زمینه ارتقا و تضمین کیفیت آموزش علوم مهندسی برداشت.
نظر به اهمیت این رویکرد آموزشی پژوهش حاضر در نظر دارد
به معرفی و تبیین ضرورت آن در آموزش علوم مهندسی ایران
بپردازد.
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سنجش آموزش مهندسی
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آموزش دستاورد محور
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مقدمه
تمرکز اصلی همه نظامهای آموزشی و به ویژه آموزش
عالی ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان است .از همین رو
دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی به بررسی وضعیت
یادگیری دانشجویان خود عالقمند هستند .رویکردهای مختلفی
برای اندازهگیری کیفیت یادگیری دانشجویان تکوین و
گسترش یافتهاند .به طور کلی رویکردهای اندازه گیری کیفیت
یادگیری در آموزش عالی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم
تقسیم می شوند .اندازهگیریهای غیرمستقیم که رایجتر و
سادهتر هستند بر دیدگاه و نگرش دانشجویان از کیفیت
یادگیری متمرکزند .در واقع اندازهگیری های غیر مستقیم
کیفیت یادگیری ادارک شده را لحاظ میکنند که بدیهی است
نمی تواند به طور کامل کیفیت یادگیری را منعکس کند .با این
وجود این رویکرد به دلیل سادگی اجرا و روش بیشتر رایج شده
است .اندازه گیری های مستقیم به اندازه گیری یادگیری انجام
شده(و نه ادراک شده) می پردازند .در این رویکرد داده های
تجربی از یادگیری گردآوری شده و سپس سطح کیفیت آن
تعیین می شود .برخالف رویکرد غیرمستقیم که از دانشجو
سؤال هایی نظیر«یادگیری شما از چه کیفیتی برخوردار
است؟» و یا «تا چه حد از یادگیری خود در این دوره رضایت

چکیده
دستاوردهای یادگیری به عنوان آنچه دانشجویان در پایان دوره
آموزش کسب می کنند تعریف می شود .رویکرد آموزشی
دستاورد محور با تمرکز بر تعیین ،تعریف و سنجش
دستاوردهای یادگیری یکی از ابزارهای مهم ،رایج و رو به رشد
در اصالح و ارتقای کیفیت یادگیری در نظام های آموزشی به
ویژه پزشکی و مهندسی بیشتر کشور های پیشرفته دنیا است.
دستاوردهای یادگیری مفهوم یادگیری اصیل را مورد نظر قرار
داده و آن را به عملکرد و قابلیت های حرفه ای ،یادگیری
مداوم و پیشرفت و موفقیت در زندگی علمی و شخصی ارتباط
می دهد .رویکرد آموزشی دستاورد محور تفاوت های مهمی با
رویکردهای سنتی آموزش و یادگیری دارد .دانشجویان در این
رویکرد به طور فعال در فرایند آموزش و یادگیری حضور دارند
و متمرکز بر دستاوردهای از پیش تعیین شده هستند .با
شناخت بیشتر و استفاده از دستاوردهای یادگیری در امر
آموزش ،برنامه ریزی درسی و مهم تر از همه سنجش کیفیت
یادگیری و قابلیت های دانش آموختگی می توان گام بلندی در
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دارید؟» می شود ،یادگیری دانشجویان به طور مستقیم اندازه
گیری می شود[ .]1عالوه بر آن بسیاری از موضوعات مانند
مهارت ها ،عادت های کاری ،نگرش های اجتماعی و به طور
کلی فرایندها و فراورده های یادگیری قابل اندازه گیری با روش
های غیر مستقیم نیستند[.]7

مهندسی ضروری است و می تواند کیفیت دانش آموختگان در
تأمین نیازهای جامعه را ارتقا دهد و ارتباط بین دانشگاه و
صنعت را تقویت کند .شناخت و طراحی ساز و کار استفاده از
رویکرد آموزشی دستاورد محور در حوزه آموزش مهندسی
موضوعی است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است.

از رو به رشد ترین مفاهیم در اندازه گیری مستقیم
یادگیری سنجش دستاوردهای یادگیری است .سنجش
دستاوردها به تعریف و اندازه گیری دانش پایه ،مهارت ها،
نگرش ها ،و در کل توانمندی ها و دستاوردهای حاصل از یک
دوره آموزشی مربوط می شود[ .]1اندازه گیری دستاوردها
بسته به هدف سنجش می تواند در یک درس خاص و یا یک
رشته تحصیلی انجام شود .سنجش دستاوردها در سطح رشته
تحصیلی حاوی پیامدهای مهم و مؤثری در نظام های آموزش
عالی است .تعیین صالحیت دانش آموختگان برای ورود به بازار
کار ،اعتبارسنجی گروه ها و مراکز آموش عالی ،هدایت بودجه و
تعیین اعتبارات ،راهنمایی دانشجویان جدیدالورود در انتخاب
دانشگاه مناسب و در مجموع پاسخگو کردن مراکز آموزش
عالی در قبال یاران آموزشی به دنبال پایه ریزی طرح سنجش
کیفیت دستاوردهای یادگیری شکل می گیرد[.]8

رویکرد آموزشی دستاورد محور
کیفیت آموزش و یادگیری از دغدغه های اصلی نظام های
آموزش عالی و البته مهم ترین آنهاست .پس از توسعه های
کمی آموزش عالی که به دنبال فزونی تقاضا در سطح جامعه
صورت گرفت پرداختن به کیفیت و مؤلفه های آن از مباحث
اصلی نظام های آموزش عالی محسوب می شود[ 9 ،3 ،1 ،0و
 .]16توجه به جنبه های کیفی آموزش عالی محصول گسترش
دانشگاه ها و دانشکده های مختلفی است که اقدام به آموزش
نیروهای متخصص و فرهیخته جامعه می کنند .در چنین
شرایطی ضرورت بررسی کیفیت یادگیری و قابلیت های
دانشجویان قوت می گیرد .گسترش نیازهای تخصصی جهان
پیچیده امروز توجه به صالحیتهای حرفهای را الزامی می کند.
در چنین بستری کیفیت آموزش و یادگیری بر اساس قابلیتها
و توانمندیهای دانشآموختگان تعریف میشود[.]16

جامعه امروزی متشکل از مشاغل و سازمانهایی است که
نیازمند نیروی انسانی متخصص و کارآمد هستند .نیروی کاری
که دانش و مهارت کافی را کسب کرده است ،این دو را در ادای
وظایف حرفه ای با هم درآمیزد .اما به نظر می رسد که در حال
حاضر نیروی تربیت شده در دانشگاهها الاقل تا حدودی این نیاز
صنایع و بازار کار را برآورده نمی سازد[ .]4با توجه به اینکه
امروزه فناوری و صنعت ،دو شاخص مهم میزان توسعه یافتگی
یا عقب ماندگی هر کشور محسوب می شوند و با توجه به
ارتباط نزدیک و نقش آموزش مهندسی در این خصوص،
مدیریت کیفیت این حوزه و استقرار نظامی برای برای تضمین
کیفیت و آگاهی از میزان مطابقت مأموریت و اهداف آموزشی با
همکاری گروه های آموزشی متولی و فرهنگستان و انجمن های
علمی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد[.]5

یکی از رویکردهای آموزشی در حال توسعه که بر قابلیت
ها و توانمدیهای دانش آموختگان تأکید می کند رویکرد
آموزشی دستاورد محور 1است .رویکرد آموزشی دستاورد محور
که توسعه آن در نظام های آموزش عالی به دهه  1936بر می
گردد امروزه از شناخته ترین ابزارهای اصالح برنامه های
آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری است[.]11
اسپادی ]17[7آموزش دستاورد محور را به عنوان رویکرد
جامعی برای برنامه ریزی و کاربست یک نظام آموزشی با هدف
دستیابی دانشجویان به قابلیت های تحصیلی تعریف می کند.
در تعریف دیگری رویکرد آموزشی دستاورد محور عبارت است
از رویکردی که بر دستیابی به دستاوردها و قابلیت های
تحصیلی پس از طی یک دوره آموزشی متمرکز است[ 18و

بنابراین توجه به کیفیت آموزش و یادگیری و ارتباط
یادگیری دانشگاهی با نیازهای بازار کار و جامعه در علوم
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 .]14اراسموس ،8الدولف ،4مدا 5و نل ]15[ 0رویکرد آموزشی
دستاورد محور را به عنوان «رویکردی که بر سازماندهی هر
آنچه دانشجویان در پایان تجربه یادگیری باید به آن مسلط
باشند یا با موفقیت قادر به انجام آن باشند یا متعهدانه آن را
بپذیرد می پردازد» تعریف می کنند .مهم اینکه آموزش
دستاورد محور بیشتر مبتنی بر دو مسألهی تعریف و تدوین
دستاوردهای معتبر و مورد توافق و طراحی سازوکار سنجش
آنهاست[ 10و .]11

دستاوردهای یادگیری رشته تفاوت دارند .دستاوردهای
یادگیری حداقل در تعاریف نوین آن در گروه های آموزشی
رایج نشده است و طی یک رویه پژوهشی تعیین می شوند.
پس از تعیین دستاوردهای یادگیری سنجش آنها مهم-
ترین فعالیت رویکرد آموزشی دستاورد محور است و حتی شاید
اولین انگیزه برای تکوین این رویکرد بوده است[.]8
دستاوردهای یادگیری مهم ترین و معتبرترین شاخص سنجش
کیفیت یادگیری هستند که نتایج یادگیری را به طور مستقیم
اندازه می گیرد[ .]76عالوه بر دانشجویان و خانوادههای آنها
سیاست گذاران و مسئوالن نظام های آموزشی نیز نسبت به
میزان اثربخشی سرمایه گذاری و برنامهریزی های خود
عالقمند هستند[ .]71چنین دغدغه هایی نظام های آموزش
عالی را ترغیب به اندازه گیری دستاوردهای یادگیری کرده
است[ .]77سنجش دستاوردها به طور مستقیم یادگیری
دانشجویان را با جهت گیری عملکردی اندازهگیری میکند
[ ]76و بنابراین ابزار مفیدی برای توضیح کیفیت یادگیری و
حتی آموزش در آموزش عالی است.

دستاوردهای یادگیری هسته رویکرد آموزشی دستاورد
محور است .دستاوردهای یادگیری به نتایج یادگیری که
دانشجویان در پایان دوره باید به آنها تسلط پیدا کنند اشاره
دارد[ .]11به طور کلی دستاوردهای یادگیری آنچه انتظار
داریم دانشجویان در یک دوره آموزشی کسب کنند را توضیح
می دهد[ 13و  .]19دستاوردهای یادگیری در سه سطح
مؤسسه ،رشته تحصیلی و درس بیان می شوند .دستاوردهای
مؤسسه آرمانهای کلی مراکز آموزشی(مشترک بین همه رشته
ها) را شامل میشوند .دستاوردهای برنامه در سطح پایینتری
از کلیت بیان می شوند و متمرکز بر قابلیتهای مورد انتظار از
یک رشته آموزشی(مثالً کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی)
هستند .دستاوردهای یک درس خاص در سطح خرد بیان می-
شوند و توانمندی های مربوط به آن درس را پوشش می
دهند[ .]19دستاوردهای یادگیری سطوح باال تحت تأثیر
رسالت و مأموریت دانشگاه و توسط ارگان های دولتی و سطوح
باالی تصمیم گیری تعیین می شود .مطابق رسالت های کلی
نظام آموزشی اهداف رشته تحصیلی تعیین می شود و
دستاوردهای یادگیری سطح رشته از آنها مشتق می شوند.
دستاوردهای مربوط به درس خاص هم برآمده از دستاوردهای
رشته تحصیلی است .اهداف رشته تحصیلی که بنا بر اجماع
صاحب نظران و متخصصان مبتنی بر مرور تجربه های ملی و
بین المللی به طور نسبتاً کلی و محتوایی تعریف می شوند با

سنجش دستاوردها شاخصی از سطح دستیابی مؤسسات
آموزش عالی به مهم ترین هدف خود فراهم می کند .سنجش
دستاوردها چند خدمت مهم را می تواند به نظام های آموزش
عالی ارائه کند .اولین و مهمترین خدمت آن شناخت وضعیت
موجود و بهبود آن و حرکت به سمت وضعیت مطلوب است که
هدف اصلی هر گونه ارزشیابی آموزشی است .تالش برای
متمایز ساختن مراکز آموزشی که دانشجویانی با توانمندی های
مختلف تربیت می کنند در حوزه اعتبارسنجی برنامه قرار می
گیرد که مهم ترین شاخه اعتبارسنجی مؤسسه است[.]78
سنجش دستاوردهای یادگیری می تواند مسئوالن و دست
اندرکاران نظام مهندسی را با اندازه گیری دستاوردها به سمت
سطح مطلوب قابلیت های دوره های آموزشی هدایت کند.
دومین خدمت سنجش دستاوردها و قابلیت های دانش
آموختگان برداشتن گامی در جهت اعتبارسنجی 1دوره ها و به
دنبال آن مؤسسات آموزش عالی است[.]8
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کار و صنعت پرداختند .در این مطالعه تعدادی از مهندسان
برجسته و صاحبنظر ایرانی انتخاب شدند و ارتباط آموزش
مهندسی با صنایع از دید آنها بررسی شد .نتایج تحقیق نشان
داد که الزم است کانالهای ارتباطی متنوعی چون آموزش،
تحقیق ،مشاوره و همایش برای نزدیکی بیش از پیش آموزش
مهندسی با صنعت و کسب و کار فراهم شود .تأکید آموزش
مهندسی بر خالقیت ،کار گروهی ،برقراری ارتباط ،یادگیری
مادام العمر ،اخالق مهندسی و انگیره کافی برای موفقیت
حرفهای از الزامات این نوع آموزش برای دنیای کنونی است.
عبدلی []73در پژوهش خود که به بررسی سرفصل دروس
رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی پرداخته است،
لزوم تغییر در برنامهی درسی این رشته با تغییراتی در عناوین
و سرفصل دروس را روشن کرده است .جمیری ،حاتمی ،فتحی
آذر و پاکدل فرد [ ]79با روش کیفی به بررسی میزان انطباق
برنامه درسی رشته مهندسی معماری با نیازهای بازار کار
پرداختند .نتایج مصاحبه های انجام شده با دانش آموختگان
این رشته مهندسی نشان داد وضعیت دانش آموختگان رشته
مهندسی معماری با توجه به نیازهای بازار کار ،در حیطه
دانشی مطلوب ،مهارتی در حد نامطلوب و نگرشی نسبتاً
مطلوب ارزیابی میشود .این نتایج گواهی بر انطباق پایین
برنامه درسی رشته با نیازهای بازار کار بود.

وضعیت آموزش مهندسی در ایران
علوم مهندسی و به تبع آن آموزش در این حوزه محور
اصلی در تولید ثروت ،سالمت و حفظ منابع طبیعی و محیط
زیست هستند و در کل با توسعه جامعه و ارتقای کیفی زندگی
جوامع ارتباط نزدیکی دارد .محل آموزش و توسعه این علوم در
سطوح تخصصی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پی
ریزی می شود که برونداد و نتایج آن در قالب نیروی انسانی
متخصص و با صالحیت ،تولید دانش نو و پیشبرد مرزهای
دانش علوم مهندسی نمایان و از طریق آموزش و پژوهش در
یک رشته مهندسی خاص کسب می شود[ .]5امروز مسأله
اساسی که در آموزش مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد این
است که به رغم اینکه تمدن صنعتی ایران که در پیش و پس
از اسالم سیر صعودی داشته است چرا در زمان حاضر رو به
نزول گذاشته است[.]74
نظر به اهمیت باالی علوم مهندسی ضروری است که آموزش
آن مهم تلقی شده و در جهت برآورده سازی و رفع نیازهای
صنعت حرکت کند .با این وجود شواهدی از گسست بین
آموزش مهندسی با نیازهای صنعت و بازارکار به دست آمده
است .در این ارتباط وحید راد [ ]75در پژوهش خود به بررسی
ویژگیهای محتوای دروس دانشگاهی با توجه به نیازهای
جامعهی کنونی پرداخته است؛ نتایج این پژوهش بیانگر این
مسئله است که محتوای دروس دانشگاهی باید غنی و در
چارچوب نیازهای جامعه ،انعطاف پذیر و بهروز ،برانگیزاننده و
پرورشدهندی تفکر خالق و تفکر انتقادی باشد و طوری ارائه
شود که آموختهها قابلیت کاربست در موقعیتهای واقعی را
داشته باشد .نتایج پژوهش وزیری [ ]70حاکی از این است که
اساتید و دانشجویان شش گروه عمدهی آموزشی (پزشکی،
علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی ،کشاورزی و
دامپزشکی و هنر و معماری) برنامهی درسی گروه خود را از
نظر هماهنگی با پیشرفتهای علمی و هدفهای توسعهی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و توجه به کیفیت نهایی
بروندادهای آموزش عالی و توانایی پرورش مهارتهای شغلی،
ضعیف ارزشیابی کردهاند .مطهری نژاد و همکارانش[ ]71در
تحقیقی به رابطه آموزش مهندسی دانشگاهی با نیازهای بازار

ظرفیت سازی برای سنجش دستاودهای یادگیری در
آموزش مهندسی
همان طور که نتایج پژوهش های باال تأکید می کنند
آموزش مهندسی با چالش برنامه درسی و انطباق آن با نیازهای
واقعی بازار کار مواجه است .در این شرایط شناخت رویکردهای
آموزشی اصالحی و استفاده از آنها می تواند به رفع مشکالت و
حرکت در مسیر بهبود کمک کند .یکی از رویکردهای جدید
که در آموزش عالی به سرعت در حال توسعه است ،رویکرد
آموزشی دستاورد محور 3است که از ابزارهای اصالح و ارتقای
کیفی در آموزش عالی محسوب می شود[ .]17این رویکرد
بسیاری از جنبه های کیفیت در آموزش عالی از جمله فعالیت
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دسته دستاوردهای مؤسسه ،دستاوردهای رشته و دستاوردهای
درس خاص تقسیم کرده اند .دستاوردهای مؤسسه که
شایستگی های کلیدی نیز گفته می شوند اهداف کلی مراکز
آموزشی(توسعه خالقیت ،اخالق حرفه ای ،تفکر انتقادی و )...
را شامل می شوند .دستاوردهای این سطح آرمان های یک
نظام آموزشی را تعریف می کنند و از پارادایم های یک جامعه
مشتق می شوند .دستاوردهای برنامه در سطح پایین تری از
کلیت بیان می شوند و متمرکز بر شایستگی های نهایی برای
دانش آموختگان یک رشته آموزشی(مثالً رشته تحصیلی
مهندسی عمران در مقطع کارشناسی) هستند .دستاوردهای
دوره به طور مستقیم به نتایج حاصل از کیفیت تدریس و
یادگیری در یک دوره یا درس خاص مربوط می شوند[.]19

های تدریس-یادگیری ،سنجش آموخته ها و عملکرد تحصیلی،
تضمین کیفیت دوره های آموزشی ،اعتبارسنجی مؤسسات
آموزشی و  ...را تحت تأثیر قرار داده است [.]8
رویکرد آموزشی دستاورد محور ،از روش های تربیتی
دانشجو محور است که بر شناسایی و اندازهگیری دستاوردها و
شایستگی های یادگیری مورد انتظار از دانشجویان در پایان
دوره تأکید دارد .دریسکول و وود [ ]8آموزش دستاورد محور را
یک مدل آموزشی معرفی می کنند که در آن برنامه درسی،
روش های آموزش و سنجش به طور منسجمی دستاوردهای
یادگیری دانشجویان را هدف قرار داده اند (ص .)4به طور کلی
آموزش دستاوردمحور فرایندی است که پس از تعیین
دستاوردهای مشخص آموزشی ،برنامه ها و روش های آموزشی
مناسب برای دستیابی به آنها طراحی و در پایان با استفاده از
سنجش دستاوردها سطح موفقیت دوره آموزشی و فراگیران در
دستیابی به دستاوردهای منظور شده مشخص می شود[.]10

در رویکرد آموزشی دستاورد محور سنجش یادگیری نقش
مهم و حیاتی دارد .دریسکول و وود با تأکید بر سنجش
دستاوردها ،آنها را بسیار مهم و حتی شاید اولین انگیزه برای
تکوین این رویکرد ذکر می کنند[ .]8کیفیت یادگیری به دنبال
افزایش توجه و حساسیت به کیفیت مراکز آموزشی در نتیجه
گسترش آموزش عالی و افزایش حق انتخاب دانشجویان
اهمیت پیدا کرد .دستاوردهای یادگیری مهم ترین و معتبرترین
شاخص سنجش کیفیت یادگیری هستند که نتایج یادگیری را
به طور مستقیم اندازه می گیرد[ .]76همان طور که در بخش
قبلی به طور مفصل تشریح شد ،سنجش دستاوردهای یادگیری
بازتاب مطالبات گروه مختلف از کیفیت آموزشی بود[.]86
سنجش دستاوردها به طور مستقیم یادگیری دانشجویان را به
ویژه در سطوح باالی شناختی و با تأکید بر توانمندی های
مورد نیاز برای موفقیت در محیط کار و جامعه اندازهگیری می
کند[ ]76و بنابراین ابزار مفیدی برای توضیح کیفیت یادگیری
و حتی آموزش در مراکز آموزش عالی است.

رویکرد آموزشی دستاورد محور که به دنبال افزایش توجه
به نیازهای بازار کار و شرایط زندگی جدید و درحال تغییر در
نظام های آموزشی عالی توسعه پیدا کرده است در عمل بر دو
محور استوار است .اول شناسایی و تدوین دستاوردهای
یادگیری و دوم اندازه گیری دستاوردهای یادگیری[.]11
دستاوردهای یادگیری مهمترین وجه و محور مرکزی
رویکرد آموزشی دستاورد محور است[ .]8هوگوز و باری[]11
دستاوردهای یادگیری را به عنوان به نتایج یادگیری که
دانشجویان در پایان دوره باید به آنها تسلط پیدا کنند تعریف
می کنند .دریسکول و وود[ ]8در تعریف ساده دستاوردهای
یادگیری را به عنوان «آنچه مورد انتظار است» تعریف می کنند
و در تشریح آن می گویند« :دستاوردهای یادگیری به مجموعه
دانش ،مهارت و نگرش هایی اطالق می شود که انتظار می رود
دانشجویان در پایان دوره به آنها دست پیدا کنند» .در این
تعریف اشاره شده است که خاستگاه دستاوردهای یادگیری
نیازهای بازار کار و جامعه است.

سنجش دستاوردها دو خدمت مهم را می تواند به آموزش
مهندسی کشور ارائه کند .اولین و مهمترین خدمت آن بهبود
وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب است که
هدف اصلی هر گونه ارزیابی آموزشی است .سنجش
د ستاوردهای یادگیری می تواند مسئولین و دست اندرکاران
نظام مهندسی را با اندازه گیری دستاوردها به سمت سطح

بیگز و تانگ[ ]19سطوح مختلفی را برای دستاوردهای
یادگیری در نظر گرفتهاند .آنها دستاوردهای یادگیری را به سه
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بدیهی است سنجش دستاوردهای یک رشته خاص در طبقه
دوم یعنی اعتبارسنجی برنامه قرار می گیرد.

مطلوب قابلیت های دوره های آموزشی هدایت کند .دومین
خدمت سنجش جامع فرایند آموزشی برداشتن گامی در جهت
اعتبارسنجی 9دوره ها و به دنبال آن مؤسسات آموزش عالی
است[.]8

نتیجه گیری
این پژوهش با تمرکز بر مشکالت آموزشی رشته های
مختلف مهندسی و عدم انطباق مناسب آنها با برنامه ها و
نیازهای شغلی ،به معرفی رویکرد آموزشی دستاورد محور
پرداخت .این رویکرد با دو محور شناسایی و تعیین دستاوردها
و سنجش آنها می تواند الگوی مناسبی برای شفاف سازی
شاخص های کیفیت آموزش مهندسی و تالش برای
اعتبارسنجی دوره ها باشد.

اعتبارسنجی فرایندی است که طی آن کل یا قسمتی از
یک مؤسسه آموزش عالی شامل فعالیت ها ،برنامه ها و فرایندها
و دستاوردهای آن ارزشیابی می شوند و به صورت مستقل
صالحیت و اعتبار آن مرکز قضاوت می شود[ ]78به عبارت
دیگر صالحیت برنامه ها و دوره های آموزشی و نیز اعتبار
سازمان ها و مؤسسه های تخصصی با استفاده از الگوی
اعتبارسنجی سنجیده می شود[ .]81کیفیت هر مؤسسه یا
برنامه به عنوان میزان دستیابی به اهداف و میل به شرایط
مطلوب تعریف می شود[ .]87یادگیری و رشد دانشجویان مهم
ترین هدف همه مراکز و برنامه های آموزش عالی است .لذا
سنجش دستاوردها شاخصی از سطح دستیابی مؤسسات
آموزش عالی به مهم ترین هدف خود فراهم می کند[.]8

به طور کلی سنجش دستاوردهای یادگیری رشته های
مهندسی به چهار گروه می تواند کمک کند.
 به دانشجویان در انتخاب گروه و دانشگاهی که
دستاوردهای یادگیری با کیفیت را ارائه می کند؛
 به کارفرمایان در انتخاب دانش آموختگانی با دستاوردها و
صالحیت های حرفه ای بهتر؛

در آموزش عالی بسته به هدف و موقعیت ،اعتبارسنجی
انواع مختلفی دارد .اعتبارسنجی دوره ،برنامه ،انواع مؤسسه،
برنامه درسی و  ...از این جمله هستند .اما در یک طبقه بندی
کلی دو نوع اعتبارسنجی از هم متمایز می شوند :اعتبارسنجی
مؤسسه و اعتبارسنجی برنامه[ .]78هر چند چارچوب کلی دو
نوع اعتبارسنجی تفاوت چندانی ندارند اما در شیوه اجرا و
معیارها و استانداردهای قضاوت تفاوت های قابل توجهی دارند.
اعتبارسنجی مؤسسه ای معموالً در سطح کل مؤسسه انجام می
شود و بیانگر این است که هر بخش از مؤسسه در حصول
اهداف مؤسسه چقدر نقش داشته است .این نوع اعتبارسنجی
بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه نظارت دارد .اعتبارسنجی
برنامه در اغلب با هدف آگاهی از کیفیت ارکان برنامه که
بخشی از یک مؤسسه هستند انجام می شود .واحد مورد
بررسی ممکن است یک دانشکده ،برنامه درسی ،رشته تحصیلی
یا هر زیر مجموعه دیگری از مؤسسه آموزشی باشد[.]88

 به مسئولین و مجریان دوره آموزشی در درک صحیح از
وضعیت یادگیری دانشجویان و تالش در رفع کاستی ها
و ارتقای کیفیت آن؛
به نهادهای نظارتی در اعتبارسنجی برنامه اجرا شده.
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