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هاي مهندسي نظام  دانشكده آموختگان اي دانش حرفه الگوي شايستگي

  دانش آموختگان: مورد پژوهي( آموزش عالي ايران

  )دانشگاه صنعتي شريف

 

  2 مهدي بهادري نژاد و 1مهدي فيض
  
  
از يك . خصوص مهندسان استبه  كيفيت زندگي مردم، بر دوش متخصصان و يبار اصلي پيشرفت اقتصادي و ارتقا :چكيده

اي از دانشهاي بنيادين و فناوريهاي نوين است و الگوي كلي نظام آموزش مهندس انتظاراتي بسيار فراتر از دانستن مجموعه

  اي از شايستگيهايي باشد كه فهرست آنها به صورت متنوع در متون مرتبط و اسنادايجاد مجموعهخصوص مهندسي بايد در 

 ة به مجموعد ولي حداقل باي،نمايد ممكن مينا شايستگيهاي مطرح شده امري ةيدن به همهر چند رس. شودالمللي يافت ميبين

اجتماع اين ويژگيها در يك فرد او را . اي صورت پذيردژه   شايستگيهاي مورد اشتراك نهادها و مؤسسات معتبر در اين حوزه توجه وي

هر چند . دهديها، الگوي شايستگي مهندسان را شكل مياين تركيب از شايستگ. به جايگاه مهندس شايسته نزديك مي سازد

 مشترك اين ةگيرند، ولي جوهر غير همسنخ را بر عهده ميوليتهاي بسيار متفاوت و بعضاًئمهندسان در سازمانهاي مختلف مس

الگوي شايستگي  شغلي آنها، ة تحصيلي و رستةآورد كه براي عموم مهندسان، فارغ از رشتوليتها اين امكان را فراهم ميئمس

 در يك نظر سنجي از خبرگان ،يند پژوهش كيفي به روش دلفي حاصل شد و سپسااين الگو ابتدا از يك فر. دشومهندسان تدوين 

 و از اين طريق، الگوي نهايي كه مشتمل  شدييد كلي قرار گرفت و در نهايت، در يك پژوهش پيمايشي ارزيابيأاين حوزه، مورد ت

ة انگيز: ند ازاچهار شايستگي كالن عبارت .دست آمده  شايستگي فرعي است، ب28 شايستگي اصلي و 7  شايستگي كالن،4بر 

:  شايستگي اصلي يك مهندس شايسته عبارت است ازهفت. متعالي، تخصص علمي، توانمندي عملي و اهتمام به رشد و بالندگي

هاي مهندسي، تسلط بر حجم وسيعي از دانش پايه و لهئمند مس خدمت مهندسي، توانايي حل خالق و نظام ة متعالي در ارائةانگيز

كار گروهي در ضمن تعهد فردي، اهتمام به دادن هاي كاربرد مهندسي، مهارت در انجام مهندسي، مهارت در يكي از عرصه

  بر خالف معمول، عنوان در فهرست شايستگيهاي نهايي، ضمندر . هتمام به ياددهي خودانگيخته ا،در نهايتيادگيري مادام العمر و 

 را ، يك مهندس، آنچه از يك مهندس اخالقمند مورد توقع استةوجود ندارد و در عوض، متعالي بودن انگيز "اخالق مهندسي "

  .ندكمي مينأت

  
  

 مهندس ،مهندسي اخالق ،مهندسي آموزش ،شايسته آموخته دانش :كليدي هاي واژه

    الگوي شايستگي مهندسان،ي شايستگيهاي مهندس،اي اخالق حرفه،شايسته
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 مقدمه .1

. هاي مهندسي مورد توجه گروههاي مختلف جامعه استاي دانش آموختگان دانشكدهشايستگي حرفه
ترين حامي دانشجو دانشجويان به عنوان عناصر اصلي نظام آموزش عالي كشور، خانواده به عنوان اصلي

تر،  ش دهندگان اين اشخاص و از همه مهمت علمي به عنوان پرورئدر دوران تحصيلي وي، اعضاي هي
سازمانها، شركتها و بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور كه استفاده كنندگان اصلي قابليتهاي 

بر اين اساس، ]. 1[هاي مهندسي حساسيت دارندمهندسان هستند، همگي به كيفيت برونداد دانشكده
شايستگيهاي گوناگون مورد انتظار از ضروري است براي ارزيابي نظام آموزش مهندسي در كشور، 

بايد توجه . دشواي آنان، به روشني بيان خصوص شايستگيهاي حرفهبه دانش آموختگان اين نظام، 
محسوب » سنجش شايستگي« در كلي ترين سطح، ارزشيابي يك نظام آموزشي معادل با "داشت كه
  .]2[ "مي شود

المللي به صورتهاي گوناگون بين لي وشايستگيهاي مهندسي در متون و اسناد مختلف داخ
. هستندبرخي از اين فهرستها داراي دسته بندي و برخي فاقد دسته بندي مشخص . اندفهرست شده

اي  فهرست شايستگيها در يك نظام مفهومي به گونهتاكند وجود يك الگوي شايستگي كمك مي
اگر . دشو آنها از سوي ديگر، آشكار چينش شوند كه ارتباط بين شايستگيها از يك سو و تمايز ميان

 شايستگيهاي مورد انتظار از مهندسان را در يك مدل مفهومي تصور كنيم، الگوي شايستگي ةهم
 جديدي است كه بسياري از انتظارات الگو يا مدل شايستگي مفهوم نسبتاً. گيردمهندسان شكل مي

 منابع انساني ة ادبيات رايج در توسعبا نگاهي به .دهدمورد توجه صاحبنظران را در خود جاي مي
 ،براي مثال. شودكرات ديده مياصطالح مدل يا الگوي شايستگي براي مشاغل و حرف مختلف به

الگوي شايستگي مديران، الگوي شايستگي پزشكان، الگوي شايستگي معلمان، الگوي شايستگي 
هاي مختلف نظام تواند در حوزهيالگوي شايستگي م.  الگوي شايستگي مهندسان،نهايتدر مشاوران و 

ريزي درسي، جذب دانشجو و ارزشيابي ريزي آموزشي، برنامهآموزشي از جمله مديريت آموزشي، برنامه
 كل فرايند طراحي و ارزيابي يك نظام ،در سطوح متفاوت آن كاربرد داشته باشد و به عبارت ديگر

 . اري كردگذتوان بر مبناي الگوي شايستگي پايهآموزشي را مي

  
  كليات پژوهش:بخش اول .2

  لهئبيان مس. 1. 2
  هاي آموزش عالي اتفاق نظر دارند كه دانشگاهها در كنار دروسي كه به دانشجو ارائه فلسفهةهم
  و اين نندككنند و با برگزاري آزمونهاي متعدد و ارائه نمرات، او را تحصيل كرده محسوب ميمي

از يك مهندس انتظاراتي ]. 3[كندههاي صنعتي و تجاري را نميهرگز كفايت نياز جامعه و حتي بنگا
 مشكالتي در ،امروزه. اي از دانشهاي بنيادين و فناوريهاي نوين استبسيار فراتر از دانستن مجموعه
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هاي درسي در كمك به هاي درسي با تقاضاي بازار كار و موفق نبودن برنامهسازگاري برنامهنا خصوص
ثر در دنياي كار متحول ؤايفاي نقش مبه منظور  اطالعات و مهارتهاي الزم دانشجويان براي كسب

 چارچوب جامعي نبودله اساسي پژوهش مطرح است، ئآنچه به عنوان مس]. 4[شودامروزي مشاهده مي
اين . هاي مهندسي استاز معيارها و شاخصهاي مورد نياز براي ارزيابي دانش آموختگان دانشكده

نيازمند وجود يك چارچوب مفهومي روشن براي تبيين شايستگيهاي مورد انتظار از ترديد ارزيابي بي
  . مهندسي استةحرف

  
   اهميت موضوع و ضرورت پژوهش. 2. 2

  هاي درسي در نظامهاي آموزشي، عالوه بردر ارزيابي اثر بخشي برنامه": كيد داردأت]5[بازرگان
  ثير نظام را در تغيير نگرش و نظرأبايد تيهاي شناختي، يهاي كسب دانش و پرورش تواناجنبه
 رفتاري و ،كليهاي انگيزشي، انضباطي، سختكوشي، شهروندي و به طورآموختگان از جنبهدانش

 . "عقيدتي در نظر گرفت

دهد كه كار منسجم و جامعي  نشان ميشد،خواهد  بيان  بر پژوهشهاي گذشته كه در ادامهيمرور
هاي آن، لفهؤاي مهندسان در قالب يك الگوي منسجم و شناسايي م شايستگيهاي حرفهيبراي احصا

 . صورت نگرفته است] به هويت ايراني ـ اسالمي كشورتوجهبا [ايرانكشور در 

  
   پژوهشهدف. 3. 2

اي مورد انتظار از برونداد يك  تدوين الگويي براي تبيين شايستگيهاي حرفه،هدف اصلي پژوهش
اي كه مهندس بودن  به گونه،ه عنوان كيفيت خروجي عملكرد آنهاست مهندسي بةدانشكد /دانشگاه

اين . در آن لحاظ شده باشد ] تخصصي ويةفارغ از رشت[فرد و موقعيتهاي شغلي احتمالي آينده او 
 .گيرداي مهندسان شكل ميالگو در يك مدل مفهومي با عنوان الگوي شايستگي حرفه

  
   پژوهشسؤالهاي  .4. 2
  :هستندور اصلي طرح تحقيق االت زير محؤس

ترين ياران هاي مهندسي از منظر مهم اي دانش آموختگان موفق دانشكدهشايستگيهاي حرفه •

1آموزشي
  كدام است؟ 

 اي مورد انتظار از يك مهندس چيست؟هاي هريك از شايستگيهاي حرفهلفهؤترين م مهم •

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Stake Holder 
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   رويكرد و طرح كلي پژوهش.5. 2

 است كه بخش  متوالي از نوع كيفي و كمي1 اكتشافي تركيبيطرح كلي پژوهش حاضر يك پژوهش

   از تلفيق پژوهشهاي كمي و كيفي از شناختدست آمدهه بشناخت ". استاصلي آن پژوهش كيفي 
 تركيبي از اين دو روش به درك ةاستفاد. ديگر به تنهايي بيشتر است روش دو از آمده به دست
  ].6["دشواي از مسائل پژوهشي منجر مي گسترده

 .شود گيري پرداخته مي در اين طرحها معموالً از طريق پژوهش كيفي به تدوين يك ابزار اندازه
 مورد بررسي ةهاي اصلي پديد هاي كيفي به تعيين جنبه  با گردآوري و تحليل داده،براي اين منظور

ها منظور  ري دادهها به عنوان ابعاد مورد نظر براي تدوين ابزار گردآو اين جنبه. شود پرداخته مي
  .]7[شود مي

هاي كيفي راهبرد اكتشافي متوالي، كه مبناي پژوهش حاضر است، شامل گردآوري و تحليل داده
 هاي كمي داده. هاي كمي در مرحله دوم است  اول و به دنبال آن گردآوري و تحليل دادهةدر مرحل

معموالً مرحله اول مطالعه . ده مي شوند اول بنا نهاةدر اين رويكرد خود بر اساس نتايج كيفي مرحل
گيرد و تركيب داده ها از طريق برقراري ارتباط بين تحليل داده هاي كيفي و كيد قرار ميأمورد ت

  ].6[گيردهاي كمي انجام ميگردآوري داده
 مناسب تر تشخيص داده شد كه طرح كلي به ،بر آنچه ذكر شد و با توجه به هدف پژوهش بنا

  .دشو انتخاب ")كمي ـ كيفي(ش تركيبيِ اكتشافيِ متواليپژوه"صورت 
  

   و روش اجراي پژوهش مراحل . 6. 2
 ذكر شد، از آنجا كه موضوع پژوهش گسترده و چند وجهي است، براي يافتن پاسخهاي همانگونه

 ة متوالي شامل  مطالعبه صورت پژوهش كيفي و كمي) آميخته( از روش تركيبي  شدهاالت مطروحؤس

يادآوري اين ". ال استفاده شده استؤ و پيمايش نظر سنجي و متناسب با نوع س2دي، روش دلفياسنا

گيرندگان براي پژوهشهاي كيفي نيز طالب  نكته ضرورت دارد كه برخي از سياستگذاران و تصميم
ازي اما بايد توجه داشت كه استاندارد س. هستند كمي پژوهشهاي همانند كيفيت مالكهاي و استانداردها

   .]7["شودميبراي تحقيق كيفي باعث محدود كردن اين نوع تحقيق و خالقيت حاصل از آن 
  
  
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Mixed Method 

2. Delphi Method 
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   نظري پژوهشچارچوب  .7. 2
  : شكل گرفته استزير  موضوع  سه  بهتوجهچارچوب نظري پژوهش با 

در الگوهاي ارزيابي، رويكرد سيستمي به فعاليتهاي آموزشي مبناي مناسبي براي روشن شدن  •
 را 1طرح كلي شكل] 5[در اين رويكرد، بازرگان. تهاي مرتبط با ارزيابي محسوب مي شودفعالي

 : ارائه كرده است

  

  
   ]5[ رويكرد سيستمي به نظام آموزشي: 1شكل

  

در اين مدل، .  داده شده استان نش2 كلي مورد نظر در پژوهش حاضر در شكل نگاه •
شكده مهندسي در موقعيت شغلي مرتبط با  دانةشايستگيهاي مورد انتظار از يك دانش آموخت

 دانشگاه در حال و ةچرا كه يك دانش آموخت. استتخصص وي و هدف اصلي دانشكده مد نظر 
يابد و در هر يك از اين نقشها از وي انتظارات متفاوتي آينده، در نقشهاي متعددي حضور مي

  .نتظار از يك مهندس ندارد كه اكثر آنها ارتباط چنداني با شايستگيهاي مورد ااستمد نظر 
 . آنچه مورد انتظار است، صرفاً ويژگيها و قابليتهاي مرتبط با حرفه مهندسي اوست،در عوض

] 12[ يعقوبي و همكاران،و همچنين] 11 تا 8[ديدگاه ارائه شده توسط بهادري نژاد و يعقوبي
ييد تجربي أو تاند كه در آن، پرورش مهندسان شايسته در سه سطح متمايز هدفگذاري شده

 بخشي از چارچوب نظري پژوهش حاضر را شكل ،]13[اين ديدگاه در يك پژوهش ميداني
  . دهندمي
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  ]13[ سطوح پرورش و ارزيابي شايستگيهاي مهندسي  : 2شكل 

  اي شايستهدانش آموختهتواند  فني ـ مهندسي نمية دانشكدةبر اين اساس، يك دانش آموخت
  الق و نگرش مطلوب مهندسي باشد، مگر آنكه در دو سطح زير بنايي داشتن اخنظرخصوص از به 

 ةاين ارتباط سطوح، در پژوهش مذكور با محاسب. آن، به وضعيت مطلوبي رسيده باشد )پس زمينه(
  .ضرايب همبستگي دوگانه بين سطوح مختلف به اثبات رسيده است

 حجم وسيعي ة در آن با تهيكه] 14[الگوي جامع نياز سنجي آموزشي و بهسازي منابع انساني •
هاي فردي و گروهي با خبرگان موضوع، كار تدوين اهداف كالن از دانش مكتوب و مصاحبه

  .يك نظام آموزشي آغاز مي شود
 مبناي طراحي روند كمي ـ در پژوهش حاضر، راهبرد تركيبيِ اكتشافيِ متوالي، از نوع كيفي

 آن ة گان13يات مراحل ئب، از پرداختن به جز ضرورت فشردگي مطلدليلپژوهش بوده است كه به 
 ةهاي كيفي در مرحل اين پژوهش شامل گردآوري و تحليل داده،طور كليه ب ].1[شودخودداري مي

 در اين هاي كميداده.  استتحليل داده هاي كمي در مرحله دوماول و به دنبال آن گردآوري و 
در پژوهشهايي از اين قبيل، معموالً ". شوند نهاده مي اول بناةرويكرد خود بر اساس نتايج كيفي مرحل

  ها از طريق برقراري ارتباط بين تحليلگيرد و تركيب دادهكيد قرار ميأ اول مطالعه مورد تةمرحل
  .]6["گيردهاي كمي انجام مي هاي كيفي و گردآوري دادهداده

  

   پژوهش و تعريف چند مفهوم ةپيشين:بخش دوم .3
 دو تعريف عملياتي ،و سپسكنيم را مرور مي نظري پژوهش ةبه اختصار پيشيندر اين بخش ابتدا 

  . بيان خواهد شد



  ادمهدي فيض و مهدي بهادري نژ                                                                                       
                                                                                                           

 

43 

توسعه اقتصادي ايران در گرو پيشرفت صنعت كشور و كه معتقد است ] 15[بهادري نژاد  �
 مگر با داشتن ،شود المللي است و اين مهم ميسر نمي توانايي رقابت در صحنه بين

 :مهندساني كه

  يزه و پشتكارند،داراي انگ •

  قادر به تشخيص مسائل و نوآور هستند، •

 برخوردار از اعتماد به نفس در حل مسائل و نوآوريها هستند، •

 وليت پذير هستند،ئمتعهد و مس •

 كنند، با صداقت، دقت، سرعت و مراعات حقوق ديگران كار مي •

 كنند، از ابتكار و خالقيت خود در حل مسائل و نوآوريها استفاده مي •

 كارِ گروهي و همكاري با ديگران هستند،انجام دادن  به قادر •

 از معلومات پايه علوم مهندسي برخوردارند، •

 .توانايي فراگيري دانشهاي جديد را دارند •

 

 :براي توفيق يك مهندس الزامات زير را برشمرده است] 16[معماريان �

  دانش علوم پايه و رياضي •

  توانايي تحليل •

 تفكر باز و غير متعصبانه •

 نش ساخت و توليددا •

 گيريتوانايي تصميم •

 مهارتهاي ارتباطي •

 ابتكار و خالقيت •

 ]: 17[ند ازاآموختة مهندسي از منظر وي عبارت ترين مهارتهاي مورد نياز براي يك دانشضمن مهمدر 

  ؛1مهارتهاي ارتباطي كتبي، شفاهي و الكترونيكي •

  در به كارگيري رايانه؛ مهارت •

 ؛ گروهيمهارت در انجام دادن كار •

____________________________________________________________________ 
 

1 . E – communication: Email, etc 
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 ؛اي ذهني از جمله داشتن ذهن پرسشگر و تفكر مستقل، روشن و خالقهمهارت •

گيري و  جهها، نتي توانايي تعريف و تحليل مسئله، پيشنهاد گزينه(مهارت در حل مسائل  •

 برخورد با عدم قطعيتها؛

 ؛توانايي سازگاري با آنها درك تفاوتهاي بين افراد و •

 ن و فرصتها؛ماندهي زمامهارت در مديريت و سا •

 .توانايي فراگيري دانش •

 

قابل تعميم براي ساير [ ويژگيهاي مورد انتظار از مهندسان مكانيك]18[غفاري يعقوبي و �
 :اندرا چنين بر شمرده ]رشته ها

  داشتن مهارت مديريت پروژه •

 اطالع از مهندسي سيستم  •

 يابي جهانيبا بازار آشنايي •

 آشنايي با زبانهاي ديگر •

 ثر با ديگران ؤيجاد ارتباط متوانايي در ا •

 توانايي گفت و گو و برقراري گفتمان  •

 توانايي رهبري گروه  •

 اشتياق براي كسب مهارتهاي جديد  •

 عادت به فراگيري در تمام مدت زندگي  •

اند كه در ارائه كردهرا در پژوهش خود فهرست مفصلي از شايستگيها ] 19[سجاديه و لياقت �
 .هستندولي فاقد الگوي مشخصي  مي شوند، گروه دسته بندي سه

رغم پراكندگي و  اين نكته است كه عليشان دهندهمطالعه و بررسي پيشينه موضوع ن �
هاي مطرح شده، وجوه مشترك متعددي وجود دارد و در مواردي وجه اختالف وسعت مقوله

م ي بر اساس عال1گذرا در جدول ة يك مقايس. كيد بر برخي از آنهاستأمربوط به ميزان ت
 نهاد و شوراي معتبر، ارائه شده 21مل بر مستندات أ و با ت1اختصاري مندرج در پيوست 

 شايستگي 20 به فقطكيد مراكز مختلف، أ شايستگي مورد ت44در اين جدول از بين . است
    .]25  تا20[كيد بيشتر اشاره شده استأداراي ت
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  :دشوتعريف زير در اينجا ضروري است دو مفهوم كليدي  ،همچنين

 شايستگيهاي مورد انتظار از مهندسان را در يك مدل مفهومي ة اگر هم:وي شايستگيگ ال.الف
الگوي . گيردعنوان الگوي شايستگي مهندسان شكل ميبا جديدي  )سازه(كنيم، مفهوم تصور

شايستگي مفهوم نسبتاً جديدي است كه بسياري از انتظارات مورد توجه صاحبنظران را در خود جاي 
 منابع انساني اصطالح مدل يا الگوي شايستگي براي ةبا نگاهي به ادبيات رايج در توسع. دهدمي

 الگوي شايستگي مديران، الگوي شايستگي ،براي مثال. مشاغل و حرف مختلف به كرات ديده مي شود
  . الگوي شايستگي مهندسان،در نهايتپزشكان، الگوي شايستگي معلمان، الگوي شايستگي مشاوران و 

.  مورد است10 تا 7اين قابليتها بين   درصد از مراكز ارزيابي موفق و پيشرو جهان، تعداد75 در "
   .]26[" مورد گزارش شده است15 درصد از مراكز ارزيابي تعداد اين شايستگيها بيش از 10فقط در 

  منظور از مدل عمومي هر شايستگي، تشريح و توصيف صريح يك: مدل عمومي هر شايستگي.ب
 ةلفؤاي از چند م آن است، چرا كه هر شايستگي آميزهةهاي تشكيل دهندلفهؤشايستگي در قالب م

تري را در  هاي مشخص تر شدن مفهوم شايستگي، ديدگاه شايستگي حوزه با پخته. نسبتاً مستقل است
KASOs( تركيب دانش، مهارتها، تواناييها و ساير ويژگيها ،براي مثال. بر گرفت

لكرد باالتر كه عم) 1
  ].27[كند از متوسط را متمايز مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

____________________________________________________________________ 
 

1 . Knowledge, Abilities, Skills and Other  Charactristics 



  ............هاي مهندسي نظام آموزش عالي  آموختگان دانشكده اي دانش حرفه  الگوي شايستگي        
 

46

هاي اعتبارسنجي سسات و نهادؤكيد مأترين شايستگيهاي مورد ت اي مهمجدول مقايسه :1 جدول

  آموزش  مهندسي
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 روش يك پژوهش:بخش سوم .4

ارزيابي پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلي كه همانا دستيابي به الگويي مناسب و بومي براي 
  ].1[اي مهندسان است، از نوع تركيبي، متواليِ اكتشافي طراحي شده استهاي حرفهيشايستگ

  
  روند بخش كيفي پژوهش. 1. 4

 ،بدين منظور. ه استدشمطرح شده در بخش اول طراحي  الگوهاي اساس بر عمدتاً پژوهش كيفي بخش
 ةزندگينام، ]28[ن يك مهندس كشتي سازبه عنوا) ع( احواالت حضرت نوح نبيةابتدا عالوه بر مطالع

ايراني و غير ايراني نيز مورد مطالعه قرار گرفت تا ويژگيهاي بارز و ة  نفر از مهندسان برجست12
 نفر از خبرگان موضوع در سه گروه شامل 90 حدود ،سپس. دشومشترك آنها شناسايي و استخراج 

ت ئ هية مهندسي كشور و اعضاي پرسابقريزان نظام آموزشبرنامه  بخش صنعت،ةمديران پرسابق
شناسايي و به مشاركت دعوت  ]به عنوان ذينفعان مشاركت كننده[هاي فني ـ مهندسيعلمي دانشكده

 .دندكر نفر از خبرگان منتخب، در فرايند پژوهش مشاركت 47از اين ميان . شدند

گيري  يفي، به جاي نمونهگيري افراد مورد مشاهده در پژوهشهاي ك ذكر است كه براي نمونهشايان 
در اين نوع . شود گيري هدفمند استفاده مي گيري قصدي يا نمونه احتمالي از راهبردهاي نمونه

]. 7[گيري، پژوهشگر سعي بر آن دارد كه افراد را چنان انتخاب كند تا هدف تحقيق تحقق يابد نمونه
  نتظار از وي، مورد مطالعه متون معتبر در توصيف و تعريف مهندس و شايستگيهاي مورد ا،سپس

پس از آن، در چارچوب يك پژوهش كيفي به روش دلفي، اين بخش از پژوهش با هدف . قرار گرفت
  .دستيابي به شايستگيهاي مورد انتظار از  مهندسان  نظام آموزش عالي ايران طراحي و اجرا شد

 منابع اينترنتي و اي گسترده، جستجو درمطالعات كتابخانهاز خام اين پژوهش كيفي  مواد
 نفر از 35 با حضور 1388در تابستان  )  گروهيةمصاحب( هم انديشيةجلسدو  برگزاري ،همچنين

 اظهار نظر مكتوب ارسالي توسط برخي ديگر از 21 دقت و تأمل در ،نهايتدر خبرگان موضوع و 
  . به دست آمدصاحب نظران 

 شايستگي در 50شاهده مي شود كه حدود با نگاهي به متون معتبر و نظرات خبرگان اين حوزه م
انتخاب تعداد محدودي از اين شايستگيها به عنوان . استسطوح مختلف و با جنس متفاوت قابل احصا 

كاربرد مدل فركتال به .  ممكن باشدنا مهندسي كاري بس دشوار و شايد ةشايستگيهاي كليدي حرف
براي تدوين  ق شايستگيهاي موجود در متون معتبر،دهد كه از اكثريت قريب به اتفاما اين امكان را مي

ثري چشم پوشي نكنيم، چرا ؤالگوي شايستگي استفاده كنيم و تا حد امكان از هيچ عنوان مفيد و م
كه اكثريت قريب به اتفاق اين شايستگيها از اهميت نسبتاً شده است پژوهش حاضر نشان داده در كه 

ه، در قالب يك مدل فركتالي براي هر يك از وصفهاي كلي در اين مرحل. هستندهمترازي برخوردار 
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اين الگو پس از نظر سنجي مورد بازنگري كلي قرار گرفت . دست آمده مهندس شايسته، سه مؤلفه ب
  . لفه تبديل شدؤ پژوهش به چهار م كمية با اجراي مرحل،لفه افزايش يافت و در نهايتؤكه به پنج م

  
  پژوهشبررسي روايي بخش كيفي . 2. 4

و ) بررسي ثبات يا همساني پاسخها( كيفي مفهوم روايي و پاياييبايد توجه داشت كه در پژوهش

 1كيفيپايايي. كمي نيستند تعميم پذيري بيانگر همان مفاهيم ضمني موجود در پژوهش،همچنين

گر يكسان هاي دي  در پروژه،كه رويكرد پژوهشگر با رويكرد پژوهشگران ديگر و همچنيندهد نشان مي
در پژوهش كيفي روايي پژوهش به معناي معتبر بودن نتايج پژوهش از منظر ]. 6[و مشابه است

به عالوه اينكه . ، با ديدگاههاي صاحبنظران استدست آمدهه بخبرگان موضوع و سازگاري نتايج 
  . ستپژوهش كيفي، معموالً نيازمند بررسي پايايي ني

 الگوي شايستگي تدوين شده، به عنوان محصول بخش كيفي )اعتبار (2به منظور ارزيابي روايي

 نفر از خبرگان موضوع ارائه و پس از دريافت 12اي با حضور پژوهش، ابتدا الگوي مذكور در جلسه
   خبرگان مشاركت كنندهةموافقت كلي آنها با اين الگو، چارچوب كلي و جزييات الگو براي هم

ييد و جزيياتي از آن نيازمند أ پاسخ دريافتي، كليت الگو ت34س  بر اسا،در نهايت. ارسال شد)  نفر47(
  . دشاصالح تشخيص داده شد كه مورد توجه قرار گرفت و اصالحات ضروري اعمال 

  
  پژوهش كمي بخش روند  .3 .4

 صرفاً براي آزمون پژوهش كميدادن  پژوهش، مطالعات كيفي بود و انجام ةاز آنجا كه بخش عمد
 از  برخي از اصول و قواعد رايج در مطالعات كمي، از پژوهش كيفي بوده است، لذامدهدست آه بنتايج 

 به عبارت ؛قبيل روش نمونه گيري تصادفي و تعيين حجم نمونه در اين پژوهش مراعات نشده است
 دانشگاه صنعتي شريف، صرفاً دانش آموختگان هدف از اجراي طرح پيمايشي در ميان بخشي از ،ديگر

   كيفي است و نه قضاوتةمرحلدادن حاصل از انجام ) الگو يا نقشه مفهومي( مدل نظريارزيابي
 شايستگيهاي حرفه اي عموم مهندسان فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي ةدر بار )هاو تعميم يافته(

  .  شريف
آماري پژوهش دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف بودند كه ة پژوهش، جامعدر بخش كمي 

  هاي مختلف مهندسيدر رشته  در مقطع كارشناسي1387 تا 1368 طي سالهاي نهابيشتر آ
  اينترنتي آنها در انجمن آدرس كه  نفر6000اين امكان براي حدود  .اندشده دانش آموختگان

____________________________________________________________________ 
 

1 . Qualitative Reliability 

2 .Validity  
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 پژوهشگر و به صورت خود ارزيابي  را ارساليةپرسشنام. دش دانشگاه موجود بود، مهيا دانش آموختگان
در نقص دليل وجود  فرم تكميل شده دريافت شد كه به 460 حدود ،در نهايت]. 1[د بوكردهطراحي 

دست آمده از ه اطالعات ب. نمونه صورت گرفت 411برخي از آنها، تحليل آماري بر روي 
SPSS ينرم افزارها هاي تكميلي باپرسشنامه

AMOS و 1
2

مورد تجزيه و تحليل آماري قرار    
  .ه استخش چهارم ارائه شدگرفت كه نتايج آن در ب

4 .4 .پرسشنامه خود ارزيابي مهندسان(بررسي روايي و پايايي بخش كمي(  
 از بخش دست آمدهه ب خود ارزيابي بر مبناي نتايج ةاز آنجا كه پرسشنام:  روايي بخش كمي.الف

  ؛شودمي روايي بخش كيفي، در واقع، روايي اين پرسشنامه نيز محسوب ،ده بود، لذاشكيفي طراحي 
 نيز معتبر  استفاده شده در بخش كميةبه عبارت ديگر، روايي بخش كيفي پژوهش براي پرسشنام

  . است
. پس از اطمينان از روايي ابزار اندازه گيري، پايايي ابزار مورد ارزيابي قرار گرفت: پايايي بخش كمي. ب

  براي ] همگني پايايي ابزار استةكه معرف جنب[ 3به منظور بررسي پايايي پرسشنامه، آلفاي كرونباخ

 پرسش مستقلِ پيرامون هر شايستگي 7 مهندسان به تفكيك و بر اساس ة قسمت اصلي پرسشنام8
  ]. 1[محاسبه شد

حوزه، نبايد مقدار  گيري پر سابقه در اين ابزار اندازهنبودبا توجه به بديع بودن پژوهش حاضر و 
آلفاهاي به دست بيشتر  ،لذا.  اين پژوهش انتظار داشتةساختآلفاي كرونباخ بااليي را از ابزار محقق 

اخالقمند و " و "فعال و پر انرژي بودن"داد كه شايستگيهاي ها نشان مييافته. آمده قابل قبول بودند
 نياز به تجديد نظر ند وبرخوردار بود) 0,653 و 0,635( از ضريب آلفاي پايين تري "پاسخگو بودن

 نيز AMOSيت، در ارزيابي الگوهاي مفهومي اين دو شايستگي توسط نرم افزار اين واقع]. 1[داشتند
 با يكديگر ادغام شدند و 2و1 به عنوان يك راه حل، شايستگيهاي ،لذا. ييد قرار گرفتأمورد ت

 پرسش 10 شكل گرفت كه آلفاي كرونباخ آن با "انگيزه متعالي داشتن"شايستگي جديدي با عنوان 
براي ارزيابي ميزان پايايي .  را كسب كرد767/0و مقدار نسبتاً قابل قبول مستقل ارزيابي شد 

گيري شايستگي كلي مهندسان، مقدار كمي شايستگي كل با  طراحي شده، در اندازهةپرسشنام
اين .  به دست آمد0,807 بخش مستقل پرسشنامه محاسبه شد كه آلفاي كرونباخ برابر با 5استفاده از 

____________________________________________________________________ 
 

1. Statistical Program for Social Sciences 

2 . Analysis of Moment Structures 

3. Alpha Chronbakh 
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 و شاهد ديگري  استاي مهندسانهمگني كلي پرسشنامه در ارزيابي شايستگي حرفه ةدهندآلفا نشان
  ].1[بر پايايي پرسشنامه محقق ساخته محسوب مي شود

  
 )  برازش مدل( روش ارزيابي الگوي مفهومي. 5 .4

  كميةدست آمد، در مرحله  كيفي بةدر پژوهش حاضر به منظور تركيب دو مرحله، آنچه از مرحل
يابي قرار گرفت تا صحت و سقم الگوي مفهومي هر يك از شايستگيها با تحليلهاي آماري مورد ارز

 1 كه در روشهاي تحليل مسير،AMOS از نرم افزار تخصصي اين ارزيابي با استفاده. سنجيده شود

 الگوي پيشفرض بازنگري و نتايج نهايي دو مرحله در قالب دو ،سپس.  صورت پذيرفت،كاربرد دارد
  :دوين شدموضوع ت

 اي مهندسانالگوي كالن شايستگي حرفه)ب  يهاگالگوي مفهومي هر يك از شايست .لفا

  

 يافته هاي پژوهش:بخش چهارم .5

   بخش كيفيهاي يافته . 1. 5
 ةمولف(لفه ؤ م5 شايستگي اصلي، كه هر كدام از آنها داراي 8اين مرحله با تدوين يك الگوي داراي 

بود، خاتمه )  مهارت عمليةلفؤ دانش كاربردي و مةلفؤم ،وانايي ذهني تةلفؤ م، تقيديةلفؤم ،انگيزشي
كه اصالحات نهايي آن در ] 1[شدييد نأ پژوهش ت ولي همه جزييات اين الگو در بخش كمي،يافت

  . ادامه خواهد آمد
  
  )ارزيابي الگوي مفهومي هر يك از شايستگيها(هاي بخش كمي يافته. 2. 5

 شايستگي اصلي وجود 8 كيفي بود، ةكه حاصل مرحل] 1[ مهندساندر پيشفرض الگوي شايستگي
اين الگو در قالب يك .  بود] شايستگي فرعي40يعني جمعاً [ فرعي ة مؤلف5داشت كه هر كدام داراي 

لفه است ؤ م5در اين شكل هر شايستگي داراي .  داده شده استان نش3مدل تحليل مسير در شكل 
 براي ارزيابي شايستگي كل، ،ضمندر . اي يكي از آنها رسم شده استرعايت اختصار، فقط بربراي كه 
از خود ارزيابي به دست آمده هاي  بر اساس داده. مطرح شده بود) CE14تا  CE1( پرسش14

 و 16SPSSافزار   شايستگيها، به تفكيك به وسيلة نرم8اي هر يك از   مؤلفه5مهندسان، الگوي 
AMOS16افزار  نرم.  ارزيابي شدAMOS16 ،جدول 10 براي هر يك از الگوهاي مورد بررسي

بارة برازش مدل تعريف  كند كه حاوي اطالعات متعددي در  ارائه ميModel Fitعنوان با ارزيابي 
پارامتر مهم تر ارائه  چهار  فقط 2ولي در جدول ]. 1[آماري است هاي كمي و شده، نسبت به داده

____________________________________________________________________ 
 

1. Path Analysis  
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ي شايستگي و مقدارهاي پارامترهاي هر كدام از آنها و  الگو8 نتايج ارزيابي ةخالص. شده است
هاي هر شايستگي در تركيب خطي آن لفهؤ مقدار ضريب استاندارد شده هر يك از م،همچنين

  .  ارائه شده است3شايستگي در جدول 

  
  ة پارامتر هاي برازش مدل هر يك از شايستگيها و ضرايب استاندارد شد:2جدول

  هاي پنجگانه آنهالفهؤم

  
  .لفه بر شايستگي مربوط بسيار ناچيز بوده استؤحذف بدين معناست كه اثر اين م*) 
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  مدل تحليل مسير الگوي. 3شكل 

 

 تقيدي، در اكثريت قريب به اتفاق الگوهاي ارزيابي شده، با ضريب ةدهد كه مؤلف  نشان مي2جدول 
توان نتيجه گرفت كه   مي،لذا. لي حذف شده استين، همراه و يا به كيرگرسيون استاندارد بسيار پا

لفه از هر شايستگي ؤد، ولي براي حذف اين مشواز الگوي عمومي شايستگيها حذف د باي  تقيدي ةمؤلف
 در هر ضمن، در .ه استبايد تبيين و تحليل مناسبي را عرضه كرد كه در بخش پنجم بيان شد

يني داشت، تجديد نظر صورت ي ضريب رگرسيون پاهايي از اين نتايج كه شايستگي، در خصوص مؤلفه
گرفت كه الگوي نهايي شايستگي مهندسان و مؤلفة هر كدام تحت تأثير اين اصالحات تدوين شده 

اي، شامل لفهؤ م4اي هر شايستگي، به الگوي لفهؤ م5) فرضپيش(اين اساس، الگوي اوليه  بر. است
  . محسوب مي شودموارد زير تغيير يافت كه محصول نهايي پژوهش

  
   عمدتاً توانايي ذهنيةلفؤ م-    انگيزشي/  عمدتاً نگرشيةلفؤم -

   عمدتاً مهارت عمليةلفؤ م-     عمدتاً دانش كاربردي ةلفؤم -
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تواند الگوي  مي،ييد شد و لذاأ عنوانِ شايستگيها ت8 عنوان از 6ين الگوي عمومي شايستگي در ا
را حاصل   4توان الگوي شكل مي،بر اين اساس. )پاسخ پرسش دوم(عمومي شايستگيها محسوب شود

  .ها داردلفهؤ انگيزش نقش محوري را نسبت به ساير مةلفؤكه م اين پژوهش دانست

  
 الگوي عمومي هر شايستگي. 4شكل

  
  
 

 اي مهندسان  حرفه  الگوي شايستگي. 3. 5

 كه اقتضاي مهندس بودن اوست، نقش يك عنصر اقتصادي ـ شغليداشتن يك مهندس عالوه بر 
هاي  حاوي پارامتر3جدول .  كه موضوع پژوهش حاضر نيستاست انقشهاي متعدد ديگري را نيز پذير

. ستاي اوبرازش دو مدل براي رابطه بين شايستگي كلي يك مهندس و فهرست شايستگيهاي حرفه
گي اول و دوم، در قالب يك  شايستگي و در مدل اصالح شده، با ادغام شايست8در مدل پيش فرض، 

1انگيزه متعالي "شايستگي جديد با عنوان
پارامترهاي برازشي دو .  شايستگي مطرح بوده است7، "

  . آمده است3اي او در جدولمدل براي رابطه بين شايستگي كلي يك مهندس و شايستگيهاي حرفه
  

  
____________________________________________________________________ 

 

1.  Exalted Motivation 

 انگيزة متعالي
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 ) و اصالح شدهدر دو الگوي پيشفرض(ترين پارامترهاي برازش دو مدل  مهم.  3جدول

  وضعيت پارامترها بر اساس مدل
 پيشفرض

وضعيت پارامترها بر اساس مدل اصالح 
 شده

مقدار 
 پارامتر

  وضعيت نسبت به
 حد نصاب

ترين پارامتر هاي  مهم
 برازش مدل در

AMOS 

 مقدار پارامتر
  وضعيت نسبت به

 حد نصاب

 CMIN 2.074 نزديك به حد نصاب 2,185
  بسيار نزديك به

 بحد نصا

0,000  
  خيلي دور  از

 حد نصاب
P 0.04 

  بسيار نزديك به
 حد نصاب

 GFI 0.895 نزديك به حد نصاب 0,863
  بسيار نزديك به

 حد نصاب

 RMSEA 0.051 نزديك به حد نصاب 0,054
  بسيار نزديك به

 حد نصاب

  
 كه است) بيشينه يا كمينه(  هر يك از پارامترهاي چهارگانه داراي دو حد نصاب3 در جدول 

دست آمده از پارامتر، وضعيت نسبي آن ه هاي ب ولي براي هر يك از مقدار،مقادير آن در جدول نيامده
بدين ترتيب، الگوي . استتشريح شده  4، در جدولمذكورمدل . در قياس با حد نصاب درج شده است

 شايستگي اصلي است كه حاصل تركيب نهايي پژوهش كيفي و 7اي مهندسان شامل  شايستگي حرفه
ند ازا شايستگي عبارت7اين . است كمي:  

ثرترين خدمت مهندسي بي ريا به نيازمندترين افراد، همراه ؤ مةداراي انگيزه متعالي براي ارائ •
  ي بي توقع؛هيزكاري كامل و عشق ورزبا پر

 هاي مهندسي؛لهئتوانايي ابتكار و خالقيت در تبيين علمي و حل نظام مند مس •

  خود؛ةدانش تخصصي رشت بهره مندي از حجم وسيعي از دانش پايه مهندسي و •

 ؛ كاربرد مهندسية گان14فعاليت اثر بخش در يكي از عرصه هاي دادن مهارت در انجام  •

 ه؛ك گروهِ كاري به عنوان عضو مؤثر گروفعاليت در يدادن  مهارت در انجام  •

  علوم و فنون مهندسي؛ةخصوص در حوزبه اهتمام به يادگيري مستمر و مادام العمر  •
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ها و انتقال دانش، تجارب و قابليتهاي خود به ها و يافتهاهتمام خودجوش به ثبت آموخته •
 .همكاران و همگنان

در اين .  است"اخالق مهندسي" رايج و فراگير  عنواننبود، ز توجه در اين الگوييكي از نكات حا
 :گانة زير در مسير پژوهش به ترتيب شكل گرفت و متحول شدخصوص رويكردهاي سه

  ؛تأكيد بر اخالق مهندسي و غفلت از انگيزة قوي داشتن مهندسان: رويكرد اول •
و ) تقيد (داشتن اخالق مهندسي:  مستقل در مهندسانةتأكيد همزمان بر دو مقول: رويكرد دوم •

  .داشتن انگيزة قوي
تأكيد بر متعالي بودن انگيزه به عنوان عاملي كه ارزش و قداست ): رويكرد تلفيقي(رويكرد سوم •

به عالوه اينكه در هر  .آن، خود مانع بروز مشكل و تخطي از ضوابط اخالق مهندسي خواهد شد
در اين رويكرد . استنظر  شايستگي، اخالقمندي و پاسخگويي مد 7هاي انگيزشي لفهؤيك از م

كه برگرفته از الگوي مهندسي خداوند در نظام هستي است، انگيزه و تقيد دو مقولة مستقل و 
قابل تفكيك نيستند، بلكه عامل انگيزه آنچنان متعالي، ارزشمند و به تعبيري مقدس است كه 

  هندسي خداوندالگوي م.  خارجي نداردةنيازي به عامل تقيد به عنوان يك عامل مهار كنند
 اصلي است و هر يك از اين صفات به   ويژگي3به عنوان معمار هستي، در قرآن كريم شامل 

   : بار آمده است13تعداد مساوي 
 ؛) باطل، لعب و عبثةدر برابر انگيز(انگيزة حق داشتن در خلق هستي -

  عالمانه خلق كردن؛ -
 مقتدرانه خلق كردن؛ -

دارد، اشاره در قرآن كريم كه به خالقيت خداوند متعال  خلق و مشتقات آن ة واژهمچنين
  ].29[مرتبه در قرآن تكرار شده است13*19
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  مهندساني احرفهي ستگيشايي نهاي الگو خالصه.  4جدول
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  گيري  بحث و نتيجه: بخش پنجم  .6
اين . غاير استهاي پژوهشهاي گذشته همساز و با برخي ميافته از حاضر با برخي يافته هاي پژوهش

. تواند با يافته هاي گذشته سازگار نباشدويژگي يك پژوهش اكتشافي است كه يافته هاي آن مي
رسيدن به درك مناسب از مباحث مطرح شده مستلزم توجه دقيق به نكته بنيادين بيان شده در 

  .  است 1-5قسمت 

   يك نكته بنيادين. 1 .6

توان اين نقشها  كند كه با نگاه اجمالي مي ود تجربه مييك مهندس نقشهاي مختلفي را در زندگي خ
  :را چنين بر شمرد

  اي در برابر خدا نقش بنده •

 نقش فردي براي خودش •

  عضوي از خانوادهنقش •

 نقش تعامل با مردم •

 )به عنوان يك مهندس(تصادي ـ شغلينقش يك عنصر اق •

  سياسي ـ اجتماعينقش يك عنصر •

 ) دانشگاهيةتحصيل كرد( نقش يك انسان آكادميك •

 ي از نظام هستيئ جزنقش •

  موجودي در طبيعت زندهنقش •

 

  يابد، ولي وجودي بسيط و يكپارچه دارد كه هر انسان اگر چه در نقشهاي مختلف حضور مي
بي توجهي به اين ويژگي، ما را از تحليل واقعيتها و اجراي راهكارهاي بنيادين در تربيت مهندسان 

تأكيد  ]احب يكي از پرفروش ترين كتابهاي دنياص[مينه، استفان كاويدر اين ز. كند شايسته دور مي
 :دارد

تواند شكست در نقش ديگر را توجيه   موفقيت در يك نقش نمي،اند، لذا ز اهميتي نقشها حاةهم
كند يا كاميابي   موفقيت در كسب و كار ناكامي در زندگي زناشويي را توجيه نمي؛ به بياني ديگر؛كند

 ،از سوي ديگر.  فرزند را برطرف كنددر قبالتواند قصور در وظيفه پدر  ثار به جامعه نميدر خدمت و اي
بدون . دهد موفقيت يا ناكامي در هر نقش كيفيت نقشهاي ديگر و كل زندگي را تحت تأثير قرار مي

 ،است هشياري ما به نقشهايمان شان دهندهن كه» تصوير بزرگ از كليت وجود انسان«توجه به اين 
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 و از توجه و صرف وقت در يممكن است به سادگي اوقات خويش را به چند نقش خاص اختصاص دهم
  ].30[اي ديگر غافل بمانيمهنقش

 1به سطح فوقاني شكل   بايد توجه داشت كه هر چند بحث ما راجع مطلب بيان شده،بر اساس 
) پس زمينه( زيريناي در مهندسان پرداختن به سطوح، ولي شرط الزم تحقق شايستگي حرفهاست

  . اين الگوست

 به عنوان يك انسان داراي .1: كهاست پژوهش حاضر، مهندس شايسته فردي تصور شده در 
هويتي آكادميك، به . 2 ؛است ]حداقل به ميزان مراعات اصول و قواعد وجدان[ل اخالقييفضا

، ولي دا نيز دار ر مهندسانة شايستگيهاي ويژ.3 ؛]31[، در او شكل گرفته است1تعبير بورديو

كه ويژگيهاي است در پژوهش گزارش شده فقط به ويژگي سوم مهندسان پرداخته شده 
كيد بر سه أبا ت] 9[اين ديدگاه توسط يعقوبي و بهادري نژاد . شوداي آنان محسوب ميحرفه

 فضيلت طريقت و فضيلت اخالق  ـمنديفضيلت خرد: فضيلت انساني مورد توجه بوده است
  .ايحرفه

   نتايجدر باره بحث . 2. 6

الگوي عمومي به دست آمده براي هر يك از شايستگيها با الگوي كلي مورد استفاده در . الف

 كه از پايگاههاي معتبر معرفي مشاغل و كاريابي بين المللي محسوب ،Onetسايت بين المللي 

گروه اصلي فهرست ار چهايي را در هاين پايگاه براي هر حرفه ويژگي. ، تطابق دارد]32[شودمي

    :كرده است

               
 Attitute – Abilities- Knowledge- Skills 

 ة شايستگي اصلي مهندسان، به جاي عنوان رايج اخالق مهندسي، داراي انگيز7در ميان   . ب
ثرترين خدمت مهندسي بي ريا به نيازمندترين افراد، همراه با ؤمتعالي براي ارائه م

در بر نيز را زي بي توقع طرح شده است كه اخالق مهندسي پرهيزكاري كامل و عشق ور
هاي انگيزشي هر يك از شايستگيها، ويژگي اخالقمندي و لفهؤ در متن مهمچنين،. گيردمي

شود كه وجود اين دو نكته جايگزين   ادعا مي،لذا. پاسخگويي مد نظر قرار گرفته است
  اخالقةترين مباحثي كه در حوزيكي از مهم . مناسبي براي اخالق مهندسي خواهد بود

____________________________________________________________________ 
 

1 . Pierre Bourdieu  
 



  ادمهدي فيض و مهدي بهادري نژ                                                                                       
                                                                                                           

 

59 

. گيريهاي مهندسي استمهندسي در منابع مختلف ديده مي شود، حل تعارض در تصميم
اين موضوع نيازمندِ در دست داشتن معيارهايي است كه بتوان با استفاده از آنها اولويتها را 

قعيتهاي گيري در مو متعالي در يك مهندس و همكاران او، تصميمةوجود انگيز. سنجيد
به اعتقاد برخي روانشناسان . تعارض مصالح و منافع را از پيچيدگيهاي رايج خارج مي سازد

ولي [رودكار ميه  انگيزه كه معموالً مترادف با انگيزش ب.]33[انگيزه، قلب روانشناسي است
  )يا ترك آن(، چرايي رفتار و عاملي است كه سبب ايجاد رفتاري معين ]متفاوت هستند

چرا فالن شخص، آن رفتار : باره رفتار فرد است ال مهم درؤانگيزه پاسخ يك س. شودمي
 متعالي را بايد ةرسد كه انگيز بر اين مبنا به نظر مي.]34[خاص را انجام داد يا انجام نداد

شايستگي محوري يك مهندس شايسته به حساب آورد كه ساير شايستگيها را نيز به شدت 
كه ثمر بخشي يك مهندس ] 13[ اين نگاه با رويكرد بهادري نژاد.دهدثير قرار ميأتحت ت

در اين .  خالصه كرده است، تطابق داردM.E.R.K.Sفرمول   خود را درةبراي جامع
هاي انسان را نيز  آن ساير سرمايهنبوداست كه ] انگيزه [Motivation مخفف Mفرمول 

 در عوض به مصاديق ،" مهندسياخالق"ن ظاهري شايستگينبودرغم علي. كندثير ميأتبي
  :آن در قالب موارد زير  توجه شده است

ثرترين خدمت مهندسي بي ريا به نيازمندترين افراد، همراه ؤ مةداراي انگيزه متعالي براي ارائ •

  هيزكاري كامل و عشق ورزي بي توقع؛با پر

انات در هاي مهندسي با استفاده از اطالعات و امكلهئگرايش به كارگشايي در حل مس •

  ؛دسترس و بهينه كردن دقت، سرعت و هزينه در امور مهندسي

  گرايش به خلق سرمايه و ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتي براي سازمان متبوع و كشور •

 ؛با توجه به فوريتهاي كشور و سازمان

به  توجه  اعضا باةمندي به موفقيت همهگرايش به همكاري با يك گروه كاري و عالق •

 ؛يت فردي خودمسئول

اي با رعايت  اثر بخشي و كارآمدي زندگي شخصي و حرفهيگرايش به حفظ و ارتقا •

  ؛اولويتهاي حال و آينده سازماني

حقوق  مدي ديگران با رعايتآ اثر بخشي و كاريت در ارتقاگرايش به مشاركت بي منّ •

  .مالكيت معنوي و حفظ اسرار ملّي و سازماني

 شايستگي اصلي نيامده است، ولي توجه به آن در 7 در رديف  هر چند اخالق مهندسي،لذا

 ديگر، به بيان؛ پيوندي كه با ساير شايستگيها دارد ، حتي بيشتر از ساير الگوها مد نظر بوده است
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چرا كه .  قرار گيرد، قوي داشتنةخصوص انگيز به اخالق مهندسي نبايد در عرض ساير شايستگيها، 
 مواقع، بيشتركند كه در مي عي در فعاليتهاي مهندسي كار را چنان دشواردر اين صورت تعارضهاي واق

در عوض، ضوابط اخالق  .شودمي افتد و ضوابط آن زير پا گذاشتهاخالق مهندسي به خطر مي
انگيزه فعاليت يك مهندس اگر به مظاهر .  فعاليت مهندسي حضور داشته باشدة در انگيزدمهندسي باي

توان از وي انتظار داشت كه در برابر فشارهاي دروني و بروني شد، هرگز نميدنيا خواهي آلوده با
  .كندمقاومت و ضوابط اخالقي را مراعات 

داري از رشوه از جمله خود [ اخالق مهندسيةو مورد توجه در حوزشده ويژگيهاي مطرح از برخي . پ

ان با فضيلت است و نيازي ، در واقع، صفات و ارزشهاي اخالقي يك مهندس در سطح يك انس]گرفتن

برخي نيز در ). توجه به شكل سه سطحي بخش اول( اي او نداردبه تكرار در سطح شايستگيهاي حرفه

از جمله (گنجد كه اين ويژگيها نيز، نيازي به تكرار ندارد مي مند يعني انسان خرد؛سطح دوم اين الگو

  ).پذيرش نقد علمي ديگران نسبت به عملكرد وي

بخشيد، چرا كه   انگيزة آنها را نيز تعالي داس نتايج پژوهش، در تربيت مهندسان شايسته بايبراس. ت
هاي پست و زودگذر از قبيل رسيدن به رفاه مادي، شهرت و مقام  اگر توانمنديهاي مهندسي با انگيزه

ن هشدار چني اين ]35[در اين زمينه امام خميني. استآن همراه باشد، قطعاً ضررش بيشتر از منفعت 
  :اند داده

ممكن است يك مهندس درست كنيد كه در علم خودش خوب است، اما "
گيرد كه اي بدهد، استاديهاي خود را طوري به كار ميخواهد نقشهوقتي مي

مفيد به حال مردم نباشد و به شكل منفعت طلبي باشد، اگر چنانچه تقوا در كار 
  ."نباشد

).  خطاهاستة همأدنيا دوستي سر منش(س كلِّ خطيئهٍألدنيا رحب ا :اندفرموده) ص(پيامبر اكرم
 و سرچشمه پا برجاست، پيوسته اخالق مهندسي در معرض تهديد است و اگر به أ تا اين سر منش،لذا

امام . توان از طريق مقابله با شاخ و برگها، به رفع مشكل پرداخت مشكل پرداخته نشود، نميةريش
  ]:36[ي را چنين بر شمرده اندمظاهر دنيا خواه). ع(سجاد

 ...)علمي و( فخر فروشي-ثروت اندوزي                  -

  جاه طلبي- شهرت طلبي                    -

  گزافه گويي - شهوت راني                    -

 راحت طلبي -
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   ويژگي  گسترش7 شايستگيهاي اصلي يك مهندس مطلوب نظام آموزش عالي ايران، در .ث
اي مهندسان در نظام   شايستگي به عنوان الگوي شايستگي حرفه7ت و تركيب اين داده شده اس

 گانة هر يك از 4هاي  خصوص مؤلفهبه شرح جزئيات اين الگو، . شود آموزش عالي ايران پيشنهاد مي
   شايستگي اصلي و7 شايستگي كالن، 4 ،بدين ترتيب.  ارائه شده است4شايستگيها، در جدول 

 آن با ةو مقايس 1مل در شايستگيهاي فهرست شده در جدولأت. قابل تصور است شايستگي فرعي 28
 پژوهش حاضر است، گوياي آن است كه اكثريت قريب به اتفاق شايستگيهاي ة كه نتيج4جدول
 برخي از همچنين،. در قالب الگوي سه سطحي حاصل پژوهش حضور دارد%) 75حدود (مذكور

شود، مربوط به  عنوان الگوي جديد ديده نمي39 ولي در ،دارد وجود 1عناويني كه در فهرست جدول 
براي [  در الگوي عمومي مهندسان جايگاهي ندارد،هاي كاربرد مهندسي است و لذايكي از عرصه

 منابع در موقعيتهاي بحراني كه مربوط به ةتوانايي درك فوريتهاي مديريتي و سازماندهي هم ،مثال
  .]ري سازمان است و نه همه عرصه هاي كاربرد مهندسي مديريت استراتژيك و رهبةعرص

  
  وجوه تمايز و مزاياي الگوي نهايي. 3. 6

وجوه تمايز و مزاياي قابل توجه در الگوي نهايي اين پژوهش را، در قياس با ساير الگوهاي شايستگي 
 : توان در نكات زير خالصه كرد مي،) پژوهشةارائه شده پيشين(اي مهندسانحرفه

  ؛ ويژگي28 و 7، 4 ساختارمندي الگوي نهايي در قالب سطوح سه گانه شامل .الف
ايده گرفتن از الگوي توصيفي خالقيت خداوند به عنوان معمار هستي و وجوه آماري آن بر اساس . ب

  ؛آيات قرآن كريم
ش كه در كمتر  بازنگري صورت گرفته در الگوي نظري با استفاده از نتايج بخش كمي پژوه.پ

  شود؛هشي ديده ميپژو
 ةخصوص درشايستگيهاي جوهربه يكدستي و يكنواختي الگو در قالب يك مدل شبه فركتالي . ت

 به صورت 4 در جدول 4*4 هر يك از آنها كه در قالب يك ماتريس ة گانچهارهاي لفهؤمهندسي و م
  ان داده شده است؛ش نهاشور خورده

شايستگيهاي ضروري براي هر يك از عرصه هاي  تفكيك صريح شايستگيهاي عمومي مهندسان از .ث
يك از پژوهشهاي   اشتغال مهندسان كه در هيچة گانپنجهاي كاربرد مهندسي يا حوزهة  گانچهارده

  ؛مرور شده سابقه نداشته است
الگوي تدوين شده با اندكي اصالحات براي بسياري از مشاغل غير مهندسي نيز قابل استفاده است، . ج

 الگوي شايستگي رهبران، ،براي مثال.  شايستگي منطق واحدي استةحاكم بر مقولچرا كه منطق 
 ،بدين منظور.  الگوي شايستگي مشاوران والگوي شايستگي معلمان، الگوي شايستگي پزشكان
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ماند و فقط براي ثابت ميياد شده   شايستگي اصلي7شايستگيهاي يكم، پنجم، ششم و هفتم از 
  . دشو مورد نظر ة اصالح اندكي صورت پذيرد تا مناسب حرفدم بايشايستگيهاي دوم تا چهار

  
   پيشنهاد هاي اجرايي. 4. 6

 قبل از دوران دانشجويي قوت دله، يكي از مهم ترين ويژگيهايي است كه بايئتوانايي حل مس •

  .  شرايط شكوفايي اين توانايي ذهني مهيا شودد مدرسه باية در دور،لذا. دشو و شكوفا بديا

له در شايستگي مهندسان، ضروري است مفاد آموزشي ئ به اهميت توانايي حل مسوجهتبا  •

له ئ توسعه يابد و حل مس 1"لهئيادگيري مبتني بر حل مس"دوره هاي مهندسي به صورت

هاي نيز، در عالم واقع مد نظر باشد و نه در فضاي مجازي و فرضي، چرا كه يكي از هنر

  .هاي واقعي و عيني استله ئاصلي مهندسان شايسته حل مس

 دانش افزايي مشكالت ةايران در مقولكشور  نظام آموزش مهندسي در  كهرسدبه نظر مي •

 در تجديد ،لذا]. 15[ كمتري دارد، ولي در ارتقاي مهارتها و نگرشها دچار مشكل استنسبتاً

 جه شود بيشتر توبه ارتقاي مهارتها و نگرشهاد هاي آموزش مهندسي باينظر نسبت به دوره

  . محتواي دانشي دوره هاة تا توسع

يكتايي است كه همواره در پديده هاي  و هماهنگي نوعي ايراني صنعتگران و مهندسان ويژگيها از •

 هستي داراي نظم واحدي ةاز منظر ايرانيان موحد هم]. 13[مهندسي وجود داشته است

 عقايد عرفاني در آثار اين نمود.  تعبير مي شود" وحدت در عين كثرت"است كه از آن به

.  پاسداري كرددمهندسي ريشه در تفكر توحيدي ايرانيان دارد و اين ويژگي ارزشمند را باي

 در تربيت ديني و رشد فكري و اعتقادات توحيدي مهندسان نيز بايد سرمايه گذاري ،لذا

 .مطلوبي صورت پذيرد تا اين ارزشهاي مشهود در آثار مهندسي ماندگار شود

اين مفهوم اشاره بدان دارد .  انسان شناسي استة يكي از مفاهيم جديد در حوز2يسته زةتجرب •

هاي مختلف هاي شخصي آنها در صحنههاي ماندگار انسانها همانا تجربهترين يافتهكه مهم

  ةهاي زيستبر اين اساس، تجربه]. 37[است...) در محيط خانه، جامعه، محل كار و(زندگي

اي گرانبها از الگوهاي  اطرافيان نيز عجين مي شود و گنجينهةزيستهاي هر كس با تجربه

____________________________________________________________________ 
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ترين راهكارهاي يكي از مهم. گيردهاي بنيادين شكل ميرفتاري، دانش كاربردي و باور

 خود در يك اندا دانشجويي، همراهي دانشجويان با استة متعالي در دورةگيري انگيزشكل

 مشترك آنها اثر ماندگاري بر دانشجو ةدمحيط زندگي واقعي است تا تجربه زيست ش

 اين موقعيتها در شرايطي از قبيل اردو، بازديد علمي، همراهي در مجامع علمي و. گذاردب

 دانشگاهها در اين زمينه بايد تشويق انداگيرد و استسفرهاي فرهنگي به خوبي شكل مي

  .شوند

 در تربيت و گزينش ،رديدتوجود جو شايسته ساالري در دانشگاهها و مراكز صنعتي بي •

در دوره دانشجويي تجربه د اين واقعيت را دانشجويان باي. مهندسان شايسته اثر گذار است

سسات دولتي و غير ؤشركتها و مالزم است . كنند تا با نگاهي مثبت به محيط كار وارد شوند

بق آنچه در دولتي در كنار توجه به مدارك تحصيلي مهندسان، به شايستگيهاي آنان نيز مطا

  .كنندوجه تدست آمد، ه اي بالگوي شايستگي حرفه

و  كانادا از قبيل آمريكا،[ مراكز ارزيابي شايستگي مشابه بسياري از كشورهاي پيشرفته •

د و اين مراكز پس از كسب اعتبار و وجاهت علمي و حقوقي، مهندسان شوسيس أ ت]استراليا

تواند مبناي دريافت امتياز توسط زيابي مياين ار. اي قرار دهندرا مورد ارزيابي دوره

 . مهندسان از سازمان نظام مهندسي و ساير سازمانهاي مرتبط باشد

 متعالي ة، تعهد به اخالق مهندسي جز با وجود انگيز شدهپژوهش حاضر نشان داددر ه كچنان  •

ترين  اساسييكي از عنوان به دانشجويي ةدور در دباي انگيزه اين گيريشكل .نيست پذير امكان

 اول به ايجاد و تقويت ةدر وهلد  باي،لذا. ضروريات تربيت مهندسان شايسته مدنظر قرار گيرد

د و در وهله دوم، به محدود سازي شو محترم مهندسي تالش اندااين انگيزه در است

هاي كوشند تا انگيزهكنند، بلكه با تمام توان ميكه نه تنها اين انگيزه را تقويت نمي ياندااست

 توقع تربيت مهندسان ،در غير اين صورت. كردنند، اقدام كپستِ دنيايي را ايجاد يا تقويت 

 .يايي و دست نيافتني استؤوليت پذير انتظاري رئاخالقمند و مس

 ةاز اين منظر برنام".  غافل بود 1 درسي پنهانةبرنامة در تربيت مهندسان شايسته نبايد از مقول •

ريزي و هدايت  كه توسط يك مؤسسه آموزشي برنامهاست اليتهايي درسي عبارت از كليه فع

____________________________________________________________________ 
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شده باشد، خواه اين فعاليتها به صورت تدريس و يادگيري در كالس باشد، خواه در قالب 

 زمينهدر همين . ريزي شده صورت پذيرد مراسم، بازديدها و هرگونه فعاليت ديگر برنامه

بيش از گفتار آنها )  دانشگاههاانادت جمله اساز(نبايد فراموش كرد كه رفتار گروههاي مرجع

 .استثير گذار أت

كيد شد، توفيق در يك نقش به توفيق يا عدم توفيق در ساير أپژوهش تاين ه در كچنان  •

 عالوه بر احساس تعهد و دباي  دانشگاهها ،لذا. نقشهاي يك انسان وابستگي شديدي دارد

در ايجاد شايستگي در ساير نقشها نيز مسئوليت نسبت به ايجاد شايستگيهاي مهندسي، 

 نقشها، ة او در همة جانبهرشد متوازن دانشجو و توفيق هم تا خود را موظف و مسئول بدانند

  .امكان پذير باشد

بر اين ]. 38[ترين راهكارهاي ارتقاي كيفي نظامهاي آموزشي استارزيابي دروني يكي از معتبر •

بار سنجي آموزش مهندسي، از طريق مشاركت اعت) كميته( ضمن تشكيل شوراد باي،اساس

د شوسازكارهاي ارزيابي دروني مهيا  ]و نه با محوريت دولت[ مهندسيـهاي فني دانشكده

 با ارزيابي بيروني در چارچوب ، به ارتقاي كيفيت اهتمام ورزند و سپسانداتا ابتدا است

زش مهندسي كشور رفع مشكالت نظام آمودر خصوص اي مهندسان، الگوي شايستگي حرفه

 .اقدام شود

 موضوع مورد بحث و موضوعات مشابه نيازمند ساختار و ةاستمرار فعاليتهاي پژوهشي در زمين •

 شكل "پژوهشكده"سازكار مناسب علمي است كه به طور معمول، اين ساختارها در قالب 

كده پژوهش "شود در يكي از دانشگاههاي مطرح مهندسي كشور پيشنهاد مي،لذا. گيردمي

، يسيس شود تا به تدريج در مقطع كارشناسي ارشد و دكترأ ت"آموزش و اخالق مهندسي

هاي تحصيالت تكميلي دانشجو جذب كند و از طريق فعاليتهاي دانشجويي و پايان نامه

 تحصيالت تكميلي  تحصيل در دورهل بهوشغممهندسان را بخشي از پژوهشهاي مورد نياز 

 .انجام دهند
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 قدرداني

جناب آقاي دكتر عليرضا  محترم اندا اينجا ضروري است مراتب سپاس و تشكر خود را از استدر
لفان را در ؤ عزيزان و بزرگواراني كه مة هم، و همچنينكيامنش و جناب آقاي دكتر مقصود فراستخواه

اجراي روش دلفي و   هم انديشي، مشاركت درة پژوهش حاضر با شركت فعال در چندين جلسراياج
مهندس احسان زارع، دكتر : آقاياناز خصوص به  راهنماييهاي سازنده ياري فرمودند، ابراز نماييم؛ ةئارا

محمود يعقوبي، دكتر حسن ظهور، دكتر سعيد سهراب پور، دكتر عباس بازرگان، مهندس محمد 
مهدي غفاري، دكتر مهدي فاتح راد، دكتر حسن باستاني، دكتر حامد شكوري، مهندس مرتضي 

پور، دكتر مهدي كوچك زاده و مهندس محمد حسين كار، دكتر كامبيز بديع، دكتر محسن اكبرپرهيز
  .شودداني مي تشكر و قدرنقوي
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 1سسات  و نهادهاي مطرح شده درجدول ؤم اختصاري ميعال. 1پيوست 

  
 

 

 عنوان كامل عنوان اختصاري رديف

1 IAS رانفرهنگستان علوم جمهوري اسالمي اي 

2 ABET Accreditation Board for Engineering and Technology - US 

3 JABEE Japan Accreditation Board for Engineering Education 

4 SPINE Successful Practices in International Engineering 

5 NSF National Science Foundation -US 

6 EMTA Engineering Marine Training Authority -US 

7 EPC Engineering Professor's Council-UK 

8 IPENZ Institution of Professional Engineering of New Zealand 

9 IEEE Institute of Electrical & Electronics Engineers-US 

10 TAC Technology Accreditation Commission –US 

11 SPEC UK-Standards for Professional Engineering Competence 

12 IES Institution of Engineers, Singapore 

13 EAAB Engineers Australia Accreditation Board 

14 ACM Association for Computing  Machinery 

15 EA Engineers Australia 

16 WASH توافقنامه واشنگتن 

17 SYD توافقنامه سيدني 

18 DUB توافقنامه دوبلين 

19 APEC Asia Pasific Economy cooperation 

20 CAC Computing Accreditation Commission 
21 NAE National Academy of Engineers- US 
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