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  ضرورتهاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي ايران

  

١محمود يعقوبي

  ٢و حسين مطهري نژاد 

  

 به ،هدف اصلي اين پژوهش تعيين ضرورتهاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي كشور بوده است :چكيده

 اصالح اين نوع آموزشها و متناسب رايبطوري كه با در نظر گرفتن اين ضرورتها در راهبردهاي آموزش مهندسي بتوان 

.  پيمايشي استفاده شده است ـ از روش تحقيق توصيفي،بدين منظور. دكرساختن آنها با نيازها و شرايط جديد اقدام 

 نفر به عنوان نمونه آماري در اين پژوهش شركت 40جامعه آماري شامل صاحبنظران آموزش مهندسي بوده است كه 

چالشهاي : ند ازاهاي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود كه چهار جنبه اصلي اين ابزار عبارتري دادهابزار گردآو. كردند

كيد در برنامه درسي و فعاليتهاي يادگيري مورد نياز أها و دروس مورد تآموزش مهندسي، الزامات آموزش مهندسي، دوره

  كشورنتايج نشان داد كه اصالح آموزش مهندسي در. ندهاي پژوهش با روشهاي آماري مناسب تحليل شدداده. دانشجويان

روند شمار ميه ترين چالشهاي آموزش مهندسي ب، مشكالت اجتماعي و اقتصادي مهمخصوصدر اين . ايران ضروري است

 و كاربردي ي آموزش مهندسي با نيازهاي علمي، آموزش جهاني و كارآفرينكردنو براي مواجهه با اين چالشها متناسب 

هاي درسي آموزش مهندسي در قبال نيازها و  برنامهكردن براي پاسخگو ،همچنين. ن از اهميت خاصي برخوردار استشد

شرايط جديد بايد دروسي با استفاده از كامپيوتر، دروس عملي از قبيل پروژه، آزمايشگاهها، كارآموزي و كارگاهها و دروس 

 براي مسئوليت پذيري بيشتر دانشجويان مهندسي و مشاركت آنها در سرانجام،. كيد قرار گيرندأزبان انگليسي مورد ت

  .توسعه پايدار جامعه گذراندن درس اخالق مهندسي و درس محيط زيست و انرژي توسط آنها الزامي است

  

 فعاليتهاي  وآموزش مهندسي، راهبردها، چالشها، الزامات، دروس :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

روند كه به شمار ميه ترين چالشهايي ب اطالعات و اقتصاد دانش محور مهميفناورجهاني شدن، 

  منجرتغييرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كنترل نشده و سريع در سطح محلي، ملي و جهاني

اي  عميق و گستردههاي آموزش مهندسي اثر، حرفه مهندسي و در نتيجهبرو ] 2 و1[اند شده

  .اندگذاشته

"آكادمي ملي مهندسي"، 2005و  2004در سال 
 با عناوين اياالت متحده آمريكا دو گزارش 1

"چشم اندازهاي مهندسي در قرن جديد: 2020مهندس "
انطباق : 2020آموزش مهندس "و ] 3 [2

"آموزش مهندسي با قرن جديد
ثير چالشها و تغييرات أ بيانگر تآنهامنتشر كرد كه هر دو ] 4 [3

اين تغييرات دليل ]. 5[ حرفه مهندسي و آموزش مهندسان است برمحيطي از جمله جهاني شدن 

 اينكه چگونه بايد نسل بارهو تفكر مجدد در ] 6[منطقي قابل توجهي را براي اصالح آموزش مهندسي 

  .وجود آورده استهب] 7[آينده مهندسي را آموزش دهيم 

"مدل علم مهندسي"طور گسترده مبتني بر هاي آموزش مهندسي بهبه طور سنتي، برنامه
  بوده4

  ].10و8،9، 6[شدمي پايه محكمي در علم و رياضيات تدريس مطابق فقط مهندسي آنها در  كهاست

اند كه قادر به كار كردن  مهندسي در صنعت و دانشگاه مشاهده شدهدانش آموختگان ،در نتيجه

]. 9[كيد شده استأظري تهاي نكيد بر عمل بر جنبهأ زيرا به جاي ت،مناسب در صنايع نيستند

ر بكيد أينده فني نيست، بلكه به جاي آن تاه مهندسي به طور فزئل حل مسبركيد أبنابراين، امروزه ت

راه حلهاي  آن گونه برجنبه اجتماعي عمل مهندسي . جنبه اجتماعي و انساني عمل مهندسي است

، جنبه از طرف ديگر. اني باشندكيد دارد كه كمتر فني و بيشتر اجتماعي، قانوني و انسأمهندسي ت

 بلكه به ،عنوان ابزار اقتصادي را نه تنها بهفناوري است كه مهندسان انساني عمل مهندسي بيانگر آن

 در نظر خودعنوان ابزاري براي بهبود كيفيت زندگي و حل مسائل حال و آينده انسان و محيط 

  ]. 8[بگيرند 

حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان  در كنون،تا مهندسي آموزش تاريخي روند به توجه با

وابسته  دانش  توسعه ذهني دانشجويان تمركز دارد و به انتقالبرهاي مهندسي آموزش در دانشكده

 مهارتهاي  بر وندارند هاي پيشرفتهفناورياست، آموزشها تناسب چنداني با نيازهاي عصر جديد و 

يعني درگيري در تمام مراحل چرخه حيات محصول،  ؛مسيست توسعه مهارتهاي و فردي ميان و فردي
____________________________________________________________________ 

 

1. National Academy of Engineering (NAE) 
2. The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century 
3. Educating The Engineer of 2020: Adapting Engineering Education to The New 
Century 
4. Engineering Science Model 
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در ايران نيز به كشور در آموزش مهندسي ]. 12و11 ،6[شود كيد چنداني نميأيند و سيستم تافر

كه ضرورت اصالح آموزش ] 16 و 15، 14، 13[نحوي با اين چالشها و مشكالت مواجه است 

  . مي سازدمهندسي و تدوين راهبردهاي مناسب براي آن را نمايان

در طول زمان و در ارتباط با چالشها و تغييرات محيطي سه موج اصالحات در نظامهاي آموزشي 

سري عوامل كه با  يكبرجهان مطرح شده است كه در هر مرحله براي اثربخشي نظام آموزشي 

باط اين سه موج اصالحات را در ارت]. 1[كيد شده استأت ،هستندچالشها و تغييرات محيطي مرتبط 

  :توان به شرح زير مطرح كردبا نظام آموزش مهندسي مي

"اثربخشي دروني" يعني ؛موج اول •
 بهبود عملكرد دروني بر  آن شروع شد و تمركز1970 از دهه 1

يند تدريس و يادگيري در كالس درس به طور خاص ات آموزشي به طور كلي و بهبود فراسسؤم

پذيرفت و صورت مي) متمركز(ولت و از باال به پايين وسيله دهتغييرات ب اعمالبود كه از طريق 

  هدف آن تحقق مقاصد و اهداف از قبل تعيين شده در سطح دانشگاه و در سطح نظام

ه يادگيري دانشجو،  عملكرد استاد، ويژگيهاي برنامه درسي، تجرببررو،  از اين. عالي بودآموزش

 .دشميكيد أ و سنجش يادگيري تمحيط كالس درس

"ميانجي اثربخشي"يعني ؛دوم موج  •
2

 با كاربرد مديريت جديد و پيشرفتها در مطالعات 1980دهه از 

 در نظام آموزش عالي رواج 1990سازماني دنياي صنعت و كسب و كار مطرح شد و از حدود دهه 

يندها و اقدامات موجود در سطوح مختلف آموزشي ابهبود ساختارها، فرموج بر   اينتمركز. يافت

عالي با جامعه است كه از طريق خود ارزيابي، كنترل كيفيت،  تعامل بهتر نظام آموزشوربه منظ

ريزي در اداره دانشگاه، برنامه ترازيابي، كاربرد استانداردهاي كيفيت، درگيري ذينفعان و اجتماع

مين نيازها و انتظارات أپذيرد و هدف آن تاساس عملكرد صورت مي مين مالي برأتوسعه و ت

اين موج روند اصلي اصالحات در حال حاضر در سطح . عان و مسئوليت پذيري اجتماعي استفنذي

 . شمار مي روده جهان ب

"اثربخشي آينده" يعني ؛موج سوم  •
 از آغاز قرن بيست و يكم با توجه به تحوالت سريع در عصر 3

هاي جديد كرد كاربر اطالعات و اقتصاد دانش محور مطرح شد كه تمركز آن فناوريجهاني شدن، 

 تغييرات  دادن انجام و تغيير پارادايم آموزش در هزاره جديد است،سسات آموزشي و همچنينؤم

عالي، يادگيري آموزش ها و اهداف جديد در سطوح مختلف نظاماز طريق پيگيري چشم انداز

____________________________________________________________________ 
 

1. Internal Effectiveness 
2. Interface Effectiveness 
3. Future Effectiveness 
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  كيد قرارأهاي اطالعات مورد تفناوريالمللي و كاربرد العمر، شبكه جهاني، چشم انداز بينمادام

پيامدهاي نظام  اهداف، محتوا، اقدامات وساختن تناسب  اين موج مبنابراين، هدف. گيردمي

 .آموزش عالي با آينده نسل جديد در يك عصر جديد است

] 17[ريزي راهبردي در نظام آموزشي هدفهاي چندي مطرح شده استاز طرف ديگر، براي برنامه

  :ند ازاهاي مناسب براي اصالح آموزش مهندسي عبارت تدوين راهبردجهتكه اين هدفها در 

 تعيين اولويتهاي .3؛  تدوين اهداف آموزش مهندسي.2؛  پاسخگو كردن نظام آموزش مهندسي.1

   فراهم كردن مبنايي براي.5؛ گيري فراهم كردن چارچوبي براي تصميم.4؛ آموزش مهندسي

  . آموزش مهندسيگذاري براي آيندهسرمايه. 6؛ گيري عملكرداندازه

له اصلي ئبا توجه به ضرورت اصالح آموزش مهندسي و تدوين راهبردهاي مناسب براي آن، مس

پژوهش حاضر اين است كه در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي كشور چه ضرورتهايي بايد مورد 

يد منجر كيد قرار گيرد تا به اصالح آموزش مهندسي و متناسب ساختن آن با نيازها و شرايط جدأت

  :استنظر  الهاي زير مدؤدر اين خصوص پاسخگويي به س. دشو

  ايران با چه چالشهايي روبروست؟كشور آموزش مهندسي در  �

   است؟براي مواجهه با اين چالشها و ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي چه الزاماتي مطرح �

ي مورد ها و دروس ايران بايد چه دوره كشورهاي درسي آموزش مهندسي دربرنامهدر  �

  د تا پاسخگوي نيازها و شرايط جديد باشد؟گيركيد قرار أت

آموزش مهندسي چه فعاليتهايي را بايد براي دانشجويان در نظر  مناسب اجراي براي �

  گرفت؟

  

  روش تحقيق .2

 آزمودن ،از آنجا كه اين پژوهش با هدف رشد و بهتر كردن يك خدمت و روال يك فعاليت و خالصه

 ،ه و براي مقاصد كاربردي مناسب استشدر موقعيتهاي واقعي و زنده انجام مفاهيم نظري و مجرد د

ها، با توجه به اينكه هدف از از بعد نحوه گردآوري داده. رودشمار مياز نوع پژوهشهاي كاربردي به

گيري در يند تصميمااين پژوهش شناخت هر چه بيشتر وضعيت موجود و مطلوب و ياري دادن به فر

 در زمره پژوهشهاي توصيفي قرار دارد و از آنجا كه به توصيف، ضبط و ،ندسي استامر آموزش مه

تجزيه و تحليل شرايط و الزامات آموزش مهندسي و توصيف منظم و مدون آن در مقطع زماني خاص 

  . پژوهش پيمايشي استشود؛خته ميبه صورت واقعي و عيني پردا

هاي  از جمله اعضاي شاخه است،ش مهندسيجامعه مورد مطالعه تحقيق شامل صاحبنظران آموز

مهندسي برق، شيمي، صنايع، عمران، مكانيك و مواد گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري 
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- كساني كه با فصلنامه آموزش مهندسي ايران همكاري نزديك دارند كه به،اسالمي ايران و همچنين

 پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده هايبراي گردآوري داده. صورت سرشماري انتخاب شدند

 پرسشنامه تكميل 40 صاحبنظري كه پرسشنامه براي آنها فرستاده شده است، 58از بين . شده است

  .  درصد بوده است69بنابراين، نرخ پاسخدهي . و بازگردانده شد

موضوع تهيه  متخصصان هايبا توجه به اينكه ابزار پژوهش با بررسي پيشينه تحقيق و دريافت نظر

"روايي محتوا" از ،شده است
 را نظر اهداف موردتوان ميپرسشنامه  ، از طريق اين لذا، برخوردار است1

"پايايي" تعيين   براي.سنجيد
"كرانباخ آلفاي"  ابزار ضريب2

اين روش براي محاسبه . شد  محاسبه3

د و شو استفاده مي،كندمي يگيرهاي مختلف را اندازهگيري كه خصيصههماهنگي دروني ابزار اندازه

در اين پژوهش نيز به علت اينكه پرسشنامه مذكور مالكهاي . فقط مستلزم يك بار اجراي آزمون است

 86/0 از اين روش استفاده شده است كه اين ضريب براي كل پرسشنامه ،سنجدمتفاوتي را مي

   .گيري استدهنده قابليت اعتماد ابزار اندازهمحاسبه شد كه نشان

هاي گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي شامل جدول، نمودار، براي تجزيه و تحليل داده

 براي تعيين معنادار بودن نتايج از ،همچنين. فراواني، درصد و ميانگين وزني استفاده شده است

"آزمون تحليل واريانس فريدمن"روشهاي آمار استنباطي شامل 
   براي تعيين تفاوت معنادار در4

"آزمون خي دو"ال هر عامل و از ؤبندي موضوعهاي مورد سبهرت
 براي تعيين تفاوت معنادار بين 5

نرم افزار آماري مورد استفاده براي تجزيه و . ال استفاده شده استؤفراوانيهاي مشاهده شده هر س

  . بوده استSPSSهاي گردآوري شده تحليل داده

  

  يافته هاي تحقيق .3

اي آموزش دهد كه مهندسان مدرن و گونه كه دانشجويان مهندسي را بهاين است عالي آموزش وظيفه

 اجتماعي رظن از ر فني متخصص وظنبراي اين منظور، دانشجويان مهندسي بايد از . باشند يگذاررتأثي

وري، كارآفريني و چنين آموزشي براي تحقق بهرهاين. مند به نوآوري باشندهمسئولت پذير و عالق

بنابراين، بايد . است ضروري ،ي كه مبتني بر سيستم هاي فني پيچيده و پايدار استبرتري در محيط

____________________________________________________________________ 
 

1. Content Validity 
2. Reliability  
3. Cronbach’s Alpha  
4. The Friedman Two-Way Analysis of Variance By Ranks  
5. Chi-Square Test  
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 طريق از بايد كار اين و پذيرد صورت آموزش بهتري براي آماده كردن دانشجويان مهندسي براي آينده

  ].6[آموزش مهندسي انجام شود  سيستماتيك اصالح

 8،12[است گرفته قرار كيدأت مورد چندي پژوهشهاي در مهندسي آموزش اصالح و بازسازي ضرورت

ايران امري كشور  است كه اصالح آموزش مهندسي در آن نتايج پژوهش حاضر نيز بيانگر ].18و

ت علمي مورد بررسي عنوان ئ، تمام اعضاي هي1طبق جدول و نمودار . ضروري و اجتناب ناپذير است

هرچند كه .  نياز به اصالح دارد،كنند مياي كه آنها فعاليتاند كه آموزش مهندسي در شاخهكرده

ن آاند، اما تمايل آنها به اصالح آموزش مهندسي بيانگر كردهكيد أاصالح جزئي تبر  درصد آنها 5/77

ايران بايد از يك سو با آموزش مهندسي در سطح جهان همسو و كشور است كه آموزش مهندسي در

 هاي مختلف مهندسي، تمامدر ميان شاخه. دشو  منطبق با نيازها و شرايط جامعه ايران،از سوي ديگر

اند كه اعضاي شاخه مهندسي صنايع و بيش از پنجاه درصد اعضاي شاخه مهندسي مواد بيان كرده

  . نيازمند اصالحات كامل است،كننداي كه آنها فعاليت ميآموزش مهندس در شاخه

 

 

 تلفهاي مخنياز به اصالح آموزش مهندسي در شاخه: 1جدول 

  اصالحات كامل  اصالحات جزئي  عدم نياز به اصالح

ف
دي

ر
  

  گويه ها

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  مجموع

  7      100  9      برق  1

  7      100  6      شيمي  2

  6  100  5          صنايع  3

  6      100  7      عمران  4

  7      100  6      مكانيك  5

  7  57  4  43  3      مواد  6

  40  5/22  9  5/77  31      مجموع
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 فراواني پاسخ به اصالح آموزش مهندسي: 1نمودار 

  

  روست؟ه ب ايران با چه چالشهايي روكشور آموزش مهندسي در : ال اولسؤ

آموزش مهندسي مانند هر پديده اجتماعي ديگر با چالشها و مسائلي مواجه است كه نتيجه تعامل هر 

مسائل چندي مواجه با چالشها و ايران نيز كشور آموزش مهندسي در . سيستم با محيط خود است

هاي مربوط به چالشهاي آموزش مهندسي آمده  فراواني و درصد پاسخ به گزينه2در جدول . است

ن است كه تمام اين چالشها در سطح باالتر از متوسط انگين وزني هر گويه نشان دهنده آمي. است

دست آمده ه بين ميانگينهاي وزني ب نتايج آزمون فريدمن نشان داد اختالف ،همچنين. اندتعيين شده

رتبه بندي چالشها به ترتيب در ). p ،31/117 = 2x = 001/0( معنادار است p < 0.01در سطح 

 مشخص شده است كه مشكالت اجتماعي داراي باالترين رتبه و فشردگي دروس داراي 2نمودار 

  .پايين ترين رتبه است
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  به چالشهاي آموزش مهندسي در ايران فراواني، درصد و ميانگين پاسخ :2جدول 

  خيلي زياد  زياد  متوسط

ف
دي

ر
  

  گويه ها
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ميانگين 

  وزني

  55/4  4/68  26  4/18  7  2/13  5  مشكالت اجتماعي  1

  47/4  9/57  22  6/31  12  5/10  4  مشكالت اقتصادي  2

  42/4  7/44  17  6/52  20  6/2  1  نبودن انگيزه در ميان دانشجويان  3

4  
ت ئفعاليت و حجم كار زياد اعضاي هي

  علمي
4  5/10  20  6/52  14  8/36  26/4  

5  
دانشجويان از آينده در  اطمينان نبود

  كاري
8  1/21  14  8/36  16  1/42  21/4  

  16/4  9/28  11  9/57  22  2/13  5   ارتباط مناسب با صنعتوجود نداشتن  6

7  
ت ئنبودن انگيزه در ميان اعضاي هي

  علمي
9  7/23  19  0/50  10  3/26  03/4  

  97/3  9/28  11  5/39  15  6/31  12  تغيير و تحول زياد در فناوري  8

  50/3  8/15  6  4/18  7  8/65  25  تغيير و تحول زياد در علوم  9

  24/3      3/24  9  7/75  28  فشردگي دروس  10

  رتبه بندي چالشهاي آموزش مهندسي در ايران: 2نمودار 
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  ؟استه با اين چالشها و ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي چه الزاماتي مطرح براي مواجه: ال دومؤس

 بايد برخي الزامات براي مواجه شدن با چالشها و ،ثر واقع شودؤبراي اينكه آموزش مهندسي بتواند م

پژوهشهاي انجام شده هر كدام برخي از اين الزامات را . دشوارتقاي كيفيت آموزش مهندسي رعايت 

در اين پژوهش نيز شش الزام براي آموزش مهندسي در نظر گرفته شده . اندرار دادهكيد قأمورد ت

هاي مربوط به هر كدام از اين الزامات مشخص  فراواني و درصد پاسخ به گزينه3است كه در جدول 

 است كه اهميت تمام الزامات براي آموزش آنميانگين وزني هر گويه نشان دهنده . شده است

  كه نتايج آزمون فريدمن نشان داد،همچنين. اند زياد و باالتر از آن تعيين شدهمهندسي در سطح

 p ،75/31 = 001/0( معنادار است p < 0.01دست آمده در سطح هاختالف بين ميانگينهاي وزني ب

 =2x .( مشخص شده است كه متناسب شدن آموزش 3رتبه بندي الزامات به ترتيب در نمودار 

   علمي داراي باالترين رتبه و صنعت محور شدن آموزش مهندسي دارايمهندسي با نيازهاي

  .ترين رتبه استپايين

  

 فراواني، درصد و ميانگين پاسخ به الزامات آموزش مهندسي براي مواجهه با چالشها و :3جدول 

  ارتقاي كيفيت

  خيلي زياد  زياد  متوسط

ف
دي

ر
  

  گويه ها
  درصد  ادتعد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ميانگين 

  وزني

  65/4  0/70  28  0/25  10  0/5  2  متناسب شدن آموزش مهندسي با نيازهاي علمي  1

  60/4  0/65  26  0/30  12  0/5  2  متناسب شدن با آموزش جهاني مهندسي  2

  13/4  5/22  9  5/67  27  0/10  4  كارآفرين شدن آموزش مهندسي  3

  10/4  8/25  8  1/58  18  1/16  5  همگرا شدن با ساير رشته هاي مهندسي  4

  03/4  5/17  7  5/67  27  0/15  6  متناسب شدن آموزش مهندسي با نيازهاي كاربردي  5

  80/3  5/22  9  0/35  14  5/42  17  صنعت محور شدن آموزش مهندسي  6
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  الزامات آموزش مهندسي در ايران رتبه بندي: 3نمودار 

  

كيد أها و دروسي ته دورهچبر ايران بايد كشور در هاي درسي آموزش مهندسي برنامهدر : ال سومسؤ

  د؟پاسخگوي نيازها و شرايط جديد باشتا  دشو

زشي و ارتقاي برنامه درسي و محتواي آن يكي از عوامل اصلي تعيين كننده تحقق هدفهاي آمو

شمار مي رود كه اين موضوع به صراحت در مدلهاي اعتباربخشي و تضمين به كيفيت نظام آموزشي 

متناسب با چالشها، مسائل و الزامات آموزش . كيد قرار گرفته استأكيفيت آموزش مهندسي مورد ت

. د كه به نحو احسن جوابگوي نيازها و شرايط جديد باشندنها و دروسي ارائه شومهندسي بايد دوره

ها و در اين پژوهش نيز با مطالعه ادبيات موجود و شرايط حاكم بر نظام آموزش مهندسي ايران، دوره

 در .نداهشد مشخص، گيرند قرار كيدأت مورد هاي مهندسير برنامه درسي رشتهدروسي كه بايد د

ها و دروسي كه بايد در برنامه هاي مربوط به هر كدام از دورهو درصد پاسخ به گزينه فراوني ،4جدول

دهد كه اهميت ميانگين وزني هر گويه نشان مي.  آمده است،هاي مهندسي گذاشته شود درسي رشته

 مشخص 4رتبه بندي دروس نيز در نمودار . ها و دروس در سطح باالتر از متوسط استن دورهتمام اي

با استفاده از كامپيوتر داراي باالترين رتبه و دروس مرتبط مرتبط شده است كه در اين ميان، دروس 
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اس اس ترين رتبه است كه اختالف بين ميانگين وزني دروس مختلف بربا علوم اسالمي داراي پايين

  ).p ،55/146 = 2x = 001/0( معنادار است p < 0.01آزمون فريدمن در سطح 

  

هاي كيد در برنامه درسي رشتهأها و دروس مورد ت فراواني، درصد و ميانگين پاسخ به دوره:4دول ج

  مهندسي

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم

ف
دي

ر
  

  گويه ها
  درصد  دادتع  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ميانگين 

  وزني

1  
 با استفاده از دروس مرتبط

  كامپيوتر
    1  6/2  12  8/30  26  7/66  64/4  

  43/4  5/42  17  5/57  23          پروژه  2

  23/4  0/30  12  5/62  25  5/7  3      اهآزمايشگاه  3

  18/4  0/40  16  0/40  16  5/17  7  5/2  1  دروس زبان انگليسي  4

  03/4  0/35  14  5/32  13  5/32  13      كارآموزي  5

  85/3  5/27  11  0/40  16  5/22  9  0/10  4  ارگاههاك  6

  83/3  0/25  10  0/40  16  5/27  11  5/7  3  دروس مرتبط با محيط زيست  7

  78/3  0/25  10  0/30  12  5/42  17  5/2  1  درس خالقيت و كارآفريني  8

  51/3  7/7  3  5/38  15  3/51  20  6/2  1  دروس علوم اقتصادي  9

  38/3  5/22  9  0/10  4  0/50  20  5/17  7  دروس مرتبط با علوم انساني  10

  87/2      8/15  6  3/55  21  9/28  11  دروس مرتبط با علوم اسالمي  11
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  رتبه بندي دوره ها و دروس مورد تأكيد در برنامه درسي رشته هاي مهندسي: 4نمودار

  

 در خصوص ميزان اهميت دروس پايه، اصلي، تخصصي و اختياري در برنامه درسي ،همچنين

 است كه اهميت اين دروس در سطح زياد و باالتر از آن آنهندسي نتايج تحقيق بيانگر هاي مرشته

 شامل دروس 5رتبه بندي اين دروس برحسب ميزان اهميت طبق جدول و نمودار . تعيين شده است

 > pاساس آزمون فريدمن در سطح  شود كه اختالف بين آنها براصلي، پايه، تخصصي و اختياري مي

  ).p ،23/30 = 2x = 001/0(ر است  معنادا0.01

  هاي مهندسي ميزان اهميت دروس پايه، اصلي، تخصصي و اختياري در برنامه درسي رشته:5جدول 

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم

ف
دي

ر
  

  گويه ها
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ميانگين 

  وزني

  63/4  0/65  26  5/32  13  5/2  1      دروس اصلي  1

  56/4  1/64  25  2/28  11  7/7  3      دروس پايه  2

  31/4  9/35  14  0/59  23  1/5  2      دروس تخصصي  3

  03/4  1/23  9  4/56  22  5/20  8      دروس اختياري  4
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  هاي مهندسيرتبه بندي دروس پايه، اصلي، تخصصي و اختياري در رشته: 5نمودار 

  

يتهايي را بايد براي دانشجويان در نظر  اجراي مناسب آموزش مهندسي چه فعالبراي: ال چهارمسؤ

  گرفت؟

ها بيفزايد و آنها را براي هاي آموزش مهندسي كه بر تنوع اين برنامهلحاظ كردن فعاليتهايي در برنامه

فعاليتهاي از منظور، برخي  براي اين. داي دار اهميت ويژهسازد،تر تر و كاربرديدانشجويان جذاب

هاي آموزش مهندسي برخي كشورها لحاظ اند و در برنامههكرد مطرح را آنها يادگيري كه صاحبنظران

الزم نبودن، اختياري يا اجباري بودن اين در باره ت علمي ئ و نظر اعضاي هينددش انتخاب ،ستا شده

هاي مربوط به هر كدام از اين  فراواني و درصد پاسخ به گزينه6ه در جدول  شد كپرسيدهفعاليتها 

  بين فراوانيهاي مشاهده شدهكه نتايج آزمون خي دو نشان داد .  شده استفعاليتها مشخص

طبق نمودار .  اختالف معناداري وجود داردp < 0.01به استثناي درس آشنايي با مهندسي در سطح 

كيد كرده اند؛ أ اعضا بر اجباري بودن درس اخالق مهندسي و درس محيط زيست و انرژي تبيشتر، 6

الزم نيست دانشجويان چند واحد از دروس كارشناسي ارشد را بگذرانند و پروژه  اعضا بيشتراز نظر 

 الزم نبودن، اختياري نظرهاي مهندسي اخذ كنند؛ درس آشنايي با مهندسي از خود را از ساير زمينه
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 و در بقيه موارد بر اختياري بودن فعاليتها يباً به يك ميزان انتخاب شده استيا اجباري بودن تقر

  .كيد شده استأت

  هاي مهندسي فعاليتهاي يادگيري مورد نياز براي دانشجويان رشته:6جدول 

  اجباري  اختياري  الزم نيست

ف
دي

ر
  

  گويه ها
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

مقدار خي 

  دو

1  
دانشجويان درس اخالق مهندسي را اخذ 

  كنند
1  5/2  14  0/35  25  5/62  65/21  

2  
يط زيست و انرژي دانشجويان درس مح

  را اخذ كنند
3  5/7  13  5/32  24  0/60  55/16  

3  
پروژه خود را به طور مشترك دانشجويان 

  در صنعت انجام دهند
1  5/2  30  0/75  9  5/22  65/33  

4  
دانشجويان درس آشنايي با مهندسي را 

  اخذ كنند
9  5/22  13  5/32  18  0/45  05/3  

5  
پروژه خود را گروهي انجام دانشجويان 

  ددهن
2  0/5  33  5/82  5  5/12  85/43  

6  
 واحد اختياري را 9 تا 6بين دانشجويان 

  هاي مهندسي اخذ كننداز ساير زمينه
8  5/20  28  8/71  3  7/7  92/26  

7  

يك ترم تحصيلي را در يكي دانشجويان 

ديگر از دانشگاههاي مورد قبول كشور 

  بگذرانند

17  5/42  22  0/55  1  5/2  05/18  

8  
 واحد از دروس 6 تا 3بين دانشجويان 

  كارشناسي ارشد را اخذ كنند
20  0/50  19  5/47  1  5/2  15/17  

9  
موضوع پروژه خود را از ساير دانشجويان 

  هاي مهندسي انتخاب كنندزمينه
34  2/87  5  8/12      56/21  
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  فراواني پاسخ به فعاليتهاي يادگيري مورد نياز دانشجويان: 6نمودار 

  بحث و بررسي .4

 است كه در مهميثر براي برآوردن نيازهاي جامعه و حل مسائل آن از جمله نكات ؤهاي محل راه ارائه

 از مهندسان ، زيرا]9 و 8[هاي آموزش مهندسي و حرفه مهندسي بايد مورد توجه قرار گيرد برنامه

 طور متقابل برو به] 8[نيستند  ، جداكنندمي فعاليت آن در كه اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، زمينه

ترين چالشهاي آموزش مهندسي هاي اين پژوهش نيز نشان داد كه مهميافته. گذارنديكديگر اثر مي

ثير أايران مشكالت اجتماعي و اقتصادي هستند كه اين مشكالت بر نظام آموزش مهندسي تكشور در 

و  حل اين مشكالت و توسعه اجتماعي برايگذارند و نظام آموزش مهندسي نيز بايد بتواند مي

ت ئنبودن انگيزه در ميان دانشجويان، فعاليت و حجم كار زياد اعضاي هي. اقتصادي جامعه گام بردارد

 ارتباط مناسب با صنعت، نبودن وجود نداشتندانشجويان از آينده كاري، در اطمينان نبود علمي، 

اد در علوم و ت علمي، تغيير و تحول زياد در فناوري، تغيير و تحول زيئانگيزه در ميان اعضاي هي

اند كه ايران ذكر شدهكشور فشردگي دروس به ترتيب به عنوان چالشهاي بعدي آموزش مهندسي در 

در ميان چالشهاي مطرح شده . بايد در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي مورد توجه قرار گيرند

  . اندتغيير و تحول زياد در علوم و فشردگي دروس در حد متوسط ارزيابي شده

صوص الزامات آموزش مهندسي براي مواجهه با چالشهاي مطرح شده و ارتقاي كيفيت اين در خ

آموزش مهندسي با نيازهاي علمي بين تناسب برقراري  است كه آننوع آموزشها نتايج پژوهش بيانگر 

در كنار متناسب شدن آموزش مهندسي با نيازهاي . دداراي و آموزش جهاني مهندسي اهميت ويژه
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كيد شده است كه اين موضوع با مطالعات و أكاربردي و كارآفرين شدن آموزش مهندسي ت برعلمي 

 عنوان باطور همزمان مورد توجه قرار داده اند و از آن پژوهشهاي قبلي كه علم و عمل مهندسي را به

ش از آنجا كه مهندسي بي.  همخواني دارد،]10 و9، 8، 6[اند دو هدف اصلي آموزش مهندسي نام برده

 در خصوص جهاني شدن آموزش مهندسي و آموزش ،]19[از پيش يك حرفه جهاني شده است 

 است كه قادر آننكته قابل تأمل در اين زمينه . مهندس جهاني مطالعات بسياري انجام شده است

 ]. 21 و 20، 1[نيم كباشيم به طور جهاني فكر كنيم، اما به طور محلي عمل 

هاي ديگر مهندسي از جمله الزامات ديگري يك رشته با رشتههمگرا شدن آموزش مهندسي در 

در اين . است كه بايد در آموزش مهندسي ايران و تدوين راهبردهاي آن مورد توجه قرار گيرد

، براي اينكه آموزش مهندسي بتواند با نيازها و شرايط فعلي و آينده تناسب داشته باشد و در خصوص

 ، به عبارت ديگر؛اي شدن حركت كنداي و ميان رشتهت چند رشته بايد به سم،دشوثر واقع ؤعمل م

  در ميان ساير الزامات آموزش مهندسي،]. 22[هاي آموزش مهندسي تلفيقي شوند برنامه

شايد دليل اين امر حركت . ترين رتبه را كسب كرده استصنعت محور شدن اين نوع آموزشها پايين

 يعني حركت از ؛يسم يا از صنعتي به بعد از صنعتي باشدآموزش مهندسي از مدرنيسم به پست مدرن

ها به سمت توسعه خدمات كه اين تغيير به نياز بخش خدمات به مهندسان و اشتغال توليد فرآورده

صنعت محور   فقطبنابراين، ].24و23[است شده  منجربخش اين  مهندسي دردانش آموختگانبيشتر 

  . نيازها و شرايط عصر جديد باشدتواند جوابگويشدن آموزش مهندسي نمي

ها و دروسي گذاشته شود تا اين هاي مهندسي چه دورهدر خصوص اينكه در برنامه درسي رشته

با مرتبط نوع آموزشها پاسخگوي نيازها و شرايط جديد باشند، نتايج پژوهش نشان داد كه دروس 

ا كه بسياري از فعاليتهاي مهندسي از جمله از آنج. را دارنداستفاده از كامپيوتر و پروژه باالترين رتبه 

هاي كامپيوتري و فناوريگيري از ابزارها و گيري نيازمند بهرهتجزيه و تحليل، طراحي و تصميم

هاي پيچيده براي مهندسان سازي پديدهسازي و مجسماينترنتي است تا امكان مدلسازي، شبيه

"طراحي به كمك كامپيوتر" كامپيوتر مانند با استفاده ازمرتبط ، اهميت دروس ]25[د شوفراهم 
1 

كيد قرار گرفته أد كه اولويت آن در پژوهش حاضر مورد تشوهاي مهندسي مشخص ميدر رشته

از سوي ديگر، عمل مهندسي مستلزم درگيري مهندسان در مراحل مختلف چرخه حيات . است

 اجرا در برنامه درسي  ـحييند و سيستم است كه اين امر لزوم توجه به تجارب طراامحصول، فر

ها و دروسي مانند پروژه، آزمايشگاهها، و بيانگر اهميت دوره] 6[سازدهاي مهندسي را آشكار ميرشته

عالوه بر اين، دروس زبان انگليسي به . هاي آموزش مهندسي استكارآموزي و كارگاهها در برنامه

، دروس مرتبط با محيط زيست به دليل دليل ماهيت جهاني و فراملي بودن آموزش و حرفه مهندسي

____________________________________________________________________ 
 

1.  Computer-Aided Design (CAD) 
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تر نقش آموزش و حرفه مهندسي در توسعه پايدار و درس خالقيت و كارآفريني براي كاربردي

ها و دروس در ميان دوره. اندكيد قرار گرفتهأن آموزش مهندسي در پژوهش حاضر مورد تساخت

علوم انساني امتيازي در حد  و هاي مهندسي، دروس علوم اقتصاديمطرح شده در برنامه درسي رشته

با توجه به اينكه . اندتر از متوسط كسب كرده و دروس مرتبط با علوم اسالمي امتيازي پايينمتوسط

ترين چالشهاي آموزش مهندسي ياد شده است، در از مشكالت اجتماعي و اقتصادي به عنوان مهم

هاي مهندسي كسب  برنامه درسي رشتهاين پژوهش دروس علوم انساني و اقتصادي امتياز بااليي در

در صورتي كه مطالعات و بررسيهاي قبلي اهميت اين مباحث را براي دانشجويان رشته هاي . اندنكرده

دروس اصلي، پايه، كه  نتايج نشان داد ،همچنين]. 26 و 12، 8[اندكيد قرار دادهأمهندسي مورد ت

 كه ارندهاي مهندسي د برنامه درسي رشتهدررا تخصصي و اختياري به ترتيب بيشترين اهميت 

  .اهميت تمام آنها در سطح زياد و باالتر از آن تعيين شده است

هاي مهندسي نتايج پژوهش از ميان فعاليتهاي يادگيري در نظر گرفته شده براي دانشجويان رشته

. استبيانگر اجباري شدن درس اخالق مهندسي و درس محيط زيست و انرژي براي دانشجويان 

 مهندسي در مطالعات و بررسيهاي چندي آموختگاندانشاي براي دانشجويان و اهميت اخالق حرفه

 اخالق"عنوان  بادرسي كه اين امر لزوم] 31 و 30، 29، 28، 27[كيد قرار گرفته است أمورد ت

   آموزش نقش،همچنين. سازدمهندسي را آشكار مي هايرشته درسي برنامه در "مهندسي

بالطبع گنجاندن اين نوع . كنداي در استفاده كارا از انرژي و توسعه پايدار ايفا ميكنندهتعيين 

دليل درگيري زياد مهندسان با منابع طبيعي اهميت هاي مهندسي بهآموزشها در برنامه درسي رشته

سي هاي مهندالمللي نشان داد كه دانشجويان رشتهبين نتايج يك بررسي]. 32و33 [داي دارويژه

راجع به مسائل محيط زيست و توسعه پايدار دانش و اطالعات چنداني ندارند و تا وضعيت مطلوب 

بنابراين، اجباري كردن درس محيط زيست و انرژي براي دانشجويان ]. 34[فاصله زيادي دارند 

. دتواند زمينه را براي مشاركت بيشتر مهندسان در توسعه پايدار فراهم سازمي هاي مهندسيرشته

صورت مشترك با صنعت، انجام دادن پروژه به صورت گروهي، اخذ چند واحد انجام دادن پروژه به

هاي مهندسي و گذراندن يك ترم تحصيلي در يكي ديگر از دانشگاههاي مورد اختياري از ساير زمينه

صورت هتوانند بهاي مهندسي ميقبول كشور از جمله فعاليتهاي يادگيري است كه دانشجويان رشته

  .اختياري انجام دهند
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  نتيجه گيري .5

توان ضرورتهاي اصلي در تدوين راهبردهاي دست آمده از پژوهش ميهبا در نظر گرفتن نتايج ب

  :آموزش مهندسي كشور را به شرح زير خالصه كرد

ارتباط متقابل بين اين مشكالت و برقراري شناخت مشكالت اجتماعي و اقتصادي جامعه و  �

  ؛ش مهندسي كشورنظام آموز

منظور افزايش انگيزه دانشجويان و هاي مهندسي بهفراهم كردن شرايط مناسب در رشته �

   ؛اشتغال آنان در بخشهاي مختلف جامعه

ت علمي و افزايش انگيزه ئثر براي تعيين حجم كاري مناسب اعضاي هيؤبرقراري يك نظام م �

  ؛ ارتقاي كيفيت نظام آموزش مهندسيبه منظورآنان 

  ؛نحوه ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعهبر يد نظام آموزش مهندسي كأت �

دن كرهاي آموزش مهندسي و به روز منعكس كردن تغيير و تحوالت فناوري و علوم در برنامه �

  ؛آنها

  ؛ آموزش مهندسي با نيازهاي علمي و كاربردي به طور همزمانكردنمتناسب  �

ردن اين نوع آموزشها متناسب با شرايط شناخت و آگاهي از آموزش جهاني مهندسي و بومي ك �

  ؛و نيازهاي جامعه ايران

آموزش چند رشته اي و بر كيد أهاي مختلف مهندسي با يكديگر و تتعيين نوع ارتباط رشته �

  ؛ايميان رشته

فراهم كردن زمينه براي حركت آموزش مهندسي به سمت آموزشهاي مبتني بر كامپيوتر و  �

  ؛اينترنت

ها و دروسي از جمله پروژه، ط الزم براي درگيري دانشجويان در دورهتدارك منابع و شراي �

آزمايشگاهها، كارآموزي و كارگاهها كه امكان كاربرد مباحث نظري در موقعيتهاي واقعي را 

  ؛سازندفراهم مي

تبيين جايگاه و نقش آموزش زبان انگليسي، محيط زيست و خالقيت و كارآفريني در برنامه  �

  ؛هندسيهاي مدرسي رشته

ثير آنها أهاي مهندسي و آگاهي از ت به دروس اصلي و پايه در برنامه درسي رشتهدادناهميت  �

  ؛اي شدن مهندسان متخصص و حرفهبر

هاي اي و محيط زيست و انرژي براي دانشجويان رشتهاجباري كردن درس اخالق حرفه �

  ؛جامعه مسئوليت پذيري بيشتر مهندسان و توسعه پايدار به منظورمهندسي 

  گسترش وسعت ديد و دامنه ارتباطي دانشجويان از طريق درگيري آنان در فعاليتهاي �

 .بين فردي، بين رشته اي، بين دانشگاهي و بين بخشي
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