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 با آموزشهاي حين ،اي از زنجيره آموزشي است كه از يك سو با آموزش متوسطه و از سوي ديگرآموزش مهندسي حلقه :چكيده

 از همين روي، تعريف الزامات برنامه درسي اين دوره جز با تعيين الزامات. خورد از كار پيوند ميبه دست آمدهدمت و تجارب خ

تعريف جامعي از برنامه درسي مغفول در آموزش راحتي نمي توان  به ،با توجه به اين ارتباط. ير نيستذهاي مرتبط امكان پدوره

 رشته مهندسي بخشي از دانش آموختگانتوان به شيوه آسيب شناسي كاركرد ، از منظر كاربردي ميين اوجودبا . ارائه كردمهندسي 

 و پيشرفت در آن نيازمند شدهوري پيچيده ا به همان نسبت كه فن،امروزه. دكرسهم اين دوره آموزشي را در نواقص موجود تعيين 

بديهي . كندتوانند ايفاي نقش و مسائل فرا روي خود را حل ه مي كندا در سيستمي منسجمفقطنگرش سيستمي است، مهندسان نيز 

  در. آن خواهد بوديوري كاركرد چنين سيستمي نيز مانند ساير سيستمها تابعي از بهره وري برقراري ارتباط بين اجزابهره است كه

امات شناختي، ميلي و مهارتي مورد نياز با توجه به اهميت ارتباطهاي انساني در حوزه مهندسي، الزشده است كه مقاله حاضر سعي 

آگاهي از مدل صحيح ارتباطهاي اجتماعي در . شودبررسي و پيشنهادهايي براي ترميم برنامه درسي در آموزش مهندسي ارائه 

مهمي  فراگيري مهارتهاي شفاهي و مكتوب انتقال مفاهيم فني  موارد ،فعاليتهاي مهندسي، تقويت انگيزه افزايش تعامل و همچنين

 ،بدين منظور. گيرندهستند كه به ترتيب در سه  حوزه شاختي، ميلي و مهارتي تربيت در دوره آموزش مهندسي ورد بحث قرار مي

 .شده استعالوه بر نگاهي تحليلي به موضوع، برخي استانداردهاي جهاني در آموزش مهندسي نيز بررسي 

 

  ول، تعامل اجتماعي، دانش، نگرشآموزش مهندسي، برنامه درسي مغفو :هاي كليدي واژه

 .مهارت
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 مقدمه .1

اين برنامه، در . شودآموزش مهندسي مانند هر دوره آموزشي ديگر بر اساس يك برنامه درسي انجام مي

در اين ميان، آنچه بايد در برنامه . شودميرائه هاي آموزشي ااهداف، محتوا و روش ارزشيابي دوره

برنامه . شود خوانده مي2گيرد، برنامه درسي مغفولداليلي قرار نمي قرار گيرد و بنا به 1درسي صريح

 برنامه درسي ]4[به تعبير آيزنر. اي است كه نخستين بار از سوي آيزنر مطرح شددرسي مغفول واژه

 اين برنامه درسي ، به عبارت ديگر؛شود اما تدريس نمي،اي است كه بايد آموخته شودمغفول برنامه

تعيين و شناخت برنامه درسي مغفول در هر نظام . يت مطلوب و وضعيت موجود استفاصله بين وضع

 زيرا تعيين وضعيت مطلوب موضوعي بحث برانگيز و ،آموزشي موضوعي چالش برانگيز خواهد بود

 هاي مختلفدر نظام آموزش مهندسي نيز اين نوع برنامه درسي محذوف را به گونه. پيچيده است

 الزامات محتوايي ،در اين روشها ابتدا بايد وضعيت مطلوب را ترسيم و سپس. دكرتوان بازشناسي مي

 ناديده گرفته شده آن بخش از الزامات محتوايي كه در برنامه درسي صريح موجود. دكرآن را مشخص 

تعيين وضعيت مطلوب آموزش مهندسي حداقل با دو . هددمي برنامه درسي مغفول را تشكيل است،

 . قابل دستيابي استرويكرد متفاوت 

رويكرد نخست، رويكردي تحليلي است كه  با ارزيابي كاركرد فعاليتهاي مهندسي مطلوب، الزامات 

توان انتظارات يند آسيب شناسي و نياز سنجي ميادر اين رويكرد طي يك فر. شودمحتوايي تعيين مي

را ترميم  برنامه درسي ، موجودمورد نظر از نظام آموزشي موجود را تبيين و با مقايسه آن با وضعيت

 .كرد

هاي تطبيقي بين برنامه درسي موجود در نظام آموزش مهندسي كشور با برنامه مقايسه دوم، رويكرد

ز ينظر حااين رويكرد از آن . درسي مهندسي كشورهاي توسعه يافته و استانداردهاي جهاني است

هاي درسي كارشناسان در تدوين برنامهن و اوردهاي ساير محققااهميت است كه از حجم عظيم دست

  بيشتري آشكار3مطلوب آموزش مهندسي كمك گرفته و بخش مغفول برنامه موجود با اطمينان

اجتماعي  ـ رويكرد، امكان ناديده انگاشتن مقتضيات فرهنگي اين روي پيش چالش است بديهي .شودمي

، امر بومي سازي جدي گرفته ياد شدهويكرد  الزم است در ر،بنابراين. و نيازهاي فناورانه بومي است

 .ثر بر برنامه  با دقت فراوان مد نظر قرار گيردؤشود و شرايط محيطي م

ه هاي فراموش شده در نظام آموزش مهندسي كه نبود آن، اين نظام آموزشي را بيكي از حوزه

معه را دچار اشكال اي منفك از جامعه تعريف كرده و تعامل مهندسان با يكديگر و جاصورت جزيره

____________________________________________________________________ 
 

1. Explicit Curriculum  
2. Null/Omitted/Neglected/Sterile Curriculum 
3. Reliability 
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 است تا با استفاده از دو تالش شدهنوشتار در اين . ده، روابط اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي استكر

 ، چشم اندازي از وضعيت مطلوب آموزش مهندسي كشور ارائه و بر مبناي آن، ياد شدهرويكرد

تواند يكي از ها، ميلفهؤاين ممجموعه . شوددر برنامه درسي اين نظام احصا ناديده انگاشته هاي لفهؤم

برنامه درسيهاي مغفول نظام آموزش مهندسي معطوف به تعامل اجتماعي را در سه حوزه دانش، 

 با دو ،سپسو ، ابتدا مفهوم برنامه درسي مغفول تبيين خصوصدر اين . دكننگرش و مهارت مشخص 

 و در هشدندسي ترسيم روش تحليل كاركرد و مقايسه تطبيقي، وضعيت مطلوب نظام آموزش مه

نهايت، با توجه به نتايج اين تحليلها، برنامه درسي مغفول نظام آموزش مهندسي ايران در حوزه تعامل 

 .   ه استاجتماعي استخراج شد

 

 چيستي و چرايي : ي مغفول برنامه درس .2

اف و مباني مبتني بر اهدكه اين برنامه درسي در . هر نظام آموزشي نيازمند نوعي برنامه درسي است

و بر مبناي اين راهبردها و سياستها، محتوا، خته پردا به سياستگذاري و تدوين راهبردها  است،موجود

بر اساس همين تعريف از  ]11[ 1ميلر. شودروشهاي تدريس و يادگيري و نيز روش ارزشيابي تعيين مي

دريس، يادگيري و ارزشيابي سامان هاي چهارگانه محتوا، تكند تا آن را در حوزهبرنامه درسي تالش مي

هاي  با توجه به اين اهداف، حوزه،يابد و سپسدر اين ميان، ابتدا اهداف نظام آموزشي تكوين مي. دهد

در نظر نگرفتن برخي اهداف، به عدم طراحي . گيرندچهارگانه و قواعد حاكم بر آنها شكل مي

 . شودميمنجر فول راهكارهايي در جهت تحقق آن و ايجاد برنامه درسي مغ

 

 چيستي برنامه درسي مغفول در آموزش مهندسي. 1. 2

صورت صريح ه  بفقطآورد كه اي تك بعدي به شمار مي آن را پديدهتصور رايج از برنامه درسي معموالً

تواند تعريف هاي مختلفي مياين در حالي است كه برنامه درسي به گونه. تواند وجود داشته باشدمي

جامعه انديشمندان تربيتي . دهدترين انواع آن را برنامه درسي مغفول تشكيل مي كي از مهمشود كه ي

كشور ما نيز كمتر با اين مفهوم آشنايي دارند و ضرورت پرداختن به آن از آن روست كه تاكنون در 

 . ]8[زمينه شناسايي برنامه هاي درسي مغفول پژوهشي در كشور صورت نگرفته است 

يزنر برنامه درسي مغفول معطوف به موضوعات و مسائلي است كه از برنامه درسي صريح به اعتقاد آ

ريزان ه دليل بي توجهي برنامه پرداختن به اين بخش محذوف كه ب. ]4[ه استشدنظام آموزشي حذف 

ند و كتواند برخي كاستيهاي نظام آموزش مهندسي را جبران ، مي استاز نظام آموزشي حذف شده

.  درسي اين بخش از آموزش عالي را از روزمرگي، كهنگي و ناكارآمدي رهايي بخشدبرنامه هاي

____________________________________________________________________ 
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ريزان درسي، آن است كه تصميمها را هوشيارانه و با  پيام برنامه درسي مغفول براي برنامه،بنابراين

 .توجه به نيازها و ضرورتهاي حال و آينده فردي و اجتماعي اتخاذ كنند

 حوزه برنامه درسي كه توجه متخصصان اين حوزه را همواره معطوف  يكي ديگر از مسائل،همچنين

يكي از . ، طرح تعريفي جامع و مانع از برنامه درسي و تعيين حدود آن است استبه خويش داشته

كار گرفت، ه توان آن را در نظام آموزش مهندسي نيز بدر اين زمينه كه ميشده طرحهاي جامع مطرح 

هاي مختلف اين نظام در هم ا تعريف هفت سطح از برنامه درسي، اليهكالين ب. است 1طرح كالين

كند تا به بازتعريف اين سطوح در در اين مجال، نگارنده تالش مي. ]8 و 6[دكنيپيچيده را معرفي م

گانه برنامه درسي آموزش مهندسي بر مبناي طرح  سطوح هفت. پردازدببرنامه درسي آموزش مهندسي 

 :ر استكالين به قرار زي

متخصصان و صاحبنظران دانشگاهي هاي اين برنامه درسي برآمده از نظر: 2برنامه درسي علمي •

 .خبره است

 فرهيختگان اجتماع است ياهاين سطح از برنامه درسي معطوف به نظر: 3برنامه درسي اجتماعي •

 .ثيرگذارندأ اما بر برنامه درسي ت، متخصص نيستندكه الزاماً

 اي است كه توسط متخصصان وزارتخانه تهيه واين برنامه درسي برنامه: 4برنامه درسي رسمي •

 .استشده برنامه درسي مصوب آموزش مهندسي مطرح به عنوان 

 تالشهايي است كه در هر  دهندهشانسطح از برنامه ن اين :5محلي ـ دانشگاهي درسي برنامه •

خوش تغييرات ويژه گيرد و برنامه درسي مصوب را دستصورت محلي صورت ميه دانشگاه ب

 .سازدمي

در خصوص  دانشگاه اندااين نوع برنامه درسي اشاره به ديدگاههاي است: 6برنامه درسي آموزشي •

 در تنوبه رسد و بصورت رسمي به اطالع وزارت علوم ميه برنامه درسي رسمي دارد كه ب

 .برنامه درسي رسمي اعمال مي شود

صورت واقعي ه هايي است كه بمه راهبردها و برنامهاين سطح از برنا: 7برنامه درسي اجراشده •

 .شود در كالسهاي درس دانشگاهي اجرا ميانداتوسط است

____________________________________________________________________ 
 

1. Klein 

2. Academic Curriculum 

3. Social Curriculum 

4. Formal Curriculum 

5. Local-Academic Curriculum 

6. Teaching Curriculum 

7. Executed Curriculum 
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هاي دانشجويان مهندسي و اين نوع برنامه درسي شامل آموخته: 1برنامه درسي تجربه شده •

 .شودنگرش آنها مي

ي اين سطوح در عمل منطبق بر له ايجاد شده در اين طرح آن است كه علي رغم انتظار، برنامه هائمس

يكي از علل اين عدم انطباق، وجود برنامه  .توان شاهد بوديكديگر نيستند و انطباق آنها را به ندرت مي

برنامه درسي . دهدثير قرار ميأاي ناپيدا تحت تدرسي مغفول است كه برنامه درسي رسمي را به گونه

 و حال به دليل حذف ندشد آموخته ميدري است كه باييابد كه نماينده امومغفول از آنجا اهميت مي

شوند و اين امر باعث ظهور نقصهاي شناختي، نگرشي و مهارتي در مهندسان از برنامه، آموخته نمي

 . آينده خواهد شد

. برنامه درسي مغفول مطرح است، معطوف به سطوح آن استخصوص پرسش ديگري كه در 

رح شده در بخش پيشين، سه سطح برنامه درسي رسمي، برنامه گانه مط چنانچه از ميان سطوح هفت

ترين سطوح به شمار آوريم، در هر سطح  درسي اجرا شده و برنامه درسي تجربه شده را به عنوان مهم

 . برنامه درسي مغفول متناظر نيز قابل تعريف خواهد بود

ي مغفول از بررسي مفاد اين نوع برنامه درس:  برنامه درسي مغفول در برنامه درسي رسمي.الف

برنامه درسي رسمي موجود نظام آموزش مهندسي و مقايسه آن با وضعيت مطلوب مورد درخواست 

هنگامي كه دروس موجود در برنامه درسي رسمي . آيددست ميه فناورانه كشور ب ـ جامعه علمي

 تنظيم نشده باشد،اي متناسب با مهارتهاي ارتباطي مورد نياز مهندسان آموزش مهندسي، به گونه

مهارت مديريت نخبگان، مهارت همكاري تيمي در . رسدگونه از برنامه درسي مغفول به ظهور مياين

هاي بزرگ و ق آمدن بر فشارهاي رواني حاصل از مشكالت فني در پروژهيپيشبرد پروژه، مهارت فا

 به صورت خالصه، مفيد  مطالب فنييمديريت بحران، مهارت برگزاري جلسات مفيد فني، مهارت انشا

 .ه استشدتري به آن پرداخته  به شكل دقيق5 هستند كه در بخش دستو رسمي، نمونه هايي از اين 

ها با وجود لفهؤماز در اين سطح از برنامه، برخي :  برنامه درسي مغفول در برنامه درسي اجراشده.ب

  متعدد توسط استاد صورتاين حذف به داليل. ندشومحذوف مي در برنامه درسي رسميدرج 

 :داليل اين امر معموالً به قرار زير است. گيردمي

 ان؛داتفاوت در منابع مرجع انتخاب شده توسط است •

 ؛بر مفاهيم درسيآنها  و تسلط علمي انداتفاوت در صالحيت علمي است •

 . در ميزان اهميت هر يك از مباحث درسينسامدر ياهتفاوت ديدگاه •

 اين عوامل در تفاوت برنامه درسي ارائه شده وجود دارد كه مي توان به برخي ثيرأشواهدي نيز از ت

هاي تحصيالت  نحوه آمادگي و مطالعه داوطلبان شركت در آزمون دوره، مثالرايب. كرداز آنها اشاره 

____________________________________________________________________ 
 

1. Experienced Curriculum 
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در حالي كه برنامه درسي دوره كارشناسي، مصوب . هاي وجود چنين غفلتي استتكميلي يكي از نشانه

آل بايد در تمام دانشگاهها به شكل يكساني ايدوضعيت  و در استوري ا تحقيقات و فن،علوموزارت 

ارائه شود، اما تفاوتهاي قابل اعتناي موجود در اين زمينه، داوطلبان اين آزمونها را مجبور به جستجو و 

 .ندكال در هر سال و دستيابي به جزوات آموزشي آنها ميؤ طراح ساندايافتن است

جايگاه ديگري كه برنامه درسي مغفول در آن : رنامه درسي مغفول در برنامه درسي تجربه شده ب.ج

 ممكن است مباحثي. گيرد، برنامه درسي تجربه شده توسط دانشجويان مهندسي استشكل مي

صورت ه در برنامه درسي رسمي  و برنامه درسي اجرا شده، در مرحله آخر بداشتن  وجود رغمعلي

 .لفه مغفول اين حوزه محسوب شودؤي تجربه شده در نيايد و به عنوان مبرنامه درس

 موارد زير، به شودمنجر تواند به حذف اين مرحله از برنامه درسي از بين عوامل مختلفي كه مي

 : كرداشارهتوان مي

 ؛ظرفيت فهم مطالب علمينظر وجود تفاوتهاي فردي در دانشجويان از  •

 ؛ورسي الزم توسط دانشجپيش نيازهاي دنكردن رعايت  •

 ؛مه ريزي مناسب در زمان بندي دورهمحدوديتهاي زماني ناخواسته و عدم برنا •

 .كمبود امكانات كمك آموزشي و آزمايشگاهي •

قرار امكانات آزمايشگاهي در شرايط يكساني نظر  از آنجا كه دانشگاههاي مختلف از ،مثالراي ب

 رابي يك دستگاه آزمايشگاهي، در يك ترم تحصيلي و حتي گاه در يك دانشگاه به دليل خندارند

توان انتظار داشت كه برنامه درسي مورد نظر برخي آزمايشها امكان پذير نيست، نمي دادن انجام

 .شود به شكل مطلوب خود ارائه اندااست

 تشخيص هر يك از اين برنامه درسيهاي مغفول در هر يك از اين بخشها با تحليل ،در حالت كلي

 بررسي حضور يا غيبت آنها صورت مي ، مطلوب، احصاي ويژگيهاي مورد انتظار  و سپسوضعيت

داده  اين روش نشان 2شكل در . بخش غايب، تشكيل دهنده برنامه درسي مغفول خواهد بود. پذيرد

 . شده است
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 هاي درسي مغفولرابطه ميان سطوح برنامه درسي و برنامه: 1شكل 

 

 تكوين برنامه درسي مغفول در آموزش مهندسيچرايي . 2. 2

 يكي از  كهدهد تكوين برنامه درسي مغفول در نظام آموزش مهندسي كشور ما به داليل متعدد رخ مي

 به جاي ساختار ارگانيك و كاركردگرا در نظام توسعه 1ود ساختار سيستمي و وظيفه گراآن وجعلل 

 خود يثر و هوشمند براي نظارت بر وروديهاؤزمهايي مهنگامي كه آموزش مهندسي نتواند مكاني. است

ن فارغ التحصيل ا ميزان اثر بخشي مهندس ـرد و نيز بازخوردهايي از كاركرد خويشبكار به و محيط ب

. در فعاليتهاي مهندسي موجود در جامعه نداشته باشد، به تدريج بهره وري آن كاهش خواهد يافت

هاي تغييرات رشته. كردهاي تخصصي اشاره وري در رشتهارد فنتوان به تغيير رويك مي، مثالبراي

تخصصي موجود در دانشگاههاي مهندسي كشور طي سالهاي اخير با تغيير و تنوع ايجاد شده در 

 اين امر به عدم انطباق برنامه درسي. نبوده استمتناسب وري در جهان اهاي تخصصي فنرشته

التحصيل با اين  عدم همخواني قابليتهاي مهندسان فارغ،تيجهرشته هاي جديد با نيازهاي بومي و در ن

 .  استشدهمنجر نيازها 

هاي آموزش مهندسي باعث عقب افتادگي  به شاخصهاي كارآمدي در دورهتوجهي، بيهمچنين

هاي مشابه در ها را نسبت به دوره كيفيت اين دوره وآموزش مهندسي از نيازهاي مطرح شده

اهميت شاخص از هاي آموزش مهندسي بايد طراحان دوره. ه كاهش داده استكشورهاي توسعه يافت

.  پيوسته اين شاخص بداننديو خود را ملزم به ارتقاشوند ها آگاه كارآمدي در ارزيابي كيفيت اين دوره

 بايد مكانيزمهاي مناسبي براي انتقال بازخورد ميزان كارآمدي آموزش در حوزه ،از سوي ديگر

____________________________________________________________________ 
 

1. Task-center 
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ها را وجود آيد تا طراحان بتوانند به كمك آن، نقاط ضعف و قوت اين دورهه ندسي بفعاليتهاي مه

 . كنند آن اقدام ي و به اصالح و ارتقاسندشناب

داده در آن، نياز به بازنگري در برنامه درسي  از ديگر سو، شتاب دنياي فناوري و تغييرات رخ

ميت بيشتري برخوردار و برنامه ريزان درسي هاي مغفول آن را از اهلفهؤآموزش مهندسي و شناسايي م

رابطه ميان شتاب فناوري، مهارتهاي مورد نياز، . خته استسااين بخش را با چالشهاي جديدي مواجه 

 :دكرتوان تبيين صورت زير ميه نظام آموزش مهندسي و جامعه را ب

 

 
 

 )]1[با اقتباس از(ي و جامعه رابطه ميان شتاب فناوري، مهارتهاي مورد نياز، آموزش مهندس: 2شكل 

 

گويي خ با رصد به موقع و برنامه ريزي منعطف در راستاي پاسفقطمديريت شتاب تغييرات نيز 

 فني مهندسان با  ـدر ادامه، برنامه درسي مغفول از منظر ارتباطهاي اجتماعي. بدان امكان پذير است

 .ه استتي آن بيان شدهاي شناختي، نگرشي و مهارلفهؤماز يكديگر بررسي و برخي 

 

 )اجتماعي ـ معطوف به ارتباطات علمي(تحليل كاركردي فعاليتهاي مهندسي  .3

 .شودميو كارآمدي فعاليتهاي مهندسي، وضعيت مطلوب و الزامات آن بررسي  كاركرد تحليل در

د و دهمي ثير قرارأروست كه شناختهايش را تحت ته آدمي همواره با محدوديتهايي روب، طور كليه ب

در اين ميان، هر گونه فهم انساني در دام اين محدوديتها گرفتار است و . دكنآنها را دچار اعوجاج مي

 له نقش پررنگي ايفائهاي افراد در نوع نگاه آنان به مسويژگيهاي شخصيتي، احساسات و خواسته

تن امور از جوانب يكي از راههاي نزديكي بيشتر به واقعيت و دريافت حقيقت امور، نگريس. كنندمي

 ميان افراد تواند در رابطهاين منظرهاي متفاوت و ابعاد مختلف مي. مختلف و منظرهاي متفاوت است

 . ]12[كند دستيابي به دانشي متقن را تضمين ، و در نهايتشودمختلف گشوده 

. ]3[انست فناورانه را مي توان تركيبي از هشت فعاليت ديگر د ـاز سوي ديگر، هر فعاليت مهندسي

 له، تعيين الزامات نياز، ارائهئ تعريف نياز يا مس:ند ازادر اين ميان، چهار فعاليت زيرساز عبارت

در هر يك از اين فعاليتها كه خود در مقام .  ارزشيابي نتيجه،ي متناسب با الزامات و در نهايتيراه حلها
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 اين  1اگلستون. مهندس خواهد بوداي از فعاليت مهندسي است، قابليتهاي خاصي مورد نياز مرحله

 :داندقابليتها را شامل موارد زير مي

 تفكر واگرا •

 جمع آوري داده هاي متناسب •

 ها با همكارانتعامل ايده •

 كارگيري دانشه ب •

 مهارتهاي ذهني و يدي •

 مهارتهاي اجتماعي •

يتهاي  موفقيت آميز فعاليارثر در اجؤ، دو قابليت اساسي مشودگونه كه مالحظه مي همان

هاي دهند مهندس، بدون برخورداري از قابليت تعامل ايدهمهندسي را قابليتهاي ارتباطي تشكيل مي

ارتباط با افراد عادي جامعه نخواهد برقراري  آنها و نيز قابليت ياهخويش با همكاران و دريافت نظر

 . رساندبتوانست فعاليت مهندسي خويش را به سرانجام مناسب 

 ـ از قابليتهاي ارتباط فني برخورداري نيازمند نيز مهندسي فعاليت مرحله ارچه همه كردن طي

له، مهندس نيازمند تعامل مناسب و كارآمد با ئدر مرحله تعريف دقيق نياز يا مس. استاجتماعي قوي 

 شامل ـدر اين مرحله، مهارتهاي ارتباطي، اجتماعي . هاي اوستمشتري و دريافت دقيق خواسته

 .دهاي فني اهميت بيشتري دارنسبت به ارتباط  ـ...نمودار، گوش دادن، سخن گفتن و نوشتن، رسم 

له تعريف شده را از زواياي ئ در مرحله تعيين الزامات، مهندسان بايد قادر باشند نياز يا مس،همچنين

ميان در اين مرحله، هرچه تعامل فني . متعدد و متنوع بررسي و الزامات آن را استنباط و احصا كنند

تري تعيين  الزامات دقيق،له يا نياز روشن خواهد شد و در نتيجهئآنها بيشتر باشد، ابعاد بيشتري از مس

از آنجا كه امروزه، مسائل موجود در دنياي مهندسي و نيز در . شود محصول مطمئن تري توليد ميو

، ]13[غيير يافته است سطح جامعه از مسائل ساده به پيچيده و از پيچيده جزئي به پيچيده پويا ت

 . عملياتي هستند/اي مفهومي، فرايندي و فنيتر و تحليل مرتبهمهندسان نيازمند نگاه عميق

در مرحله ارائه راه حل نيز وجود مشاركت مفهومي و فني، راه حل را از استواري بيشتر برخوردار 

 .  دكرخواهد بررسي و ارزشيابي نتيجه نيز استواري راه حل را تضمين . خواهد ساخت

در شده هاي مطرح روش ديگر تحليل كارآمدي فعاليتهاي فناورانه و مهندسي، توجه به حوزه

توان به سه گروه دانش طراحي و ها را در يك دسته بندي كالن مياين حوزه. طراحي و مهندسي است

دابرتي و . كرد فناوري، مهارتهاي مورد نياز در طراحي و فناوري و نيز نگرشهاي مورد نياز تقسيم

در بخش دانش، روشهاي ارتباط، در قسمت مهارتها، مهارت تعامل و داد و ستد كه همكاران معتقدند 

____________________________________________________________________ 
 

1. John Eggleston 
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و پذيري ليت پذيري اجتماعي، انعطاف ئوها و در بخش نگرشها، اعتقاد به كار جمعي، مسايده

 . ]2[لفه هاي مهم به شمار مي روندؤبه ديگران از جمله مداشتن حساسيت 

  

 )اجتماعي ـ معطوف به ارتباطات فني(حليل تطبيقي آموزش مهندسي ت .4

در آموزش مهندسي و شده تحليل تطبيقي آموزش مهندسي ايران به وسيله معيارها و مالكهاي مطرح 

 يكي از برنامه درسيهاي ،هاي مغفول اين نظام آموزشي و در نهايتلفهؤماز تواند برخي فناوري نيز مي

 با طرح استانداردهاي بيست گانه در نظر دارد تا 1سند راهبردي فناوري آمريكا. دهدمغفول آن را نشان 

فناوري و «، 2»ماهيت فناوري«ها در پنج دسته اين استاندارد. ندكلفه هاي سواد فناورانه را مشخص ؤم

ندي  طبقه ب6»جهان طراحي شده« و 5»توانمنديهاي الزم براي دنيايي فناورانه«، 4»طراحي«، 3»جامعه

هاي شاخهن ميا ارتباط نظر شناخت مد استانداردهاي از يكي نخست، استاندارد در ميان، اين در .اندشده

يكي از نتايج اين شناخت، تسهيل . ثرهاي آنها بر يكديگر استأثير و تأو آگاهي از تفناوري مختلف 

 . هاي بزرگ و وظايف چندبعدي خواهد بودارتباط ميان مهندسان در پروژه

هاي اساسي مورد انتظار لفهؤ يكي از م]5[المللي اعتباربخشي واشنگتنتوافقنامه بين، در مچنينه

توافقنامه با در در اين بخش، . استثر با همكاران و ديگر اعضاي جامعه ؤارتباط مبرقراري در مهندسان 

ثر با ؤري ارتباط م بر قابليت برقرا،هاي فردي و گروهيپروژهراي كيد بر توانايي مهندسان در اجأت

هاي معطوف به ارتباط لفهؤبسط م. شده استكيد أتنيز  انساني  ـهمكاران، جامعه و محيط طبيعي

 :شودثر به داشتن مهارتهاي زير منتج مي ؤم

 ، پروژه هاي مختلف مهندسيخصوصگزارشهاي شفاف، قابل فهم، روان و دقيق در  تهيه توانايي •

 ؛صريح، دقيق و جامع از دستاوردها و مسائل مهندسيتوانايي اجراي سمينارهاي شفاف،  •

اي شفاف، دقيق و كامل به  مهندسي به گونه ـ فنيياهها و دستورتوانايي انتقال خواسته •

 .همكاران

 علمي در محيطهاي مهندسي و  ـاهميت ارتباطات اجتماعيدهنده توجه به اين مهارتها نشان 

 . استهاي مهندسي هژپيشبرد پرور د  نقش آن

____________________________________________________________________ 
 

1. Technology For All Americans 
2. The Nature of Technology 

3. Technology and Society 

4. Design  

5. Abilities for a Technological World  

6. The Designed World 
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يم رخ داده در اانگلستان، تغيير پارادكشور آموزش عالي درباره اي  در مطالعه1 بارنت،همچنين

به پارادايم  2اي پارادايم رشته كهكند و معتقد استييد ميأهاي علمي را تالگوي ارتباطي حوزه

هاي علمي حوزهاين تغيير پارادايم بدين معناست كه مبناي ارتباط . ]1[ تغيير يافته است 3راهبردي

اين امر، ضرورت . ها، نزديكي راهبردي بوده استآموزش عالي در سالهاي اخير به جاي نزديكي رشته

 زيرا در هر رشته به دليل حاكميت ،سازد اجتماعي را پررنگ تر مي ـهاي ارتباط فنيلفهؤپرداختن به م

پذيرد، ولت بيشتري صورت ميواژگان خاص و چارچوبهاي فهم مشترك، ارتباطات علمي و فني با سه

پيوندند و همين امر هاي مختلف به داليل راهبردي به يكديگر ميكه در حالت جديد، رشته در حالي

ثر و كارآمد را با چالش ؤبه دليل وجود تمايزهاي واژگاني و چهارچوبهاي تفهمي، برقراري ارتباط م

كارگيري قواعد آن را بيش از ه  و توانايي بمواجه مي سازد و نياز مهندسان به آشنايي با اين مقوله

له، بيشتر با هنر و علوم انساني، تحليل ئ از آنجا كه تحليل مفهومي مس،همچنين.  كندپيش مطرح مي

عملياتي با نگرشهاي كل گرايانه و مديريتي  ـ فرايندي با رشته هاي فني مهندسي و پايه و تحليل فني

ن اين آموزشها ضرورت داي شا در آموزش مهندسي و بين رشتههاين رشتهوجود ، ]13[تناسب دارد

 .        يابدبيشتري مي

 

 لفه هاي برنامه درسي مغفول آموزش مهندسي در بخش ارتباطؤم .5

آن نيست كه با ارائه نگاهي جامع و مانع، همه ابعاد برنامه درسي مغفول بررسي هدف اين مقاله در 

ين وجود و نحوه پيدايش آن، برخي از مصاديق بارز آن به تصوير  با تبيتااست تالش شده  بلكه ،دشو

توان از يك نگاه به دو را ميآنان توانمند سازي مهندسان براي طراحي در حوزه فعاليت . كشيده شود

 مربوط به ست كه كامالًبخش تخصصي آن بخش از توانمنديها. كردبخش تخصصي و عمومي تقسيم 

 خود بوده و الزم است به طور اي دارداين بخش اهميت ويژه. ستل فني تخصصي آن رشته ائمسا

اما آنچه به دليل عموميت از اهميت بيشتري برخوردار . ش قرار گيرداوتفصيلي براي هر رشته مورد ك

 و تناسب بيشتري براي طرح در اين مقاله دارد، آن بخش از توانمندي مورد نياز براي طراحي است

اين بخش كه در تحليل . استها و فعاليتهاي مهندسي مشترك رشتهتر بيشمهندسي است كه بين 

كيد بيشتر قرار گرفت، توانمندي أكاركردي فعاليتهاي مهندسي و بررسيهاي تطبيقي نيز مورد ت

 برقراري اين ارتباط مستلزم برخورداري از. ثر استؤاجتماعي م ـ برقراري ارتباط فني

____________________________________________________________________ 
 

1. Ronald Barnett 

2. Disciplinary  

3. Strategic 
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اموري كه در ه است؛ اي است كه در ادامه بدانها پرداخته شديژههاي شناختي، نگرش و مهارتي ولفهؤم

 .1اندبرنامه درسي رسمي آموزش مهندسي به فراموشي سپرده شده

 

 الزامات شناختي . 1. 5

ثر از أپيش از هر چيز بايد يادآور شد كه روابط انساني در حوزه فعاليتهاي مهندسي تا حد زيادي مت

اگر تحقيق و توسعه را محور . استبر آن ه و شرايط خاص حاكم ويژگيهاي فعاليتهاي اين حوز

شيوه ارتباطات شان دهنده  ساختارهاي سازماني اين گونه مراكز ن،مينكفعاليتهاي مهندسي تلقي 

 . الزامات شناختي آن خواهد بود،فردي و در نتيجه

 الزامات محيط سازمان،  در مراكز تحقيق و توسعه به دليل نياز به پويايي و واكنش سريع بهاصوالً

ها تنوع پروژه. ]7[امكان پياده سازي ساختارهاي سلسله مراتبي و تقسيم كار بر اساس آن وجود ندارد

اي يا تركيبي از  چنين مراكزي را ملزم به پياده سازي ساختارهاي پروژه،و پيچيدگيهاي آن

ارها تعامالت و پاسخگويي افراد از در اين گونه ساخت. كندمياي ساختارهاي سلسله مراتبي و پروژه

در اين گونه . شودوضعيت ساده و دو سويه رايج خارج و به روابطي تركيبي و چند جانبه تبديل مي

 اين تعامل در قالبهاي مختلفي مانند ؛از همكاران خود تعامل داردزيادي سازمانها هر فرد با تعداد 

 .مسئوليت، پاسخگويي و همكاري صورت مي پذيرد

 روشن و شفاف به طورها و پويايي حاكم بر فضاي آنها اين روابط ز آنجا كه به دليل نو بودن پروژها

توان وظايف افراد حاضر در يك پروژه مهندسي را تعريف و تبيين به درستي نميتعريف نشده است، 

ح وظايف ابعاد فني ناشناخته و پيش بيني نشده فعاليتهاي مهندسي نيز مانع از تفكيك صحي. كرد

 .افراد خواهد شد

در چنين فضاي مبهمي، عدم شناخت افراد از دشواريهاي ذاتي حاكم بر اين گونه فعاليتها باعث 

بيشتر د و ممكن است در روندي افزايشي، به وشميبروز بد بيني نسبت به كاركرد سازمان و همكاران 

يكي از عوامل مهم در احساس . ودشمنجر اختالف نظرها و واگرايي در رسيدن به اهداف پروژه شدن 

 ،فعاليت در ساختارهاي وظيفه گراستافراد در اين گونه محيطها پيش زمينه ذهني آنها براي  نارضايتي

 . در صورتي كه در فعاليتهاي مهندسي معموال چنين ساختارهايي قابل پياده سازي نيست

از افزايش آگاهي دانشجويان اي جز ايجاد آمادگي ذهني و براي پيشگيري از اين آسيب چاره

 عالوه بر تبيين مفاهيم مرتبط با خصوصدر اين . ويژگيهاي محيطهاي كاري مهندسي وجود ندارد

____________________________________________________________________ 
 

 براي برخي رشته هاي مهندسي از جمله مهندسي كامپيوتر، درسي فقط در برنامه درسي رسمي آموزش مهندسي ،در حال حاضر.  1

 . شوداي گذرا برگزار مي  به گونهاختياري با عنوان ارائه مطالب علمي و فني وجود دارد كه معموالً
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پروژه، سازمان و مديريت، الزامات و آسيبهاي روابط بين فردي در سازمانهاي فعال در حوزه مهندسي 

 . شناخته شود و در برنامه درسي دوره مهندسي قرار گيرد

 برنامه در پروژه كنترل و مديريت سازمان، تئوري به معطوف دروسي گرفتن قرار كه رسدمي نظر  به

اما از آنجا كه مفاهيم . به شكل جدي بخشي از معضالت دنياي واقعي مهندسي را كاهش خواهد داد

ن  الزم است تدوين سرفصلهاي اي،تواند بسيار وسيع و متنوع باشدموجود در اين عناوين درسي مي

 اهميت توصيف ساختار سازمانهاي ، مثالرايب. دروس با رويكرد مهندسي و تحقيقاتي صورت پذيرد

بديهي است در تدوين طرح . تحقيق و توسعه در اين دروس بسيار بيشتر از سازمانهاي توليدي است

 .اي داشته باشنددرسي اين دروس افراد مجرب بايد نقش برجسته

دروس مانند ساير دروس مهندسي نيازمند محيط تجربه و به بديهي است آموزش مناسب اين 

 الزم است دانشجويان در طول دوره آموزشي خود موظف به ،براي اين منظور. اصطالح آزمايشگاه است

ل پيش ئ با مساهاي عملي در قالب يك كار تيمي و سازماندهي شده شوند تا عمالًپروژهدادن انجام 

 مجرب آمادگيهاي الزم را پيش از ورود به انداد و با راهنمايي استونروي اين نوع فعاليتها آشنا ش

هايي بيش از دست يافتن به محصول فني چنين پروژهدادن هدف از انجام . كنندمحيط كار كسب 

 . كار و نحوه مواجهه با مسائل استدادن پروژه، يادگيري نحوه صحيح سير انجام 

تري از آگاهيها را در   و طيف وسيعودشميمحدود ن شده يادالزامات شناختي مورد نظر به موضوع 

فني حاكم  ـ ها با همكاران و نيز آگاهي از روابط انسانيآگاهي كلي از روشهاي تعامل ايده. گيردبر مي

اي تا حد زيادي به سازگاري مهندسان با محيطها و فعاليتهاي مهندسي  پروژه ـبر سازمانهاي ساختاري

ادان استيا مهارتهاي رفتاري و گفتاري با  استفاده از مربيان ،اي اين منظوربر. دكركمك خواهد 

 . قالب برگزاري كالسهاي آموزشي راهگشاست درباشند،مسلط تخصصي رشته كه به اين فنون 

 وجود دارد كه با "ارائه مطالب فني" يا "سمينار"عنوان با هاي مهندسي دروسي هم اكنون در دوره

 با اندتا آشنايي اسنا به دليل ،سفانهأاما مت. هاي آموزشي گنجانده شده استرهچنين اهدافي در دو

نيازمنديهاي عملي محيطهاي تحقيقات مهندسي، رويكرد اين كالسها از افزايش مهارتهاي ارتباطي، 

 .ده استكربياني و نوشتاري به سمت مطالب تخصصي نيل پيدا 

   

 الزامات نگرشي . 2. 5

تهاي مهندسي مانند هر گونه فعاليت انساني ديگر به بعد فكري يا به اصطالح شكي نيست كه فعالي

ساير ساحتهاي شخصيتي انسان مانند انگيزه و مهارت نيز نقش مهم . شودنميمحدود شناختي انسان 

شود كه ابعاد غير فني ها هنگامي بارزتر مينقش مهم اين جنبه. كنندخود را در اين بين ايفا مي

 . مهندسي نيز مد نظر قرار گيردفعاليتهاي
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د كه در فعاليتهاي مهندسي نيز مانند ساير فعاليتهاي انساني عامل كرپيش از هر چيز بايد اذعان 

فعاليتهاي انساني نه تنها دادن وجود انگيزه كافي براي انجام . داردانگيزش اولين نقش را در كارايي 

تواند به صورت خودكار يك جبران كننده مي بلكه به عنوان ،شوديك نيروي محركه محسوب مي

در بين عوامل مختلف انگيزش، انگيزه هاي . ندكها جبران بخشي از كاستيها و نواقص را در ساير زمينه

علمي به دليل تناسب با موضوع فعاليت و شخصيت از اولويت به مراتب باالتري در فعاليتهاي مهندسي 

 .وري جهان بوده استا تحوالت علمي و فنبيشتر محرك اصلي اي كه اين عامل به گونهند،برخوردار

اهميت انگيزه در اين حوزه وقتي روشن تر مي شود كه جايگاه فعاليتهاي مهندسي از حيث 

 و با ساير فعاليتهاي شغلي موجود در دريپيچيدگي و سختي در بين ساير مشاغل مورد توجه قرار گ

وري در جهان شرايط دشواري را در خلق ا حاكم بر فن فضاي رقابتي،همچنين. جامعه مقايسه شود

محصوالت جديد پيش روي فعاليتهاي مهندسي قرار داده و اين حوزه را به آوردگاه انسان با قوانين 

از اين رو، الزم است در اهداف برنامه . ه استكردطبيعت و صحنه رقابت با هزاران انديشه رقيب تبديل 

و عالوه بر باشد داشته وجود به صورت بارز و افزايش آن يزه علمي درسي آموزش مهندسي ايجاد انگ

شود، در نظام ارزشيابي اين دوره نيز سهم آن به اينكه روشهاي اجرايي پياده سازي آن نيز تبين مي

ها، پيروزي در رقابتهاي ل، حل معماها و ناشناختهئخالقيت و نوآوري، غلبه بر مسا. دشودقت معين 

هاي  افزايش انگيزهزمينه هايي، كسب هويت ديني و ملي و استقالل طلبي از جمله علمي و تفوق فن

 .علمي و مهندسي است

 فناورانه، اعتقاد به كار  ـ يكي از عناصر نگرشي و انگيزشي مهم در فعاليتهاي مهندسي،همچنين

ت نظم و اين انگيزه به حاكمي. استديگر اعضاي گروه داشتن در قبال وليت ئگروهي و احساس مس

انگيزه همدلي با ديگر . خواهد شدمنجر دقت در فضاي فعاليتهاي مهندسي و دستيابي به نتايج بهتر 

سختي محيط كار مهندسي خواهد كاست و فضاي  از همكاران در دشواريهاي فعاليت مهندسي نيز

 .تر خواهد ساختفعاليتهاي مهندسي را مطبوع تر و انساني

 برخي ،نشجويان در اين حوزه نيز راهكارهاي متعددي وجود دارد كه البتههاي دا انگيزهيبراي ارتقا

 انجام. شودولي گاه در شرايط فعلي به آن توجه كمتري مياست، از آنها از گذشته نيز مطرح بوده 

پژوهشهاي عملي با احتمال موفقيت باال در راستاي لمس لذت موفقيت در كارهاي گروهي، دادن 

خلي و خارجي بين دانشجويان اعم از مسابقات علمي و عملي در قالبهايي نو و برگزاري مسابقات دا

ثيرات مثبت اقدامات آنها أن برجسته و موفق و نشان دادن تان دانشجويان با متخصصكردخالقانه، آشنا 

دن آن در حوزه كار دانشجويان كرن دانشجويان با نيازهاي ملي كه بر طرف كرددر سطح جامعه، آشنا 

 تحريك انگيزه هاي عاطفي، ديني، حماسي و ملي دانشجويان از انواع روشها از جمله اين موارد  واست

 .است
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 الزامات مهارتي. 3. 5

، بديهي متناسب با پيچيدگي حاكم در ارتباطات فني و سازماني بين فردي در فعاليتهاي مهندسي

 ميانارتباطي براي انتقال مفاهيم فني ن اين حوزه از سطح قابل قبولي از ابزارهاي  فعاالداست كه باي

ن ا، مهندسگيردصورت مياز آنجا كه ارتباطات به دو شكل شفاهي و مكتوب . يكديگر برخوردار باشند

ليف أ ت،در اين بين .باشندداشته ليف مكتوب اطالعات فني أبايد مهارت كافي در بيان شفاهي و ت

از فعاليتهاي مهندسي را تشكيل عمده اي ، بخش كه به عنوان مستند سازيآن نظر اطالعات فني از 

از بدست آمده  يك مهندس بايد قادر باشد به بهترين شكل ممكن نتايج .داهميت بيشتري دار، دهدمي

ند ك، محاسبات و ساير فعاليتهاي خود را در قالبهاي استاندارد مستندات فني ثبت هامطالعات، آزمايش

 يكي از ،در غير اين صورت.  فراهم شود،و افرادي كه به آن نياز دارند تيم يتا امكان استفاده ساير اعضا

 وجود مستندات كافي از د و در خالًوشمي يعني انباشتگي دانش فراهم ن؛وريااركان رشد علم و فن

در حالي كه در برنامه . اي جز تكرار فعاليتهاي قبلي وجود نخواهد داشتفعاليتهاي انجام شده ، چاره

ليف مطالب و أ افزايش مهارت دانش آموزان در توجب راهنمايي و متوسطه درس انشا مدرسي آموزش

، در برنامه درسي آموزش مهندسي در دانشگاه، علي رغم ضرورت و مي شوداز جمله مطالب فني 

 .آمادگي دانشجويان براي فراگيري اين مهارت، برنامه مدوني براي اين منظور وجود ندارد

  كه،دن دانشجويان دوره مهندسي با روشهاي مستندسازي فنيكرمن آشنا  ضدباي ،منظور بدين

 ،هاي عمليپروژهدادن دانشجويان در حين انجام  الزم است ،شودتواند در قالب كالس درسي ارائه مي

را و اين مستندات ملزم شوند كه پيش از اين به آن اشاره شد، به مستند سازي عملي فعاليتهاي خود 

تنوع . دكنن ارزيابي ،اند بدين منظور آموزش كافي ديدهتخصصي درس كه قبالً ادانتوسط است

هاي استانداردهاي حاكم بر روشهاي مستندسازي، اجرا و نظارت دقيق و علمي بر اين روشها را در دوره

المللي و ملي موجود را ركن اساسي اين اقدام  و توجه به استانداردهاي بينكنديم مهندسي ايجاب

ن به دليل سهم بااليي كه در انباشتگي ااز ديدگاه نگارنده مهارت علمي و عملي مهندس. دهد ميقرار

 بسيار جدي تلقي و در ارزشيابي دانشجويان مهندسي با ضرايب بااليي د باي،دنعلم در سطح ملي دار

 .شودلحاظ 

رها، پايين بودن بهره در حوزه مهارتهاي ارتباطي شفاهي نيز ناتواني در ارائه مطالب فني در سمينا

وري جلسات فني، اختالف نظرهاي مزمن بين مديران و كارشناسان، ضعف در مهارتهاي شنيداري و 

وري در فعاليتهاي هايي از اختالالتي است كه موجب كاهش بهرهبسياري از موارد مشابه نمونه

ملي و تيمي ارزيابي و نقاط هاي ع پروژهيارتواند در حين اجاين مهارتها ميبيشتر . شودمهندسي مي

 در اندابا توجه به اين امر بديهي است كه آموزش است.  بر طرف شودانداضعف دانشجويان توسط است

 .اين زمينه مقدم بر آموزش دانشجويان خواهد بود
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ن دروس و فعاليتهاي عملي مورد نياز، ضروري است نكاتي كردبديهي است در كنار موضوع اضافه 

از اي عمدهاز آنجا كه بخش . ها در اين حوزه مد نظر قرار گيردوش ارزشيابي آموختهرخصوص نيز در 

آنچه در اين سه بخش به عنوان الزامات از آن ياد شد ارتباط تنگاتنگي با ويژگيهاي شخصيتي افراد 

يگر،  به عبارت د،ارزشيابي مورد استفاده قرار دادبراي توان الگوي مطلقي را بدين منظور دارد، نمي

توان برخي تفاوتها را به خصوص در نگرشها و متناسب با ضرورت وجود برخي نقشها در هر سازمان مي

 نبايد از همه دانشجويان انتظار داشت كه بتوانند نقش يك  لزوماً، مثالرايب. مهارتهاي افراد پذيرفت

 . مطالب فني برخوردار باشندينند يا اينكه همه آنها به يك اندازه از مهارت انشاكمدير پروژه را ايفا 

ي كه به صدور كارنامه و تعيين معدل  الزم است در كنار روشهاي ارزشيابي كم،با توجه به اين موضوع

 و دانشگاه در پايان دوره آموزشي يرددوره منتهي مي شود، روشهاي ارزشيابي كيفي نيز مد نظر قرار گ

هاي مورد بحث به شكل را در زمينهوخته دانش آمبرخي از خصوصيات و مهارتهاي دانشجويان 

يند جذب فارغ اتواند در فراين ارزشيابي توصيفي مي. ندكتوصيفي در كنار كارنامه درسي وي ارائه 

 .ثري مورد استفاده قرار گيردؤالتحصيالن در مراكز كار و تعيين جايگاه شغلي آنها به نحو م

 

 نتيجه گيري  .6

ريف برنامه درسي مغفول و بررسي علتهاي بروز آن، با تمركز بر يكي تا با تعتالش شد نوشتار حاضر در 

  وارائهاز نيازهاي جامعه مهندسي، برنامه درسي مغفول متناظر با آن در نظام آموزش مهندسي 

 كه نظام آموزش مهندسي بايد با در نظر گرفتن شد، بيان خصوصدر اين . شودهاي آن تشريح لفهؤم

 و شودسي، شتاب دنياي فناوري و نيز نيازهاي بومي مهندسي كشور طراحي نيازهاي فعاليتهاي مهند

، طراحان اين برنامه درسي ناگزير از مراجعه به استانداردها، معيارها و مالكهاي بين زمينهدر اين 

 . فناورانه كشورهاي توسعه يافته هستند ـ المللي و اسناد آموزش مهندسي

، ميزان آگاهي، شود دقت نظرها و مراجعات مشخص مي آن در همينيكي از بخشهايي كه خأل

با توجه به . ثر در ميان مهندسان استؤ اجتماعي م ـنگرش و مهارت برقراري ارتباطهاي فني

ضرورتهاي موجود در سازمانهاي مهندسي و فعاليتهاي مهندسي، پرداختن به اين بخش از توانمنديهاي 

نگارنده از سه . مهندسي از اهميت خاصي برخودار استن در نظام آموزش اعمومي مورد نياز مهندس

 :بدست آمده استمنظر الزامات شناختي، نگرشي و مهارتي به اين بحث پرداخته و نتايج زير 

 

 الزامات شناختي. الف

  ؛الگوهاي مناسب روابط انساني در محيطهاي كارياز آگاهي  •

  ؛آگاهي كلي از روشهاي تعامل ايده ها با همكاران •

 .فني حاكم بر سازمانهاي تركيبي ـ هي از روابط انساني آگا •



محمدرضا مدني فر  و  نرگس سجاديه                                                                                
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 الزامات نگرشي . ب

  ؛تقويت انگيزه پشتكار •

 ؛ايجاد نگرش مثبت به كارهاي گروهي •

 ؛ليت اجتماعي در مقابل ديگرانئوايجاد احساس مس •

 .ايجاد حس همدلي در دشواريهاي فعاليت مهندسي •

 الزامات مهارتي. پ

 ؛ جامع مطالب فنيمهارت ارائه شفاهي دقيق، روان و •

 ؛مهارت ارائه كتبي دقيق، روان و جامع مطالب فني •

 ؛ها بر اساس استانداردهاي موجودمهارت مستند سازي يافته •

 .مهارت تعامل ايده ها با همكاران •

 

هايي در دروس عمومي لفهؤضمن قرار دادن چنين متا ، شود پيشنهاد ميخصوص،در اين 

هاي عملي مطرح در ها در تكاليف مهندسي و پروژهلفهؤين مهاي آموزش مهندسي، آموزش ادوره

 و در ارزشيابي اين بخش نيز روشهاي توصيفي استفاده دري مد نظر قرار گاداناين دوره، توسط است

 .شود
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