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 دروس مکمل از علوم اجتماعی و انسانی براي ۀتحلیلی بر لزوم ارائ

   مهندسی برقۀآموختگان رشتدانشجویان و دانش

 
 

، پیمان 4مهدي عارفی، محمد3یحسن آسمانمحمد 2مسلم علوي،سید ، 1مریم دهقانی

  6اکبر صفوي و علی5ستوده

  

 حقوق، ة برخی دروس مربوط به حوزۀئاهمیت ارابارة در و شاغالن صنعت برق استاداندر این تحقیق نظرات  :چکیده 

این تحقیق از نظر هدف تحقیقی . ده استش مهندسی برق بررسی ۀمدیریت، ارتباطات و حسابداري براي دانشجویان رشت

 برق دانشگاه شیراز و شاغالن ۀ رشتاستادان آماري ۀجامع.  پیمایشی است ـکاربردي و از نظر روش تحقیقی توصیفی

 به روش سرشماري و براي استادانتمام  آماري ۀنمونه براي جامع. استاي استان فارس ت برق در شرکت برق منطقهصنع

نامه استفاده شد که روایی آن به روش ها از ابزار پرسشآوري داده جمعبراي. دست آمده استه  نفر ب69شاغالن به میزان 

ها نیز از آزمونهاي در تحلیل داده. دشیید أکرونباخ و روش دونیم کردن ت محتوایی و پایایی آن به دو روش آلفاي  ـظاهري

دهد از نظر هاي آماري نشان مییافته.  و فریدمن استفاده شده استTآزمون اي،  اسمیرنوف، دوجمله ـکولوموگروف

 ر دروس از جملهنگاري اداري از اهمیت متوسطی برخوردار بوده و سای دروس مرتبط با حسابداري و نامهاستادان

. زیست و انرژي از اهمیت باالیی برخوردار استمعنوي، محیط دهی فنی، حقوق، روابط با کارفرما، مدیریت، مالکیتگزارش

این در حالی است که از نظر شاغالن در صنعت، دروس حقوقی و حسابداري اهمیتی متوسط و سایر دروس اهمیتی باال 

  استادان و است و شاغالن متفاوت استادان دروس حقوقی و مالکیت معنوي، نظرات بارة دیگر آن است که درۀیافت. درندا

  .انداهمیت باالتري براي این دروس قائل شده

  

آموزش عالی، مهندسی برق، آموزش مهندسی برق، دروس مکمل   :کلیدييها  هواژ

  مهندسی برق
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 مقدمه .1

 موفق ي و اجرای صنعتهاي پروژهي برا بر آن بوده تای کوشش جهان صنعتش،ی سال پ70از حدود 

 نیا. دی فرهنگ پروژه نامتوانی آنها را مۀ که مجموعدنک جادی ایخاص يهاروشو اسباب  ر،یآنها تداب

 که قصد قدم یکسان.  رسوم، قواعد و زبان مختص به خود را داردگریفرهنگ همانند هر فرهنگ د

  ی خود و چه در ابعاد جهانۀچه در منطقرا،  ی شدن در تحوالت صنعتمی و سهمسیر نیگذاشتن در ا

نیاز اعم از علوم  موردۀ و مهارتهاي چندجانب کننددای پیی فرهنگ و رسوم آشنانی با ادیدارند، با

   ). 1380ابهري، (نظر قرار دهند مهندسی، پایه و انسانی آن را مد

 است که ايگونهبه هانشگاه در دای درسيزری برنامهةویشرغم اهمیت موضوع فوق، علی سفانهأمت

  بارة دريادیشوند و اطالعات زی خود آشنا مۀ رشتی و فننظري فقط با مسائل آموختهدانش انمهندس

ات بسیار  اطالعیمهندسهاي رشته آموختگاندانشعنوان مثال، به.  ندارندیتیری و مدیمسائل مال

 ارتباط با ي برقرار،ی و فنی گزارش علمۀی ته،ي ادارينگار نامهةویش حقوق تجارت، ۀزمیندر  اندکی

این در حالی است که در سطح دنیا، استانداردهاي متنوعی . دارند... رجوع و  اربابمانکار،یکارفرما، پ

 اعتبارگذاري مهندسی هیئتکید بر دروس مکمل آن اعم از استاندارد أدر حوزه آموزش مهندسی با ت

اوريو فنّ
1

اوآيديتان ملی آمریکا و استاندارد سی فرهنگسۀگاننه، مهارتهاي 
2

   تدوین و به اجرا

 در بسیاري از دانشگاههاي معتبر خارجی در حوزه مهندسی همچون ،از سوي دیگر. درآمده است

استنفورد
3

، دارت موث
4

و دوك
5

هاي مهندسی نیز این دروس هاي درسی دانشجویان رشته در دوره

  . بینی شده استمکمل پیش

یافته هاي مهندسی در کشورهاي توسعههاي آموزشی رشته که گفته شد، برنامه،مطالبیبه توجهبا

اوري اعتبارگذاري مهندسی و فنّهیئتدر آمریکا . رو بوده استهببا تحوالت زیادي در سالهاي اخیر رو
 

 تحصیلی ةده است که بر اساس آن دورکرهاي مهندسی تعیین حداقلهایی براي رشته) 2009(

نیمسال علوم انسانی و اجتماعی و یک  باید حداقل شامل یک سال ریاضیات و علوم پایه، مهندسی

نیاز مهندسان براي  که تواناییهاي مورد،در استانداردي دیگر. نیم موضوعات مهندسی باشدویک سال

 مهارت را معرفی 9کشد، فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا،  در آمریکا را به تصویر می2020سال 

 مهارت، مدیریت ارتباطات، قانون تجارت و آگاهی نسبت به اصول مدیریت و درك 9کند که از این یم

 درسی باید ة هستند که مهندسان در دوریاصول رهبري در کار از جمله دروس و آموزشهاي مکمل

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation Board for Engineering and Technology 
2. Conceive Design Implement Operate(CDIO) 
3. Stanford 
4. Dartmouth 
5. Duke 
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 کرالیۀدر مطالع). 1390نژاد و دیگران، مطهري(د بگیرن فراآنها را 
1

استاندارد  که در آن به ،)2001( 

سازي در ده که در آموزشهاي مهندسی باید اصول ارتباطی و تیمشاو پرداخته شده است، مشخص آيديسی

 والتر و کرگۀاز طرفی در مطالع. سرفصل دروس آموزشی قرار گیرد
٢

شود که  میکیدأنیز ت) 2008 (

گروهی  تباطی، مدیریت و کارِکار باید از مهارتهاي ارودانشجویان مهندسی براي موفقیت در بازار کسب

 خود واحدهاي درسی مدیریتی، تجارت و مهارتهاي زبانی را تحصیل ةبرخوردار باشند و در طول دور

 دروس فنی ۀئکید بر اراأ تدر کنارشود که مشاهده می) 2014( واشنگتن ۀنام در توافق،نهایتاً. یاموزندب

هاي ه بتواند مهندسان را در انجام پروژه ک، مهندسی، گذراندن برخی دروسۀمربوط به هر رشت

در نظر گرفته  ،ثر با کارفرما و شناخت محیط طبیعی و انسانی خود توانمند سازدؤگروهی، ارتباط م

هاي هاي درسی رشتهدر تحقیقات داخلی نیز بر ضرورت تغییر و تحول در برنامهمطالعات . شده است

 بر ایجاد 92  و90، 88، 83، 82یان در طول سالهاي  معمارةمطالعات گسترد. کید دارندأمهندسی ت

مقدم در کنار این تحقیقات و در پژوهش مقداري و صالحی. کید داردأتحول در فرایند آموزش مهندسی ت

کید أ مهندسی تهايبر ضرورت قرار گرفتن دروسی با رویکرد علوم انسانی و هنر در آموزش رشته) 1386(

 واشنگتن، معتقدند ۀنامنیز با تحلیل محتواي توافق) 1388(و سجادیه فر در تحقیق مدنی. کنندمی

هاي مهندسی باید آموختگان رشتهنامه براي دانشکید در توافقأتیابی به تواناییهاي موردبراي دست

آموختگان نویسی فنی و ایجاد ارتباطات اثربخش براي دانش سمینار، گزارشۀئدروسی با هدف ارا

 درسی مغفول معتقدند براي ۀکید بر مفهوم برنامأاز طرفی این پژوهشگران با ت. شودمهندسی طراحی 

کار بهتر است که وافزایش تواناییهاي شناختی دانشجویان مهندسی از فضاي کاري و محیط کسب

در تحقیقی .  سازمان و مدیریت نیز به دانشجویان آموخته شودنظریۀدروسی همچون مدیریت پروژه و 

که با هدف شناسایی تواناییهاي موردنیاز دانشجویان مهندسی ) 1393(ط صادقی و همکاران دیگر توس

 به د سمینار بایۀئنویسی فنی و ارامشخص شد که مدیریت پروژه، گزارش وشد  برق انجام ۀرشت

  . دشوواحدهاي درسی دانشجویان مهندسی برق اضافه 

ه انجام تحقیق حاضر از چند جهت ضرورت ، باید اذعان داشت کذکرشدهبه مطالب توجهحال با

هاي درسی مهندسی  که به ضعف در برنامه،اول آنکه در تحقیقات شاخص ایرانی. اجرا داشته است

) 1393 ،؛ صادقی و همکاران1388، فر و سجادیه؛ مدنی)ب(1390همچون معماریان،  (،پرداخته است

ویان مهندسی پرداخته شده است و در  درسی دانشجةاگرچه به اهمیت دروسی مکمل در طول دور

طور نمونه به این نکته مهم اشاره شده است که دانشجویان مهندسی ه ب) همان(تحقیق معماریان 

گونه تحقیقات ، اما اینهستندسازي، ارتباطات و مدیریت پروژه  تیمةنیازمند گذراندن دروسی در حوز

____________________________________________________________________ 
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2. Walter & Craig 
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عنوان دروس مکمل نیاز دارند  درسی بهةوررت کامل به آنچه دانشجویان مهندسی در طول دصوهب

هاي داخلی است که یکی از اولین مطالعهاحتماالً دوم آنکه با درصدي این مطالعه . انداي نداشتهاشاره

 دانشگاهی و شاغالن در صنعت استادان دانشگاهی را همزمان از نظر ةنیازمندیهاي آموزشی در دور

   این تحقیقۀسوم آنکه در نتیج. دننکا یکدیگر مقایسه میه و تفاوت نظرات آنها را بکردبررسی 

هاي دانشجویان رشته یی آشنابراي هاي آموزشی دروس و سرفصلفهرستشود که بینی میپیش

د که در صورت اجراي این طرح و شوتهیه  یی و اجرای مال،یتیری مديمسائل کاربردمهندسی برق با 

تر به ی کارآمدتر با دانش و مهارتی جامعمهندسانانشگاهها،  دروس در دۀئ اراةتعدیلهاي الزم در شیو

  .  بازار کسب و کار معرفی شوند

د که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان اهمیت کردر پایان این بخش باید به این نکته اشاره 

 و استادان  از منظر برقۀ رشتی و کارشناسی ارشدکارشناس ةدوربه  ی مکمل درسيواحدهاورود 

در کنار این هدف اصلی، بررسی اولویت هر یک از دروس در مقایسه با . است اغالن صنعت برقش

بندیها هدف  این دو گروه از نظر نوع اولویتۀ و شاغالن صنعت برق و مقایساستادانیکدیگر از نظر 

راي هدف فرعی دوم تحقیق نیز به بررسی نوع دروس پیشنهادي و تعداد آنها ب. استفرعی اول تحقیق 

  . شود درسی مهندسی برق مربوط میةتکمیل دور

  

  علمی پژوهش ۀپیشین .2

   علمی موضوع در برخی دانشگاههاي دنیاۀپیشین .1. 2

 هاي مشابهی براي تربیتشود که برنامهدانشگاههاي دنیا مشاهده می بسیاري از درسی ۀبرنام بررسی با

ها در این برنامه از بعضی.  وجود داردزیستدیدگاههاي علوم انسانی و محیط با متخصص مهندسان

پذیر است و بعضی دیگر، در سطح دن چند واحد مناسب امکانکرسطح کارشناسی با اضافه 

 در مهندسان تحصیل ۀ که ادامذکر استالزم به . دهند جدید ارائه میۀارشد یک رشتکارشناسی 

هاي مهندسی در این زمینه  رشتهارشد بیانگر وجود ضعفکارشناسی هاي علوم انسانی در مقطع دوره

عنوان دروس تحصیالت ن شاغل در صنعت را ملزم به یادگیري این مباحث بهااست که متخصص

هاي دوره  چند دانشگاه درۀتر این موضوع، برنامدر ادامه، براي بررسی دقیق. ندکتکمیلی می

  :دشوکارشناسی و کارشناسی ارشد بررسی می
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  ستنفورد آمریکا دانشگاه ا.1. 1. 2

 ود داردـت وجـریـوم مدیـی و علـد مهندسـی ارشـارشناسـ کةورد دورـاه استنفـدر دانشگ
1
 در این .

کید بر أ تهدف این دوره. شوندمی خود آشنا ۀ با اصول فنی و مدیریتی مرتبط با رشتمهندساندوره، 

اي این رشته هم به بیام ۀبرخالف رشت. استگیري بهتر تقویت توانایی تحلیل و قدرت تصمیم

پردازد و هم چالشهاي مدیریتی نهادها و تحلیل مسائل فنی مرتبط با اصول مهندسی میوتجزیه

  .گیرد را دربرمیسازمانها

  :دشودروس دانشجویان این رشته در چند بخش ارائه می

  ؛ و ریاضینظري  

  ؛ مهندسی وفنی  

  مرتبط با علوم انسانی، اقتصادي، اجتماعی.  

سازي آزمایشهاي عملی براي طراحی بهتر توانند به پیاده از اتمام دوره دانشجویان میپس

گیرند که چگونه از تحلیل داده براي حل مسائل واقعی استفاده دانشجویان یاد می. سیستمها بپردازند

  : زیر متخصص خواهد شدۀ زمین6در نتیجه، هر دانشجو در یکی از . کنند

خوبی ارتباط توانند با چالشهاي بازار و تحلیلهاي مالی بهن این رشته میا متخصص:تحلیلگر مالی

 مالی و تحلیل داده، مدیریت اوريفنّگذاري، عنوان نمونه، تخصصهاي مدیریت سرمایهبه. برقرار کنند

مالی، به حل مسائل تجاري نظري روشهايگیرند و عالوه بر یادگیري می اقتصادي را فراریسک و شم 

این گرایش ارتباط عمیقی بین امور مالی، تحقیق در عملیات، علوم .  در بازار خواهند پرداختموجود

 .کند و مهندسی ایجاد میرایانه

 و  دانشجویان این گرایش با مسائل مدیریت عملکرد، تولید، ساخت: تولیدي ـتحلیلگر عملیاتی

 با کاربردهاي فنیهاي تی بین شیوههدف این گرایش، ایجاد توازن اطالعا.  سروکار دارنددستازاین

 سازيمدل :ند ازادرسهاي مرتبط با این گرایش عبارت. پیشرفته و چالشهاي طراحی در صنایع است

 .سازي، الگوریتم، علوم تحلیل داده، شبکه و بازارسازي، شبیهاحتماالتی، بهینه

 مدیریت پروژه، مدیریت ۀین دانشجویان این رشته قادر خواهند بود در زم: مهندسی ومدیریت فنی

گیرند که بتوانند دانشجویان مهارتهایی را فرامی. فعالیت کنندغیره اي و محصول و مدیریت مشاوره

 دستخوش اوريفنّ ۀگیري صحیح در زمین و تصمیممواجههنهادهاي فنی را مدیریت کنند و توانایی 

____________________________________________________________________ 
 

1. https://msande.stanford.edu/( Stanford Management Science & Engineering) 
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گیري در حضور عدم ن رشته، تصمیمنظر ایدروس مورد. داشته باشندرا تغییر و بازار دینامیک 

 . استراهبرديریزي مالی و برنامهتحلیل وتجزیهقطعیت، 

 مدیریتی، مدیریت ریسک، ة مشاورۀ دانشجویان این رشته قادر خواهند بود در زمین:تحلیل ریسک

استفاده از روشهاي تحلیل مهندسی براي حل مسائل اقتصادي پیچیده و مدیریت مهندسی در 

دانشجویان روشهایی براي ایجاد فرصتها در شرایط نامعین . نندکصوصی و دولتی فعالیت بخشهاي خ

 سازيمدل ،دروس این رشته شامل اصول ریاضی.  تا بتوانند میزان ریسک را پایین بیاورندآموزندمی

 .است دینامیک و روشهاي حل مسئله ،در فضاي نامعین

  زیست مند به مباحث انرژي و محیطهان عالق این رشته مخصوص دانشجوی:زیستانرژي و محیط

 .استزیست دروس اختصاصی این گرایش اقتصاد، منابع انرژي و تحلیل محیط. است

مند به علوم درمانی در این زمینه فعالیت خواهند ه دانشجویان عالق: سیستمهاي درمانیسازيمدل

ات و تحلیلهاي اقتصادي در بهبود سطح  کاربرد ریاضی:ند ازامسائل مرتبط با این رشته عبارت. دکر

  سالمت جامعه و طراحی سرویسهاي خدماتی بهداري  

  : گرایشهاۀهم دروس اصلی

  ؛سازيبهینه 

  ؛گیري مدیریتیتصمیم 

  احتمال. 

 
  موث آمریکا دانشگاه دارت.2. 1. 2

  مدیریتی اجرا هاي مهندسی با دیدگاههاي  رشتهآموختگاندانش تربیت ۀموث برنامدر دانشگاه دارت

 شودمی
  :شود اشاره میآنهااي از  درس را بگذرانند که در زیر به پاره14 ددر این دوره دانشجویان بای .1

 :دروس ریاضی کاربردي

  ؛روشهاي آماري در مهندسی 

  ؛سازياي بر روشهاي بهینهمقدمه 

  ؛هاي مهندسیدروس مرتبط با پروژه 

  ّ؛اوريارزیابی و برآورد فن 

  ؛ مدیریت مهندسیةه دورپروژ 

____________________________________________________________________ 
 

1. http://engineering.dartmouth.edu/academics/graduate/mem/(Thayer Scool of 
Engineering at Dartmauth 
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  ؛دروس مدیریت مهندسی 

  ؛و عدم اطمینانپذیر گیري ریسکتصمیم 

  ؛حسابداري 

  ؛گذاري مشتركسرمایه 

  ؛بازاریابی 

  ؛مدیریت پروژه 

  اي مدیریت مهندسیمهارتهاي حرفه. 

 :یکی از دروس زیر

  ؛یندهاي شیمیاییاطراحی فر 

  ؛یندهاي صنعتیاطراحی فر 

  ؛کیت معنوي و کارآفرینیقانون تجارت، مال 

  تجهیزات پزشکیۀطراحی و توسع . 

 :سه درس از دروس زیر 

  ؛دروس تجارت و مدیریتی 

  ؛ رقابتی پیشرفتهراهبردهاي 

   ؛ برندراهبرديمدیریت 

  ؛مینأ تةمدیریت زنجیر 

  ؛ارشد مهندسی یکی از دروس کارشناسی یا کارشناسی 

   ؛ در مهندسی مکانیکرایانهکاربرد 

   ؛انرژيتبدیل 

  ؛برداري انرژيبهره 

  علومةارشد از دانشکد یکی از دروس کارشناسی . 

 
   دانشگاه دوك آمریکا.3. 1. 2

هاي مهندسی با دیدگاههاي مدیریتی در دانشگاه دوك نیز اجرا  رشتهآموختگاندانش تربیت ۀبرنام

شودمی
مزمان با افزایش دانش دهد مهارتهاي فنی خود را هاین برنامه به دانشجویان اجازه می 1

 از دانشجویان با گروههاییآوري و تشکیل هدف از برگزاري این دوره، جمع. تجارت گسترش دهند

____________________________________________________________________ 
 

1. http://memp.pratt.duke.edu/(Duke,s Master of Engineering Management Program 
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در این برنامه . است اهداف مدیریتی براي تأمینهاي مختلف مهندسی و علوم پتانسیل باال از رشته

  :استشود که به صورت زیر قسمتهاي مختلفی اجرا می

  ؛ مدیریت مهندسیۀي رشتدروس الزم برا 

  ؛هاي ارزشمند در صنعتدست آوردن تجربهه  کارآموزي براي بةدور 

 کار و مواجهه با موقعیتهاي دشوار وهدف معرفی دانشجویان به سران کسببا  اندیشیهاییهم

 ؛ در محیط کاراحتمالی

   کارو مهارتهاي تجارت و کسبۀ توسعبا هدفکارگاههاي تعاملی.  

  :استشرح این وردنیاز رشته به برخی دروس م

  و عدم اطمینانپذیريگیري ریسکدرس تصمیم   

یک بخش اساسی از شغل پذیر موقع تحت شرایط نامطمئن و ریسکاتخاذ تصمیمات صحیح و به

هر مهندس و هر مدیر در موقعیتهاي مختلف اعم از طراحی محصول، انتخاب نوع و میزان 

  بندي مسائلی و کیفی براي پیکره، ابزارهاي کمدر این درس. سوددهی و ایمنی است

 وسیعی از ۀشود و دستگیري، تعریف انواع عدم قطعیت و ارزیابی انواع ریسک ارائه میتصمیم

 نیز مورد ،ستند که لزوماً قابل تطبیق به قالب مسائل استاندارد آماري نی،هاي موردينمونه

کید بر ارتباطات بنیادي أ نیز با تبیزياط استنبهمچنین روشهاي . بررسی قرار خواهد گرفت

  .گیري ارائه خواهد شدمیان احتمال، مطلوبیت و تصمیم
  

  درس حسابداري

. سسه استؤ اطالعات مالی یک شرکت یا متحلیلوتجزیهگیري و آوري، گزارشحسابداري علم جمع

حسابهاي مالی ورتسازي صدر این درس مفاهیم اساسی حسابداري ازجمله چگونگی بررسی و آماده

  .شودهاي حسابداري ارائه می و استفاده از دادهتحلیلوتجزیهشرکت و ابزارهاي 
  

  درس امور مالی

اي از خالصه. شود ارائه می، که براي یک مدیر مهندسی مهم است،در این درس مسائل مدیریت مالی

هاي  انتخاب از میان گزینهةومفاهیم اقتصاد مهندسی شامل ارزش زمانی پول، ارزش فعلی شبکه و نح

ثیرگذار بر أ عوامل اقتصادي ملی و جهانی تبارةهمچنین بحث در. شودمختلف سوددهی ارائه می

پذیر بودن، بازارهاي پولی و سیاستهاي  مانند نرخهاي تبادل، رقابتاوريفنّمحصوالت مبتنی بر 

  .شودبررسی می مالیاتی نیز در این درس
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  اورانهاي فنّهدرس مدیریت پروژه

 به ریزي و سازماندهی و هدایت و کنترل منابع در یک پروژه براي نیلدر این درس روشهاي برنامه

 محصوالت جدید و ۀهایی از قبیل توسعهمچنین پروژه. شودشده ارائه میخاص و ازپیش تعیین اهداف

  .گیردمورد بررسی قرار مینیز اوریهاي نو نصب فنّ
  

  درس بازاریابی

استفاده از . شودین درس مفاهیم کلیدي بازاریابی و مدیریت مبتنی بر بازاریابی آموزش داده میدر ا

سازي محصوالت جدید نیز ارائه ا در طراحی، توسعه و تجاريهکارگیري آنهروشهاي مدرن بازاریابی و ب

  .شودمی
  

  درس مالکیت معنوي، قانون تجارت و کارآفرینی

گذاري و مالکیت معنوي خود آشنا بانی و راهکارهاي محافظت از سرمایهدر این درس دانشجویان با م

 نیز از دیگر 1حق نشرآموختن روشهاي کارآفرینی، روند ثبت اختراع، قانونهاي تجارت و . شوندمی

  .اهداف این درس است
  

  درس روشهاي آماري در مهندسی

هایی است که از آزمایشهاي یت دادهدر این درس کاربرد روشهاي آماري در حداکثر کردن میزان و کیف

 اطمینان براي ة احتمال و توزیع احتمال، تخمین بازچون یهمچنین مباحث مختلف. آیددست می همختلف ب

 تحلیلوتجزیهعامله،  واریانس براي آزمایشهاي تک و چندتحلیلوتجزیهپارامترهاي توزیع آماري، طراحی و 

  .گیردد بررسی قرار میرگرسیون و کنترل کیفیت آماري مور
  

  اوريدرس ارزیابی و برآورد فنّ

اوریهاي  از فنّی جامعتحلیلوتجزیهشود تا  دانشجویی فراهم میگروههايدر این درس فرصتی براي 

زیست و سیستمهاي توجه مانند بهداشت، انرژي، محیطهاي مورداوریهاي نوظهور در زمینهموجود و فنّ

 راهکارهایی براي پیشرفت بیشتر ۀ خروجی این درس، پیشنهاد و ارائ. دیگر داشته باشندةپیچید

  کند و در نهایت بایداوري تحقیق میهاي فنّ یکی از زمینهبارة دانشجویی درگروههر . استاوري فنّ

 مزایاي اجتماعی و اقتصادي مورد انتظار در ـ2 ؛اوري را بیابدهاي پیشرفت بیشتر در آن فنّق موانع و مشوـ1

 پژوهشی، ۀ اختصاص میزان بودجدربارة پیشنهاداتی ـ3 و دریابداوري را بیشتر آن فنّ پیشرفت هرچهصورت

  . ارائه کند2اشاره در بند تر رسیدن به اهداف موردسریعچگونگی توسعه محصول و بازاریابی براي هرچه

____________________________________________________________________ 
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  اي مدیریت مهندسیدرس مهارتهاي حرفه

شغلی و ارتباطاتی به اي، مهارتهاي اخالقی، بینودارزیابی حرفهدر این درس مهارتهایی از جمله مهارت خ

، آموختگیدانشتواند مبنایی براي موفقیت در یافتن شغل پس از  میمهارتهااین . شوددانشجو آموخته می

  .حفظ آن شغل و سرآمد شدن در آن شغل شود

  

   سایر دانشگاهها.4. 1. 2

آمریکا لوئیس در سنتواشنگتون دانشگاه
1

 و دسیـهاي کارشناسی مهندوره دانشجویان که است کرده  مقرر

آنها  واحد 6 حداقل و گیرند فرا اعیـاجتم و انیـانس ومـعل دروس از دـواح 18 لـحداق دـبای رديـکارب ومـعل

  غرب، دانشگاههاي از بعضی در  اکنون.باشد اجتماعی علوم دروس از واحد 6 و انسانی علوم دروس از باید

 : مثالً شود،می ارائه اوريفنّ فرهنگی ابعاد ۀزمین در درسهایی آمریکا، صخصوبه

  دانشگاه استنفورد(اوري معاصر و درس اخالق، علم و فنّ ۀجامع و اوريفنّ م،ـعل  درس(
٢
 ؛ 

  ّ؛ )تیايامدانشگاه(اوري  درس فرهنگ و فن  

  دانشگاه ( اوريفنّ و نگفره اوري و درس ارتباطات،فنّ و اطالعات اجتماعی، مطالعات  درس

)وناجورج ت
3

 ).1393گلشنی  (

 
  علمی طرح در ایرانۀپیشین .2. 2

 درسی در دانشگاههاي ۀی برنامکشور، به بررساز  خارج ي دانشگاههايهارنامهبرخی از بپس از مرور 

کردن ن، ضعف شدیدي ناشی از لحاظ  دانشگاههاي ایراندر مقطع کارشناسی. پردازیممیداخلی 

عنوان یکی از دروس  اخیر، درس اقتصاد مهندسی بهۀتنها در دو ده.  مناسب علوم انسانی وجود دارددروس

هاي ارشد، دوره کارشناسیدر مقطع . کندی را برآورده نمانی دانشجويازهای کل نی ول،اختیاري مطرح شده است

  .میپردازیمطالب آنها  که در ادامه به سرفصل م وجود دارندرانی در ای مالی و مهندساي ام بی

  

  .اي.بی.  امۀ بر دروس رشتيمرور .2. 2. 2

  رشتهنیطرح در ا نیا موضوع با متناسب يکاربرد دروس شودیم دهید اي بی ام رشته دروس یبررس با

  :ند ازا عبارتدروساین  ).1391آموزش عالی،  ریزيبرنامه دفتر مصوب هايرشته( خوردیم چشم به

____________________________________________________________________ 
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3. Georgetown 



  اکبر صفويمهدي عارفی، پیمان ستوده و علیحسن آسمانی، محمد  مریم دهقانی، مسلم علوي، محمد        

 

51

  ؛ سازمانتیریمد  

  َ؛رد و کالنراقتصاد خ  

  ؛يحسابدار  

  يروشها؛يریگمی در تصمی کم  

  ؛تیری اطالعات مديستمهایس  

  ؛حقوق تجارت  

  ؛ارتباطات  

  ؛راهبردي يزیربرنامه  

  ؛ی و رفتار سازمانيراهبر  

  ؛ی انسانيروی نتیریمد  

  ؛یسازمانده  

  و کنترليبند بودجهستمیس .  

  

  ی مالی مهندسۀ بر رشتي مرور.3. 2. 2

 هايحل راهۀ و ارائی مالهايستمی در ابزار و سي توسعه و نوآور،ی عبارت است از طراحی مالیمهندس

   رشتهنای. ها ارزش شرکتشی در جهت افزاسکی و کاهش ری حل مشکالت و مسائل ماليخالق برا

 ،يربرد کااتیاضی ر،ی مالاتیاضی رسک،ی و ریمال تیری از علوم گوناگون شامل مدیبی ترکيریکارگبه

 نای مندانعالقه  را بهی مالايانهی و محاسبات رای مالهاي اطالعات، انبارش دادهياور و فنّانهیعلوم را

 یاضی رهايلی آن بر تحلةژی وشی گرا،ی مالتیری رشته با مدنی ایتفاوت اصل. کندی میرشته معرف

 رشته از نیا. شودیم هدهصورت حاد مشا بهشی گرانی کمبود ا،ی مالتیری مدۀاست که در رشت

 نیرالدی مدرس، خواجه نصتی تهران، تربهاي و تاکنون دانشگاهاست عی صنای مهندسۀ رشتهايشاخه

 دانشجو رشی رشته به پذنی در ایرانتفاعی غۀسسؤ علم و فرهنگ و چند م،ي علوم اقتصاد،یطوس

  ).همان( اندهکرداقدام 

  

  پژوهشپرسشهاي .3

 پرسشهااین .  تحقیقاتی هستندپرسشها پاسخ دادن به برخی در تحقیق حاضر نویسندگان در پی

  : ند ازاعبارت

 ی صنعتهايتی فعالانجام ی آمادگبرايبرق  ی مهندسۀ رشتآموختگاندانشدرسی  يازهاین .الف

  ست؟یچ
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سرفصل ي در  ادارنگاري نامهةوی شی و گزارش فنۀی، تهسمینار اضافه کردن دروسی همچون ایآ .ب

 برق و شاغالن در ۀ دانشگاهی در رشتاستادان آیا ؟اهمیت دارد ی برقهندس مۀرشتآموزشی 

  صنعت برق نظرات متفاوتی در این زمینه دارند؟

 تی مالکنی عقد قرارداد، حقوق تجارت، قوانةویشحسابداري،  اضافه کردن دروسی همچون ایآ. پ

 آیا ؟اهمیت دارد برقی  مهندسۀرشتآموزشی سرفصل در  چک و سفته ،اتی مالنیقوانو  معنوي

   برق و شاغالن در صنعت برق نظرات متفاوتی در این زمینه دارند؟ۀ دانشگاهی در رشتاستادان

در  زیستاصول مدیریت، کنترل پروژه، انرژي و محیط، ارتباط با کارفرما اضافه کردن دروسی همچون ایآ. ت

نشگاهی در رشته برق و شاغالن در  دااستادان آیا ؟اهمیت دارد ی برق مهندسۀرشتآموزشی سرفصل 

  صنعت برق نظرات متفاوتی در این زمینه دارند؟

مند به ورود به ه عالقی مهندسآموختگاندانش ي برايگری ددروس، چه یادشدهعالوه بر مطالب  .ث

   است؟ازی صنعت مورد نيایدن

آیا د؟ کر نیمأتها زمینهاین در  را انی موردنظر دانشجويازهای نتوانیحداقل با چند درس م. ج

   برق و شاغالن در صنعت برق نظرات متفاوتی در این زمینه دارند؟ۀ دانشگاهی در رشتاستادان

  

   تحقیقیشناسروش .4

  ـآوري داده ماهیت توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردي و از نظر فرایند جمع

 به انجام رسیده 1394ت که در سال این تحقیق از نظر زمانی، پژوهشی مقطعی اس. پیمایشی دارد

 ةکرد گروه برق دانشگاه شیراز و شاغالن تحصیلاستادان آماري تحقیق شامل دو گروه ۀجامع. است

، از روش استاداندر تعیین نمونه به دلیل تعداد کم . انداي استان فارس بوده برق در برق منطقهۀرشت

که در تعیین نمونه از درحالی. اند پاسخ دادهپرسشهاه  نفر ب16سرشماري استفاده شده است که نهایتاً 

 نفري، حجم 85 ۀبه جامعتوجه شاغالن صنعت برق از فرمول کوکران استفاده شده است که باۀجامع

ابزار . اندها پاسخ کامل دادهنامه نفر به پرسش56  همکه از این تعداداست  نفر 69نمونه معادل 

 بسته در پرسش 12 عمومی، پرسش 4ساخته است که شامل محققاي نامهگردآوري داده پرسش

 مربوط به دروس تکمیلی يپرسشهادر طراحی . است باز پرسش 1 اسمی و پرسش 1، چهارتاییطیف 

براي .  گروه کانون استفاده شدۀهاي خارجی، از رویکرد مصاحبهعالوه بر بررسی تجربیات دانشگا

که در تعیین درحالی.  ظاهري استفاده شده است ـحتوایینامه از روش روایی مسنجش روایی پرسش

 شاغالن در ۀنام پرسش،) صدم70 (استادان ۀنامپرسش ؛نامه از دو روش آلفاي کرونباخپایایی پرسش

 شاغالن در ۀنام، پرسش) صدم71 (استادان ۀنامپرسش ؛نیم کردنو روش دو)  صدم85(صنعت 

 شاخص از حداقل قابل قبول 4دلیل باالتر بودن هر هه ببهره گرفته شده است ک)  صدم87(صنعت 
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در تحلیل .  صدم، پایایی ابزار گردآوري در حد مناسبی قرار داشته است70براي دو آزمون به میزان 

 آماري براي علوم اجتماعیۀافزار بستمنظور نوع تحلیلهاي آماري، از نرمها نیز بهداده
1

 استفاده شد و 

پس از این مرحله به تناسب نرمال . اسمیرنوف انجام شد/ ها با آزمون کولوموگروفوزیع دادهابتدا نرمال بودن ت

اي، آزمون جملهآزمون دو(پارامتریک غیر و ) Tآزمون (ها، از آزمونهاي پارامتریک بودن یا نبودن توزیع داده

   بازپرسششده به ي دادهدر تحلیل پاسخها. به فراخور نیاز استفاده شد) یوویتنیفریدمن و آزمون من

 است در اجراي تحقیق در میان دو الزم به ذکر. نامه نیز از رویکرد تحلیل محتوا بهره گرفته شدپرسش

شناسی مشابه اي تحقیق را تقویت کرد، عالوه بر روشدهنده براي آنکه بتوان قدرت مقایسهگروه پاسخ

 ۀداده شد و روشهاي تحلیل داده نیز براي مقایس یکسانی به هر دو گروه ۀنامبراي هر دو گروه، پرسش

  .شدبهتر یکسان اجرا 

  

  هاي آماريیافته .5

   آزمون نرمال بودن توزیع داده.1. 5

 درس پیشنهادي، 12 بارةدر)  و شاغالن در صنعت برقاستادان(دهندگان براي بررسی نظرات پاسخ

  ـپارامتریکغیر  پارامتریک یا ـهاي آماري  تعیین آنکه از چه روشبرايها ابتدا نرمال بودن توزیع داده

 استادانگروه ( درسها تمام براي 1جدول ي در گونه که درصد معنادارهمان. استفاده شود، بررسی شد

 نرمال نیمب صفر  فرضاسمیرنوف/ گروفکولوموبه آنکه در آزمون توجهدهد و باینشان م) و شاغالن

جز  درس به12 درس از 8 درسها براي گروه شاغالن و بارة تمام در فرضنی، ااستبودن داده 

 نشد و نرمال رفتهی پذاستاداندرسهاي سمینار، حسابداري، مالکیت معنوي و کنترل پروژه براي گروه 

 همچون کیپارامترغیر  يها از روشها دادهلی در تحلجهیدرنت. رفت قرار نگدییأها مورد تبودن داده

 نرمال استادان که براي گروه ، درسی4بارة البته در. دشاستفاده ...) و اي، فریدمن آزمون دوجمله(

  .  استفاده شدTها ثابت شد، از آزمونهاي پارامتریک همچون آزمون بودن داده

 
 
 
 
 
  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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  درس مکمل پیشنهادي براي دو گروه 12ها براي هر یک از  تحلیل نرمال بودن داده:1جدول 

   و شاغالن در صنعتاستادان

  معناداريدرصد

 طرفهدو

/ آماره کولوموگروف

 اسمیرنوف

 میانگین نظرات

شاغالن   استادان

  صنعت

شاغالن   استادان

  صنعت

شاغالن   استادان

  صنعت

 درسها

 نگارينامه 071/3 75/2 2 459/1  001/0  028/0

 سمینار 232/3 25/3 592/2 105/1  000/0  174/0

 نیگزارش ف 411/3 75/3 232/2 848/1  000/0  002/0

 قانون تجارت  553/2  25/3 619/2 848/1  000/0  002/0

 حسابداري 464/2 875/2 934/1 320/1  001/0  061/0

 چک 518/2 125/3 856/1 071/2  002/0  000/0

 عقد قرارداد  946/2  375/3 345/2 593/1  000/0  012/0

 مالکیت معنوي 786/2 375/3 414/2 231/1  000/0  097/0

 رابطه با کارفرما 321/3 25/3 056/2 848/1  000/0  002/0

 انرژي  143/3  3 107/2 5/1  000/0  022/0

 مدیریت 25/3 375/3 057/2 593/1  000/0  012/0

  کنترل پروژه 232/3 5/3 89/1 334/1  002/0  057/0

  

  پیشنهادي مکمل دروس از یک هر اهمیت بارة در دهندگانپاسخ نظرات میانگین  بررسی.2. 5

 و شاغالن استادان شده است تا میزان اهمیت هر یک از دروس پیشنهادي از نظر در این بخش سعی

 در دهندگانپاسخر ـاگر بیشتاي جملهبر اساس مفروضات آزمون دو. در صنعت مورد بررسی قرار گیرد

  ابـرا انتخ )لیکرت ۀگانچهار طیف در زیاد خیلی و زیاد( 4 و 3 هايگزینه ،نامهپرسش به پاسخ 

 را انتخاب 1 و 2هاي و اگر بیشتر افراد گزینهشد راهمیت محسوب میآنها، پ نظر از درس نآ د،کردنمی

  صفر و ادعابا دو فرضیه  بخش از تحلیلهاي آماري در این. بود اهمیت کم تقریباًکردندمی

  ن اهمیت یک درس مکمل برابر است؛ان و مخالفافرض صفر آن بود که نسبت موافق.  بودیمروهبرو

  ).2جدول (که در فرض ادعا، نسبت این دو گروه با یکدیگر برابر نبود درحالی
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  )ايجملهآزمون دو(گانه و اهمیت آنها براي شاغالن در صنعت دوازده دروس مکمل ةشدبررسی نسبت مشاهده: 2جدول 

  طبقه بندي گروه  

 پاسخ دهندگان

  تعداد

  پاسخ دهندگان

  نسبت

مشاهده شده در 

 تحقیق

نسبت مدنظر 

 براي آزمون

درصد معناداري 

  نتایج تحقیق

 )شاغلین( نگارينامه 000/0 5/0 2/0 11 2کمتر مساوي  1گروه 

   8/0 45 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان( نگارينامه 077/0 5/0 25/0  4 2کمتر مساوي  1گروه 

   75/0 12 2بیشتر از  2گروه 

 )شاغلین( نیفگزارش  000/0 5/0 05/0 3 2مساوي کمتر  1گروه 

   95/0 53 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان( گزارش فنی 000/0 5/0 0  0 2کمتر مساوي  1گروه 

   1 16 2بیشتر از  2گروه 

 )شاغلین(قانون تجارت  229/0 5/0 41/0 23 2کمتر مساوي  1گروه 

   59/0 33 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان(قانون تجارت  000/0 5/0 0  0 2کمتر مساوي  1گروه 

   1 16 2بیشتر از  2گروه 

 )نشاغال( چک 894/0 5/0 48/0 27 2کمتر مساوي  1گروه 

   52/0 29 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان( چک 000/0 5/0 0  0 2کمتر مساوي  1گروه 

   1 16 2بیشتر از  2گروه 

 )نشاغال(عقد قرارداد  000/0 5/0 21/0 12 2کمتر مساوي  1گروه 

   79/0 44 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان(عقد قرارداد  000/0 5/0 0  0 2کمتر مساوي  1گروه 

   1 16 2بیشتر از  2گروه 

 ارتباط با کارفرما 000/0 5/0 11/0 6 2کمتر مساوي  1گروه 

   89/0 50 2بیشتر از  2گروه  )نشاغال(

 ارتباط با کارفرما 000/0 5/0 0  0 2کمتر مساوي  1ه گرو

   1 16 2بیشتر از  2گروه  )استادان(

 )شاغلین( انرژي 000/0 5/0 14/0 8 2کمتر مساوي  1گروه 

   86/0 48 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان( انرژي 004/0 5/0 12/0  2 2کمتر مساوي  1گروه 

   88/0 14 2بیشتر از  2گروه 

 )نشاغال( مدیریت 000/0 5/0 09/0 5 2اوي کمتر مس 1گروه 

   91/0 51 2بیشتر از  2گروه 

 )استادان( مدیریت 000/0 5/0 0  0 2کمتر مساوي  1گروه 

   1 16 2بیشتر از  2گروه 

 )نشاغال( کنترل پروژه 000/0 5/0 13/0 7 2کمتر مساوي  1گروه 

   88/0 49 2بیشتر از  2گروه 

 ماکلیت معنوي 002/0 5/0 29/0  16 2مساوي کمتر  1گروه 

   71/0  40 2بیشتر از  2گروه  )نشاغال(

 )نشاغال( حسابداري 689/0 5/0 54/0  30 2کمتر مساوي  1گروه 

   46/0  26 2بیشتر از  2گروه 

 )نشاغال( سمینار 000/0 5/0 03/0  3 2کمتر مساوي  1گروه 

   95/0  53 2بیشتر از  2گروه 
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توان  باشد، نمی05/0دهد که اگر درصد معناداري کمتر از ن می نشا2درصد معناداري در جدول 

اهمیت یک درس با یکدیگر بارة  نتیجه نظرات دو گروه مخالف و موافق درفرض صفر را پذیرفت و در

ن که براي گروه شاغال) نگارينامه(این مسئله در مورد تحلیل اهمیت درس اول . دمتفاوت خواهد بو

 گروه دوتفاوت  صفر و پذیرفتن ۀکه خود دلیلی بر مردود شدن فرضی( بوده 05/0از درصد معناداري آن کمتر 

همین درس، بارة از طرفی در.  صادق است05/0 باالتر از استادانو براي گروه ) و مخالف با یکدیگر است موافق

بیشتر از  اهمیت این درس دهندگان موافق تفاوت به اثبات رسیده و درصد پاسخالنچون براي گروه شاغ

  . ) % 20 در مقابل % 80(مخالفین آن بود 

 وضعیت میانگین 3 توزیع نرمال داشت جدول استادان درسی که در گروه 4 دیگر آنکه براي ۀنکت

 به دلیل استادان درس براي 4گونه که مشخص است اهمیت هر همان. دهداهمیت آنها را نشان می

یید أ نیز حاکی از ت05/0رفی درصد معناداري کمتر از از ط. یید شده استأ ت2میانگین باالتر از 

  . اهمیت این دروس است

  

  

 و شاغالن استادان بررسی میزان اهمیت دروس مکمل پیشنهادي در مقایسه با یکدیگر از نظر .3. 5

  در صنعت 

ز دروس در در این بخش سعی بر آن شده است تا با استفاده از آزمون فریدمن، میزان اهمیت هر یک ا

هاي این بر اساس یافته. شود و شاغالن در صنعت بررسی استادانمقایسه با یکدیگر در میان دو گروه 

   باالتري در مقایسه با سایر دروس کسبۀچه یک درس میانگین رتبآزمون در تحقیق حاضر، هر

  ).5 و 4جدول (د، اهمیت آن درس بیشتر بود کرمی

  

  

  

  

 

   با تحلیلی بر درصد اعتبار دادهاستادان درس از نظر 4وضعیت میانگین اهمیت هر یک از : 3جدول 

 درصد معناداري انحراف معیار میانگین تعداد نام درس

 000/0 1 25/3 16 سمینار

 000/0 61914/0 875/2 16 حسابداري

 000/0 7188/0 375/3 16 مالکیت معنوي

 000/0 5164/0 5/3 16 کنترل پروژه



  اکبر صفويمهدي عارفی، پیمان ستوده و علیحسن آسمانی، محمد  مریم دهقانی، مسلم علوي، محمد        

 

57

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دروس گزارش فنی، کنترل پروژه و استادان فوق مشخص شد، براي هايگونه که در جدولهمان

کمتر بودن . اندنگاري، حسابداري و چک اهمیت کمتري داشتهسمینار بیشترین اهمیت و دروس نامه

   و شاغالن در صنعتاستادانس مکمل براي  میزان اهمیت درو:4جدول 

  

 دروس ردیف میانگین رتبه

  شاغالن  استادان

 85/6 56/4 نگارينامه 1

 38/7 38/7 سمینار 2

 46/8 25/9 گزارش فنی 3

 45/4 13/6 قانون تجارت 4

 19/4 81/4 حسابداري 5

 39/4 38/5 چک 6

 31/6 88/6 عقد قرارداد 7

 48/5 88/6 مالکیت معنوي 8

 03/8 13/6 رابطه با کارفرما 9

 20/7 88/5 انرژي 10

 72/7 00/7 مدیریت 11

 54/7 75/7  کنترل پروژه 12

  

  میزان اعتبار نتایج آزمون :5جدول 

Friedman  
  شاغالن  استادان  

 56 16 دهندگانتعداد پاسخ

 34/149 61/38  خی دوةآمار

 11 11  آزاديۀدرج

 000/0 000/0 ناداريدرصد مع
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 بوده استادانت دروس از نظر یید تفاوت میان اهمیأ تةدهند نیز نشان05/0درصد معناداري از عدد 

ن دروس گزارش فنی، رابطه با کارفرما و مدیریت بیشترین اهمیت و از طرف دیگر، براي شاغال. است

کمتر بودن درصد معناداري از عدد . انددروس حسابداري، چک و قانون تجارت اهمیت کمتري داشته

  .ن بوده استشاغالیید تفاوت میان اهمیت دروس از نظر أ تةدهند نیز نشان05/0

  

   و شاغالن در صنعت از نظر تعداد دروس مکمل موردنیازاستادان گروه ۀ مقایس. 4. 5

نیاز نامه در ارتباط با تعداد دروس مکمل مورد که در پرسش، اسمیپرسشبه توجهدر این مرحله با

گونه که در جدول همان. ن با یکدیگر مقایسه شده است و گروه شاغالاستادانمطرح شده بود، نظرات 

 مهندسی برق ۀ درس مکمل براي رشت1 و 2 درس را بیشتر از تعداد 3 مشخص است، هر دو گروه تعداد 6

تواند دست واحد آموزشی براي قرار دادن این اند که این مسئله به دلیل وجود توافق طرفینی میترجیح داده

   .سی برق را باز بگذارد درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندةدروس مکمل در دور
  

  

  شده براي دروس مکمل و شاغالن در صنعت از نظر میزان اهمیت قائلاستادان گروه ۀمقایس. 5. 5

 و شاغالن در صنعت و به دلیل نرمال نبودن استادان نظرات ۀدر این مرحله هدف تحقیق و مقایس

صد اگر در.  نظرات دو گروه استفاده شده استۀیو براي مقایسویتنیها، از آزمون منتوزیع داده

 میانگین طبقد و بر شو باشد، تفاوت میان دو گروه ثابت می05/0ر از تمعناداري در این آزمون کم

  .د کدام گروه اهمیت بیشتري براي چه درسی قائل بوده استکرتوان مشخص رتبه می

 دروس قانون تجارت، چک و مالکیت معنوي این بارة مشخص است، در7گونه که در جدول همان

از طرفی در این سه درس . ده استش ثابت 05/0تر بودن درصد معناداري از عدد یل پایینتفاوت به دل

طور کل اهمیت بیشتري براي این دروس در مقایسه با  بهاستادان دریافتی، ۀو بر اساس میانگین رتب

  . اندن در صنعت قائل بودهگروه شاغال

  

  )بر اساس درصد نظرات( و شاغالن صنعت استاداننیاز از نظر   تعداد دروس مکمل مورد:6جدول 

  

 تعداد دروس درصد

  بیشترین سطح موافقت با تعداد دروس  شاغالن  استادان

1 5/12 9/8 - 

2 5/37 9/42 - 

 براي هر دو گروه در این سطح قرار دارد 2/48 50 3
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  )بوویتنیآزمون من(میت دروس مکمل  اهبارة نظر استادان و شاغالن صنعت درۀمقایس. 7جدول 

درصد  میانگین رتبه  دهندگانتعداد پاسخ اياي مقایسههگروه 

  معناداري

  نگارينامه 71/37 56 شاغالن

 25/32 16 استادان 

316/0 

  سمینار 75/35 56 شاغالن

 13/39 16 استادان 

523/0 

  گزارش فنی 54/34 56 شاغالن

 38/43 16 استادان 

087/0 

 قانون تجارت 11/33 56 شاغالن

 38/48 16 استادان

002/0 

 حسابداري 38/34 56 شاغالن

 94/43 16 استادان

078/0 

  چک 20/33 56 شاغالن

 06/48 16 استادان 

004/0 

  عقد قرارداد 61/34 56 شاغالن

 13/43 16 استادان 

104/0 

 کیت معنويلما 73/33 56 شاغالن

 19/46 16 داناستا

023/0 

 رابطه با کارفرما 39/37 56 شاغالن

 38/33 16 استادان

444/0 

 انرژي 52/36 56 شاغالن

 44/36 16 استادان

988/0 

 مدیریت 20/36 56 شاغالن

 56/37 16 استادان

795/0 

  کنترل پروژه 14/35 56 شاغالن

 25/41 16 استادان 

253/0 

  

  نامهاز پرسش بپرسش تحلیل محتواي .6. 5

 ی دروسای چه مطالب ۀارائدهندگان پرسیده شده بود که  از پاسخپرسش باز تحقیق این ۀنامدر پرسش

از آنجایی . دیدانی کارآمدتر مناسب م مهندسانِتی تربي و در راستای مهندسهاي آموزهلی تکميرا برا

د و ش باز محسوب میرسشهايپاي از جمله نامه پرسشيپرسشهابندي  بر اساس طبقهپرسشکه این 

 از پرسش پاسخ دهند، براي تحلیل این پرسشصورت تشریحی به این هتوانستند بدهندگان میپاسخ
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بندیهاي نزدیکی محتوایی در طبقهپاسخها مطابق در اولین گام، . رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد

د تا با احتمال شتري تعیین ازهبندي کدهاي معنایی تدر گام بعد در هر طبقه. کلی قرار گرفت

نامه  پرسشۀ بستيپرسشهاجزء دروسی که در  بهـبیشتري بتوان به تعریف دروس جدیدتر مکمل 

  .  دست یافت و به آنها عنوان یک درس مکمل داد ـمطرح شده بود

 علوم بندي کلی شامل علوم پایه، علوم انسانی وگرفته، پاسخها در سه طبقهبر اساس تحلیلهاي صورت

بندیها به دروس جدید پیشنهادي عنوان درسی داده شد و از نظر در درون این طبقه. بندي شدهنري تقسیم

گونه که مشخص همان.  قابل مشاهده است8هاي این رویکرد تحلیلی در جدول یافته. دشنظري تعیین هویت 

خالق مهندسی بیشتر از سایر دروس است دروس بازاریابی، مدیریت زمان، فنون مذاکره، اقتصاد مهندسی و ا

  . اند و افراد شاغل در صنعت، مطلوب نظر بودهاستاداندر مجموع نظرات 

 

   بازپرسشهايشده به ۀئبندي و کدگذاري پاسخهاي ارا طبقه:8جدول 

 طبقه بندي تعداد اعالم شده و ویژگی درس

  ویژگی مطلوب درس  شاغالن  استادان

 نظري و عملی 2 1 بازاریابی

  نظري  1   فرهنگ سازمانی

  نظري و عملی  2   ایزو

  نظري و عملی  1   مدیریت تولید

  عملی  3    مدیریت زمان

  نظري و عملی  3    فنون مذاکره

  نظري و عملی  1    مدیریت استراتژیک

  نظري و عملی  1    مدیریت دانش

  نظري  1    فنّاوريمدیریت 

  نظري  1    تحقیق در عملیات

  نظري  1     علمۀفلسف

  نظري  1  1  پژوهیآینده

  نظري و عملی  1    کارآفرینی، خالقیت و نوآوري

  نظري و عملی  3    اقتصاد مهندسی

  نظري  2  1  اخالق مهندسی

علوم 

 انسانی

  نظري  2    روانشناسی شخصیت و کار

 نظري و عملی 1  بهداشت محیط علوم پایه

 عملی 1  افزارهاي طراحینرم هنر

 )هاروزترین نسخهبه(عملی   2   ايي رایانهمهارتها  عمومی
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 گیري بحث و نتیجه .6

  : شده در تحقیق حاضر، نتایج تحقیق به شرح زیر استهئهاي آماري ارا یافتهبر مبناي

   درس مکمل مشخص 12 اول تحقیق و در نتیجه اجراي روش گروه کانون پرسشدر پاسخ به 

 این ئۀ صنعت ضرورت زیادي براي طراحی و ارا و شاغالن دراستادان از نظر مجموعدرد که ش

  .شود احساس می، علوم انسانیةویژه از حوز به،دروس مکمل

  که به بررسی اهمیت هر درس و ، دوم، سوم و چهارم تحقیقپرسشهاي در پاسخ به بخشی از 

 که شدپرداخت، مشخص دهنده میاولویت آن در مقایسه با سایر دروس از نظر دو گروه پاسخ

 که از ،جز برخی دروس تجاري و حسابداريقریباً در مورد تمامی دروس پیشنهادي مکمل بهت

 مقطع تحصیلی ة در طول دورۀئ ارابراياهمیت متوسط به پایینی برخوردار بودند، سایر دروس 

این یافته با دیدگاه معماریان . اندپذیر بودهکارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق توجیه

 داشته است اهتمبنی بر ضرورت ورود درسهاي مکمل به سرفصل آموزش مهندسی شب) 1380(

 از نظر اضافه کردن دروس مکمل هویژبه) 1393(هاي تحقیق صادقی و همکاران و با یافته

 کارشناسی مهندسی برق مشابهت ةنویسی فنی و سمینار به دورهمچون مدیریت پروژه، گزارش

ن نگاري و براي گروه شاغال، درس نامهاستاداند که براي گروه ها نشان دایافته. داشته است

دروس حسابداري، چک و قانون تجارت از اهمیت باالیی برخوردار نبوده و در مقایسه با سایر 

مهارتی هنُاین یافته با استاندارد . دروس مکمل پیشنهادي، اهمیتی در حد متوسط دارند

 که در آن بر ،)2008(هاي مطالعات والتر و کرگ فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا و یافته

. کید شده است، همخوانی نداردأ تحصیلی مهندسی تةضرورت وجود درس قانون تجارت در دور

ن عمدتاً در واحدهایی دهندگان گروه شاغالتواند به این دلیل باشد که اکثر پاسخاین یافته می

رو هستند و اگر به پاسخهاي هب  قانون تجارت رونند که کمتر با مفاهیم و کاربردهايکفعالیت می

ها بیشتر ن حاضر در واحد حقوقی صنعت برق تنها نگاه شود، ضرورت برگزاري این دورهشاغال

  . دشومی احساس

   دهنده را  که نظرات دو گروه پاسخ، دوم، سوم و چهارم تحقیقپرسشهايدر پاسخ به بخش دیگري از

ترین دروس مکمل مهم د کهشکرد، مشخص یت آن با یکدیگر مقایسه می اهمیت هر درس و اولودربارة

ترتیب ن بهکه براي گروه شاغالحالیترتیب گزارش فنی، کنترل پروژه و سمینار است؛ در بهاستاداناز نظر 

  استاداندست آمده است که  هاین یافته به این دلیل ب. استگزارش فنی، رابطه با کارفرما و مدیریت 

  اند کهاند و عمدتاً دروسی را براي دانشجو مهم دانستهنفع به دانشجوي خود نگریستهوان یک ذيعنبه

ند، فرایند تدریس و کنوعی عالوه بر آنکه به دانشجو در یادگیري رشته و پیشرفت کاري وي کمک میبه
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 با نگاه بهست که  الیحااین در. ندکتر میتر و اثربخش آساناستادانآموزش براي دانشجو را نیز براي 

را درس گزارش فنی، دو درس کاربردي  عالوه بر آنهاشود که ن مشخص میدروس مهم از نظر شاغال

  این دروس شامل دروس روابط با کارفرما و اصول مدیریت. دهندترجیح میدر زمان شاغل بودن 

ري، حسابداري و چک نگاد که دروس نامهشهاي همین بخش مشخص در بخش دیگري از یافته. شودمی

 از چک و قانون تجارتدروس حسابداري، ن نیز  و براي شاغال است اهمیت کمتري داشتهاستادانبراي 

 میان دو گروه نشان از آن دارد که اولویت این این تشابه نظر در. اهمیت پایینی برخوردار بوده است

به  که البته باتوجهاست مهندسی کمتر ةدروس در میان سایر دروس مکمل براي دانشجوي دور

دلیل وجود واحدهاي ه بـآنکه احتمال سروکار داشتن مهندسان با مفاهیم حسابداري و حقوقی 

 در مقایسه با سایر دروس در فضاي  ـن امر در این زمینهامستقل در شرکتها و وجود متخصص

نگینی نظرات  بررسی تفاوت میا،از طرف دیگر. کار کمتر است، این یافته منطقی استوکسب

 بارة و شاغالن در صنعت برق نسبت به اهمیت هر یک از دروس مکمل نشان داد که دراستادان

دروس قانون تجارت، چک و مالکیت معنوي این تفاوت وجود داشته است و در هر سه درس، 

ن در صنعت قائل  اهمیت بیشتري براي این دروس در مقایسه با گروه شاغالدر مجموع استادان

ن در صنعت برق، کمتر در واحدهاي شاغالدلیل آنکه همجدداً همچون تحلیل پیشین ب. اندبوده

 حقوقی است، گروه ۀ مالکیت معنوي نیز یک مسئلۀاند و از آنجا که مسئلحقوقی به فعالیت مشغول بوده

. انده براي مسائل حقوقی و وجود دروس مکمل در این زمینه اهمیت قائل بوداستادانن کمتر از شاغال

 گروه برق بیشتر از افراد شاغل با مسائل حقوقی در قراردادهاي استادانتحلیل دیگر آن است که چون 

کنند شوند و ضرورت حفاظت از حقوق مالکیت معنوي خود را بیشتر درك میرو میهبکاري خود رو

  . اهمیت بیشتري براي این دروس قائلند

  و گروه استادان که هر دو گروه مشخص شدز  پنجم و ششم تحقیق نیپرسش در پاسخ به 

 درسی دانشجوي مهندسی موافقت ة در طول دورۀئ درس مکمل براي ارا3ن با تعداد شاغال

 اعتبارگذاري هیئتاین مطلوبیت از نظر تعداد دروس مکمل با استاندارد . اندبیشتري داشته

سانی و اجتماعی به میزان یک  که در آن بر گذراندن دروس علوم ان،)2009(اوري مهندسی و فنّ

با این همه باید در نظر داشت که هنوز  ، سازگاري داردتـشده اسد ـکیأی تـال تحصیلـسنیم

تحلیل . ی فاصله وجود داردـداردهاي جهانـخ دهندگان این تحقیق و استانـرات پاسـمیان نظ

شده در این هئس مکمل ارا مهم همراه بود که عالوه بر دروۀهاي باز نیز با این یافتنامهپرسش

تحقیق، به دروس مکمل همچون بازاریابی، مدیریت زمان، فنون مذاکره، اقتصاد مهندسی و اخالق 

 دیگر در این بخش آن بود که بیشتر دروس انتخابی از میان دروس ۀیافت. مهندسی نیز اشاره شد

  .مکمل از گروه علوم انسانی و با رویکردي نظري و عملی بود
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ترین محدودیتهاي این تحقیق و پیشنهاداتی براي ن این بخش باید به برخی از مهمدر پایا

  :دکرمحققان آتی اشاره 

  جامعیت دقت  ونامه در مقایسه با سایر ابزارهاي گردآوري داده و خصوصاً مصاحبهابزار پرسش 

ر دیدگاه تتر و دقیقمنظور بررسی جامعشود در تحقیقات آتی بهکمتري دارد و پیشنهاد می

نامه  و شاغالن صنعت برق از ابزارهاي مصاحبه یا ترکیبی از ابزار مصاحبه و پرسشاستادان

  . دشواستفاده 

  دکر دقت باید و در تعمیم نتایج آن یست تحقیق حاضر از جامعیت کافی برخوردار نۀجامع .

ن صنعت، نظرات  و شاغالاستادان عالوه بر گروه بعديشود در تحقیقات بنابراین پیشنهاد می

  . اي میان نظرات این سه گروه انجام شوددانشجویان نیز بررسی و مقایسه

  دهندگان از یک تخصص خاص تردید یکی دیگر از محدودیتهاي این تحقیق انتخاب پاسخبی

شود تحقیق حاضر منظور برطرف کردن این محدودیت پیشنهاد میبه. هاي مهندسی استرشته

  شاغالن چند گروه مهندسی با تخصصهاي مختلف اجرا شود و نظرات و استاداندر میان 

هاي مختلف مهندسی در ارتباط با اهمیت و اولویت هر یک از دروس تکمیلی با یکدیگر رشته

  .دشمقایسه 
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