باسمه تعالی

جناب آقای دکتر معماریان ،استاد برجسته دانشکده معدن دانشگاه تهران است که مسئولیت اجتماعی خود را در قالب بهبود کیفیت آموزش
مهندسی ایران دنبال می کند و ارزیابی برنامه های آموزشی را راهکار افزایش کیفیت می داند .وی با توجه به تجربه های بین المللی،
دستورالعملهای لازم برای انجام این کار را تهیه کرده است و تجربه ارزشیابی چندین برنامه آموزشی مهندسی ایران را در کارنامه دارد .وی با
توجه به کاستی های موجود در برنامه های آموزشی مهندسی ارزیابی شده ،ارائه درس "درآمدی بر مهندسی" در سال اول و ارائه درس
"طراحی مهندسی" را در سال چهارم لازم میداند .وی کتاب درسی مناسب برای هر یک از این دو درس تدوین کرده است و تجربه گرانقدری
در ارائه این دروس دارد .همچنین جهت افزایش کیفیت تدریس ،توسعه مهارت اعضای هیات علمی در تعیین درست اهداف یادگیری ،آموزش
فعال دانشجومحور جهت تحقق اهداف ،و ارزشیابی صحیح و مکرر میزان یادگیری را لازم می داند .وی محتوای آموزشی لازم برای آشنایی
اعضای هیات علمی با این موضوعات را تهیه کرده و تجربه برگزاری ده ها دوره برای اعضای هیات علمی دارد.
در ادامه لب لباب دوره چهار روزه توسعه مهارت های یاددهی-یادگیری که از  32الی  32شهریور  89به همت انجمن آموزش مهندسی ایران
توسط جناب آقای دکتر معماریان ارائه شد ،تقدیم می شود .در این دوره حدود  32عضو هیات علمی از دانشگاه های تهران ،شریف و علم و
صنعت ایران شرکت نمودند .دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران با  5شرکت کننده ،بالاترین استقبال را از این برنامه داشت.
مطالب تلخیص شده از این کارگاه  4روزه ،به شرح ذیل است:

الف-ارزيابي دروني برنامه هاي آموزش مهندسي
ب-مدل آموزش درس مهندسي
ب-1-اهداف يادگیري
ب -2-ياددهي-يادگیري فعال
ب-3-ارزيابي

ج-اصول تدريس خوب
د-درس درآمدي بر مهندسي
ه-درس طراحي مهندسي



الف-ارزيابي دروني برنامه هاي آموزش مهندسي
ارزیابی برنامه آموزشی مهندسی با  9ملاک دانشجویان ،هدفهای برنامه آموزشی ،دستاوردهای برنامه ،ارتقاء مداوم کیفیت ،برنامة درسی،
آموزشگران ،امکانات و پشتیبانی انجام می شود.
ملاك ( )1دانشجويان  :برنامة آموزشی باید بتواند عملکرد دانشجویان را بسنجد؛ ب هدانشجویان در مورد برنامة درسی و آینده حرفه ای
راهنمایی ارایه دهد؛ پیشرفت دانشجویان را ،در رابطه با دستاوردهای برنامه ،دنبال کند؛ و دانشجویان را قادر سازد که در زمان فارغ التحصیلی به
تمام الزامات برنامه ،دست یابند.
ملاك ( )2هدف هاي برنامه آموزشي :هدف ها در واقع توصیف مکتوب توانایی های کاری و حرفه ای است که مایلیم دانش آموختگان
برنامه آموزشی به آن دست یابند.
ملاك ( )3دستاوردهاي برنامه :برنامهی آموزشی استاندارد باید  11دستاورد ذیل را که در دانش آموختگان متجلی شده ،داشته باشد .این
 11دستاورد را می توان در دوطبقه ،مهارتهای تحصیلی و حرفه ای مقوله بندی نمود.

یازده دستاورد برنامه آموزشی به شرح دیل است:



رابطه دستاورد برنامه آموزشی با هدفهای یادگیری هر درس باید بررسی شود .هر یک از درسهای اصلی مهندسی باید به گونه ای طراحی و اجرا
شوند که بتوانند به تنهایی حداقل یک و به طور مجموع همة  11دستاورد برنامه آموزشی را پوشش دهند.
جدول  -1رابطه دستاورد برنامه آموزشی با هدفهای یادگیری هر درس

جدول -3تحقق دستاوردهای یادگیری مهارتی و نگرشی در برنامه ریزی درسی می تواند از مجموع چند درس برنامه آموزشی تحقق یابد



ملاك ( )4ارتقاء مداوم كیفیت
ملاك ( )5برنامة درسي
ملاك ( )6آموزشگران :اساتید قلب هر برنامة آموزشی هستند .از این رو ،تعداد آموزشگران باید کافی بوده و از توانای یهایی برخوردار
باشند ،که تمام زمینه های برنامة آموزشی را پوشش دهد
ملاك ( )7امكانات :کلاس های درس ،آزمایشگا هها و تجهیزات مرتبط با آنها باید متناسب با اهداف برنامه آموزشی بوده و محیطی مناسب
برای آموزش و فراگیری فراهم کند.
ملاك ( )8پشتیباني :برای تضمین کیفیت و کمیت برنامه؛ حمایت دانشگاه ،منابع مالی لازم و مدیریت سازنده ،باید به نحو مناسبی وجود
داشته باشد.
در آموزش مهندسی ،هدف فقط انتفال دانش نیست بلکه تغییر نگرش و افزایش مهارت هم اهمیت بسزایی دارد .انتقال دانش ممکن است با
یک مرتبه آموزش محقق شود ولی برای ارتقای مهارت ،باید در طول دوره آموزشی مهندسی به طور مداوم در همه دروس ،فعالیت هایی تدوین
شود که منجر به کسب و افزایش مهارت گردد .از بین یازده دسناورد ذکر شده در یک دوره آموزش مهندسی هم عمده موارد ،در حیطه مهارت
های علمی و تخصصی قرار می گیرند.

ب-مدل آموزش درس مهندسي
جهت تدریس در کلاس ،باید اهداف یادگیری بصورت مشخص و با افعال کنشی تعیین شود .نحوه آموزش و تدریس جهت تحقق اهداف باید
دانشجومحور باشد و یادگیری فعال را محقق کند .با مکث در خلال تدریس و طرح سوال فرصت یادگیری فعال و تمرین جهت دستیابی به
اهداف آموزشی داده می شود .با ارزیابی ،میزان تحقق اهداف یادگیری سنجش می شود.

شکل  -1مدل آموزش درس مهندسی



ب-1-اهداف يادگیري
جهت تعیین اهداف یادگیری با عبارت مشخص ،دردسترس و با فعل قابل اندازه گیری ،باید طبقه هدف بر اساس طبقه بندی بلوم-اندرسون،
مشخص شده باشد .بر اساس این طبقه بندی ،یادگیری به ترتیب در شش طبقه به یادآوردن ،درک کردن ،بکاربردن ،تجزیه و تحلیل کردن،
ارزیابی و نقد کردن ،و خلق کردن قرار می گیرند .سه مورد اول در سطوح پایین یادگیری و سه مورد آخر در سطوح بالای یادگیری هستند.
باید تلاش شود تا اهداف سطوح بالای طبقه بندی محقق شود.
در مدل منطقی آموزش ،هدف های یادگیری (آنچه دانشجویان در پایان آموزش قادر به انجام آن هستند) ،راهبرد تدریس ،فعالیت های
یادگیری (مانند فرصت تمرین و تفکر به دانشجویان) و سنجش یادگیری ،باید همگی همتراز باشند تا بهترین نتایج در یادگیری حاصل شود.

شکل  -3مقایسه سطوح پایین و بالای یادگیری با توجه به طبقه بندی بلوم-اندرسون
جدول -2طبقه بندی هدفهای آموزشی (بلوم-اندرسون )1882



ب -2-ياددهي-يادگیري فعال
فرآیند تدریس می تواند استاد محور (سخنرانی) و یا دانشجو محور (فعال و مشارکتی) باشد .توصیه می شود نحوه تدریس گام به گام (با
گامهای کوتاه) به سمت آموزش فعال سوق پیدا کند .با یادگیری فعال ،سطوح بالای یادگیری بلوم ،محقق می شود .البته تکنیکهای یادگیری
فعال نباید بصورت ناگهانی و یا یکنواخت بکار رود و موثر بودن آن با بازخورد گرفتن از دانشجویان کنترل شود.

جدول -4فعالیتهای پیشنهادی جهت تحقق یادگیری فعال

شکل -2مخروط یادگیری (انواع روش های یادگیری فعال و غیرفعال)



ب-3-ارزيابي
ارزیابی بصورت تکوینی در طول نیمسال جهت تحقق یادگیری و در پایان نیمسال جهت اندازه گیری یادگیری انجام می شود .استفاده از آزمون
تشریحی و آزمون چندجوابی جهت ارزیابی قابل انجام است .باید سعی شود درصورت امکان از پرسشهای با انتهای باز هم استفاده شود .مناسب
است نمونه سوال امتحان به دانشجو داده شود تا انتظار استاد از دانشجو مشخص شود .ترتیب سوالها بهتر است از آسان ( %82جواب درست می
دهند) به سخت( %22جواب درست میدهند) باشد و همچنین یک سوال چالشی با نمره اضافی در انتها وجود داشته باشد .زمان امتحان حدود
 2الی  4برابر زمانی است که استاد خودش صرف امتحان می کند.
میانگین نمره هر درس یک استاد باید با میانگین نمرات دروس گروه آموزشی ،دانشکده و دانشگاه هماهنگ باشد .برای عدم هماهنگی باید
توجیه منطقی وجود داشته باشد.
برای ارزیابی عملکردهای مهارتی مانند پروژه باید روبریک مناسب(روش امتیازدهی ملاکهای ارزیابی) تهیه شود و به اطلاع دانشجویان رسانده
شود.

ج-اصول تدريس خوب
هفت اصل جهت تدریس خوب و با کیفیت آموزشی توصیه شده است (چیکرینگ و گامسون).
-1ارتباط استاد و دانشجو (توجه به دانشجو در کلاس و خارج کلاس جهت ایجاد انگیزه و جلب مشارکت)
-3همکاری دانشجویان با هم (ترغیب دانشجویان به یادگیری مشارکتی و کار گروهی)
-2یادگیری فعال
-4بازخورد سریع
-5زمان انجام کار (مدیریت موثر زمان کلاس)
-2انتظارات بالا (بیشتر بخواه ،به آن خواهی رسید)
-7منظور کردن تنوع استعدادها و سبک های یادگیری



د-درس درآمدي بر مهندسي
جهت کمک به تحقق  11دستاورد برنامه آموزش مهندسی ،مناسب است برای دانشجویان جدیدالورود ،درس درآمدی بر مهندسی با سیلابس
ذیل ارائه شود.

ه-درس طراحي مهندسي
مهارت طراحی ،جوهر مهندسی می باشد .در سال آخر برنامه آموزش مهندسی ،معمولا درس پروژه کارشناسی وجود دارد که باید یک طراحی
در آن انجام پذیرد .لکن غالبا آموزش مستقیم برای انجام آن داده نمی شود.

شکل -4درس پروژه کارشناسی یا طراحی مهندسی ،اوج فعالیت دانشجویان کارشناسی است



تعریف طراحی مهندسی به شرح ذیل است

تمام یازده دستاورد برنامه آموزش مهندسی در درس پروژه پایانی می تواند محقق شود .بنابراین این درس از اهمیت بسزایی در برنامه آموزشی
کارشناسی برخوردار است.

شکل  -5میزان امکان دستیابی به دستاوردهای برنامه آموزش مهندسی در درس پروژه پایانی



و سخن آخر:
" در دنیاي متحول كنوني ،آماده شدن براي فرداي آموزش مهندسي محتاج عزمي جدي براي تحول از آموزشگر سنتي به
«دانشور ياددهي-يادگیريست» .فردي كه با برخورداري از يافتههاي نوين علم و هنر ياددهي-يادگیري ،تجربیات آموزشي
جديدي را بهانجام رسانده و نتايج آنرا با ديگر همكاران ،بهاشتراك بگذارد .فردي كه با مشاركت در فرايند ارزشیابي برنامههاي
آموزشي ،كاستيها را شناسايي و با مرتفع كردن آنها ،به ارتقاي كیفیت آموزش مهندسي كمک نمايد".



