کندـ  تواند به آموزش فنیدانشجویان دو خدمت مهم را می

 هر یـکه هدف اصل ت وضعیت مطلوب استـود وضعیت موجود و حرکت به سمـترین خدمت آن بهباولین و مهم

پیامدهاي یادگیري سنجش . مهندسی است ـ هاي فنیهاي درسی رشتهی برنامهـگونه اعتبارسنج

 پیامدها به سمت سطح گیريمهندسی را با اندازه ـ هاي فنیاندرکاران رشتهن و دستتواند مسئوالمی

یامدهاي پسنجش جامع  دومین خدمت. ها هدایت کندهاي درسی این رشتههاي برنامهمطلوب قابلیت

ی و ـمهندسـ  ی فنیساي درـهی برنامهـت اعتبارسنجـی در جهـیادگیري دانشجویان، برداشتن گام

____________________________________________________________________ 
 

1. Mc Neir 
2. Hughes & Barrie  
3. Driscoll & Wood 
4. Biggs and Tang 
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. هاي آموزشی استده این دورهکننعالی ارائه سسات آموزشؤها و مبه دنبال آن اعتبارسنجی دانشگاه

عالی شامل  سسه آموزشؤاعتبارسنجی فرایندي است که طی آن کل یا قسمتی از یک دانشگاه یا م

مستقل صالحیت و صورت به گیرد وها، فرایندها و پیامدهاي آن مورد ارزیابی قرار میها، برنامهفعالیت

 ـ هاي فنی رشتههاي درسیدیگر صالحیت برنامه عبارتبه . شوددرسی قضاوت می یا برنامهاعتبار آن مرکز 

کننده این  عالی ارائهسسات آموزشؤها و مهاي آموزشی مذکور و نیز اعتبار دانشگاهمهندسی و دوره

کیفیت و اعتبار . شودگیري میهاي آموزشی با استفاده از اجراي الگوي اعتبارسنجی اندازهدوره

عنوان میزان دستیابی به درسی دانشگاهی به عالی یا برنامه وزشسسه آمؤآموزشی هر دانشگاه و م

ترین هدف همه یادگیري و رشد دانشجویان مهم. شوداهداف و میل به شرایط مطلوب تعریف می

لذا سنجش پیامدها، شاخصی از . (Malini et al., 2017) هاي درسی دانشگاهی استمراکز و برنامه

در اعتبارسنجی . کند فراهم می راترین هدف خودعالی به مهم سطح دستیابی مؤسسات آموزش

درسی و  اعتبارسنجی دوره آموزشی، برنامه. آموزش عالی بسته به هدف و موقعیت انواع مختلفی دارد

ي کلی دو نوع بنداما در یک طبقه. عالی از این جمله هستند سسات آموزشؤها و مانواع دانشگاه

عالی و اعتبارسنجی  ها و مؤسسات آموزشاعتبارسنجی دانشگاه: شوندیز میاعتبارسنجی از هم متما

 چارچوب کلی دو نوع اعتبارسنجی تفاوت چندانی ندارند اما در ،هرچند. هاي درسی دانشگاهیبرنامه

اعتبارسنجی مؤسسات . توجهی دارندهاي قابلشیوه اجرا و معیارها و استانداردهاي قضاوت تفاوت

شود و بیانگر این است که هر بخش از مؤسسه در  در سطح کل مؤسسه انجام میمعموالًعالی  آموزش

این نوع اعتبارسنجی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه . حصول اهداف مؤسسه چقدر نقش داشته است

درسی که  درسی در اغلب با هدف آگاهی از کیفیت ارکان برنامه اعتبارسنجی برنامه. نظارت دارد

دانشگاه، بررسی ممکن است یک دانشکده، واحد مورد. شود انجام می،ک مؤسسه هستندبخشی از ی

بدیهی است سنجش پیامدهاي . عالی باشد رشته تحصیلی یا هر زیرمجموعه دیگري از مؤسسه آموزش

مدل اعتبارسنجی . گیرددرسی قرار می یک رشته خاص در طبقه دوم یعنی اعتبارسنجی برنامه

مهندسیـ  هاي درسی آموزش فنیهپیامدمحور برنام
1

عنوان یک راهبرد مدرن در  در دهه اخیر، به

، )درسی عنوان محتوا در برنامهبه( هاهاي درسی این رشتهاعتبارسنجی و اصالح و بازنگري در برنامه

 هايارزشیابی از یادگیري دانشجویان به تفکیک دروس و اهداف یادگیري براي هر درس از رشتهاي ـهروش

ی ـعال اي آموزشـهی، در نظامـمهندس ـ یـاي فنـهرشته اي اصلیـهلفهؤعنوان ابعاد و ممهندسی به ـ فنی

 .(De Guzman et al., 2017) مهندسی کشورهاي صنعتی دنیا شناخته شده است ـ یـفن

____________________________________________________________________ 
 

1. Output Base Accreditation  Engineering Education(OBAEE)  
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مهندسی، رویکرد جـامعی  ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهمدل ریاضی اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

مبنـاي   سـازد کـه بـر     دنیا مهیا می   ها در کشورهاي  هاي درسی این رشته   هاي برنامه لفهؤالح م براي اص 

 کـشور مـدل اعتبارسـنجی       17تـاکنون   . اصول آموزشی پیامدمحور، تعریف و بنیان نهاده شـده اسـت          

صورت کامل در نظام آموزش خود طراحی و        مهندسی را به  ـ   هاي درسی آموزش فنی   پیامدمحور برنامه 

سـال  ( ، انگلـستان  )1989سـال   ( ند از ایاالت متحـده آمریکـا      ااین کشورها عبارت  . انددهکرسازي  هپیاد

، )1989سـال   ( ، ایرلنـد  )1989سـال   ( ، نیوزلنـد  )1989سـال   ( ، کانادا )1989سال  ( ، استرالیا )1989

، )2006سـال  ( ، سـنگاپور )2005سال ( ، ژاپن)1999سال  ( ، آفریقاي جنوبی  )1995سال  ( کنگهنگ

 ، روسـیه  )2011سـال   ( ، ترکیـه  )2009سـال   ( ، مـالزي  )2007سال  ( ، تایوان )2007سال  ( جنوبیکره

و دو کشور چین و آلمان نیز در مرز         ) 2014سال  ( و سریالنکا ) 2014سال  ( ، هندوستان )2012سال  (

تنهـا   2017انـد کـه پـس از سـال          دهکرحتی کشورهایی مانند هندوستان اعالم      . انطباق کامل هستند  

مهندسـی   ـ  هـاي فنـی  هاي درسـی رشـته  مدل اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه دارکی را که براساسم

  .(Agarkhed, 2017) دکرکسب شده باشد، اعتبارسنجی خواهد 

هاي ثیر یادگیري دانشجویان و انتخاب روشأدر تحقیقی به بررسی درصد ت) 1396( زینل و همکاران

از رشته   »هاي الکتریکیماشین« اهداف یادگیري و کالن درس اصلی ارزشیابی از یادگیري ایشان بر تحقق

براي این . هندسی بوئین زهرا پرداختندم ـ سسه آموزش عالی فنیؤمهندسی برق در مقطع کارشناسی در م

 درصد 40. شد طول ترم را شامل میدرصد 40 پایان ترم ودرصد 60د که شبه نحوي طراحی  ارزشیابی درس

 درصدي که جمعاً 5 آزمونتکلیف فردي، دو  درصد 10ترم، درصد میان 10ترم شامل ی طول ـارزیاب

 همانطور که در گزارش این اعتبارسنجی آمده است، .بوده است درصد10و یک پروژه طراحی درصد 10

داف درصد از کل اه 8/67طور میانگین به نسته است بههاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان تواانتخاب روش

تشریح مبانی اصولی «  هدف یادگیري،همچنین. را تحقق بخشد »الکتریکیهاي ماشین« یادگیري درس

ن  داراي کمتری»هاي الکتریکیماشین«، در درس »)ماشین و ترانسفورمر( الکتریکی هايعملکرد ماشین

ترم و سط میان توکه این هدف یادگیري، غالباًازآنجایی). درصد 3/62( دستیافت یادگیري بوده است

دلیل اقبال کم دانشجویان میزان دستیابی به این هدف یادگیري در ترم سنجیده شده است و بهپایان

 در ترم آینده با طراحی یک برنامه اصالحی، باید ، مدرس مربوطلذا. گرفته است ترین جایگاه قرارنازل

یان به این هدف یادگیري را  و سطح دستیابی دانشجوکردهتمرین  حل اقدام به برگزاري جلسات

کارگیري طور میانگین عملکرد دانشجویان، بههمچنین در این گزارش آمده است، به. افزایش دهد

 »هاي الکتریکیماشین« هاي ارزشیابی یادگیري دانشجویان و اهداف یادگیري درسمناسب روش

تر در مقطع کارشناسی را تحقق گانه رشته مهندسی کامپیودوازده درصد از اهداف کالن 5/74 توانسته
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مهندسی  ـ هاي فنیهاي درسی رشتهالزم به ذکر است که از نتایج این نوع اعتبارسنجی برنامه. بخشد

 مدیریت کالن یا. کردبرداري را مدیران ارشد و کالن دانشگاه خواهند در این مرحله، بیشترین بهره

ثر در کمترین و ؤتواند سهم عوامل مره مینگاهی اجمالی بر کیفیت دستیابی به اهداف کالن دو

ه و با تدوین یک سیاست جدید و ترمیمی وضعیت کیفی دستیابی به کردبیشترین توفیق را پیدا 

نژاد و مطهري). 1396، زینل و همکاران(  دهدها را ارتقاهاي درسی این رشتههاهداف کالن برنام

کار و صنعت  ی دانشگاهی با نیازهاي بازاردر تحقیقی به رابطه آموزش مهندس) 1390( همکاران

نظر ایرانی انتخاب شدند و ارتباط در این مطالعه تعدادي از مهندسان برجسته و صاحب. پرداختند

نتایج تحقیق نشان داد که الزم است . د آنها بررسی شدـی با صنایع از دیـمهندس ـ آموزش فنی

ازپیش آموزش شاوره و همایش براي نزدیکی بیشهاي ارتباطی متنوعی چون آموزش، تحقیق، مکانال

مهندسی بر خالقیت،  ـ تأکید آموزش فنی. وکار فراهم شودمهندسی با صنعت و کسب ـ فنی

مهندسی و انگیره کافی براي موفقیت  ـ العمر، اخالق فنیگروهی، برقراري ارتباط، یادگیري مادامکارِ

 با روش )1389( و همکاران جمیري. ي کنونی استاي از الزامات این نوع آموزش براي دنیاحرفه

. درسی رشته مهندسی معماري با نیازهاي بازار کار پرداختند کیفی به بررسی میزان انطباق برنامه

ت ـان داد وضعیـمهندسی نش ـ آموختگان این رشته فنیشده با دانشاي انجامـهنتایج مصاحبه

ري با توجه به نیازهاي بازار کار، در حیطه دانشی آموختگان دانشگاهی رشته مهندسی معمادانش

این نتایج گواهی بر انطباق . شود مطلوب ارزیابی میمطلوب، مهارتی در حد نامطلوب و نگرشی نسبتاً

در پژوهش خود ) 1388( عبدي. درسی رشته مهندسی معماري با نیازهاي بازار کار بود پایین برنامه

هاي کشاورزي پرداخته است، لزوم تغییر هندسی مکانیک ماشینکه به بررسی سرفصل دروس رشته م

در این ارتباط . درسی این رشته با تغییراتی در عناوین و سرفصل دروس را روشن کرده است در برنامه

هاي محتواي دروس دانشگاهی با توجه به  در پژوهش خود به بررسی ویژگی)1388( وحیدراد

؛ نتایج این پژوهش بیانگر این مسئله است که محتواي دروس نیازهاي جامعه کنونی پرداخته است

دهنده روز، برانگیزاننده و پرورشپذیر و بهدانشگاهی باید غنی و در چارچوب نیازهاي جامعه، انعطاف

هاي ها قابلیت کاربست در موقعیتتفکر خالق و تفکر انتقادي باشد و طوري ارائه شود که آموخته

 و دانشجویان شش انادت حاکی از این است که اس)1387(  نتایج پژوهش وزیري.واقعی را داشته باشد

مهندسی، کشاورزي و دامپزشکی و هنر   ـپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی( گروه عمده آموزشی

هاي علمی و اهداف توسعه درسی گروه خود را از نظر هماهنگی با پیشرفت برنامه) معماري و

دادهاي آموزش عالی و توانایی پرورش  فرهنگی و توجه به کیفیت نهایی بروناقتصادي، اجتماعی،

  ).1394 یوسفی افراشته،( اندهاي شغلی، ضعیف ارزشیابی کردهمهارت
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مهندسی با چالش  ـ فنی هايکنند، آموزش رشتههاي باال تأکید میطور که نتایج پژوهشهمان

در این شرایط شناخت . واقعی بازار کار مواجه استدرسی و عدم انطباق آن با نیازهاي  برنامه

تواند به رفع مشکالت و حرکت در مسیر بهبود رویکردهاي آموزشی اصالحی و استفاده از آنها می

یکی از رویکردهاي جدید در آموزش . هاي مذکور کمک کندهاي درسی رشتهاعتبار و کیفیت برنامه

هاي درسی پیامدمحور برنامه ، رویکرد اعتبارسنجیسرعت در حال توسعه استبهکه مهندسی -فنی

الگوي . شودها محسوب می این رشتهاست که از ابزارهاي اصالح و ارتقاي کیفی در آموزش

هاي درسی فنی و هاي کیفیت در برنامههاي درسی بسیاري از جنبهاعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

ها و عملکرد تحصیلی هاي ارزشیابی آموخته روشیادگیري، ـ هاي تدریسمهندسی از جمله فعالیت

پیامدمحور از  الگوي اعتبارسنجی .(Prasasd et al., 2017) تأثیر قرار داده استدانشجویان را تحت

هاي یادگیري گیري پیامدها و شایستگیهاي ارزیابی دانشجومحور است که بر شناسایی و اندازهروش

پیامدمحور  نجیس الگوي اعتباردریسکول و وود.  دوره تأکید داردموردانتظار از دانشجویان در پایان

هاي درسی، روش کنند که در آن برنامههاي درسی دانشگاهی را یک مدل ارزیابی معرفی میبرنامه

صورت منسجمی پیامدهاي یادگیري دانشجویان، اهداف تدریس و ارزشیابی یادگیري دانشجویان به

صورت کلی، آموزش به. انددرسی دانشگاهی را هدف قرار داده رنامهیادگیري و اهداف کالن هر ب

هاي درسی دانشگاهی فرایندي است که پس از تعیین مبتنی بر اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

هاي آموزشی مناسب براي دستیابی به آنها طراحی و در ها و روشپیامدهاي مشخص آموزشی، برنامه

پیامدها سطح موفقیت دوره آموزشی و فراگیران در دستیابی به پیامدها، پایان با استفاده از سنجش 

با این تفاصیل،  .(Patil et al., 2017) شودمی اهداف یادگیري و اهداف کالن منظورشده، مشخص

کار و شرایط زندگی جدید و  پیامدمحور که به دنبال افزایش توجه به نیازهاي بازار الگوي اعتبارسنجی

 در عمل بر دو محور استوار ،مهندسی توسعه پیدا کرده است- هاي درسی فنیدر برنامهدرحال تغییر 

گیري اول شناسایی و تدوین پیامدهاي یادگیري در قالب اهداف یادگیري و کالن و دوم اندازه. است

این اهداف و پیامدهاي  بررسی میزان تحقق نیز،و ) اهداف یادگیري و کالن( این پیامدهاي یادگیري

هاي برنامه درسی قدیمی لفهؤ تصمیم در خصوص تغییر در م،شده و درنهایتیش تعیینپ لوب و ازمط

  . شده جدیدمنظور تحقق حداکثري پیامدهاي مطلوب در برنامه درسی اصالحبه

 

  تعریف مسئله .2

 هـاي دانـشکده  و صنعتی هايدانشگاه در مهندسی ـ  فنی هايرشته درسی هايبرنامه طراحی از هدف

 بـه  دسـتیابی  نهایت در که است راهبردهایی و هاسیاست ها،فعالیت کشور، طراحی در مهندسی ـ  فنی

  ـ از طرفی، علـوم فنـی  .  کندضمینت آموختگاندانش در را شدهتعیین ازپیش هايتوانمندي و پیامدها
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طبیعی و تبع آن آموزش در این حوزه محور اصلی در تولید ثروت، سالمت و حفظ منابع           مهندسی و به  

زیست در کشور هستند و در کل با توسعه جامعه و ارتقاي کیفی زندگی جوامع ارتباط نزدیکـی                محیط

ی ـمهندسـ  ـ  هـاي فنـی  هاي صنعتی و دانـشکده توسعه این علوم در سطوح تخصصی در دانشگاه. دارد

 تولیـد دانـش     داد و نتایج آن در قالب نیروي انسانی متخصص و با صالحیت،           شود که برون  ریزي می پی

مهندسی نمایان و از طریق آموزش و پـژوهش در یـک رشـته     ـ  نو و پیشبرد مرزهاي دانش علوم فنی

مهندسی ضروري اسـت کـه آمـوزش     ـ  نظر به اهمیت باالي علوم فنی. شودمهندسی خاص کسب می

اهدي با این وجود شـو    . سازي و رفع نیازهاي صنعت حرکت کند      ن مهم تلقی شده و در جهت برآورده       آ

و اسـت   هـا جهـانی     گـزارش  .کار به دست آمده اسـت      از گسست بین آموزش با نیازهاي صنعت و بازار        

 ـ  هـاي فنـی  هاي صـنعتی و دانـشکده  گاهآموختگان دانشنتایج مطالعات مختلف بر روي عملکرد دانش

هـاي   فاقـد توانمنـدي    آموختهدانشکه مهندسان تازه     مهندسی مختلف در سطح دنیا نشان داده است       

 هـاي رشـته  درسـی  هايبرنامه لذا .(Sallrh & Rani, 2017) ثر هستندؤپایه موردانتظار براي عملکرد م

 و دانـشجویان  موفقیـت  میـزان  بـر  مستمر صورت به که شوند طراحی ايگونهد به   بای مهندسی ـ فنی

 در صـنعت  و رکـا  بازار جامعه، موردنیاز هايصالحیت و هامهارت کسب در ایشان هايتوانمندي سطح

 مهندسـی  ـ  فنـی  هايرشته دانشجویان در را هاصالحیت و هامهارت چنین ایجاد و دنن کنظارت آینده

  ورـکـش  در مهندسـی  ـ  فنـی  هـاي رشته دانشجویانآموختگی  دانشگواهی است بدیهی.  کندتضمین

 ايحرفـه  هـاي صـالحیت  و هـا مهـارت  هـا، توانمنـدي  به ایشان دستیابی دهندهنشان ضمنی صورت به

این  در کشور دانشگاهی آموختگاندانش تمام واقع به آیا که است این اصلی پرسش   اما. است موردنظر

 ؟ اینکـه هـر برنامـه      نـد دار را ویکـم بیـست  قرن در مهندس یک ايحرفه هايصالحیت و هامهارت هارشته

خواهنـد   هـایی چـه توانمنـدي   آنهـا  کند؟ تربیت میدانشگاهیآموخته  مهندسی چه نوع دانش   - درسی فنی 

  سالمت تربیتيهاي برقراري ارتباطی دارند؟ آیا براي ارتقا اي نظیر مهارت  هاي پایه داشت؟ چه مهارت  

گونـه  مهندسـی ایـن   ـ  هـاي فنـی  درسی رشـته ؟ و آیا برنامههستنداند؟ آیا به اصول اخالقی مقید شده

  .(Taib et al., 2017) دهد؟اهداف را پوشش می

آنها کید بر سنجش پیامدها،     أبا ت ) 2007( ، دریسکول و وود   هاپرسشتاي پاسخ دادن به این      در راس 

 مهندسـی ــ   هاي فنـی هاي درسی رشتهرا بسیار مهم و حتی شاید اولین انگیزه براي تکوین اعتبارسنجی برنامه         

 درسـی  هـاي برنامـه  اجـراي  دـپیامـ  تـرین مهم انـدانشجوی رغم اینکه، یادگیري  اما علی . کنندذکر می 

 قـرار  مـدنظر  درسی هايبرنامه این اعتبارسنجی معیار عنوان به است کمتر مهندسی ـ  فنی هايرشته

 درسـی  هـاي برنامـه  اجـراي  در دلیـل  همـین  به و دشومی کیدأت محتوا بر سنتی آموزش در. گیردمی

 بـر  بیشتر نشجویاندا تحصیلی عملکرد و یادگیري از ارزشیابی تمرکز مهندسیـ  فنی هايرشته سنتی
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 دانـشجویان  یـادگیري  از ارزشیابی هايروش و بوده درسی هايبرنامه این آموزشی محتواي محفوظات

 هـر  یـادگیري  اهـداف  بـر  مبتنی دانشجویان آموزيمهارت میزان گیرياندازه به کمتر درس کالس در

 آموختگـان دانشکه   است شده باعث امر همین. پردازدمی رشته هر درسی برنامه کالن اهداف و درس

 و صـنعت  محیط در نتوانند و شوند تربیت قبول قابل غیر هايمهارت و هاتوانمندي سطح با دانشگاهی

 هـاي برنامه مالحظهقابل تغییر دنبالبه اخیر هايسال در لذا. رسانی مؤثر داشته باشند   خدمت کار بازار

 بـر  تمرکـز  سـوي  بـه  دانـشجویان  محفوظـات  و تدریس بر تمرکز از مهندسیـ   فنی هايرشته درسی

 هـا ارزشـیابی از یـادگیري دانـشجویان در کـالس درس برتحقـق              ثیر اتخاذ روش  أو ت  معنادار یادگیري

هـاي  دانـشگاه  از بـسیاري  مهندسـی،  ـ  فنـی  هـاي رشـته  درسی برنامه کالن اهداف و یادگیري اهداف

هـاي درسـی   اجراي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامهمهندسی در جهان مبادرت به  ـ  هاي فنیصنعتی و دانشکده

  .(Agarkhed, 2017) اندهکردخود 

 اسـت  الزم کـه  اسـت  پیامدهایی بر مبتنی گیريدرسی، تصمیم پیامدمحور برنامه اعتبارسنجی در

 محـصول  نـوع اعتبارسـنجی،   ایـن  در. دهنـد  نـشان  را آنهـا  بـه  دسـتیابی  دوره پایـان  در دانـشجویان 

  قـرار  کیـد أت مـورد  آموزش فرایند جايه  ب) شد خواهد تربیت آموخته دانشگاهی نشدا نوع چه(آموزش

 بـا  مقایـسه  در درسـی دانـشگاهی،    فرایند اجراي این نوع اعتبارسنجی برنامه      علت، همین به. گیردمی

یادگیري و اهـداف کـالن       مطلوب و اهداف   پیامدهاي ابتدا ا زیر. است معکوس فرایند یک سنتی روش

ارزشـیابی از    هـاي و روش  آموزشـی  مواد درسی، برنامه سپس وشود  و تعیین می   انتخاب رسیبرنامه د 

طراحی اعتبارسـنجی   . شودمی موردنظر اعتبارسنجی  پیامدهاي به دستیابی منظوربه دانشجو یادگیري

 و رشـته  هر درسی برنامه در بازنگري و مجدد طراحی مستلزمهاي درسی دانشگاهی    مدمحور برنامه پیا

 برنامـه  دروس سرفصل در بازنگري انجام با صرفاً تغییري چنین ایجاد. است رشته با آن  مرتبط دروس

 هـر  علمیتأهیاعضاي و مدیران مهارت و توانایی به و یستن پذیرامکان مختلف هايرشته فعلی درسی

 يهـا توانمنـدي  بـا  درسـی  برنامه مختلف ابعاد همسوسازي و درسی پیامدمحور  برنامه زمینه در رشته

 ایـن  بـا  را رشـته  هـر  علمیتأهی اعضاي و مدرسین توانمندسازي لزوم امر این. است موردنظر نیازمند 

ئـه  رسد در حال حاضـر پیامـدهاي اساسـی حاصــل از ارا             به نظر می   ،همچنین. سازدمی آشکار مفهوم

ر حالی است کـه امـروزه   این د. ثر باشدؤمهندسی نامناسب و غیر م ـ  هاي فنیهاي درسی رشتهبرنامه

شـود و  کیدي بیش از گذشته میأمهندسی ت ـ  هاي درسی فنیبر اهمیت پیامدهاي آموزشی در برنامه

پـیش مـورد    زاهاي درسی دانشگاهی، بـیش    بر همین اساس رویکرد اعتبارسنجی پیامدمحور این برنامه       

ي یک رویکرد مبتنی بر عملکرد  پیامدمحور.(Patil et al., 2018)  نظران قرار گرفته استتوجه صاحب

ج ـشـود و نتایـ    ی محسوب مـی   ـي درسی دانشگاه  اـهور اساسی دانش اعتبارسنجی برنامه    ـت و مح  ـاس
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 ــ  فنـی هـاي  هاي درسی رشـته اعتماد براي اصالح و مدیریت برنامه اي مبتنی بر شواهد قابلآن، رویه

یامدهاي مطلوب یـادگیري در ایـن    بنابراین تحقق پ  . روي طرفداران خود قرار داده است     مهندسی پیش 

نکته حائز اهمیت اینکه این الگو قصد       . ترین وجه و محور مرکزي آن است      نوع الگوي اعتبارسنجی مهم   

   :ند ازا عبارتپرسشاین دو .  اساسی داردپرسشبه پاسخگویی دو 

 میـزان  علمی و تأهاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط اعضاي هی ثیر انتخاب نوع روش   أت

یادگیري دانشجویان در کالس درس، در تحقق هریک از اهـداف یـادگیري مـصوب هریـک از             

  دروس رشته مورد اعتبارسنجی چنددرصد است؟ 

 علمی، میـزان   تأهاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط اعضاي هی       ثیر انتخاب نوع روش   أت

یري در تحقق هریک از اهداف      یادگیري دانشجویان در کالس درس و میزان تحقق اهداف یادگ         

  هاي مورد اعتبارسنجی چنددرصد است؟ کالن مصوب رشته

تـوان  مهندسی مـی  ـ   هاي درسی فنی   پس از اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه       ،بنابراین

مثابه دسـتاورد اجـراي    میزان تحقق اهداف یادگیري و کالن دوره، به        نیزآمده و   دستمطابق با نتایج به   

 تدریس اتخاذشـده در کـالس درس، روش   ها، در خصوص بازنگري در روش   رنامه درسی در این رشته    ب

ارزشیابی از یادگیري دانشجویان در کالس درس و تعیین اهداف یادگیري براي هر درس در هر رشته                 

شـده ضـمن     مطـرح  هـاي پرسـش منظور پاسخ به    لذا در این مقاله به    . دکرتصمیمات اصالحی را اتخاذ     

مهندسی نـسبت   ـ  هاي درسی فنیعرفی و ارائه مراحل اجرایی الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامهم

  . اي خاص پرداخته خواهد شدبه اجراي این الگوي در یک دانشگاه و رشته

  

  روش تحقیق .3

 کـه   و از آنجـا اسـت روش اجراي این پژوهش، توصیفی و از منظر گردآوري اطالعات از نوع پیمایـشی     

جامعـه آمـاري   . است، لذا از نوع کاربردي است توسعه به سایر موارد مشابه خود این تحقیق قابلنتایج  

در دانشگاه شاهد در نظر گرفتـه       ) افزارنرم( دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر    تمام  این مطالعه،   

رشـته  دروس تخصـصی  گیري تصادفی ساده از میان نمونه آماري این پژوهش به روش نمونه     . شده است 

کـه از دروس    »  پیـشرفته  سـازي برنامـه «درس  . در مقطع کارشناسی انتخاب شـد     ) افزارنرم( مهندسی کامپیوتر 

  . عنوان نمونه آماري انتخاب شدبه ،استواحدي تخصصی و سه

 
 
 
 
  



  آباديمداحزاده و مجید نیلی                                              امید امراله، ابراهیم خدایی، رضوان حکیم

 

 

41

 نتایج تحقیق .4

  مهندسی ـ هاي درسی فنیالگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

هاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط       تاثیر انتخاب نوع روش    در این الگو به جهت تعیین میزان      

علمی و میزان یادگیري دانشجویان در کالس درس، در تحقق هریک از اهداف یـادگیري               تأاعضاي هی 

  :هاي زیر ارائه شده استمصوب هریک از دروس رشته مورد اعتبارسنجی گام
  

  وط به درس موردنظرتدوین یا استخراج اهداف یادگیري مرب: گام اول

  اهداف یادگیري درس مـوردنظر از رشـته مهندسـی مـوردنظر در مقطـع کارشناسـی از برنامـه            بایددر این گام    

  برنامـه نبـود الزم به ذکر اسـت در صـورت     . شودعالی استخراج    درسی مصوب این رشته توسط شوراي آموزش      

تـشکل از اعـضاي   ی مگروهـ س بـر عهـده   درسی مصوب براي دروس یک رشته تعیین اهداف یادگیري هـر در           

الزم به ذکـر اسـت کـه اهـداف        .استعلمی مدرس درس موردنظر     تأ به همراه اعضاي هی    گروه آموزشی مربوط  

  .شود نمایش داده میLOiیادگیري درس موردنظر در این الگو با نماد 
  

  نظر از استاد درس رداهداف یادگیري براي درس موـ هاي ارزشیابی دریافت ماتریس سهم روش: گام دوم

هاي ارزشیابی از یادگیري دانـشجویان در درس مـوردنظر کـه             اطالعات کامل در خصوص روش     بایددر این گام    

ها در تعیـین نمـره نهـایی دانـشجو           از ایشان اخذ و سهم هریک از این روش         ،کنداستاد درس از آن استفاده می     

 اهـداف یـادگیري را بـراي     ـ  هـاي ارزشـیابی  س سـهم روش  و از ایشان خواسته شود تا مـاتری شوداستعالم نیز 

  . کننددرس مربوط تکمیل 
  

اهداف یادگیري براي درس مـوردنظر از اسـتاد    ـ  هاي ارزشیابیدریافت ماتریس سقف نمرات روش: گام سوم

  درس

 اهـداف یـادگیري، در ماتریـسی مـشابه    ـ  هاي ارزشیابی با توجه به ماتریس سهم روش     بایددر این گام    

هاي ارزشیابی از یادگیري براي هریک از اهداف یـادگیري          سقف نمرات دانشجویان در هر یک از روش       

نظر تهیـه و  اهـداف یـادگیري، بـراي درس مـورد    ــ   شده و ماتریس سقف نمرات روش ارزشیابی  تعیین

  . شودتوسط استاد درس ارائه 
  

عنـوان سـند پیامـد یـادگیري        یـر را بـه    ست نمرات دانشجویان در طول نیمسال اخ      فهردریافت  : گام چهارم   

  دانشجویان از درس موردنظر

 نمرات دانشجویان در طول نیمـسال اخیـر را    فهرستدر این گام از استاد درس درخواست شود تا          

در ایـن سـال تحـصیلی بـه تفکیـک            عنوان سند پیامـد یـادگیري دانـشجویان از درس مـورد نظـر             به

  .کندالس درس ارائه کاررفته در کپارامترهاي ارزشیابی به
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   اهداف یادگیري براي درس موردنظر  ـشده روش ارزشیابیمحاسبه ماتریس نمرات کسب: گام پنجم

 ، با توجه به میانگین نمرات دانشجویان در هریـک از پارامترهـاي ارزیـابی از یـادگیري            بایددر این گام    

ها در خـصوص هریـک از اهـداف         برنامهشده توسط دانشجویان در هریک از این        میانگین نمرات کسب  

اهداف یـادگیري تهیـه و    ـ  هاي ارزشیابییادگیري محاسبه شده و ماتریس نمرات کسب شده در روش

  . دشوتوسط استاد درس تکمیل 
  

   اهداف یادگیري براي درس موردنظر  ـثیر روش ارزشیابیأمحاسبه ماتریس درصد ت: گام ششم

هاي ارزشـیابی از یـادگیري دانـشجویان توسـط اعـضاي          ع روش ثیر انتخاب نو  أمنظور تعیین میزان ت   به

علمی و میزان یادگیري دانشجویان در کالس درس در تحقق هریک از اهداف یـادگیري مـصوب          تأهی

ــ   هـاي ارزشـیابی   برنامـه شده از   ه ماتریس نمرات کسب   ئهریک از دروس رشته مورد اعتبارسنجی، ارا      

هاي ماتریس سقف نمرات هریک از هئصورت نظیر به نظیر بر ارااهداف یادگیري براي درس موردنظر به 

بـا  . شد ضرب 100هداف یادگیري براي این درس تقسیم شد و حاصل در عدد ا ـ  هاي ارزشیابیبرنامه

اهـداف   ـ  هـاي ارزشـیابی  ثیر روشأاین تفصیل ماتریس جدیدي حاصل شد که به مـاتریس درصـد تـ   

هاي موجود در هـر سـتون از ایـن          هئدار ارا  میانگین وزن  ،رنهایتد.  براي این درس نامیده شد     یادگیري

علمی تأهاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط اعضاي هی       ثیر انتخاب نوع روش   أماتریس درصد ت  

و میزان یادگیري دانـشجویان در کـالس درس در تحقـق هریـک از اهـداف یـادگیري مـصوب درس                      

  . ا نشان خواهد دادموردنظر از رشته مورد اعتبارسنجی ر
  

  مهندسی  ـ گیري از اجراي بخش اول الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه درسی فنینتیجه: گام هفتم

مثابـه   اهـداف یـادگیري بـه    از میـزان تحقـق هـر یـک    نیزآمده و دست مطابق نتایج بهبایددر این گام    

 تـدریس اتخاذشـده در      ي در روش  هـا، در خـصوص بـازنگر      دستاورد اجراي برنامه درسی در این رشته      

 ـ  هـاي فنـی  هـان در کالس درس در هر درس رشـکالس درس و روش ارزشیابی از یادگیري دانشجوی

  . دکر تصمیمات اصالحی را اتخاذ مهندسی موردنظر

هـاي ارزشـیابی از یـادگیري دانـشجویان،      ثیر انتخاب نـوع روش    أ تعیین میزان ت   منظوربه  در ادامه   

دانشجویان در کالس درس و میزان تحقق اهداف یادگیري در تحقق هریک از اهـداف             میزان یادگیري   

  . هاي هشتم تا یازدهم به اجرا در خواهدآمد، گامهاي مورد اعتبارسنجیرشتهکالن مصوب 
  

  نظرمهندسی مورد ـ تدوین یا استخراج اهداف کالن مربوط به رشته فنی: گام هشتم

 نظر در مقطع کارشناسی از برنامـه      نظر از رشته مهندسی مورد    ه مورد  اهداف کالن رشت   بایددر این گام    

 نبـود الزم به ذکر است در صورت       . عالی استخراج شود    توسط شوراي آموزش   درسی مصوب این رشته   

ی گروهـ درسی مصوب براي دروس یک رشته تعیین اهـداف کـالن رشـته مـوردنظر بـر عهـده                     برنامه
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الزم به ذکر    .استعلمی رشته موردنظر    تأ به همراه اعضاي هی    تشکل از اعضاي گروه آموزشی مربوط     م

  .شود نمایش داده میPOiاست که اهداف یادگیري درس موردنظر در این الگو با نماد 
  

ثیرتحقق هریک از اهداف یادگیري بر اهداف کالن دوره چهارساله رشته مهندسی            أدریافت ماتریس ت  : گام نهم 

  موردنظر از استاد درس

ثیر اعمال هریک از اهداف یادگیري بر اهداف کالن دوره چهارسـاله رشـته              أ، ماتریس ت  بایدگام  در این   

 تهیه و از استاد درس موردنظر خواسته شود تا میزان اثر هریک از اهداف یـادگیري                نظرمهندسی مورد 

 درس را بر هریک از اهداف کالن رشته مهندسی موردنظر در مقطع تحصیلی کارشناسـی را بـر طبـق                   

 درصـد   20= 2درصد سـهم دارد،     10= 1هیچ سهمی ندارد،    = 0( نظر تخصصی خود در مقیاس لیکرت     

 درصـد   100= 10 درصد سـهم دارد و بـه همـین ترتیـب،             40=4 درصد سهم دارد،     30= 3سهم دارد،   

 کـالن دوره چهارسـاله رشـته        اهـداف  ــ  ثیر اعمال هریک از اهداف یادگیري     أدر ماتریس ت  ) سهم دارد 

  .کند، ثبت و تعیین مهندسی
   

ثیر تحقق هریک از اهداف یـادگیري بـر اهـداف کـالن دوره چهارسـاله رشـته               أمحاسبه ماتریس ت  : گام دهم 

  مهندسی 

 هـاي  اول الگو و درصد تحقق هریـک از اهـداف یـادگیري مبتنـی بـر روش     پرسشدر این گام با توجه به پاسخ        

 توسط استاد درس و ضـمن در نظـر گـرفتن اعـداد     هشد به کار گرفتهارزشیابی از یادگیري دانشجویان 

ثیر اعمال هریـک از اهـداف یـادگیري بـر اهـداف کـالن دوره چهارسـاله رشـته                    أموجود در ماتریس ت   

نسبت به طراحی ماتریس درصد  . دشمهندسی موردنظر توسط استاد درس مربوط به هر درس تکمیل           

. مهندسی اقدام شـود  ـ  ه چهارساله رشته فنی اهداف کالن دور ـ ثیر اعمال هریک از اهداف یادگیريأت

ـ   ثیرأهاي این مـاتریس بیـانگر سـهم تـ    گفتنی است مجموع درصدهاي موجود در ستون     وع ـانتخـاب ن

علمی، میزان یادگیري دانـشجویان در      تأهاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط اعضاي هی       روش

هـاي مـورد    ک از اهداف کالن مصوب رشته     کالس درس و میزان تحقق اهداف یادگیري در تحقق هری         

  .استاعتبارسنجی 
  

  مهندسی  ـ گیري از اجراي بخش دوم الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه درسی فنینتیجه: گام یازدهم

تـوان  هندسـی مـی  م ـ  هاي درسی فنـی پس از اجراي بخش دوم الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

مثابـه دسـتاورد اجـراي     میزان تحقق اهداف یادگیري و کـالن دوره بـه    یزنآمده و   دستمطابق نتایج به  

 تدریس اتخاذشـده در کـالس درس روش         ها، در خصوص بازنگري در روش     برنامه درسی در این رشته    

ارزشیابی از یادگیري دانشجویان در کالس درس و تعیین اهداف یادگیري براي هر درس در هر رشته                 

  .کرد تصمیمات اصالحی را اتخاذ



  ...مطالعه موردي (مهندسی  ـ هاي درسی فنی       ارائه و اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه



 

44

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهندسی ـ هاي فنیهاي درسی رشتهالگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه: 1 شکل

 
  مهندسی ـ هاي درسی فنیفازهاي عملیاتی الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه

نیازمند اجراي سـه   مهندسی، ـ  ي فنیهاهاي درسی رشتهمنظور اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامهبه

سه . هستیمیا دانشکده محل اجراي این الگو  در هسته عملیاتی آموزش دانشگاه       آموزشی، مدیریتی و نظارتی    فاز

مـدت  هـاي کوتـاه   دورههـاي عملـی و   در سه مرحله کارآموزي و آمادگی نیروها از طریق کارگاهبایدفاز مذکور   

هاي حاصل کـه بـه دو صـورت         مند و ارزیابی پیام   شده و نظام   تدوین هايتخصصی، اجراي دستورالعمل  

یا استخراج اهداف یادگیري مربوط به  تدوین: گام اول

 نظرددرس مور

 ـ ارزشیابی روش شدهکسب نمرات ماتریس محاسبه: پنجم گام

 موردنظر درس براي یادگیري، هداف

اهداف  ـ هاي ارزشیابیدریافت ماتریس سهم روش: گام دوم

 درس موردنظر از استاد درس یادگیري براي

  

- هاي ارزشیابیدریافت ماتریس سقف نمرات روش: گام سوم

 اهداف یادگیري براي درس موردنظر از استاد درس

  

 نمرات دانشجویان در طول نیمسال فهرستدریافت : چهارمگام 

عنوان سند پیامد یادگیري دانشجویان از درس اخیر را به

 موردنظر

 اهداف-ارزشیابی روش ثیرأت درصد ماتریس محاسبه: ششم گام

 موردنظر درس براي یادگیري

 مهندسیـ  فنی رشته به مربوط کالن اهداف استخراج یا تدوین: هشتم گام

 نظرمورد

 سنجی اعتبار الگوي اول بخش اجراي از گیرينتیجه: هفتم گام

 مهندسی ـ فنی درسی برنامه پیامدمحور

 اعتبارسنجی الگوي دوم بخش اجراي از گیرينتیجه: یازدهم گام

 مهندسی ـ فنی درسی برنامه پیامدمحور

محاسبه ماتریس تأثیر تحقق هریک از اهداف یادگیري بر : گام دهم

 اهداف کالن دوره چهارساله رشته مهندسی

تأثیر تحقق هر یک از اهداف یادگیري بر  ماتریس دریافت: نهم گام

  از استادهداف کالن دوره چهارساله رشته مهندسی موردنظرا

 درس

ها در مثابه دستاورد اجراي برنامه درسی در این رشتهآمده و نیز میزان تحقق اهداف یادگیري و کالن دوره بهدستمطابق با نتایج به

 اتخاذشده در کالس درس، روش ارزشیابی از یادگیري دانشجویان در کالس درس و تعیین اهداف یادگیري  تدریسخصوص بازنگري در روش

 .براي هر درس در هر رشته تصمیمات اصالحی را اتخاذ کرد
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 1  فازهـاي عملیـاتی ایـن الگـو در شـکل     .(Bagban et al., 2017) شود طراحی ،گیردنرم و سخت انجام می

 .ارائه شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهندسی ـ هاي فنیی رشتههاي درسمحور برنامهتی اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدفازهاي عملیا: 2 شکل

  

  مهندسی ـ  فنیهاي درسیسازي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامهپیاده

دروس تخصـصی رشـته مهندسـی    تمـام  همانطور که بیان شد، جامعه آماري در ایـن بخـش از مقالـه        

از نـوع  از آنجـا کـه روش ایـن تحقیـق      . در دانشگاه شاهد در نظر گرفته شده است       ) افزارنرم( کامپیوتر

 تصادفی از میان دروس     گیري کامالً توصیفی و پیمایشی است، نمونه آماري این پژوهش به روش نمونه          

سـازي  درس برنامـه  . در مقطـع کارشناسـی انتخـاب شـد        ) افزارنرم( تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر   

 ،تـسـ واحدي رشته مهندسی کامپیوتر در مقطـع کارشناسـی ا    که از دروس تخصصی و سه      ،هـپیشرفت

  . عنوان نمونه آماري انتخاب شدبه
  

  تدوین یا استخراج اهداف یادگیري مربوط به درس موردنظر: اجراي گام اول

 از رشـته مهندسـی کـامپیوتر در مقطـع          »سـازي پیـشرفته   برنامـه «اهداف یادگیري درس     در گام اول  

ایـن اهـداف    . دشـ اج  عالی اسـتخر   درسی مصوب این رشته توسط شوراي آموزش       کارشناسی از برنامه  

  :عبارت بودند از

LO1 :دانشجو بتواند مسائل را با روش طراحی باال به پایین حل کند.  

LO2 :هاي مناسب مدیریت کندنویسی را با تعریف کالسله برنامهئدانشجو بتواند پیچیدگی مس.  

 تهیه

 ستورالعملد

اجراي 

اعتبارسنج

ي و ابالغ 

شیوه نامه 

 اجرایی

ــه  ارائـــــــ

هاي ماتریس

موردنیاز بـه   

اعـــــــضاي 

علمـی  هیأت

ــت   و دریافــ

شـده   تکمیل

 آنها

اجــــراي  

هاي برنامه

درســـی و 

کارگیري به

هاي روش

 ـ��یــاددهی 

ـادگیري  یـ

 مناسب

انجام مفاد  

- تعیـــین

شــــــده 

ــ یابی ارزش

تــــست، (

پـــــروژه، 

ترم و  میان

 )ترمپایان

تکمیل فایـل   

ــسل  اکــــــ

اطالعــــــات 

OBE 
توسط اعضاي 

علمی و  هیأت

ارائه بـه تـیم     

 گروه ارزیاب

تــــــشکیل 

ـاه  کارگــــــ

OBE  و

ــدوین و  تـــ

اســـــتخراج 

ــداف  اهـــــ

یـــــادگیري 

 دروس رشته

تــــــدوین 

طرح درس  

هـاي  رمو ف 

ــاز  موردنیــ

ــط  توســــ

اعـــــضاي 

ــرم  محتـــ

 علمیهیأت

 فاز سوم فاز دوم فاز اول
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LO3 :رددانشجو بتواند روش تجرید مناسب مانند وراثت و چندریختی را به کار گی .  

LO4 :بگیرد نویسی را به کارهاي برنامههاي زبانهم کتابخانهدانشجو بتواند امکانات م.  

LO5 :   منظـور تحقیـق درسـتی    زدایـی برنامـه بـه   هاي الزم براي آزمون و اشکال  دانشجو بتواند از روش

  .عملکرد برنامه استفاده کند
  

ظر از اسـتاد    اهداف یادگیري بـراي درس مـوردن      ـ   هاي ارزشیابی دریافت ماتریس سهم روش   : اجراي گام دوم  

  درس 

  

  »سازي پیشرفتهبرنامه«اهداف یادگیري براي درس  ـ هاي ارزشیابیماتریس درصد  سهم روش :1 جدول

LO5 LO4 LO3 LO2 LO1 نوع ارزشیابی )درصد(سهم 

 ترم کتبیپایان 20 15 20 20 20 25

 ترم عملیپایان 20 10 25 20 30 15

 ترم کتبیمیان 15 35 15 15 25 10

 ترم عملیمیان 15 10 10 30 15 35

 پروژه عملی 20 25 25 30 10 10

  کالسیياهتمرین 10 10 15 15 10 50

  

دهنده آن است کـه  نشان) 1(  اهداف یادگیري در جدولـهاي ارزشیابی  درصد سهم روش   ماتریس

درصد از نمره  20ترم، ط به نمره کتبی پایان    ربودرصد از نمره نهایی دانشجو در این کالس درس م          20

تـرم کتبـی،   سازي پیشرفته بوده و میانبرنامه«ترم عملی در درسنهایی دانشجو مربوط به آزمون پایان   

درصـد،   15درصـد،   15ي کالسی به ترتیـب     اهترم عملی، پروژه عملی کالس درس و حل تمرین        میان

سـازي پیـشرفته را بـه خـود          برنامـه  »جویان در درس  درصد از کل نمره نهـایی دانـش        10درصد و    20

هـاي ارزشـیابی یـادگیري      همچنین در این ماتریس درصـد سـهم هـر یـک از روش             . انداختصاص داده 

  .دانشجویان از اهداف یادگیري مصوب این درس تعیین شده است
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ري بـراي درس مـوردنظر از   اهداف یادگی ـ  هاي ارزشیابیدریافت ماتریس سقف نمرات روش: اجراي گام سوم

  استاد درس

 

  »سازي پیشرفتهبرنامه«اهداف یادگیري براي درس  ـ هاي ارزشیابیماتریس سقف نمرات روش:2جدول

LO5 LO4 LO3 LO2 LO1  نوع ارزشیابی 20نمره از 

 ترم کتبیپایان 4 6/0 8/0 8/0 8/0 1

 ترم عملیپایان 4 4/0 1 8/0 2/1 6/0

 ترم کتبیمیان 3 05/1 45/0 45/0 75/0 3/0

 ترم عملیمیان 3 3/0 3/0 9/0 45/0 05/1

 پروژه عملی 4 1 1 2/1 4/0 4/0

  کالسیياهتمرین 2 2/0 3/0 3/0 2/0 1

  

دهنـده بیـشترین     نـشان  2اهداف یادگیري در جـدول      ـ   هاي ارزشیابی ماتریس سقف نمرات روش   

ـ  اي است که دانشجویان به نمره ري در ـشان دادن تحقـق کامـل اهـداف یادگیـ    صورت میانگین بـراي ن

 در آزمـون    2 بنابراین با توجـه بـه آمـار موجـود در جـدول            . توانند کسب کنند  هاي ارزشیابی می  روش

 تحقق اهداف یادگیري اول تا پنجم توسـط  برايصورت میانگین ترم کتبی بیشترین نمراتی که به     پایان

 0/1 نمـره و  8/0 نمـره،  8/0 نمـره،  8/0 نمـره،  6/0ز؛ نـد ا اشود، به ترتیب عبارتمیدانشجویان کسب  

شـیابی از یـادگیري     زهـاي ار  این موضوع براي دیگر اهداف یـادگیري مطـابق بـا هریـک از روش              . نمره

  .دانشجویان مطابق مورد ذکرشده قابل استحصال است
  

ـ  نمرات دانشجویان در طول نیمسال اخیر بهفهرستدریافت  : اجراي گام چهارم     ند پیامـد یـادگیري   عنوان س

  دانشجویان از درس موردنظر

  »سازي پیشرفته برنامه«ست نمرات به تفکیک دانشجویان موجود در کالس درس        فهر،  3 در جدول 

شده توسط استاد درس در رشته مهندسی کامپیوتر در مقطـع           هاي ارزشیابی تعیین  برنامهو به تفکیک    

  . کارشناسی ارائه شده است
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  97-96 در طول نیمسال اول »سازي پیشرفتهبرنامه«در درس  نمرات دانشجویانست فهر: 3 جدول

هاي تمرین

 کالسی

ترم یانم

  کتبی

ترم  میان

  عملی

ترم پایان

  کتبی

ترم ایانپ

  عملی

پروژه 

  عملی

شماره   مجموع

  دانشجو

2/1  75/2  47/0  5/2  13/2  3 05/12  1 

2/1  5/2  61/0  5/2  22/2  3 03/12  2 

1 50/1  31/1  6/2  67/2  4 08/13  3 

1 25/2  70/0  3/2  76/2  5/2  51/11  4 

2 38/2  97/1  8/3  73/3  2/4  88/17  5 

1 25/1  00/0  8/1  00/0  3/2  35/6  6 

2 88/1  45/1  9/3  11/3  8/3  14/16  7 

2 38/0  38/0  4/1  33/1  6/1  08/7  8 

2 63/2  36/1  2/3  38/3  5 56/16  9 

65/1  75/1  94/0  4/1  93/2  5/0  17/9  10 

65/1  13/2  98/0  7/2  69/1  5/0  65/9  11 

2 88/0  52/0  2/2  49/2  8/3  88/11  12 

2 63/1  00/0  9/1  00/0  5/0  03/6  13 

65/1  00/2  38/0  2/2  89/0  5/0  61/7  14 

2 00/1  38/0  8/1  96/1  5/1  63/8  15 

2 25/2  55/1  6/3  56/3  9/3  85/16  16 

2 13/3  61/0  2/2  58/2  5/1  01/11  17 

2 25/2  52/0  8/2  40/2  3 97/12  18 

2 38/1  19/0  2/2  11/3  5/3  37/12  19 

2 50/1  78/1  3 58/2  3 86/13  20 

72/1  82/1  80/0  50/2  28/2  52/2  64/11  میانگین 
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  اهداف یادگیري براي درس موردنظر  ـشده روش ارزشیابی محاسبه ماتریس نمرات کسب: اجراي گام پنجم

   

ـ شده  نفوذ روش ارزشیابیماتریس نمرات کسب  :4 جدول   »سازي پیشرفتهبرنامه« اهداف یادگیري براي درس  

LO5 LO4 LO3 LO2 LO1 نوع ارزشیابی میانگین نمرات 

 ترم کتبیپایان  50/2  40/0  36/0  52/0  48/0  74/0

 ترم عملیپایان  28/2  35/0  62/0  57/0  65/0  09/0

 ترم کتبیمیان  82/1  40/0  31/0  32/0  53/0  26/0

 ترم عملیمیان  80/0  11/0  23/0  15/0  08/0  23/0

 پروژه عملی  52/2  74/0  28/0  82/0  38/0  30/0

  کالسیياهتمرین  72/1  17/0  19/0  28/0  19/0  15/0

  

هاي  در هریک از روش»سازي پیشرفتهبرنامه« میانگین نمراتی را که دانشجویان درس     4 در جدول 

اند، توسط استاد درس در ماتریس       متناسب با اهداف یادگیري کسب کرده       و ارزشیابی از یادگیري خود   

 ثبـت و  »سازي پیشرفتهبرنامه«اهداف یادگیري براي درس  ـ  هاي ارزشیابیشده در روشنمرات کسب

ترم کتبی ایـن    طور میانگین در آزمون پایان     به 4 بنابراین مطابق آمار موجود در جدول     . ارائه شده است  

 نمره 48/0 نمره، 52/0 نمره، 36/0 نمره، 4/0 به ترتیب   اند که دهکر نمره کسب    5/2درس، دانشجویان   

بدیهی است  . است نمره مربوط به میزان تحقق اهداف یادگیري اول تا پنجم مصوب این درس               74/0و  

ابی و اهداف یادگیري در این      هاي ارزشی اعداد در این ماتریس نیز توصیفی مشابه براي دیگر روش         بقیه  

  .درس خواهند داشت
  

  نظر  براي درس مورداهداف یادگیري ـ ثیر روش ارزشیابیأمحاسبه ماتریس درصد ت: اجراي گام ششم

  

  »سازس پیشرفتهبرنامه«اهداف یادگیري براي درس  ـ ثیر روش ارزشیابیأماتریس درصد ت :5 جدول

LO5 LO4 LO3 LO2 LO1  وزن هر  درصد

 روش

 روش ارزشیابی

00/74 00/60 00/65 00/45 70/66 50/62  4  

 ترم کتبیپایان 4  00/57 50/87 00/62 25/76 17/54 00/15

 ترم کتبیمیان 3  70/60 10/38 90/68 20/71 70/75 70/86

 ترم عملیمیان 3  70/26 70/36 70/76 70/16 80/17 90/21

 پروژه عملی 4  00/63 00/74 00/28 40/68 00/95 00/75

  کالسیياهتمرین 2  00/86 00/85 40/93 40/93 00/95 00/15

 میانگین وزنی درصد تحقق اهداف 92/58 36/65 18/55 45/64 60/64 59/50
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هاي هئ، اعداد موجود در این ماتریس از حاصل تقسیم ارا         شود مشاهده می  5 همانطور که در جدول   

 »سازي پیشرفته برنامه«اهداف یادگیري براي درس     ـ   شیابیهاي ارز شده از روش  ماتریس نمرات کسب  

 اهـداف  ـ�هـاي ارزشـیابی   هـاي مـاتریس سـقف نمـرات هریـک از روش     هئصورت نظیر به نظیر بر ارا   به

بـا ایـن تفـصیل      .  محاسبه شده اسـت    100در عدد   ضرب »سازي پیشرفته برنامه«یادگیري براي درس    

اهـداف یـادگیري بـراي      ـ   هاي ارزشیابی ثیر روش أصد ت ماتریس جدیدي حاصل شد که به ماتریس در       

  . این درس نامیده شد
  

مهندسی در  ـ گیري از اجراي بخش اول الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه درسی فنینتیجه: اجراي گام هفتم

  . از رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد در مقطع کارشناسی»سازي پیشرفتهبرنامه«خصوص درس 

مهندسی، سطر  ـ  هاي درسی فنیس از اجراي شش مرحله اول الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامهپ

 5 هـداف یـادگیري همـانطور کـه در سـطر آخـر جـدول        ـ  ثیر روش ارزشـیابی أآخر ماتریس درصد ت

هـاي ارزشـیابی از     دار درصد تحقـق اهـداف یـادگیري در هریـک از روش            مشخص است، میانگین وزن   

هاي ارزیابی یادگیري دانشجویان در کالس      ثیر روش أگر سهم ت   که نشان  استشجویان نیز   یادگیري دان 

با این تفاصیل مطابق    . است در تحقق اهداف یادگیري مصوب این درس         »سازي پیشرفته برنامه «درس

هاي ارزیابی از یادگیري دانـشجویان و عملکـرد آنهـا در طـول تـرم و در کـالس درس                      روش 5 جدول

وش دانشجو بتواند مـسائل را بـا ر  ( درصد هدف یادگیري 36/65 توانسته است    »ازي پیشرفته سبرنامه«

ـ  (درصـد هـدف یـادگیري    18/55، )طراحی باال به پایین حل کند  له ئی مـس ـد پیچیدگـ ـدانـشجو بتوان

دانـشجو  ( درصـد هـدف یـادگیري      45/64،  )هاي مناسب مدیریت کند   نویسی را با تعریف کالس    برنامه

 درصـد هـدف یـادگیري   60/64، )تجرید مناسب مانند وراثت و چندریختی را به کار گیـرد   بتواند روش   

درصـد   59/50،  .) بگیـرد  هاي برنامه نویـسی را بـه کـار        هاي زبان دانشجو بتواند امکانات مهم کتابخانه    (

زدایی برنامه بـه منظـور تحقیـق        هاي الزم براي آزمون و اشکال     دانشجو بتواند از روش   ( هدف یادگیري 

درصد از کـل اهـداف یـادگیري مـصوب در ایـن              36/60 و نهایتاً ،  )درستی عملکرد برنامه استفاده کند    

  .نندکمین أدرس را ت
  

 متناسب با »سازي پیشرفتهبرنامه«حقق اهداف یادگیري براي درس تهاي توصیفی میزان شاخص: 6جدول

  هاي ارزشیابیروش

 درصد هاي توصیفیشاخص ردیف

  درصد03/60  هاLoiمیانگین درصد  1

  درصد59/50  هاLoiکمترین درصد  2

  درصد36/65  هاLoiبیشترین درصد  3

  درصد29/36  هاLoiواریانس درصد  4
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سـازي  برنامـه «هـاي توصـیفی میـزان تحقـق اهـداف یـادگیري بـراي درس         شـاخص  6 در جدول 

هـاي   انتخـاب روش    به  توجه  با ،شود همانطور که در این جدول مشاهده می       . ارائه شده است   »پیشرفته

دانـشجو  «ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط استاد درس و عملکرد دانشجویان، هـدف یـادگیري          

منظـور تحقیـق درسـتی عملکـرد برنامـه      زدایی برنامه بـه هاي الزم براي آزمون و اشکال   بتواند از روش  

دانشجو بتواند مسائل را     «دگیريو هدف یا   )درصد 59/50( داراي کمترین درصد تحقق   » استفاده کند 

واریـانس و   . است) درصد 36/65(داراي بیشترین درصد تحقق     » با روش طراحی باال به پایین حل کند       

  .دشدرصد محاسبه  03/60 و 29/36 درس نیز به ترتیب میانگین درصد تحقق هریک از اهداف این
  

  مهندسی موردنظر ـ ته فنیتدوین یا استخراج اهداف کالن مربوط به رش: اجراي گام هشتم

در گام هشتم اهداف کالن مصوب رشته مهندسی کامپیوتر که توسط شـوراي آمـوزش عـالی وصـوب                   

  :این اهداف عبارت بودند از .دششده بود، استخراج 

PO1 :آموختگانهاي دولتی و خصوصی توسط دانشهاي اتوماسیون بخشطراحی سیستم.  

PO2 :آموختگانتوسط دانش ی محلی و ملیهاي ارتباططراحی و ساخت شبکه.  

PO3 :هـاي خـدماتی، پزشـکی و       موتورهاي محاسباتی موردنیاز در سیـستم      آمد کردن روزسازي  مدرن

  .آموختگانتوسط دانش صنعتی

PO4 :آموختگانتوسط دانش ي و ارتباطیاهاي رایانهتضمین امنیت روزآمد سیستم.  

PO5 :        هـاي پردازشـی و ارتبـاطی مهـم بـا      کـشور در عرصـه    کسب و حفظ برتري راهبردي و استقالل

  .آموختگانتوسط دانش سازي براي نوآوري مستمرزمینه

PO6 : افـزاري موردنیـاز کـشور   هـاي سـخت    سیستم اندازي، نگهداري و ارتقاي   زي، راه ساطراحی، پیاده  

  .آموختگانوسط دانشت

PO7 : توسـط   افزاري موردنیاز کشور  هاي نرم تم سیس ندازي، نگهداري و ارتقاي   اسازي، راه طراحی، پیاده

  .آموختگاندانش

PO8 : ر نیاز کـشو  هاي فناوري اطالعات مورد   اندازي، نگهداري و ارتقاي سیستم    زي، راه ساطراحی، پیاده

  .آموختگانتوسط دانش

PO9 :  نیـاز امنیـت و ارتباطـات اجتمـاعی، اقتـصادي، سیاسـی و              هاي مورد أمین مراکز داده  طراحی و ت

  .آموختگانتوسط دانش کشورنظامی 
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 دوره چهارسـاله رشـته      ثیرتحقق هریک از اهداف یادگیري بر اهداف کالن       أدریافت ماتریس ت  : اجراي گام نهم  

  نظر از استاد درسمهندسی مورد

  

  ثیرتحقق هریک از اهداف یادگیري بر اهداف کالن دوره چهارسالهأماتریس ت: 7 جدول

  رشته مهندسی کامپیوتر

PO9 PO8 PO7 PO6 PO5 PO4 PO3 PO2 PO1  

- 8 10 2 1 2 5 5 10 LO1 

- 10 10 - 1 2 5 - 10 LO2 

- 10 10 - 1 2 5 - 10 LO3 

- 10 10 - 1 2 10 - 10 LO4 

- 10 10 1 1 5 5 1 10 LO5 

 کل 50 6 30 13 5 3 50 48 0

  

سـازي  امـه برن«دهـد، از نظـر اسـتاد درس    نـشان مـی  7 هـاي موجـود در جـدول      همانطور که داده  

  تحقق اهداف یـادگیري ایـن درس بیـشترین نقـش را در تحقـق هـدف کـالن مـصوب اول          »پیشرفته

، هـدف کـالن     )آموختگـان هاي دولتی و خصوصی توسط دانـش      هاي اتوماسیون بخش  طراحی سیستم (

افـزاري موردنیـاز    هـاي نـرم    سیـستم  ياندازي، نگهداري و ارتقـا    سازي، راه طراحی، پیاده ( مصوب هفتم 

اندازي، نگهـداري و    سازي، راه طراحی، پیاده ( و هدف کالن مصوب هشتم    ) آموختگانورتوسط دانش کش

 از اهـداف کـالن برنامـه   ) آموختگـان توسط دانشر هاي فناوري اطالعات مورد نیاز کشو    سیستم يارتقا

ش همچنین تحقق اهداف یادگیري این درس کمترین نقـ . کنددرسی رشته مهندسی کامپیوتر ایفا می    

هـاي  ي سیستم اندازي، نگهداري و ارتقا   سازي، راه طراحی، پیاده ( را در تحقق هدف کالن مصوب ششم      

کسب و حفظ برتـري     ( ، هدف کالن مصوب پنجم    )آموختگانتوسط دانش  نیاز کشور افزاري مورد سخت

 رـستمسازي براي نوآوري م   هاي پردازشی و ارتباطی مهم با زمینه      راهبردي و استقالل کشور در عرصه     

اطی محلـی   ـاي ارتب ـهت شبکه ـی و ساخ  ـطراح( وب دوم ـدف کالن مص  ـو ه ) آموختگانط دانش ـتوس

  .کنددرسی رشته مهندسی کامپیوتر ایفا می از اهداف کالن برنامه) آموختگانط دانشـتوس و ملی
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   دوره چهارساله رشته مهندسی ثیر تحقق هریک از اهداف یادگیري بر اهداف کالنأمحاسبه ماتریس ت: اجراي گام دهم
  

رشته مهندسی  ثیر تحقق هریک از اهداف یادگیري بر اهداف کالن دوره چهارسالهأماتریس درصد ت: 8جدول

 کامپیوتر

PO9 PO8 PO7 PO6 PO5 PO4 PO3 PO2 PO1  

0 89/10 07/13 57/43 07/13 05/10 89/10 46/54 07/13 LO1 

0 50/11 03/11 0 03/11 48/8 19/9 0 03/11 LO2 

0 42/13 89/12 0 89/12 07/10 74/10 0 89/12 LO3 

0 45/13 92/12 0 92/12 94/9 54/21 0 92/12 LO4 

0 54/10 12/10 86/16 12/10 46/19 43/8 43/8 12/10 LO5 

 کل 03/60 89/62 79/60 00/58 92/50 43/60 03/60 80/59 0

  

داف یـادگیري مـصوب   ـثیر تحقق هریک از اهـ أشود، درصد ت مشاهده می8 همانطور که در جدول   

 بر تحقق هریک از اهداف کـالن مـصوب رشـته مهندسـی کـامپیوتر در              »سازي پیشرفته  برنامه «درس

مقطع کارشناسی مطابق نظر استاد درس و میزان یـادگیري و عملکـرد دانـشجویان در ایـن درس بـه                 

یـادگیري بـر اهـداف کـالن دوره     ثیر تحقـق هریـک از اهـداف      أصورت دو به دو در ماتریس درصـد تـ         

همچنین سطر آخر این ماتریس بیانگر درصـد        . چهارساله رشته مهندسی کامپیوتر مشخص شده است      

 بر تحقق هریک از اهداف کـالن  »سازي پیشرفتهبرنامه«ثیر تحقق کل اهداف یادگیري مصوب درس   أت

س و میـزان یـادگیري و       مصوب رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی مطـابق نظـر اسـتاد در             

  . استعملکرد دانشجویان در این درس 
  

مهندسی در  ـ  گیري از اجراي بخش دوم الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه درسی فنینتیجه: گام یازدهم

  .  از رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد در مقطع کارشناسی»سازي پیشرفتهبرنامه«خصوص درس 

مهندسـی   ـ  هـاي درسـی فنـی   له اول الگوي اعتبارسنجی پیامـدمحور برنامـه  پس از اجراي شش مرح

هاي ارزیابی از یـادگیري   با توجه به روش که در این پژوهش مشخص شد   8 مطابق با مستندات جدول   

سـازي  برنامـه « دانشجویان عملکرد دانشجویان و همچنـین میـزان تحقـق اهـداف یـادگیري در درس            

 عه، هدف مـصوب کـالن دوم برنامـه درسـی رشـته مهندسـی کـامپیوتر                مطالمورد در نمونه    »پیشرفته

درصد، هدف کالن    89/62) آموختگانتوسط دانش  هاي ارتباطی محلی و ملی    طراحی و ساخت شبکه   (

هـاي خـدماتی،    موتورهـاي محاسـباتی موردنیـاز در سیـستم        روزآمد کـردن    سازي  مدرن( مصوب سوم 

ی، ـطراحـ ( مـوب شـش  ـدف کـالن مـص    ـدرصد، هـ   79/60) نآموختگاتوسط دانش  ی و صنعتی  ـپزشک

توسـط   وردنیاز کـشور  ـافـزاري مـ   اي سـخت  ـهـ  سیـستم  ياـداري و ارتق  ـدازي، نگه ـانراه ازي،ـسپیاده
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دازي، نگهـداري   ـانسازي، راه طراحی، پیاده ( مـد، هدف کالن مصوب هفت    ـدرص 43/6) آموختگاندانش

 درصد، هدف کـالن اول     03/60) آموختگانورتوسط دانش افزاري مورد نیاز کش   اي نرم ـهو ارتقا سیستم  

درصـد،   03/60) آموختگانخصوصی توسط دانش  هاي دولتی و    هاي اتوماسیون بخش  طراحی سیستم (

هـاي فنـاوري     سیـستم  ياندازي، نگهـداري و ارتقـا     سازي، راه طراحی، پیاده ( هدف کالن مصوب هشتم   

تـضمین  ( درصد، هدف کالن مـصوب چهـارم       80/59) آموختگانتوسط دانش ر  اطالعات موردنیاز کشو  

درصد و هـدف مـصوب       00/58) آموختگانتوسط دانش  و ارتباطی اي  رایانههاي  مد سیستم آامنیت روز 

هاي پردازشی و ارتباطی مهم با      کسب و حفظ برتري راهبردي و استقالل کشور در عرصه         ( کالن پنجم 

ایـن درحـالی    . انـد درصد محقق شده   92/50) نآموختگاتوسط دانش  سازي براي نوآوري مستمر   زمینه

هـاي موردنیـاز امنیـت و ارتباطـات         مین مراکـز داده   أطراحـی و تـ    ( است که هدف مصوب کـالن نهـم       

 محقـق  در این دوره آموزشی اصالً) آموختگانتوسط دانش اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و نظامی کشور   

  .نشده است

اف کالن رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی هاي توصیفی میزان  تحقق اهدشاخص: 9 جدول

  پیوسته

 درصد هاي توصیفیشاخص ردیف

  درصد54/52  هاPOiمیانگین درصد  1

  درصد92/50  هاPOiکمترین درصد  2

  درصد89/62  هاPOiبیشترین درصد  3

  درصد01/38  هاPOiواریانس درصد  4

  

داف کالن مصوب رشته مهندسـی کـامپیوتر در مقطـع           هاي توصیفی میزان  تحقق اه      شاخص 9 در جدول 

 یکـی از اهـداف مـصوب کـالن رشـته            ،شود همانطور که در این جدول مشاهده می       .کارشناسی ارائه شده است   

هـاي   کسب و حفظ برتري راهبـردي و اسـتقالل کـشور در عرصـه              ،مهندسی کامپیوتر یعنی هدف کالن پنجم     

داراي کمتـرین درصـد      آموختگـان توسـط دانـش    براي نوآوري مـستمر   سازي  پردازشی و ارتباطی مهم با زمینه     

توسـط   هاي ارتبـاطی محلـی و ملـی       طراحی و ساخت شبکه   ،  و هدف مصوب کالن دوم     )درصد 92/50( تحقق

 بـا توجـه بـه        و صورت میانگین همچنین به ). درصد 89/62(است  داراي بیشترین درصد تحقق      آموختگاندانش

داف یـادگیري در  هاي ارزیابی اتخاذشده توسـط اسـتاد درس و تحقـق اهـ            ان روش یادگیري و عملکرد دانشجوی   

واریـانس و   . ده اسـت  شـ درصد از اهداف کالن مصوب رشته مهندسـی کـامپیوتر محقـق              54/52درس مذکور   

درصـد   54/52 و   01/38یوتر نیـز بـه ترتیـب        میانگین درصد تحقق هریک از اهداف کالن رشته مهندسی کامپ         

  .دشمحاسبه 
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 گیري و نتیجهبحث .5

هـاي  هاي درسی رشـته   هدف از انجام این پژوهش ارائه و اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه           

 بـراي در قسمت اول ضمن معرفی این الگـوي اعتبارسـنجی یـازده گـام متـوالی      . مهندسی بود ـ  فنی

ونـه الگـوي اعتبارسـنجی    عنوان نمدر ادامه به. دشاجراي آن منطبق با اصول این الگو تبیین و معرفی           

 در رشـته    »سازي پیـشرفته  برنامه«مهندسی براي درس    ـ   هاي فنی هاي درسی رشته  پیامدمحور برنامه 

. مهندسی دانـشگاه شـاهد بـه اجـرا درآمـد     ـ  مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی در دانشکده فنی    

 ـ  هـاي فنـی  هاي درسی رشته در اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه،همانطور که مطرح شد

ه بـ شود که در نهایت پس از اجراي این الگـو ضـمن پاسـخ دادن       عمده مطرح می   پرسشمهندسی دو   

هـاي  توان ضمن وضع سیاسـت  و مشخص شدن نتایج اجراي این الگوي اعتبارسنجی می    هاپرسشاین  

درسـی جدیـد بـر        برنامـه  ثیر حداکثري ابعـاد   أجدید و بازنگري در ابعاد برنامه درسی قبلی نسبت به ت          

اي را اتخـاذ    تحقق اهداف یادگیري و کالن هر درس و هر رشته مورد اعتبارسـنجی تـصمیمات بهینـه                

هـاي ارزشـیابی از یـادگیري دانـشجویان         ثیر انتخـاب نـوع روش     أ ت ـ1 :ند از ا عبارت هاپرسشاین  . دکر

ر تحقـق هریـک از اهـداف        علمی و میزان یادگیري دانشجویان در کـالس درس د         تأتوسط اعضاي هی  

ثیر انتخـاب نـوع   أ تـ -2یادگیري مصوب هریک از دروس رشته مورد اعتبارسنجی چند درصد است؟ و      

علمی، میزان یادگیري دانـشجویان در      تأهاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان توسط اعضاي هی       روش

هـاي مـورد    وب رشته کالس درس و میزان تحقق اهداف یادگیري در تحقق هریک از اهداف کالن مص             

هـاي   شـاخص   اول پرسـش هاي پـژوهش و پاسـخ بـه         اعتبارسنجی چند درصد است؟ با توجه به یافته       

 شد گیريد و چنین نتیجه ـ تعیین ش  »سازي پیشرفته برنامه«توصیفی میزان تحقق اهداف یادگیري براي درس        

سـتاد درس و عملکـرد   هـاي ارزشـیابی از یـادگیري دانـشجویان توسـط ا     که با توجه به انتخـاب روش     

  هـزدایـی برنامـ   هـاي الزم بـراي آزمـون و اشـکال         دانشجو بتوانـد از روش    «دانشجویان هدف یادگیري    

داراي کمتــرین درصــد تحقــق و هــدف » منظــور تحقیــق درســتی عملکــرد برنامــه اســتفاده کنــدبــه

تحقق ترین درصد   داراي بیش » دانشجو بتواند مسائل را با روش طراحی باال به پایین حل کند           «یادگیري

درصـد   03/60 و   29/36 درس نیـز بـه ترتیـب         واریانس و میانگین درصد تحقـق هریـک از اهـداف ایـن            . است

هـاي توصـیفی میـزان  تحقـق          دوم شـاخص   پرسشهاي پژوهش و پاسخ به       یافته طبقهمچنین  . دشمحاسبه  

ـن نتیجـه   نیـ د و چ  ـ محاسـبه شـ    یـ کالن مصوب رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسـ         اهداف

گیري شد که با توجه به میزان یادگیري دانـشجو، روش ارزشـیابی اتخاذشـده توسـط اسـتاد درس از                     

 هـدف کـالن     »سـازي پیـشرفته   برنامه«شده براي درس    یادگیري دانشجویان و اهداف یادگیري تعیین     

هـاي  مصوب رشته مهندسی کامپیوتر یعنی کسب و حفظ برتري راهبردي و استقالل کشور در عرصـه               
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داراي کمتـرین   آموختگـان سازي براي نوآوري مستمر توسـط دانـش      پردازشی و ارتباطی مهم با زمینه     

هـاي ارتبـاطی محلـی و ملـی توسـط      طراحی و ساخت شـبکه ، درصد تحقق و هدف مصوب کالن دوم    

 یـادگیري و    بر مبناي همچنین به صورت میانگین     . استداراي بیشترین درصد تحقق      آموختگاندانش

هاي ارزیابی اتخاذشده توسط استاد درس و تحقق اهداف یادگیري در درس            کرد دانشجویان، روش  عمل

واریـانس و   . ده اسـت  شـ درصد از اهداف کالن مصوب رشته مهندسی کامپیوتر محقـق            54/52 مذکور

درصـد   54/52 و   01/38 ترتیـب  بـه  نیـز  کـامپیوتر  مهندسـی  رشـته  کـالن  اهداف از هریک تحقق درصد میانگین

  . دشاسبه مح

سـازي  برنامـه « نتایج حاصل از اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامـدمحور بـراي درس           مطابقدر عین حال    

  :»پیشرفته

  د تـا دانـشجو بتوانـد از        شـو این درس در کالس ایجاد       د فضایی توسط استاد   شوپیشنهاد می

برنامـه  منظور تحقیـق درسـتی عملکـرد        زدایی برنامه به  هاي الزم براي آزمون و اشکال     روش

  . استفاده کند

  هـاي  بـا مالحظـه نتـایج نـسبت بـه طراحـی روش       استاد درس مـذکور  که شودپیشنهاد می

 در ترم آینده اقدام   »سازي پیشرفته برنامه «ارزشیابی از یادگیري دانشجویان در کالس درس      

ده و بـه میـزان دسـتیابی دانـشجویان در تحقـق هـدف       کـر تمـرین   حل به برگزاري جلسات  

  .کمک کندیادگیري 

       و دانشجو فرصت ایـن تحلیـل را   استجنس تحلیل  از آن جا که هدف یادگیري اول در این درس از 

 الگـویی   کـه شـود  لذا پیشنهاد می   ،ده است کر کالسی و پروژه کسب      هايآزمونترم،  در امتحان میان  

ت و بـا  تـر دارنـد، در نظـر گرفـ    ني دیگر این درس که درصد تحقـق پـایی    مشابه براي اهداف یادگیر   

هاي ارزشیابی از یادگیري دانشجویان میزان تحقق دیگـر اهـداف یـادگیري را              تغییرات الزم در روش   

  .به نحو مقتضی افزایش داد

 ـ هـاي فنـی  هـاي درسـی رشـته   اعتبارسـنجی پیامـدمحور برنامـه    ترین محدودیت دراصلی  

مفهــوم  کــه نیازمنــد درك دقیــق از اســتمهندســی، در مرحلــه تــدوین اهــداف یــادگیري 

مهندسی در برقـراري   ـ  اعتبارسنجی و ارتباط صحیح اهداف یادگیري دروس یک رشته فنی

 کـه ایـن مهـم از    اسـت پوشانی با اهداف کالن مصوب کل رشته در چهار سال اجراي آن     هم

  .استن دروس مربوط و جلسات گروهی قابل رفع اطریق آموزش عملی مدرس

     هاي هاي درسی رشته  عتبارسنجی پیامدمحور برنامه  افزاري اجراي ا  در حال حاضر توسعه نرم

عنوان یک زیرساخت اساسی منوط به طراحی و استقرار پایگاه گـردآوري  مهندسی، بهـ  فنی
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 ـ  هـاي فنـی   رشتههمهدر و  دروس  تمامداده بوده تا بتوان اعتبارسنجی پیامدمحور را براي

 .دکراندازي راه مهندسی تحت وب

صورت آزمایشی و در ابعـاد کوچـک بـراي          با توجه به اینکه پژوهش حاضر به      که  الزم به ذکر است     

ج ـدانشگاه خاص به اجرا درآمده است، لـذا امکـان مقایـسه نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتایـ         ـ   یک رشته

بنـدي  بنـدي و مرحلـه     گـام  طبـق اما بیان این نکته ضروري است کـه         . هاي مشابه وجود ندارد   پژوهش

هـاي  هاي درسی رشـته وهش براي اجراي الگوي اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه     گرفته در این پژ   صورت

مهندسـی در کـشور    ـ  هـاي فنـی   دانشگاهـمهندسی امکان استفاده از این الگو در تمامی رشته   ـ  فنی

رسـاند کـه ایـن خـود        هاي پژوهش را به اثبات می     پذیري یافته  و این امر قابلیت تعمیم      است قابل اجرا 

  .استه این پژوهش ژیامتیاز و

نتایج اعتبارسنجی پیامدمحور از اهداف یادگیري هر درس از           که گیري شد در نهایت، چنین نتیجه   

بـرداري را بـراي مـدیران ارشـد و کـالن            رشته فنی مورد اعتبارسنجی در این مرحله، بیـشترین بهـره          

 به اهداف کالن چهارسـاله  یفیت دستیابیمدیریت کالن با نگاهی اجمالی بر ک     . سازددانشگاه مقدور می  

ه و کـرد ثر در کمترین و بیشترین درصد تحقق اهداف کالن دوره را پیـدا  ؤتواند سهم عوامل م می دوره

الزم . بخشد با تدوین یک سیاست جدید و ترمیمی وضعیت کیفی دستیابی به این اهداف کالن را ارتقا           

مهندسی بـا رویکـرد    ـ  هاي فنیسی رشتههاي درسازي مدل اعتبارسنجی برنامهبه ذکر است که پیاده

هـاي درسـی ایـن      پیامدمحور ارمغان دستیابی به مسیري شفاف در اعتبارسنجی ابعاد گوناگون برنامـه           

گرفتـه مبتنـی بـر نتـایج ایـن مـدل       ریزي راهبـردي صـورت  دهد و برنامهها در کشور را نوید می     رشته

ر طراحی رویکردها و راهبردهاي مدیریتی و اصالح        پذیري باال د  انعطاف اعتبارسنجی، شرایط الزم براي   

الگـوي اعتبارسـنجی   . مهندسی را فراهم خواهـد آورد  ـ   هاي فنیهاي درسی رشتهکیفیت ابعاد برنامه

و طراحـی زمـانی و محتـوایی انـواع      پذیربا تکیه بر طراحی درس دقیق و مشاهده      شدهپیامدمحور ارائه 

محـور ضـمانت اجـراي      هاي تدریس هدف  اتخاذ روش  همراهو به هاي ارزشیابی از یادگیري دانشج    روش

هاي درسـی   برنامه سازي این سبک اعتبارسنجی   ده و نتایج حاصل از پیاده     کرمین  أثر این سیستم آموزش را ت     ؤم

وان ـتـ ه مـی  ـ از رشته مهندسی کامپیوتر نشان داد کـ        »سازي پیشرفته برنامه« درس مهندسی براي - فنی

راي ـد و بـ کـر درسی اجراشـده را شناسـایی    هاي ابعاد گوناگون برنامهاد نارساییدقت زیبا سهولت و  به

. دکـر  يگـذار ریزي و سیاسـت ی به اهداف یادگیري درس و رشته موردنظر برنامهـ سطح دستیابيترمیم و ارتقا 

 بخـشی بـه  پذیري حرکت کیفیـت گیري کرد که هدایت توان چنین نتیجه  صورت خالصه می  بنابراین به 

جلـو بـا اسـتفاده از الگـوي اعتبارسـنجی      مهندسی در رونـدي پایـدار و روبـه    ـ  هاي درسی فنیامهبرن

  . مهندسی میسر خواهد شد ـ هاي فنیهاي درسی رشتهپیامدمحور برنامه
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