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  هاي آموزش مهندسي تدارك هدفها و دستاورد

  

  1 حسين معماريان

  

استادان .  براي برنامة آموزشي و درسهاستمناسبهاي آموزش موفق تعيين هدفهاي يادگيري  نياز يكي از پيش :چكيده

  دانشجويان نيز با. هندد اي مناسب سامان مي گونه با آگاهي از هدفهاي برنامه، محتواي درسها و روش تدريس خود را به

در پايان . بخشهايي بگذارند كه واقعاً الزم است فرا بگيرند توانند تأكيد بيشتر را بر آن   ميدرس داشتن هدفهاي  در دست

 دانشجويان  اند ميزان دانش، مهارتها و نگرشهاي منتقل شده بهمايلو دانشگاه  استاداننيز يا يك برنامه درس يك آموزش 

 نيز آنچه "دستاوردها".  آنچه را كه دانشجويان از يك درس فرا گرفته اند مشخص ميكند"دفهاي يادگيريه" .را بسنجند

آگاهي از ميزان موفقيت آموزش ارائه شده از . كنداند، تعيين ميرا كه در عمل دانشجويان در پايان برنامه كسب كرده

ارزيابي دروني را خود مؤسسه آموزشي و ارزيابي بيروني را مراكز . طريق روشهاي ارزيابي دروني و بيروني قابل حصول است

كار  بر طبق الگويي كه در بيشتر كشورها به. دهند ان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران، انجام ميمستقل، همچون سازم

 هشت مالك عمومي و يك مالك اختصاصي  شود، ارزشيابي يك برنامه آموزش مهندسي نيازمند دستيابي به گرفته مي

اين  اينكه دستيابي به  نظر به . ص يافته استدستاوردهاي آموزش اختصا  به3 هدفها و مالك  به2از اين ميان، مالك . است

دو مالك بيشترين اهميت را در فرايند ارزشيابي دارد، در اين مقاله نحوة تهيه و ساماندهي هدفها براي برنامه آموزشي و 

 شده در رويه ارائه. شودشود، ارائه مي درسها و همچنين، دستاوردهايي كه بر مبناي آنها ميزان موفقيت آموزش تعيين مي

و ارزيابي بيروني برنامه توسط  سسات آموزشيؤتوسط معنوان الگويي براي ارزيابي دروني هدفها و دستاوردها  اين مقاله به

  . سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران پيشنهاد شده است

  

بندي بلوم،  هدفهاي آموزشي، هدفهاي يادگيري، دستاوردها، طبقه :كليدي هاي واژه

  .هاي آموزشي ني، ارزشيابي برنامهارزيابي درو
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 مقدمه .1

اي  گونه اند بهمايل استادان ارائه كننده درسها يا دانشكده و دانشگاه ارائه كننده يك برنامة آموزشي

هاي   برنامه1امروزه، در اغلب كشورهاي پيشرفته مؤسساتي براي ارزشيابي. عملكرد خود را بسنجند

ترين اين مؤسسات شوراي ارزشيابي مهندسي و   معروفيكي از. آموزش مهندسي ايجاد شده است

هاي ارزشيابي آموزش مهندسي خود   است كه بيشتر كشورهاي ديگر نيز برنامه2)ابت(فناوري آمريكا 

هاي آموزشي  طور ادواري برنامه مراكز ارزشيابي به. اند را بر مبناي مالكها و دستورالعملهاي آن بنا نهاده

. كنند يا نه كنند كه آيا مالكها و استانداردهاي از پيش تعيين شده را اقناع مييرا ارزيابي و تعيين م

در باره هدفهاي  ، اطالعات كليدي3 دروني منظور، ابتدا مؤسسه آموزشي طي يك فرايند ارزيابيبدين

يف، تكال(دانشجويان   استادان و مطالب مربوط به شود، صالحيت  مي آموزشي برنامه، درسهايي كه ارائه

ارزيابي دروني در واقع، مستندسازي روشها، فرايندها . كند را گردآوري مي) امتحانات، گزارشها و غيره

هاي آموزش  و امكاناتي است كه براي اقناع هشت مالك عمومي و يك مالك اختصاصي برنامه

اهداف ) 2دانشجويان، ) 1 گانه ارزشيابي عبارت از كهاي نه مال. كار گرفته شده است مهندسي به

) 7آموزشگران، ) 6برنامه درسي، ) 5ارتقاي مداوم كيفيت، ) 4دستاوردهاي برنامه، ) 3آموزشي، 

 2از اين ميان، مالكهاي . مالك ويژه براي هر برنامه آموزش مهندسي است) 9حمايتها و ) 8امكانات، 

رئوس فعاليتهايي . ارند، كه در باره هدفها و دستاوردهاي برنامه هستند، از اهميت بيشتري برخورد3و 

  ]:2 و 1[اند از گيرد، عبارتكه براي مستند سازي اين دو مالك صورت مي

اي كه رسالت دانشگاه، مأموريت برنامه آموزشي و  گونهطراحي هدفهاي آموزشي برنامه، به �

، )آموختگانشامل دانشجويان، استادان و كارفرمايان و دانش(نيازهاي طرفهاي درگير در آن 

  شود؛  اع اقن

كه ) دانشها، مهارتها و نگرشها( برنامه يا تواناييهاي دانش آموختگان 4هاي تعيين دستاورد �

     هدفهاي مورد نظر است؛  اي از رسيدن برنامه به نشانه

هاي نشان دهنده آنچه دانشجويان پس از اتمام هر  تعيين اهداف يادگيري درسها يا گزاره �

 .ند بودانجام دادن آن خواه درس قادر به

تدوين فرايند بهبود مداوم كه براي رفع كاستيهاي مشخص شده توسط ارزشيابي و ارتقاي  �

 .مداوم كيفيت برنامه در نظر گرفته شده است

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation 
2. Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) 
3. Internal Accreditation 

4. Outcomes 
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آن، نمايندة مؤسسه ارزشيابي، كه  پرسشنامه مربوط بهتكميل  ارزيابي دروني و انجام دنبال  به

شگاهي ديگرند، گزارش ارزيابي دروني را بررسي و معموالً يك يا دو نفر از استادان همان رشته در دان

ارزيابان همچنين، مناسب بودن هدفهاي . كنند با مدير و برخي از استادان مجري برنامه مصاحبه مي

كنند تا چه حد مالكهاي در نظر گرفته شده براي يك برنامه  آموزشي را بررسي و مشخص مي

گيرد كه ارزشيابي برنامه را  ن، سازمان ارزيابي تصميم ميدر پايا. كنند كارشناسي مهندسي را اقناع مي

تأييد يا اينكه ارزشيابي ) مثالً سه ساله(يا يك دوره آزمايشي ) مثالً شش ساله(براي يك دوره كامل 

  ]. 4 و 3[آن را مردود اعالم كند 

تهيه ، در خصوص نحوة )رفتاري(در اين مقاله بعد از تعريف هدفهاي كلي و هدفهاي يادگيري 

هاي آموزش مهندسي و هدفهاي يادگيري  سپس، هدف كلي برنامه. هدفهاي آموزشي بحث شده است

درسها و رابطه آنها با دستاوردهاي مورد انتظار از دانشجويان بررسي و  نيز ساماندهي هدفها و 

ز روش در پايان ني. اي كه قابل قبول سازمان ارزشيابي است، تشريح شده است گونه دستاوردها، به

  . ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف و دستاوردهاي برنامه و درسها عرضه شده است

  

  اهداف يادگيري .2

شرط  دهد، بهدانشجو را  براي انجام دادن كاري نشان مي توانايي كه هستند هايي گزاره 1يادگيري اهداف

  يك هدف آموزشي.  باشد او بياموزد، كسب كرده آنكه دانش و مهارتي را كه يك درس قرار است به

  :شوديكي از دو شكل زير آغاز مي  به

  ....دانشجو بايد بتواند ...) درس، موضوع، فصل، سخنراني و (در پايان  �

 ...براي موفقيت در امتحان بعدي شما بايد بتوانيد  �

ت  دانش يا مهار آيد، فهرستي از كارهاست كه تسلط به دنبال هر يك از اين دو عبارت مي آنچه به

هر يك از اين عبارتها، عالوه بر تعريف كار مورد نظر و در مواردي تعيين . دهد خاصي را نشان مي

ببريد،  نام : مثل(شرايطي كه كار بايد در آن انجام شود، حاوي يك يا تعدادي كلمات كليدي كنشي 

، انتخاب توضيح دهيد، محاسبه كنيد، برآورد كنيد، استنتاج كنيد، مدلسازي كنيد، طراحي كنيد

در هر مورد كلمات . در ادامه، مثالهايي از هدفهاي يادگيري آمده است]. 5 و 3[است ) كنيد، نقد كنيد

 .اندكنشي كليدي مشخص شده

____________________________________________________________________ 
 

1. Learning Objectives 
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  :براي موفقيت در امتحان شما بايد بتوانيد

متر جيوه   ميلي760 درجه سانتيگراد برابر 100فشار بخار آب خالص در دماي "عبارت  �

  .اني قابل درك براي يك دانشجوي سال اول مهندسي توضيح دهيدزب  را به"است

هايي از مغزه سنك، در آزمايشگاه مكانيك سنگ و  روي نمونه آزمايش فشار تك محوري را به �

 . انجام دهيدASTMدر سطح استاندارد 

اداره  ساله 50ميانگين، ميانه و انحراف معيار روزهاي باراني سال در تهران را، با توجه به آمار  �

 . هواشناسي، محاسبه و نتايج را با آمار سال جاري مقايسه كنيد

اي باشند، چيزي كه  كلمات كنشي يك هدف يادگيري بايد معرف عمل يا كنش قابل مشاهده

كلمات كنشي موجود در مثالهاي . اي در عملكرد دانشجو مشاهده كند گونه آموزشگر بتواند آن را به

كنند، ولي  ، اين مالك را اقناع مي) دهيد، محاسبه كنيد، مقايسه كنيدتوضيح دهيد، انجام(يادشده 

توانيد  شما نمي. كردن اين قابليت را ندارند كلمات ديگري چون فراگرفتن، دانستن، فهميدن و درك

ايد بدانيد كه دانشجو مفهومي اگر مايل. فهميدن يا درك كردن كسي را مشاهده كنيد يا اندازه بگيريد

ايد فهميده است يا نه، بايد از او بخواهيد كاري قابل مشاهده را براي نشان دادن  يس كردهرا كه تدر

آنچه شما ممكن است از او بخواهيد انجام دهد، همان هدف يادگيري شما براي . فهميدنش ارائه دهد

 ].6 و 3[آن مفهوم است 

كنند، ولي بسياري از  يه مياي ته گونه در عمل، تمام آموزشگران اهداف يادگيري دروس خود را به

طور جدي با اين سؤال  متأسفانه، اولين باري كه آموزشگران به. گذارند  مي"امتحان"آنها نام آن را 

اند دانشجويان كسب كرده باشند، زماني است شوند كه چه ميزان دانش يا مهارت را مايل رو ميروبه

در چنين شرايطي زمان زيادي از . لي دير استكنند و اين خي طراحي سؤاالت امتحان مي كه آغاز به 

ند و در مقابل زمان  شود كه از اهميت دست دومي برخورداردرس صرف سخنراني و عرضه مطالبي مي

  دانشجويان نيز. شود كه آموزشگر مايل است در امتحان بر آنها تأكيد كندكمتري صرف موضوعاتي مي

  .پسندند  و امتحان گرفتن از مطالبي ديگر را نميبحق تأكيد بر برخي از مطالب در طول نيمسال

كند تا محتواي درس خود را  آموزشگر كمك مي اي از اهداف يادگيري از قبل به  تهيه مجموعه

همچنين، جلسات . انتخاب كند و در باره زمان مورد نياز براي تدريس هر قسمت تصميم بگيرد

هدفها،  با اتكا به ...). نشان دهد، چه بپرسد و چه بگويد، چه (ريزي كند  سخنراني خود را برنامه

. تواند تكاليف خارج از كالس را تهيه و باالخره، سؤاالت امتحاني مناسبي را طراحي كند آموزشگر مي

نياز و دروس بعدي برنامه، دهند، استادان دروس پيش آموزشگراني كه درس را ارائه مي عالوه بر اينها، 
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مراتب بيش از سرفصل مطالب  و گروه ارزياب برنامه از اهداف آموزشي، بهگروه برنامه ريزي درسي 

  .توانند كمك بگيرند درس، مي

صورت راهنماي نحوة امتحان از ابتدا در  ويژه زماني ارزشمند خواهند بود كه بهاهداف يادگيري به

كار گرفته  متحاني بهعنوان مبنايي براي طراحي سؤاالت ا اختيار دانشجويان قرار گرفته و سپس، به

وقتي دانشجويان از ابتداي نيمسال از انتظاراتي كه از آنها داريم، درك درستي داشته باشند، . شوند

در حالتي كه هدفهاي يادگيري وجود . شانس بيشتري وجود دارد كه آن انتظارات را برآورده كنند

 534اين كتاب ": انشجويان بگوييمد نداشته و محدوده انتظارات نامشخص باشد، مثل اين است كه به 

نظر من چه   بگيريد و خودتان حدث بزنيد كه به شماست، بايد همه آن را فرا... اي درس  صفحه

  . "چيزهايي مفيدترند و در امتحان خواهند آمد

كه [حتي اگر راهنماي مطالعه و سؤاالت امتحان حاوي سطوح باالتر تفكر و مشكل گشايي باشد 

 عملكرد بهتر آنها منجر  ، وضوح انتظارات از دانشجويان همواره به] چنين باشددر عمل هم بايد

فايده ديگر اين امر آن است كه وقتي دانشجو راهنماي امتحان و هدفها را در اختيار داشته . شود مي

طور مكرر با اين پرسش دانشجويان رو به رو نخواهد شد كه آيا اين قسمت در  باشد، آموزشگر ديگر به

  متحان خواهد آمد؟ ا

تر تفكر راستي سطوح باالتر يا پايين. در سطور مذبور از عبارت سطوح باالتر تفكر استفاده كرديم

يابيم كه  سرعت در مي كنيم، به تهيه هدفهاي يادگيري را آغاز مي كه  يا دانش و مهارت چيست؟ زماني

 بدين ترتيب كه برخي از كارها  را فقط . متفاوتي نياز دارند سطوح دانش و مهارت كارهاي مختلف به 

وجود داشتن . خاطر سپرد، در حالي كه كارهاي ديگر به مهارتهاي تحليلي و خالقيت نياز دارند بايد به 

آموزشگران  بندي اهداف يادگيري، مبتني سطح مهارتهاي مورد نياز از آنها، به  يك سيستم طبقه

دن دانشجويان اطمينان  آزمويو روشهاشده ارائه  آموزشبودن كند تا از سطح مناسب  كمك مي

  ].7 و 6 و 3[حاصل كنند 

  

  بندي بلوم طبقه .3

بلوم براي سهولت . اندارائه كرده] 9 و 8[ و همكارانش 1بندي اهداف آموزشي را بلوممشهورترين طبقه

بندي هدفهاي آموزشي و تهيه آزمون براي هدفها، آنها را به سه حوزه مختلف در نوشتن و طبقه

____________________________________________________________________ 
 

1. Benjamin Bloom 
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فعاليتهاي ذهني و   به 1اهداف حوزة شناختي. كند كتي و عاطفي،طبقه بندي ميشناختي، رواني ـ حر

آيد، زيرا بيشتر فعاليتهاي  حساب مي ترين حوزه يادگيري به حوزه شناختي مهم. شود فكري مربوط مي

 2هدفهاي حوزة عاطفي. اين حوزه تعلق دارند تحصيلي و غالب موضوعات درسي و اهداف آموزشي به 

. دهد ها، نگرشها و ارزشها و نيز رشد ارج گذاردن و سازگاري را نشان مي جاد شده در عالقهتغييرات اي

هر فعاليتي . شود زمينة مهارتهاي حركتي يا حركات بدني مربوط مي  به3هدفهاي حوزة رواني ـ حركتي

 حوزه در ادامه،. كه عالوه بر جنبه رواني جنبه جسماني نيز داشته باشد، در اين حوزه جاي دارد

اي از دو حوزة عاطفي  چكيده. اي دارد، بررسي شده استشناختي، كه در آموزش مهندسي نقش عمده

  . آمده است1و رواني  ـ حركتي نيز در جدول 

بر طبق . شوند تر مي تر و عميق تدريج پيچيده حوزة شناختي داراي شش سطح يا طبقه است كه به

  ].11 و 10، 3[تر گذشت  تر بايد از سطوح ساده  عميقهر يك از سطوح نظر بلوم، براي رسيدن به

هايي شامل آن دسته از آموخته و است آگاهي ذهني و يادگيري دانش سطح ترين پايين .4آگاهي .الف

  ياد سپردن و يادگيري در اين سطح متضمن توانايي به. كه بيشتر با حافظه سروكار دارد است

: در واقع، آگاهي عبارت است از. ه در آنها تغييري داده شودياد آوردن مطالب است، بدون اينك  به

  خاطر سپردن، به. اندتكرار پاسخهايي كه قبالً در موقعيت يادگيري تمرين و تكرار شده

  :مثال(اند هايي از يادگيري در سطح آگاهي ياد آوردن، بازخواني، بازشناسي و مانند آن نمونهبه

  ).خاطر آوردن يك نام  بهياد آوردن يك شماره تلفن بابه

 

 معنا و مفهوم  بردن به يادگيري در سطح درك و فهم عبارت از توانايي دانشجو در پي: 5درك. ب

بردن  بيان ديگر، توانايي پي به . يك مطلب و بيان آن با استفاده از كلمات و جمالت خود است

آنكه ميان آن  سازد، بي مفهوم يك مطلب و تبيين آن با جمالتي است كه خود مي دانشجو به 

پاسخهايي بيشتر از  درك كردن و فهميدن به . مطلب با مطالب ديگر ارتباط چنداني بر قرار كند

برگرداندن يا : اند ازاين پاسخهاي اضافي عبارت. اند، نياز دارد آنچه پيشتر تمرين و آموخته شده

درك و برداشت مفهوم يك كردن، تفسيركردن؛ توانايي  كردن، خالصه كردن، توصيف  ترجمه

شكل ديگر، توصيف يا خالصه كردن مطالب، كشف شباهتها  مطلب، برگرداندن مطالب از شكلي به

____________________________________________________________________ 
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اگر ). زبان خود در چند خط ارائه دهد دانشجو بتواند محتواي يك متن را به: مثال... (و تفاوتها و 

 باشد، ديگر در سطح درك و از دانشجو بخواهيم كه در موردي مثال بزند و آن مثال مشابه كتاب

  .فهم نيست، بلكه در سطح آگاهي است

 

كند و دانشجو فهميدن پيدا مي در اين سطح، يادگيري عمق بيشتري نسبت به : 1كاربرد. پ

   او كند، بدون اينكه به  كاربستن قوانين، اصول و روشها را در موقعيت جديد پيدا مي توانايي به

كار بردن مطالب آموخته شده در قابليت بهمعرفت ديگر، اين سطح بيان  به. حلي ارائه شودراه

كار بردن، انجام دادن، اجرا كردن، تعمير  تواناييها در اين سطح شامل به. شرايط جديد است

درستي  آزمايش فشار تك محوري را به: مثال(كردن، طرح كردن، استفاده كردن و مانند آن است 

  ). كندانجام دهد، معادله دو مجهولي را حل 

  

اجزاي  تقسيم و شكستن مطلبي به  اين سطح از يادگيري بر توانايي دانشجويان به: 2تجزيه. ت

تر تشكيل دهندة آن و همچنين، درك روابط بين اجزا و نحوة سازمان يافتن آن تأكيد كوچك

ضي كه در بندي آن و مبنا و فر اي كه سازمان گونه بيان ديگر، تشخيص ارتباط بين اجزا، به به. دارد

تجزيه و تحليل كردن، : اند ازتواناييهاي اين سطح عبارت. كار رفته است، فهميده شود آن به

. آزمودن، مقايسه كردن، اكتشاف كردن، برآورد كردن، تعيين كردن، طبقه بندي كردن و مانند آن

 رد فرضيه دانشجو  بايد بتواند پس از مطالعه نتايج يك كار تحقيقي در خصوص اثبات يا: مثال(

   ).آن شرحي بنويسد يا ارتباط بين شرايط اقليمي و نوع زندگي دريك منطقه را توجيه كند

 

منظور ايجاد يك  هم پيوند زدن اجزا به تركيب عبارت از توانايي در هم آميختن و به: 3تركيب. ث

 الزمه .حلهاي ابتكاري و خالقانه است حاصل يادگيري در اين سطح ارائه راه. كل جديد است

بندي جديد  وجود آوردن سازمان خصوص در زمينه به يادگيري در اين سطح داشتن خالقيت به

تركيب كردن، آميختن، تلفيق كردن و پهلوي هم  توان به از تواناييهاي اين سطح مي. است

دانشجو  بايد بتواند روش مؤثر : مثال. (گذاشتن عناصر و اجزا براي ايجاد يك كل جديد اشاره كرد

  اي را در انجام دادن كاري خاص ارائه دهد، طرحي اجرايي همچون پيشنهاد يك طرح و تازه
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سري مطالب غير ملموس مثل ساماندهي اطالعات، تنظيم مطالب پژوهشي را تدوين كند، يك

  ).داراي ارتباط ويژه يا  يك سخنراني را تنظيم كند

 

ترين سطح يادگيري در حيطه شناختي  ترين و عالي از نظر بلوم ارزيابي باالترين، كامل: 1ارزيابي. ج

هاي برخورد رود و شامل قضاوت در بارة ارزشها، روشها، اطالعات، ساختها و حتي شيوه شمار مي به

معيارها . شود قضاوت بر مبناي يك معيار مشخص بنا نهاده مي. با مسائل و مشكالت مختلف است

ارزيابي و قضاوت مؤثر ). خارجي(ا به او عرضه شود ي) داخلي(را ممكن است خود فرد تعيين كند 

كردن،  كردن، قضاوت ارزيابي: اند ازتواناييهاي اين سطح عبارت.  تجربه نياز دارد همچنين، به

كردن، داوري در باره ارزش مطالب و روشها براي مقاصد معين، قضاوت و   كردن، تئوريزه انتخاب

ژه، ارزيابي يك گزارش پژوهشي، گزينش بهترين مقاالت يا اظهار نظر در باره مؤثر بودن روشي وي

كار همكالسيهاي خود را  دانشجو بايد بتواند گزارش: مثال( گزارشها بر مبناي معيارهاي خاص

  ).مقايسه و گزينه برتر را انتخاب كند هم  با ب را و الف روشهاي بتواند بايد دانشجو .كند نقد و بررسي

. نامند  مهارت فكري مي3ي را سطوح باال6 تا 4 و سطوح 2 پايين را گاه سطوح3 تا 1سطوح 

شود، گرچه گاهي ، محدود مي3خصوص سطح  ، به 3 تا 1سطوح  دروس كارشناسي مهندسي اغلب به 

اند بديهي است كه همة آموزشگران مهندسي مايل. شوند  نيز در امتحانات مطرح مي4سؤاالت سطح 

ري از مهارتهاي فكري دست يابند، ولي در بسياري از موارد، سطوح باالت كه دانشجويانشان به

در .  متمركز است3اكثر بر سطح  كنند، حد سخنرانيهاي كالسي و تكاليفي كه براي منزل تعيين مي

نتيجه، اگر در امتحان سؤال سطح بااليي را بپرسند كه چگونگي تفكر دانشجويان را بيازمايند و 

ضعف دانشجويان يا عادت بد مطالعه  ن سؤال داشته باشند، آن را به دانشجويان عملكرد ضعيفي در آ

گونه كه پيشتر هم گفتيم، همان. متأسفانه، انتقاد اين آموزشگران بجا نيست. كنند آنها منسوب مي

از اين رو، در . آورد دست مي بشر از طريق تمرين مكرر و بازخورد نتايج، مهارتهاي مورد نياز خود را به

ايم، منصفانه نخواهد بود اگر از دانشجويان بخواهيم كه   ارائه داده3ه آموزشي را در سطح مواردي ك

تر خواهد بود اگر از  ويژه غيرمنصفانه به.  كار كنند6 و 5 ، 4خودشان بفهمند كه چگونه بايد در سطوح 

  ]. 4 و 3[آنان بخواهيم كه اين كار سخت را در فرصت كوتاه يكي دو ساعته امتحان انجام دهند 

بهترين روش براي توسعه سطوح باالتري از مهارتها در دانشجويان قرار دادن كارهاي سطوح باالتر 

اطالع دانشجويان رساندن هدفها توسط راهنماي درس، طرح مثالها و  در هدفهاي آموزشي، به
____________________________________________________________________ 
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 سؤاالت سطوح هايي از سؤاالت در كالس درس و تمرينات و تكاليف بيشتر در منزل و قرار دادن نمونه

عملكرد در سطوح  اگر همه اين نكات رعايت شود، همة دانشجوياني كه قادر به . باالتر در امتحان است

انجام دادن آن خواهند بود و اگر همة آموزشگران يك برنامه آموزش مهندسي  باالتر هستند، قادر به 

چهارم رعايت كنند، طور مشترك اين مسئله را در هر يك از درسهاي سالهاي اول تا  به

مدلسازي، طراحي و تفكر خالق و انتقادي در سطوحي خواهند بود كه در  آموختگان قادر به  دانش

  . توانيم باور كنيم سختي مي حال حاضر به 

  ]14، 13، 12، 9، 8[هاي عاطفي و رواني ـ حركتي اهداف آموزشي  حوزه: 1جدول 

 حوزة عاطفي اهداف آموزشي

  اين طبقه بندي،. شوند قدرداني ، ارزشگذاري و مانند آن مربوط مي احساس، نگرش، انگيزش، ي بههدفهاي حوزه عاطف

 ميزاني  بندي آن متكي به تر شدن تدريجي مرتب نشده است، بلكه درجه به خالف حوزة شناختي، بر حسب پيچيده

  .آيد صورت سبكي از زندگي فرد در مي است كه يك عالقه يا  نگرش به

 دريافت  شود؛ يعني به  وجود يك پديده يا محرك مشخص حساس مي يادگيرنده به): كردن يا توجه(دن كردريافت •

  دريافت و توجه در تدريس. كند پديده يا محرك توجه مي طور انتخابي به كند و به طور آگاهانه عالقه پيدا مي آن به

  .عبارت از جلب، حفظ و هدايت توجه شاگرد  به فعاليت آموزشي است

طور  مند است، بلكه   به پديده يا محرك عالقه توجه داشتن به  تنها  به  در اين مرحله يادگيرنده نه: پاسخ دادن •

 .كند آن توجه و از انجام دادن آن احساس رضايت خاطر مي فعاالنه به

اي از ارزشها ده مجموعهدر اينجا يادگيرن. شود يادگيرنده براي يك مطلب، پديده يا رفتار ارزش قايل مي: ارج نهادن •

 .كنند ها حالت نگرش شخصي او را پيدا مي كند و اين انديشه هاي مشخص را دروني مي يا انديشه

كند و براي خود از مجموعه ارزشهاي در اين سطح، يادگيرنده مفهوم يك ارزش را درك مي: ساماندهي ارزشها •

 .دهد  را در سطح باالتري قرارميتر مختلف يك نظام كلي ارزشها را سازمان و ارزشهاي مهم

مدت طوالني كنترل  شود كه رفتار وي را به  در اين سطح فرد داراي نظامي از ارزشها مي: نهادينه كردن ارزشها •

 .شود كند و در نهايت، نوعي شخصيت در وجودش پايدار مي مي
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 حوزة رواني ـ حركتي اهداف آموزش

   مهارتهايي است كه انجام دادن آنها مستلزم همكاري اعصاب و  مربوط بههدفهاي آموزشي حوزه رواني ـ حركتي

هدفهاي اين حوزه قابل تفكيك از دو حوزه شناختي و عاطفي نيست، يعني مهارت در انجام دادن يك . هاستماهيچه

حركات  ي به هدفهاي حوزه رواني ـ حركت. عمل مستلزم درك، شناخت و عالقه بهتر و بيشتر از مفهوم و موقعيت است

هاي گوناگوني كه با فعاليت  انجام دادن مشاغل و حرفه كردن و كردن، ورزش اعمال ماهرانه بدني چون نوشتن، تايپ و

 تواند حركات مستقل بدني را ياد بگيرد يا زماني كه فرد مي. شود دارند، مربوط مي بدني و رواني هر دو سر و كار

 متر را 100اينكه فراگير بتواند  مثل.  حوزه رواني ـ حركتي مورد نظر هستندمهارتهاي مختلفي را انجام دهد، اهداف

. سر و دست رابطه برقرار كند يا دوچرخه سواري كند  ثانيه بدود يا بتواند با يك شخص ناشنوا از طريق اشارات15در 

  ]:14 و 12[ حركتي شامل هفت مرحله زير است ـرواني  بر طبق نظر سيمپسون حوزه

  استفاده از حواس براي هدايت كنشهاي حركتي؛ آگاهي از كيفيت اشيا، :دريافت •

  آماده بودن براي انجام دادن يك عمل؛: آمادگي •

  كمك هدايت يك الگو، كردن به رفتار زير نظر مربي، عمل: پاسخ هدايت شده •

  عادي شدن رفتار ياد گرفته شده؛  :خودكارشدن •

  آيد؛  مي  دست   وقت و انرژي بهرفتار ماهرانه كه با صرف حداقل: رفتار مركب •

  گذشته؛ استفاده از مهارتهاي قبالً آموخته شده براي انجام دادن تكاليف تازه ولي مربوط به: انطباق •

 .تغيير رفتار با توجه به تغيير وضعيت و خلق الگوهاي تازه حركتي براي حل مسائل غير معمول: ابتكار •

  

كارگرفته  طور وسيع و براي مقاصد گوناگون به كه بهبندي هدفهاي آموزشي بلوم سالهاست  طبقه

بندي بلوم بايد با احتياط اند كه استفاده از طبقهالبته، گروهي از پژوهشگران بر اين عقيده. شود مي

صورت بگيرد، چون هم طبيعت تجمعي و هم ساختار سلسله مراتبي آن و همچنين، كاربرد آن       

گونه كه پيشتر گفتيم، بر طبق همان. تأييد كامل نرسيده است هنوز به عنوان يك تئوري فراگير، به

بندي بلوم، يك دانشجو بايد همة دانش ضروري در باره يك دستاورد را داشته باشد، قبل از آنكه  طبقه

شود، براي مثال، از  دهد كه اين روال در جاهايي لغو ميبررسيها نشان مي. كار ببنددبتواند آن را به

و جاز ) فهميدن(دهم  من جاز را تشخيص مي": كنند كه گفته است  يك موزيكدان جاز نقل ميقول

نتيجه اينكه گر چه ممكن است . ")آگاهي(توانم جاز را تعريف كنم ، ولي نمي)كاربرد(زنم  مي

هاي آموزش مهندسي در جاهايي طبيعت تجمعي داشته باشند،     گانه برنامه دستاوردهاي يازده
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. اي كه تكميل يك قسمت با توانايي آغاز قسمت بعدي همراه باشد، ولي اين امر عموميت نداردهگون به

  . گونه محدوديتهاي آن توجه كرد اين  بندي بلوم بايد به كارگيري طبقه از اين روست كه در به

نگري بندي بلوم مورد باز دنبال انجام يافتن پژوهشهاي زياد، طبقه در يكي دو دهة گذشته، و به

، كه 1سرپرستي لورين آندرسون  گروهي از دانشمندان به1990در همين خصوص، در سال . گرفت قرار

 شرايط و نيازهاي دنياي جديد،  بندي وي را، با توجه بهيكي از دانشجويان قديمي بلوم بود، طبقه

 طبقه بندي  نيز1در شكل .  طبقه بندي اصالح شده اندرسون آمده است2در جدول . بازنگري كردند

با يكديگر مقايسه ] 15) [1990آندرسون (و جديد ] 9 و 8) [1956بلوم ، (هدفهاي آموزشي قبلي 

بندي جديد  ترين تغييرات در اين طبقه شود، يكي از مهم كه در اين شكل ديده مي همچنان. اند شده

كاربردن در  مثل به(بندي است  جاي اسامي براي معرفي هر يك از سطوح طبقه استفاده از افعال به

. اندنكته ديگر اينكه دو سطح فوقاني در مدل جديد نسبت به مدل قديم جا به جا شده). مقابل كاربرد

شود و برخي از اين افعال  افعال كنشي خاصي منحصر نمي بندي جديد هر سطح به باالخره، در طبقه

توان  مي2كنشي مندرج در جدول از افعال ]. 16 و 15[ممكن است در تعدادي از سطوح تكرار شوند 

  . براي تهيه هدفهاي يادگيري داراي سطوح مختلف استفاده كرد

  ]16 و 15[طبقه بندي اصالح شده هدفهاي آموزشي : 2جدول 

 .يادآوردن، تكراركردن خاطرسپردن، به كردن، به كردن، فهرست تعريف خاطر آورد؟ تواند اطالعات را به آيا دانشجو مي ياد آوردن  به

دادن، شــناختن، تعيــين  كــردن، توضــيح كــردن، بحــث كــردن، توصــيف بنــدي طبقــه ها يا مفاهيم را توضيح دهد؟ آيا دانشجو مي تواند ايده كردن درك

 .كردن كردن، ترجمه كردن، انتخاب كردن، بازشناختن، گزارش محل

ــشان تخــابان كارگيرد؟ روشي تازه به تواند اطالعات را به آيا دانشجو مي كاربردن به كــردن  كــارگرفتن، مــصوركردن، تفــسيركردن، اداره دادن، بــه كــردن، ن

 .كردن، نوشتن كردن، استفاده كردن، حل ريزي ، برنامه)كارانداختن به(

ــي  تجزيه كردن ــشجو م ــا دان ــشخيص    آي ــم ت ــف را از ه ــد بخــشهاي مختل توان

 دهد؟

ــسه  ــين زدن، مقاي ــك   تخم ــدكردن، تفكي ــردن، نق ــاوت  ك ــردن، تف ــل ك ــدن قاي ، ش

 .كردن كردن، پرسيدن، آزمايش كردن، تجربه دادن، امتحان تشخيص

ــابي تواند يك وضعيت يا تصميم را توجيه كند؟ آيا دانشجو مي ارزيابي كردن ــتدالل  ارزي ــردن، اس ــاع  ك ــردن، دف ــضاوت  ك ــردن، ق ــاب  ك ــردن، انتخ ــردن،  ك ك

 .كردن پشتيباني

ــق   را بيافريند؟تواند يك محصول يا ايده جديد آيا دانشجو مي خلق كردن ــاختن، خل ــواركردن، س ــي  س ــردن، طراح ــعه  ك ــردن، توس ــول ك ــدي  دادن، فرم بن

 .كردن كردن، تاليف

  

____________________________________________________________________ 
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به ]. 15 و 8) [1990آندرسون (و جديد ) 1956بلوم ، (مقايسه طبقه بندي هدفهاي آموزشي قديمي : 1شكل 

  .شودتر مي لآنها مشك تر و دستيابي بهتر و پيچيدهسمت سطوح باالتر هدفها عميق 

  هدفها و دستاوردهاي آموزش مهندسي .4

نام  تري به هدفهاي كوچكاين اهداف به . است) كالن(هر برنامه آموزش مهندسي داراي اهداف كلي 

شوند كه هر يك نتايج مورد انتظار از يك درس يا  هدفهاي يادگيري يا هدفهاي رفتاري تقسيم مي

در . كنند، دستاورد است شجويان از آموزش كسب ميآنچه دان. دهند بخشي از درس را پوشش مي

توان گفت كه هدفها نتايج متصور از تدريس يا ارائة  مقايسه هدفها و دستاوردهاي آموزش چنين مي

بيان ديگر، شاهدي بر  ها و به اند، درصورتي كه دستاوردها نتايج كسب شده از آموخته برنامه آموزشي

كند و آنچه بايد ارزيابي شود را  توضيح ورد انتظار است را مشخص مي آنچه م ، هدف. اند وقوع يادگيري

شود و موضوع دهد و دستاورد رفتار يا محصولي است كه پس از آموزش توسط دانشجو حاصل مي مي

 ].17[گيرد  ارزيابي قرار مي

  

  هدفها و دستاوردهاي برنامة آموزشي .5

 مالك مشخص شده 9ش مهندسي تأمين پيشتر گفتيم كه كسب ارزشيابي براي يك برنامه آموز

از اهميت بيشتري ) دستاوردها (3و ) هدفها (2توسط سازمان ارزشيابي است كه از اين ميان مالكهاي 

اي از اهداف  دنبال كسب ارزشيابي است بايد مجموعه اي كه به  ، برنامه2برطبق مالك . برخوردارند

طور  هاي درگير در برنامه را تدوين و آنها را بهآموزشي منطبق بر مأموريت دانشگاه و نيازهاي طرف
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اي براي دستيابي به  ادواري بازبيني كند و  همچنين، بايد برنامه درسي را طراحي و اجرا و برنامه

اهداف و  اهداف آن تدوين كند و باالخره، بايد يك نظام ارزيابي براي نشان دادن ميزان دستيابي به  

  ].2 و 1[ندبهبود كارايي برنامه تهيه ك

هاي آموزش مهندسي مأموريتهاي متفاوت، تركيب دانشجويي مختلف و منابع متفاوتي  چون برنامه

دارند، مؤسسات ارزشيابي معموالً تعيين هدفهاي آموزشي، دستاوردها، روش ارائه مطالب و روش 

  اند از يك برنامه بهتو در نتيجه، اهداف مي. كنندارزيابي دروني را به خود مؤسسات آموزشي واگذار مي

 تأمين 2برنامه ديگر، حتي در يك مؤسسه آموزشي، تغيير كند، فقط با اين شرط كه نيازهاي مالك 

 . شده باشد

 است  اي كلي، عباراتي براي توصيف تواناييهاي كاري و حرفه  يا هدفهاي1هدفهاي آموزشي برنامه

دهد كه چگونه برنامه آموزش  ن هدفها نشان مياي. يابند آن دست آموختگان برنامه به كه مايليم دانش

اي  ايجاد پايه: مثال. آموزشي خود و نيازهاي طرفهاي درگير را تأمين كند مأموريت است مايل مهندسي

قوي در علوم پايه و رياضيات، خبرگي در علوم مهندسي و طراحي و درك و ارزشگزاري علوم انساني و 

  .اجتماعي در دانشجويان

يك درس يا يك برنامه ممكن است از پيشتر وجود داشته و نياز به ) كلي(شي هدفهاي آموز

با تهيه . بازبيني و اصالح داشته باشند يا  وجود نداشته باشند و الزم باشد كه آنها را تهيه كنيم

كند، استادان متوجه خواهند شد كه  هدفهاي آموزشي برنامه، يعني اهدافي كه مأموريت را تأمين مي

اند چگونه باشد؟ حاصل اين تجربه ايجاد زيرساختي منسجم نوني برنامه چيست و مايلوضعيت ك

در صورتي كه استادان سرفصلهاي دروس، هدفهاي . براي توسعة كل دروس برنامة آموزشي است

اي كه در جهت اهداف آموزشي برنامه باشد، تدوين  گونه آموزشي، روش تدريس و ارزيابي خود را، به

آيد كه در آن هر درس داراي نقشي كامالً مشخص و دست مية آموزشي منسجمي بهكنند، برنام

اهداف يادگيري درس يا  تهيه .بود خواهد برنامه مأموريت تأمين جهت در و مرتبط با دروس ديگر

مطالب درس را ثابت كنند، از عوامل مهم اين  كارهايي كه دانشجويان بايد انجام دهند تا تسلط به

دقتي دستاوردهاي برنامه  سازد كه نشان دهد كه با چه  اهميت است، زيرا برنامه را قادر ميفرايند پر 

  ]. 3[حاصل شده است

رود  رود كه انتظار مي كار مي  است كه براي توصيف آن چيزي به  عباراتي دقيق2برنامه هاي دستاورد

دستاوردها در واقع، .  دادن آن باشند انجام آموختگي بدانند يا قادر به ـ تا دانشجويان در زمان دانش

____________________________________________________________________ 
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گيري  عنوان شواهدي براي اندازه آموختگان است كه به دانش، مهارتها و نگرشهاي كسب شده دانش

  . روند كارمي هدفهاي آموزشي برنامه به  ميزان دستيابي به 

اوردهاي دنبال كسب ارزشيابي است، بايد دست  آموزش مهندسي كه به ، يك برنامه3بر طبق مالك 

برنامه را تهيه كند، روشي براي ارزيابي دستاوردها داشته باشد، دستاوردها را ارزيابي كند و نشان دهد 

دستاوردهاي ]. 18 و 17و 1[كار گرفته شده است  به ارزيابي براي توسعه و بهبود برنامه  فرايند نتايج كه

 را كه 3تاورد مندرج در جدول  دس11در نظر گرفته شده براي يك برنامه آموزش مهندسي بايد 

كلمه آنها  سازمان ارزشيابي عرضه كرده است، پوشش دهد، ولي نيازي نيست كه برگردان كلمه به

آموختگان برنامه قادر خواهند بود كه مسائل مهم اجتماعي و زيست محيطي را  دانش: مثال. باشد

توانند ارائه كنند، شناسايي و در باره  يحلهاي فناورانه و اقتصادي را كه مهندسان م تحليل كنند و راه

  . آن بحث كنند

  ،)اي و اخالقي درك مسئوليتهاي حرفه (.، ج)شناسايي مسائل مهندسي(اين عبارت مالكهاي ث 

. دهد را پوشش مي) آگاهي از مسائل معاصر (.، د)اي مهندسي درك كاربردهاي جهاني و منطقه (.ح

 در يك يا 3 دستاورد جدول 11 را اقناع كند، بايد هر يك از براي اينكه يك برنامه شرايط ارزشيابي

  . تعدادي از دستاوردهاي تعيين شده براي برنامه قرار بگيرند

  

  ]2 و 1[يازده دستاورد مورد نياز براي ارزشيابي يك برنامه آموزش مهندسي : 3جدول 
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 مورد مندرج در 11از در مواردي ممكن است دامنة دستاوردهاي تهيه شده براي برنامه فراتر 

نكته ديگر . برنامه را در بر بگيرددر نظر گرفته شده براي آموزشي  باشد تا بتواند كل هدفهاي 3جدول 

منظور توسعه برنامه اينكه گرچه برنامه بايد شواهدي عرضه كند كه نشان دهد نتايج فرايند ارزيابي به

 بايد نشان در اولين ارزشيابي فقطآموزشي برنامه يك شود، ولي بايد توجه داشت كه  كارگرفته مي به

  دهد كه طرحي براي ارزيابي بهبود مداوم دستاوردهاي برنامه دارد و كوشش جدي براي اجراي آن

كارگيري آن روشها بديهي است كه در ارزيابيهاي بعدي بايد نشان داده شود كه با به. آيد عمل مي به

   . ]18 و 17، 3، 1[پيشرفت چشمگيري در برنامه حاصل شده است

 دستيابي ميزان شوند، كارگرفته  به درسها بهبود براي نتايج و ارزيابي مرتب طوربه هادستاورد اگر

 درسها و برنامه دستاوردهاي و هدفها با مرتبط عمومي مفاهيم 4جدول در .شود مي بيشتر اهداف  به برنامه

 كه را هندسيم آموزش براي مختلف دستاوردهاي از هايي مجموعه چندي مراكز امروزه، .است شده ارائه

  . 1توسط مراكزي عرضه شده استگانه تجويز شده را پوشش دهند، 11دستاوردهاي ايگونهبه توانندمي

 ]4 و 3 [ مفاهيم عمومي مرتبط با هدفها و دستاوردها: 4جدول 

است كه مايليم دانش آموختگان  اي  عباراتي كلي براي توصيف تواناييهاي كاري و حرفه: 2هدفهاي آموزشي برنامه •

  . يابند آن دست مه بهبرنا

-عنوان شاهدي براي اندازه آموختگان است كه به دانش، مهارتها و نگرشهاي كسب شده دانش: 3دستاوردهاي برنامه •

 .  روند  كار مي هدفهاي آموزشي برنامه به گيري ميزان دستيابي به

 دستاوردهاي برنامه انتخاب اي از درسهاي برنامه كه براي پوشش دادن همه يا تعدادي از مجموعه: 4دروس اصلي •

  . اند شده

عنوان شاهدي از دانش،  دهنده كنش قابل مشاهده دانشجويان است كه بهعباراتي كه نشان: 5هدفهاي يادگيري درس •

  . كند مهارتها و نگرشهاي كسب شد در يك درس عمل مي

يك يا تعدادي از دستاوردهاي طور خاص يا هدفهاي يادگيري يك درس اصلي كه به: 6هدفهاي مرتبط با دستاوردها •

 . دهد برنامه را پوشش مي

____________________________________________________________________ 
 

توانيد در وبگاه زير بيابيد   كه با همكاري چند دانشگاه آمريكايي درست شده است، ميييكي از مراكز. 1

)http://www.engrng.pitt.edu/~ec2000] (/19.[ 
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  هدفهاي يادگيري درسها .6

ريزي، تدريس و ارزيابي تهيه درسي كه اهداف خاصي را تأمين كند، به كوشش در سه زمينه برنامه

  ).2شكل (نياز دارد 

  ؛گيري براي آن تعيين محتواي درس و تعريف هدفهاي يادگيري قابل اندازه: برنامه ريزي �

اهداف  اي كه دستيابي به  گونه انتخاب و كاربرد روشهاي عرضه مطالب درسي به: تدريس �

 توسط دانشجويان تسهيل شود؛

انتخاب و كاربرد روشهايي براي تعيين اينكه چگونه و تا چه حد هدفهاي درس : ارزيابي �

 .اند تأمين شده

                              

  
  ]3[ درسهاي مهندسي عناصر اصلي در طراحي: 2شكل 

  

ريزي، تدريس و ارزيابي حالتي   نشان داده شده است، سه مرحلة برنامه2كه در شكل  همچنان

دو زمينه ديگر بازخورد داده   شود، به  اي دارند و اطالعاتي كه در هر يك از آنها گردآوري مي چرخه

زيابي نشان دهد كه يك هدف براي مثال، اگر ار. تواند باعث بهبود مداوم درس شود شود و ميمي

نحو رضايتبخشي حاصل نشده است، ممكن است باعث بازنگري اهداف آموزشي درس يا نحوة  به
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با [توان هدفهاي جديدي  طور مشابه، با بهبود و ارتقاي نحوة تدريس مي به. تدريس مرتبط با آن بشود

  . برنامه و ارزيابي آن را نيز تعديل كردآنها نحوة ارائه   برنامه افزود و با توجه به  به] رسطوح باالت

اي طراحي و اجرا شوند كه  گونه در يك برنامة آموزشي هر يك از درسهاي اصلي مهندسي بايد به

.  را پوشش دهند3 دستاورد مندرج در جدول 11طور مجموع همة  تنهايي حداقل يك و به بتوانند به 

 دانش، مهارتها و نگرشهاي مشخص  حصول بهاي از درسها هستند كه براي   مجموعه1دروس اصلي

دروس اجباري برنامة آموزشي كانديدهاي بديهي در اين زمينه . شوند شده در دستاوردها عرضه مي

ها عرضه  را كه توسط ديگر برنامه) مثل دروس رياضي و علوم انساني(دروس اجباري ديگري . هستند

دروس . اين فهرست اضافه كرد توان به شند، ميشوند نيز اگر با دستاوردهاي برنامه مرتبط با مي

ارائه  كنند و دروسي كه محتواي آنها از يك ارائه به  اختياري كه برخي از دانشجويان آنها را اخذ مي

عنوان ها پوشش داده نشود، نبايد به ديگر متفاوت است و دستاورد ممكن است در يكي از اين ارائه

  .درس اصلي در نظر گرفت

 و در واقع، هدف 2هدف درس. رس اصلي نيز بايد يك يا تعدادي هدف تعريف كردبراي هر د

عنوان شاهدي بر  دستاورد و نشان دهندة كنش قابل مشاهده در دانشجوست كه به يادگيري وابسته به 

هدف درس بايد داراي ]. 17[رود  كار مي دست آمده در يك درس به دانش، مهارتها و نگرشهاي به

  :  نشان دهنده عمل قابل مشاهده است، براي  مثالفعلي باشد كه

، مفاهيم وزن مخصوص، فشار بخار و نقطه 1زبان قابل درك دانشجويان درس فيزيك  به  �

  .شبنم را توضيح دهيد

 .گيري مقاومت كششي سنگ طراحي و اجرا كنيد  آزمايشي را براي اندازه �

چون فراگرفتن، [ قابل مشاهده گونه كه پيشتر گفته شد، عبارات حاوي كنشهاي غيرهمان

عنوان هدف يادگيري درس استفاده كرد، چون توان به را نمي] گذاردندانستن، فهميدن و ارزش

طور مستقيم مشاهده كرد و دانشجو بايد كاري قابل مشاهده براي فهميدن  توان به فهميدن را نمي

  . خود انجام دهد

هاي  دستاوردها را پوشش دهد و در تمام ارائههدفهاي يك درس اصلي بايد يك يا تعدادي از 

البته، ممكن است براي يك درس هر . نظر از مدرس آن، بدون تغيير وجود داشته باشنددرس، صرف

دستاورد درس  آموزشگر هدفهاي آموزشي اضافي ديگري را نيز تعيين كند، ولي هدفهاي وابسته به 

تواند نشان دهد كه اگر يك   صورت است كه برنامه ميدر اين. بايد همواره ثابت و بدون تغيير باشند

____________________________________________________________________ 
 

1. Core Course 

2. Course Objective 
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يا تعدادي از هدفهاي درس يك دستاورد خاص برنامه را پوشش دهد، آن درس آن دستاورد را پوشش 

 دنبال چنين اطالعاتي در  طور معمول به بايد توجه داشت كه ارزيابان مؤسسات ارزشيابي به. دهد مي

  . ي برنامه هستندپرسشنامه تكميل شده ارزيابي درون

براي  . نسبتاً ساده است) 3جدول  (3تهيه هدفهاي يادگيري براي برخي از دستاوردهاي مالك 

كاربرد  (.نحوي دستاورد الفمثال، تقريباً هر هدفي را كه بتوان براي يك درس مهندسي نوشت، به

هدف يادگيري براي همين ترتيب، نوشتن  به. دهد را پوشش مي) دانش رياضيات، علوم و مهندسي

اما كار با . نيز مشكل نيست) كاربرد فنون، مهارتها و ابزارهاي مدرن مهندسي (.دستاورد ذ

تعيين، ساماندهي و حل مسائل  (.براي مثال، دستاورد ث. تر است هاي ديگر كمي مشكل دستاورد

هاي فراگيري براي اي از هدف امروزه، منابعي حاوي مجموعه.  كمي فكر كردن دارد نياز به) مهندسي

  ]. 4 و 3[دستاوردهاي مختلف در دسترس است 

هاي روزمره  نويسيد، از زبان واضح و واژه وقتي هدفهاي درس را مي: تهية هدفهاي يادگيري درس

در ارتباط با هدفها . و در زمان آينده بنويسيد) شما(دوم شخص  هدفهاي يادگيري را به. استفاده كنيد

 ]:Fry, Ketteridge, Marshall, 2003[ توجه داشته باشيد  چند نكتة زير نيز به

. شود، بخواهيد از دانشجويان يادگيريهاي مشخصي را كه از يك فعاليت خاص حاصل مي �

، "با روشهاي آزمايشگاهي تعيين مقاومت سنگ آشنا خواهيد شد"جاي جمله  براي مثال، به

محوري   پرس، مقاومت فشاري تكقادر خواهيد بود كه با استفاده از دستگاه"بنويسيد 

  ."سنگ را تعيين كنيد

دهيد،  كنيد، تشخيص كنيد، تعريف هاي دقيق و قابل سنجش استفاده كنيد، مثل نقد از واژه �

كنيد،  گيري مثل درك هاي مبهم و غير قابل اندازه جاي واژه كنيد، به  بيني  كنيد، پيش حل

 . شويد كنيد، آشنا بدانيد، قدرداني

چه . عداد هدفها، تواناييهاي دانشجويان و محدوديتهاي درس را در نظر بگيريددر خصوص ت �

دست آورند؟ اقالم كم  توانند در طول اين درس به تعداد دستاورد را دانشجويان واقعاً مي

ترين دستاوردهاي يادگيري متمركز  اهميت را حذف كنيد و بگذاريد دانشجويان بر مهم

 ).رس كافي است هدف براي هر د6 تا 4(شوند 

كنيد،  نويس هر دستاورد را نهايي ميوقتي پيش. ها فكر كنيد از قبل در باره نحوة ارزيابي دستاورد

  به. گيري خواهيد كرد  آن دستاورد را اندازه از خود بپرسيد كه چگونه ميزان دستيابي دانشجويان به

ايد،  ند كه آنچه را از آنها خواستهبيان ديگر، دانشجويان چه بايد انجام دهند تا شما را قانع كن

 اند؟يادگرفته
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  از .باشد درسي مطالب محتواي از فراتر تواند مي گيرند مي ياد دانشجويان آنچه درسها از برخي در

 خواهند درس از دانشجويان كه را دستاوردهايي آن تبعبه و درس هدفهاي مواردي چنين در رو، اين

 مطالب  محتواي يادگيري با كه است دستاوردهايي اول دستة :كرد تقسيم دستة دو  به توان مي داشت،

 الزم وسايل از استفاده با كه بود خواهيد قادر شما درس اين پايان در مثل[اندآمده دست به درسي

 ديگر و جمعي مهارتهاي شناختي، مهارتهاي بارةدر دوم دستة ].كنيد بندي طبقه را  خاك هاي نمونه

 شما درس اين پايان در مثل[است درسي مطالب محتواي در دانشجويان خبرگي از مستقل دستاوردهاي

 و درس يادگيري هدف هر براي ].كنيد كار گروهي صورت  به خود همكالسيهاي با كه بود خواهيد قادر
 آن را توسط دانشجويان مشخص  به رسيدن نمايش ة نحو و دانشجويان قبول قابل عملكرد برنامه دستاورد

 .كنيد

توان از مناسب بودن آنها  دها، با استفاده از فهرست زير ميدر پايان فرايند تهيه هدفها و دستاور

  :اطمينان حاصل كرد

  دهند؛ استفاده از افعال كنشي كه رفتاري مشخص و قابل مشاهده را نشان مي �

 كارگيري زبان ساده؛ به �

 توصيف رفتار دانشجو و نه استاد؛ �

 توصيف يك دستاورد يادگيري و نه يك فرايند يادگيري؛ �

 در پايان تدريس و نه پوشش موضوع درس؛دانشجويان ار تمركز بر رفت �

 يك دستاورد منفرد در هر هدف؛ اشاره به �

 ارتباط مشخص با يك هدف كلي؛ �

 ؛  بودنواقع بينانه و قابل حصول �

 در جايي كه پيچيدگي مورد نظر است ساده نيست؛ �

 براي افراد خارج از رشته واضح است؛ �

 .اندهمكاران گروه آموزشي آن را اعتبار سنجي كرده �

 

 رزيابي هدفها و دستاوردهاا .7

شود تا در باره ميزان يادگيري يك مطلب توسط دانشجويان يا  در آموزش مهندسي اغلب الزم مي

يك مهارت خاص يا تعيين مناسب بودن آموزش ارائه شده توسط استاد يا ميزان  تسلط آنها به

هم گفته شد، يكي از گونه كه پيشتر همان. هدفهايش قضاوت كنيم دستيابي برنامه آموزشي به 

هاي آموزش مهندسي تدوين روشي براي ارزيابي دستاوردهاي  نيازهاي مهم فرايند ارزشيابي برنامه
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انجام دادن دو مرحلة ارزيابي  يك قضاوت صحيح در اين خصوص، نياز به  براي دستيابي به. برنامه است

  ].20، 2[و قضات داريم 

براي شناسايي، گردآوري و آماده سازي مختلف ايند يا استفاده از يك يا چند فر: 1ارزيابي �

هايي كه مبناي قضاوت قرار خواهند گرفت و همچنين،  گيري در باره داده تصميم. ها داده

كار خواهند آمد و  ها بهكه براي كسب داده...) گيريها، آزمايشها و مشاهدات، اندازه(هايي  رويه

صورتي كه براي ها به ن دادن دادهسپس، انجام دادن هر نوع عمليات تحليلي براي ساما

  .    مرحله بعد مناسب باشد

 

ها و شواهدي كه در طي  براي تفسير داده مختلف يا استفاده از يك يا چند فرايند: 2قضاوت �

استفاده از نتايج مرحله ارزيابي و مالكهاي از پيش . فرايند ارزيابي گردآوري شده است

اي است؟ آيا  كار دانشجو مستحق چه نمره اين[تعيين شده براي انجام دادن قضاوت نهايي

هاي صرف شده  اين درس جديد آزمايشگاهي از درس قديمي بهتر است و زحمات و هزينه

آموختگان رضايتبخش است؟ آيا اين مقاله را  كند؟ آيا مهارتهاي ارتباطي دانش را توجيه مي

   آن را براي اصالح بهتوان براي چاپ پذيرفت يا بايد آن را رد كرد  يا همين صورت مي به

 ]نويسنده باز فرستاد؟

بيان ديگر،  در چند دهة گذشته ارزيابي و قضاوت در آموزش مهندسي اهميت زيادي يافته يا به 

هاي آموزش مهندسي،  امروزه، ارزشيابي برنامه. تري شناخته شده است  نحو گسترده اهميتشان به

 همين  به. گيرد ي فرايندهاي ارزيابي و قضاوت صورت ميمبنا گونه كه در ادامه خواهيم ديد، بر همان

ترتيب، اگر درس جديدي را طراحي يا يك بسته نرم افزاري آموزشي را تهيه كنيم يا يك استراتژي 

اي پژوهشي در باره آنها تهيه كنيم، داوران  كار گيريم و بخواهيم مقاله تدريس متفاوت را در كالس به

اگر وجود نداشته يا . كنند  برنامه ارزيابي و قضاوت ما توجه مي  از همه بهارزيابي كننده مقاله بيش

طور حتم رد خواهند كرد، هر چند ايده طرح شده در آن هوشمندانه و  برجسته نشده باشد، مقاله را به

ما اين روش را آزموديم و آن را پسنديديم و دانشجويان "اي كلي و مبهم مثل اينكه  جمله. بديع باشد

 شايد چند سال پيش قابل قبول بود، ولي امروزه در مقاالت پژوهشي پذيرفته "يز آن را پسنديدندن

همين ترتيب، اگر بودجه تحقيقاتي براي انجام دادن يك پژوهش از دانشگاه يا يك مركز  به. نيست

 باشد، به معتبر ديگر تقاضا كنيم، ولي بخشهاي ارزيابي و قضاوت مناسبي در پيشنهاد ما وجود نداشته

____________________________________________________________________ 
 

1. Assessment 

2. Evaluation 
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گذاري بر  سرمايه گونه مراكز معموالً مايل به اين. احتمال زياد با پاسخ مثبت رو به رو نخواهيم شد 

  ].2[اي واقع بينانه براي تعيين كارايي طرح پيشنهادي باشد  هايي هستند كه داراي برنامه ايده

ها را براي همة گيري مرتبط با دستاورد  و  هدفهاي ياد آموزشيپس از آنكه دستاوردهاي برنامه

  .اهداف تهيه كنيم اي را براي ارزيابي ميزان دستيابي به  درسهاي اصلي تعيين كرديم، بايد برنامه

 استفاده  هر چه روشهاي مورد. بخشد كارگيري چند روش مختلف نتايج فرايند ارزيابي را بهبود ميبه

د بودن و اعتبار ارزيابي باال خواهد براي ارزيابي دستاوردهاي برنامه بيشتر باشد، ميزان قابل اعتما

آموختگان و توان از نظرخواهي و مصاحبه با دانشجويان سال آخر، دانش براي ارزيابي برنامه مي. رفت

آموختگان و حقوق اوليه آنها، شانس ادامه تحصيل در مقاطع  كارفرمايان آنها، احتمال كاريابي دانش

  . ن استفاده كردباالتر، عملكرد در كارآموزيها و مانند آ

طور فردي يا گروهي، تكاليف توان از نظرخواهي از دانشجويان به براي ارزيابي درسها نيز مي

طور وضوح با هدفهاي يادگيري مرتبط باشند،  درسي، نتايج امتحانات كتبي يا امتحاناتي كه به

ها و  زشگذاري پروژهبراي ار. دانشجويان و مانند آن استفاده كرد گزارشهاي كتبي و ارائه شفاهي 

ساماندهي  توان از معيارهايي چون استحكام تكنيكي، نحوة  گزارش فعاليتهاي آزمايشگاهي نيز مي

سه  توان به  هركدام از اين ويژگيها را مي. مطالب، كامل بودن بحث و كيفيت نگارش استفاده كرد

  .بندي كرد صورت كم، متوسط و زياد درجه

  

  جدول ارزيابي .8

توان سهم يك درس و سهم مجموعه درسها را در تأمين هدفهاي آموزشي  سبتاً ساده ميبا يك روش ن

 هر يك از  براي نشان دادن اينكه در كجاي برنامة درسي به. يا دستاوردهاي برنامه تعيين كرد

 را براي هر درس اصلي 1توان يك ماتريس يا جدول ارزيابي درس دستاوردها توجه شده است، مي

ها دستاوردهاي برنامه و ستونها نيز هدفهاي يادگيري يك درس خاص  ر اين جدول سطرد. سامان داد

ترتيب  هاي جدول استفاده كرد كه بهتوان از حروف ك، م و ز در خانه براي ارزشگذاري مي. هستند

معرف پوشش كم، متوسط و زياد دستاورد مورد نظر،توسط هر يك از هدفهاي يادگيري درس است 

  .دهد ن جدول سهم يك درس را در اقناع دستاوردهاي برنامه نشان مياي). 5جدول (

 2توان جدول ارزيابي دستاوردهاي برنامه پس از آنكه جدول ارزيابي هر يك از درسها تهيه شد، مي

ها دستاوردهاي برنامه و ستونها درسهاي اصلي برنامه  در اينجا نيز سطر). 6جدول (را نيز تهيه كرد 

____________________________________________________________________ 
 

1. Course Assessment Matrix 

2. Program Outcome Assessment Matrix 
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اي از نحوة ارزيابي دستاوردهاي برنامه و درسهايي را كه براي باال بردن  چكيدهاين جدول . هستد

هر درس در  ارزشگذاري ]. 4 و 3[دهد  هر دستاورد بايد بر آنها تمركز كرد، نشان مي سطح دستيابي به 

جدول ارزيابي بر مبناي مرور سرفصلها، هدفهاي يادگيري، آزمونها و ديگر روشهاي ارزيابي صورت 

برنامة موفق آن است كه مجموعة درسهاي اصلي آن بتواند همة دستاوردهاي برنامه را ]. 3[گيرد  مي

  .پوشش دهد

دستاوردهايي كه فقط يك يا دو درس آن را پوشش  طور معمول به  ارزيابان سازمان ارزشيابي به

طي يا ايمني و مثل مهارتهاي ارتبا[شوند خصوص درسهايي كه خارج از برنامه عرضه مي دهند، بهمي

  شود مي پيشنهاد .هستند حساس ،]شوند مي داده پوشش عمومي درس دو يا يك در فقط كه اخالق

اي در سطح برنامه داشته باشد تا با تكرار هر چه  نجا كه امكان دارد، هر دستاورد پوشش گستردهآتا 

 .  فزايش يابددانش، مهارتها و نگرشهاي مورد انتظار از آن ا بيشتر، امكان دستيابي به 

 

  ارزيابي رابطة دستاوردهاي برنامه با هدفهاي يادگيري يك درس: 5جدول 

  )درس ژئوتكنيك برنامة كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن(
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برنامة آموزش كارشناسي (جدول ارزيابي رابطة درسهاي اصلي با دستاوردهاي برنامه :  6جدول 

  )مهندسي اكتشاف معدن

 
  

 بحث و نتيجه گيري .9

هاي آموزش مهندسي تدوين   مالك عمومي و يك مالك اختصاصي كه براي ارزشيابي برنامه8از ميان 

در محيطهاي آموزشي . اي برخوردارند از اهميت ويژه) دستاوردها (3و ) هدفها (2شده است، مالكهاي 

ان آنها طور شفاهي استاد شوند و سپس، بهصورت غيررسمي گرفته مي سنتي بسياري از تصميمات به

هرچه دانشجويان بيشتر بدانند كه چه انتظاري از آنها داريم و . كنند دانشجويان منتقل مي را به 

 مهارتهاي مورد نظر بيشتر  تمرين بيشتري براي اين انتظارات داشته باشند، شانس دستيابي آنها به

دانشجويان عرضه و  رس بهاز اين رو، بهتر آن است كه در آغاز هر نيمسال هدفهاي يادگيري د. شود مي
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يادگيري از سه نظر  هدفهاي . تكاليف درس و سؤاالت امتحاني نيز بر مبناي اين هدفها تنظيم شود

 : مفيد هستند

  خواهيم؛   دانشجو كه دقيقاً از او چه مي توضيح دادن به �

  آن تالش كند؛  منظور رسيدن بهايجاد آرماني براي دانشجو كه به �

  . ارزيابي ميزان يادگيري دانشجو  و درجة موفقيت تدريس استادبرقراري مبنايي براي �

هدفهاي يادگيري يا هدفهاي (تر  تر و دقيق هدفهاي كوچك هدفهاي كلي يك برنامه آموزشي به 

يافتني،  گيري، دست يك هدف يادگيري خوب بايد مشخص، قابل اندازه. شوند تقسيم مي) رفتاري

  .مرتبط و بهنگام باشد

   بگويد يادگير چه خواهد توانست انجام دهد؛دقيقاً: مشخص �

 در پايان آموزش قابل مشاهده باشد؛: اندازه پذير �

 شرايط در نظر گرفته شده قابل حصول باشد؛ با توجه به: دسترس �

 خارج از اهداف كلي برنامه نباشد؛: مرتبط �

 .در پايان درس حاصل شود: هنگام به �

توان  براي مقايسه هدف و دستاورد چنين مي. تندنتايج كسب شده از آموزش دستاوردهاي آن هس

گفت كه هدف يادگيري آن چيزي است كه مايليم آموخته شود و دستاورد تغيير رفتاري است كه در 

  .شود مي اثر آموزش در دانشجو ايجاد

كلي تهيه  براي تأمين مالكهاي ارزشيابي يك برنامه آموزشي ابتدا هدفهاي برنامه يا هدفهاي

ر هدفهاي كلي مأموريت دانشگاه و برنامه آموزشي در نظر گرفته و نيازهاي طرفهاي درگير د. شود مي

در ادامه، دستاوردهاي برنامه؛ يعني دانش، مهارتها و نگرشهايي كه مايليم . شوددر برنامه تأمين مي

برنامه را در دستاوردهاي برنامه بايد هدفهاي آموزشي . اندشده ، مشخص كسب كننددانش آموختگان 

در مرحله بعد .  دستاورد از پيش مشخص شده براي ارزشيابي را نيز اقناع كرد11در نظر داشت و 

اين هدفها معرف تواناييهايي است كه . شود هدفهاي يادگيري دروس اصلي برنامه آموزشي تهيه مي

توجه به اهداف يادگيري دروس اصلي با . اند، خواهند داشت دانشجوياني كه درس را گذرانده

اهداف آموزشي و دستاوردهاي برنامه بايد توسط يك ارزيابي . شوند دستاوردهاي مورد نظر تهيه مي

شود، ميزان دروني بررسي و مشخص شود كه در كجاي برنامة درسي دستاوردها پوشش داده مي

  .شود ميكارگرفته   و نتايج ارزيابي چگونه در بهبود برنامه به آنها چگونه تعيين دستيابي به 

منظور گذر گامي بزرگ در آماده شدن برنامه به) دستاوردها (3و ) هدفها (2مالكهاي  دستيابي به 

نياز ارزشيابي يك برنامه آموزش مهندسي در سطح ملي و  پيش. آميز از فرايند ارزشيابي است موفقيت

ي خود آن را انجام  المللي، انجام دادن فرايند ارزيابي دروني آن است كه مؤسسه آموزش سپس بين



                                                                                                   

  حسين معماريان                                                                                                             
                                                                                                           

 

67 

هاي آموزش مهندسي ايران پيامدهاي مثبت فراواني خواهد داشت كه به قرار  ارزشيابي برنامه. دهدمي

  : زير است

  هاي جاري آموزش مهندسي؛  شناسايي نقاط قوت و كاستيهاي برنامه �

 دستيابي به معياري معتبر براي شناسايي جايگاه جهاني آموزش مهندسي كشور؛  �

 قابتي سازنده بين مراكز عرضه كننده آموزش مهندسي كشور؛ ايجاد ر �

آموختگان مراكز  منظور انتخاب دانشبرقراري معياري براي صنعت و بازار كار داخلي به �

 آموزشي مختلف؛ 

 مراكز آموزش  ايجاد معياري مؤثر براي تخصيص اعتبارات از طرف دولت و بخش خصوصي به �

 مهندسي؛ 

 آموختگان مهندسي كشور در دانشگاههاي تراز اول جهان؛  شتسهيل ادامة تحصيل دان �

 كمك به فرايند صادرات نيروي انساني متخصص، متناسب با نيازهاي بازار جهاني مهندسي؛  �

 هاي آموزشي و پژوهشي مشترك با مراكز و دانشگاههاي معتبر دنيا؛  تسهيل برقراري برنامه �

ا و مراكز آموزش مهندسي جهان و بسياري بندي دانشگاههاي باالتر در رتبه كسب مرتبه �

 ].2[نكات مثبت ديگر 

بسياري از كشورهاي ديگر، از جمله برخي از همسايگان ما، از ساليان پيش فرايند ارزشيابي  

اند و بسياري از آنها در مرحله پيوستن به معاهدات جهاني  هاي آموزش مهندسي را آغاز كرده برنامه

اندازي فرايند ارزشيابي آموزش مهندسي در هر راه. ارزشيابيهاي خود هستندالمللي  براي شناسايي بين

شناسايي ضرورت و يك عزم جدي از طرف مديريت و اعضاي هيئت علمي  دانشگاه و گروه مهندسي به

 . اين فرايند بسيار مهم نياز دارد براي ورود به
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