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آموزش عالی و همچنین برونداد آن یعنی حجم عظیم دانش
آموختگان ،مؤسسات آموزش عالی در دهه هاي اخیر به

چکیده

م فهوم سازي و سنجش ابعاد مختلف کیفیت متمرکز شده

کیفیت آموزش و یادگیري از دغدغه هاي اصلی نظام هاي

اند[ 8 ،7و .]0

آموزش عالی و البته مهم ترین آنهاست .پس از توسعه هاي

جامعه امروزي متشکل از مشاغل و سازمانهایی است که

کمی آموزش عالی که به دنبال فزونی تقاضا در سطح جامعه

نیازمند نیروي انسانی متخصص و کارآمد هستند .نیروي

صورت گرفت پرداختن به کیفیت و مؤلفه هاي آن از مباحث

کاري که دانش و مهارت کافی را کسب کرده است ،این دو را

اصلی نظام هاي آموزش عالی محسوب می شود .مفهوم

در اداي وظایف حرفه اي با هم درآمیزد .اما به نظر می رسد

کیفیت در آموزش عالی از ابعاد مختلف و جامعی مورد توجه

که در حال حاضر نیروي تربیت شده در دانشگاهها الاقل تا

است که با نگاه سیستمی از کیفیت ورودي هاي نظام آموزشی

حدودي این نیاز صنایع و بازار کار را برآورده نمی سازد[.]3

تا کیفیت فرایندهاي آموزشی نظارتی و در نهایت کیفیت

با توجه به اینکه امروزه فناوري و صنعت ،دو شاخص مهم

دانش آموختگان را پوشش می دهد .از آنجایی که نظام

میزان توسعه یافتگی یا عقب ماندگی هر کشور محسوب می

آموزشی مهندسی با طیف گسترده اي از دانشجویان ارتباط

شوند و با توجه به ارتباط نزدیک و نقش آموزش مهندسی در

دارد و اینکه قسمت مهمی از نخبگان کشور در مجموعه رشته

این خصوص ،مدیریت کیفیت این حوزه و استقرار نظامی براي

هاي مهندسی تحصیل می کنند توجه به کیفیت آموزش

براي تضمین کیفیت و آگاهی از میزان مطابقت مأموریت و

مهندسی و ابعاد آن ضروري است .کیفیت آموزش مهندسی

اهداف آموزشی با همکاري گروه هاي آموزشی متولی و

تضمین کننده مدیریت و کارآمد سازي جامعه نخبگان کشور

فرهنگستان و انجمن هاي علمی امري ضروري و اجتناب

است .بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد با مرور ابعاد مختلف

ناپذیر به نظر می رسد[.]9
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علوم مهندسی و به تبع آن آموزش در این حوزه محور

فرایندهاي مربوط به تضمین کیفیت در آموزش عالی رو به

اصلی در تولید ثروت ،سالمت و حفظ منابع طبیعی و محیط

افزایش است[ .]11در چنین شرایطی شناخت الگوها و نظام

زیست هستند و در کل با توسعه جامعه و ارتقاي کیفی زندگی

هاي تضمین کیفیت بین المللی و تالش براي ظرفیت سازي

جوامع ارتباط نزدیکی دارد .محل آموزش و توسعه این علوم

طراحی و کاربست بومی آنها ضروري است[.]17

در سطوح تخصصی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مفهوم کیفیت در آموزش عالی از ابعاد مختلف و جامعی

پی ریزي می شود که برونداد و نتایج آن در قالب نیروي

مورد توجه است[ .]15فریزر ]14[1سه جنبه کلی را براي

انسانی متخصص و با صالحیت ،تولید دانش نو و پیشبرد

کیفیت در آموزش عالی تشریح کرده است :کیفیت اهداف،

مرزهاي دانش علوم مهندسی نمایان و از طریق آموزش و

کیفیت فرایندهاي مورد نظر براي دستیابی به اهداف و میزان

پژوهش در یک رشته مهندسی خاص کسب می شود[.]9

دستیابی به اهداف پیش بینی شده(ص .)168هاروي 7و

امروز مسأله اساسی که در آموزش مهندسی باید مورد توجه

گرین ]15[8پنج رویکرد را در تعریف کیفیت آموزش عالی

قرار گیرد این است که به رغم اینکه تمدن صنعتی ایران که

مطرح کرده اند .کیفیت به معناي خوب و عالی ،کیفیت به

در پیش و پس از اسالم سیر صعودي داشته است چرا در زمان

معناي کمال مطلوب و فارغ از خطا ،کیفیت به معناي سطح

حاضر رو به نزول گذاشته است[.]17

دستیابی به اهداف ،کیفیت به معناي ارزش مالی(بر اساس دو

نظر به اهمیت باالي علوم مهندسی ضروري است که

مفهوم کارآیی و اثربخشی) و کیفیت به معنی حرکت از

آموزش آن مهم تلقی شده و در جهت برآورده سازي و رفع

وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب[ .]7بازرگان[ ]10در

نیازهاي صنعت حرکت کند .با این وجود شواهدي مشکالت

جمع بندي تعاریف کیفیت آن را «حالت ویژه اي» از نظام

آموزشی در حوره علوم مهندسی در ایران گزارش شده است.

آموزشی می داند« .این حالت نتیجه یک سلسله اقدامات و

هدف اساسی این پژوهش مروري جامع بر ابعاد مختلف

عملیات مشخص است که پاسخگوي نیازهاي اجتماعی معین

کیفیت آموزش در علوم مهندسی است که می تواند مسؤالن

در یک نقطه زمانی و مکانی خاص باشد»(ص  .)53به طور

و برنامه ریزان آموزش مهندسی را یاري کند.

کلی دو وجه جامع را می توان براي کیفیت در آموزش عالی

ضرورت شناسایی ابعاد کیفیت در آموزش عالی

ذکر کرد .اول معیارها و ویژگی هایی که براي خدمات،
خروجی ها و دستاوردها بیان می شود و دوم میزان انطباق

با توجه به تغییرات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي ناشی

ویژگی هاي آنها با نیازها و انتظارات مشتریان و یا با اهداف

از جهانی شدن ،فناوري اطالعات و اقتصاد دانش محور از یک

پیش بینی شده است[.]11

سو و کارکنان کم روحیه ،خروجی هاي نامناسب ،فرایندهاي
کاري ناهمگن ،هزینه زیاد ،اثربخشی کم و بوروکراسی ناکارآ

فرایندهاي ارزیابی کیفیت دانشگاهی فعالیت هاي

و متورم از سوي دیگر ،حفظ کیفیت باال و رعایت رعایت

سازمان دهی شده اي هستند که به منظور بهبود و تضمین

استانداردها براي مؤسسات آموزش عالی یک ضرورت مهم به

کیفیت آموزش و پژوهش طراحی می شوند .آنها رویکرد

شمار می رود .به همین دلیل تقاضا براي ارزیابی کیفیت و

دانشگاه به کیفیت را نظام مند می کنند و آن را به فعالیت
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هاي فردي فاقد نظارت منوط می کنند[ .]13مکانیسم هاي

آموزش (مهندسی) است .تعریف ابعاد کیفیت آموزشی ممکن

مختلفی براي ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی وجود

است سطوح منطقه اي و بین المللی را هم در نظر بگیرد اما

دارد که یکی از جامع ترین آنها اعتبارسنجی است.

در هر حال و در اولین تالش سطح ملی را باید شامل
شود[.]71

اعتبارسنجی فرایندي است که طی آن کل یا قسمتی از
یک مؤسسه آموزش عالی شامل فعالیت ها ،برنامه ها و

ضرورت هایی برای آموزش مهندسی ایران

فرایندها و دستاوردهاي آن ارزشیابی می شوند و به صورت

مطهري نژاد و همکاران[ ]14با بررسی پیشینه مربوط به

مستقل صالحیت و اعتبار آن مرکز قضاوت می شود[ ]19به

تضمین کیفیت در آموزش مهندسی ،سه مدل جهانی شناخته

عبارت دیگر صالحیت برنامه ها و دوره هاي آموزشی و نیز

شده اعتباربخشی آموزش مهندسی شامل مدل اعتباربخشی

اعتبار سازمان ها و مؤسسه هاي تخصصی با استفاده از الگوي

مهندسی و تکنولوژي آموزشی آمریکا ( ،)ABETمدل تصور،

اعتبارسنجی سنجیده می شود[.]10

طراحی ،اجرا و بهره برداري ( )CDIOو مدل مهندس

در آموزش عالی بسته به هدف و موقعیت ،اعتبارسنجی

اعتباریافته اروپا ( )EUR-ACEشناسایی و معرفی کردند .البته

انواع مختلفی دارد .اعتبارسنجی دوره ،برنامه ،انواع مؤسسه،

معیارها و شاخص هاي این مدلها تا حد زیادي مشابه هم

برنامه درسی و  ...از این جمله هستند .اما در یک طبقه بندي

هستند.

کلی دو نوع اعتبارسنجی از هم متمایز می شوند :اعتبارسنجی

تحلیل و ارزیابی معیارها و شاخص هاي تعریف شده در

مؤسسه و اعتبارسنجی برنامه[ .]19هر چند چارچوب کلی دو

مدل هاي مذکور زمینه الزم براي استخراج و معرفی مؤلفه

نوع اعتبارسنجی تفاوت چندانی ندارند اما در شیوه اجرا و

هاي کیفیت در آموزش مهندسی ایران فراهم می کند.

معیارها و استانداردهاي قضاوت تفاوت هاي قابل توجهی

مطهري نژاد و همکاران[ ]14در پژوهش خود استانداردهاي

دارند .اعتبارسنجی مؤسسه اي معموالً در سطح کل مؤسسه

کیفیت آموزش مهندسی را به هشت دسته شامل هدفها و

انجام می شود و بیانگر این است که هر بخش از مؤسسه در

نتایج برنامه ،برنامه درسی ،اعضاي هیأت علمی ،منابع مالی و

حصول اهداف مؤسسه چقدر نقش داشته است .این نوع

خدمات پشتیبانی ،فضا و امکانات آموزشی ،فرایند تدریس و

اعتبارسنجی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه نظارت دارد.

یادگیري ،دانشجویان و سنجش و ارزشیابی تقسیم کرده اند.

اعتبارسنجی برنامه در اغلب با هدف آگاهی از کیفیت ارکان
برنامه که بخشی از یک مؤسسه هستند انجام می شود .واحد

بازرگان[ ]10کیفیت در نظام آموزش عالی را با رویکرد

مورد بررسی ممکن است یک دانشکده ،برنامه درسی ،رشته

سیستمی توضیح می دهد که شامل درونداد ،فرایند ،برونداد

تحصیلی یا هر زیر مجموعه دیگري از مؤسسه آموزشی

واسطه اي و برونداد نهایی است .در این رویکرد توصیه شده

باشد[.]76

است براي ارزیابی کیفیت نظام آموزشی باید عناصر نظام
سنجش و ارزیابی شوند.

با توجه به آنچه گفته شد طراحی ،اجرا ،ارزشیابی و بهبود
مستمر برنامه هاي آموزش مهندسی امري اجتناب ناپذیر

در این پژوهش با بررسی مدل هاي مختلفی که براي

است .مهمترین الزام براي این گونه فرایندهاي تضمین کیفیت

کیفیت و ارزیابی آن در آموزش مهندسی مطرح شده است،

شناسایی و تعریف ابعاد ،معیارها و ترازهاي کیفیت در بستر

جمع بندي و الگوي مناسب ارائه می شود .مدل پیشنهادي
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شامل پنج حوزه کلی آموزش ،یادگیري ،منابع و امکانات،

بسیار مهم و حتی شاید اولین انگیزه براي تکوین این رویکرد

خدمات تخصصی و نظارت و ارزیابی است که در ادامه به همراه

ذکر می کنند[ .]77کیفیت یادگیري به دنبال افزایش توجه و

مکانیسم هاي پیاده سازي تشریح می شوند.

حساسیت به کیفیت مراکز آموزشی در نتیجه گسترش
آموزش عالی و افزایش حق انتخاب دانشجویان اهمیت پیدا

آموزش

کرد .دستاوردهاي یادگیري مهم ترین و معتبرترین شاخص

شاید مهمترین بعد کیفیت آموزشی هر نظام به خود

سنجش کیفیت یادگیري هستند که نتایج یادگیري را به طور

آموزش مربوط می شود .تدریس قلب فعالیت هاي آموزشی

مستقیم اندازه می گیرد[ .]78همان طور که در بخش قبلی

است .در الگوهاي مختلفی که براي کیفیت تدریس مطرح

به طور مفصل تشریح شد ،سنجش دستاوردهاي یادگیري

هستند تدریس خوب شاخص هاي مختلفی دارد .اما به طور

بازتاب مطالبات گروه مختلف از کیفیت آموزشی بود[.]74

کلی تدریس خوب داراي سه رکن اصلی رابطه مناسب بین

سنجش دستاوردها به طور مستقیم یادگیري دانشجویان را به

استاد و دانشجو ،روحیه معلمی و انتقال مطالب و بعد علمی

ویژه در سطوح باالي شناختی و با تأکید بر توانمندي هاي

استاد است .براي تقویت روحیه و بعد ارتباطی تدریس می

مورد نیاز براي موفقیت در محیط کار و جامعه اندازهگیري می

توان کارگاه ها و آموزش هایی را فراهم کرد .براي جنبه علمی

کند[ ]78و بنابراین ابزار مفیدي براي توضیح کیفیت یادگیري

استاد توصیه می شود از اساتیدي استفاده شود که از تجربه و

و حتی آموزش در مراکز آموزش عالی است.

تخصص موضوعی خوبی برخوردار هستند و جنبه معلمی

منابع و امکانات

استاد هم با شناسایی و معرفی تجربه هاي موفق تدریس
کسب می شود .براي ارزشیابی آموزش و به طور ویژه تدریس،

منظور از منابع و امکانات ،آن دسته از امکاناتی است که

طراحی و ساخت مقیاس هاي سنجش کیفیت تدریس از نظر

به طور مستقیم با فرایند آموزش و یادگیري در ارتباط هستند.

دانشجویان رایجترین ،راحت ترین و احتماالً مناسب ترین

در برخی متون از این امکانات با عنوان خدمات دانشگاهی(به

شیوه اریابی است.

دانشجویان) یاد می شود [ .]75کیفیت خدمات ممکن است
شامل کتابخانه ،سایت رایانه ،وسایل کمک آموزشی ،ظاهر و

یادگیري

فیزیک کالس ها و  ...شود .براي سنجش این بعد کیفیت

یادگیري ،رکن شناخته شده و هدف نهایی هر نظام

آموزشی ابزاري توسط بازرگان ،دادرس و یوسفی افراشته[]75

آموزشی است .همه تالش هاي نظام هاي آموزشی ارتقاي

تهیه شده و ویژگی هاي فنی و مطلوبیت آن گزارش شده

یادگیري دانشجویان است .یادگیري هم طول دوره آموزش و

است.

هم پایان دوره را شامل می شود .آزمون هاي معلم ساخته،

خدمات تخصصی به خارج از دانشگاه

کیفیت یادگیري دوره آموزش را ارزیابی می کنند .اما براي
سنجش و ارزیابی کیفیت یادگیري پایان دوره باید راهکار

جنبه کاربردي رشته هاي مهندسی الزم و بسیار

مناسبی به کار رود .از رو به رشد ترین و محبوب ترین شیوه

محسوس است .از همین رو ارتباط دانشگاه و آموزش هاي آن

هاي سنجش یادگیري دوره سنجش دستاوردهاي یادگیري

به بیرون از چارچوب دانشگاه به ویژه صنعت به کیفیت آن

است .دریسکول و وود با تأکید بر سنجش دستاوردها ،آنها را

مربوط می شود .شاید اینکه آموزه هاي رشته فلسفه به بیرون

4

از دانشگاه خدمات تخصصی دارد یا خیر چندان به کیفیت

مجموعه هاي آن شامل ارزیابی درونی و بیرونی توصیه می

آموزش مربوط نمی شود .اما در مورد رشته هاي فنی مهندسی

شود .با ارزیابی درونی خود اعضاي گروه ها و با ارزیابی بیرونی

ارتباط آموزش به صنعت تقریباً همه چیز است .براي ارتباط

هیأت ناظران می توانند به بررسی وضعیت و کیفیت آموزش

دادن بیشتر و بهتر آموزش هاي دانشگاهی به نیازهاي بازار

در گروه ها و دانشکده هاي فنی مهندسی بپردازند.

کار رویکرد آموزشی دستاورد محور که در دانشگاه هاي جهان

نتیجه گیری

ب ه طور روز افزونی استفاده می شود توصیه می شود .رویکرد

این پژوهش با تمرکز بر کیفیت آموزش در آموزش

آموزشی دستاورد محور که به دنبال افزایش توجه به نیازهاي

مهندسی به مرور ابعاد کیفیت در این حوزه پرداخت .پس از

بازار کار و شرایط زندگی جدید و درحال تغییر در نظام هاي

بررسی الگوهاي مختلفی که در آموزش مهندسی مطرح شده

آموزشی عالی توسعه پیدا کرده است در عمل بر دو محور

اند الگوي کلی با تمرکز بر آموزش مهندسی طراحی و تدوین

استوار است .اول شناسایی و تدوین دستاوردهاي یادگیري و

شد .در جمع بندي آنچه در این مقاله گفته شد پیشنهادهاي

دوم اندازه گیري دستاوردهاي یادگیري[.]11

زیر را می توان به مسئوالن و دست اندرکاران آموزش پزشکی

دستاوردهاي یادگیري مهمترین وجه و محور مرکزي

کشور ارائه کرد.

رویکرد آموزشی دستاورد محور است[ .]70هوگوز و باري[]71

 شناسایی مؤلفه هاي تدریس اثربخش و ساخت و

دستاوردهاي یادگیري را به عنوان به نتایج یادگیري که

اعتباریابی آزمونی مناسب براي اندازه گیري و ارزیابی

دانشجویان در پایان دوره باید به آنها تسلط پیدا کنند تعریف

آن.

می کنند .دریسکول و وود[ ]77در تعریف ساده دستاوردهاي

 شناسایی دستاوردهاي یادگیري براي رشته هاي مختلف

یادگیري را به عنوان «آنچه مورد انتظار است» تعریف می

فنی مهندسی.

کنند و در تشریح آن می گویند« :دستاوردهاي یادگیري به

 ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش دستاوردها براي

مجموعه دانش ،مهارت و نگرش هایی اطالق می شود که

رشته هاي مختلف مهندسی.

انتظار می رود دانشجویان در پایان دوره به آنها دست پیدا

 سنجش و ارزیابی منابع و امکانات یا خدمات دانشگاهی

کنند» .در این تعریف اشاره شده است که خاستگاه

ارائه شده به دانشجویان.

دستاوردهاي یادگیري نیازهاي بازار کار و جامعه است .توصیه
می شود براي رشته هاي فنی و مهندسی دستاوردهاي
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