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  هاي آموزش مهندسي ايران سازكار ارزيابي دروني برنامه

  

  1 حسين معماريان

  

هاي آموزش مهندسي در  سيس انجمن آموزش مهندسي ايران ايجاد سازكاري براي ارزشيابي برنامهأدنبال ت به :چكيده

. دشمنجر آموزش مهندسي كشور هاي  سيس سازماني مستقل براي ارزشيابي برنامهأت اين بررسيها به. كار قرارگرفت دستور

با ميزان كارايي يك برنامه آموزشي . هاي آموزش مهندسي كشور است سنجي كارايي برنامهوظيفه اصلي اين سازمان اعتبار

نياز هر فرايند ارزشيابي، ارزيابي دروني  پيش. شود آموختگان آن سنجيده مي انشدتواناييها و دستاوردهاي كسب شده 

ارزيابي دروني با تعريف هدفهاي برنامه و درسها، برحسب دستاوردهاي يادگيري . سسه آموزشي استؤ مبرنامه توسط خود

مرحله . شود هاي مناسب گردآوري مي داده  روشهاي ارزيابي انتخاب و با استفاده از آنها،سپس. شود دانشجويان، آغاز مي

ارزيابي دروني .  شود منجربهبود برنامه  است كه اعمال آنها بهاطالعاتي   هاي گردآوري شده به نهايي اين فرايند تبديل داده

حاصل . گذارد ثير ميأ بر اقدامات بعدي ت،شود  و بازخوردهايي كه از هر مرحله گرفته ميرداي و مداوم دا حالتي چرخه

ارزيابي . شود  مي ارزشيابي ارسالمؤسسه براي اي است كه همراه با مستندات الزم ارزيابي دروني پرسشنامه تكميل شده

هدف اين مقاله پيشنهاد . اي استاندارد انجام شده باشد گونه  ارزشيابي است كه بهمؤسسهدروني زماني قابل بررسي توسط 

برايند آنچه در سطح   اين الگو، با توجه به. هاي آموزش مهندسي كشور است اي اجرايي براي ارزيابي دروني برنامه رويه

ييد سازمان أعنوان رويه مورد ت پس از تصويب به كه تدوين شده است،يكاي شمالي رايج استويژه در آمر  جهان به

  .كار گرفته خواهد شد ارزشيابي آموزش مهندسي ايران به
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 مقدمه .1

  معموالً،ين منظوردب. ه شده از دير باز مورد توجه بوده استئاي مهندسي اراهآموزشارزشيابي كارايي 

   يك درس صورتخصوصبررسيهايي در سطح دانشگاه، در ارتباط با يك برنامه آموزشي يا در 

 دانشگاه و آموزشگران عرضه از سويآنچه    با توجه به اين ارزشيابيها معموالًبارهقضاوت در . گيرد مي

. گيرد و نحوه تدريس آنها صورت ميادان امكانات فراهم شده، كميت و كيفيت است  ود، از جملهش مي

  .شده است بيش اعمال مي اين رويه در ارزشيابيهاي آموزشي صورت گرفته در كشور ما نيز كم و

مالكهاي جديد ]. 2  و1[دشاي براي آموزش مهندسي عرضه  در طليعه قرن حاضر مالكهاي تازه

، "توانند انجام دهند؟ دانشجويان چه مي" به "دهد؟ برنامه چه انجام مي" ارزشيابي را از اينكه تمركز

ين ترتيب، ارزيابي دستاوردهاي يادگيري دانشجويان و بهبود مداوم برنامه آموزشي دب. تغيير داده است

گيري سيستم كار بهبه نياز عمدة نگرش جديد ]. 3[گرفت س فعاليتهاي آموزش مهندسي قرارأدر ر

اصالح براي  و  نتايج را فراهم اين دستاوردها را بارهبهبود مداوم است كه امكان سنجش و قضاوت در 

مالكهاي جديد، ارزيابي عبارت از فرايند   با توجه به. ندك  منتقل مياندااست  و بهبود روش تدريس به

بع مختلف براي شناسايي تواناييهاي منظم و مداوم گردآوري، تحليل و استفاده از اطالعات از چند من

 ي ارتقا،بهبود فرايند يادگيري آنها و در نتيجهبراي كارگيري نتايج  كسب شده توسط دانشجويان، به

  ]. 3[كيفيت برنامه آموزشي است

سسه آموزشي آغاز ؤ مانداهاي آموزش مهندسي با ارزيابي دروني برنامه توسط است ارزشيابي برنامه

ترين اين  مهم كه االت متعددي پاسخ داده شودؤس   فرايند ارزيابي دروني بايد بهدر طي. شود مي

  :ند ازااالت عبارتؤس

  چه كارهايي باشند؟دادن انجام   دانشجويان چه بايد بدانند و قادر به •

  اند؟  تواناييهاي مورد نظر رسيده  شويم كه دانشجويان به چگونه متوجه مي •

  را بهبود بخشيم؟  مه آموزشي و فرايند ارزيابي آنتوانيم كيفيت برنا چگونه مي •

  

: ند ازاترين آنها عبارت شود كه عمدهفعاليتهاي متنوعي در طول فرايند ارزيابي دروني انجام مي

 انتخاب روشهاي گردآوري ، مشخص كردن دستاوردهاي برنامه،كلي برنامه موريت و هدفهايأتدوين م

اجرا   دستاوردها و توسعه فرايندي براي به  ميزان دستيابي بهاره ب قضاوت در ،اطالعات از دانشجويان

روية يكنواخت و استانداردي براي كنون تا ]. 4[بهبود برنامه آموزشي  به منظور درآوردن نتايج ارزيابي

كشورهاي . المللي عرضه نشده است هاي آموزش مهندسي در سطح بين اجراي فرايند ارزيابي برنامه

گرچه، . گيرند مي  هاي متفاوتي را براي اين فرايند در نظر دانشگاههاي يك كشور، رويهمختلف، و حتي 

هاي آموزشي عرضه شده  كنند و هدف نهايي آنها نيز بهبود برنامه همة آنها از اصولي كلي تبعيت مي
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اي  ي، رويهويژه در آمريكاي شمال فرايند ارزيابي در كشورهاي مختلف به  در اين مقاله، با توجه به. است

بديهي است كه دانشگاههاي مختلف .  اين فرايند در سطح ملي پيشنهاد شده استياربراي اج

امكانات، محدوديتها و نيازهاي برنامه آموزشي، تغييراتي را در روند پيشنهادي   مختارند كه با توجه به

دست ه بسنجيده و نتايج نحو قابل دفاعي  اين شرط كه دستاوردهاي يادگيري دانشجويان به  به ،بدهند

  . كارگرفته شود از آن در بهبود برنامه بهآمده 

بايد در هر مرحله  كه اقداماتيدر خصوص  و مشخص دروني ارزيابي فرايند مراحل ابتدا مقاله اين در

كلي و  موريت، هدفهايأدنبال توصيف نحوة تدوين م  ين منظور، بهدب. شده استصورت گيرد، بحث 

  از ميزان حصول دانشجويان به،هاي معتبر  روشهاي مختلف گردآوري داده ونامهدستاوردهاي بر

 اطالعات گردآوري شده بارهچگونگي قضاوت در   خصوصدردر پايان نيز . شده استدستاوردها، مرور  

  . شده است بهبود فرايند ارزيابي بحث ،و نحوة استفاده از آنها براي بهبود برنامه و همچنين

  

  يابيفرايند ارز .2

قصد بهبود يادگيري كارگيري اطالعات در باره برنامة آموزشي به ارزيابي فرايند گردآوري، بررسي و به

ارزيابي فرايندي مداوم و تكراري است كه از نتايج آن براي بهبود برنامه آموزشي . دانشجويان است

يك چرخه از فرايند . ه استمرحل ريزي دقيق و مرحله به بهبود برنامه محتاج برنامه. شود استفاده مي

  :]4[ارزيابي داري مراحل زير است 

  موريت يا هدفهاي كلي برنامهأتهيه م .1

 تعريف دستاوردهاي برنامه  .2

 انتخاب روشهاي ارزيابي برنامه .3

 هاي مورد نياز گردآوري داده .4

 هاي گردآوري شده تحليل داده .5

 بستن نتايج براي بهبود برنامه كار  به .6

 
ويژه در اولين چرخة اجراي آن، فرايندي حساس، گسترده   آموزش مهندسي، بههاي  ارزيابي برنامه

بهينه فرايند ارزيابي بايد از كار فردي اجتناب شود و چند  ندادرو، براي انجام  از اين. و زمانبر است

اجراي موفقيت آميز ]. 3[اجرا در آورند   طور گروهي اين فرايند را به نفر از اعضاي هيئت علمي به

ين دب. داردنياز ساختار مديريتي و اجرايي سامان يافته و داراي اختيارات الزم   فرايند ارزيابي به

تواند متشكل از  اين كميته مي. دشوشود كه كميته ارزيابي دروني برنامه تشكيل   پيشنهاد مي،منظور

مسئول   دو نفر،ه يك معاون هماهنگ كنند،دايم فرايند ارزيابيكننده  يك هماهنگ كننده و پيگيري
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 و باالخره، رياست گروه يا  نفعطرفهاي ذي  ارزيابي كارهاي دانشجويان، تفسير نتايج و گزارش آن به

ه آن ئتغييرات احتمالي در برنامه يا روش اراباره بديهي است كه تصميمات مهم در . دانشكده باشد

پيشنهاد . واهد شدحث گذارده خب  توسط همة اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي درگير در برنامه به

 ،ين ترتيبدب. دشو يا مركز هماهنگ كننده ديگري نيز در سطح دانشكده تشكيل شود كه كميته مي

طور مجزا درگروههاي مختلف ارزيابي  هايي كه به د بود كه بين برنامهندانشكده و دانشگاه قادر خواه

اي داشته   هر برنامه در حال ارزيابي نمايندهكميته دانشكده بايد از. شوند، هماهنگي برقراركنند مي

هاي فني دانشگاه تهران، مركزي براي در برخي از دانشگاهها، از جمله در پرديس دانشكده]. 5[ باشد

  .سيس شده استأپيگيري فرايند ارزيابي و هماهنگي بين گروههاي مختلف ت

تايج فرايند ارزيابي را پيش بيني كرد، توان موارد استفاده از ن ها نمي گرچه تا پس از گردآوري داده

 معلوم ،مثالراي ب. دشو نتايج ارزيابي از پيشتر مشخص باره بد نيست كه سازكار اقدام در ،با اين حال

شود كه نتايج در اختيار چه كساني قرار خواهد گرفت و كميته ارزيابي دروني تا چه حد توانايي اعمال 

 را براي بهبود برنامه ] تغيير در مواد درسي يا نحوه تدريس،مه درسيمثل تغيير در برنا[نتايج ارزيابي 

  نتايج آنها باره هاي ارزيابي و قضاوت در صرف گردآوري دادهزيادي اگر قرار باشد وقت و هزينه . دارد

حاصل بوده   همة آن اقدامات بياد، برنامه آموزشي انجام دخصوصولي نتوان اقدام اصالحي در  ،شودب

سازي آن براي يك برنامه آموزش مهندسي   ادامه، مراحل اجراي فرايند ارزيابي با شبيهدر. است

   .شده استاجرا در خواهد آمد، مرور   اي كه در عمل به گونه  به) كارشناسي مهندسي اكتشاف(

  

 موريت و هدفهاي كلي برنامهأتهية م. 1. 2

كند و براي چه  ت كه برنامه چيست، چه مي نقطه آغازين هر برنامه و بيانگر اين اس1موريتأتعيين م

 ،موريت بايد بتواند توصيف دقيقي از هدف و عملكرد اصلي برنامه را بيان كندأم. شود كساني اجرا مي

اي  ثير برنامه بر توسعة حرفهأ و نحوة تندشود مشخص ك گروهي را كه برنامه براي آنها عرضه مي

تا بتواند مبناي اشد اندازه كافي گسترده ب ايد روشن و به ب،موريت همچنينأم. دانشجويان را شرح دهد

 تا حدي اشدبرنامه مورد نظر ب خاص بايد ،عالوه بر آن. مناسبي براي تهيه دستاوردهاي يادگيري باشد

تر اينكه  مهم. ها تشخيص داد موريت ديگر برنامهأرا از م  بتوان آن، شودشتهكه اگر نام برنامه از آن بردا

  موريت يك برنامه ابتداأبراي تهيه م. موريت دانشكده و دانشگاه باشدأامه بايد در راستاي مموريت برنأم
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  :]6[االت زير پاسخ دادؤس بايد به

 آيا برنامه نوع خاصي از مهارت يا زمينة ، مثالرايب( هدف اصلي برنامه آموزشي چيست  .1

  ؟)كند  يك رشته خاص را عرضه ميبارهتئوريك در 

 از چه ، مثالرايب(كند  دانشجويان عرضه مي  بهچيزي را چه  اين هدف   رسيدن بهبرنامه براي  .2

 ؟ ...) و تدريس كالسي، آزمايشگاهي، پروژه تحقيقاتي،كند فعاليتي براي يادگيري استفاده مي

 دانشجويان ،شود برنامه براي چه كساني عرضه مي( ندا اصلي برنامه كدامنفعذيطرفهاي   .3

 ؟ ...) وسي ارشدكارشناسي، كارشنا

 كند؟  تحصيلي آماده ميرشته را براي چه نوع حرفه يا دانشجويانبرنامه   .4

 
د، وشمي داده مذكور االت ؤس  توان با استفاده از پاسخهايي كه به مي برنامه موريتأم متن تهيه براي

 :ردداخل قالبها تكميل ك  جمالت زير را با افزودن مطالبي به

  

؛ جهت ]2ال ؤپاسخ س[ ؛ به توسط عرضة ]1ال ؤپاسخ س [:ست از اعبارت] برنامهنام [برنامه  موريتأم"

  "]اي و تحصيلي دانشجوتوصيف چگونگي نقش برنامه در فعاليتهاي حرفه: اختياري[؛ ]3ال ؤپاسخ س[

  

االت زير ؤموريت برنامه براي اطمينان از صحت آن بايد پاسخ به همة سأپس از تهيه پيش نويس م

  :]6[مثبت باشد

  ماندني است؟ياد   موريت تا حد امكان خالصه و بهأآيا م -

موريت ديگر أرا از م توان آن  مي،اگر نام برنامه را حذف كنيم(موريت مشخص است أآيا م -

 ؟)ها تشخيص داد برنامه

 دهد؟ طور واضح هدف از  برنامه را نشان مي  آيا به -

 دهد؟ مه را نشان ميآيا فعاليتها يا عملكردهاي اصلي عرضه شده توسط برنا -

 نفع اصلي را مشخص كرده است؟ آيا طرفهاي ذي -

 ؟استموريت دانشكده و دانشگاه أآيا در راستاي م -

رسيديم، ياد شده االت ؤپاسخ مثبت براي همه س  نويس به پس از اينكه با اصالح مكرر پيش

  . متوانيم مرحلة بعدي فرايند ارزيابي را آغار كني و مياست موريت كامل شده أم
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كلي يا هدفهاي   جاي آن، هدفهاي  موريت يا گاه بهأدنبال تهيه م  سسات آموزشي بهؤگروهي از م

 عباراتي كلي براي توصيف تواناييهاي 1هدفهاي آموزشي برنامه. كنند آموزشي برنامه را تعيين مي

كلي برنامه   هدفهاي].7  و4[يابند  آن دست  است كه مايليم دانش آموختگان برنامه به  اي كاري و حرفه

موريت دانشگاه و أنفع در برنامه و در نظر گرفتن م كسب شده از تمام طرفهاي ذيياهنظر  با توجه به

 در نظر 5 تا 3و بين كرد توان محدود تعداد هدفهاي كلي را مي. شود قوانين و مقررات جاري تهيه مي

  ]. 3[گرفت

  ):ش مهندسي اكتشافبرنامة آموز(هايي از هدفهاي كلي  نمونه: مثال

  ؛دانشجويانارائه آموزش سطح  بااليي از اصول مهندسي اكتشاف به . 1

توسعة مهارتهاي مورد نياز در دانشجويان براي كاربرد اصول مهندسي اكتشاف در تجزيه، تركيب و . 2

   ؛هاي فعال در توسعة منابع معدنيقضاوت در باره فرايندها و سيستم

اي دراز مدت و ارج  ي در دانشجويان براي اطمينان از كسب موفقيت حرفهتوسعة مهارتهاي فرد. 3

 ؛اي يك مهندس معدن مسئوليتهاي اخالقي و حرفه گزاردن به

موريت دانشگاه و گروه آموزشي همخوان باشند، أنحو صحيحي با م  كلي به كه هدفهايدرصورتي

ادگيري قابل سنجشي كه نيازهاي  يعني نگارش دستاوردها يا هدفهاي ي؛مرحلة بعددادن انجام 

  . ارزشيابي برنامه را اقناع كند، كار دشواري نخواهد بود

  

  تهية دستاوردها. 2. 2

ة برنامه كسب ئ عبارت از دانشها، مهارتها و نگرشهايي است كه دانشجويان در پايان ارا2دستاوردها

يك دستاورد . يري دانشجويان استدستاوردها محصول فرايند يادگ. نشان دهندآنها را  و بتوانند نندك

  ]:6[مناسب بايد داراي ويژگيهاي زير باشد 

  

پس دانشجو  الزم است خاصي را كه   دستاورد بايد با عباراتي موجز و واضح مهارت.مشخص -

 .آن باشد، نشان دهددادن از گذراندن برنامه بداند يا قادر به انجام 

 كسب برايناييها و پيشينه دانشجويان و زماني كه توا  دستاورد بايد با توجه به.واقع بينانه -

  .دانش يا مهارت دارند، قابل دسترسي باشد

____________________________________________________________________ 
 

1. Program Learning Objectives 
2. Outcomes  
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را  گيري باشد تا بتوان آن  دستاورد بايد داراي فعل كنشي و قابل اندازه.افعال كنشي با  -

   يعني توانايي دانشجو؛زمان آينده  با توجه به بايد ،دستاورد همچنين. اي سنجيد گونه به

 . كسب آموزش نوشته شود ازپس 

 دستاورد بايد برحسب هدف برنامه، و نه هدف يك درس خاص، تهيه شده .ويژه برنامه -

 .باشد، چون ارزيابي مبتني بر برنامه است

 دستاورد اطالعات كافي براي 3كمتر از .  دستاورد كافي است5 تا 3 بين .تعداد مناسب -

 .  دستاورد نيز پيچيده است5يش از  و ارزيابي بدهدميدست ن بهبود برنامه را به

در نظر ) درسها و سرفصلهاي (ي دستاورد بايد همراستا با محتوا.در راستاي برنامة درسي -

 . گرفته شده براي برنامه باشد

 دستاورد بايد واضح و ساده و عاري از عبارات تركيبي باشد كه عناصري از دو يا چند .ساده -

 . دستاورد را در خود دارند

، و نه فرايند )دانشجو( دستاورد يادگيري بايد بر محصوالت يادگيري . بر بروندادتمركز -

خالصه اينكه تمركز دستاورد بايد بر دانشجو و آنچه . كيد داشته باشدأ، ت)تدريس(يادگيري 

 .آن خواهد بود، باشددادن يا انجام ارائه   پس از تكميل برنامه قادر به

 
  روش تهيه دستاوردها

بنديها انواع طبقه. بندي هدفهاي آموزشي تهيه كرد توان با كمك گرفتن از طبقه را ميدستاوردها 

سه دستة    بهبنديها يادگيري را معموالً اين طبقه. اند مختلف يادگيري را شناسايي و دسته بندي كرده

هاي دستاورد]. 8[كنند يك سطوح عملكرد را تعيين مي شناختي، رفتاري و نگرشي تقسيم و براي هر

 يعني آنچه را ؛)يا مهارتي (2 يعني آنچه را دانشجويان بايد بدانند؛ دستاوردهاي رفتاري؛1شناختي

درباره آن دانشجويان بايد كه  يعني آنچه را ؛3دانشجويان بايد انجام دهند و دستاوردهاي نگرشي

 يادگيري به  روش تهيه دستاوردهايبارهبراي كسب اطالعات بيشتر در . دهند  نشان مي،بينديشند

تدارك هدفها و دستاوردهاي "از جمله مقاله [دشومنابع متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد، مراجعه 

بهار  49شماره سال سيزدهم، ، همين قلم در فصلنامه آموزش مهندسي ايران   به"آموزش مهندسي

1390[.  

____________________________________________________________________ 
 

1. Cognitive 
2. Behavioral  
3. Affective 
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  : اكتشافهايي از دستاوردهاي يادگيري برنامة كارشناسي مهندسي نمونه: مثال

بود كه دانشهاي رياضي، فيزيك، شيمي و زمين شناسي   آموختگان قادر خواهند دانش .1

  .ندندبكار ب ل مهندسي اكتشاف بهئرا براي تعيين، ساماندهي و حل مسا

 محاسباتي، مهارتها و ابزارهاي الزم براي روشهاي توانايي استفاده از آموختگان دانش .2

 .ند دادكار مهندسي اكتشاف را نشان خواه

تعيين توزيع فضايي و عيار ماده معدني، ميزان با  خواهند توانست آموختگان دانش .3

 .را محاسبه كنند ذخيره اقتصادي آن

 .ثري را نشان خواهند دادؤ مهارتهاي ارتباطي نگارشي و شفاهي مآموختگان دانش .4

5. ... 

 
ت كنترل، مطابق جدول توان از يك فهرس  ميمذكوربراي اطمينان از صحت دستاوردهاي تهيه شده 

  ].6[، استفاده كرد1

  

  ].6[  فهرست كنترل اعتبار دستاوردهاي تهيه شده براي برنامة آموزش مهندسي اكتشاف :1جدول 

 دستاوردهاي برنامه
 ويژگيهاي دستاوردها

1 2 3 4 ... 

  √ √ √ √ .به طور مستقيم قابل مشاهده و سنجش است

   √ √ √ .تبرنامه درسي اس  اقابل انطباق ب

  √ √ √ √ .بر دستاوردهاي يادگيري دانشجويان، و نه فعاليتهاي تدريس، متمركز است

  √ √ √ √ .از افعال كنشي زمان آينده استفاده كرده است

  √ √ √ √ .بهبود دارند، مفيد است  براي تعيين نقاطي از برنامه كه نياز به

  √ √ √ √ .ست بدانند، انجام دهند يا بسازندكند كه دانشجويان قرار ا را بيان مي چيزي آن

  

 ،مثال  رايب. برنامه درسي است ا يكي از ويژگيهاي دستاوردهاي يادگيري قابل انطباق بودن آن ب

تر اين مطلب  براي بررسي دقيق.  قابل انطباق با برنامه درسي كنوني نيست1دستاورد چهار در جدول 

سطرهاي اين جدول فهرست دستاوردها و ). 2جدول (يه كرد توان جدول تناسب دستاوردها را ته مي

توان فهميد كه تا چه حد  ين جدول مي مشاهده ابا. ستونهاي آن درسهاي اصلي برنامه است

دادن يك حرف در داخل هر  با قرار. درسهاي مختلف پوشش داده شده استبا دستاوردهاي برنامه 

:  مثالرايب[باط هر درس با دستاوردها را نيز نشان داد توان ميزان ارت هاي اين جدول مي يك از خانه

توان تكرارهاي  جدول براي همه درسهاي برنامه مي با تكميل اين. ]كم "ك" متوسط، "م" زياد، "ز"

  ). 2جدول (غير ضرور و نقاط ضعف برنامه را مشخص كرد 
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ة آموزش كارشناسي  قسمتي از جدول تناسب دستاوردهاي برنامة با درسهاي اصلي برنام:2دول ج

  مهندسي اكتشاف

 دستاوردهاي برنامه

ك
كني

ژئوت
 

ن آمار
زمي

خاير 
ي ذ

ارزياب
 

ي 
شيم

ژئو
ي 

حفار
ي 

مبان
 

...
 

آموختگان قادر خواهند بود كه دانشهاي رياضي، فيزيك،  دانش. 1

ل ئشيمي و زمين شناسي را براي تعيين، ساماندهي و حل مسا

 .بندند كار مهندسي اكتشاف به

  م ز م ز ز

 محاسباتي، مهارتها و روشهايآموختگان توانايي استفاده از  دانش. 2

 .ابزارهاي الزم را براي كار مهندسي اكتشاف نشان خواهند داد

  ز م ز م ز

 تعيين گسترش فضايي و عيار اآموختگان خواهند توانست ب دانش. 3

 .را محاسبه كنند ماده معدني، ميزان ذخيره اقتصادي آن

   م ز ك ك

ثري را ؤآموختگان مهارتهاي ارتباطي نگارشي و شفاهي م دانش. 4

 .نشان خواهند داد

      

5... .  

 

      

  

هاي در نظر گرفته شده براي برنامه را پوشش كامل تمام دستاوردطوربرنامه درسي ممكن است به

. بحث گذارده شود  بهكردن كاستيها بايد مسئله   در اين حالت، براي پيدا كردن نحوة برطرف. ندهد

  مطالب تكراري يا بخشهايي كه كمتر بهاين است كه كار مشترك اعضاي گروه ارزيابي برنامة درسي 

 ديده 2كه در جدول  همچنان. سازد اند را مشخص مي  پوشش داده نشدهيا اصالًاست آن توجه شده 

براي . شود شش داده نمي توسط هيچ يك از درسهاي منتخب برنامة آموزشي پو4شود، دستاورد  مي

اي بازنگري شود كه اين درس را  گونه رفع اين كاستي بايد درس جديدي اضافه يا يكي از درسها به

 . دشو از برنامه حذف 4صورت، دستاورد   پوشش دهد و در غير اين

 ين ترتيب براي تمام درسهاي برنامه تهيه شود، نشان خواهد داد كه دستيابي بهدجدولي كه ب

 محتاج ]مثل مهارتهاي ارتباطي، كارگروهي، خودآموزي و آموزش مداوم[ها  ي از دستاوردبرخ 

. دهند  و برخي از درسها نيز چند دستاورد را پوشش مياستگذراندن چند درس در چند نيمسال 

سلط مبايد توجه داشت كه تكرار يك مطلب در چند درس همواره نقطه ضعف برنامه نيست، زيرا 

  ].3[نياز دارد تمرين و تكرار بهاز مهارتها  برخي  بهنشد
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  انتخاب روشهاي ارزيابي. 3. 2

خوبي توسط برنامه پوشش داده  پس از آنكه جدول تناسب دستاوردها نشان داد كه تمام دستاوردها به

ارزيابي . انتخاب روشهايي كرد كه براي ارزيابي هر دستاورد مناسب است  توان آغاز به شوند، ميمي

هاي مختلفي انجام روش  اند، به اوردهايي كه دانشجويان در يادگيري مطالب عرضه شده داشتهدست

 و اجراي برخي نيز در شرايط فعلي كشور برند تعدادي از روشها پرهزينه و زمان،از اين ميان. شود مي

 از طريق آنهابه كار برده شود كه بتوان طوركلي، بهتر است روشهايي   به. راحتي امكان پذير نيست  به

آن، بايد براي ارزيابي يك دستاورد از چند روش مختلف  عالوه بر. رددو يا چند دستاورد را ارزيابي ك

  . تواند گمراه كننده باشد يك روش مي  به د، زيرا اتكا شواستفاده 

رسي بربه  توانمياز آن جمله  كه اند  متنوع،شوند روشهايي كه براي ارزيابي دستاوردها انتخاب مي

ه شفاهي يا كتبي ئنمرات برخي از درسهاي مهم، كيفيت گزارش فعاليتهاي آزمايشگاهي، نحوة ارا

آموختگان سالهاي اخير و درس پروژه كارشناسي، نظرخواهي از دانشجويان سال چهارم يا دانش

  ). 3جدول (اشاره كردكارفرمايان ايشان و مانند آن 

، )هاي كامپيوتري ا يا تهيه برنامههنمرات امتحاني درس ( ستوانند مبتني بر در روشهاي ارزيابي مي

از دانشجويان، (يا مصاحبه و نظرخواهي ) ه شفاهي و كتبي پروژهئگزارش آزمايشگاه يا ارا ( گزارش

  توان از وجهي ديگر به روشهاي سنجش و ارزيابي را مي. باشد) آموختگان و كارفرمايان ايشان دانش

اند  گرفته ه آنچه فرائارا  روشهاي مستقيم دانشجويان را به. قيم تقسيم كرددو دسته مستقيم و غيرمست

پروژه كارشناسي، پروندة دانشجو، امتحانات شفاهي و . كند مي وادار آنباره كاري در دادن يا انجام 

 روشهاي از طريق. دست دهند توانند شواهدي مستقيم از يادگيري وي را به عملكرد دانشجو همه مي

قيم اطالعاتي از برداشت دانشجويان از ميزان يادگيري خود و نگرش آنها در باره فرايند غيرمست

نظرخواهي از دانشجويان و دانش آموختگان، مصاحبه با دانشجويان سال . آيد دست مي  يادگيري به

 بارههايي از روشهاي غيرمستقيم كسب اطالعات در  آخر و جلسه بحث با گروههاي منتخب نمونه

هاي معتبرتري را براي  ن روشهاي مستقيم دادهالفؤنظر اغلب م  به.  يادگيري دانشجويان استميزان

 ولي ،اند روشهاي غيرمستقيم با سهولت بيشتري قابل دستيابي).  3جدول (دهند  دست مي  ارزيابي به

بايد همراه با و كنند فراهم  نميتنهايي اطالعات كافي در باره دستاوردهاي يادگيري دانشجويان را   به

  ].7 و 6[كارگرفته شوند   مستقيم به حداقل يك روش
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  ].6[ترين روشهاي ارزيابي دستاوردهاي يادگيري دانشجويان   برخي از مهم: 3جدول 

 روشهاي غير مستقيم اي مستقيمهروش

  پروژه كارشناسي •

 پروندة دانشجويان •

 آزمونهاي درسي •

 آزمونهاي استاندارد •

 ردارزيابي عملك •

 مطالعات موردي •

  خواهي از دانشجوياننظر •

 نظرخواهي از دانش آموختگان •

 نظرخواهي از كارفرمايان •

 مصاحبه با دانشجويان •

 گروههاي منتخب •

 بازنگري درسها •

  

 ،امروزه. شده استطور خالصه مرور    به3برده شده در جدول   در ادامه، روشهاي ارزيابي نام

كه اطالعات بيشتر است يابي دستاوردهاي دانشجويان ابداع شده روشهاي متنوع ديگري نيز براي ارز

  ].8  و7[آورد   دست   توان از منابع مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد، به  آنها را ميبارهدر 

  

خوبي اجرا شود، بر سطوح باالي  درس پروژه سال چهارم، در صورتي كه به: 1 كارشناسي پروژه

 توانايي دانشجويان در چند زمينه مختلف چون طراحي، مهارتهاي  واستمهارت فكري متمركز 

ريزي و اجراي پروژه را، تحت  ارتباطي كتبي و شفاهي، كارگروهي و توانايي ساماندهي، برنامه

پروژه كارشناسي از وجوه   امتيازدهي به. كند محدوديتهاي متعدد زماني، مكاني و مالي، ارزيابي مي

ه شفاهي ئ ارزيابي نحوة ارا، ارزيابي گزارش كتبي پروژه توسط استاد درس.پذير است مختلفي امكان

ديگر افراد باره  قضاوت هر يك از دانشجويان در  وپروژه توسط استاد درس يا كميته ارزيابي دروني

 از طريق پروژه معموالً امتياز دهي به. ]صورت كار گروهي بوده است در صورتي كه پروژه به[گروه 

  .گيرد  از پيش مشخص شده صورت مي2يا بارمهايامتيازها 

 
تدريج و در طول   از كارهاي دانشجويان است كه بهاي عبارت از مجموعهپرونده : 3پروندة دانشجويان

 از مجموعة كارهاي آموزشي، پژوهشي و اداناي كه است  درست مشابه پرونده،شود زمان گردآوري مي

ها و  هايي از نوشته ين منظور، دانشجويان نمونهدب.  كنند وري مياجرايي خود براي ارتقا يا ترفيع گردآ

____________________________________________________________________ 
 

1. Capstone Course 
2. Rubrics 
3. Physical Portfolio 
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يا گزارش پروژه سال چهارم و صورتجلسات  تكاليف كتبي خود را براي ارزيابي نحوة نگارش

از ديگر . نندك  كسب شده در زمينه طراحي گردآوري مي ارزيابي دانش و مهارت براي گروهي كارهاي

هاي امتحانات  هاي كامپيوتري، تمرينات محاسباتي يا برگه واند برنامهت اقالم پرونده دانشجويان مي

  .اين اقالم ممكن است برگرفته از يك درس، تعدادي از درسها يا كل برنامه آموزشي باشد. باشد

پيشرفتهايي كه خصوص شود تا نظر شخصي خود را در  طور معمول از دانشجويان خواسته مي به

 پروندة متكي ،بيان شدهنكات   با توجه به. بهبود دارند، در پرونده بياورند از بهاند و نقاطي كه نيداشته

ويژه   بر سطوح باالي مهارتهاي فكري دانشجويان و روشي قوي براي ارزيابي دستاوردها، به

ل معاصر ئل اخالقي، يادگيري مداوم و مسائطراحي، ارتباطات، كارگروهي، مسا دستاوردهاي مربوط به

 طور يكنواخت نحوي كه به   به،بندي مناسب است پرونده استفاده از بارم   رايج امتيازدهي به شرو. است

اطالعات پرونده گرچه سنجش خوبي از دستاوردها ]. 5 و 4[كننده بتوانند از آن استفاد اندامة استه

در سالهاي .  استدهد، ولي گردآوري آنها زمانبر و پر هزينه و ارزيابي صحيح آنها مشكلدست مي را به

  روشي است كه به1الكترونيكيپروندة .  استفاده از پروندة الكترونيكي هم رايج شده است،اخير

  دستاوردهاي يادگيري دهد تا شواهد پيشرفت خود را براي دستيابي به دانشجويان اجازه مي 

  .كنند  صورت الكترونيكي عرضه  به

  

اين . اند فاهي هستند كه در برنامة درسي منظور شده مجموعة آزمونهاي كتبي و ش:آزمونهاي درسي

تواند در كالس يا   مي، و در نتيجهاشدصورت امتحان نظارت شده يا پروژه ب  نوع ارزيابي ممكن است به

شود و  طور موردي و توسط استاد درس طراحي مي  بهاالت اين آزمونها معموالًؤس. منزل انجام شود

  .ت خام يا بارمهاي از پيش مشخص شده استروش امتياز دهي آن نيز نمرا

 
يريت و روش ارزشگذاري استاندارد  اين آزمونها در خارج از دانشگاه و با مد:آزمونهاي استاندارد

مثل [سازند  پذير مي شوند و در مواردي مقايسه در سطح ملي و بين المللي را امكان تهيه و برگزار مي

 و توسط شركت يا سازماناست پاسخنامه    روش متكي بهدهي در اين امتياز. ]آزمون زبان تافل

در برخي از دانشگاههاي غربي از دانشجويان سالهاي آخر ]. 6[شود برگزار كننده آزمون ارزشگذاري مي

دانشجويان د و تواناييهاي فني وشميطور سراسري برگزار  شود تا در نوعي امتحان، كه بهخواسته مي

 ولي اغلب ما ، اين نوع امتحان در حال حاضر در كشور ما برگزار نمي شود.2سنجد، شر كت كنند را مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Electronic Portfolio (Eportfolio) 
  :شود جمله است امتحان مباني مهندسي كه در آمريكا برگزار مي از آن  .2

(Fundamentals of Engineering Examination of the National Council of Examiners for Engineering 
and Surveying, NCEES) 
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محتواي اين آزمونها ممكن است با سرفصلهاي . آشنايي داريم GRE 1هاي از آنها مثل امتحان با نمونه

آن ميزان يادگيري در وسيله  نتوان به،و  لذاباشد  همخواني نداشته برنامة درسي مورد نظر كامالً

  .ي برنامه را ارزيابي كردراستا

  

 ارزيابي رفتار، محصوالت و خالقيتهاي دانشجويان بر سطوح باالتر مهارتهاي فكري :ارزيابي عملكرد

. سنجد اي آنها را ميهفعاليتهاي صورت گرفته دانشجويان، دانش و مهارت  و با توجه بهمتمركز است 

 مثل ،كند ارزيابي ميكنند، دهند يا توليد توانند نشان  اين روش آن چيزهايي را كه دانشجويان مي

 در اين روش امتيازدهي به. ة شفاهي مطالبئها و ارا مقاله نويسي، فعاليتهاي آزمايشگاهي، پروژه

  ].6[گيرد بارمهاي از پيش مشخص شده صورت مياز طريق عملكرد دانشجويان  

  

 نگرش دانشجويان و وصخص نظرخواهي روشي عملي براي قضاوت در :نظرخواهي از دانشجويان

اين . ارزيابي خود استباره آموختگان در باره آموزش مهندسي كسب شده و توانايي آنها در  دانش

گونه در اين. گيرد  از دانشجويان سال آخر صورت مي و معموالً پرسشنامهوسيله خواهي به نظر

 ،اوره توسط استاد و همچنين كيفيت آموزش، راهنمايي و مشبارهاالتي در ؤها عالوه بر س پرسشنامه

هدفهاي از   ميزان رسيدن درس بهخصوصتوان در  امكانات موجود براي درس،  چند سوال را نيز مي

االت از دستاوردهايي ؤاين س. ]در صورت لزوم در يك برگه جداگانه [پيش تعيين شده آن تهيه كرد

،  استار دانشجويان قرارداده شدهكه استاد براي درس در نظر گرفته و در ابتداي نيمسال در اختي

حلهايي براي رفع آنها  در شناسايي نقاط ضعف برنامه و پيداكردن راهها اين نظر]. 4[دشوتدوين مي

مقايسه نظرخواهيهايي كه در سالهاي متوالي صورت گرفته، معياري براي . بسيار سودمند است

پذير و اجرا و  سشنامه با هزينه كم امكانتهيه اين نوع پر]. 8[ برنامه است يسنجش بهبود و ارتقا

ويژه اگر گروه بزرگي بايد ارزيابي شوند و نتايج آماري    به،تر از روشهاي ديگر است تحليل آن نيز ساده

  طراحي يك پرسشنامه خوب، كه از آن نتايج معتبري انتظار داريم،. قابل اعتمادي مورد نظر باشد

خواهي از  از نظردست آمدهه بهاي   بايد توجه داشت كه داده. نياز داردبسياردانش و مهارت   به

  كنند يا انجام دهند، توانند عرضه دانشجويان اطالعات مستقيمي در باره آنچه را كه دانشجويان مي

  ].6[دهد دست نمي  به

____________________________________________________________________ 
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سنجي از بار و با نظر  هر سه سال يكخواهي معموالً اين نوع نظر:آموختگان نظرخواهي از دانش

االت پرسشنامه ؤس. گيرد مي  اند، صورت  شدهدانش آموخته سال اخير پنجوهي از دانشجويان كه در گر

 آموختگان كم و بيش مشابه پرسشنامه دانشجويان سال آخر است، ولي چون اين گروه هم دانش

ب  آنها وجه ديگري از ميزان كارايي آموزشهاي كس  هستند، پاسخهاي مشغولكار  اكنون در صنعت به 

اي متوالي لهدر اينجا نيز ارزيابي نظرخواهيهايي كه در سا. كند شده در دوره كارشناسي را روشن مي

 4در جدول . دهد را نشان مي) بهبود، درجازدن يا پسرفت آن(گيري برنامه  ، سمت استصورت گرفته

ان طراحي آموختگ ها از دانشجويان سال آخر و دانش گردآوري دادهبراي يك نمونه پرسشنامه كه 

  ].7[شده، آمده است 

اي  آموختگان در كار حرفه سنجي آگاهي از كارايي دانش هدف اين نظر:خواهي از كارفرماياننظر

 كارايي دستاوردهاي در نظر گرفته شده براي برنامه را، بارهسنجي ديدي كلي در نتايج اين نظر. است

آموختگان دانشگاه  واهي از كارفرماياني كه دانشخ نظر. دهد نيازهاي صنعت كشور، نشان مي  با توجه به

اي از   نمونه5در جدول . گيرد بار صورت مي  هر سه سال يكاند نيز معموالَ خدمت گرفته را به

  ].7[ شده استارائهخواهي از كارفرمايان پرسشنامه تهيه شده براي نظر

  

دهاي برنامة آموزش كارشناسي آموختگان در باره دستاور خواهي از دانش پرسشنامه نظر:4جدول 

 ي مهندس
  ):اختياري(نام 

 

  كار پيدا كرديد؟ دانش آموختگيچند ماه بعد از 

  دانش آموختگيسال 

 

 ):اختياري(محل كار 

  :رشته

 

 ):اختياري(پست سازماني 

  

  از آموزش دانشگاهي تا چه حد تواناييهاي زير را كسب كرده ايد؟

 

ي زياد
خيل

 

زياد
ط 

متوس
 

كم
صفر 
 

ن
ي

م
 

دانم
 

  كارگيري دانشهاي رياضي، علوم و مهندسي توانايي به. الف

 

      

   تحليــل و تفــسير ،توانــايي طراحــي و اجــراي آزمايــشها و همچنــين    . ب

  داده ها

 

      

  . ....ج

 

      

  .دستاوردهاي ديگري كه براي برنامه در نظر گرفته شده اضافه شود
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   از كارفرمايانپرسشنامه نظر خواهي. 5جدول 

 :سسهؤتعداد كاركنان و مهندسان م ):اختياري(نام كارفرما 

 :سسه شماؤما در م........... تعداد دانش آموختگان رشته  :سسهؤنام م

  :نوع فعاليت

ما كه ............... آموختگان اخير كارشناسي مهندسي  با توجه به شناختي كه از دانش

 .يد،  تا چه حد از تواناييهاي زير برخوردارندند داراسسه شما شاغلؤدر م

ي زياد
خيل

 

زياد
ط 

متوس
 

كم
صفر 
 

ي
نم

 
دانم

 

       مهندسي موفق در رشته تخصصي يا توانا به ادامه تحصيل و كسب مدارج باالتر

  داراي مهارتهاي الزم براي برنامه ريزي، تحليل، طراحي، كاربرد و استفاده از

 هاي اصلي رشته تحصيلي سيستم

      

روز با استفاده از ابزارهاي تحليلي، محاسباتي و تجربي  اي به كار حرفهدادن انجام 

 پيشرفته

      

بودن مهارتهاي الزم براي   آموزش مداوم و دارااز طريقاي  توانايي توسعة حرفه

 ثرؤگروهي و ارتباطات م كار

      

ل اقتصادي مرتبط با ئ مسااي، ارزشهاي اخالقي و در نظر گرفتن مسئوليتهاي حرفه

 رشته تحصيلي و كاري

      

....  

 

      

  .نيدكاي آنها مي بينيد، قيد  در فعاليت حرفهرا كه آموختگان ما داريد، لطفا هرگونه نكته مثبت يا منفي  با توجه شناختي كه از دانش

  

  :نقاط قوت

  

  :نقاط ضعف

 

  

دستاوردهاي   ن ميزان دستيابي دانشجويان به يكي ديگر از روشهاي تعيي:مصاحبه با دانشجويان

   با تعدادي از دانشجويان سالاين مصاحبه، كه معموالًاز طريق .  استآنانبرنامه مصاحبه انفرادي با 

ويژه مهارتهاي ارتباطي آنها، سنجيده  دستاوردها، به ، سطح دستيابي آنها بهگيردصورت ميآخر 

اي كميته ارزيابي دروني و در صورت امكان كميته مشاوران اعضرا مصاحبه با دانشجويان . شود مي

از دانشگاه  [ افرادي خارج از برنامه آموزشي اعضاي كميته مشورتي را معموالً]. 6[هنددبرنامه انجام مي

  .دهد  تشكيل مي]و خارج از آن، به خصوص از صنعت



       16 هاي آموزش مهندسي ايران ازكار ارزيابي دروني برنامه  س

. شود بحث گذارده مي  يان بهل مورد نظر با گروهي از دانشجوئدر اين روش مسا: 1گروههاي منتخب

موضوع يا مفهومي خاص   در خصوص و درك گروهي از دانشجويان  شناسايي نگرشبراي از اين روش 

اطالعاتي توصيفي و جامع در يك   رود كه نياز به مي كار  زماني به معموالً اين روش. شود استفاده مي

شود كه در آن  محيطي ايجاد مي. 1 :ر استاين روش از چندين مزيت برخوردا]. 8[ خاص داريمزمينه

 ديناميك موجود در گروه باعث .2. بحث بپردازند   يك مسئله خاص بهبارهتوانند در  دانشجويان مي

پيش  از االتؤس  به اسخاز طريق پ، امري كه همواره شودطور عميق بررسي  شود كه يك مسئله به مي

خوبي نتواند   مثال، يكي از دانشجويان ممكن است بهرايب. شود ها حاصل نمي طراحي شده پرسشنامه

دليل پيشينة   ولي گروهي از دانشجويان، به،ل اجتماعي و جهاني را درك كندئجايگاه مهندسي در مسا

درستي   كه اين روش به در صورتي. درك درستي از اين مفهوم برسند  متفاوتشان، خواهند توانست به

  .  اعتبار خوبي برخوردار خواهد بودكارگرفته شود، از بازده و   به

 باره ارزيابي و بازنگري ادواري درسها روش ديگري براي كسب اطالعات در :بازنگري درسها

 برخي از درسها، كه روشهاي ديگر ارزيابي خصوص در  فقطاين روش. دستاوردهاي برنامه است

فرايند بازبيني مواردي چون در طي . گيرد  آنها رصد كرده است، صورت ميبارهكاستيهايي را در 

) ها امتحانات، تكاليف، پروژه( ارزيابي دانشجويان  وسرفصلهاي درس، كتاب درسي، تدريس استاد

دهد،  صورت جدولي كه رابطه بين درس و دستاوردهاي برنامه را نشان مي  شوند و نتايج به بررسي مي

  ].8[دشو  اصالحي به استاد درس عرضه ميياههمراه پيشنهاد  به

  

  هاي ارزيابي گردآوري داده.4. 2

اجرا در آمدن آنها را    كرديم، بايد چگونكي بهمشخصپس از اينكه روشهاي سنجش دستاوردها را 

 از آن جمله تخصيص يك يا دو مورد ،روشهاي چندي براي اجراي ارزيابي وجود دارد.  كنيممشخص

اي در زمينه ارزيابي براي  حرفه استفاده از خدمات يك فرد ،هر عضو هيئت علمي  از كار ارزيابي به

 ]. 4 و 3[كار توسط اعضاي كميته ارزيابييافتن  كل عمليات يا انجام يارجا

اگر . اي را در نظر بگيريم ام و مرحلهگ به  ها بهتر است يك برنامة گام براي اجراي گردآوري داده

  تواند موفقيت فرايند ارزيابي را  كارآمد صورت نگيرد، مييافته و  صورتي سامان  ها به گردآوري داده

در ارتباط با ]. 7[شودگيري  ها تصميم بايد در باره نوع و تعداد مناسب داده،رو  از اين. خطر اندازد  به

  :نكات زير توجه كرد  گردآوري داده ها بايد به

  . همه ساله گردآوري شود همة دستاوردها وبارهها از همة دانشجويان، در  قرار نيست داده •

____________________________________________________________________ 
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گيري  نمونه توان با استفاده از روشهاي استاندارد دارند، مي زيادي دانشجوي كه هايي برنامه در •

  ؛)دانشجويان سال آخر% 20 حدود مثالً(كردبخشي از آنها را بررسي 

 را سنجش نتايج يك هدف نيازي نداريم، نبايد آن  اگر به.  باشنداثر و كارؤها بايد مداده •

 ظر شود؛ن  بايد از گردآوري آن صرف،اي مشخص نيست اگر نحوة استفاده از داده. نيمك

هاي مرتبط با آنها ساده  هاي يادگيري درست تعريف شده باشند، گردآوري داده اگر دستاورد •

  ؛شود مي

انجام    ساله به سهتوان در يك چرخة ارزيابي را مي. يكباره انجام شود قرار نيست همة كارها  •

 ؛رساند

توان پس از   است، ميدست نيامدهه باگر نتايج ارزيابي نشان داد كه يك دستاورد خاص  •

 تري انجام داد تا از رسيدن به اعمال تمهيدات اصالحي سنجشها را در فواصل زماني كوتاه

 ].7[سطح مطلوب اطمينان حاصل شود 

  

 هاي گردآوري شده مناسب بودن داده

ايم، با در نظر گرفتن   هر دستاورد گرفتهخصوصاي كه در  ويم كه نتيجهدر مرحلة بعد بايد مطمئن ش

   :الها پاسخ دهيمؤ بايد به برخي س،ين منظوردب. استروشهاي ارزيابي مورد استفاده معتبر 

  آيا نمونه برداري ما معتبر بوده است؟  •

 آيا روش ارزيابي مورد استفاده معتبر و قابل اطمينان بوده است؟  •

 اند؟  روشها كليه دستاوردها سنجيده شدهاينا آيا ب •

  

  هاي ارزيابي تحليل داده. 5. 2

 آموختگان آن به هاي آموزش مهندسي سنجش ميزان دستيابي دانش ترين هدف ارزيابي برنامه عمده

 خصوصهاي گردآوري شده در  نتيجة تحليل داده. شده براي برنامه است نظر گرفته دستاوردهاي در 

يا نوعي امتياز بندي ديگر ) صفر تا بيست يا صفر تا صد ( صورت نمره   به معموالًعملكرد دانشجويان

. توان با روش رايج نمره دادن ارزشيابي كرد همة انواع يادگيري دانشجويان را نمي. شود نشان داده مي

عملكرد يا رفتار و  دادن به ويژه آنجا كه قصد نمره نحوة ارزشگذاري يادگيري دانشجويان در مواردي، به

پذير سادگي امكان  ، به]ه شفاهي يا يك گزارش كتبيئمثل ارزشگذاري يك ارا[نگرش آنها باشد 

تواند همراه با  عملكرد دانشجويان مستلزم قضاوت استاد است و قضاوت نيز مي  نمره دادن به. نيست

رد دانشجويان براي رفع اين مشكل بايد از قبل معيارهايي را براي سنجش سطح عملك. خطا باشد

يكي از روشهاي . دستاورد مورد نظر را سنجيد  گيري آنها بتوان ميزان حصول به طراحي كرد تا با اندازه
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  . بندي آنهاست رايج سنجش و ارزشگذاري به سطوح مالكهاي عملكرد بارم

  مالكهاي عملكرد

 ،پذير نيستسادگي امكان  به،اند دستاوردهاي برنامه رسيده آموختگان تا چه حد به سنجش اينكه دانش

توان براي هر دستاورد  براي رفع اين مشكل مي. راحتي قابل سنجش نيستند بهزيرا دستاوردها معموالً

 گيري آنها بتوان ميزان حصول به كه با اندازه گيري را تعريف كرد مالكها يا شاخصهاي قابل اندازه

عباراتي مشخص و قابل ) اي عملكردهاخصش (1مالكهاي عملكرد. دستاورد مورد نظر را تعيين كرد 

ييد أشواهدي تا  و باستيك دستاورد    مورد نياز براي دستيابي به) هاي(توصيف عملكردبراي سنجش 

دست  مالك عملكرد ابزاري واقعي را براي ارزيابي و سنجش فعاليتهاي دانشجويان به. هستندشدني 

دانشجويان    و  اغلب قبل از آغاز درس بهاست انداستاين مالكها  راهنماي كار دانشجويان و ا. دهد مي

اين باورند  بسياري از متخصصان بر. شود تا از پيش از نحوة سنجش فعاليتهايشان آگاه شوند عرضه مي

 زيرا اگر دانشجويان مالكهاي عملكرد را از پيشتر در ،بخشد كه مالكهاي عملكرد يادگيري را بهبود مي

 خواهند گرفت، خواهند توانست خود را بر انند كه چگونه مورد قضاوت قرارو بدباشند اختيار داشته 

  :]7[ از جملهمالكهاي عملكرد مزاياي متعددي دارند. طبق آن آماده كنند

 كه از دانشجويان وجود دارد، عملكرد دانشجويان بهبود مي انتظاراتي دامنة دادن نشان با •

  يابد؛

 ؛بهتري از كيفيت كار خود داشته باشندقضاوت تا  شوددانشجويان كمك مي  به •

 ؛دشوميدارتر و  پايدارتر   ارزيابي هدففرايند •

 ؛نندك كه مالكهاي مورد نظر خود را با عباراتي واضح بيان شوند  مجبور مياندااست •

  يابد؛كنند، كاهش مي  كار دانشجويان ميباره صرف قضاوت در اندا كه استزماني •

 گيرد؛ قرار ميادانثر بودن تدريس در اختيار استؤزان م ميخصوص مناسبي در بازخورد •

بهبود دارند، در   هاي دانشجويان و بخشهايي كه نياز به دانستهباره  بيشتري در اطالعات •

 گيرد؛ مي قراراستادان  اختيار

 .استدادن قابل توضيح كردن و  قابل كار سادگي  به •

دانشجويان چارچوب الزم را براي   آن بهخالصه اينكه تهيه يك جدول بارم بندي شده و دادن 

 . كند بهبود كيفيت يادگيري فراهم مي

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Performance Criteria  (Performance Indicator) 
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  ساختار عمومي امتيازدهي

  اين،با وجود. صورتهاي گوناگون و سطوح پيچيدگي متفاوت تهيه كرد توان به مالكهاي عملكرد را مي

   عملكرد را سطح،بر سنجش يك دستاورد تمركز دارد: داردهر يك از آنها سه ويژگي عمومي 

  ].7[اند مالك مورد نظر منظم شده  ترتيب رسيدن به   به ودهد اي نشان مي صورت محدوده يا دامنه  به

اي براي تشريح عملكرد   درجهچهار) بارم بندي(در اينجا ساختار عمومي يك امتيازدهي 

عملكرد دانشجو . 1شودمرور مي) يا دستاوردهاي يك درس(هاي برنامه  دانشجويان در زمينة دستاورد

در يك دستاورد ممكن است يكي از چهار سطح مبتدي، در حال پيشرفت، در حد انتظار استاد يا 

 را اخذ 4 يا 3، 2، 1 دانشجو نمرات ،قرار گرفتن در هر يك از اين سطوح  بسته به. فراتر از آن باشد

هاي برنامة  دستاوردتوان جدولي ترتيب داد كه ستون سمت راست آن   مي،ين منظوردب. كند مي

آموزشي يا هدفهاي يادگيري يك درس و سطر بااليي آن چهار سطح يا درجه خبرگي در عملكرد 

  مختلف در يك مورد واحد بهانداد و استاشتر ب براي اينكه امتياز دادن دقيق). 6جدول (باشد 

در عملكرد را با  2 كم و بيش يكساني برسند، بايد اين چهار سطح خبرگي يا شايستگيديدگاههاي 

  :]7[عباراتي قابل سنجش تعريف كرد

 مراحل ابتدايي خبرگي در  دهنده توصيف قابل سنجشي از ويژگيهاي عملكرد كه نشان:مبتدي •

  ؛استآن 

سمت   حركت به دهنده توصيف قابل سنجشي از ويژگيهاي عملكرد كه نشان:درحال پيشرفت •

 ؛خبرگي در آن است

خبرگي در عملكرد  دهنده جشي از ويژگيهاي عملكرد نشان توصيف قابل سن:درحد انتظار •

 ؛مورد نظر است

 عملكردي فراتر از  دهندهنشانكه  توصيف قابل سنجشي از ويژگيهاي عملكرد :فراتر از انتظار •

 .تصور است

 

____________________________________________________________________ 
 

و در يك زمان است،  اگر قصد امتيازدهي توصيف عملكرد دانشج،ثرند، با اين حالؤعوامل متعددي در تعيين تعداد سطوح عملكرد م. 1

 ولي اگر قرار است عملكرد دانشجو در طول زمان دنبال شود و تمركز بر رشد اوست، سطوح بيشتري ، سطح عملكرد كافي است5 تا 3

 يك بارم خاص بارهتوافق رسيدن چند مدرس در  خاطر داشته باشيد كه هر چه سطوح بيشتري انتخاب شود، به به. مورد نياز است

 .ودش تر مي مشكل
  

2. Competency 
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  ساماندهي و بارم بندي مالكهاي عملكرد:6جدول 
 )بارم(امتياز  ز انتظارفراتر ا. 4 در حد انتظار. 3 در حال پيشرفت. 2 مبتدي. 1 

       ...1عملكرد 

       ...2عملكرد 

       ...3عملكرد 

...      

 
  : بايد، شرح قابل سنجشي را بنويسيمششهاي جدول  براي اينكه بتوانيم در هر يك از خانه

 ؛عملكرد مورد انتظار را بررسي و بهترين و بدترين حالت متصور از آن را تعيين كنيم •

 ؛سازيم   مشخص ،گذارد ثير ميأو آنچه در عملكرد تكنيم ا را تعيين مالكه •

  هاي و حالتبگيريم بهترين و بدترين حالت را در نظر نيم ودرجات مختلف عملكرد را تعريف ك •

 ؛بين آنها را تعريف كنيم

  نتايج   و با توجه بهببريمكار   را در چند مورد به  آننيم وروي الگوي ايجاد شده كار ك رب •

 ؛را تعديل و اصالح كنيم آمده آن  دست  به

 .گيريم كار  نهايي شده را در ارزيابي به) بارم بندي(امتياز بندي  •

  امتياز دهي مالكهاي عملكرد

  .شوددر ادامه با تشريح يك مثال عملي فرايند ساماندهي امتياز بندي مرور مي

  :يداز برنامه آموزش مهندسي اكتشاف هدف زير را در نظر بگير

  .ثري را نشان خواهند دادؤآموختگان مهارتهاي ارتباطي م دانش •

  :براي اين هدف دو دستاورد زير در نظر گرفته شده است

  ؛ؤثري را نشان خواهد داد مهارت ارتباطي نگارشي مدانش آموختگيدانشجو در زمان  •

 .ثري را نشان خواهد دادؤ مهارت ارتباطي شفاهي مدانش آموختگي در زمان دانشجو •

 : عملكرد زير را در نظر گرفت توان چهار مالك مهارتهاي ارتباطي نگارشي مي براي دستاورد مربوط به

  ؛كند دانشجو جزئيات مناسبي را براي راه حل يا بحث خود عرضه مي •

 ؛كند ان مناسب مخاطبان استفاده مي از زبان و واژگدانشجو •

 دهد؛ شان ميفته منطقي و كامل را نكار دانشجو يك طرح سازمان يا •

 .گيرد كار مي دانشجو قواعد فارسي معيار را به •
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توان  بندي آنها مي  بارماحال كه مالكهاي دقيقي براي عملكرد يادگيري دانشجويان تعريف شد، ب

اي انجام داد كه ميزان پيشرفت آنها در كسب مالكهاي عملكرد  گونه كار دانشجويان را به  امتيازدهي به

توان  را ميشده ياد، دستاورد مهارتهاي ارتباطي نگارشي زمينهلي در اين  مثارايب .مشخص شود

ي مطلب، نحوة ساماندهي مطالب، زبان نوشته و ا، از نظر محتو است آمده8اي كه در جدول  گونه به

در اينجا ميزان تسلط بر عملكرد مورد نظر را به چهار . كرد) بندي بارم(سبك نگارش آن امتيازبندي 

 امتياز ،در صورتي كه دانشجو عملكردي فراتر از مالك مورد نظر داشته باشد. كنيم  ميسطح تقسيم

حال براي . گيرد مي تعلق 1امتياز مالك از كمتر  و2 امتيازمالك  به ، نزديك3امتياز مالك سطح ، در4

يجه  نت8در جدول ). 7جدول (گيريم  نظر مي در سنجش قابل و مشخص تعريفي حالت 12 اين از يك هر

  .مالكهاي عملكرد دانشجوي الف براي دستاورد  ارتباط نگارشي آمده است ) بارم بندي(امتياز دهي 

  

 مهارت دانش آموختگيدانشجو در زمان (اي عملكرد دستاورد ارتباط نگارشي ه مالك:7جدول 

  )ثري را نشان خواهد دادؤارتباطي نگارشي م

 )1(كمتر از مالك  )2(مالكبه سمت  )3(در سطح مالك  )4(فراتر از مالك  

ي امحتو

 مطلب

جزئيات زيادي را براي 

حل يا  پشتيباني راه

ه ئاستداللش ارا

 .دهد مي

جزئيات مناسبي را براي 

پشتيباني راه حل و 

 .دهد ه ميئاستداللش ارا

 جزئيات محدودي را به

گرفته، كه ممكن است  كار 

شامل مطالب خارج از 

 .موضوع يا سست باشد

يا متناقض را جزئيات كم 

كار گرفته كه ممكن   به

 .ثير بگذاردأاست در معني ت

  ساماندهي

 مطالب

سازماندهي مطالب 

 .منطقي و كامل است

ساماندهي مطالب منطقي و 

كامل است، ولي لغزشهاي 

محدودي در آن ديده 

 .شود مي

ساماندهي مطالب كم و 

   .بيش منطقي و كامل است

مطالب شواهد ناچيزي از 

 يا كامل بودن را ساماندهي

 .دهند نشان مي

 زبان نوشته

ثر، ؤاستفاده از زباني م

كارگيري كلمات  به

گيرا و مناسب براي 

موضوع مورد نظر يا 

 .خوانندگان

ثر، ؤاستفاده از زباني م

كارگيري كلمات مناسب  به

براي موضوع مورد نظر يا 

 .خوانندگان

هاي محدود   استفاده از واژه

اي حدي نامناسب بر و تا

موضوع مورد نظر يا 

 .خوانندگان

هاي محدود  استفاده از واژه

و نامناسب براي موضوع 

 .مورد نظر يا خوانندگان

 سبك نگارش

همواره قواعد نگارش 

زبان فارسي معيار را 

 .رعايت كرده است

طور معمول قواعد   به

نگارش زبان فارسي معيار را 

 .رعايت كرده است

طور معمول قواعد   به

زبان فارسي معيار را نگارش 

 .رعايت نكرده است

همواره قواعد نگارش زبان 

فارسي معيار را رعايت 

 .است نكرده
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  7مالكهاي عملكرد دانشجوي الف براي دستاورد  جدول  ) بارم بندي( نتيجه امتياز دهي :8جدول

 
  زامتيا )1(كمتر از مالك  )2(به سمت مالك  )3(در سطح مالك  )4(فراتر از مالك 

 )بارم(

 3   √  ي مطلبامحتو

ساماندهي 

 مطالب

 √   3 

 1 √    زبان نوشته

 2  √   سبك نگارش

  

 نحوة پيشرفت آنها بارهدانشجويان اطالعات با ارزشي را در  استفاده از بارمها براي ارزيابي عملكرد 

گونه امتيازدهي اين. ندك كار بيشتر دارند، مشخص مي  را كه دانشجويان نياز بههاييزمينه ،و همچنين

ورقه امتحان يكي    مثال، وقتي يك عضو هيئت علمي بهرايب. كار برد توان به را در شرايط مختلف مي

طور  به) 7مثل جدول (تواند با استفاده از بارمهاي تهيه شده  دهد، مي از درسهاي يك دانشجو نمره مي

توان  سادگي مي   به،ين ترتيبدب. يابي كندهمزمان كار دانشجو را از نظر مهارت نگارشي نيز ارز

ا، گزارش هعملكرد دانشجويان در مهارتهاي نگارشي را در فعاليتهاي مختلفي چون تكاليف درس

  . نحو قابل قبولي ارزيابي كرد  عمليات آزمايشگاهي، پروژه كارشناسي و مانند آن به

تواند براي  د و ميوشميع امتيازات كسب شده توسط دانشجويان در هر مورد با يكديگر جم

 يك مالك عملكرد را خصوصنتايج كار دانشجويان يك كالس در . گرفته شود كار ارزيابي برنامه به

 مهارتهاي باره مثال، نتايج عملكرد دانشجويان يك كالس در رايب. صورت نمودار نشان داد  توان به مي

  . آمده است1اي است كه در شكل  گونه ارتباطي نگارشي، كه پيشتر بارم بندي آن تهيه شد، به

اند يا عملكردي فراتر يا  استاندارد مورد نظر رسيده  ين ترتيب، تعداد يا درصد دانشجوياني كه بهدب

  . شود اند، مشخص مي كمتر از آن داشته
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  ].7[ نتيجة عملكرد دانشجويان كالس الف در مهارتهاي ارتباطي نگارشي :1شكل 

  

نتايج يك يا تعدادي از اين . يمكنتوانيم نتايج را تحليل   مي، گردآوري شدپس از آنكه امتيازها

ترين مسئوليت  مهم. برنامه آموزشي را بهبود بخشيمتا ما كمك كند   امتيازها ممكن است بتواند به

يكي از روشها استفاده از پارامترهاي آماري . هاستگروه ارزيابي توصيف واضح، كامل و فشرده داده

  . هاست  ساختار دادهان دادنبراي نش) يانگين، ميانه، و انحراف معيارمثل م(

ه منظور  ب، مثالرايب. دست آمده معنايي پيدا كنيم پس از تحليل دادها بايد براي نتايج به

براي هر يك از  كه كنيم  عمل ميدين صورت دستاوردهاي يادگيري بخصوصگيري در  نتيجه

دست آمده از فرايند ارزيابي را با عملكرد مورد نظر و مصوب برنامه  دستاوردهاي يادگيري، نتايج به

در نهايت، سعي . اند يا نههر يك از آنها رسيده  كنيم تا مشخص شود كه آيا دانشجويان به مقايسه مي

صورتي كه داليل  در. كنيم داليل موفقيت يا ناكامي هر دستاورد يادگيري را در برنامه پيدا كنيم مي

درستي مشخص شوند، پيداكردن راه حلي براي برطرف كردن آن و بهبود برنامه ساده    بهناكاميها

  . خواهد بود

 فعاليتهاي آموزشي دانشجويان وجود نتيجه  روشهاي مختلفي براي بارم بندي و امتياز دادن به

، 8همانند جدول  ارزشگذاري، 1تحليليبارمدر . نگراست ترين انواع بارم بندي، تحليلي يا كل رايج. دارد

. فته مي شودگر نظر  و براي هر يك از سطوح عملكرد يك توصيف و يك نمره درتقسيمهايي لفهؤم  به

____________________________________________________________________ 
 

1. Analytical Rubric 
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 هر مالك عملكرد نشان خصوص عملكرد دانشجويان در بارهاي را در  بارم تحليلي اطالعات ويژه

  .دهد مي

 عملكرد كلي و عمومي هرباتي در  و اطالعاردداوجود اي  نگاه گسترده 1نگر كل  بارمدر در مقابل، 

جاي ايجاد سطوح مجزا براي هر مالك، در هر طبقه از بارم، مالكها در    و بهشود دانشجويان عرضه مي

. فته مي شودگرنگر يك نمره براي كل عملكرد در نظر بارم كلدر ، ديگر زباني  به. شوند هم ادغام مي

كلي چگونه عمل طوركند كه دانشجويان به مي مشخص اندانگر براي است گرچه بارم بندي كل

  چه بايد كرد تا عملكرد دانشجويان بهتر شود، به اينكه دقيقاًباره اطالعاتي در ،كنند، با اين حال مي

  .شود مي   ترجيح داده روش بارم بندي تحليلي معموالً رو،از اين. آيد دست نمي 

مالكهاي    دستاورد پايه آموزش مهندسي را به11چندي در اينترنت هر يك از تارنماهاي امروزه، 

  ].9[اند اند، تفكيك كرده عملكرد متعدد، كه هركدام معرف سطح خاصي از شايستگي و مهارت

 مقاصد  برايهاي متعددي نيز براي امتيازدهي و بارم بندي مالكهاي عملكرد تارنما ،همين ترتيب  به

  . ]11[توان بارمهاي مورد نظر را طراحي كرد آنها مي  مختلف وجود دارد كه با مراجعه به

  

  بستن نتايج كار به. 6. 2

 ، بهبود يادگيري دانشجويان و در نتيجهمنظوربهاي ارزيابي هكليه روش توسط شده گردآوري هاي داده از

 صورت آماري  ها به  نتايج كسب شده از پرسشنامه،ين منظوردب. شود  برنامه استفاده مييبهبود و ارتقا

صورت توصيفي   در مواردي كه اطالعات گردآوري شده به. شود مي عرضه نمودارهايي توسط و ررسيب

  هئصورت نمودار ارا   با استفاده از روش بارم بندي آنها را عددي و همانند ديگر قسمتها به،است

 پس از  وقضاوت نتايج كسب شده از هر روش بارهدر مرحله بعد كميته ارزيابي دروني در . مكني مي

هاي  پس از آنكه داده. كند تعيين كاستيها، تمهيدات مقدماتي را براي رفع يا كاهش آنها عرضه مي

و مورد قضاوت قرارگرفتند، و نتيجة كلي شدند گردآوري شده توسط همة روشهاي ارزيابي پردازش 

  تيابي بهكاستيهاي برنامه در دس صورت نمودارهايي عرضه شدند،  حاصل از مجموع آنها نيز به

 اصالحي خود ياهدست آمده، نظر نتايج به  كميته ارزيابي، با توجه به. شود دستاوردهايش مشخص مي

خواهد شد، عرضه  منجر  برنامهي ارتقا،بهبود يادگيري دانشجويان و در نتيجه  را كه اعمال آنها به

گيري هاي قبل سمت با دورهطور مرتب تكرار و با مقايسه نتايج هر دوره   بهياد شده چرخة . كند مي

  بستن نتايج ارزيابي توجه كار  درخالل مرحلة به. شود برنامه در جهت بهبود و ارتقاي آن مشخص مي

  

  

____________________________________________________________________ 
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 ]:13، 12[به نكات زير ضروري است

بايد توجه داشت .  برنامه بايد اطمينان حاصل كرديكارگيري نتايج ارزيابي در بهبود و ارتقا به از  •

، ممكن است با  استدست آمده نتايج ارزيابي به  تغيير در برنامه، كه با توجه به ياهكه پيشنهاد

 بايد سعي كرد كه بحثها را بيشتر بر بهبود ،رو  از اين. رو شوده ب  رواندانظر مخالف برخي از است

 . دارد"مالك" يك  تا تغيير در هر يك از درسها كه معموالًكردبرنامه متمركز 

 بهبود برنامه نيز برايگزارش و  1نفعطرفهاي ذي  اهاي مرتبط ب ه تمام دادهبايد مطمئن شويم ك •

نفع تغييرات ناشي از ارزيابي را نبينند، ممكن كه طرفهاي ذي صورتي در. اند كار گرفته شدهبه

 از بهبود برنامه و ريثاآظهور . فرايند ارزيابي از دست بدهند  شان را به سرعت توجه  است به

 باعث قانع شدن معدود ،نهايت تاوردهاي دانشجويان، در اثر اعمال نتايج ارزيابي، در دسيارتقا

 . نگرند اين فرايند با نظر ترديد مي  شود كه به  مياندااست

اقدامات را اين نفع طرفهاي ذي   فرايند ارزيابي بهياهبراي گزارش ادواري نتايج و پيشنهاد •

 درج ،انجمن مهندسي مربوط  ه نتايج بهئ ارا،گروهماي تارندرج نتايج در : توان انجام داد مي

كارفرمايان    نتايج بهل ارسادانش آموختگان، انجمن تارنمايتغييرات برنامه در خبرنامه يا 

  .... مالقات با ارزيابان بيروني برنامه و ،دانشجويان در صنعت

پايان  ازمان ارزشيابي بهييديه يك برنامه از سأتارزيابي يك فرايند درازمدت است و با كسب  •

)  سالي يك بارمثالً( ادواري طور توان به ارزيابي را ميياههاي مهم و پيشنهاد يافته. رسد نمي

دادن حجم زيادي از اطالعات . اطالع اعضاي هيئت علمي رساند   بهديدگاههابراي اجرا و كسب 

دقت انتخاب   ري كه بهاطالعات محدودت. نفع ضروري نيست و ديگر طرفهاي ذياندااست  به

 .مراتب بيش از انبوهي از اطالعات پراكنده داشته باشد  ثيري بهأتواند ت اند، مي شده

بار مورد بازنگري قرارگيرد و تغييرات الزم براي بهبود كارايي آن  فرايند ارزيابي نيز بايد سالي يك •

ازنگري كرد و اگر يكي از آنها طور مداوم ب  بايد روشهاي ارزيابي را به،ين منظوردب. دشواعمال 

 .را كنار گذارد و براي آن جايگزيني انتخاب كرد  آن،مناسب نبود

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

، اندا است، دانشگاه، دانشكده و گروه آموزشي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:ند ازانفع برنامه عبارتطرفهاي اصلي ذي. 1

 . ارزشيابي آموزش مهندسيمؤسسهدانشجويان و 
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  روشهاي بهبود برنامه

 تغيير در برنامه ريزي ارزيابي، تغيير در برنامة درسي يا تغيير در فرايند از طريقتواند  بهبود برنامه مي

  .]12، 6[تدريس انجام شود 

 بازنگري ،شده  گرفته نظر بازنگري دستاوردهاي يادگيري در: زي ارزيابيريتغيير در برنامه •

 تغيير در  و تغيير در استانداردها يا هدفها،ها  تغيير در روش گردآوري داده،روشهاي سنجش

  ؛نحوة نمونه گيري

 ،ي درسهاا بازنگري محتو، بازنگري توالي درسها،بازنگري پيش نيازها: تغيير در برنامة درسي •

 ؛ حذف برخي از درسها ودن درسهاي جديدافزو

 بازنگري استانداردها يا فرايند ، دانشجوپذيرشبازنگري مالكهاي : تغيير در فرايند آموزش •

 تغيير  و تغيير در نيروي انساني، بهبود فناوري تدريس، تغيير در روش تدريس،دادن مشاوره

  .ه درسهائبندي ارا در تواتر و زمان

 
  فرايند ارزيابيمستند سازي پيشرفت 

رو،  از اين. فرايند ارزيابي دروني يك برنامه آموزش مهندسي ممكن است يك تا سه سال طول بكشد

توان از  براي تعيين وضعيت ارزيابي دروني مي. پيشرفت فرايند ارزيابي بايد در هر زمان مشخص باشد

  گيرد، ند ارزيابي صورت مياين جدول كليه اقداماتي كه در طول يك فرايدر .  استفاده كرد9جدول 

خانة  هر در هايي نشانه يا اعداد دادن  قرار با .است  شدهداده  نشان عملكرد مالكهاي از سطوحي صورت  به

زير  )بارمهاي(عددي الگوي از توان مي ،منظور يندب .داد نشان را كار پيشرفت ميزان توان مي جدول

را بازنگري ) اهبارم(پيشرفت فرايند ارزيابي، اين اعداد   هبار، با توجه ب و هر مدت يك ]7[كرد استفاده

، توسعه يافته و )2(، مراحل مقدماتي اجرا )1(، مراحل مقدماتي توسعه )0(فعاليتهاي انجام نشده  .كرد

، اجرا شده و مورد قضاوت )4(ثر بودن مورد قضاوت قرارگرفته ؤ منظر، اجرا شده و از )3(اجرا شده 

  ).5(رخة رفع نقص را پشت سر گذارده قرارگرفته و يك چ

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                   

  حسين معماريان                                                                                                             
                                                                                                           

 

27 

  ]7[كنترل كيفيت ارزيابي يادگيري دانشجويان در سطح برنامه :  ارزيابي دروني:9جدول 
مشاركت طرفهاي 

 نفعذي

هدفهاي آموزشي 

 برنامه

  دستاوردهاي

 برنامه

همراستايي 

دستاوردها با 

 آموزش

 قضاوت فرايندهاي ارزيابي

نفع اي ذيهطرف

 .اند شدهشناسايي

هدفهاي كلي تعيين 

 .اند شده

دستاوردها تعيين 

 .اند شده

دستاوردها با عمليات 

آموزش تطبيق داده 

 .اند شده

ارزيابي به صورتي 

منظم در سطح برنامه 

 .در جريان است

   ارزيابييداده ها

به صورتي منظم مرور 

 .مي شوند

نفع طرفهاي ذي

اصلي در تعيين و 

ييد هدفهاي أت

ركت آموزشي مشا

 .اندشده  داده

تعداد هدفها مناسب 

 .است

تعداد دستاوردها 

 .مناسب است

روش تدريس با 

هاي  استفاده از داده

حاصل از ارزيابي 

دستاردها مورد بررسي 

 . استقرار گرفته

براي سنجش هر 

دستاورد از چند روش 

 .استفاده شده است

 نتايج بارهقضاوت در 

آنهايي كه از سوي 

يرات توانند بر تغي مي

ثير بگذارند، انجام أت

 .شده است

  از طرفهاي

  نفع اصلي به ذي

طور ادواري در 

 هدفهاي خصوص

خواهي  آموزشي نظر

 شده است

هدفها براي اطالع 

 .اند عموم آگهي شده

دستاوردها براي 

اطالع عموم آگهي 

 .شده اند

هر جا كه الزم بوده، 

با توجه به نتايج 

ارزيابي، روش تدريس  

 .استاصالح شده 

براي سنجش 

دستاوردها از سنجش 

مستقيم و غير 

مستقيم دانشجويان 

 .استفاده شده است

  بارهقضاوت در 

 داده هاي ارزيابي به

ه و تدريس ئروش ارا 

 .مربوط شده است

همكاري پايداري با 

نفع طرفهاي ذي

 .برقرار شده است

هدفها همراستا با 

موريت گروه أم

آموزشي و برنامه 

 .است

 ا بهدستاورده

هدفهاي آموزشي  

  برنامه مرتبط

 .اندشده

فرايندهاي ارزيابي از  

بودن  ثر و كاراؤنظر م

 .اندبررسي شده

  اوت بهضق

تصميم گيري و اقدام 

 .منجر شده است

طور ادواري  هدفها به 

اند تا  ارزيابي شده

ميزان موفقيتشان 

 .تعيين شود

توسط  دستاوردها به

تعداد مناسبي از 

رد مالكهاي عملك

 .اندتعريف شده

روشهاي ارزيابي با  

قضاوتهاي  توجه به

صورت گرفته،  اصالح 

 .شده اند

 

طور ادواري  هدفها به 

مورد قضاوت قرار 

 .اندگرفته

    

  

  تضمين موفقيت ارزيابي دروني .3

 را خرج داد و در صورت نياز هدفها و دستاوردهاي برنامه  كارگيري نتايج ارزيابي بايد شجاعت بهه در ب

برنامه اضافه كرد يا سرفصلها و هدفهاي يادگيري درسهاي موجود را   يا درسهايي را به] 14[اصالح

دنبال روشهايي براي ارزيابي نتايج اين تغييرات در بهبود    بايد به،سپس. داد مورد بازنگري قرار

ثر ؤوني مرند ارزيابي دتوانند در موفقيت فراي  برخي نكات كه مي11در جدول . دستاوردهاي برنامه بود

  . فراهم آمده است،باشند
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  ]13 و 4 و 3[هاي آموزش مهندسي  برخي نكات مهم براي ارزيابي موفقيت آميز برنامه:11جدول 

  .هاي ارزيابي را آغاز نكنيد كلي، هدفهاي يادگيري و فرايند ارزيابي، گردآوري داده پيش از تعيين هدفهاي •

ارزيابي چيز  مشخص كنيد كه چه ،هايي كه بايد گردآوري شوند وع داده نبارهگيري در قبل از تصميم •

 چه كساني نتايج را دريافت  ؟ استشده تحليل مطالب زماني چه در شد؟ خواهند تحليل ها داده شود؟ چگونه مي

  خواهند كرد؟

ر ارزيابي ها و مفاهيم مورد استفاده د  واژهخصوصنفع در براي اينكه يك هماهنگي بين همة طرفهاي ذي •

صورتي يكنواخت    اين مفاهيم و معاني مورد نظر از هر يك تهيه كنيد و آنها را بهبراي جدولي ،ايجاد شود

  .ببريد  كاربراي كل برنامه به

 يك نفر مسئول كار ارزيابي فقطاگر .  گروه را در فرايند ارزيابي مشاركت دهيدانداتا آنجا كه امكان دارد است •

  براي اجتناب از اين مشكل يك ساختار متكي به. احتمال زياد شكست خواهد خورد  بهباشد، اين فرايند 

  .كارگروهي را ترتيب بدهيد

ارزيابهاي    مهندسي و تبديل آنها بهاندااست  از امكانات دانشگاه و خارج از آن براي آموزش مباني ارزيابي به •

  .ورزيده، استفاده كنيد

ارزيابي الزم نيست كه همة . يت آن استمراتب بهتر از كم  به  كيفيت نتايجخاطر داشته باشيد كه  همواره به •

هايي را داوري و تفسير كنيد كه بيشترين ارزش را براي  آن داده. هدفهاي همة درسهاي برنامه را بسنجد

  . بهبود فرايندهاي تدريس و يادگيري دارند

 .هاي دانشجويان استفاده كنيد گردآوري دادهگيري آماري براي  هر جا كه امكان دارد از روشهاي نمونه •

ارج گذاردن . در نظر بگيريد، كه در فرايند ارزيابي مشاركت دارندان دااي استهروشهايي براي قدرداني از كمك •

  .عنوان نوعي كار پژوهشي و مانند آن باشد  صورت مالي، معادل واحد درسي، در نظر گرفتن به  تواند به مي

بايد توجه داشت كه دوره . رسد پايان نمي  ييد ارزشيابي يك برنامه بهأز مدت است و با تارزيابي فرايند درا •

رو، در اين مدت بايد برنامه را   از اين. سرعت به پايان خواهد رسيد  اعتبار چند ساله برنامه ارزشيابي شده به

در ارزيابي مجدد آنچه بيش از همه . طور ادواري ارزيابي و از نتايج آن در جهت بهبود برنامه استفاده كرد  به

 .ميزان بهبود برنامه در فاصلة دو ارزيابي است، مورد توجه است

  

در سه دهه گذشته، از  ريزي دليل ساختار متمركز برنامه هاي آموزش مهندسي ايران، بهبرنامه

سي در يك هاي برنامة درلمشكلي در سرفصاگر در نتيجه، . ي كم و بيش يكنواختي برخوردارندامحتو

 بسيار ،رو از اين]. 15[دانشگاه وجود داشته باشد، در مراكز ديگر نيز كم و بيش وجود خواهد داشت

اي مشكالت خود را با هم در ميان  گونه ا خواهد بود اگر گروههاي ارزيابي دانشگاههاي مختلف بهجب

شود هر دانشگاه يك  پيشنهاد مي، ين منظوردب. كنند  يكديگر منتقل  هاي خود را نيز به د و يافتهنگذارب

 و فعاليتهاي  ويژه ارزشيابي آموزش مهندسي را سامان دهد و در آن نتايج مستند سازيهايتارنما



                                                                                                   

  حسين معماريان                                                                                                             
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هم انتقال    دستاوردهاي مراكز مختلف به،ين ترتيبدب. ندكگرفته در راستاي ارزيابي را درج  صورت

مستندسازي و انتشار اطالعات ارزيابي دروني ايجاد  در هر دانشگاه مركزي براي ،آن  و عالوه بربديامي

 سازمان يتارنما. گيرد تواند در هر زمان مورد استفاده گروه ارزشيابي بيروني قرار شود كه مي مي

تبادل اطالعات بين به منظور تواند  ارزشيابي آموزش مهندسي ايران نيز محل ديگري است كه مي

اقدام ديگري كه در بسياري از . گيرد وني مورد استفاده قرارگروههاي درگير در فرايند ارزيابي در

ايجاد گروه يا كنسرسيومي در بين دو يا چند دانشگاه براي است، شده انجام كشورها با موفقيت 

  ]. 9[هاي مختلف آموزش مهندسي و ارزيابي آن است فعاليت و پژوهش مشترك در زمينه
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