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 در ،لكترونيك، گرايش مخابراتاين تحقيق ارزيابي شايستگيهاي عملي دانشجويان مهندسي ايافتن هدف كلي از انجام   :چكيده

 جامعه آماري اين تحقيق.  بود صنعتي شيراز بر اساس معيارهاي استخدامي مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز دانشگاه

ان  صنعتي شيراز و كارشناس ي در دانشگاه كارشناسدوره در ،دانشجويان سال سوم و چهارم مهندسي الكترونيك، گرايش مخابرات

 دو كالس از دانشجويان سال سوم و چهارم رشته مهندسي ، كه از ميان دانشجويانندمديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز بود

دسترس  گيري در نفر به صورت نمونه40اي و نيز از ميان كارشناسان صنايع الكترونيك تعداد گيري خوشهالكترونيك به صورت نمونه

پروژه در ن مديريت ابود كه بر مبناي مجموعه مهارتهاي مورد نياز مهندس "پرسشنامه محقق ساخته "ين تحقيق ابزار ا. انتخاب شدند

بر اساس مجموع . ار داده  شداختيار كارشناسان مديريت پروژه صنايع الكترونيك و دانشجويان قر  و درشرح وظايف شغلي تهيه

 اي استخدام تعيين شد و دانشجوياندام مدير پروژه، معيارهاي مورد نظر برهاي مربوط به استخ نامه  كارشناسان و آييننظرهاي

 تفاوت معناداري بين شايستگيهاي عملي .1نتايج تحقيق نشان داد كه  .ندكردشايستگيهاي عملي خود را بر مبناي اين معيارها ارزيابي 

  پروژه صنايع الكترونيك وجود دارد؛ي مديريت  و معيارهاي استخدام مهندس،دانشجويان مهندسي الكترونيك، گرايش مخابرات

  ؛ تفاوت معناداري بين نياز دانشجويان زن و مرد دانشگاه صنعتي شيراز با شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه وجود دارد.2

ي مهندسي مديريت نياز به شناخت اصول مهندسي، بين نياز دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف با شايستگيهاي عملبعد   بجز.3

  .وجود نداردتفاوت معناداري پروژه 

  

  

  .شايستگيهاي عملي، مهندسي الكترونيك، معيارهاي استخدام :هاي كليدي واژه

____________________________________________________________________ 
 

 m48r52@yahoo.com.،  ايران، شيرازت علمي دانشگاه شيرازئعضو هي .1

  .، دانشگاه شيراز، شيراز، ايراندانشجوي كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي .2
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 مقدمه .1

مهندسي براي توسعه .  بلكه به نيروي انساني متخصص آن است،آينده ملل به كثرت منابع آن نيست

ضرورت آموزش مهندسي و تربيت مهندس . ي داردو اجتماعي هر ملتي نقش حياتفناوري اقتصادي، 

توان رسد كه نميقدر بديهي به نظر مي براي بخشهاي مختلف اعم از صنعت، خدمات و كشاورزي آن

  : عبارت است ازان آموزش مهندسي و تربيت مهندسال مهم در خصوصؤاما دو س. آن را انكار كرد

  ال سهل و ممتنع است،ؤدو س اين به اسخپ .»شود؟ تدريس چگونه« و »شود؟ تدريس چه چيزي«

عالي برنامه ريزي است و پاسخ به ال اول تدريس سرفصلهاي مصوب شورايؤترين پاسخ به سراحت

 نيز در دروس نظري در كالس درس از طريق تخته و دروس آزمايشگاهياين است كه ال دوم هم ؤس

 power خود از ابزارهاي روز از جمله  استاد نيز در صورت تمايل در كالسآزمايشگاه تدريس شود و

point و video dataهاي  روزافزون علوم در حوزهحال اينكه توسعه. اده خواهد كرد نيز استف

چه چيز «ال ؤچنان چشمگير است كه پاسخ به س هاي مهندسي آن رشتهتخصصي مختلف به خصوص

هاي نوين در صنعت، جهاني توسعه فناوري. را به يك چالش مهم تبديل كرده است» تدريس شود؟

. اندهمگي به نحوي به اين چالش دامن زده... شدن، گردش آزاد اطالعات و وسايل ارتباطي جديد و 

 وضعيتي نيز الؤس اين به پاسخ .داد الي نيست كه به راحتي بتوان به آن پاسخؤپرسش دوم نيز س

ويكردهاي از موضوعي به ر[  درسيدر رويكردهاي برنامه ريزي تغيير .دارد اول الؤس كماكان شبيه

 استاد از[ يادگيري ـ، روشهاي ياددهي ]از رفتارگرايي به ساختارگرايي[، طراحي آموزشي ]انسانگرايانه

 بر توجه بيشتر به يليهمگي دال... ، توسعه فناوريهاي نوين در آموزش و ]محور به دانشجو محور

  .]1[اهميت اين موضوع است

 اي از يك دانش سازمان يافته يا ايجاد و ارتقاي به انتقال مجموعهصرفاًفلسفه آموزش در گذشته 

م و تربيت مرسوم، سخنران در مدل تعلي. نظام ارزشي حاكم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود مي شد

 در در فرايند يادگيري دانشجويان فقطكه   چهره اقتدار و متخصص در موضوع است، در حالييا معلم

 در درجه اول از طريق گوش گيرد كهيادگيري به صورت انفعالي صورت مي.  هستندجايگاه مهمان

  اغلب اوقات نتيجه يادگيري بر توانايي دانشجو در.  استدادن به سخنرانيها، خواندن و امتحان دادن

  اند، متمركز است و ارزيابيدهكرباره موضوع بيان  سپاري و بيان مجدد آنچه سخنرانان در به ياد

اين موضوع حاكي از كمبودهاي . ]2[گيردصورت مي آموزان به وسيله ساختارهاي متنوع آزمون دانش

هاي مورد نياز براي كمبود زيرساخت.  برنامه درسي استايي و اصلي در امر آموزش و به خصوصزيربن

نيز  نقش علوم و مهندسي در توسعه اقتصادي هر ملت و. له  قابل توجهي استئ مسآموزش مهندسي

ر كاميابي مردمش بسيار با اهميت است و بر هر ملتي ضروري است تا نيروي كار خود را مطابق با د
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يابد و نش به سرعت گسترش مي، دادرضمن. ش مهندسي عصر خود آموزش دهدعلوم و نيز دان

  . ] 3[ها و قوانين جديد به شكلي سريع پديد مي آيندرشته

آينده جامعه در . ثير نامطلوبي بر توسعه  ملي داردأي تتر از ايده آل آموزش مهندسوضعيت پايين

نظر گرفته  كه زيرساختهاي آموزشي ضعيف و آموزش به عنوان زيربنايي براي آينده ملت در صورتي

 دانشگاهها با نقش دوجانبه خود؛ يعني بسط و ،در اين ميان. ]2[شده باشد، مطمئن نخواهد بود

 جايگاه فناوريهاجديد و آموزش و تربيت كاربران اين علوم و اي فناوريهتوسعه مرزهاي دانش و ايجاد 

گير هر جامعه ساز و تصميماگر بپذيريم كه در نهايت، مديران ارشد تصميم. منحصر به فردي دارند

جانبه دست پرورده و محصول دانشگاهها هستند، نقش دانشگاهها در توسعه و استمرار رشد همه

  . ]19[بيشتر آشكار مي شود 

علوم . آموزش مهندسي در دانشگاهها با كاربرد مهندسي در سالهاي اخير ارتباط چنداني ندارد

 و نيز به تغيير اصول  است جديد كه منتج از كاربرد كشفيات علميفناوريهايمهندسي بايد در برابر 

اكنش نشان  و، استثيرگذارأت شوداي كه در آن كار انجام ميجامعه كه بر استانداردها و هر زمينه

هاي دانشگاهي كنوني را تشكيل در نتيجه، بسياري از فرضياتي كه اساس ساختار و مفهوم برنامه. دهد

دهند، شامل آمادگي دانشجو براي ورود به مراكز مهندسي و ساختار و فرصتهاي تشكيل حرفه مي

  .]20[ ديگر مناسب نيستنددانش آموختگيمهندسي بعد از 

بنابراين، در طراحي . ي برآورده كردن نياز كسب و كار مهندسي استدليل اصلي آموزش مهندس

 ،سفانهأاما مت. كيد شودأبرنامه درسي آموزش مهندسي بايد توجه داشت تا بر استحكام برنامه درسي ت

در نتيجه، . كند نيازهاي صنايع را منعكس نميتوسعه برنامه درسي در رشته مهندسي معموالً

.  نه مهارتهاي عملي را،گيرند را فرا ميبخشي از رشته و بيشتر دانش نظريفقط دانشجويان مهندسي 

نيازهاي محيط  دانشجويان متناسب با شود تا صنايع در خصوص آماده نبودناين شرايط موجب مي

 توسعه برنامه درسي مهندسي به صورت كاربردي محور براي رفع اين مشكل. كار شكايت كنند

 بر آموزش علوم مهندسي يشتر بهاي آموزش مهندسي ايرانبرنامهدر . ]8و4،5،6،7 [.شودپيشنهاد مي

عه مهارتها و  به مسائلي چون توس در آنها وكيد اصلي نيز بر كسب دانش استأ و تتأكيد مي شود

اين در حالي است كه عالوه بر انتقال دانش، بايد به توسعه  . شودميتوجه نگرشهاي فردي كمتر 

 با. ]9[ها در فعاليتهاي مهندسي اهتمام ورزيدي ايجاد توانايي به كاربستن آموختهمهارتهاي الزم برا

 تحقيق حاضر به دنبال ارزيابي شايستگيهاي عملي دانشجويان مهندسي ،توجه به مطالب ذكر شده

 براساس معيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك ،گرايش مخابرات الكترونيك،

  .استبوده شيراز 
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  له و پيشينه پژوهشاهميت مسئ .2

نظرگرفته شده است،  اي كه در طراحي برنامه درسي دروري هر برنامه آموزشي به فلسفهكارايي و بهره

برنامه درسي نيز يكي از محركهاي توفيق برنامه آموزشي مهندسي در رسيدن به هدفش . بستگي دارد

دانش  نباشد،متمركز خاصي  ر كسب شايستگيهاياگر فلسفه برنامه درسي طراحي شده ب. است

 ، هيچ كاري را نخواهند داشت، لذا دادن آمادگي انجامنامه آموزشي مهندسي در بازار كار برآموختگان

 ضروري است تا در طراحي بنابراين، براي كاهش سطح بيكاري. شوندبه آساني جذب صنعت نمي

براي يافتن و پركردن شكاف ميان . ]10[ار گيردنظر قر برنامه درسي صالحيتهاي خاص مشاغل مد

شود و آنچه مورد نياز صنايع است، طراحان برنامه درسي بايد از منابع آنچه در دانشگاهها تدريس مي

دولتي جاري، روندهاي جاري و آينده مشاغل و نيز اهداف و وسايل موجود توسعه برنامه درسي آگاه 

  .]11[باشند

 اند كه همه بر اين عقيده،به عالوه.  از سازمانهاي آموزشي جدا هستنددركشور ما صنايع به شدت

  ثر در حل مسائل و مشكالت فني در زندگي واقعي كمكؤوجود اينكه دانشگاهها به طور م با

  گونه ريسك و شرايطدهند تا جدا بمانند، چرا كه خواهان پذيرش هيچكنند، صنايع ترجيح ميمي

كاري يا حتي سكوت كامل  يكي محافظه:له داردئ مشكل ريشه در دو مساين. اي نيستندمترقبهنا

صنايع در زمان بيان انتظارات خود از سازمانهاي آموزشي و تعامل با اين سازمانها و ديگري رفتار 

 .]12[بسيار نظري و جداشده دانشگاهها در برخورد با مسائل فني

ت علمي، ئساني، وضعيت تحصيلي اعضاي هيدر كنار كمبود بودجه، فرارمغزها، آموزش نيروي ان

هاي مهندسي، برنامه درسي فرسوده و مشاركت ضعيف ق دانشجويان ثبت نام شده در رشتهعالي

ترين همم .آفريقا گزارش شده است صنعت با دانشگاه به عنوان چالشهاي عمده آموزش مهندسي در

بر .  است فناوري اطالعات و ارتباطاتكارگيريناتواني در بهدر آنجا چالش پيش روي برنامه درسي 

  .]13[ ضروري به نظر مي رسد، بازبيني برنامه درسياين اساس

 در كشور نيجريه، بررسي مسائل و مشكالت و هاضمن اشاره به كمبودهايي در بعضي جنبه

 پرده از مشكالتي برداشته است كه آموزش مهندسي ما نيز ودهاي مختلف در كشورهاي آفريقاييكمب

 برنامه  كهتوان گفتت ميبه جرئ.  است»برنامه درسي فرسوده«  ازآن عبارت  آن مواجه است وبا

اين برنامه .  استدرسي مهندسي در بسياري از كشورها، از جمله كشور خود ما، به كلي منسوخ شده

اي ه دانشگاهها مشترك است و با  گذشت ساليان متمادي در بسياري از اين برنامهدرسي براي تمام

  . ]14[نظري صورت نگرفته است درسي هيچ تجديد

 ورود به صنعت، طراحي برنامه درسي دانشگاهها بايد به منظور پرورش دادن دانشجويان براي

اي با در نظر گرفتن نيازهاي مطالعه. را در برگيردتادان عواملي چون نيازهاي صنايع، دانشجويان و اس
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اين مطالعه تفاوتهايي را .  شده استكشور تايوان انجامك در  ورود به صنعت الكترونيتكنسينها براي

 ششنتايج نشان دهنده اين تفاوت برجسته بود كه .  و كارشناسان نشان دادانادتميان ديدگاههاي اس

 از ديدگاه ،در نظر گرفته شده است» نيازهاي آينده«عامل شايستگي كه از نظر گروه كارشناسان 

 تعيين برنامه درسي مناسب اي برايمطالعه. ]15[يت را داشته استكارمندان كمترين ميزان اهم

رود به صنايع اكالهاما ي و سطوح مهارتهاي فني براي پرورش تكنولوژيستها براي وفناوربراي توليد 

تر از  كه نمايندگان صنايع موضوعات و مهارتها را بسيار با اهميته است نتايج نشان دادانجام شده و

  .]16[كنندزيابي ميدانشجويان ار

 مبتني بر مجموعه مهارتهاي سنتي و قديمي باشد، قادر به پاسخگويي اي كه فقطبرنامه آموزشي

د در ارتباط با در نهايت، مهارتهاي مورد نياز بازار باي. نيازهاي دنياي رقابتي تجارت امروز نيست

  .]17[هم آورندا مدار فر  حرفه موزشيهاي آ تا از اين طريق بتوانند برنامه نيازهاي صنعت بررسي شوند

 رشته مهندسي قادر خواهند بود دانش آموختگاندر پژوهشي اين نتيجه به دست آمد كه زماني 

در بازار جهاني به رقابت بپردازند كه مهارتهاي ارتباطاتي، مديريتي و كار گروهي را به خوبي فراگرفته 

د نظر در برنامه درسي مهندسي  به منظور تطبيق با در پايان نيز راهكارهايي از جمله تجدي. باشند

نيازهاي بازار جهاني، مقابله دانشجويان با مشكالت دنياي واقعي، اضافه كردن واحدهاي درسي 

 براي ورود بهسازي دانشجويان   به منظور آماده،مديريتي، تجارت و مهارتهاي زباني به برنامه درسي

  .]18[شده استصنعت و بازار كار ارائه 

گونه نتيجه گرفت كه براي پر كردن سطح خالي توان اين ميياد شده با در نظر گرفتن موارد

مابين برنامه درسي مورد استفاده دانشگاهها در رشته مهندسي و نيز مهارتها و شايستگيهاي مورد نياز 

رشته مهندسي با توجه به اهميت .  گيردصورتبرنامه درسي تجديدنظر در  دبازار كار اين رشته، باي

هاي مهندسي و نيز كاربرد دروس آن در صنايع الكترونيك، شايستگيهاي الكترونيك در ميان رشته

يك در صنايع عملي دانشجويان مهندسي الكترونيك بر اساس معيارهاي استخدام مهندس الكترون

اي عملي اساس فاصله بين شايستگيه  ذكر است كه برشايان. الكترونيك شيراز ارزيابي شده است

 و معيارهاي الزم براي استخدام مهندس مديريت ،گرايش مخابرات دانشجويان مهندسي الكترونيك،

گانه آن تعيين شده ششنياز دانشجويان در شايستگيهاي عملي مهندس مديريت پروژه و ابعاد   پروژه،

  .است

  

  اهداف تحقيق  .3

لي دانشجويان مهندسي الكترونيك، اين تحقيق ارزيابي شايستگيهاي عميافتن انجام  هدف كلي از

اساس معيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز   بر،گرايش مخابرات
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ي اهداف جزئ. ك شيراز تعيين شده بود كه توسط كارشناسان مديريت پروژه صنايع الكترونيه استبود

  : ازبود اين تحقيق عبارت

 با ،ويان كارشناسي مهندسي الكترونيك، گرايش مخابراتمقايسه شايستگيهاي عملي دانشج ••••

معيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروژه صنايع الكترونيك شيراز براي تعيين نياز 

  ؛دانشجويان

شايستگيهاي عملي  به رسيدن براي مختلف تحصيلي معدلهاي با دانشجويان نياز ميزان مقايسه ••••

 ؛الكترونيك شيرازنظر مهندسي مديريت پروژه در صنايع  مورد

 رسيدن به شايستگيهاي برايدانشجويان زن و مرد دانشگاه صنعتي شيراز  نياز ميزان مقايسه ••••

 .نظر مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز عملي مورد

 

  روش شناسي تحقيق  .4

شايستگيهاي عملي دانشجويان مهندسي  تحقيق حاضردر با توجه به اينكه : روش تحقيق

ارزيابي شده رونيك با توجه به معيارهاي استخدام مهندس الكترونيك در صنايع الكترونيك شيراز الكت

  . پيمايشي است ـ، روش تحقيق از نوع توصيفياست

در اين تحقيق كليه دانشجويان دانشگاه صنعتي رشته مهندسي الكترونيك و نيز  :جامعه آماري

كه از ميان تعداد دادند را تشكيل مياز جامعه آماري ژه صنايع الكترونيك شيروكارشناسان مديريت پر

گيري  نفر از دانشجويان سال سوم و چهارم مقطع كارشناسي مهندسي الكترونيك به صورت نمونه60

دسترس انتخاب  گيري در نفر از كارشناسان مديريت پروژه به صورت نمونه40اي و تعداد خوشه

  .شدند

  

  يان نمونه بر حسب جنسيتفراواني و درصد دانشجو: 1جدول 

  

  

  

  

  

ابزار گردآوري اطالعات در تحقيق حاضر پرسشنامه محقق ساخته شايستگيهاي عملي : ابزار تحقيق

  .كارشناسان صنايع الكترونيك قرار داده شد و دانشجويان اختيار در كه است )1389(الكترونيك مهندس

 درصدفراواني فراواني گروهها

 1/54 33 زن

 9/45 28 مرد
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 پرسشنامه مربوط به كارشناسان و دانشجويان  براي جمع آوري اطالعات،: آوري اطالعاتروش جمع

ها از طريق داده. دشآوري  و پس از گذشت چند دقيقه جمعاز توضيح اطالعات به آنان دادهپس 

Spss16شدند تحليل االت تحقيقؤ و مطابق با س و پس از كدگذاري وارد.  

ال دوم از تحليل واريانس يكطرفه و ؤاي، س تك نمونه t-test از روش 1ال ؤبراي س: روشهاي آماري

  .شده است  مستقل استفاده  t-testال سوم از ؤس

  

 هاتجزيه و تحليل داده .5

 در زمينه ،گرايش مخابرات، شايستگيهاي عملي دانشجويان كارشناسي مهندسي الكترونيك ••••

  مهندسي مديريت پروژه به چه ميزان است؟

شود، ميانگين و انحراف استاندارد ميزان شايستگيهاي عملي   مشاهده مي2ر كه در جدول طو همان

  .است 59/0 و 01/2دانشجويان در مديريت پروژه به ترتيب 

  

  ميانگين و انحراف استاندارد شايستگي دانشجويان. 2جدول

 01/2 ميانگين

 59/0 انحراف استاندارد

  

 6/65  نشجويان شايستگي عملي خود را زير ميانگين،درصد دا4/16دهد كه  نشان مي3جدول 

  .اندكرده درصد شايستگي خود را باالي ميانگين گزارش 18در حد ميانگين  و  را خود شايستگي درصد
  

  درصد زير، متوسط و باالي ميانگين شايستگيهاي عملي دانشجويان در مهندسي مديريت پروژه: 3جدول
 درصد فراواني شايستگي

 4/16 10 ستگي زير ميانگيندرصد شاي

 6/65 40 درصد شايستگي ميانگين

 18 11 درصد شايستگي باالي ميانگين
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  گرايش مخابرات فراواني، درصد و ميانگين شايستگي عملي دانشجويان مهندسي الكترونيك،: 1نمودار 

 

 4طور كه در جدول  پروژه، همانگانه شايستگيهاي مهندسي مديريتاما در زمينه ابعاد شش

شناخت اصول مهندسي جويان  شايستگي عملي خود را در  درصد از دانش9/45شود، مشاهده مي

 درصد از دانشجويان شايستگي 5/52. اند درصد زياد ارزيابي كرده8/14 متوسط و   درصد3/39 كم،

ستانداردها در زمينه نصب و راه اندازي توانايي استفاده از كتب و متون علمي و فني و ا در را خود عملي

 درصد از 4/57. انددهكردرصد زياد ارزيابي  23 درصد متوسط و 6/24   كم،هاي مخابراتيسيستم

   اجزاي مخابراتي، هايسيستم انواع با كامل آشنايي در را خود عملي شايستگي دانشجويان

. اند درصد زياد ارزيابي كرده2/8د متوسط و  درص4/34   عملكرد و كاربرد آنها را  كم، تشكيل دهنده،

ها و مدارك كارگيري نقشه درصد دانشجويان شايستگي عملي خود را در مهارت كامل در به5/70

 زياد 8/14درصد متوسط و 8/14   كم،اي مخابراتيهموجود در زمينه نصب و راه اندازي سيستم

در مهارت كامل در زمينه نصب و ي عملي خود از دانشجويان شايستگ درصد 4/75. انددهكرارزيابي 

 7/78. انددهكر زياد ارزيابي 4/11 و   متوسط، درصد 1/13هاي مخابراتي را كم، سيستم اندازيراه

كارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات به  در مهارت كامل دراز دانشجويان شايستگي عملي خوددرصد 
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 درصد زياد ارزيابي 2/3درصد متوسط و  18  مخابراتي را كم،هاي موجود در نصب و راه اندازي سيستم

  .اندكرده

  

  

 گرايش مخابرات فراواني و درصد شايستگيهاي عملي دانشجويان مهندسي الكترونيك،: 4جدول

  

 

ن ااستخدام مهندس معيارهاي با دانشجويان عملي شايستگيهاي ميزان بين معناداري تفاوت  آيا ••••

   مشاهده5طور كه در جدول الكترونيك وجود دارد؟ همانمديريت پروژه در صنايع 

گرايش   شود، مقايسه شايستگيهاي عملي دانشجويان كارشناسي مهندسي الكترونيك،مي

صنايع الكترونيك شيراز نشان داد  در پروژه مديريت مهندسي استخدام  با معيارهاي،مخابرات
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 و تفاوت بين اين نگين معيار استانشجويان كمتر از مياكه ميانگين شايستگيهاي عملي د

 . معنادار به دست آمد001/0دو ميانگين در سطح 

   مقايسه ميزان  شايستگيهاي عملي دانشجويان با ميانگين معيار استخدام مهندسي مديريت پروژه:5جدول 

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد
 t dfمقدار 

سطح 

 معناداري

شايستگيهاي 

 عملي
61 91/12 25/4 99/16 60 001/0 

  17/22: ميانگين معيار استخدام

 

گانه با معيارهاي استخدامي مهندسي دانشجويان در ابعاد شش عملي شايستگيهاي مقايسه

  ،6بر اساس جدول . ان داده شده است نش11 و 10، 9، 8، 7، 6مديريت پروژه در اين ابعاد در جداول 

عيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروژه در صنايع مقايسه شناخت اصول مهندسي مخابرات با م

از ميانگين معيار  دهد كه ميانگين شناخت اصول مهندسي مخابرات كمترالكترونيك شيراز نشان مي

 . معنادار به دست آمد001/0 و تفاوت بين اين دو در سطح است

  
دام مهندسي مديريت  مقايسه ميزان شناخت اصول مهندسي مخابرات با ميانگين معيار استخ:6جدول

  پروژه

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد
 t dfمقدار

سطح 

 معناداري

شناخت اصول مهندسي 

 مخابرات
61 49/2 97/0 45/12 60 001/0 

  05/4:ميانگين معيار استخدام

 

  اندازيشود، مقايسه مهارت كامل در زمينه نصب و راه مشاهده مي7طور كه در جدول همان

اي مخابراتي با ميانگين معيار استخدام مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز  هسيستم

 از هاي مخابراتي كمتردهد كه ميانگين مهارت كامل در زمينه نصب و راه اندازي سيستمنشان مي

 . معنادار به دست آمد001/0 و تفاوت بين اين دو در سطح ميانگين معيار است
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هاي مخابراتي با ميانگين معيار  ميزان مهارت كامل در زمينه نصب و راه اندازي سيستم مقايسه:7جدول

  استخدام مهندسي مديريت پروژه

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد

مقدار 

t 
df 

سطح 

 معناداري

  مهارت كامل در زمينه نصب و

 هاي مخابراتيراه اندازي سيستم
61 88/1 08/1 91/8 60 001/0 

  12/3: انگين معيار استخداممي

 

كارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات موجود در مقايسه مهارت كامل در به ، 8با توجه به جدول 

هاي مخابراتي با معيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروژه در صنايع اندازي سيستمنصب و راه

ارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات كدهد كه ميانگين مهارت كامل در بهالكترونيك شيراز نشان مي

كمتر از ميانگين معيار است و تفاوت بين اين دو  تياهاي مخابرموجود در نصب و راه اندازي سيستم

  . معنادار به دست آمد001/0در سطح 

 
كارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات موجود در نصب راه مقايسه ميزان مهارت كامل در به  :8جدول

  هاي مخابراتي با ميانگين معيار استخدام مهندسي مديريت پروژهتماندازي سيس

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد

مقدار 

t 
df 

سطح 

 معناداري

مهارت كامل در به كارگيري ابزار و 

  تجهيزات و امكانات موجود در نصب

 راه اندازي سيستم هاي مخابراتي

61 70/1 93/0 62/12 60 001/0 

  22/3: يار استخدامميانگين مع

 

ها و مدارك موجود در زمينه نصب كارگيري نقشهمقايسه مهارت كامل در به  ،9با توجه به جدول 

ژه در صنايع الكترونيك  هاي مخابراتي با معيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروو راه اندازي سيستم

ها و مدارك موجود در زمينه نصب كارگيري نقشهدهد كه ميانگين مهارت كامل در بهشيراز نشان مي

 001/0از ميانگين معيار است و تفاوت بين اين دو در سطح  هاي مخابراتي كمترو راه اندازي سيستم

  .معنادار است
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 مقايسه ميزان مهارت كامل در به كارگيري نقشه ها و مدارك موجود در زمينه نصب و :9جدول

  ن معيار استخدام مهندسي مديريت پروژههاي مخابراتي با ميانگيراه اندازي سيستم

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد

مقدار 

t 
df 

سطح 

 معناداري

مهارت كامل در به كارگيري نقشه ها و 

مدارك موجود در زمينه نصب و راه 

  هاي مخابراتياندازي سيستم

 

61 11/2 03/1 01/18 60 001/0 

  50/4: ميانگين معيار استخدام

 

هاي مخابراتي،  مقايسه آشنايي كامل با انواع سيستم شود، مشاهده مي10ر كه در جدول طوهمان

 تشكيل دهنده، عملكرد و كاربرد آنها با معيارهاي استخدام مهندسي مديريت پروژه در صنايع اجزاي

 يهاي مخابراتي، اجزادهد كه ميانگين آشنايي كامل با انواع سيستمالكترونيك شيراز نشان مي

شكيل دهنده، عملكرد و كاربرد آنها كمتراز ميانگين معيار است و تفاوت بين اين دو در سطح ت

 . معنادار است001/0

 تشكيل دهنده، ياي مخابراتي، اجزاهمقايسه  ميزان آشنايي كامل با انواع سيستم : 10جدول

  عملكرد و كاربرد آنها با ميانگين معيار استخدام مهندسي مديريت پروژه

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد

مقدار 

t 
df 

سطح 

 معناداري

 هايآشنايي كامل با انواع سيستم

كيل دهنده،  تشيمخابراتي، اجزا

  عملكرد و كاربرد آنها

 

61 31/2 94/0 86/10 60 001/0 

  62/3  :ميانگين معيار استخدام

 

اده از كتب و متون علمي و فني مقايسه توانايي استف  د،شو مشاهده مي11طور كه در جدول همان

هاي مخابراتي با ميانگين معيار استخدام مهندسي و استانداردها در زمينه نصب و راه اندازي سيستم

دهد كه ميانگين توانايي استفاده از كتب و متون مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز نشان مي

از ميانگين معيار  هاي مخابراتي كمترندازي سيستمعلمي و فني و استانداردها در زمينه نصب و راه ا

  . معنادار است001/0است و تفاوت بين اين دو در سطح 
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 مقايسه توانايي استفاده از كتب و متون علمي و فني و استانداردها در زمينه  نصب و :11جدول

  هاي مخابراتي با ميانگين معيار استخدام مهندسي مديريت پروژهراه اندازي سيستم

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 استاندارد

مقدار 

t 
df 

سطح 

 معناداري

توانايي استفاده از كتب و متون 

 فني و استانداردها در علمي و

   نصب وزمينه 

 هاي مخابراتيراه اندازي سيستم

61 40/2 22/1 32/8 60 001/0 

  72/3  :ميانگين معيار استخدام

 

تحصيلي به شايستگيهاي عملي يان با معدلهاي مختلف آيا تفاوت معناداري بين نياز دانشجو ••••

 باالترين ميانگين مربوط به نياز ،12  اساس جدولن مديريت پروژه وجود دارد؟ برمهندسا

 و كمترين ميزان ميانگين مربوط به نياز دانشجويان با 12- 14دانشجويان با معدل تحصيلي 

 با معدلهاي تحصيلي مختلف با ميان ميزان نياز دانشجويان.  است16- 18حصيلي معدل ت

شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز تفاوت در سطح 

 . معنادار به دست آمد03/0

 

مقايسه ميزان نياز دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف به شايستگيهاي عملي :  12جدول 

 مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز

انحراف  ميانگين معدل ازني

 استاندارد

F df  سطح

 معناداري

18-16 77/6 45/3 

16-14 05/10 43/4 

شايستگيهاي عملي مهندسي 

  مديريت پروژه

 
14-12 08/10 62/3 

69/3 2  

  و

58 

03/0 

  

نشجويان  نياز دا د كه  در نياز مربوط به شناخت اصول مهندسي،شو مشاهده مي،13بر اساس جدول 

تفاوت . دارد كمترين ميزان را 16-18 بيشترين ميانگين و نياز دانشجويان با معدل 12- 14با معدل 

ميزان نياز دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف با شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه 
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رت كامل در در نياز مربوط به مها.   معنادار به دست آمد03/0صنايع الكترونيك شيراز در سطح 

 بيشترين و نياز 14-16 نياز دانشجويان با معدل  هاي مخابراتي،اندازي سيستمزمينه نصب و راه

 و تفاوت ميزان نياز دانشجويان با  كمترين ميزان ميانگين را دارد16-18دانشجويان با معدل 

نيك شيراز معدلهاي تحصيلي مختلف با شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه صنايع الكترو

كارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات در نياز مربوط به مهارت كامل در به .معنادار به دست نيامد

بيشترين ميزان نياز مربوط به دانشجويان با معدل   هاي مخابراتي،موجود در نصب و راه اندازي سيستم

  . است 16-18 و كمترين آن مربوط به دانشجويان با معدل 14-12

ميزان نياز دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف با شايستگيهاي عملي مهندسي تفاوت 

  در نياز مربوط به مهارت كامل در. مديريت پروژه صنايع الكترونيك شيراز معنادار به دست نيامد

هاي مخابراتي، بيشترين ها و مدارك موجود در زمينه نصب و راه اندازي سيستمكارگيري نقشههب

و تفاوت ميزان نياز است  12-14 و 14- 16گين مربوط به دانشجويان با معدل تحصيلي ميزان ميان

دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف با شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه صنايع 

هاي مخابراتي، در نياز مربوط به آشنايي كامل با انواع سيستم. الكترونيك شيراز معنادار به دست نيامد

  تشكيل دهنده، عملكرد و كاربرد آنها بيشتربن ميانگين نياز مربوط به دانشجويان با معدل اجزاي

تفاوت ميزان نياز دانشجويان با .  است16- 18وط به دانشجويان با  و كمترين ميانگين مرب14- 16

معدلهاي تحصيلي مختلف با شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه صنايع الكترونيك شيراز 

از كتب و متون علمي و فني و استانداردها در  استفاده توانايي به مربوط نياز در. ر به دست نيامدمعنادا

  هاي مخابراتي بيشترين ميانگين مربوط به دانشجويان با معدلزمينه نصب و راه اندازي سيستم

خت بجز بعد نياز به شنا. است 16- 18 و كمترين ميانگين مربوط به دانشجويان با معدل 14-12

اصول مهندسي مخابرات، در بقيه موارد بين ميزان نياز دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف به 

  .شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه صنايع الكترونيك شيراز تفاوت معناداري به دست نيامد
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هاي عملي مهندسي  مقايسه ميزان نياز دانشجويان با معدلهاي تحصيلي مختلف به شايستگي:13جدول

  مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز

 ميانگين معدل نياز
انحراف 

 استاندارد
F df 

سطح 

 معناداري

18-16 98/0 79/0 

16-14 69/1 98/0 

شناخت اصول مهندسي 

  مخابرات

 14-12 88/1 93/0 

96/3 

2  

  و

58 

03/0 

18-16 72/0 18/1 

16-14 48/1 84/0 

مهارت كامل در زمينه نصب و 

ي هاراه اندازي سيستم

  مخابراتي

 
14-12 20/1 37/1 

66/2 

2  

  و

58 

07/0 

18-16 42/1 77/0 

16-14 54/1 00/1 

كارگيري مهارت كامل در به

ابزار و تجهيزات و امكانات 

  موجود در نصب و

هاي راه اندازي سيستم

  مخابراتي

 

14-12 55/1 98/0 

10/0 

2  

  و

58 

90/0 

18-16 03/2 06/1 

16-14 50/2 07/1 

كارگيري مهارت كامل در به

نقشه ها و مدارك موجود در 

زمينه نصب و راه اندازي 

  هاي مخابراتيسيستم

 

14-12 50/2 85/0 

15/1 

2  

  و

58 

32/0 

18-16 95/0 89/0 

16-14 44/1 96/0 

  آشنايي كامل با انواع

 هاي مخابراتي، اجزايسيستم

شكيل دهنده، عملكرد و ت

  كاربرد آنها

 

14-12 37/1 86/0 

46/1 

2  

  و

58 

23/0 

18-16 72/0 25/1 

16-14 45/1 21/1 

توانايي استفاده از كتب و 

متون علمي و فني و 

استانداردها در زمينه نصب 

هاي و راه اندازي سيستم

  مخابراتي

 

14-12 63/1 08/1 

50/2 

2  

  و

58 

09/0 



 ...ارزيابي شايستگيهاي عملي دانشجويان مهندسي الكترونيك، گرايش مخابرات، بر اساس  

 

104 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    براساس معدل تحصيلين  به شناخت اصول مهندسي مخابراتمقايسه نياز دانشجويا: 2نمودار 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تيهاي مخابرامقايسه نياز دانشجويان به مهارت كامل در زمينه نصب و راه اندازي سيستم: 3نمودار 

  براساس معدل تحصيلي
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  كارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات موجود در نصب و راه اندازيدر بهمهارت كامل : 4نمودار 

   اساس معدل تحصيليبر هاي مخابراتي سيستم

  

  

  

و مدارك موجود در  كارگيري نقشه ها مقايسه نياز دانشجويان  به مهارت كامل در به: 5نمودار   

  يلي اساس معدل تحصبر هاي مخابراتيزمينه نصب و راه اندازي سيستم
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 تشكيل هاي مخابراتي، اجزاي  به آشنايي كامل با انواع سيستممقايسه نياز دانشجويان: 6نمودار 

  اساس معدل تحصيليبر دهنده، عملكرد و كاربرد آنها،

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اردها مقايسه نياز دانشجويان  به توانايي استفاده از كتب و متون علمي و فني و استاند: 7نمودار 

  براساس معدل تحصيليهاي مخابراتي و راه اندازي سيستمدر زمينه نصب

  

آيا تفاوت معناداري بين نيازهاي دانشجويان زن و مرد با شايستگيهاي عملي مهندسي  ••••

 كه بيشترين ميزان شود مشاهده مي،14 ه به جدولتوج مديريت پروژه وجود دارد؟ با
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 و باتوجه به استپروژه گروه مردان  مديريت هندسيم عملي شايستگيهاي به مربوط ميانگين

 تفاوت معناداري بين نيازهاي دانشجويان  ،59و درجه آزادي ) 82/0( به دست آمده tمقدار 

 .زن و مرد با شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت پروژه وجود ندارد

سي مديريت پروژه در  مقايسه ميزان نياز دانشجويان زن و مرد به شايستگيهاي عملي مهند:14جدول

  صنايع الكترونيك شيراز

 ميانگين تعداد جنسيت نياز
انحراف 

 استاندارد
T df 

سطح 

 معناداري

شايستگيهاي عملي  79/4 83/8 33 زن

مهندسي مديريت 

  پروژه

 

 53/3 74/9 28 مرد
82/0 59 59/0 

 

بيشترين ميانگين شود، در نياز شناخت اصول مهندسي  مشاهده مي15طور كه در جدول همان

هاي اندازي سيستمدر نياز مربوط به مهارت كامل در زمينه نصب و راه. استمربوط به گروه مردان 

كارگيري ابزار و مهارت كامل در به. استمخابراتي بيشترين ميزان ميانگين مربوط به گروه مردان 

 بيشترين ميزان ميانگين مربوط هاي مخابراتياندازي سيستمتجهيزات و امكانات موجود در نصب و راه

كارگيري نقشه ها و مدارك موجود در زمينه در نياز مربوط به مهارت كامل در به. استبه گروه زنان 

در نياز . استهاي مخابراتي بيشترين ميزان ميانگين مربوط به گروه مردان اندازي سيستمنصب و راه

 تشكيل دهنده، عملكرد و كاربرد آنها ياتي، اجزاهاي مخابرمربوط به آشنايي كامل با انواع سيستم

در نياز مربوط به توانايي استفاده از كتب و متون علمي . استبيشترين ميانگين مربوط به گروه مردان 

هاي مخابراتي بيشترين ميانگين مربوط به اندازي سيستمو فني و استانداردها در زمينه نصب و راه

ياز دانشجويان زن و مرد به شايستگيهاي عملي مهندسي مديريت ميان ميزان ن. استگروه مردان 

  .پروژه در صنايع الكترونيك شيراز تفاوت معناداري به دست نيامد

  

  

  

  

  

  



 ...ارزيابي شايستگيهاي عملي دانشجويان مهندسي الكترونيك، گرايش مخابرات، بر اساس  

 

108 

 ميزان نياز دانشجويان زن و مرد دانشگاه صنعتي شيراز با شايستگيهاي عملي  مقايسه:15لجدو

 مهندسي مديريت پروژه در صنايع الكترونيك شيراز

 ميانگين تعداد جنسيت نياز
انحراف 

 استاندارد
T df 

سطح 

 معناداري

شناخت اصول مهندسي  03/1 53/1 33 زن

  مخابرات

 
 92/0 58/1 28 مرد

2/0  

 

59 40/0 

مهارت كامل در زمينه نصب  04/1 21/1 33 زن

هاي و راه اندازي سيستم

  مخابراتي

 

 14/1 26/1 28 مرد

18/0 59 57/0 

 55/1 33 زن
88/0  

 

ر به كارگيري مهارت كامل د

ابزار و تجهيزات و امكانات 

موجود در نصب و راه اندازي 

  اي مخابراتيهسيستم

 

 1 47/1 28 مرد

34/0 59 78/0 

 1 34/2 33 زن
كارگيري مهارت كامل در به

نقشه ها و مدارك موجود در 

زمينه نصب و راه اندازي 

  هاي مخابراتيسيستم

 

 01/1 42/2 28 ردم

29/0 59 46/0 

 16/1 33 زن
  

1 

  آشنايي كامل با انواع 

 هاي مخابراتي، اجزاييستمس

كيل دهنده، عملكرد و تش

  كاربرد آنها

 

 84/0 47/1 28 مرد

29/1 59 14/0 

 29/1 08/1 33 زن
توانايي استفاده از كتب و 

متون علمي و فني و 

استانداردها در زمينه نصب و 

هاي راه اندازي سيستم

  مخابراتي

 

 11/1 57/1 28 مرد

  

58/1 

 

59 27/0 
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  اساس جنسيت   برن  به شناخت اصول مهندسي مخابراتمقايسه نياز دانشجويا: 8نمودار 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مخابراتيمقايسه نياز دانشجويان  به مهارت كامل در زمينه نصب و راه اندازي سيستم: 9مودار ن

 جنسيت اساس رب
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كارگيري ابزار و تجهيزات و امكانات موجود در مقايسه نياز دانشجويان  به مهارت كامل در به: 10نمودار 

  تبراساس جنسي هاي مخابراتينصب و راه اندازي سيستم

 

  

  

  

  

  

ارك موجود در كارگيري نقشه ها و مدبه مقايسه نياز دانشجويان  به مهارت كامل در: 11نمودار 

 هاي مخابراتي براساس جنسيتزمينه نصب و راه اندازي سيستم
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 هاي مخابراتي، اجزايمقايسه نياز دانشجويان  به آشنايي كامل با انواع سيستم: 12نمودار   

 براساس جنسيت د و كاربرد آنهاتشكيل دهنده، عملكر

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انايي استفاده از كتب و متون علمي و فني و استانداردها در مقايسه نياز دانشجويان  به تو: 13نمودار 

  براساس جنسيتهاي مخابراتيزمينه نصب و راه اندازي سيستم
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  گيرينتيجه  .6

ر شايستگي كل و هم از نظر ابعاد ه هم از نظبررسي نتايج متعدد در بخش تجزيه و تحليل نشان داد ك

صنعتي شيراز تفاوت معناداري بين شايستگيهاي شايستگي دانشجويان مهندسي الكترونيك دانشگاه 

. عملي دانشجويان و معيارهاي استخدام مهندس الكترونيك در صنايع الكترونيك شيراز وجود دارد

مبون و و سادس) 2008(، والتر)1989(، آرشر)1993(، چانگ)2002(اين نتايج با تحقيقات القرني

  .ستهمسو) 2007(آنماناتاركول 

اساس آموخته هايشان در محيط   تربيت مهندساني است كه بتوانند بردسيهدف از آموزش مهن

تر سازد و از اين راه زندگي خود را خود تغييراتي ايجاد كنند كه زندگي را براي ديگران آسوده

توان عملكرد دانشگاه را به عنوان يك توليد كننده با معيارهاي مختلفي سنجيد، از جمله مي. بگذرانند

كيفيت دانش آموختگان و هزينه سرانه   دانش آموختگان، تعداد  جامعه، بر اريثيرگذأت ،)24(توليد علم

ميزان رضايت دانش آموختگان از آنچه : توان بدين موارد اشاره كرد در كنار اينها مي وآموزش

، ميزان اندهايي كه با آنها آزمون دشوار ورودي را پشت سر گذاردهاند، شدت و پايداري انگيزهآموخته

كارگيري يك دانش آموخته در يك سازمان، رضايتمندي يك دانش آموخته تغييرات واقعي ناشي از به

از زندگي در مقايسه با كسي كه به دانشگاه وارد نشده است و امكاني كه آموزش براي ورود به طبقه 

ملكرد يك دانشگاه در برآورد ع. آورد فراهم مي،نخبگان كه دسترسي بيشتري به قدرت و ثروت دارد

مندي دانش آموختگان برجسته هاي ديگر مانند عالقهتوان برخي اندازهيا نظام آموزشي مشخص مي

هاي ياد شده در همان نظام آموزشي را نيز به معيار، به ادامه تحصيل در همان دانشگاه يا به طور كلي

 چه از نگاه دانشجويان و ، ايرانكشور كيد بسياري از پژوهشگران، آموزش مهندسي درأبنا به ت. افزود

كيد أو ت آيدگذاري براي رشد صنعتي به حساب نمي نوعي سرمايه،خانواده ايشان و چه از نگاه استادان

 بيشتر متوجه تربيت ]9[توجهي به توسعه مهارتها و نگرشهاي دانش آموختگانبر دانش افزايي و بي

آماده كاركردن در زمنيه برخي مباحث نظري و علوم كليات  مهندساني است كه با علم به مباني و

آماده پاسخگويي به نيازهاي فني كشور، مديريت صنعت و افزايش و بهبود توليد  هستند، نه لزوماً

  .]25[ملي

شود، انتقال دانش به دانشجويان و قوي  مهندسي كشور انجام مييها در دانشكدههآنچه امروز

تمام . است اي توانا ساختن آنان براي فراگيري دانشهاي جديدزهكردن پايه علمي آنان و تا اندا

هاي مهندسي كشور با قراردادن واحدهاي درسي كارآموزي دانشجويان خود را با فعاليتهاي دانشكده

ها با اجراي برخي طرحهاي صنعتي كنند و تعدادي از اين دانشكدهاي آشنا ميصنعتي تا اندازه

ها تغييرات و در الزم است در اين برنامه. اندبا صنايع كشور برقرار كردهتري را همكاريهاي نزديك

علي رغم يكسان بودن و شباهت . ]22[دايران تحولي اساسي صورت گيركشور سي در آموزش مهند
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هاي مهندسي منابع و محتواي دروس، يكي از تفاوتهاي سطح كيفيت آموزشهاي مهندسي در دانشكده

 و كيف خدمات و پشتيبانيهاي هان كيفيت ارائه دروس توسط استادان و كمايران و جكشور معتبر 

  .]23[ها حين و پس از ارائه دروس استآموزشي دانشكده

بين نياز دانشجويان زن و مرد دانشگاه صنعتي شيراز به شايستگيهاي عملي مورد نياز  مهندسي 

 همسو بود كه در قيقات انجام شده با تحاين نتايج. اداري مشاهده نشدمديريت پروژه تفاوت معن

اند كه زنان در مهندسي الكترونيك  تفاوتهاي جنسيتي بين زنان و مردان نشان دادهخصوص

حال  هاي مهندسي درتواند به زناني كه در ساير رشتهله ميئاين مس. عملكردي مشابه مردان دارند

 درجاتي در زمينه هندسي تحصيل متوانند با خصلتها و نگرش جديد درتحصيل هستند و مي

  .]27[شودمهارتهاي جديد كسب كنند، تعميم داده مي

هاي د كه جايگاه و موقعيت زنان در رشتهكرتوان چنين برداشت  ميياد شدهدر توجيه نتيجه 

انگيزي است ها از موضوعهاي بحث برمهندسي و بررسي داليل حضور و عدم حضور فعال در اين رشته

  اقتصادي را به ـريزان مسائل توسعه و پيشرفت علمي گيران و برنامهدي تصميم توجه جكه به امروز

دهد كه بدون برخوردار شدن از توانمنديهاي مطالعات انجام شده نشان مي. خود معطوف داشته است

هاي مختلف علمي و مشاغل مهندسي، اجراي كامل برنامه محقق تحسين برانگيز زنان در حوزه

گذاريهاي بسياري براي گسترش دامنه   در بسياري از كشورهاي دنيا سرمايه ين رو،از ا. نخواهد شد

 بحث مشاركت و ،واقعيت امر اين است كه امروزه.  استشغلي زنان انجام شده ـفعاليتهاي علمي 

حد روزمره تكراري فراتر رفته است و مديران و  هاي علمي  و شغلي ازحضور فعال زنان در عرصه

   الزم برايهايزمينهوردن آن به طور جدي درصدد جلب مشاركتهاي زنان و فراهم سياستگذارا

  .]26[اندبهره مندي مفيد از نيروهاي بالقوه و بالفعل آنان برآمده

 از نظر شناخت اصول فقطبررسي مقايسه شايستگيهاي عملي دانشجويان با معدل باال نيز 

 در آن حكمفرماست تا  جنبه شايستگيهاي مهندسي مخابرات كه بيشتر جنبه اطالعات و دانش

. اري مشاهده نشدعملي، با دانشجويان با معدلهاي پايين تر تفاوت دارند و در بقيه ابعاد تفاوت معناد

ه است كه رابطه مثبت و معناداري بين مهارتهاي عمومي و  معدل تحصيلي در تحقيقي مشخص شد

و شايستگيهاي عملي تفاوت معناداري مشاهده هاي  اما در زمينه مهارت،دانشجويان وجود دارد

  .]29[نشد

كارهاي اساس رويكردهاي نوين بازاريابي و تجديد ساز ضرورت تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت بر

مديران عالي دانشگاهها و صنايع را براي ناپذير  انكارحقيقتيپايه علوم مديريت،  تقويت اين ارتباط بر

 بط،روادهد كه ايجاد، حفظ و استمرار ادل آراي طرفين ارتباط نشان ميحق، تبه ب. سازدآشكار مي

ايجاد تغيير در برنامه آموزشي همزمان با اصالح تعريف اين . ]28[ دانش تخصصي است داشتننيازمند

صنعت و تقاضاي آن براي نيروي متخصص امري ضروري   متناسب با تحوالت صورت گرفته دررشته
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 ،ندكنياز صنايع تجهيز  ن را به مهارت و دانش موردايت اين را دارد كه مهندسبرنامه درسي قابل. است

هاي مطلوب صنايع در دانش آموختگان، روش مناسب ارائه برنامه درسي چه تركيب خواسته اگر

در فرايند توسعه . هاي آنان بايد در تعادل با آموزش و پرورش كلي دانشجويان باشدخواسته. ستني

اي كه رشته  جستجوي موضوعات حرفه:است مهندسي توجه به اين مراحل سودمند درسيبرنامه

 تجزيه و تحليل صالحيت و برايدارد، درخواست نماينده حرف  مهندسي قصد ترويج آن را

تركيب آنها به همراه طراحي  شايستگيهاي مورد نياز، تحليل شايستگيهاي مورد نياز اين حرف و

  . نتقال اين صالحيتها در طراحي دروس ا،برنامه درسي و در نهايت

العاده ند طرحهاي آموزشي فوق نيازم، از اين رو وآموزش مهندسي پيچيده و چند وجهي است

  با توجه به اينكه آموزش اثربخش مهندسي.  رويكردهاي جديدي مورد نياز است، در نتيجهاست و

  ، در صورتي كهاستراي آينده گذارد و آموزش عالي مبنايي بثير ميأبه شدت بر توسعه ملي ت

  .اشتد وجود نخواهد  آينده تضمين شدهدر دانشگاهها ضعيف باشد،زير ساخت آموزش مهندسي 

شود و  علوم مهندسي در جهان حاصل مي زمينهروزه در توجه به پيشرفتهاي چشمگيري كه هر با

  هاي مهندسيرشتهدهد و دانشجويان بسيار خوبي كه وارد تحوالت عظيمي كه در صنايع رخ مي

الزم است روش .  ايران با چالشي بسيار بزرگ رو به روست كشورشوند، آموزش مهندسي درمي

. ]22[متداول آموزش مهندسي در كشور مورد بازبيني قرار گيرد و در آن تغييرات اساسي داده شود

زيه و تحليل به مهندسان كشور پرورش يابد، مسائل صنعت براي بررسي و تج بايد اخالق مهندسي در

بوغ دانشجويان مهندسي در حل مسائل و نوآوريهاي آورده شوند و ابتكار و خالقيت و ندانشگاهها 

شود كه استادان و اين امر وقتي ميسر مي.  شود آنان تقويتصنعتي شكوفا و حس اعتماد به نفس در

 مسائل و نوآوري دانشجويان مهندسي به طور مستقيم با مسائل صنعت درگير شوند و به حل آن

  .]21[درآنها همت گمارند

شگاه و محيط كار يكي از راه حلهاي ممكن امكان حضور چرخشي دانشجويان مهندسي در دان

تواند شامل كسب در اين روش بخشي از تكاليف دانشجو مي. است... ، شركتها و هاصنايع، كارخانه

ن ابزار و معيار استخدام دانشجويان بعد از مهارتهايي باشد كه بخشهاي مختلف صنعت از آنها به عنوا

 و اندا اين روش اين امكان را براي دانشجويان، است،همچنين. كند استفاده ميدانش آموختگي

هاي درسي را با نيازهاي تجارت و صنعت ارزيابي سازد تا ميزان تناسب برنامهكارفرمايان فراهم مي

  :دكرر را مطرح  زي اين خصوص، مي توان پيشنهادهايدر. ندكن

  ؛ن فعال و موفق بخش صنعت در طراحي برنامه درسيامشاركت مهندس •

 ؛مشاركت مديران صنعت در فرايند تدوين چشم انداز دانشگاهي •

 ؛تشويق تعهد ملي به آموزش •
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 ؛طراحي يك برنامه درسي متجانس •

 .براي اجراي برنامه درسي...) كالبدي ، مالي و (تدارك يك ساختار اساسي •
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