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  نقش شناسایی و افراز دستاوردهاي یادگیري در بهبود کیفیت

 آموزش مهندسی برق گرایش قدرت: موردپژوهی  ،آموزش عالی

  

    3ايو محمود کمره 2هدي فراهانیم، 1ناهید صادقی

  

المللی،  آن از منظر مطالعات داخلی و بیندر این پژوهش ضمن مروري بر جایگاه دستاوردهاي یادگیري در آموزش مهندسی و بهبود کیفیت  :چکیده

هاي کانونی با مدرسان هاي فردي و گروه مصاحبه در این پژوهش از. دستاوردهاي یادگیري آموزش مهندسی برق شناسایی و دسته بندي شدند

رت یا کاربرد دانش در عمل و نگرش دستاوردهاي استخراج شده در سه دسته دانش و آگاهی، مها. دانشگاهی، متخصصان صنعت برق استفاده شده است

 .آموختگان عنوان شده است و ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی دانش

 
  .عالی، دستاورد یادگیري، صنعت برقآموزش مهندسی، سنجش آموزش، آموزش: هاي کلیدي اژهو
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 قدمهم .۱

 در نآ فرینیآ به فزونی از نقش عالی در پیشرفت جامعه امروزي و انتظار روآموزشیافتن اهمیت 

رمزگشایی از معضالت اجتماعی و همچنین، شناسایی، حل یا کاهش مسائل جامعه فرامدرن و 

اقتصادي بازار کسب و کار و صنایع از یک طرف و افزایش تدریجی تعداد دانشجویان دانشگاهها و 

 است هدشهاي گوناگون اجتماعی از سوي دیگر، موجب  عالی و دغدغههاي آموزش فزونی گرفتن هزینه

لیت تربیت و ئوعالی مسآموزشنظام . عالی و کیفیت آن توجه شود بیش از پیش به آموزشتا

 .]1[فعالیت در بازار کسب و کار را بر عهده دارد در جامعه و نیز  براي زندگی جویانسازي دانش آماده

لی در دنیاي امروز عاترین چالشهاي نظام آموزشوري به یکی از مهم  موضوع کیفیت و بهره،در واقع

       را تأمین   که هزینه آن،و سنجش نتایج نهایی این نظام آموزشی براي جامعهاست ده شتبدیل 

سازکار ترین عالی الزم است به مهم براي تعیین و تشخیص کیفیت آموزش.شده استی لزاماند، ک می

عالی داراي شاخصها و شارزیابی کیفیت آموز. توجه شود یعنی ارزشیابی آموزش ؛سنجش کیفیت

هاي گوناگونی از قبیل محیط یادگیري، برنامه درسی، مدرسان، امکانات و تجهیزات آموزشی و  جنبه

در طی نیم قرن اخیر روشهاي سنجش و . استآموختگان   عملکرد یادگیري فراگیران و دانش،البته

سیک به سمت روشهاي ارزیابی دچار تحول بنیادي شده و روشهاي سنجش از نظام سنتی و کال

ناپذیر  سنجش و ارزیابی عملکرد یادگیري جزء جدایی. سنجش مستمر و نوین تغییر جهت داده است

تا کنند  کشورهاي پیشرفته مدتهاست تالش می. عالی استیادگیري در آموزش ـ فرایند آموزش

هنگستان ملی  فردلیل،به همین . د و بهبود بخشندننارتباط بین صنعت و دانشگاه را اصالح ک

مهندسی امریکا
1

کشور در . ]2[ده استکربینی   پیش2020 شایستگی را براي مهندسان در افق 

 1999 ارزشیابی شد و کشور ژاپن نیز در سال 1936 اولین برنامه آموزش مهندسی در سال امریکا

شوراي اعتبارسنجی آموزش مهندسی ژاپن
2

 و صنعت منظور توسعه همکاریهاي میان دانشگاه را به

به این مهم همت  جدي طوربه اخیر دهه دو یکی طی نیز پیشرفته کشورهاي سایر .کرداندازي  راه

  .]3[اند گماشته

عالی موضوعی است که مورد توجه دانشگاهها و مراکز سنجش دستاوردهاي یادگیري آموزش

ریهاي اقتصادي و توسعهسازمان همکانیز المللی   و در سطح بین استهگرفتعالی قرار کیفیت آموزش
3
 

عالی سنجش دستاوردهاي یادگیري آموزش در لواي پروژه
4

، طرحهاي سنجش و ارزیابی را در دو 
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عالی و ضرورتهاي ناشی از نظر به تحوالت آموزش. رده استکشاخه مهندسی و امور اقتصادي اجرا 

دي و توسعه ملل متحد پیشرفتهاي علمی و فناورانه در جهان، پایگاه سازمان همکاریهاي اقتصا

دانشگاهها : ] 6  و5، 4[کند سنجش دستاوردهاي یادگیري را براي چند گروه مفید و مؤثر معرفی می

الن مؤسسات آموزشی، کارفرمایان، دولتمردان و مدیران ئوعالی، مدیران و مسو مؤسسات آموزش

عالی اي تخصصی آموزشه  سنجش دستاوردهاي یادگیري در رشته،بنابراین. سازمانی و فراگیران

  . تواند براي گروههاي مختلفی از ذینفعان مفید واقع شود می

ایران تضمین شود و شواهد عینی از کیفیت کشور براي آنکه کیفیت آموزش مهندسی در 

، الزم است در خصوص ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش دیآدست بهگروههاي آموزش مهندسی در ایران 

براي .  مستلزم بررسی و تحلیل دقیق موضوع یادشده است این امر در واقع.]24[مهندسی اقدام شود

یا عالی  بتوان دستاوردهاي آموزشتاالزم است ابزاري در دسترس باشد نیز تحلیل این موضوع 

 نسبتاً جدید ايهوزحعالی  دستاوردهاي یادگیري در آموزش. گیري کرد را اندازهدستاوردهاي یادگیري 

عالی در بازده برونداد نهایی هر نظامی از جمله آموزش. شود ر عرصۀ پژوهش محسوب میو نوظهور د

تواند به صورت  عالی میاین دستاوردها در حیطه آموزش. آن و دستاوردهاي آن قابل تعریف است

 و در انددست آوردههآموختگان ب  دانش، باشد که فراگیران و در نهایت شدهدانش و مهارت کسب

عالی الزمه بررسی دستاوردهاي یادگیري آموزش. دهند نشان میآنها را غلی آتی خود زندگی ش

عالی طراحی و ساخت ابزار سنجش مناسب است که به آن سنجش دستاوردهاي یادگیري آموزش

  ).AHELO (1گویندمی

 هم، ضمن شناسایی و ه اما مرتبط ب،در دو مرحله جداگانهتا تالش شد  پژوهش حاضر در

 کارشناسی، به طراحی و ساخت ابزار دورهندي دستاوردهاي یادگیري آموزش مهندسی برق در ب طبقه

خته مناسب سنجش این دستاوردها اقدام و با اجراي آزمایشی ابزار، به اصالح، تعدیل و بهبود آنها پردا

ار مناسبی بندي قابل قبولی از دستاوردهاي یادگیري و ابز  با اجراي این پژوهش دسته،در نهایت. شود

آموختگان رشته مهندسی  دست آمد تا از این رهگذر، میزان تناسب توانایی دانشهبراي سنجش آنها ب

سازي برونداد  د و بیش از قبل به سمت هماهنگوبرق با نیازها و الزامات صنایع و سازمانها مشخص ش

توان هم در حوزه  میاز نتایج این پژوهش . صورت گیردعالی با نیازهاي بازار کار حرکت آموزش

کرده در زمینه مهندسی برق  هاي فنی و دانشگاههاي صنعتی که به تربیت نیروي تحصیل دانشکده

ایران کار جدي و کشور شناسی تحقیق که در  عنوان شناسایی یک روش بهره برد و هم به،پردازند می

هی از اصول و الگوي آن هاي دانشگا  آن صورت نگرفته است، براي سایر رشتهباره درعلمی مفصلی 

____________________________________________________________________ 
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ی  از آنجا که این پژوهش از نوع آمیخته بود، تشریح بخش ابزارسازي یا کم،البته. دکربرداري  بهره

ارائه  مقاله دیگري دری کممرحله  نتایج اجراي  ومقاله بوداین مطالعه بسیار مفصل و خارج از حوصله 

  .ه استدر این نوشتار بیان شد و نتایج مرحله کیفی و شناسایی دستاوردها شد خواهد

  

  مرور پیشینه و مبانی نظري موضوع .۲

تا . ایران نسبت به تعدادي از کشورهاي جهان از سابقه کمتري برخوردار استکشور آموزش مدرن در 

 سال و از 160 یعنی دارالفنون ؛ترین مرکز آموزش مهندسی ایران  شمسی از عمر قدیمی1387سال 

با توجه به اهمیت . ] 7[گذرد   سال می74 یعنی دانشگاه تهران ؛جامع کشورترین دانشگاه  عمر قدیمی

تر به برکت دانش مهندسی، موضوع  علم و فناوري در توسعه جوامع امروزي و ارمغان زندگی راحت

. منظور ارتقا و بهبود مستمر آن، اهمیت زیادي پیدا کرده است به،آموزش مهندسی و ارزیابی آن

 کشورهاي پیشرفته بسیار مورد بحث و توجه بوده و به تبع آن، ارزیابی آن نیز آموزش مهندسی در

کند، به  فراوان مطالعه شده است تا آنجا که ارزیابی آموزش مهندسی از بررسی آنچه دانشگاه عرضه می

  .] 8[پردازد اند، می  یعنی آنچه دانشجویان کسب کرده؛تمرکز بر دستاوردها

عالی موضوعی است که از مدتها قبل مورد توجه دانشگاهها و مراکز زشدستاوردهاي یادگیري آمو

دستاوردهاي یادگیري آن چیزي است که فراگیر . عالی جهان قرار داشته استسنجش کیفیت آموزش

دستاوردهاي یادگیري به دانش، مهارت و نگرش کسب شده . باید نشان دهد و به فعلیت درآورد

 آنچه :دستاورد یادگیري عبارت است از. ده باشددست آمبهطریق آموزش  که از شود فراگیر اطالق می

یا کل برنامه آموزشی معینی ي تحصیلی ها سري از دوره  یک یا دورهپایان یکدانشجویان باید در 

  . بدانند و قادر به انجام دادن آن باشند

بندیهاي مختلفی است   داراي دسته،ویژه آموزش مهندسیه و ب،عالیدستاوردهاي یادگیري آموزش

در . بندي شده است و در دانشگاهها و کشورها بنا به شرایط هر کدام به شکلهاي گوناگونی طبقه

د، شایستگیهاي مورد نیاز دانشجویان در هفت شدانشگاه کانتربري انگلستان انجام در تحقیقی که 

پذیري مهارتهاي پایه و  ت تعمیمپذیري، قابلی انعطاف:  ازبودنداین شایستگیها عبارت . شدمورد خالصه 

آشنایی با اصول کلی یک رشته، خالقیت، درك علم اخالق و ارتباطات انسانی، مهارتهاي ارتباطی قوي 

 یعنی آشنایی با ؛شامل خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن و خوب نوشتن، مهارتهاي بنیادین

کننده مانند توانایی  رتهاي تحکیم مها،الگوها و ساختارها و ملزومات الگوهاي سیستمی و باالخره

بر اساس همین دیدگاه، انواع . ]9[هاي جدید و قاطعیت و توانایی رفع تردید مواجهه با حوزه

  : آموختگان مهندسی براي موفقیت در کار و صنعت عبارت است از شایستگیهاي مورد نیاز دانش

 ؛دانش فنی و تخصصی  

 ؛)شخصیتی( فردي مهارتهاي 
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 ؛فردي مهارتهاي بین 

 10 [اي و اخالقی مهارتهاي حرفه [. 

 ذکر شده، 2020بندي دیگري که براي انواع تواناییهاي مورد نیاز مهندسان براي سال  دسته

 مهارت براي مهندس 9در این گزارش . مربوط به گزارش فرهنگستان ملی مهندسی امریکا است

 : به شرح زیر برشمرده شده است2020

 ؛مانند مهندسان دیروز و امروز تحلیلی قوي همهارتهاي  

 ؛خالقیت 

 ؛فراست و زیرکی در موقعیتهاي عملی 

 ؛برقراري ارتباط در سطح مورد نیاز 

 ؛آگاهی به اصول تجارت و مدیریت 

 ؛آگاهی و استفاده از اصول رهبري در موقعیتهاي کاري 

 ؛اي برخورداري از مبانی اخالقی و حس حرفه 

 ؛پذیري مناسب ، واکنش و انعطافبرخورداري از خصوصیات پویایی، زیرکی 

 11[العمر  ماداميفراگیر[. 

شوراي اعتبارسنجی مهندسی و فناوري امریکا
1 

هاي آموزش مهندسی یازده دستاورد  براي برنامه

 دستاوردهاي یک برنامه آموزش مهندسی لزوماً در محدوده همین ،البته. ]12[مهم را برشمرده است

به دلیل اهمیت موضوع، . دشوتواند دستاوردهاي دیگري را شامل  د و میگیر  دستاورد قرار نمییازده

  : دستاورد در زیر ذکر شده استیازدهاین 

  ؛کارگیري دانشهاي ریاضی، علوم و مهندسیتوانایی به. الف

  ؛ها توانایی طراحی و اجراي آزمایشها و تحلیل و تفسیر داده. ب

بینانه  د براي رفع نیازها با در نظر گرفتن واقعتوانایی طراحی یک سیستم، وسیله یا فراین. پ

  ؛محدودیتهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، سالمت و ایمنی

  ؛ایی با عملکردهاي چندگانه هتوانایی کارکردن در گروه. ت

  ؛توانایی شناسایی، ساماندهی و حل مشکالت مهندسی. ث

  ؛اي و اخالقی ولیتهاي حرفهئتوانایی درك مس. ج

  ؛وانایی برقراري ارتباط مؤثرت. چ

حلهاي مهندسی در قالب جهانی، اقتصادي،  کسب آموزشهاي الزم براي درك تأثیر راه. ح

  ؛محیطی و اجتماعی یستز

____________________________________________________________________ 
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  ؛اي درك ضرورت کسب مداوم آموزش در جریان کار حرفه. خ

  ؛آگاهی از مسائل روز و جدید. د

  .رن و ضروري براي فعالیتهاي مهندسیاي مدتوانایی استفاده از فناوریها، مهارتها و ابزاره. ذ

  

 به منظور هدایت 2004آمریکا در سال ) MIT(گروهی از متخصصان زیر نظر دانشگاه ام آي تی 

هاي آموزشی و کمک به قضاوت در عرصه پیشرفتهاي جهانی، برنامه آموزشی خاصی را  مدیران برنامه

CDIOالگوي این مدل آموزش مهندسی به . طراحی و پیشنهاد کردند
است که مجموعه معروف  1

 برنامه ،البته. کند بینی می آموخته مهندسی در دنیاي کنونی پیش وظایف و مهارتهایی را براي دانش

در این نگرش جدید . ورزد آموزشی مذکور بیشتر بر تربیت مهندسان نسل آینده تأکید می

دسی، در محیطی مبتنی بر کارگروهی، هاي پیچیده مهن آموخته مهندسی باید بتواند در سیستم دانش

در این مدل . کار ببردها را بهد و این سیستمنک اقدام اجرا و طراحی به محصوالت، و ها سیستم خلق براي

  . استبرداري  شامل شناسایی، طراحی، ساخت و بهرهکهچهار وظیفه براي مهندسان پیشنهاد شده 

. است  معرفی شده CDIOقالب معیارهاي چهارگانه  استاندارد در 12در این برنامه آموزشی مدرن 

م آموزش مذکور است، براي آموزش ، دستاوردهاي نظا این دوازده استاندارد که در واقعزیردر 

  :]14  و13 [مهندسی در مقیاس جهانی ارائه شده است 

  

 دستاوردهاي برنامه درسی .3 هاي یادگیري یکپارچه تجربه .2 قالب آموزش مهندسی .1

 درآمدي بر مهندسی .6 برنامه درسی یکپارچه .5 لیادگیري فعا .4

 هاي طراحی و ساخت  تجربه .9 مهارتهاي تدریس استادان .8 اي استادان مهارتهاي حرفه .7

  برنامهباره در CDIOقضاوت  .12 کارگاه آموزشی .11 ارزیابی مهارتها .10

  

زاده و  توان به تحقیق شریف ه در این حوزه در داخل کشور میشداز کارهاي پژوهشی انجام 

مورد : تحلیل دستاوردهاي مورد انتظار از دوره کارآموزي در آموزش کشاورزي« عنوان با ]15[بیمحبو

د که با هدف شناسایی و تحلیل کر اشاره »دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

تحلیل عاملی دستاوردهاي . هاي کارآموزي طراحی و اجرا شد دستاوردهاي یادگیري مورد انتظار دوره

 توسعه صالحیتهاي ، دستاوردهاي آموزشی و یادگیري که شاملکردادگیري سه عامل را آشکار ی

یکی از تحقیقات قابل توجه در خصوص شایستگیهاي . اي، شغلی و کارآفرینی و توسعه فردي حرفه

____________________________________________________________________ 
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آنها با بررسی شایستگیهاي . است] 16[نژاد ي فیض و بهادر پژوهش آموختگان مهندسی اي دانش حرفه

و  ارائهاز دید خبرگان را آموختگان مهندسی دانشگاه صنعتی شریف فهرستی از این شایستگیها  انشد

ی با دو روش کیفی و کمآنها  ،براي این منظور. دکردنالگویی براي شایستگی مهندسان تدوین 

در مرحله کیفیِ پژوهش . بندي کردند شایستگیها را در سه دسته کالن، اصلی و فرعی طبقه

ی نیز روي یک نمونه نسبتاً کوچک از در مرحله کمبندي و دستهتگیها را استخراج و شایس

شایستگیهاي کالن شامل . آموختگان دانشگاه صنعتی شریف، الگوي مورد نظر را ارزیابی کردند دانش

چهار دسته . مورد بود بیست و هشتفرعی شایستگیهاي  مورد و هفتشایستگیهاي اصلی  مورد، چهار

  . متعالی، تخصص علمی، توانمندي عملی و اهتمام به رشد و بالندگی بود انگیزه عناوین بر شتملم کالن

به منظور نیازسنجی نیروي انسانی متخصص کشور،  ]17[پور و همکارانش در تحقیق دیگري شارع

هاي آنها ضمن مصاحبه با مدیران واحد. عالی را بررسی کردندشایستگیهاي کانونی دانشجویان آموزش

 از طریق نظرسنجی این ،صنعتی، فهرستی از ویژگیهاي ضروري براي دانشجویان را شناسایی و سپس

هاي مهندسی و  در دانشجویان دانشگاههاي صنعتی شریف، تهران و مازندران در رشتهرا خصوصیات 

عالی  شانزده شایستگی عمومی براي دانشجویان آموزش،در مجموع. بررسی کردندعلوم انسانی 

 از طریق نظرسنجی دانشجویان به کردن بسنده شایستگیها سنجش براي مطالعه این ضعف .شد شناسایی

 و کانونی شناسایی شایستگیهاي براي دانشگاهی متخصصان و آموختگان دانش از استفاده کهحالی در ،بود

  .بخشد بهبود را ها یافته صحت و دقت توانست می آنها سنجش براي آزمون کارگیريهب

 آموزش مهندسی دانشگاهی با نیازهاي بازار  در تحقیقی به رابطه ]18[نژاد و همکارانش ريمطه

در این مطالعه تعدادي از مهندسان برجسته و صاحبنظر ایرانی انتخاب شدند . کار و صنعت پرداختند

م است الزکه نتایج تحقیق نشان داد . و ارتباط آموزش مهندسی با صنایع از دید آنها بررسی شد

کانالهاي ارتباطی متنوعی چون آموزش، تحقیق، مشاوره و همایش براي نزدیکی بیش از پیش آموزش 

تأکید آموزش مهندسی بر خالقیت، کار گروهی، . مهندسی با صنعت و کسب و کار فراهم شود

ز الزامات اي ا العمر، اخالق مهندسی و انگیره کافی براي موفقیت حرفه برقراري ارتباط، یادگیري مادام

 تعدادي از اعضاي ]11[در تحقیق دیگري همین پژوهشگران. این نوع آموزش براي دنیاي کنونی است

ترین چالشهاي آموزش مهندسی کشور را از دید آنها بررسی ت علمی دانشگاه را انتخاب و مهمئهی

از چالشهاي این  مشکالت اجتماعی و اقتصادي  وعدم اطمینان دانشجویان از آینده کاري خود. کردند

دروس عملی، پروژه، آزمایشگاه و کارگاه، آموزش .  دانشگاه معرفی شدانادتنوع آموزش از دید اس

اي   مشارکت بیش از پیش مهندسان در توسعه پایدار جامعه از اهمیت ویژه واي و زبان انگلیسی رایانه

ت ئ به بررسی دیدگاه اعضاي هیاي اسکندري در مطالعه. بوددر آموزش مهندسی از دید آنها برخوردار 

علمی و متخصصان صنعتی در آمریکا نسبت به ضرورتهاي برنامه درسی رشته مهندسی صنایع و 

. شایستگیهاي این رشته در محیط شغلی پرداخت و نشان داد تفاوتهایی میان این دو گروه وجود دارد
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 زمینه مدیریت و مهندسی کیفیت  نکته جالب اینکه هر دو دسته بر افزودن واحدهاي درسی در،البته

  .]19[منظور کاربردي شدن رشته اشاره داشتندمحیطی به  و زیست

.  گرفته استصورتشایستگیها و مهارتهاي اشتغالزاي بانوان در صنعت پژوهش باره  همچنین، در

که از میان شده است این مطالعه بیست و یک مهارت از طریق نظرسنجی براي بانوان شناسایی در 

ترین شایستگیها براي موفقیت شغلی در بازار کار امروز شامل کار با عنوان مهمآنها هفت مهارت به

مداري، کار گروهی، استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، تفکر خالق، درك اهداف  رایانه، مشتري

عهد و وجدان برخی از مهارتهاي دیگر داشتن ت. استشده له برشمرده ئ حل مس،سازمان و در نهایت

  .]20[زبان انگلیسی و مدیریت خود بوده است آموزش کاري، اعتماد و همکاري، 

 مدلهایی مطرح شده که یکی از آنها مدل ص شایستگی سازمانی و عملکرد شغلیدر خصو

اي،   عنوان شایستگیهاي حرفهبااین مدل از سه طبقه اصلی . شایستگی وزارت کار آمریکاست

طبقه شایستگیهاي پایه . شایستگیهاي پایه تشکیل شده و داراي نه الیه استشایستگیهاي صنعتی و 

.  شامل سه الیه اثربخشی فردي، تحصیلی و شایستگیهاي کلی محل کار است،که نخستین آن است

اي که  هاي فنی عمومی و فنی اختصاصی است و شایستگیهاي حرفه شایستگهاي صنعتی داراي الیه

اي، شایستگیهاي تخصصی حرفه، الزامات  هاي دانش خاص حرفه مل الیه شا،ترین آنهاست اختصاصی

در را تحقیق دیگري  1391سال پژوهشگاه نیرو در  .]21[خاص حرفه و شایستگیهاي مدیریتی است

که داد و نتیجه گرفت اي هرمزگان انجام   معیارهاي شایستگی شغلی در شرکت برق منطقهخصوص

گري، حسن شهرت،  اي مهارتهاي ارتباط متقابل فردي، حرفهشایستگی اثربخشی فردي متشکل از 

 شایستگی محل کار، کار تیمی،  در این پژوهش در زمره. پذیري و توانایی یادگیري است انعطاف

در طبقه . له شناسایی و مهم قلمداد شدئریزي و حل مس اي، برنامه دستورپذیري، اخالق حرفه

ایمنی، مهارت کار با ابزار فنی و تجهیزات، کنترل کیفیت شایستگی فنی عمومی در صنعت نیز آگاهی 

بندي از  در انتهاي مطالعه دسته. عنوان نمودهاي شایستگی معرفی شدندو تشخیص و رفع عیب به

 باره در پژوهشها و مطالعاتی که در ،طورکلیبه. ]22[دانش و مهارت کارکنان شرکت مذکور ارائه شد

هاي  در حالی که رشتهاست، عالی یا حداکثر مهندسی توجه شده موزش به آ،دستاوردها انجام گرفته

به . دارندنیاز بندي دستاوردهاي آموزش و یادگیري  مختلف دانشگاهی به بررسی، تشخیص و طبقه

شناسی مناسب، دستاوردهاي مهندسی برق گرایش قدرت   در این پژوهش با بیان روش،همین منظور

  . ه استشدشناسایی و تدوین 

  

  دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق .٣

جامعه امروزي متشکل از مشاغل و سازمانهایی است که نیازمند نیروي انسانی متخصص و کارآمد 

اي   وظایف حرفهداي این دو را در ا،استنیروي کاري که دانش و مهارت کافی را کسب کرده . هستند
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دانشگاهها الاقل تا حدودي در تربیت شده در حال حاضر نیروي که رسد  اما به نظر می. با هم درآمیزد

 وارد ،ویژه در کشورهاي توسعه یافتهه ب،هدنیا امروز. سازد این نیاز صنایع و بازار کار را برآورده نمی

توان به تغییرات شدید بازار کار و شغل، وجود  از الزامات این عصر می. صنعتی شده است عصر فرا

پذیري در کارکنان و حجم  حرفه، لزوم خالقیت فراوان و انعطافمهارتهاي گسترده براي کسب پیشه و 

 متناسب با نیازهاي متنوع و ،کلیطوربه. دکرزمینه کسب و کار اشاره در وسیع اطالعات مورد نیاز 

متفاوت بازار کسب و کار، شرایط جدیدي بر دانشگاههاي جهان و اهداف آموزشی آنها حاکم شده 

اي از قابلیتها در  ظایف دانشگاهها ایجاد و نهادینه کردن مجموعهدر چنین شرایطی از و. است

نگاه دقیق و عمیق به نقش و . ]9  و6، 5[شود  دانشجویان است که به شایستگیهاي کانونی تعبیر می

عالی در برآورده ساختن نیازهاي جوامع پیشرفته امروزي، ضرورت شناسایی و اهمیت آموزش

 سنجش و ارزیابی میزان براي مناسب يعالی و طراحی و ساخت ابزارشبندي دستاوردهاي آموز دسته

ترین مهم از یکی به سازمانها و صنایع روزافزون نیازهاي به پاسخگویی براي اي شیوه آنها، به نیل

نیل به این مهم، الزم  براي .است آموخته مهارت و فرهیخته آموختگان دانش یعنی ؛دانشگاهها بروندادهاي

  . دشو مناسب حاکم بر دستاوردهاي یادگیري آموزش مهندسی برق شناسایی و مشخص است الگوي

عالی از یک طرف و ی آموزشتوان به گسترش روزافزون و کم له حاضر میئاز شرایط موجد مس

شده است د که موجب کر اشاره ،کمبود ارتباط تعاملی میان صنعت با دانشگاه از سوي دیگر

 و ] 10[نباشندمتناسب طور کامل با نیاز بازار کار و سازمانها دانشگاهی بهآموختگان   دانشآموزشهاي

هاي تازه استخدام   هنگام جذب، بخشی از سرمایه و نیروي سازمانها صرف آموزش دادن به نیرو،لذا

 دانشگاهی بدون تجربه کار عملی کافی و مهارت مدیریت آموختگاندانش نیروي ،در واقع. بشود

د و تازه آموزشهاي ونشمیدسی از قبیل تحلیل، طراحی و اجرا وارد سازمان و صنعت فرایندهاي مهن

 یعنی هزینه اضافه روي دست جامعه و اتالف منابع ؛د و این همهشوکاربردي مربوط به شغل آغاز می

نماید که در کشور ما مطالعات، پژوهشها و  له در حالی رخ میئاین مس. مالی، مادي و انسانی

 ارتباط ،طورکلی نیازهاي بازار کار به نیروي انسانی آموزش دیده و بهخصوص متعددي در همایشهاي

 اما در این بررسیها بسیار کم به موضوع دستاوردهاي یادگیري ،صنعت و دانشگاه صورت گرفته

دانشگاهی از این جنبه    و مشکل صنایع و ناکارآمدي نیروي تربیت شده استعالی توجه شدهآموزش

  . قرار نگرفته و جاي کار و پژوهش از این زاویه کامالً مشهود و مورد نیاز استمدنظر

  

  اهداف تحقیق .۴

  :هدفهاي این پژوهش عبارت است از

 آموختگان،  شناسایی دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق از منظر کارفرمایان، دانش

  ؛متخصصان و مستندات برنامه مهندسی برق
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 اي آموزش مهندسی برقتشخیص و تدوین انواع دستاورده. 

 

  روش تحقیق .۵

دست آوردن اطالعات و شواهد معتبري درخصوص دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق و منظور بهبه

 ،طورکلیبه. اکتشافی استفاده شود  ابزارسازي مناسب براي آن، الزم است از روش تحقیق آمیخته

 شناسایی .1: ضر عبارت است ازدالیل توجیهی انتخاب این روش تحقیق براي بررسی موضوع حا

بندي علمی و معتبر از انواع   طبقهنبود .2 ؛دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق در کشورنشدن 

  ؛عالی  و در دانشگاههاي صنعتی و فنیدستاوردهاي یادگیري آموزش مهندسی برق در آموزش

  .ی برق در کشورابزار و وسایل سنجش معتبر دستاوردهاي یادگیري مهندسوجود نداشتن  .3

 سنجش دستاوردهاي مهندسی برق ؛ یعنیکیفی پژوهشیا مرحله در مقاله حاضر بخش نخست 

مربوط  که به ساخت و اجراي ابزار سنجش دستاوردها  آنی دوم یا کممرحلۀآورده شده است و 

رفته مطمح نظر قرار گد و بحثهاي مهم روانسنجی مانند اعتباریابی و رواسازي ابزار سنجش شو می

صورت شماتیک مراحل و ارتباط دو  به1در شکل . شود در نوشتار دیگري به تفصیل بررسی میاست، 

  .نشان داده شده است) 23(ی تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی  کیفی و کممرحلۀ

  

  

  

  

  
 
 

  

  ی کیفی و کممرحله مراحل و توالی پژوهش به روش آمیخته اکتشافی با دو  : 1شکل 

  

بندي دستاوردهاي   مرحله کیفی که بخش نخست مطالعه آمیخته است، هدف شناسایی و طبقهدر

یافته  ساختار  هاي کیفی نیمه براي این منظور مصاحبه. استقدرت  ـ یادگیري آموزش مهندسی برق

ا گروههایی از متخصصان و خبرگان  بمصاحبه. صورت گرفتبا متخصصان و خبرگان آموزش مهندسی 

ت علمی دانشگاههاي تهران، صنعتی شریف و صنعتی شهید عباسپور و ئ شامل اعضاي هیدانشگاهی

 که شناخت کافی از موضوعات علمی و صنعتی مهندسی برق ،آموختگان رشته مهندسی برق دانش

ولیت نظارت و مدیریت ئ که مس، کارفرمایان و مدیران صنعت برق کشور،همچنینو دارند، 

 ماه با 5دار هستند، در دستور کار قرار گرفت و طی مدت  قدرت را عهده  ـآموختگان رشته برق دانش

  نخست یا کیفی مرحله ی  دوم یا کممرحله

ادغام 

هاي  یافته

دو مرحله، 

تفسیر و 

گیري  نتیجه

 کلی

تحلیل 

 هاي داده

یکم 

آوري  جمع

هاي  داده

یکم 

  

تدوین ابزار 

گیري،  اندازه

تدوین 

 بندي  طبقه

هاي  یافته

 کیفی

  

تحلیل 

هاي  داده

 کیفی

  

آوري  جمع

هاي  داده

  کیفی
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   عالوه بر استفاده از سؤاالت نیمهها مصاحبهدر. عمل آمد به  نفر در این سه حوزه مصاحبه50بیش از 

 .ها، از فرمهاي اطالعاتی استفاده شد شونده ا و امتیازات مصاحبههتر نظر یافته، براي ثبت دقیق ساختار

شد از   از آنها درخواست یافته، ساختار  در جلسات مصاحبه با متخصصان ضمن طرح سؤاالت نیمه

 دستاوردهاي شناسایی و استخراج شده از مستندات، بر حسب تجربه،  طریق فرم اطالعاتی به مجموعه

و  شد محاسبه امتیازات این متوسط ،سپس .دهندب امتیاز 3 تا صفر بین خود شغلی زمینه و تخصص

فرم گردآوري نمونه  .گرفت قرار قدرت ـ برق مهندسی یادگیري دستاوردهاي ترینمهم بندي دسته مبناي

  .بندي مربوط در پیوست مقاله درج شده است اطالعات و امتیازبندي دستاوردها با مقیاس درجه

هاي انفرادي، روش گروه کانونی پس از اجراي مصاحبه
1

ز جامعه  که شامل یک نمونه غیراحتمالی ا

رود افراد با   در برخی مواقع که انتظار می،البته. شد ، براي مصاحبه گروهی انتخاب استمورد مطالعه 

باره موضوع مورد مطالعه داشته باشند، برحسب شرایط و  ویژگیهاي گوناگون نظرهاي متفاوتی در

. ] 78 .، ص24[ل آوردچند گروه کانونی جداگانه تشکیل دهد و مصاحبه به عم باید پژوهشگر موقعیت،

حاصل اجراي این مرحله عالوه بر شناسایی دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق از دید متخصصان، 

 ساخت ابزار مناسب  هاي اصلی و فرعی بود که خود مقدمه بندي انواع دستاوردها بر اساس مؤلفه طبقه

عنوان جامعه و با خش بعدي توضیح بیشتر اجراي گروه کانونی در ب. ستو معتبر سنجش دستاوردها

  .نمونه پژوهش ارائه شده است

 

  جامعه و نمونه پژوهش .۶

گیري معموالً با عناوینی از قبیل هدفمند، قصدي، نظري و عمدي نام برده  اي کیفی نمونههدر پژوهش

گیري هدفمند به معناي انتخاب  نمونه. دشو صورت تصادفی از جامعه استخراج نمیشود و نمونه به می

هاي  فدار واحدهاي پژوهش براي کسب دانش یا اطالعات است و شامل انتخاب واحدها یا نمونههد

این موضوع اساساً به این علت است که هدف مطالعه . ]25[اساس هدف پژوهش است مورد پژوهش بر

کیفی تعمیم دادن نتایج و استنباط خصوصیات جامعه مورد مطالعه از نمونه مورد مشاهده نیست، 

به قول کرنی. ]26[ست ا هدف شناخت عمیق و دقیق مختصات نمونه و ویژگیهاي آنبلکه
2

پژوهش  

ها، کسب درك  کیفی راهی براي رسیدن به محتواي ذهنی افراد است و هدف آن به جاي تعمیم یافته

. شوند  اعضاي نمونه پژوهش کیفی انتخاب میدلیل،به همین . ]27 [عمیق از پدیده مورد بررسی است

بندي دستاوردهاي یادگیري باید از نظر متخصصان و صاحبان ایده و عقیده در  راي شناسایی و دستهب

  بخش مهندسی صنعت برق گرایش قدرت استفاده کرد که این افراد نه چندان زیاد هستند و نه

____________________________________________________________________ 
 

1. Focus Group 
2. Kearney 
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 الزم است این صاحبنظران بر. صورت تصادفی از آنها نمونه گرفتراحتی در دسترس که بتوان بهبه

ههاي کانونی و  اساس هدف مطالعه شناسایی، انتخاب و دعوت شوند تا از طریق تشکیل گرو

یادآوري .  و دستاوردهاي نامعین را معین و مشخص سازندزندردابپهاي انفرادي به تبادل نظر  مصاحبه

باع اي انجام شود که محقق به اش گیري هدفمند با گروههاي کانونی باید به شیوه نمونهکه شود  می

مصاحبه، اطالعات و دادن اي که انتخاب افراد دیگر براي انجام  گونه یعنی به؛نظري دست پیدا کند

  . ] 28 [هاي بیشتري براي تحقیق فراهم نکند  داده

ت علمی و ئهاي اعضاي هی جامعه آماري این تحقیق در مرحله کیفی عبارت از زیرجامعه

رق، کارفرمایان و مدیران صنعت برق کشور و متخصصان دانشگاهی در حوزه آموزش مهندسی ب

در خصوص ذینفعان باید توجه . قدرت بود ـ آموختگان مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق دانش

 در صنعت برق کشور ،طورکلیآموختگان به  یعنی کارفرمایان و دانش؛داشت که بخش مهمی از آنها

ید برق و شرکتهاي اقماري آنها مستقر اي، توزیع برق، مدیریت تول شامل شرکتهاي برق منطقه

 نفر از متخصصان و کارشناسان صنعت برق شاغل در 50 نمونه مطالعه بالغ بر تعداد ،بنابراین. هستند

ت علمی رشته ئ اعضاي هی،گانه تولید، انتقال و توزیع برق و همچنین ستادهاي برق و شرکتهاي سه

تهران، صنعتی شریف و صنعتی شهید عباسپور مهندسی برق و رؤساي گروه قدرت در سه دانشگاه 

کشید و  ر بودن که هر یک از یک ساعت تا دو و نیم ساعت طول میزمانبها به علت  این مصاحبه. بود

 ماه از تیرماه تا 5 مدت ،گرفتن وقت از برخی متخصصان، مدرسان و مدیران ارشددشواري  ،همچنین

توزیع مدرك . و بررسی مستندات شغلی به طول انجامیددر کنار سایر مراحل مطالعاتی 1392ماه  آبان

، شریف، صنعتی نفر از دانشگاههاي تهران22 ها مشتمل بر مدرك دکتري شونده تحصیلی مصاحبه

 امریکا و دانشگاه شاهد، مدرك مهندسی ، فردوسی مشهد، شهید بهشتی،عباسپورشهید پردیس فنی 

اي   برق منطقه ستاد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت نفر از 25 )کارشناسی ارشد و کارشناسی(برق 

الزم ). 1جدول ( نفربود 5) کارشناسی ارشد( مهندسی  ـو شرکت توزیع نیروي برق، مدرك غیر فنی

 اهمیت و حساسیتی که براي دلیلمتخصصان و مدیران صنعت برق بهاز است توجه داده شود برخی 

  . ه مورد مصاحبه و مشورت قرار گرفتندل بودند، چند مرتبیموضوع پژوهش حاضر قا
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 ها شونده  مصاحبه توزیع مدرك تحصیلی و سازمان مربوط: 1جدول 

 مدرك تحصیلی
تعداد 

 نفرات
 سازمان/ دانشگاه 

 22 دکتري

شریف، پردیس فنی شهید عباسپور، شهید تهران، صنعتی

بهشتی، فردوسی مشهد، دانشگاههاي ایاالت متحده امریکا 

 نشگاه شاهد و دا

 25 )مهندسی ـ فنی(مهندسی برق 
اي و   برق منطقه ستاد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت

 شرکت توزیع نیروي برق

 ـ فنی کارشناسی ارشد غیر

 مهندسی
5 

اي و   برق منطقه ستاد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت

 شرکت توزیع نیروي برق

  

 ؛ کارشناسی برقدورهآموختگان  ظایف و انتظارات از دانش وترینهمممنظور رسیدن به فهرست به

یعنی همان دستاوردهاي یادگیري، ابتدا براي شناسایی مشاغل مهندس برق در صنعت برق که بالغ 

   شغل124 مشاغل کارشناسی از تکنسینی برق جدا شد و تعداد ،سپس.  شغل بود، اقدام شد170بر 

  صنعت برق حوزهکه از آنجا . ی و مدیریتی یا سرپرستی بوددست آمد که اعم از پستهاي کارشناسهب

 آموخته مهندسی برق طور معمول یک دانششود، به بسیار حساس و حتی صنعت امنیتی محسوب می

عنوان  و بهدریگمیقدرت در ابتداي فعالیت در صنعت برق در پست مدیریتی و سرپرستی قرار نـ 

 40 به ، و در نهایتشدمشاغل کارشناسی از میان آنها استخراج  ،شود، لذا کار میکارشناس مشغول به

 شغل مرتبط با 40پس از شناسایی تعداد . نوع شغل کارشناسی برق گرایش قدرت نایل آمدیم

مهندس برق گرایش قدرت در این صنعت، الزم بود در مرحله بعدي توزیع این مشاغل به تفکیک 

 انتقال و توزیع در شرکتهاي مدیریت تولید برق بخشهاي اصلی صنعت برق کشور شامل تولید،

 بخشهاي ستادي و حاکمیتی برق ،اي و توزیع نیروي برق کشور و همچنین نیروگاهی، برق منطقه

عنوان . انجام گیرد تا بتوان از این طریق کارفرمایان هر شغل را تعیین و انتظارات آنها را مطالعه کرد

 شرایط احراز، شرح وظایف، شرح شغل و تعریف شغل ،سپس.  درج شده است2این مشاغل در جدول 

  هاي دانش و مهارت مورد نیاز یا مورد انتظار صنعت برق کشور مشاغل مذکور بررسی شد تا زمینه

 یکی از مستندات مهم و مفید براي ،عالوه بر این. نویس تعیین شود صورت مقدماتی و پیشبه

هاي آموزشی موجود براي  از صنعت برق، دورههاي دانشی و مهارتی مورد نی تشخیص زمینه
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 سازد، هر هاي بالقوه ضعف علمی کارکنان را آشکار می  که حوزهاستقدرت  ـ کارشناسان مشاغل برق

  . ریزي درسی و آموزشی تدوین نشده است ها بر اساس اصول دقیق نیازسنجی و برنامه چند این دوره

آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان در رشته شغلی  عنوان دوره 900 محتواي بالغ بر ،بنابراین

  نویس د تا برخی اقالم دانشی و مهارتی تعیین و به فهرست پیششمهندسی برق بررسی و تحلیل 

نویس با تعدادي از صاحبنظران، متخصصان و  در ادامه با توجه به این نسخه پیش. دشو اضافه یاد شده

هایی صورت گرفت تا دانش نظري، مهارت   مصاحبهمهندسان با تجربه به تفکیک شرکتهاي مذکور

در . دشو وظایف شغلی مشخص دايمورد نیاز ا) توانمندي(عملی و ویژگیهاي شخصیتی و رفتاري 

 در ،قدرت در ارتباط است و همچنین ـ فرایند شناسایی مشاغل صنعت برق که با مهندسی برق

ز یک فرایند رفت و برگشت یا دوري استفاده بندي دانش و مهارت مورد انتظار از مهندس برق، ا طبقه

ین ترتیب که طی چند مرحله و با بازنگري تکراري، مشاغل یا دانش و مهارتهاي قابل تلخیص دشد، ب

  . ندو ترکیب معین و با یکدیگر تلفیق شد

  

  برق گانه تولید، انتقال و توزیع در صنعت مشاغل مهندسی برق گرایش قدرت برحسب بخشهاي سه: 2جدول

 ردیف
مشاغل فنی مرتبط با رشته 

 تحصیلی مهندسی برق

مهندسی 

 قدرت ـ برق

شرکتهاي 

برق 

 اي منطقه

شرکتهاي 

 توزیع برق

مدیریت تولید 

 )نیروگاه(

 کارشناس آزمایشگاه رلیاژ 1

 کارشناس الکتریک نیروگاه بخار 2

3 

کارشناس الکتریک، شرکت برق 

 اي منطقه




4 

انشعابات و آزمایش کارشناس 

 گیري          لوازم اندازه



 کارشناس برآورد بار 5

6 

کارشناس بررسی فنی تجهیزات و 

 تحلیل حوادث




7 

ریزي خروجی و  کارشناس برنامه

 بررسی قطعیها





8 

ریزي فنی تولید و  کارشناس برنامه

 انتقال




9 

ر فنی دفت(برداري  کارشناس بهره

 )انتقال



 برداري سیستم کارشناس بهره 10
 وري انرژي  کارشناس بهره 11



  اي محمود کمرهومهدي فراهانی  ،ناهید صادقی                                                                    
                                                                                                          

 

99

12 

انتقال و فوق (کارشناس پست 

 )توزیع





13 

کارشناس تعمیرات الکتریک 

 کنترل حفاظت و تحریک





14 

کارشناس تعمیرات الکتریک ولتاژ 

 ینیپا





15 

الکتریک ولتاژ کارشناس تعمیرات 

 متوسط و باال 





 کارشناس تعمیرات پستها 16
 کارشناس رلیاژ 17
 کارشناس سنجش و پایش مصرف 18

19 

ــدیریت مـــصرف    کارشـــناس مـ

 گیري ساختمان و لوازم اندازه




20 

کارشناس مطالعات سیستم، 

 اي شرکت برق منطقه




21 

) محاسبات(عاتکارشناس مطال

 اي سیستم، شرکت برق منطقه



 کارشناس ناظر طراح خطوط 22

23 

کارشناس نظارت بر اصالح و 

 هاي توزیع سازي شبکه بهینه




24 

برداري  کارشناس نظارت بر بهره

 توزیع




25 

کارشناس نظارت بر تعمیرات 

 پست




26 

کارشناس نظارت بر تعمیرات 

 وطخط




27 

کارشناس نظارت و کنترل 

 )رلیاژ(حفاظت 




28 

مسئول  کارشناس یا کارشناس

 گیري بازرسی لوازم اندازه




29 

کارشناس الکتریک نیروگاه سیکل 

 ترکیبی        





 برداري تولید  کارشناس بهره 30
 کارشناس تجزیه و تحلیل بار 31
  تعمیرات و نگهداري خطوطکارشناس 32
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 کارشناس خطوط 33
 400کارشناس شیفت پست  34
 کارشناس طراحی پست 35
 کارشناس فنی بازار برق 36

37 

کارشناس مجري طرح پست 

 )انتقال و فوق توزیع(




     کارشناس مجري طرح خطوط 38

39 

ریزي  کارشناس مسئول برنامه

 خروجیها، دیسپاچینگ


    

40 

کارشناس مطالعات سیستم و 

 دیسپاچینگ حوادث،


    

  

بندي انتظارات   دستاوردها و دسته  دیدگاه تخصصی و علمی در مجموعهکردنمنظور لحاظ به

 فنی گیري از زبان عالی و بهرهشناسایی شده و قرار گرفتن آنها در زمره دستاوردهاي یادگیري آموزش

 از اعضاي  نفرچهار، با تشکیل گروه کانونی با حضور قدرت ـ و اصطالحات روز دانش مهندسی برق

یس گروه برق و همکاران ایشان، ئت علمی دانشکده برق پردیس فنی دانشگاه تهران شامل رئهی

رق  مدیران و کارشناسان صنعت بباهاي انفرادي   در مصاحبهومحورهاي دانشی و مهارتی شناسایی 

قبل . ندبررسی و تحلیل و با مبانی علمی و ترمینولوژي تخصصی دانش مهندسی برق تطبیق داده شد

 انادتاز برگزاري نشست تخصصی گروه کانونی، فرم امتیازبندي دستاوردهاي شناسایی شده براي اس

ربوط درج  امتیازات خود را در فرمهاي مانادتگروه کانونی از طریق پست الکترونیکی ارسال شد و اس

 برگزار شد، عالوه بر 14/09/1392اطالعات ورودي این جلسه کانونی که مورخ پنجشنبه . کردند

 گروه کانونی، جداول امتیازبندي دستاوردهاي یادگیري حاصل از جلسات انادتفرمهاي امتیازبندي اس

بود )  نفر50غ بر  بال نمونه(آموختگان  هاي انفرادي با متخصصان صنعتی و دانشگاهی و دانش مصاحبه

هاي   دانش، مهارت و جنبه گیري امتیازات آنها به تفکیک هر سه دسته که پس از میانگین

مقیاس امتیازبندي دستاوردها و فرم نمونه فرم . دشروانشناختی، در جلسه گروه کانونی ارائه 

دستاورد یادگیري نتیجه این جلسه کانونی ارائه سه نوع . نظرخواهی در پیوست مقاله ارائه شده است

دانشی ـ آموختگان مهندسی برق گرایش قدرت بود که شامل دستاوردهاي تخصصی براي دانش
1

 ،

____________________________________________________________________ 
 

1. Knowlegde Outcomes 
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)مهارتی(اي تخصص در عمل یا کاربرد دانش دستاورده
1

و دستاوردهاي رفتاري و توانمندي 
2

. دشو می 

  .ارائه شده است 5 و 4، 3ول اماحصل این جلسه و دستاوردها در جد

 یعنی انتظارات صنعت برق ؛ب فهرست نهایی مشاغل مرتبط و دانش و مهارت مورد نیازبا این ترتی

در همه این مراحل با تشکیل یک گروه مشاور تکنیکی. دست آمدهیا همان دستاوردهاي یادگیري ب
3
 

 از مهندسان فرو دو ن)  دانشگاه تهران آموخته دانش(قدرت صنعتی  ـ سه نفره شامل یک نفر دکتر برق

. صنعتی و علمی اجرا شود ـ د صنعت برق تالش شد تا کلیه مراحل با رعایت جوانب فنیارش

    .دش  منجر5 و 4، 3بندي و تلفیق این اقالم به فهرست مندرج در جداول  دسته

  

  روشها و ابزارگردآوري اطالعات  .۷

ز ابعاد کیفی  ادکار رفته در مرحله کیفی، دستاوردهاي یادگیري بایهبا توجه به نوع روش تحقیق ب

  .مطالعه شود

گذاري  بندي و اولویت  کیفی پژوهش عمدتاً به شناسایی، طبقهدر مرحله: ابزار تحقیق در مرحله کیفی

 از روش مصاحبه ،براي این منظور. ه شدپرداخت دستاوردهاي یادگیري آموزش مهندسی در رشته برق 

د که عالوه بر آنکه امکان تبادل در جمع متخصصان و صاحبنظران آموزش مهندسی برق استفاده ش

شود که امکان بررسی موضوعهاي پیچیده،  عنوان ابزاري تلقی میآورد، به می دیدگاههاي افراد را فراهم 

پیگیري پاسخها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درك سؤال از سوي آزمودنی را فراهم 

ا را پیگیري و با دوباره تعریف کردن سؤالها، ابهامها تواند پاسخه گر می در این روش مصاحبه. سازد می

عالوه بر این، در طول فرایند مصاحبه امکان مشاهده احساسات و رسیدن . ]151. ، ص29[ند کرا رفع 

 . ]30[باره موضوع پژوهش نیز وجود خواهد داشت شوندگان در به باورها و دیدگاههاي بنیادي مصاحبه

 نظرسنجی، از طریق گروههاي کانونی  هاي انفرادي و پرسشنامه بهعالوه بر استفاده از مصاح

  .آوري شد متخصصان برجسته نیز جمعاز دیدگاههاي برخی 

هاي انفرادي و گروههاي کانونی، بر اساس مطالعه دقیق و عمیق  سؤاالت و محورهاي مصاحبه

خص و با تنی چند از منابع موجود و مرتبط با موضوع مهندسی برق در داخل و خارج از کشور، مش

  این بود کهدلیل استفاده از روش مصاحبه گروه کانونی. شدمتخصصان دانشگاهی و صنعتی بررسی 

 انواع دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق، تصورات و تفکرات بارهسازي فرصت تفکر در  عالوه بر فراهم

 آشکار و به نیزدسی برق آموختگان رشته مهن  دستاوردها و انتظارات از دانشخصوصنادرست در 

آموختگان  ها و توقعات کارفرمایان، متخصصان و دانشگاهیان و حتی خود دانش زدایی از خواسته ابهام

____________________________________________________________________ 
 

1. Skills Outcomes 
2. Personality &Behavioural Outcomes 
3. Technical Advisory Group (TAG) 
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صورت باز و ها در دو مرحله به مصاحبه. دشواز رشته مهندسی برق در سطح کارشناسی مساعدت 

موضوع در باره پس از توضیح کلی در مرحله نخست .  ساختاریافته اجرا شد،ساختاریافته و سپس نیمه

هاي دانشگاهی در عرصه عمل و میدان  ارتباط صنعت و دانشگاه و میزان مفید و مؤثر بودن آموخته

که آموختگان مطرح شد  کار، سه سؤال کلی در خصوص انتظارات صنعت برق و کارفرمایان از دانش

آموختگان دانشگاهی رشته  دانشعنوان متخصص صنعت برق از  انتظار شما به.1: عبارت بود از

آموخته   دانش.2کارشناسی برق گرایش قدرت از نظر دانش و آگاهی علمی شامل چه مواردي است؟ 

؟ دهدانجام بتواند  قدرت از نظر مهارتها و دانش کاربردي و عملی چه اموري را باید  ـکارشناسی برق

 شتهات رفتاري و  شخصیتی باید داقدرت چه خصوصی ـ آموخته مهندسی برق  از دید شما دانش.3

 چه شرایط و عواملی در موفقیت و  و همچنین، واقع شودبخشباشد تا در صنعت برق موفق و ثمر

   فردي و سازمانی مؤثر است؟نظر کار صنعتی و عملیاتی از  آموختگان در عرصه کارآمدي دانش

دقیق شناسایی دستاوردهاي ها و ت منظور استفاده بهینه از مصاحبهدر مرحله دوم مصاحبه به

گیري از  ، با بهرهبیان شدگونه که در سطور قبل همان. دشیادگیري، از روش ساختاریافته استفاده 

هاي اولیه، فهرستی از  هاي آموزشی و شرح و تعریف شغل و نتایج مصاحبه تعدادي منابع مرتبط و دوره

اجرا  یافته ساختار  در کنار سؤاالت باز و نیمه عنوان فرم مصاحبهبندي و به انتظارات شناسایی و دسته

نمونه کوتاه این فرم در بخش . که بعداً امتیازات افراد به آنها مبناي بررسی گروه کانونی قرار گرفتشد 

  .پیوست درج شده است

عالی ، موضوع دستاوردهاي یادگیري آموزششدگونه که ذکر  همان: یابزار تحقیق در مرحله کم

بر اساس نتایج . نیاز دارد شناسایی دستاوردها و ابزارسازي براي سنجش بهجهی است و موضوعی دو و

از مرحله کیفی تحقیق و با شناسایی انواع دستاوردها و انتظارات یادگیري از مهندسی دست آمده به

 نظرسنجی بر اساس تخصص   یعنی ساخت آزمون و پرسشنامه؛برق در سطح کارشناسی، مرحله دوم

ی به مطالعه حاضر نیز در مرحله کمدر . دش اي از موضوعات تخصصی رشته آغاز   مجرب حرفهانادتاس

منظور اجتناب از طوالنی شدن مقاله، بحث مفصل ابزارسازي و نتایج  که بهشدابزارسازي پرداخته 

تدوین ه براي تهیه و شایان ذکر است ک.  که جالب توجه بود، به نوشتار دیگري وانهاده شد،اجراي آن

سنجی   که مشتمل بر آزمونها و مقیاسهاي نظرسنجی و نگرش،ابزار سنجش دستاوردهاي یادگیري

، الزم است بر اساس اصول روانسنجی و بنیادهاي سنجش عملکرد و منابع مناسب و مرتبط در است

 .]34و  33، 32، 31[د که بحث آن از حوصله این مقاله خارج است شواین خصوص اقدام 

  

  ا ه یافته .۸

  مهندسی آموختگان دانش رفتاري و عملکردي شاخصهاي تعدادي تحقیق کیفی مرحله  نتیجه

آموخته رشته مذکور این دانش و تواناییها را در  رود دانش درت را آشکار ساخت که انتظار می ـ قبرق
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خالصه این . هاي کارفرما را برآورده سازد د تا انتظارات و خواستهشته باشحد رضایتبخشی دا

 در سه بخش دانش 5 و 4، 3 بخشی از دستاوردهاي یادگیري است، در جداول ،دستاوردها که در واقع

  و توانمندیها و ویژگیهاي رفتاري) مهارتی(تخصصی، تخصص در عمل یا کاربرد دانش در عمل 

ی  اقالم دانش و آگاه3بررسی جدول . ارائه شده است کیفی مطالعه حاضر مرحلهگیري  عنوان نتیجهبه

قدرت  ـ هندس برقمموضوعات پایه و مبنایی که دانستن آنها براي . دهد مورد نظر را نشان می

د و در ارائه توانایی و شو  دانش تخصصی رشته برق گرایش قدرت محسوب میوضروري است و جز

ذکر این نکته . ، در این جدول درج شده استداي نقش مؤثري دار موفقیت شغلی و مهارتهاي حرفه

هاي دانشی و تخصصی رشته مهندسی   وسیعی از حوزه گانه از مجموعهسیزدهم است که این اقالم الز

 این ،در واقع.  انفرادي و گروه کانونی کاهش یافته است برق استخراج شده و طی جلسات مصاحبه

 سید،ر اشباعها به حد   وقتی مصاحبه، قلم نیز افزایش یافت و در نهایت30فهرست در حرکت دوري تا 

 دانش دستاوردهاي از مهمی بخش رود می انتظار ،عبارتی به ؛گرفت قرار اجماع مورد فعلی تعداد

  . کارشناسی در این فهرست گنجانده شده باشددورهتخصصی رشته برق گرایش قدرت در 

شود، اقالم مطرح   که به مهارتهاي عملی مورد انتظار یا دانش کاربردي مربوط می4در جدول 

نویسی و  ش هاي عملیاتی و اجرایی مانند طراحی، تعمیر، تست و نصب، گزار جنبه زیر گانههفتشده 

 اقالم مهارتی و کاربردي دانش است   که همگی در زمرهشودرعایت ایمنی در محیط کار را شامل می

اي به آمادگی و  پردازد و براي موفقیت شغلی و حرفه قدرت در عمل به آنها می ـ هندس برقمکه 

مهارت عملی به نوعی سوار بر رسد که این هفت  به نظر منطقی می. رد دانیازها  هارت در این زمینهم

  .  باشد3 حوزه دانشی جدول سیزده

  
  ) جلسه گروه کانونی استخراج و نهایی شده( قدرت ـ دانشی مورد انتظار از مهندس برق ـ دستاوردهاي تخصصی: 3جدول 

 (Knowlegde) قدرت ـ س برق دانش و آگاهی مختص کارشنا ردیف

 اصول مهندسی فشار قوي 1

 هاي قدرت مبانی و اصول تحلیل سیستم 2

 توزیع اجزا و طرز کار شبکه انتقال و فوق 3

 هاي حفاظتی اصول حفاظت الکتریکی و رله 4

 گیري الکتریکی  و اندازهآزمایشهاي هدستگا 5

 هاي توزیع برق و تولید پراکنده طراحی شبکه 6

 اصول الکترونیک صنعتی 7

 استانداردهاي مرتبط با صنعت برق 8

 انرژیهاي تجدیدپذیر 9

 مسائل اقتصاد مهندسی  10

 )اخالق مهندسی(اي و اخالقی  رفتار حرفه 11

 محیطی مهندسی زیست 12

 زبان انگلیسی تخصصی برق 13
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هاي تخصصی دانش است که  نهآموختگان مبتنی بر زمی  مهارتها یا تخصص کاربردي دانش،در واقع

 براي سنجش این نوع از  کهباید توجه داشت. مانند چتري بر سر مهارتهاي عملی قرار گرفته است

 پاسخ واي، شامل تکالیف عملکردي  دستاوردها الزم است ابزار سنجش عالوه بر سؤاالت چندگزینه

 نیز پیش رفت و در گزینه 18ا تا ه این اقالم در مصاحبهکه شود  یادآوري می.  پاسخگو باشدتشریحی

  .کاهش یافتشده یادها و بازخوانی آنها به تعداد  تکرار مصاحبه

 

  قدرت ـ دستاوردهاي تخصص در عمل یا کاربرد دانش مورد انتظار از مهندس برق: 4جدول 

  ) جلسه گروه کانونی استخراج و نهایی شده(

 
 ویژگیهایی ذکر شده که بیش از دانش و مهارت، شامل خصوصیات و توانمندیهایی 5در جدول 

عنوان برخی متون و مستندات مربوط، به، با توجه به ارفرمایان و متخصصان صنعت برقکاست که 

 انادت که پس از برگزاري نشستهاي تخصصی با اس انددهکرآموختگان مشخص  انتظارات از دانش

این .  دسته یا نوع قرار گرفتهفتپردازي شد و در  بندي و مفهوم انشناسی و صنعتی، فرمولرو

هاي  اي است که ممکن است ایجاد و پرورش آنها را نتوان در دروس و دوره گونهخصوصیات به

توانایی درك و . دشو ی از شخصیت فرد محسوب میئد و در طول زمان جزکرجو ودانشگاهی جست

ایی هاز ویژگی...  به مسائل، سالمت جسمی و روانی مناسب، توانایی کارگروهی و تیمی و نگرش ریاضی

پذیرد،   ساله کارشناسی تأثیرات غیرمستقیمی میچهارچند در طول تحصیالت دانشگاهی  است که هر

 از ،این خصوصیات البته. شود اما درس مشخصی براي آنها در برنامه آموزشی مهندسی برق دیده نمی

چند  کند، هر اي افراد نقش مهمی ایفا می  که در موفقیت شغلی و حرفهدارد اهمیت زیادي نظرن ای

  . شود در زمره دستاوردهاي یادگیري غیرمستقیم آموزش دانشگاهی محسوب می

  

  

 (Skills) وظایفيدا قدرت در ا ـمهارت عملی مختص کارشناس برق ردیف

 الکتریکی تجهیزاتدادن آزمایشهاي انجام  1

 ریزي و کنترل پروژه برنامه 2

 افزارهاي کاربردي و تخصصی استفاده از نرم 3

 خوانی الکتریکی نقشه 4

 نویسی فنی و کاربردي و ارائه مطالب علمی گزارش 5

 HSEایمنی در برق و بهداشت محیط کار و  6

 عملتبدیل علم به  7
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 جلسه  استخراج و نهایی شده( قدرت ـ دستاوردهاي نگرشی و توانمندي مورد انتظار از مهندس برق: 5جدول 

  )انونیگروه ک

 ردیف
   قدرت  ـبرق کارشناس مختص)توانمندي(ویژگیهاي شخصیتی و رفتاري 

(Attitudes &Behavioural Aspects) 

 )شم ریاضی(توانایی درك و فهم ریاضی  1

 خودکارآمدي 2

 توانایی کار در گروه و کار تیمی 3

 شناسی پذیري و وظیفه ولیتئمس 4

 برخورداري از سالمت جسمانی 5

 رخورداري از سالمت روانیب 6

 تفکر  تحلیلی و منطقی 7

  

 در جداول مذکور اهم دانش، مهارت و توانمندیهاي مورد نیاز براي ،شود طور که مالحظه میهمان

درست وظایف مهندس برق گرایش قدرت در شغل مربوط از دید کارفرمایان و دادن انجام 

 و مدرسان دانشگاهی انادت اس،رق و همچنین یعنی مهندسان و مدیران صنعت ب؛آموختگان دانش

تواند فراتر از این اقالم   فهرست دانش و مهارت مورد انتظار می،البته. شناسایی و معرفی شده است

 عنوان دستاوردهاي یادگیري مهندس باسازي اقالم مورد نظر   اما تلفیق و ترکیب آنها و خالصه،باشد

  .دهد دست میه قدرت فهرست مذکور را ب ـ برق

  

  گیري بحث و نتیجه .٩

 یکدیگر و انتظاري که جامعه از نظام ا به همبستگی بنیادي نظامهاي آموزش و سنجش بتوجهبا 

کند تا با  عالی براي حل مشکالت واقعی زندگی دارد، این نظامها را ملزم میآموزش و پرورش و آموزش

آماده ا مسائل قرن بیست و یکم تجهیز شدن به رویکردهاي جدید و علمی، خود را براي مواجهه ب

عالی با نیازهاي صنایع و بازار کار، رشته منظور بررسی همسویی بخش مهندسی آموزش به.کنند

دستاوردهاي آن تا  دانشگاهی انتخاب و تالش شد  نمونه  عنوان یک رشتهقدرت به ـ مهندسی برق

  . بندي شود شناسایی و طبقه

شناسایی دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق گرایش قدرت توان به  از نتایج این پژوهش می

بندي و تدوین انواع این دستاوردها نیز در سه   دسته،البته. د که تاکنون بررسی نشده بودکراشاره 

دانشی، دستاوردهاي کاربرد دانش یا تخصص در عمل ـ   دستاوردهاي یادگیري تخصصی مقوله

عالوه بر شناسایی و تدوین . نتیجه دیگر مطالعه استو دستاوردهاي نگرشی و شخصیتی ) مهارتی(
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بندي دستاوردهاي یادگیري مهندسی برق، تهیه و ساخت ابزار سنجش این دستاوردها نیز  طبقه

  دست آمدهبهشود که مجال دیگري براي طرح موضوع و نتایج   دوم پژوهش را شامل میمرحله

  . دطلبمی

هاي این تحقیق مشخص ساختن انتظارات و نیازمندیهاي  دستاورد،عبارتییکی از انتظارات و به

تواند به  آموختگان رشته مهندسی برق گرایش قدرت است که می کارفرمایان صنعت برق از دانش

این دستاوردها با کمک به . دشوعالی به خواسته صنعت و بازار کار تر شدن برونداد آموزش نزدیک

منظور قرین شدن با نیازهاي بازار کسب و کار، هاي آموزشی به عالی براي اصالح و بهبود برنامهآموزش

هاي نیازمند بازنگري و تغییر یا تجدید  آموختگان را مشخص و حوزه مهارتی دانش هاي دانشی و حفره

نویسی فنی و  هایی مانند گزارش زمینه. سازد کاربردي را خاطر نشان می ـ دروس و موضوعات علمی

ها به مرحله عمل و کاربرد، رعایت بهداشت  علمی، انتقال و تبدیل آموختهکاربردي و ارائه مطالب 

از موضوعاتی ... اي و  محیطی، مسائل اقتصاد مهندسی و اعمال رفتار حرفه محیط کار و مسائل زیست

  .اي شود است که باید در برنامه جامع آموزش مهندسی برق گرایش قدرت به آنها توجه ویژه

توان به شناسایی و تدوین نیازهاي آموزشی   این پروژه براي صنعت برق میةدست آمدبهاز نتایج 

شود از طراحی و  د که موجب میکرقدرت اشاره  ـ آموختگان برق بدو و ضمن خدمت کارکنان و دانش

 نتایج ،در واقع. دشو، اجتناب ستهاي آموزشی حین کاري که چندان مورد نیاز صنعت نی تدوین دوره

که میزان است مدت در صنعت برق نشان داده   هاي آموزشی کوتاه شی تعدادي از دورهارزشیابی اثربخ

 تشخیص درست نیازهاي ، و لذا]35[رضایت کارکنان و سرپرستان آنها از این آموزشها کافی نیست

آموزشی که در ضمن این پژوهش و در قالب دستاوردها و الزامات صنعت برق معرفی شده است، 

تر   آموزش و منابع انسانی این صنعت مهم را در طراحی آموزشهاي متناسب و مرتبطتواند مدیران می

که همانا طراحی و ساخت ابزار سنجش و اجراي آن ) یمرحله کم(دوم مرحلۀ در اجراي . کندکمک 

قدرت با نیازمندیها و انتظارات  ـ آموختگان رشته مهندسی برق بود، میزان تطابق دستاوردهاي دانش

  . دشیان صنعت برق کشور مشخص کارفرما

قدرت  ـ عالی براي رشته مهندسی برقاز آنجا که بررسی و تحلیل دستاوردهاي یادگیري آموزش

شود، دستاوردهاي شناسایی شده در دسته دانش تخصصی و  براي اولین بار در ایران انجام می

هاي   یا انتظارات از رشتهمهارتهاي کاربردي، با نتایج سایر پژوهشهایی که به بررسی شایستگیها

 زیرا در این تحقیق سعی شد با تمرکز بر ،دانشگاهی صورت گرفته است، چندان قابل مقایسه نیست

اما در دسته سوم که شامل . دشویک رشته مشخص دانشگاهی، دستاوردهاي تخصصی آن معین 

 با سایر دست آمدههبشود، شباهتهایی میان نتایج  آموختگان می ویژگیهاي شخصیتی و نگرشی دانش

شناسی، قدرت تفکر منطقی و  پذیري و وظیفه ولیتئتوانایی کار گروهی، مس. دشو مطالعات مالحظه می

بر  سالمت روانی و جسمانی از خصوصیاتی است که در تحقیقات دیگر نیز به آنها اشاره و  وتحلیلی
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 شدهختگان نظام دانشگاهی تأکید آمو لزوم آنها براي موفقیت شغلی و کارآمدي در حرفه، براي دانش

 ویژگی خودکارآمدي نیز با الفاظ و اصطالحات دیگري در برخی مطالعات اشاره شده است البته،. است

  .]18 و 17، 16، 15 ،11 ،10، 9[

عالی براي رشته موضوع شناسایی و سنجش دستاوردهاي یادگیري آموزشکه توان گفت  می

اخت و اجراي ابزار سنجش براي نخستین مرتبه است که در مهندسی برق گرایش قدرت از طریق س

  شناسی شناسایی و سنجش دستاوردهاي یادگیري  روش،طورکلیبه. آید ایران به مرحله اجرا در می

. مهندسی در ایران طی این پژوهشِ مفصل اجرا و معرفی شده است ـ عالی در یک رشته فنیآموزش

        عالی و دانشجویان هاي دانشگاهی با همت مدیران آموزش هرود براي سایر رشت  انتظار می،البته

هاي گوناگون تحلیل شود تا از ثمرات آن هم  مند این متدولوژي اجرا و دستاوردهاي رشتههعالق

  .عالی و نظام دانشگاهی کشور و هم صنایع و بازار کار مشاغل گوناگون منتفع و برخوردار شوندآموزش
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   :پیوستها

ص انتظارات از اي از فرم مصاحبه با کارفرمایان، متخصصان، مدرسان و کارشناسان در خصو نمونه

 انواع بارهمحقق در ضمن مصاحبه و پرسش در . شود  مالحظه میزیرآموختگان مهندسی برق در  دانش

   در مواردي که فرصت مصاحبه،البته. کرد  را تکمیل میزیرآموختگان، فرم  انتظارات آنها از دانش

شد تا  تخصص گذاشته میشونده محدود بود و امکان تکمیل در جلسه حضوري نبود، فرم در اختیار م

 زیرجدول . شد  موضوع تحقیق صرف میدر بارهگو ود و وقت جلسه به گفتنپس از تکمیل عودت ده

  چون تلخیص و تدقیق.است شده ارائهدر سه بخش دانش، مهارت و ویژگیهاي روانشناختی و رفتاري 

  .مونه کوچکی اکتفا شده استن ارائه شده، در زیر به 5 تا 3 در متن مقاله در جداول مطالب این جدول
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